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

4

“Laisves” skaitytojai ir draugai
Męs prašome jūsų pagelbos.

Priverstinas kareiviavimaspriguli nuo jūsų! Jūs turi- laiku bus kratoj ir areštai 
te daug būdų padėti “Lais- New Yorke tarpe anarchis-• M ver .

Pamislykite apie tai, pa- tarpe taip vadinamų inter- 
galvokite ir tuoj imkitės už nacionalistų ir kitų.

I darbo. Padarykite taip,kad ( 
už savaitės męs galėtume 
pranešti visiem skaitytojam, 
kad “Laisvei” jau pasisekė 
išeiti iš bėdų. Tai būtu be
galo linksma žinia visiems 
darbininkams. Ir męs tiki- 

įme, tvirtai tikime, kad mū- 
Isų viltis išsipildys! Jūs ne- 
apleisite “Laisvės”.

itų, I. W. W. unijų narių,

priešingas konstitucijai
TARPTAUTINIS SOCI
ALISTŲ KONGRESAS. 
Petrogradas, 31 d. gegu

žės. — Tarptautinis Sociali
stų Kongresas, kurį šaukia 
Rusijos Darbininkų ir Ka
reivių Atstovų Taryba, į- 
vyks Stockholme tarpe 15 ir 
30 liepos. Dabartiniu laiku 
Darbininku ir Kareiviu At
stovų Taryba tariasi su 
tarptautiniu socialistų biuru 
apie suorganizavimą kong
reso. Eina gandas, būk esą 
vedamos ^tarybos ir su ci- 
mervaldiečių (tarptautinių) 
išrinktąją komisija, 
randasi Berne. <■

Prancūzai socialistai pri
taria sušaukimui to kongre
so. šis kongresas, veikiau
sia, padės naujus pamatus 
dėl tarptautinės, kuri karės 
metu buvo pairus.

frėjo tie 20 tūkstančių žmo- pirm to nesi taikysime? Ant 
nių, susirinkusių į milžiniš- šitų klausimų reikia atsa
ką mitingą, I 
bėtojai?

Suvažiavimas ve ko norė
jo: tegul kongresas tuoj at
šaukia tą įstatymą apie pri
verstiną kareiviavimą, kuris 
priešingas konstitucijai, ku
ris yra nelegalis ir nemora- 
lis, kuris įveda Amerikoj

Caras Mikė ir jo žmona su 
vaikais dar sėdi Rusijos ka
lėjime, bet carizmo dvasia 
jau persikraustė Amerikon! 
Amerikos^ juodašimčiai ir 
kazokai dar kytresni, negu 
Rusijos carberniai, o Ame
rikos slaptosios policijos 
karžygiai dar labiau nacha- 
liškesni, negu Rusijos gar
saus “trečiojo skyriaus” in
kvizitoriai.

Pereita sereda ir četver- 
ga New Yorke atsibuvo su
važiavimas taikos ir demo
kratijos mylėtojų.
tu suvažiavo tūkstančiai iš 
įvairių Amerikos kraštų, o 
suvažiavimas pasibaigė mil- išleisti 'įstatymų,

Nelaukite nei dienos.
Męs dirbom dėl darbinin- 

, “Laisvę”lei- 
džia ne pavieniai asmenįs, 
bet darbininkiška draugi
ja. Taigi, męs neturime jo
kių slaptybių, męs esame 
atvirus su jumis.

Jūs.klausite, tai kaip pa-. KT v- i 
gelbėti “Laisvei”? I . Ncw V,rke
Atsakome į tai. I

1) Prikalbinkit “Laisvei” 
naują skaitytoją.

Broli ir sesute! Tai yra 
taip lengva. Aplink jus gy-' 
vena daug tokių, kurie ne
skaito “Laisvę”. Paraginki
te juos, prikalbinkite.

2) Jeigu negalite prikal
binti, tai savais pinigais už
rašykite kam nors “Laisvę”, 
užrašykite tuoj, nei dienos 
nelaukdami.

Atsiminkite, kad šiais ka-

Dar niekuomet, kaip “Lai- vę”. 
svė” gyvuoja, męs nesikrei- 
pėm į jus su tokiu dideliu 1\ 11 \ i s l i o m e n e s, 
prašymu, kaip dabar. Per- < 
skaitę šį atsišaukimą, su
kruskite veikti, nei valandė
lės nelaukdami.

Męs prašom visų savo 
skaitytojų ir draugų kuo- 
greičiausiai ateiti “Laisvei” 
su pagelba. Jūs galite, drau
gai, tai padaryti, jeigu tik 
norite, jeigu tik mylite “Lai
svę”, jeigu tik pripažįstate 
jos naudingumą.

“Laisvė” gyvena begalo 
sunkiose aplinkybėse. Po
pieros brangumas, spaustu
vės renk menų brangumas 
baisiai slegia “Laisvę”. Prie 
to prisideda 
brangumas, 
prenumerata, palyginamai 
yra pigi, pigesnė, negu dau-; 
gelio kitų lietuviškų’ laikraš- ’ rėš laikais kiekvienas trok- 
^ių. ' į v I šta laikraščio, ypač drąsaus,

Atsiminkite, draugai, kad darbininkiško, kuris sako 
kiti laikraščiai tik vieną sy- teisybę. Jeigu turite arty- 
kį į savaitę eidami kaštuoja,žipogų, prietelių, gimi- 
$2.00. Pagal tą laipsnį užrašykite jiem “Lais- 
“Laisvė” turėtu kaštuot net v? padarykite dovaną. 
$4.00, o męs gauname prneu-1 3) p?b.an<R 
meratos tiktai $2.50, ir tai ,numeriais isplatint Lais

vę”. Paimkite po kelis nu
merius ir platinkite tarpe 
draugų.

4) Skaitytojai ir ypač a- 
gentai tegul tuoŲ pavaikš
čioja iš stubos į stubą, už
rašydami “Laisvę”.

Tik pasidarbuokite iš tik- žmonės; du jų tik už tai,kad, 
ros širdies, o viskas bus ge-‘ ” • - • 1 ■'

dar randos 
O “Laisvės”

už “insurance”.

dar žymi dalis lieka agen
tams.

Prie tų visų bėdų prisidė
jo dar kelios pašalinės bė
dos. Dėl vieno koresponden
to neteisingo pranešimo, tū
pusio jau gana seniai,“Lai
svė” turėjo daug nesmagu
mo ir užbaigiant tą bylą,
mums kaštavo keli šimtai raL 
dolerių. Bėto, šiais metais Na, o jeigu kas jokiu bū- 
reikėjo išmokėti daugiau ir'du negali gauti naują skai

tytoją, jeigu kas nenorėtų
Ir taip jūs matot, drau- užprenumeruoti kitiem, tai,

gai, kad mums šiuomi lai- draugai, męs kviečiam jus, 
ku labai sunku. Ir męs ne- pagal išgalę, paaukauti į 
slepiam tai, męs sakom 
jums tą teisybę, nes žinom, 
kad visoje Amerikoje “Lai
svė” turi tūkstančius drau
gų, kurie ateis jai į pagel- 
bą.

Jūs žinote patįs draugai, 
męs negalėjom, negalėsim ir 
negalime susidėti turtų iš|OluoIvll 
laikraščio. Atsiminkite,kad fondą, 
per kelis metus męs leidome' ’ ’ 
“Laisvę” tik už $2.00, tai y- 
ra “Laisvė” buvo per ilgą 
laiką pigiausiu iš visų laik
raščių. Vadinasi, tais geres
niais laikais, kada dar vis
kas buvo pigiau, męs nega
lėjom pasidėti nei cento ant 
juodos dienos.

“Laisvės” bendrovės na
riai ir spaustuvės darbinin
kai dirba kiek gali, dirba 
daugiau, negu kiti laikrašti
ninkai, bet dabar jau jiem 
persunku.

J; Ir štai męs šaukiamės į 
jus, draugai, “Laisvės” skai
tytojai. Męs tvirtai tikim, 
kad jeigu jūs tik norėsite, 
tai į vieną savaitę męs drū-

v tai atsistosim ant kojų.
Kiekvienas “Laisvės” dra

ugas, kiekvienas agentas, 
Idekvienas skaitytojas tegul 
tik iš tikros širdies pasidar
buoja, kad išgelbėti “Lais-

“Popieros Fondą”. Kiti so
cialistų laikraščiai jau se
niai įkūrė tą fondą. Šiuomi 
ir “Laisvė” įkuria Popieros 
Fondą.

Kas gali kvoterį, kas gali 
dolerį, kas gali du — tuo- 

įjaus, nei dienos nelaukiant, 
• siųskite į “Laisvės” popieros 

Turėdami daugiau 
pinigų, męs iškarto daugiau 
popieros galėsim nusipirkti, 
tai gausime ją pigiau, o tai 
yra tikras išganymas prie 
dabartinės brangenybės.Pa- 
dėkite mums tame, “Lais
vės” skaitytojai ir draugai. 
Pakalbinkite kitus, kad au
kautų popieros fondan.

Dar vieno dalyko męs pra
šome. “Laisvė” tarnauja 
draugijom. Męs visuomet 
užtariam pirmeiviškas 
draugijas ir kuopas, remiam 
jų darbus, tankiai uždyką 
garsinam jų parengimus. 
Taigi, tuojaus, pirmame su
sirinkime pakelkite klausi
mą savo draugijoj, kad pa
rėmus “Laisvę”. Gal būti, 
jūsų draugija paaukaus į 
“Laisvės” popieros fondą, 
gal būti, ji užsiprenumeruos 
“Laisvę” ar kitokiu būdu 
parems ją.

Broliai.ir sesers! Viskas

t so
cialistų dienraštis“The New 
York Gali”. Visi darbinin
kai, unijos tą dienraštį re
mia. Darbininkų draugijos 
ir unijos aukauja jo palai
kymui, perka bondsus. Jei
gu ne darbininkų pagelba 
dienraštis būtų žuvęs.

Bostone eina klerikalų 
laikraštis “Darbininkas”, 
kurį remia 1,000 juozapie- 
čių ir daugelis turčių kuni
gų. Dabar tasai laikraštis 
renka aukas naujos spaus
dinamos mašinos
Ir vienu sykiu surinko $500. j 

Matote, kain jie rūpinasi 
savais laikraščiais.
vės” skaitytojai jūs negalite telegramos 
apsileisti. j streikas

.... ............. ............. ... Darbdaviai sutiko išpildyti licmanų buvo apie 500, ne

kuri

ko norėjo kai- kymų, o nieks jų neduoda. 
Rusų demokratija jau davė 
atsakymą. Ji pasakė: šalin 
su kontribucijom, atlygini
mais ir aneksijom. Męs ži
nom, kad liaudis neatleis 
valdžioms už šitą žudynę.

J. Maurer: Jie daro kons
cripcija gyvasčių, bet kodėl 
jie nedaro konscripcijos tur
tų? Kodėl jie atima nuo na
šlės paskutinį sūnų, o neina 
pas turčių ir neatima jo pi
nigų. Tie, kurie taip daug 

žmonių pliauškia apie patriotizmą 
nuomone, yra nelegališki. A- patįs pirmieji palenda po 
mcrikos kongresas negali stalu prie mažiausio pavo- 
.........  ; varžančių'jaus.
liuosybę žodžio, liuosybę I Paskui dar kalbėjo M. 
spaudos, negali įvesti ver-[Hillquith, Nearing, Jenkin, 
gijos. <~ 
nes mato kokią neteisybę,jie

Amerikos konstitucija 
duoda teises kiekvienam gy-
ventojui liuosai reikšti nuo- 
monę ir skųsties kongresui 

R. dėl įstatymų, kurie,

žinišk{[i mitingu Madison 
Square Garden, kuriame da
lyvavo 20,000 žmonių.

Tokio milžiniško mitingo 
(dar New Yorkas nematė.

įgyjimui. į DARBININKAI STREIKĄ Policijos departmentas 
LAIMeJO. j buvo sumobilizuotas. Polic-

. - Vyžiaus darbininkai bu-(manai, tarytum, rengėsi 
“Lais- vo išėję į streiką. Dabar ant “džermanų”. Tie visi 

praneša, kad nusipenėję ponai kaip tiktai 
eina prie galo.1 tiktų į Francijos frontą. Po-

PERSEKIOJIMAI IR ARE-'visus darbinįpl^v reikalą vi-1 skaitant minių detektyvų.
ŠTAI TAIKOS ŠALI

NINKŲ.
mus.. Daugely dirbtuvių jau, Policijos automobiliai ' tik 
prasidėjo darbas, kitose skrido šian ir ten. Ant lem- 

, ... . dirbtuvėse tuojaus bus pra-pu buvo įtaisyta švyturiai, Is visų Suv. Valstijų kam- dėtas.

Jeigu Amerikos žmo- Jones, R. Hoque ir kiti.
• Abelnai, ūpas žmonių bu- 

gali rinkties, svarstyti savo vo labai pakilęs. Kaip jau 
reikalus ir rašyt peticijas sakėm, suvažiavimas įsteigė 
kongresui. Ta teise pasi- “liaudies tarybą”, kuri rū- 
remdamas didysis New Yor- 
ko suvažiavimas ir reikalau
ja iš kongreso, kad tasai at
šauktų įstatymą apie pri
verstina kareiviavima. Te
gul tokie suvažiavimai ir 
mitingai įvyksta visur.

Paduosime dabar kelias 
ištraukas iš kalbėtojų kal
bu: ‘ *’ '**■'

Daniel Kiefer (Cincinat- 
ti). Aš esu senas demokra
tas. Aš balsavau už prezi-: 
dentą Wilsona, bet dabar'

pinsis susirišti su kitų mies
tų organizacijomis.

KAREIVIAMS NEVALIA 
DALYVAUTI DEMONST

RACIJOSE. -S
Paryžius, 1 d. birželio. — 

Paryžiaus karės gubernato
rius uždraudė kareiviams 
dalyvauti visose demonstra
cijose, kurias surengia civi
liški žmonės.

-įeiną vvliauną, nei uauar, Veikiausia šis _ uždraudi- 
jau aš pasakysiu, kad joks mąs išleistas todėl, kad ka- 
' ikras demokratas negali, reiviai nedalyvautų tose de- 
laugiau balsuoti nei už rę- 
mblikonus, nei už demokra

tus. Priverstinas kareivia
vimas yra nedoras ir nekon- 
sti/ucionalis. Juk Amerikoj 
yra užginta verstinas tar- 
n a v i m a s—ve rgi j a. Siunti
mas Europon prievarta pa
imtų kareivių nėra juk tai 
tėvynės gynimas. Ir jeigu 
dar, kaip sakoma, prievarta 
paimtus kareivius, siųs ant 
farmų ir prie kitokių darbų, 
tai kurgi žmonių liuosybė?

Ne J Pirma priedermė piliečio, 
SA .jeigu jisai bus paimtas, tuo-

tarytum, karės fronte. Spe
cialiai kariniai telefonai bu
vo įtaisyta Madison Square 
aiwgardose, tokie telefonai, 
kokius vartoja Francijos 
karės fronte. Automobiliuo
se važiuojanti policmanai 
turėjo speciales šaudykes. 
75 stenografai, vidury salės, 
užrašinėjo kiekvieno kalbė
tojo žodžius. .

Viskas išrodė taip, kaip 
re buvo surengta milžiniška Petrograde prieš caro nu- 

- - -- acija. Visur kai- vertimą. Vieno tik tereikė-
• jo, tai armotų ant namų ir 

mą karės ir visur tapo iš- bažnyčių stogu. Tuomet 

ijančios kogreičiausios tai- tų buvus apvainikuota iki 
kos.

pelių ateina žinių apie per-|  .
sekiojimus ir areštavimus virnnOS DARBININKAI 
tų, kurie veda prieš karę a- 
gitaciją.

Kansas City areštuota Gi
REIKALAUJA GREITOS 

TAIKOS.
Kopenhaga, 2 d. birželio, 

apeliavo į teismą, nurody-|~^ Vienuos praneša, kad 
darni, kad konscripcija yra (beiJ°.l atidengimo Austrijos 
priešinga Suv. Valstijų kon- Parlamento, daugelio dirb- 
stitucijai * i tuvių darbininkai mete dar-

Columbus, Ohio, padaryta R1?’ ^ėjo ant gatvių ir pra- 
kratū tūloj spaustuvėj ir c 1 en^ti mitingus, .vaka- 
jieškota spausdinamu prieš-j 7* ULIVU Kur.’ 
karinių lapelių. Trįs žmo-!^m?n.strac\. Ki_ 
nes suareštuoti ir apkaltin- 
ti, kaipo šalies išdavikai. 1 V1 .... , ■ -

Topeka, Kans., suareštuo- nestos rezoliucijos, reikalam' Wall streeto “Huosybė” bu

karinių lapelių. Trįs žmo-;

ti, kaipo šalies išdavikai.

ta keturi žmones; juos kalti
na prieškariname suokalby.

Lawrence, Kans. — Sua
reštuotas buvęs socialistų 
kandidatas į gubernatorius.

Aluthe, Kans., suareštuo
tas vienas anti-militaristas.

Tarpe suareštuotų Kan
sas valstijoj randasi dvi mo
teris.

Eina gandas, kad greitu

ISPANIJOJ ĮVESTAS KA
RĖS STOVIS.

niauriems, z a. Dirželio.— 
Barcelonoj iškilo baisios 
riaušės. Sukilo kareiviai ir 
suareštavo aficierius. Visoj 
šaly apskelbtas karės stovis. 
Gali kilti revoliucija.

pat špicui.
Kodėl tas triukšmas,kodėl 

ta ginkluota policija, kodėl 
tos detektyvų minio ? , ‘ 
jaugi griūva dangus ir?__ 
merika randasi ant revoliu
cijos slenksčio. Nejaugi 
Morgano ir Rockefellerio 
valdžiai gręsia pavojus?

Gal būti, gal ne! Ko no-

. '4'7'

Mį

G

Viena iš aukų vokiškų submarinų netoli Amerikos pakraščių.

Ml

mb
IE • V'

monstracijose, kurias suren
gia streikieriai darbininkai, 
nes kiek žinoma, pirmiaus 
daugelis kareivių dalyvau
davo tokiose demonstracijo
se ir gindavo darbininkų 
reikalus. „ .

SUAREŠTUOTA 12 SOCK 
AUSTŲ.

Cincinnati, Ohio. — Čia 
suareštuota 12 socialistų. 
Kaltinami platinime prieš- 
konscripcijinių atsišaukimų.

Panaikintas dvyliktas 
reigistracijos punktas

jaus šaukties teismo pagel
bos.

D-ras J. Magnes. — Kon
scripcija yra priešinga įsta
tymams. Šitame suvažiavi
me męs išrinkome naują or
ganizaciją, kuri vadinsis 
“liaudies taryba” (people’s 
council). Męs manom, kad 
liaudies taryba gali atsto
vauti Amerikos liaudį. Męs 
tą vardą pasiskolinom iš 
rusų (smarkus plojimas).

Amerika turi aiškiai pa
sakyti, kokiais tikslais ji ka
riauja. Ko męs norim? Ar 
męs norim sustiprint demo
kratiją, kovodami tik su Vo
kietija? O kaip męs žiūrim 
į Austro Vengriją, Bulgari
ją ir Turkiją? Tr ? —--1 
žiūrim į talkininkus — ar 
pritariam tam, kad Franci- 
ja pavergus Moroko, o An
glija—Indiją, Airiją ir Per
siją. Ar Amerika būtinai 
reikalauja, kad kaizeris bū
tų nuverstas nuo sosto? Ar

“Laisvėj” buvo nurodyta, 
į kokius klausimus turės at
sakyti tie, kurie 5 d. birželio 
registruosis. Ten buvo viso 
12 klausimų bei punktų. Ir 
12 punkte buvo pasakyta: 
“Ar turite kokias nors prie
žastis, dėlei kurių norite bū
ti paliuosuotais nuo kariu- 
menės? (Jeigu turite, nuro
dykite jas”.

Karės ministerija susi
griebė padarius klaidą ir 
dabar tą punktą panaikino." 
Juk geriau visiškai neklaus- 

Kaip męs ti, ar kas nori būti paliuo- 
suotu nuo kariumenės ir dė
lei kokių priežasčių.

Kada bus pašaukti i ka- 
riumenę, tuomet galės iš
reikšti savo motyvus, dėlei 
kurių nori būti paliuosuo
tais. 4

O

u-JĄ-.V. VAV."

r?.
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Ąpie tuos, kurie priešinasi 
priverstinam kareiviavimui 

---- \ 
pie 20,000 vyrų atsisakė ka
riauti. Visi jie pasisakė e- 
są “conscientious objectors” 
—tai yra priešingi karei są
žinės žvilgsniu.

Kaip Anglijos valdžia pa
neigė su jais? 
Aegalo žiauriai.
lar apie 5,000 žmonių 
Lalėjimuose, tačiaus 

paleido.
Didžiuma tų, kurie 

miešinosi dėl sąžinės
mo, yra darbininkai ir visų- 
’lirmiausiai socialistai.

Pradžioj kartą įvyko tai, ijnči/jį

Amerikos lietuviai labai 
susirūpinę karės padėjimu. 
Jokio patriotiško ūpo, jokių 
šovinistiškų jausmų pas di
delę daugumą lietuvių nėra. 
Tiesa, kunigai ir daugelis 
tautininkų vadovų kursto 
žmonėse karinę ugnį, bet 
žmonės neturi mažiausio no
ro važiuoti į Franci jos tran
šėjas.

Ar klausėsi kas Amerikos 
lietuvių nori jie ar nenori 
karės? Mūsų tarpe yra la
bai^ mažas skaičius piliečių 
ir tie patys yra senesni žmo
nės, tai jiem nereiks stoti 
kariumenėn. Tie gi, kurie 
turi pirmas popieras, juk 
dar nedalyyauja balsavi
muose, nedalyvauja atstovų 
rinkimuose, vadinasi, neda
lyvauja šalies reikalų tvar
kyme ir todėl yra begalo ne- 
liogrška reikalauti iš jų, kad 
imtų atsakomvbę už sveti
mus darbus. Didelė gi dau
guma mūsų žmonių nei ant- 
rų> nei pirmų popierų ne
turi.

Mūsų žmonės, lietuviai, 
dirba sunkiausius darbus ir 
gauna menkiausią atlygini
mą. Mažai ką gaudami dėl 
savęs, mūsų žmonės tveria 
milžiniškus turtus šios ša
lies kapitalistams, augina 
šios šalies gerovę. Už tai 
jiems neduoda teisių, o tan
kiai dar jiems reikia perkęs- 
ti tokias tragedijas, kaip 
kad Lawrence, Paterson, 
sistematiškas žudynes 
Pennsvlvanijos mainose.sis- 
tematiška sunki kriaučių 
ikova. Į daugelį iš mū
sų brolių, tveriančių Ameri
kai turtus, tūli bosai, tūli 
kapitalistai žiūri panieki
nančiai, kaipo į “grinorius”.

O betgi dabar, kada kilo 
karė, tai mūsų jaunimą no
ri apkrauti “kraujo mokes- 
čia”.

Męs nežinom, kaip pasi
elgs dauguma mūsų brolių 
5 d. birželio, laike registra
cijos. Tuo žvilgsniu męs ne
galėjom duoti jokiu patari
mų. Tečiaus, kaip' galima 
spręsti iš kapitalistiškų lai
kraščių, kurių žinias “Lais
vė” sistematiškai nerspnus- 
dinėjo, daug žmonių, nesi re
gistruos iv daug bus tokių, 
kurie užsiregistravę atsisa
kys stoti kariumenėn, jeigu 
juos pašauks. x
‘ Čia dabar kjla klausimas, 
kas bus su tais, kurie nesi- 
registruos ir su tais, kurie 
ir užsiregistravę vėliau at
sisakys stoti kariumenėn? 
Apie pirmuosius jau žino
ma—jiems teisė (kapitalis
tų kongreso išdirbta) skiria 
metus kalėjimo. Bet dar su 
tuo nežinia, kaip, bus. Mat, 
kiek męs patyrėm, daug lie
tuvių, ypač neskaitančių lai
kraščius, nei nežino, kaip ir 
kur registruoties. Tūli vi
sai nėtiki bausmėms. Ažino- 
ma, tame kalti patįs kapita
listai ir jų valdžia, nes/jiem 
niekuomet nerūpėjo 
ryti ateivius apsukriais, da- 

. lykus išmanančiais.
Apie tuos, kurie kad iY už

siregistravę, nestos vėliau 
kariumenėn, nieko, tuo tar
pu, negalima pasakyti. Kaip 
juos baus, tai dar nežinia.

Tačiauszmęs galime pa- 
„ žiūrėti, kaip Anglijoj dėjo

si. Tenais, mat, ir* įvesta 
priverstinas kareiviavimas. 
Kaip žmones pradėjo imti 
kariumenėn, daugybe atsi- 
gkkS stotu Išviso, rodosi, a-

ada-

Išpradžių 
Ir dabar- 

«s__
tūlus1

Laikraščiu ir Gyvenimo Apžvalga
rankiai, pasirodo, kad tie 
žmonės yrą didžiausi kailio 
saugotojai.

Męs vistik paklausime mū
sų klerikalų lyderių: na, tai 
kaip, kunigėliai, ar jūs, va
žiuojat savo liuosu noru į 
Franci jos tranšėjas?
jūs sutinkat palikt savo gas-

Žydu socialistų federaci
jos suvažiavimas vienbalsiai 
nutarė, jog Wall streeto a- 
gėntams, ponams Russelliui, 
Stokes’ui ir kitiems nėra 
vietos Socialistų Partijoj. 
Jie turi būti išvaryti iš par-

sėdi tiJ°s’ /
Tam karštai pritaria 

lietuviai socialistai.

karei

ir
Draugas L. Trockį jau pri

buvo Petrogradan. Sykiu su 
juo pribuvo ir tie aštuoneta 

’draugų, kuriuos “laisvę my-

kad 50 tokių draugų prie- |)UV0' 
varta nugabeno Francijon.']ap.ei.į 
Jie ir ten atsisakė kariaut. | Amerikos socialistai gali 

1 uomet juos teisė karės lau- ramus. Jiems nereikės 
kmteismas ir nuteisė mirtin. ra§yįi Rusįjos draugams a- 
\ isoj Anglijoj pakilo smar- pje įaį, pas Ameri-
kųs_ protestai ir mirties bau- ko]p Trockis ir jojo drau. 
smė jiems tapo atmainyta į gaį pranešė Rusijos proleta- 
10 metų kalėjimo. Seniau, riatui, kas per nakties 
visus tuos, kurie nenorėjo pauk£čiai yra ponai Root, 
kariauti, bjauriai, mušdavo.. Russen jr Companija, kurie 

“svei-
x f . XM.XV revoliuciją varde A-

tos aplinkybių. Kur geresni merjkos aatokratijos. 
teisėjai, ten elgiasi žmonis- patarjmu iš Amerikos Rusi- 
kiau- j jos darbininkai žinos, I

Pastaruoju laiku, kaip ra- tuos džentelmenus reikia ne 
šo “Associated Press” korė- pasveikint, bot nušvilpt. 
spondentąs, tie “Čonscienti-1------------- -
ous objectors” suvaryti. į. girdėjome, kad tūli 
tani.tikrus lagerius, pusiau.Brooldyno ir Chicagos vei- 
knlėjimus, pusiau farmas > kešai jau užuodžia riebų 
kaip sako, jiems gyvenasi cenzoriaus darbą. Jų ranka 
vidutiniai, geriau negu pap- jau betveria raudoną aluvė- 

lį, kad be pasigailėjimo 
daro braukti sveikas mintis soci- 

taip: jeigu žmogus atsisako j alistų raštuose. Jie laukia 
stoti karėn, tai karės lauko ,t ik tos valandos, kad pono 
teismas jį nuteisia ant 112ĄVilsono pažebotas kongre- 
dienų į kalėjimą. • Paskui 
jam pasiūlo pasirinkti tar
nybą iš tam tikro surašo. 
Jeigu vėl atsisako, tai baus
me padidina.

Anglijoj yra tam tikra or
ganizacija, kuri vadinasi 
“No Conscription Fellow-' 
-hin”, kuri leidžia laikraštį 
“Tribunal”. To laikraščio 
pasisekimas labai didelis. Jo 
spausdinama virš 100,000 ( 
egzempliorių.

Privesim čia kelis pavyz
džius, kuo aiškinosi tūli 
draugai, atsisakydami ka
riauti.

Drg. Gilbert Cannon sakė, 
kad jisai yra sąžiningas at
metė jas visos tvarkos, kuri 
yra dabartinėje draugijoje.

F. Johnson, sekretorius 
Industrial Labor Party, pa
sakė, kad socializmas dėl jo 
v ra religija, rymanti ant i- 
dealų tarptautinės brolybės.

Drg. Clifford Allen sako:
. Aš esu socialistas ir todėl ikejonės, turėsime jau virš 
is tikros širdies sakau, kad $13,000-. Iš tu pinigu, kiek 
gyvastis ir asmuo yra šventi. patyrėmė, $4,000 yra susko- 
Zmogaus esybėje yra kastai linta> 0 apie $9000 suaukau. 
dieviško, nežiūrint tautos, į Ąa

(Šveicarijoj) buvo išdavėjų 
rankose.

Redaktorius Brooklyniš- 
kio “Czas” ve ką pasakojai 
Jau nuo tūlo laiko Šveicari
jos Lozannoj egzistuoja len

JEIGU ĮVYKTŲ 
BLAIVYBĖ.

Jeigu įvyktų blaivybė, tai 
bravorų savininkai nedaug 
tenukentėtų. Jie galės pa
versti bravorus į karės reik
menų gaminimo vietas ir 
dar gaus gausaus atlygini
mo už nuostolius. Kongre
sas ir kapitalistų valdžia jų 
nenuskriaus.

Neseniai Nevy Yorke bu
vo pasitarimas tam tikros

Vių organizacijose. Naujo
ji Rusijos valdžia skelbia 
tuos surašus. Judošių-išda- 
vėjų, kaip pasirodo, buvo vi
sur—socialdemokratų ir so- 
cialrevoliucijonierių organi
zacijose, unijose, kooperaci-*kų informacijų biuras, vadi- 
jose, pirmeivių ir darbinin
kų laikraščių redakcijose, 
universitetuose, pačtoje, že
miečių įstaigose ir... net pa
čioje dūmoje,

namas Lozannos agentūra. 
Jos vedėju buvo p. Erazmas 
Pielc, seniau išleidinėjęs Pe
trograde savaitraštį “Kraj”. 
Pielc sfuntinėję telegramas 
į visus kraštus svieto, infor-ti, kokią

žmonių[ muodamas apie lenkų reikš
ta judošija nusiuntė ant lūs. Visos tos telegramos 
kartuvių, į katorgą ir į Sibi- buvo leidžiamos talkininkų

'daugybę prakilnių

Laukdami jūsų atsakymo, 2aro valdžia gausiai ap-! dvasioje. Pielco agentūra

valdžios paskirtos komisijos L ‘2

mes pranešime junks žinia’ m()kėdavo provokatoriams.įleisdavo svietan didžiausių 
kad rusų popai'ir zokonin-1 Isiskverb^ i darbininkų ir,nesąmonių; dėlei tų nesąmo- ’ 
kai jau - siunčiami karės pd’meivių organizacijas, tie nių kildavo lenkų tarpe di-

Juos siunčia ‘ ten!valdžiojragentai už savo ra- 'džiausiu peštynių. Daugelis 
revoliucija, nors jie ir prote- portus’ donosus ir provoka-,lenkų tautininkų, gyvenan- 
stuoja.- Revoliucija nepaiso c^ias’ Gaudavo nuo 25 iki^čių Amerikoj, uoliai remda- 

• “dievišku” teisiu. L

BALKANŲ VALSTYBIŲ 
FEDERACIJA.

agentai už savo ra-' džiausiu peštynių. Daugelis
.A .. . ,v. i karės blaivybei įvesti su

Britanijos valdžia Yorko bravorininkų
atstovais. Minėta komisija, 
be abejonės, buvo inspiruo
jama iš Washingtono. Pa
sitarę tie ponai priėjo prie 
išvedimo, kad jeigu jau rei- 

įkės uždaryti bravorus, tar 
kad bravorų savininkai gau
tų atlyginimą. Taigi, var
nas varnui į akį nekirs.

Bet kaip bus su tūkstan
čiais bravorų darbininkų? (lenkų ir lietuvių ginčai Vii-1 novskis. < 
Kas jiems atlygins už darbo niaus gubernijoj. Serbai,’mon'nuo Maskvos- guberni-'mokamas rusų ex-caro val- 
nustojimą ir už sugriautą(bulgarai, graikai, albanai ir(jos darbininkų 1912 metais.'

lr be.uniją, kurią beauginant tiek turkai visi turi šiokių ar to- Malinovskis turėjo pilną už-|pž tai, kad jisai skleistų vi- 
I spėkų ir aukti turėjo padėti, kių pietenzijų ant to ar kito sitikėjimą darbininkų ir bu- 'suomenėje tam tikras, caro 

i žemės sklypo. Mažųjų vals- (vo pasižymėjęs, kaipo soči-'valdžiai naudingas žinias.
’’A didžiųjų vadovas.;Matote! Bureevas surado

stybių dipliomatija, piniguo- į Niekam ir i galvą negalėjo slaptos policijos archvvuose, 
čiai ir tautiški politikieriai ateiti, kad tai yra nuožmia-(kad Pielcui buvo išmokėta 
—visi jie, iš vieno impaei- usias 
liui, engia Balkanų žmones, irius, kuris veikė, suįyg slap- 1,700 rub. 
Intrygos ir karės ten nie- tos policijos įsakymų, išduo- 
kuomet nepasibaigia.

pasodinus į belaisvių

Dabar jau elgiasi švelniau, *^ada važiuot Rusijon 
ir elgimasis priguli nuo vie- kjnį”

kaip sako, jiems

rastiem kaliniam.
Dabar paprastai

nors jie ir prote- P0,,lus» donosus ir provoka-,lenkų tautininkų, gyvenan- 
voliucija nepaiso c*ias’ G'au(klV0 nuo 25 iki čių Amerikoj, uoliai remda- 

' 300 rublių ii mėnesi — žiū-'vo Pielcą ir jo agentūrą. Ei-
avo gabumo.Tū- na gandas, kad net dalis au- 

or- kų, surinktų nukentėju- 
di- sienas nuo karės, ėjo Pielco 
sa-, biuram

| Na, ir kas? Ogi dabar 
Vienu iš didžiausių provo-. Bureevas, garsusis šnipų ė-

rint, pagal
Ii iš tų caro ageųtų lošė 
ganizacijose net ir labai 
dėlę rolę ir turėjo pilną 

Tautų santikiai Balkanų vo draugų užsitikėjimą.
pusiausaly begalo supainio-| 
ti. I en nesibaigia tautiniai katerių bene buvo dūmos dikas, garsina Maskvos ir 
kivirčai, įgiję daug aštresnę atstovas, socialdemokratas - 'Petrogrado laikraščiuose, 
foi mą, negu, duokim sau, bolševikas Romanas Mali- kad Erazmas Pielc, lenkų 

A7.i i..„ jisai praėjo dū-! tautininkų vadovas,buv^ap- 
1\ /T nnlrrTArt /yii Lhiivsi '_ _ 1____ __ ___  ___ ____ __ 1

džios agentas. Jam mokėjo

Ka^|Apie darbininkus nieks ne- :
sirūpina ir nesirūpins, jeigu Ąybiti valdžios, didžiųjų vai- 'aldemokratiškas 
jię patys nepakels savo bal
so.

sas praleis įstatymą apie 
laikraščiu cenzūra.

Ligišiol Amerikos lietu
viai laikraštininkai nežino
jo, kas tai yra cenzūra. Tą 
privilegiją turėjo tik Vil
niaus ir Kauno redaktoriau 

.kurie netik dėl minčių, bet 
'ir dėl žodžių turėjo atkak- 

‘ jliai kovoti su cenzorių bru- U, ,-v, taliskumu.
Bet Rusijoj dabar virto 

kitokie laikai ii’ carizmas 
persikėlė Amerikon. Reak
cijos tarnas, cenzorius, irgi 
jau žada keliauti į čia.

Pagyvensime, pamatysi
me, pakovosime.

“DUOSNUMAS”.\
Ir mūsų draugai ir mūsų'

si, kad Lietuvių Socialistų 
Sąjungos narho fondan su- 

I niaukė jau apie $12,000 au
kų Ir paskolų. Jeigu greitu 
laiku iš visų kolionijų bus 

• susiųsta likučiai aukų, be a- 
Jlbejonės, turėsime jau

Rokuojant, kad L. S. S. 
turi dabar 3,000 narių, išei
na, kad kiekvienas narys 

Tūlas negras ve ką sako:1 paaukavo po $3.00. Bet, po 
aš gimiau Jamaica. Mano teisybei, yra dar daug tokių 
tėvai buvo nusiųsti ten, kai-Inariu/kurie ir po nepa- 
po vergai. Mano tėvynė aukavo. Jų dalį atmokėjo 
(Afrika) yra padalinta tar- tie, kurie davė po $10—20; 
pe baltų žmonių, kurie paei-'beto, buvo įplaukų nuo viso- 
liui slėgė ir persekiojo ma
no tautiečius. . Ypač pasižy
mėjo savo žiaurumais Belgi
ja ir Portugalija. O dabar, 
kada ant Belgijos užpuolė, 
tai man liepia ją gint, nors 
ii taip slėgė mano tautos 
žmones.

Paprastai, reikia pasaky
ti, kur žmonės parodo di
delę spėką savo persitikri
nimų, kur jie uoliai kovoja 
už savo idealu ten yra ir 
pasekmių.

kurią jis pridera. Dėl ma
nęs karė yra žudynė”.

kių balių, koncertų ir teat
rų. Imant tatai atydon,rei
kia padaryti liūdną išvedi
mą, tą bū tent,kad daug skū- 
pių žmonių randasi mūsų 
organizacijoje. Neduoti' nei 
$3 00 dėl organizacijos pie
nų jvykinimo yra taip pras
ta, kad jau prasčiau negali 
būti.

Klerikalai, turbūt, duos- 
nesni. Žiūrėkit, kokias, baž
nyčias išstato parapijos, kti- 
rios turi 500—1,000 narių!

AR SIŲSTI KUNIGUS I 
KARĖS FRONTĄ.

Mūsų skaitytojams, be a- 
bejonės, labai rūpi, kaip pa
sielgs šios karės laiku 110,

padaras-provokato-' syki 1,200 rub., kitą syk.

Faktai tokie aiškus, kad
. Trindamas jai atskaitą iš kiek- węs nieko prie jų nepritfe- 

veikia austro-vokiečių agen-( vieno žingsnio. Įėjęs dūmon,’dam. Spręskite patįs.
j su R. Malinovskis tuojaus tapo 

ūmlgųTetuvių/kuHe'dabar -------------
agituoja už karę ir už šovi- 
nistišką patriotizmą.
Ar važiuos jie į karės fron

tą, aukaudami savo' __
vokiečių kafiūolėms? Jie vi
si drūti ir kupini sveikatos, 
vadinasi, kariniu žvilgsniu 
išeitų kuopuikiausi karei
viai.

tai, pjudydami valstybę su R. Malinovskis tuojaus tapo

didžiausių pelnų; ten veikia,jų. 1913 metais jisai lab- 
ir rusų agentai, platindami jausia prisidėjo prie suskal- 
“slavų vienybės” idėją. Ap- dymo dūmos socialdemokra- 

kūna *iuos suka?d tokie laido- tų frakcijos. 1914 m., trum-

$7,000,000,000
kai, kaip Serbijos karalius pai prieš karę, Malinovskis

Bulgaiįų Ferdi- staigiai rezignavo iš dūmos
ir, net su savo artymiausiais’ne? Paprastam darbinin-

ne-

Septyni bilijonai dolerių, 
.tai didoka suma pinigu, ar
I rv . -t 1 • •

Petras ir
naudas.

Balkanų šalių socialistai, j draugais neatsisveikinęs, iš- kui tokia skaitlinė net r_: 
ypač Bulgarijos ir Serbijos, dūmė užsienin. Jau tuomet suprantama ir daug gal pe

Bet, kaip mes patiriam iš .iau seniai nurodo, kad amži- kilo kalbų, kad. Malinovskis siklaus patįs savęs, patėmi-
niems ginčams užbaigti kito yi’a slaptos policijos agen-( ję didoką pulką numerių,— 
išėjimo nėra, kaip tik įsteig-Ą^ bet tas įtarimas buvo kiek čia yra? TĄ didelę su- 
ti Balkanų tautų federacija, taip baisus, jog stačiai nesi-’mą pinigų Amerikos valdžia 
Laisvai susidėjusios bend- norėjo tikėti.
ron federacijon Balkanų jnutė. kad čia yra kokia tai kietijos militarizmo.
tautos užtikrintu sau ra- slaptybė.
maus plėtojimosi sąlygas. į

Taip kaip Šveicarijoje ita-
vokiečiai

kun. Miluko redaguojamos 
“Žvaigždes”, tai kunigai a- 
nąiptol pepalinkę eiti į tran- 
šėjąs.

Neseniai tame laikrašty 
tapo pagarsintas laiškas tū
lo žymaus klerikalų veikėjo, 
p. E. Feeney. Jisai baisiai 
užsipuola ant “1 
Francūzų valdžios,* 
siunčianti savo kur 
karės frontą, 
išėjo įsakymas ,__ _______ . t ,
tau 12,000 kunigų, kurie 1i--graikai, macedonai, 
gišiol tarnavo sanitaru albanai ir rumunai. _ ...
skyriuje, gelbėdami sužeis-’ '^sai socialistu pienas į-.nese organizacijose, kaipgi 
tuosius. Klausykite, ką ra- steigti Balkanų tautų fede-.tai kadetų partijoje, redak-(su 
šo tasai klerikalas:

“Katalikai
pateptus kunigus
paguodotinais ir gerbia
mais ir mano, jog yra nie- 
kšyste siųst Francijos ku
nigus į apkasus, kur jau 
2,000 jų užmušta. Nieki
nami vokiečiai nevertė 
kunigų eit j apkasus, to
dėl, mūsų nuomone, Fran- 
cija užsitraukia šioje ka
roję didelę dėmę už niek
šiškas francūzų radikalų 
pastangas nušluoti krikš
čioniją, išnaikinant jos 
mokytojus”.
Taigi, ponai klerikalai ne

nori, kad kunigus siųstų ka
res frontam Jie vadina ta
tai niekš^ste ir net prasi
žengimu prieš dievą! Jie 
mano, kad kunigų kailis yra 
šventas.

Pasirodo, kad didžiausi 
karės kurstytojai, kurie vi
same pasauly turi imti atsa
komybę už išžudymą milio
nų žmonių, kurie’ visuose 
kraštuose buvo ir tebėra ak
lį imperialistinių valdžių į-

bedieviškos” i kai, francūzai ir
t kuri sugyvena draugiškuose san-

nežeizdami vieni
Neseniai' kitų kultūros reikalų, galėtų 
ust mm Nugyventi serbai,

Tačiaus, visi paskyrė sutriuškinimui Vo-
Čia

ant vietos ir pastabą pada-
Ir dabar viskas kilo aikš- ‘ rysime. Atsimink/ mielas 

ten. Slaptosios polici jos do-Į skaitytojau, kad tie bilijonai 
kumentuose atrasta visi Ma- dolerių nemuša vokiečių, bet 
linovskio rekordai. Prieš jie yra paskiriami įrankių 
išvažiuojant užsienin, jisai pagaminimui, o žmonės 
gavo “

raciją randa vis 
pritarimo.

.vjwx.v vxz^x^xxxxi, jisai pagaminimui, o

dovanų” 6,000 rublių.! prievarta verčiami tą įran- 
bulgaraiJ Capo valdžia turėjo savo (kį vartoti — žudyti vieni ki- 

’, turkai, agentus net ir ir palygina- tus. Sustok! Pagalvok a- 
jmai ramiose, ne revoliuciji- Į pie milionus* vyrų nužudytų 

-------• - • • kaip Europoj! Ak, neatradau jū
sų širdyje užuojautos, kad 

didesnio cijo-e “Ruskije Viedomos-.gesinti degantį pasaulį.
’----s Slovo” ir j Ir męs atsiduriam ant

[kraujo upės kranto. Ameri-
Tą pieną išnau-'tiĄ Russkoje 

i snri nl istns. 1 “RioČ”.tiki Dievo Į11Lai lin0, -esant -1° kelia serbų - - t -------- k------
drg. Ilija Milčič olandu lai- ' Caro valdžios apmokami kos karė bus brangi—bran- 

*r džiaugsmu 
nuodijo plasnojančių Vėliavų; bran

socialistas

kraštyje “Het VolkA 
kiausia, tuo klausimu

jų darbai, gi gyvybe ir džiaugsmu

užsiimti ir socialistų tarp- sveiką rusų
tautinis suvažiavimas.

Vei-! provokatoriai ir ;
turės, kaip baisi žaizda,

i tautos kūnąJgi bus turtu, kaJ padengti 
Provokatoriai mariĄ kad jie tą regyklą kruvinų scenų, 
r............ . : :x nupieštų žiauraus kapitaSu?’

ar mo.
na! Europos karė iki šiol lė

Mažų valstybėlių politikie- darys gerą biznį iš judošys- 
riai, kurie dabar iš tų peš- tės, bet teisybė, vėliau 
tyniii daro pinigų ir karje- anksčiau, visuomet. pai-..„( .......
ra, bus priešingi idėjai BaL- viršų. Taip ir Rusijoj išėjo, [šavo 75 bilijonus dolerių.Už
kanų tautų federacijos. Bus 
priešingi tam ir Įvairių ka
ralių dinastiški interesai. 
Nenorės to ir didžiųjų vals
tybių intrigantai. Bet juo 
labiau augs socialistų įtek
mė, juo labiau plėtosis dar
bininkų judėjimas, tuo la
biau populerumo įgis tas so
cialistų pienas.

LYG IR PASAKA Iš TŪK
STANČIO IR VIENOS 
NAKTIES.

Baugu ir skaityti tuos su
rašys provokatorių-judošių, 
kurie prie caro valdžios 
“darbavosi” socialistų, dar
bininkų ir šiaip jau. pirmei-

Visų paniekinti, apspjaudy- (tą pinigų sumą galima būtų 
ti provokatoriai įmesti j ka
lėjimus. Ten jiems ir vieta, 
tiems tamsios nakties veikė
jams. Ir reikia tik palin
kėti, kad bjauri detektyvų 
ir provokatorių sėkla amži
nai išnyktų nuo žemės pa
viršiaus.

LENKŲ INFORMACIJŲ 
BIURAS IŠDAVĖJŲ 
RANKOSE!

Parašę straipsnį apie ru
sų provokatorius ir jų vado
vą Romaną Malinovskį, pa
tyrėme dar baisesnių nau
jienų, būtent, kad lenkų in
formacijų biuras Lozannoj

nupirkti 8 miestai, kaip 
New Yorkas; iš tos sumos 
kiekvienam vyrui, moterei 
ir kūdikiui ant viso žemės 
kamuolio pripultų po $45— 
50; už tą sumą galima būtų 
daugiau, kaip 100 Panamos 
kanalų iškasti; tą sumą ga
lima būtų padalinti 30-čiai 
milionų skurde gyvenančių 
Amerikoj žmonių, duodant 
kiekvienam po $2,500.

Kuomet Suv. Valst.. val
džia paskiria tokią pinigų 
sumą vokiško militarizmo 
apveikimui, tuomet Čia-pat 
apie 6 milięnai šeimynų, pa*

‘ (Tąsa ant 7-to pusi), j
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Meilės Laipsniai 
Jų išsivystyme

Švenčioniškis

GEROSIOS IR BLOGOSIOS PUSĖS 
' LIUOSO ŠLIŪBO.

Ir taip, męs matome, kad greitoj ateity išnyks 
prievartinis amžinas šliūbas ir jo vietą užims liuosas, 
kuris bus vyro ir moteries, norinčių sueiti į porinį gy
venimą, privatiniu dalyku; pamate to šliūbo, bus tar- 

X pe judviejų padaryta liuosa sutartis. Liuosas šliū
bas turės būti tyru, tai yra, kaip moteris, taip ir vy
ras privalės vienas kitam būti ištikimi, jis bus absoliu
tiškai monogamiškas, bet sykiu lengvai, be jokių prie
žasčių, pertraukiamas, jeigu tik abidvi pusės su tuo 
sutiks. Iki šiol šliūbas buvo labai siauruose rėmuose, 
bet greitoj atety jis turės apimti labai plačias rybas. 
Kiekviena pora galės daryti tokią šliūbinę sutartį, ko
kia tik jai geriau patiks. Kada bus gyveniman1 įvyk
dytas laisvas šliūbas, tuomet visuomenė svarstys mo-. 
ralės žvilgsniu tik nevedusių lytiškus susinešimus, ku
rie visuomet užsibaigia blogomis pasekmėmis ir apie 
prostituciją. Juk prostitucija yra sankeleivė privers
tino amžino šliūbo ir tik tuomet ji galės išnykti, kuo
met bus panaikintas amžinas šliūbas ir įvestas liuosas, 
lengvai pertraukiamas. Vadinasi, męs, kalbėdami 
apie įvedimą liuoso šliūbo, kalbame ne apie liuosybę 
lytiškų susinešimų, bet priešingai apie jų panaikini
mą tarpe nevedusių ir prostitucijos,—prieš tuos gy
vuliškus jausmus, neturinčius nieko prakilnesnio, aug- 
štesnio ir ideališkesnio. Ypatiškos meilės gadynėj ne
privalo būti apsivedimų be meilės, taip lyginai nepri
valo būti tarpe nevedusių jcmiij lytiškų susinešimų, jo
kios prostitucijos. Nes prostituciją pagimdė ir iki 
šiam laikui palaiko ne kas kitas, kai]) tik prievartinė 
monogamija, tai yra, amžinas šliūbaš. Išnykus amži
nam šliūbui, turės išnykti ir prostitucija.

Adelė Schreiber sako: “Kiekvienas šliūbo suvar- Ažymas padaugina skaitlių lytiškų susinešimų tarpe 
nevedusių ir platina prostituciją, ir kiekvienas šliūbo 
palengvinimas—mažina prostituciją, lytiškas ligas, 
skaitlių gimimo nelegalių kūdikių ir t. t.” Francijoj 
kaip tik šliūbas tapo liuosesniu, apvalyta nuo įvairių 
formališkumų, tuojaus skaitlius apsivedimų žymiai 
pasididino. Vadinasi, jeigu apsivedimų skaitlius au
ga, prostitucija turi mažėti. ,

Bet kaip ten nebūtų, vienok daugelis bijosi įvedi
mo liuoso šliūbo ir pradeda nurodinėti visokias blogą
sias puses. Pavyzdžiui, daugelis sako, kad amžinas 
šliūbas privalo pasilikti vien tik dėl kūdikių, kuriuos 
turi auklėti tikri tėvai. Vienok šis argumentas neiš
laiko kritikos. Tyrinėjimai ir praktika parode, kad 
ten, kur tarpe vyro ir moteries nėra meilės, nėra suti
kimo, negalima laukti ir doro kūdikių išauklėjimo. 
Kūdikiai, matydami savo tėvų pjovynes, taipgi persi- 
geria ta dvasia ir užaugę būna nenormališkais. Ir 
kaip tik dėl kūdikių reikalinga kogreičiausia per
traukti tėvų nelaimingus šliūbus, bet nelaikyti jų prie
varta krūvoj, kad jie visą amžį peštųsi ir nuodytų kū
dikių jaunas sielas. Juo greičiau nelaimingieji persi
skirs, tuo geriau bus dėl jų kūdikių.

Tūli pasakoja, jeigu bus įvestas liuosas šliūbas, 
tuomet bus begalinis skaitlius persiskyrimų. Bet da
bar kįla klausimas, ar įstatymais galima sulaikyti tyei 
sumažinti skaitlių persiskyrimų? Jeigu žmogus tobu
linasi, vystosi, darosi savystove ypata, tuomet jau sun
ku jį varžyti įstatymais, bet geriau suteikti jam liuo
sybę. Pavyzdžiui, kada Vokietijoj tapo išleisti įstaty
mai, varžanti persiskyrimą, pastarųjų skaitlius nei 
kiek nesumažėjo, bet kassyk ėjo didyn ir didyn. Ant
ra vertus, nereikia manyti, kad liuosas Šliūpas ves 
žmones prie didesnių persiskyrimų. Pavyzdžiui, Ry
me jau respublikos laikuose viešpatavo liuosas šliūbas, 
o vienok persiskyrimų veik ir nebuvo. Pas žydus, pa
gal talmudą, jeigu tik abidvi pusi sutinka, persiskyri
mas yra leidžiamas visuomet, vienok statistikos paro
do, kad tarpe žydų būna mažiausia persiskyrimų. 
Pfungst nurodo, kad B urmo j' viešpatauja liuosas šliū
bas ir vyras su pačia bile valandą gali persiskirti, jų 
niekas nevaržo, tuo tarpu ten persiskyrimų veik nėra 
ir lengvumas persiskyrimo privedė prie to, kad tarpe 
vyro ir pačios atsirado didesnė meilė, didesnis vieno 
prie kito'patraukimas. Pfungst’as, kritikuodamas su
varžytą šliūbą, paduoda sekantį faktą, kuris aiškiai 
parodo blėdingumą amžino šliūbo. “1825 m. laike ka
rės Burmoj, vienas anglas tapo paimtas nelaisvėn ir 
pasodintas į kalėjimą; jis ten rado ir daugiau nelais- 
vių europiečių ir amerikiečių. Praslinkus tūlam lai
kui, nelaisvius surakino retežiais poromis, kad jie ne
pabėgtų. Anglas nelaisvis pasakoja, kaip jie baisiai 
persikeitė ir pradėjo neapkęsti vienas kito, nepaisant
į tai, kad surakinimas retežiais i poras, nepritraukė 
vieno prie kito arčiau, kaip kad pirmiau jie buvo ne
surakinti. Pakol jie sėdėjo kalėjime hesurakinti, bu
vo geriausiais draugais, atsiradus retežiams, viskas 
persimainė, pasidarė didžiausiais priešais”. Vadina
si, tas pats yra ir su šliūbu: šliūbiniai retežiai, kuriais 
porą amžinai surakina, sukelia didesnę neapykantą 
vieno linkui kito.

IŠ to visko aiškiai rnatosi, kad liuosas šliūbas ne
gali žmonijai atnešti blėdies, kaip kad daugelis mano 
ir jis greitoj ateity turės įvykti, nes pats gyvenimas, 
progresas prie to veda. Jeigu žmonija, kultūros laip
sniais lipdama, priėjo prie liuoso šliūbo gadynės, tai 
jokia pajiega, jokie įstatymai, jokie pamokslai nuo to 
negalės sulaikyti.

Visi pamokslininkai, visi moralistai ir priešai liuo
so šliūbo geriau padarytų, kad žmoniją rengti^ prie 
to, o nesistengtų ją sulaikyti. Iki šiol pas mus šis 
klausimas buvo užslopintas ir didžiuma prie to nėra 
prirengta.

Ir taip, kad liuosas šliūbas gyveniman bus įvyk- 
dintas, to. niekas negali užginčyti. Bet tolimesniam 
šliūbo formų pietojimuisi, veikiausia, užkenks nauja 
idėja, kuria jau dabar daugelis mokslinčių susirūpinę, 
—tai idėja rassinės sveikatos.

ŠLIŪBAS IR RASINĖ SVEIKATA.
Idėja rasinės sveikatos, kuri paeina nuo lytiškos 

sveikatos, yra užgimus dar senovėje; ypatingai Sparto 
laikuose stengtasi parinkti į poras sveikus ir lytiškai 
stiprius, kad tuomi susilaukus sveikų ir stiprių kūdi
kių. Viduramžiuos, krikščionybei įsigalėjus, ta idėja 
tapo numarinta. Darwino laikuose ji vėl prisikėlė iš 
numirusių. Haltonas tą idėją sustiprino, atidengda
mas geneonomijoj naują mokslą, užvardytą “Euge
nika”. Tūli poetai, kaip Ibsenas ir Zolius eugenikos 
mintis paskleidė po platų pasaulį, vienok tuo pačiu 
laiku atsirado ir tokių mokslinčių, kurie dėjo visas 
pastangas, kad tik sulaikius skleidžiamąją mintį. Ir 
reikia pripažinti, kad pastarieji Jabai daug užkenkė.

Juo labiau šeimyna progresuoja, juo mažiau ji pil
do namines darbo funkcijas ir juo tankiau parduoda 
savo jiegas kapitalistiškai organizacijai, tuo labiau ji 
privalo stengtis išauklėti sveikesnius ir stipresnius kū
dikius. ’ Tokiu būdu privalo būti pripažinta geriausia 
šliūbo bei apsivedimo ta forma, kuri atsako virš^ nu
rodytam tikslui, t. y., susilaukimui sveikų, stiprių ir 
visuomenei naudingų kūdikių.
Z Jeigu męs šiuo žvilgsniu ištirsime visą šeimyniš
ką gadynę, kurią palietėme savo knygoj, tuomet pa
matysime, kad ji labai bus prasikaltus prieš eugeniką 
(lytišką sveikatą).

Viešpataujanti* krikščioniškos bažnyčios moraly
bė nei kiek nesirūpino naujosios kartos sveikata, baž
nyčiai rūpėjo tik tas, kad kodaugiausia dėl dangiškos 
karalystes pagaminus dūšelių ir kogreičiausia jas į 
ten pasiuntus. Todėl tos dūšelės ir priverstos buvo 
slapstytis nesveikuose, sudžiūvusiuose ir niekam neti
kusiuose kūnuose, ta

Bažnyčia ir sykiu valstybės, kurios daugiausia 
bažnyčių įsakymus pildo, žiūrėdavo, kad neapsivestų 
artimi giminės, bet sveikatos žvilgsniu visiškai nieko 
nepaisė; tėvams, užsikrėtusiems chroniškomis ligomis, 
kurios persiduoda gentkartėms, leista buvo tiek kūdi
kių gaminti, kiek tik jie išgali; šiame dalyke tėvai 
naudojosi ir dar tebesinaudoja pilna liuosybe. Apart 
to, kunigija ir vienuoliai stengdavosi į savo tarpą pri
traukti sveikus, gabius vyrus ir iš priežasties įvesto 
celibato (absoliutiško užsilaikymo nuo lytiškų susine
šimų), padarydavo juos bevaisiais. Krikščionybei pa
kilus iki augščiausio laipsnio, veik visi gabesnieji vy
rai jeigu ir nepastodavo į vienuolynus, tai pildydavo 
katalikiškos bažnyčios skelbiamą idėją — absoliutiš
kai užsilaikydavo nuo lytiškų susinešimų, todėl visuo
menėj pasilikdavo tik žiopliai ir puskvailiai, kuriems 
buvo suteikta pilna laisvė veisti šeimynų tiek, kiek tik 
jie pajiegdavo. Apart to, nuolatinės karės visuomet 
naikindavo stiprius ir sveikus vyrus, nuo kurių galima 
būtų susilaukti atsakančios gentkartės, tuo tarpu li
gų j isti, puspročiai ir net bepročiai pasilikdavo na
muose ir platindavo gentkartę.

Prie to visko prisidėjo ir tos aplinkybės, kad ap- 
sivedimas buvo skaitomas šeimynišku dalyku, todėl į 
būsiančios gentkartės likimą, į kūdikių sveikumą, ne
atkreipta jokios atydos. Pagalios, tikintieji žmonės ir 
negalėjo į tai atkreipti savo atydą, nes kunigai jiems 
visuomet kaldavo ir daugelis dar dabar tebekala, kad 
kūdikių gimimas ir sveikumas ne nuo tėvų paeina, bet 
nuo dievo. “Kokį dievas sutvers ir tėvams įteiks, te
kis ir turės būti”,. — tai tikinčiųjų obalsis, kunigų į 
galvas įkaltas. Net ir dabar didelė didžiuma tikin
čiųjų tvirtai persitikrinę, kad nesveikų kūdikių gimi
mas paeina nuo dievo, o ne nuo tėvų. Tėvai, rinkda
mi savo dukteriai vyrą arba sūnui pačią, niekados ne
paisydavo, kad jie*tiktų vienas kitam dėl lytiško gyve
nimo ir kad paskui susilauktų sveikų kūdikių, bet tik 
žiūrėdavo materialės naudos—turto. Jeigu vyras tur
tingas, tai tėvai visomis keturiomis stumdavo už jo 
savo dukterį, visiškai neatsižvelgdami, kad jis neti
kęs dėl lytiško gyvenimo ir kad jų duktė gimdys ligu- 
jistus kūdikius.

Dėlei viršnurodytų priežasčių apie parinkimą po
rų dėl lytMko gyvenimo ir susilaukimo atsakantesnės, 
sveikesnė* 
žmonija ] 
myniškoj gadynėj visiškai nepaisė, kad susilaukus 
sveikesnių ir stipresnių kūdikių, bet kiekvienas sten-

gentkartės, negalėjo būti nei kalbos ir 
dėjo eiti menkyn, pradėjo išsigimti. Šei-

(Apie Europos

Aš pavadinau kvailiais 
tuos socialistus, arba susi
pratusius darbininkus, ku
rie noriai eina j karę, ir pa
sakiau, kad žodis ^‘kvailiai”, 
nors nemandagus, bet šimtą 
syk malonesnis ' už žodį 
“niekšai”.

Noriu dar kitaip ištarai 
savo nuomonę.

• Žodis “kvailiai” čionai yra 
šimtą syk malonesnis už žo
dį “išmintingi”! t

Socialistus, balsuojančius 
už karės kreditą, arba savo 
noru einančius į karę, jei
gu pavadintume išmintin
gais, protingais, tai būtų 
nekas kitas jiems, kaip 
ironijja, pašaipa, sarkazmas.

'liet jeigu męs socialistai 
sakytume tat be ironijos, tai 
būtų bloga su mumis. Kur 
gi jau bebūti] tas mūsų 
mokslas - socializmas? mū
sų Internacionalizmas?! Jis 
būtų ten pat, kur katalikai, 
protestonai ir pagonai drau-; t'.‘ 
ge yra padėję savo krikščio
nystę ir pagonystę: į kru
vinais burbulais ampaluo- 
jančia pelkę. Tarp jų,, tarp 
tų krikščioniškųjų pagonų 
ir pagoniškųjų krikščioniu, 
žinoma, viską daro vadovai. I 
Dėl savo biznio jie tai daro, 
dėl didesnės dievo garbės, 
tai yra — dėl įgijimo sau 
didesnės valdžios ant že
mės. Jie tą kruviniausią 
žmogžudystę pašventina,pa
vadina “šventa kare”. Žmo
nės jų sukvailinti—avis, ei
na, kur juos varo ir tiki,kad 
taip reikia, taip Dievas ar 
likimas nori.

Męs, socialistai, stovime 
ant mokslo pamato. Vado
vais perdaug nepasitikime. 
Stengiamės nebūti avelė
mis, ir juo mažiau jie sten
giasi mus vesti, juo geriau. 
Net ir kruvinos tamsybės 
audroj męs nuo to savo pa
mato negalime perdaug toli 
nuslysti. Jeigu kurie visai 
nuslysta ir ten—buržujų - 
patrijotų lingyne voliojasi 
ir nori—nevadinkime tokiu 
socialistais.

Nevadinkime socialistais 
tų, kurie noriai remia karę 
ir liuosa valia eina muštis. 
Jei jų nevadinsime socialis
tais, tai galėsime nevadinti 
ir kvailiais. Jie tada bus 
mums paprastais buržujais, 
patriotais, karininkais — 
karjieristais. Jie bus ego
istais, bet ne kvailiais. Kas 
vadinasi socialistu ir vien 
kart yra militaristu, drau
gaujančiu su buržuaziškais 
patriotais — karininkais,tas 
yra prakeiktas kvailys!

Męs esam revoliucijonie- 
riai, o ne kariaujanti patrio
tai, šovinistai. Jei po karei 
reikės daug socialistų iš
mest iš partijos vienoj, kitoj 
Europos šalyje, tai mesim 
juos taip noriai, kaip kad 
jie noriai ėjo kariaut iki ga
lui.

Jie—nesocialistai. . ♦
* ♦

Šitą straipsnį buvau para
šęs užpernai, kuomet dar 
nieks iš mūs nebuvo apskel
bęs “karės” socialpatri jo
tams. Nesant tos “karės”,

gosi Kodaugiausia jų turėti, o KOKyoę pavesdavo die
vo apveizdai. Mat, žemė buvo tuščia, todėl reikėjo ją 
pripildyti, apart to ir dangaus karalystėj stokavo dū
šių ir aniuolų. O čia karės, visokios epidemijos, ne
derlingi metai, kurie reguliariškai atsikartodavo, de- 
sėtkais tūkstančių kas metai nusiųsdavo į dangišką 
karalystę; kūdikių mirtingumas buvo neapsakomai 
augštas. Vienok karaliai ir žmonija į tai neatkrei-

JIE-NESOCIALISTAI
socialistus).
da da d. Kapsuko nebuvo A- 
merikpj ir nebuvo (bent 
tarp lietuvių) žodžio “so- 
?ialpatriotas”. Dabar ga- 
!iu pridėti tiek.

Tokių socialistų, kurie ta
po militaristais — patrio
tais, negalima šiandien va
dinti socialistais. Prieš ka
rę dar galėjo būti tarpe so
cialistų tarptautininkų so
cialistai - tautininkai arba 
socialistai-patriotai, arba 
trumpiau sakant, social-pat- 
riotai. Tada da nebuvome; 
faktiškai patyrę to žodžio 
prasmės, nežinojome, ką 
'toks “socialistas” darys ar
ba galės daryti priešais dar
bininkų klesą ir socializmą 
Pirmais-antrais karės
tais apie tokius socialistus 
nieko blogo nebuvo galima 
sakyti, nes apie jų “patrijo- 1 
tuma” mums pranešdavo tik 
buržujų-patriotų arba, kaip 
paprastai sakome, kapitalis-’ 

’tų laikraščiai, ir tai da tos 
I žinios būdavo perkoštos per 
kariaujančiųjų valdžių cen
zūras. Ašvomis visai neti
kėjau ir netikiu. Užpernai 
pradėjo kai-kurie garsesni 
socialistai gauti žinių, ro
dos, iš tikresnių šaltinių;, 
jais aš patikėjau. Patikėjau,1 
kad daugelis socialistų no- • 
riai eina kariauti, arba agi-' 
tuoja kitus, kad eitų “gin
ti” savo tėvynę. Ir juos pa-’ 
vadinau nesocialistais. To
kių negalima vadinti social- 
patriotais, jeigu jie patįs nė
ra pasiėmę tokio vard< 
tas žodis man visąda 
jausmus, kol nebuvau 
O’
kia. Pagalvojus, pasirodo,1 
kad tikrai netikusiai jis nu
kaltas. Ar gali būti “kata-1 
lik-šliuptarnis”, “proteston- 
katalikisy”, “cardemokra-1 
tas”, “demokrat-autokra- 
tas”, “dievočius - bedievis”, 
“lietuvis-lenkas”? (Keli me
tai atgal kas ten norėjo nu-i 
kalti “lietuv-lenkį”; mūs pa-’ 
triotai teisingai tat

Jeigu jūs galite 
šitokius žodžius, tai 
cial-patriotas” tiks jūsų žo-

Kas pasijuokia iš tokių pa
klausimų, tas yra mažai su
sipratęs sociaįistiškoje dva
sioje. Jis gali būti susipra
tęs pats sau kaipo individu
alistas, arba egojistas, bet 
ne kaipo socialistas. Aš to
kį draugą galėčia pavadinti 
“social-monarcha”, jei man 
išrodytų, kad gali būti toks 
sutvėrimas. Ne, tai negali
ma. Socialistas įgijęs mo
narchas dūšią tuo taps ne- 
socialistu. Lygiai taip . tas 
socialistas, kuris tapo pat
riotu, draugaujančiu su bur
žujais - patriotais-militaris- 
tais, tuojaus paliauja buvęs 
socialistu.

Tokio negalima vadinti 
social-patriotu. Bet tik “bu
vusiu sociąlistu”, arba “so
cialistų išgama, renegatu”.

Pradžioj karės, kuomet ji 
nežinioms ištiko, tai nebuvo 
dyvai, kad ir socialistus su- 

’ .klaidino Europos valdžių a- 
L Igitatoriai. Jie sakė, kad, 

ana ta ir ta šalis ant mus 
užpuolė. O anos šalies to
kio pat skelbimo jie neleido 
savo žmonėms išgirsti. Pir- 

t miaus “apsigynimo karės? 
teorija buvo visuotina tarpe 
socialistų; priešingos nuo
monės buvo silpnos, neišvysr 
tytos, negalimos paremti 
tikrais ir baisiai aiškiais 
faktais, faktais, kokius da
bar mums pagamino šita 
karė.

į Dabar jau męs aiškiai ži
nome, kad apsigynimo ką- 
rė niekuo nesiskiria nuo ųž- 

: puolimo karės. Už tai męs 
esam persitikrinę, sąmonin
gi visokių karių priešai, o 
kas iš mūs stojA už karę, tai 
stoja prieš socialistų judėji- 
mą. Kas stoja prieš socia- 
listų judėjimą, tas arba jau 

1 eze. nesocialistas, arba prisiden- 
. . . .VJ.. .. R^'igęs socializmo priešas. Kąką istikro jis reis-;su tokiais daryt> tai kitag 

Pagalvojus, pasnodo, ]<jausimas_ Mano nuomonė 
buvo ir yra tokia: juos rei
kės mest laukan. Bet tą at
liksim tik po karei, kada su
paralyžiuotasis mūsų veiki
mas vėla galės stot į tikrai 

'vėžes. Mesti gal neprisieis: 
■ jie patįs pameta socialistų 
j eiles. Apie tokius nėro ko 
į nei kalbėti. Tą laiką pašvę- 

isjuo- sfcim kritikavimui tikrųjų— 
didžiųjų mus neprietelių, o 
ne jų bernukų, jiems prisi
meilinančių buvusių sociąĮi- 
stij-v Jų nevadinkim nei so
cialistais, nei social-patrio- 
tais.

I

nukalti 
ir “so-

draugų vis norėjom, kad 
tie, kurie ta žodi nuolat lai- 
ko ant savo lūpa išaiškintų, 
ką jis reiškia. Jie į tai at
sakydavo, kad męs kėsomės 
apginti social-patriotus! O 
viens gudruolis prašė tai]): 
daugelis sakosi nežiną, kas 
yra tie socialpatriotai. To
kių draugų nėr ką nei kal
tinti, nes jie patįs prisipa
žįsta, kad nesupranta.

Šitoks gudrumas yra ne-

J. Baltrušaitis.

psnis liko nespausdintas. Jį 
rašiau po to, kaip “Naujie
nos” ėmė ginti “noriai ka
riaujančius” socialistus, sa
kydamos, kad negalima jų 
vadinti kvailiais,kaip aš pir
miau rašiau “Dilgėlėse”. Ta-

gatavas apkarūnavoti vado
vo vainiku ir atsitraukti 
nuo jo didenybės sosto. Ko
dėl jis išjuokia tuos, kurie 
prisipažįsta, kad to ir to ne
žino nesupranta?

Męs visi, kol mažai susi
pratę, kol 'demokratijos ir 
apšvietus principų nesu
prantame, tai nenorime pri
sipažinti ko nors nesupran
tą, ir tylime. Kada daugiau 
susiprantame, tai pamato
me, kad su mūsų supratimu 
rišasi da daugybė nesupran-

juos greičiau suprast, kad 
galėtume progresuoti; dėlto 
klausiame tų, kurie mums 
rodosi daugiau žiną. Kas 
daugiau žino, tai džiaugia
si, kad Jo klausia ir mielai 
išaiškina, kaip galėdamas.

Patriotizmas yra didelis 
štukoriuš. Jisai suvienijo 
patriotiškam ekstaze “Lie
tuvą”, “Tėvynę” ir... “Kar
dą”.

Žiūrėkit paskutiniam nu
mery “American Leader”, 
kur foreignerių spaudos sh- 
stovai žada Wilsonui viso
keriopą pamačį “drūtinant 
demokratijos idealus”. Ir 
Lietuvių laikraščių yra pa
rašai: “Lietuvos”, “Tėvy
nės” ir “Kardo”.

Bcll Phone, Dickineon 8995 M.

D r. Ignotas Stankus
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa. 
Physician and Surgeon (lietuvis gydy
toja^ ir chirurgas pabaigęs Indianos 
Universitetą) Gydo visokias ligas vy
ru, moterių ir vaiku. Daro operacijas.1 
Ofisd Valandos: 9 11 rito, 2 4 popiet 7-0j 
vakaro. Nedėliotos; 9 11 rito 1-4 popiet.

Akušeriu
A'u'-tą Woman* 

~»Ues«. Baltimore
Pa*ekintt!ga$ atlieka »«*.• dare* 

fffrndyme. talpai auteikia vtaokfaa rodą* fe 
oatrelba tnvairtoee motaru itgoav

1 f
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ATSIŠAUKIMAS Į MICIII- 
GANO VALSTIJOS 

LIETUVIUS.
* Nėra pasauly tokios vie
telės, kur darbininkų nespa
ustų kapitalistiškas jungas, 
nėra tokios vietelės, kur ka
pitalistai neišnaudotų dar
bininkų, todėl neprivalo ra
stis ir tokių vietelių, kur ne
būtų darbininkų orgapizaci- 
jų, kurios kovoja su darbi
ninkų išnaudotojais, rūpina
si pagerinimu darbininkų 
būvio ir skleidžia tarpe 
tamsesniųjų savo brolių ap- 
švietą. Tokia organizacija, 
kuri rūpinasi darbininkų 
reikalais—yra socialistų or
ganizacija. Darbininkų iš
ganymas, pasiliuosavimas iš 
po kapitalistų jungo yra so
cializmas. Jokios kitos or
ganizacijos negalės darbi
ninkų paliuosuoti iš tos ver
gijos, kurioj jie dabar ran
dasi, apart socializmo. To
dėl kiekvieno darbininko, 
kuris supranta savo klesos 
reikalus, privalumas steng
tis skleisti tarpe darbininkų 
socializmo 'idėją.

L. S. S. XI rajono komite
tas, 'norėdamas daugiau su
organizuoti savo 'rajone 
kuopų, atsišaukia į vi<u 
“Laisvės” skaitytojus ir k i 
tus draugus, atjaučiančių 
socializmo idėjai, pranešti 
rajono komitetui kur randa
si nemažai lietuviu ir nėra 
L. S. S. kuopos, kad ten ga
lima ją būtų sutverti. Taip
gi meldžiame visu draugų 
prigelbėti komitetui sutveri- 

• me naujų kuopų. tiki
me, kad draugai atsd ins i 
ši mūsų atsišaukimą ir pa
dės mums tą svarbų darbą 
pirmyn varyti.

Norėdami platesnių žinių 
ir šiaip su visokiais reika
lais kreinkitės šiuo adresu:

V. V. Vasys, Box 177,
, Muskegon, Mich.

L. S. S. XI raiono sekrnt.

I »■»»■■■■

Lietuvoje ištikniiu vargas.
Vilniaus veikėjai šaukiasi pagelbos.

Vilniaus veikėjai prašo pa
ramos. Skurdas vis auga.
Brooklynan tiktai ką at

važiavo brangi viešnia, 
rios pavardės męs, tuo 
pu, neįgalioti garsinti, 
lime tik pažymėti, kad
ilgus metus ji dalyvavo lie
tuvių visuomeniškam gyve
nime ir todėl jos žodžiams

ku
tą r-

per

bos. Ypač artyma ji buvo 
tai sriovei, kuri savoz laiku 
spietėsi apie Vilniškį “Lie
tuvos Ūkininką” ir “Liet. 
Žinias”.

1 d. birželio “Laisvės” re
daktorius, pasikalbėjęs su 
tik ką atvykusia viešnia, pa
tyrė daug svarbių dalykų.

Laukia žmonių iš Amerikos.
J. Šaulys, A. Smetona ir 

kiti prašo, amerikiečių, kad 
jie tankiau sitistų savo at
stovu i Lietuva. Vokiečiu 
valdžia vistik priversta su 
jais labiau skaitytis. Ameri
kiečių atstojai, atvykę Lie
tuvon, priduoda vietos vei
kėjams daugiau naujos dva
sios ir vokiečių administra
cija turi su jais labiau skai- 
tyties.

Tuomi turėtų pasirūpin
ti mūsų fondai, v

Reikalinga ir asmeniška pa
galba.

Tūliems Lietuvos veikė
jams reikalinga ir asmeniš
ka parama. Labai sunkiam 
medžiaginiam padėjime

Vokietijon dėlei tų lapelių. 
Juos įtarė juos rašant ir lei
džiant. Buvo areštuotas ir 
A. Smetona su kun. Bakš- 
čiu, bet juos greitai paleido. 
Areštuota taip-pat daug 
mokytojų, ypač Kauno gu
bernijoj.

Šlapelienės knygyne dary
ta daug kratų. Tarpais jieš- 
kodavo tų lapelių, o tą vieną 
kartą jieškojo Davainos Sil- 
westraviciaus leidžiamos 
“Litwa”.

Karta darė kratą ir M. 
Kuktos spaustuvėje. Krata 
buvo daryta naktį, kada ten 
gyvos dvasios nebuvo. Iš
ryto atėję spaustuvėn darbi
ninkai rado viską didžiau
sioje betvarkėje.

Abelnai,vokiečiai šnairuo
ja į lietuvius. Visur pilna 
žandaru. Jie viską suuo
džia, viską iškraustė, z 4-

Kuktos spaustuvės užvei
sia šiuomi laiku yra p. Dir
sė.
'-•ai.
rankvedžių.

Spaustuvė verčiasi ge
nes spausdino rlnup*

Sako,esant i partijų vienybe.
J. Šaulys sako: visos par

tijos politiškai ir visuome
niškai dirba išvien.

ūžiama “Dabartis”. Išsykio vėlukais bėginėjo po miestą, 
ją gana smarkiai skaitė. Pa- varė agitaciją. Lietuviais 
dėkime, į Vilniaus Šlapelie- tik tie užsirašė, kurie yra 
nes knygyną ateidavo gal akmeninio tvirto būdo, 
daugiau, kaip 200 egzemp
liorių. Dabar jau ateina tik 
keli desėtkai. Iš t6 aišku, 
kad “Dabartį” žmonės boi-

Lenkai kunigai leidžia 
Vilniuj “Gazetta Codzienn- 
na”; nors tas laikraštis eina 
nėr cenzūrą, tačiaus kunigai 
jį gana gabiai veda ir jisai 
nepalyginamai įdomesnis 
negu “Dabartis”.

Steputaitis, “Dabarties” 
redaktorius, daug sykių lan
kėsi Vilniuje. Iškarto jį 
mėgino perkalbėti, mėgino 
jam patarti,bet tas nieko ne- 
lagelbėjo.

Kaizerio sūnus Petro Vilei
šio pylaitėje.

Buvęs “Vilniaus Žinių” 
dienraščio leidėjas Petras 
Vileišis turi pasistatęs Vil
niaus Antakalny gražią py- 
laitę. Toje pylaitėje perei
tais metais gyveno antrašai 
kaizerio sūnus Oskaras.

Tūli lietuviai veikėjai no
rėjo pasinaudoti ta proga, 
kad pakreipus jį į savo pu
se. bet iš to nieko neišėjo.
£>aKA>, veil yri* pUMCtllICtl ligo
tas žmogus.

Konservų dirbtuvės.
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maistą. Nelaiminga mergi- komis ceremonijomis 
nagavo darbą tabako dirb-1 
tuvėj, vidutiniškai uždirbo 
ir praleido sunkiausias die
nas. \

Atvažiavus jai į senąją 
buveinę pasiviešėti, atvyko 
ir jos suvilioto j as. Čia jį 
dėdės pagriebė už apykak
lės ir liepė pasirinkti vieną 
iš dviejų: kalėjimą arba, 
šliūbą su ta mergina, kurią.

Kasžin, ar dabar jie jau
sis laimingais turėdami net 
tris šliūbus? Aš labai abe
joju...

Tėra.

IF
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Na, žinoma, jau tuo-

Gerbiami! Kurie užsisakysi t 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 leibelį, kad kiekvienas žinotų, iš 

kur yra rainkotas.

Tačiaus Vilniaus darbi
ninkuose, su kuriais lietu
viai socialdemokratai turi 
ryšių, yra daugiau politiško 
susipratimo. Jie supranta, 
kad Lietuvai reikia atskiro 
rėdo.

Sunkus laikai.
Lietuvoj, prie 

jau buvo 4 i

čiai įtaisė konservu dirbtu
ves, kur viską gamina iš šu-‘ 
nienos, katienos ir arklie
nos: Visi veik Vilniaus šu- 

spietę aplink lietuvių drau- niukai išgaudyti. Šuniukus
giją (Komitetą), kuris dar
buojasi, kiek įmanydamas.

Vilniaus veikėjai prašyte 
•įrašo, kad siunčiant pinigus

Visi susi-

BALTIMORE, M D.
Lietuvių ^Moterų Progre- 

šyvio Susivienyjimo 28 kuo
pa neatsilieka savo veikime 
nuo ’ kitų pažangesniųjų 

i vokiečių, jis suviliojo. Jaunikis pasi- j draugysčių. Pavyzdžiui, 28 
rekvizicijos 'skyrė šliūbą. Bet keblus d« balandžio buvo vakaras leKvizicijob. ,y .------- F vietos gkyriaug< Ta-

po suloštas veikalas “Karės 
Nuotakos”; aktoriai savo 
užduotis atliko vidutiniškai. 
Taipgi buvo ir laimėjimai, 
dėl kurių su dovanomis pri
sidėjo Lietuvių Moterų Pro- 
gresyvio Susivienyjimo 28 
kuopa, L. D. L. D. kuopa ir 
A. C. W. of A. lietuvių sky
rius. L. M. P S 28 kuopos 
narės paaukojo gana puikų 
daiktą ant išlaimėjimo ir li
ko keletas dolerių pelno.Tik 

. nors du v*enas būdnas apsireiški
mas, kad didžiuma vietos 
lietuvių neprijaučia tokiam 
prakilniam darbui, nes ne
atsilankė Į šį parengimą.

’ Žmonos baisiai plėšia. Prieš dalykas: laukti šliūbo su ro-j 
vokiečių atėjimą tūli jau miškomis apeigomis negali- 
laukė, ypač žydeliai. Dabar ma, nes visos tos ceremoni- 
jau ir jie purtosi nuo vokie- jos ilgai užsitęs ir per tą lai- 
čių globos. Už svarą svies
to šių metų pradžioj Vilniuj 
mokėjo apie 3 rublius.

Vokiečiai moka labai gu
driai elgties: ką su rekvizuo
ja, o ręstą supirkę iš kaimie
čių pigiomis kainomis, par
duoda miestuose daug bran
giau.
Patiems valstiečiams drau

džia važiuoti į miestus par
davinėti savo tavorų. Vil
niun tik aplinkiniais keliais, | 
pro pelkes, pro miškus, at-’ 
eina bobelės su keliais sva-' 
rais sviesto ar trupiniu pie
no, 
met pigiai neparduoda. A- 
belnai, turtingesni kaimie
čiai pasidaro daug pinigų. 
Miestuose daug vargingiau 
gyventi. Ypatingai pralobo 
valstiečiai tose vietose, kur 
nebuvo mūšių ir jie nieko 
nenukentėjo.

ką jis gali vėl dingti; kito
kio išėjimo nėra, kaip tik 
reikia eiti į teismą ir ten ap
sivesti. Nors kataliku tikė
jimas draudžia civilį šliūbą 
(geriau be jokio šliūbo kata
likas gyvens, negu ims civi
li), bet bėda verčia tą dary
ti. Nueina teisman ir ap
siveja.

Bet visgi neramu 
šliūbu jau turi, bet pirmasis 

'nieko nekaštavo, antrasis 
labai pigiai apsiėjo,todėl ga
li būt “nevožni” ir kad sąži- Daugelis lietuvių praleidžia 
nę nuraminus, reikia paini- liuosą laiką prie stiklelio,bet 
ti dar trečią pas Romos a- nesilanko į viešus parengi- 
gentą, kuris daug brangiau mus ir jų neparemia. Dau- 
ima ir dar visų žiniai pa- geliui lietuvių net neapeina 
garsina. Paima ir trečią badaujančių likimas, 
šliūbą su visomis katalikiš-

nikuose. Mėsininkai iš
skirsto mėsą pagal rūšies.

Sužeistus arklius sugabe-
Lietuvon visuomet .būtų pa- na ant šnipiškio ir ten daro

lis nusistebės ir paklaus: 
kai]) gali net trečiu šliūbu 
viską užbaigti, kuomet pa
prastai tik vienas šliūbas 
duodamas?! Atsitikimas

McKEES ROCKS. PA., 
LIETUVIŲ ATYDAI.

10 d. birželio, A. P. L. A. 
svetainėj, 24 Locust St., bus 
metinis susirinkimas L. D. 
L. D. 40 kuopos. Pradžia 3 
vai. po pietų. Šis susirinki
mas bus labai svarbus, nes 
daug turime įvairių reikalų, 
kuriuos būtinai reikės ap
svarstyti. Apart to, visiems 
nariams bus išdalinta kny- 

| ga'“Karė—Ko Dėlei” ? To
dėl visi nariai malonėkite 

I atsilankyti; taipgi pasi- 
stengkite ir pašalinių atsi-

Sekr. J. J. Karosas

randasi A. Smetona ir J

tonai reikia adresuoti: A. 
Smetona-—redaktorius, Gro
sse strasse, Lietuvių Komi
tetas.

Siunčiant pinigus J. šau
liui, reikia adresuoti: Jurgis

no.

Socialdemokratai veikia.
Socialdemokratų partija 

Lietuvoje veikia. Ji leidžia 
tam tikrus lapelius, atsi
liepdama į visus gyvenimo 
keliamus klausimus. Lape-

žymėta, kad administracija 
turi išmokėti vokiškom mar
kėm, bet ne rusiškais rul 
liais, kuriu kursas žemesZ C
uis. Įsitėmykite tai.

' 'i-tų i Vilnių pinigui vok ie
nai pasiėmė sau dalį. Kuo
mi jie vadavosi—nėra ži
nios.

Amerikiečiai jau žino,kad 
klerikališkas “Vilties” re-

MINERSVILLE, PA. -
(.Nuo mūsų korespondento). Į

23 d. gegužės čia buvo jau- Į 
uos porelės vestuvės, apie' 
kurias bus įdomu sužinoti ir! 
plačiai visuomenei, nes jos I 
buvo įvairios.

Įvairios jbs todėl, kad net i 
trečiu šliūbu tapo galutinai

karę!
Kas ji?
Tai knyga “KARE KO DELEI”, kurią išleido Lietu

vių Darbininkų Literatūros Draugija.
Tai didžiausias ginklas-rnokslas prieš baisy karišką pa

siutimą Kaina tik 75c. Nelaukit nė valandėlės, ba greitai 
jos nebus. Reikalaukite pas

S. GRICIUNĄ, 1021 Melon St., Phila, Pa.

icitaciją. Vilniaus vežėjai 
ir apielinkės ūkininkai per
ka tuos arklius.

Na, jau tai ir arkliai — 
tikros stipenos. Jau -ir se
niau Vilniaus vežėjai (iz- 
vozčikai) turėjo blogiausius 
arklius, o dabai\ tai gana 
tankiai įvyksta tokie atšili
mai: vežėjas muša — mu-( 
ša savo arklelį, bet tas, štai, 
ima ir sustoja, nepaveža. 
Ponas sėdi bričkoje, laukia. 
Vežūias nulipa žemyn ir

daktorius p. Dovydaitis nu- tempia arklį. Tasai kaip 
ėjo dirbti prie vokiečių lei- neina, taip neina. '

vaikinas, nuskynęs 
uždraustą vaisiu, 

paliko ją vieną su mažyčiu 
sūneliu ir prasišalino nepa
tardamas, kai]) ji turi gy
venti, ir iš kur gauti mais
tą sau ir sūneliui.

Jievutės brolis labai per- 
pyko ant savo sesers, kad 
ji pavelijo vaikinui nuskinti 
vaisių, pasiėmė virvę, davė 
jai “šliūbą” ir išvijo iš na
mų, kad ji pati susirastų sau 
ir kūdikiui

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

pas lietuvį akių ir akinių specialistą: 
Dr. H. A, MEDOFFĄ, o jis suteiks 
tau paeelhą, Jo h pliekoje, teisingiau

sia sutaisomi raistai ir duoda geriausius patarimus kiekvienam 
lietuviui.

Aptieka ir akių offisas randasi:

500 GRAND STRI-ET Brooklyn, N Y.

Cosmopolitan Garment Corporation
MANUFACTURING of RAINCOATS & RUBBER CLOTHING.

164 Summer St., Brockton, Mass.

Kau-
ne. ri eiti pėkščiom.

Tuomi Vilniaus veikėjai* 
piktinasi.

Gi naujai atvykusi vieš
nia pasakoja, kad antrasai varo smarkią agitaciją. Jie

’“Vilties” redaktorius, kleri- pristeigė begales mokyklų.

Dėl neprigulmybės.
Vilniaus patriotai lenkai

žasties suteikimo Lenkijai 
neprigulmybės,' 2) dėlei re
kvizicijų, 3) dėlei popieri
nių rublių ir t. t.

Atvykusi Amerikon veikė- kalų poetas Liudas Gira ir- Vilniaus apielinkės valstie- 
ja turėjo tų lapelių su sa
vim pasiėmus, bet Kaune,bi
jodama kratos, sunaikino. 
Už tuos lapelius smarkiai 
baudžia.

Kratos ir kalėjimai.
A. Janulaitis ir J. Vileišis

gi gavo iš vokiečių gausiai čiai tamsus. Visa kas, ką 
apmokamą vietą. Jisai už jie išmano apie politiką, tai 
gerą algą dirba miesto ro-^štai kas: “będzie PolščalBę- 

dzie krol polski”! Ir džiau
giasi nabagai tuomi.

Laike gyventojų surašo 
lietuviai buvo1 terorizuoja-

LIETUVIŲ IšDIRBYSTĖ AUGŠTOS KLIASOS RAINKOTŲ arba nuo lie- 
taus apsiautalų ir kitokių rūbų: vyriškų, moteriškų ir vaikų. Kadangi šios 
bendrovės nariai yra žinovai (specialistai) to amato, tai tas mums davė pro
gą atsižymėti plačioj lietuvių visuomenėj ir tarpe kitų tautų 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 bendrove turi agentus visose didžiose lietuvių kol 
Lįonijose, kurie užeina į namus su daug sampelių, iš kurių kiekvienas gali 
išsirinkti sau patinkamą atidimą. Mes padarome ant orderio tokio stailo, 
kokį jus išsirenkat agento kataliogo. Musų keliaujanti agentai: PRANAS 
PINSKIS ir AD. SLESARUNAS yra įgalioti BoardDirektorių-važineti po 
visas Suvienytas Valstijas, organizuojant agentus ir parduodant Šerus, šėro 
kaina $10.00. Su visokiais reikalais kreipkitės pas:

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

tušėje prie milicijos.
Vilniaus veiklesnieji vei

kėjai į jį labai šnairuoja.
Kaip žiūri i “Dabartį”?
Visoj Lietuvoj teišeina tik'mi. Lenkų vaikinai su kon- 

buvo suareštuoti ir nusiųsti * viena vo' 
■' iv?,.' -■($

vokiečių valdžios lei-jfederatkom, su tautiškais

■ ■ ' -fi*
1

l’'

I
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Nashvietis
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KONCERTAS

REDAKCIJOS ATSAKAI

dėtą,randame reikalingu pa
aiškinti kelis žodžius ir apie 
pastarojo korespondento-re- 
porterio išreikštąją recenzi-

pos nariai—
monstracijoj
buvo matyti tik

Tai matote 
laisvoj šaly.

riulevičius gali būti geru 
kalbėtoju. St. Endriūnas ir

Vergas 
HUDSON, MASS.

rezoliuciją gavome tuomet, 
kuomet jau minėti draugai 
buvo paliuosuoti, todėl ji ne
turi jokios vertės.

Dagiliėliui, Lowell, Mass.
—Patalpinome anksčiau

Metropolitan Saving Bank Building,
No. 1 Third Ave., cor. 7th St., New York, City

nes užganėdino. Susirinku
sieji užsilaikė ramiai.

Garbė S. L. A. 225 kuopai, 
kad ji parengė prakalbas 
savo lėšomis ir užkvietė to
kį kalbėtoją, kuris daug 
naudingu dalyku paaiškino.

J.M. 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 
kad perduot giminėms gyvenantiems Amerikoje.

Visi tie adresai, žinios ir pasveikinimai nesutilptų 
šame laikrašty, jeigu p. Za o panorėtų juos išdrukuotį 
todėl visi kurie turite pažį tarnus ar gimines ir norite 
dasižinoti, tuojaus kreipkite ypatiškai ar laišku že
miau nurodytu adresu:

27 d. gegužės keliatas 
draugų parengė draugišką 
pasilinksminimą. Žmonių 
susirinko nemažai. Aušros 
choro pirmininkas M. Bu
činskas pasakė trumpą pra- 
kalbėlę ir kvietė susirinku-

su rengimo širdingą, aciu 
Irg. Virbickui, kuri? 
) iš Hartforrį, Conn 
k ei i onėą;>3ėšu' neėm ė 
* kitiems* už pasidar

bavimu. / į
Koncerto rengimo kom.

K. Cvirka ,
P. Motiečius, 
J. Kemėšis.

TOLEDO, OHIO.
26 d. gegužės buvo vaka

ras L. S. S. 229 kuopos. Su
lošta komedija “Žydas Sta
tinėj”. Buvo ir deklamaci
jų. Aktoriai savo užduotis 
atliko gerai. Paskui prasi
dėjo šokiai. Publika užsilai
kė pavyzdingai. Viskas pa
vyko gana gerai.

A. Jenčonis.

ninku minia pradėjo mar- 
šuoti didžiausia miesto gat
ve (Woodward), kur apgy
venta vienais kapitalistais 
ir buržujais.^ Maršavo lin
kui svetainės, kur buvo pra
kalbos. Visą demonstraciją 
vadovavo socialistai.

Prieš pradėsiant maršuo- 
ti, muzikantų benai užgrie
žė Marsalietę, vėliaus revo- 
liucijinį maršą ir prasidėjo 
demonstracija. Užplėvėsa- 
vo net kelios socialistų rau
donos vėlivos, > Kapitalistai

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

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

sius rašytis prie choro; pri
sirašė 8 nariai.

Geistina būtų, kad vietos 
draugai ir tankiau sureng
ti! tokių draugiškų pasilink
sminimu.

“Laisvės” N37 tūlas Soči 
alistas užsipuola ant manęs 
būk aš juokų skyriuje pa 
vadines vietos L. Š. F. lire

ras, bus solo, duetai ir taip 
toliau. Įžanga 25c, 35c ir 
50 c.

Kviečia visus
“Aido” choras.

darbi- kiu ir protestas prieš karę. 
Protestas prieš nekaltai nu
teistus darbininku vadus, 
jų tarpe d r g. Mooney.

Tik buvo du apgailėtini 
dalykai. Viena, kad demon- 
stacijoj neplevėsavo L. S. 
S. 116 kuopos vėliava, ir lie
tuviai buvo išsisklaidę po 
minią, o antra, tai lietuvių 
labai mažas skaitlius ir te
dalyvavo. Ypač, labai stebė
tina, ką veikia tie 116 kuo- 

socialistai? De- 
i dalyvaujant 

keliatas.

Patartina socialistui ne
advokatauti, bet daugiau 
rūnintis L. S. S. 64 kuopos 
reikalais.

Mažoji Varguolė.

Švento Juozapo draugy-'cesteriečiai p-lę 
stė sumanė surengti prakal- skiutę. 
bas ant 27 d. gegužės 
bėtojum pasisiūlė už 
atvažiuoti iš 
Ramanauskas

Balsui, Bridgeport,
- Męs nenorime duo

ti savo laikrašty vietos vy- 
L. čių perstatymų recenzijoms, 
a- nes dėl jų būtų perdidelė

Antras kalbėjo Jim Lar- 
tarpe kin. Trečias CharlesO’Brien, 

|—kalbėjo apie Pirmosios
Demonstrantų minia susi- Gegužės šventę. Aukų Moo- 
nko ties Grand Cirkus 'ney bylos vedimui surinkta 

Red.).
Ir taip įvyko ta, širdį ža- 

myti), kad praneštų, ką jos.mas gatvėmis prasidėjo 7:30(vejanti, demonstracija. Ta 
gali programai prisiųsti. |vai. vakare. Iš kelių tūk-; demonstracija, tai buvo sy- 
Pasirodžius, kad menkos stančių susidedanti 
muzikalės spėkos, dar pa
kviesta p-lė M. Jablonskiu- 
tė iš Worcester, Mass. Ir čia 
reporteris visai bereikalo 
mums prikiša neatsižvelgi
mą j dailę. Programa punk
tai nebuvo išpildyti iš prie
žasties nepribuvimo daini
ninkų L. S. Choro iš New 
Haven, Conn, ir tokiu budu 
choras visai nėjo ant estra
dos. Tas buvo susirinkusiai 
publikai paiškinta ir kores
pondentai galėjo girdėti.

Matydami viską labai per-

Viską Mačiusiam, Nor- 
Darbinin- 

i” jau nepertikrinsite ir 
; vers bėdą ant socialistų. 
Sen Raito, Akron, Ohio.— 

zidentą svirplių ir tarako- Apie Stilsono prakalbas jau 
nu prezidentu. Labai juo- buvo minėta. Atleiskite, 
kinga, kad tas Socialistas kad negalime sunaudoti, 
nepažįsta juokų ir paskaito! 
juos rimtu dalyku. į

Toliaus Socialistas apgai
lestauja, kad aš sykiu 
S. S. kuopą pajuokęs, 
tarčiau Socialistui paimti tą garbė.

Ten buvusiam, Akron 
Ohio. — 
čiau gautą

A. M. Belch. — Apie tas 
misijas jau buvo rašyta, o 
plačiau atkartoti, vietos lai
krašty stoka. Apart to, ko
respondencijoj yra tokių iš
sireiškimų, už kuriuos gale- 
tų redakciją teisman patra
ukti.

Nors jau keletas dienų 
praslinko nuo tarptautinės 
darbininku šventės Pirmo-

E. F. Balčiūnui, Grand. , . katktts 
Rapids, Mich. — XI rajono 2204 Forbe« st’

Turbūt,tie draugai kur nors 
pražiopsojo taip svarbią 
darbininkams valandą!

I O tai apgailėtinas daly
kas. M. J. Masys.

Kaip žinoma 
dyką,buvo rengtas 

Bostono (Gadyn 
dar su tome

• L. S. S. 64 kuopa smarkiai 
auga. Pereitame pusmėne- 
siniame susirinkime prisira
šė 3 nauji nariai *— vienas 
vyras ir 2 merginos. 6 d. 
gegužės buvo mėnesinis su
sirinkimas, kuriame prisira
šė 4 nauji nariai — du vy
rai ir dvi merginos. Dabar 
kuopa turi keliatą desėtkų I 
narių ir visomis išgalėmis; 
remia “Naująją Godynę”, iš' 
^avo iždo paskyrė $10 ir. 
daugelis užsiprenumeravo.

Remeika.

mato darbininkų sujudimą. 
Jų bernai—policistai nebeži
no nei ką daryti. Tik neilgai 
trukus, tie kapitalo bernai, 
sumanė demonstraciją su
trukdyti. Įsiveržė minion ir 
atėmė net dvi didžiausias 
soc. raudonas vėliavas. Ka
da iš nešėjo rankų policis
tai išplėšė antrą vėliavą, 
maršuojanti minia čia pat 
sustojo, muzikantų, benas 
visu smarkumu užgriežė 
Marsalietę, minioje pasipy
lė griausmingas delnų ploji
mas ir šauksmas ura! Poli- 
cijantai drebančiomis ran
komis turėdami raudona vė
liava stovi ir nežino ka da
ryti. (Visai buvo panašu į 
riaušes). Matydami, kad mi
nia neišsigando ir turbūt 
bijodami riaušių, tuojaus 
sustabdė automobilius, pa
darė kelią ir vėl leido miniai 
maršuoti. Keletą žingsnių 
nuo tos vietos atsitolinus ir 
vėl ant demonstrantų galvų

B. Na gėla, eidamas iš dar 
j bo, pakliuvo po automobiliu 
jmi: perlaužė jam koją ii 
[šonkaulius Dabar nelaimiu 
gasis guli ligonbuty ir neži 

• nia, ar pasveiks. Jis 
|gyveno apie 9 motus ii 
įgėsi labai padoriai.

Męs čia nieko nekalbėsi
me apie busimą “lietuvišką 
Kreislerį” ir kitus, nes mum 
labai abejotina apie reporte
rio kompenįentiškumą mu- 
zikališkame sprendime.Nors 
jis ir kalba apie komp. “Ma
žore”, bet kokią reikšmę tas 
žodis turi muzikoje, turbut 

'tik jam žinotina (gal jis no
rėjo pasakyti “Maggiore”— 
didysis sąbalsis, t. y. akor
das, susidedantis net iš ke
lių balsų). Antra — jis 
pats kitų gerą atlikimą mo
tyvuoja publikos gausiu del
nų plojimu. Na, jeigu taip, 
tai ir tas “bliovusis” Virbic
kas buvo iššauktas net kelis 
kartus; taip pat ir kiti du 
dainininkai.. Apie tą “bega
lį tampimasi” nėra ko šne- 

1 keti; visa bėda bene bus ta- 
'me, kad Rep., kaip jis pats 
iššireiškė, dar tik apie ant
rame koncerte lankėsi. Ra- 

t pripažinti, kad ateity And- šantiems gi šiuos žodžius, 
°’ - teko būti koncertuose gar

sesniųjų operų dainininkų, 
kaip, Amatto, Giovani Mar- 
tinell ir kitų ir matyt dau
giau “tampanties”— darant 
miną prie dainos dvasios.Na 
jeigu jau kritikuoti, kad 
dainorius buvo tuomj sykiu 
užkimęs, tai... Męs tiek tu
rime pasakytiAkad Water- 
buriečiai drg. Jakubonį my
li gal nemažiau, kaip Wor- 

M. Jablon-

koncertas 
Naujosios 

ės” naudai ir męs ma- 
reikalingu ištarti vi- 

dviem studentais. Prakalbos siems prisidėjusiems prie jo 
tapo surengtos, publika su-’ 
si rinko.bet kalbėtojas su sa
vo studentais dievai žino 
kur dingo. Publika laukė ir nei 
iki 5 vai. vakaro, supyko ir,Ačiū i 
išsiskirstė. Publika labai 
neužganėdinta ir ant ren
gėjų, kad tokius kalbėtojus 
užkviečia. kurie tik publiką 
moka suvilioti.

Hudsonietis.

“Laisvėje” tilpo ne 
korespondencijos (F 
Kelmelio ir Repo r 
apie L. S. S. 1-mo 

(jono koncertą, buvusį Wa-’sios Gegužės, bet laikraš 
iterbury, Conn, ir kaip vie- čiuose jokių pranešimų 
noje, taip ir kitoje duodama Detroito nėra. (Turbūt visi 
vėjo už apleidimo kelių pro- korespondentai miega?). To • kalbėtojai 
gramo punktų. Męs turime'dėl aš čia aprašysiu apie Thomas ? 
pasakyti štai ką 

• korespondentai čia pat ap 
link gyvenanti galėjo žino 
ti, kad šis koncertas, pagal ja, 1 d. gegužėš 
r a j’ o n o k o n/f e r en ei j o s 
mą, turėjo būti rengiamas kų šventės, surengė 
ir programas išpildomas nišką demonstraciją, 
visų rajono kuopų. Ir rengė- vavo ir kitos įvairios 
jai neturėjo jokios moralės ninku organizacijos, 
teisės samdyti kokius nors jų buvo ir L W. W. 
profesionalius artistus. Ren
gėjai kreipėsi į visas kuopas
(kas skaito L. S. S. organą parku, ant Adams ir Wood- $4^3 
“Kovą”, tas galėjo tai pate- ward gatvių. Apvaikščioji-1

CHICAGO, ILL.
Milžiniškas susirinkimas 

taikos šalininkų.
(Nuo mūsų korespondento).

27 d. gegužės, Auditorium 
teatre, buvo milžiniškas su
sirinkimas taikos šalininkų, 
kurį surengė vadinama Tai
kos Organizacija. Apie 
4,000 žmonių sutilpo į sve
tainę ir apie tiek pasiliko 
lauke. Kalbėjo Dean R. Lo
vett, profesorius Chicagos 
universiteto; jis pats ir pir
mininkavo. Antra kalbėjo 
panelė McDowel—taikos ša
lininkė. Nuo socialistų par
tijos kalbėjo \ S. Stedman; 
kada jis pasirodė ant stei- 
čiaus, susirinkusieji triukš
mingai ėmė delnais ploti. 
Jis kalbėjo remdamasis Suv. 
Valstijų konstitucijos punk
tais. Jis savo kalba publi
ką taip sujudino, kad dauge
lis net apsiverkė. Apart 
kitko kalbėtojas pasakė: 
“Jejgu žmonės išrenka savo 
tarnus ir paveda jiems at
stovauti jų reikalus, todėl 
žmonės, o ne atstovai turi 
teisę spręsti apie svarbes
nius reikalus, paliečiančius 
šią šalį”. Kada kalbėtojas 
užklausė, ar męs privalome 
atiduoti savo sūnus dėl kitų 
šalių reikalų, publika jam 
plojo kelias minutas. Kal
bėdamas apie priverstiną 
kareiviavimą pasakė: “Męs 
turime reikalauti, kad tie 
patys žmonės, kurie turi ei
ti į kariumenę ir spręstų a- 
pie prievartinį w kareiviavi
mą”. Ištarus šiuos žodžius, 
pasipylė triukšmingas delnų 
plojimas, pasigirdo balsai: 
“Lai gyvuoja socializmas!” 
pradėjo kepures į viršų mė
tyti ir nosinėmis mosuoti.

F. A. Moore kalbėjo pri
tardamas Stedmanui. Ar
thur Fisher perskaitė 2 re
zoliucijas, kurios tapo vien
balsiai priimtos. Vienoj re
zoliucijoj reikalaujama tai
kos be užgrobimo svetimų 
teritorijų ir be kontribuci
jų, antroj rezoliuciioj rei
kalaujama, kad Chicagos 
miesto valdyba užkviestų 
Rusijos komisija, kuri da
bar randasi Amerikoj ir kad 
pastaroji viešai paaiškintų, 
kokiomis išlygomis ji mano 
taikytis.

Susirinkime buvo daugy
bė slaptosios policijos ir fe-> 
deralės valdžios agentų. Vi- • 
si kalbėtojai turėjo rašytas! 
kalbas pirmiau parašę tą,' 
ką jie kalbėjo.

Išėję iš svetaines, pama
tėme nepaprastą reginį: 
svetainę apstoję detektyvai, 

„pblicija ir daugybė policijos 
vežimų. Mat, kurie netilpo 
į svetainę, padarė mitinga 
ant gatvės palei svetainę. 
Bet tas mitingas neilgai tę
sėsi. Plačiai žinomas sočia-1 
listas George Koop atidarė 
susirinkimą ir perstatė kai-Į Kabėjo drg. J. Šukys. Pir- 
bėti Lyman, tuojaus tapo iš- m.°j savo kalbos aiš- 

‘šaukta provokacija, policija ^no apie Rusijos revoliuci- 
gavo progą įsikišti j mitin-G'^’ nurodinėjo, kokios ten 
gą, paleido darban savo j permainos įvyko ir t. t. Kal- 
buožes ir 8 ypatas suarešta-1 bėtojui paaiškinus, kad. da- 
vo, *' ?

dedasi
bar ten reikalinga pinigiš- 
ka pašelpa dėl parėmimo 
Rusijos revoliucijos, publi
ka sumetė 18 dol. su centais. 
Pertraukoj J. Bimba padek
lamavo.

Antru sykiu kalbėjo apie 
kares ir kas jas sukelia. 
Aiškiai nurodė, kokią naudą 
iš karių turi kapitalistai ir 
kokią skriaudą daro ’ darbi
ninkams. Kalbėtojas žmo-

ROCKFORD, ILL.
27 d. gegužės buvo pra

kalbos L. S. S. 75 kuopos 
Kalbėjo Valparaiso univer
siteto studentas V. Andriu- 
levičius temoj “Kova už bū
vį”. Kalbėjo neblogai. Ant
roj temoj kalbėjo apie mote
rų reikalus. Pabaigoj atsa-j 
kinėjo j klausimus. Reikia!

BURLINGTON, N. J. .
21 d. gegužės buvo pra

kalbos S. L. A. 225 kuopos

LAWRENCE, MASS.
Atsargiau su kūdikiais.
8 d. gegužės, po pietų, J. 

Kurgono 4 metų amžiaus 
kūdikis, bėgiodamas gatve, 
nubėgo palei Spicet upę ir 
įkrito į vandenį. Kadangi1 
pavasary vanduo smarkiai ‘ 
bėga, tai kūdikį nunešė ne
žinia kur ir policija negalė
jo surasti jo kūno.

Tėvai privalo būti atsar
gesniais su savo kūdikais, | 
niekados nereikia leisti vie-1 
nūs bėgioti gatvėmis.

COSMOPOLITAN GARMENT COR
PORATION.

Didžiausia Lietuvių Korporacija, 
Brockton, Mass.

Mūsų keliaujantis agentas S. Rei- 
kauskas Board Direktorių yra įga
liotas rinkti reinkotų orderius ir par
davinėti serus. Šerų kaina $10.00.

Męs darome iš geriausių audinių ir 
darbą atliekame kuogeriausiai. 

Pirmos klesos reinkotus pil ai gva- 
antuojam, — darome krautuvėms ir 
olseilius ir pavienius orderius. Jei 

kurios krautuvės norite puikiai pa
daryti reinkotus, — rašykite mums.

COSMOPOLITAN GARMENT 
CORPORATION

164 Summer St., Brockton, Mass.

j NASHUA, N. H.
27 d. gegužės buvo mitin

gas L. D. L. D. 42 kuopos. 
Susirinko visi nariai, išsida
lino knygą “Karė—ko dė
lei”, kuria likosi pilnai už
ganėdinti. Taipgi tapo iš
rinkta nauja valdyba — pir
mininku M. Kepanis, sekret. 
—J. Akstinas, ižd.—A. Kru- 
konis. Išrinkta komisija,ku
riai pavesta surengti ant 
tyro oro išvažiavimą. Na
riai užsimokėjo narines mo
kestis.

Tą pačią dieną buvo pra
kalbos vietos vyčių kuopos 
ir užkviestas kalbėtojas 
Ramanauskas iš Bostono, 
bet tas jų kalbėtojas nepri
buvo ir t_______________
tų neišplūdo. Tūla davat-

raudona vėliva, ir tos jau 
policijantai nebeatėmė.Taip- 
gi ir kitų vėlavų nebeatimi- 
nėjo ir jokių periškadų de
monstracijai nebedarė.

Minia nešė daug visokių 
iškabų su visokiais įvairiais, 
raudonomis raidėmis, užra
šais, kaip tai: “Pirmoji Ge
gužės — tarptautinė darbi
ninku šventė”, “Atminkit v 7
Ludlow—Colorado, West
Wirginia ir kitas darbinin
kų skerdynes, “Kapitalizmo 
galas artinasi”. Ir daug ki
tokiu užrašu. Tris muzikan
tų benai be pertrūkio grie
žė Marsalietę ir kitus revo- 
liucijinius maršus. O tas vis
kas drebino viešpataujan
čią klesą. Drebino ponus ka
pitalistus ir visus militaris- 
tus. čia militaristai ir visi 
socialpatriotai šaukią Ame
rikos darbininkus giiiti “sa
vo tėvynę” ir “triuškinti” 
kaizerizmą t. y. vokiečių 
darbininkus, o iš kitos pu
sės visokių tautų susipratę 
darbininkai tarpe 
kiečiai, pasidavę vieni ki
tiems rankas, didžiausiame 
solidariškume ir vienybėje, 
—maršuoja po socialistų vė
liava ir tuomi parodo, kad 
visu darbininkų reikalai vie
nodi ir kad jie tos kapitalis
tų rengiamos skerdynės ne
nori.

Svetainė, kurioje susirin
ko demonstrantai, buvo iš
puošta raudonomis vėliavo- 

iš'mis, tarpe tų buvo ir Ame
rikos vėliava. Kalbėjo tris 

Prof. Walter 
aprašysiu apie ' i nomas iviins, iš Californi- 

odosi tie darbininkų ^demonstraciją jos, kalbėjo apie drg. Moo- 
įvykusią Detroito gatvėse, ney bylą. Apart to, gerai 

Detroito soęi'alistų parti-'uždavė vėjo Rockefclleriui, 
apvaikščio-'Morganui ir visai kapitalis- 

tari- jimui tarptautinės darbiniu-'tų kompanijai ir pasakė,kad 
milži-'tik tie ponai trokšta karės, 
Daly-1bet ne darbininkai! • 
darbi

TEATRAS!
5-tas puikiausis “Aido” 

choro koncertas bus Suba- 
toj, 9 d. birželio (June),1917 
Birmingham Turner svetai- 
'nėj ant Jane St., S. S. Pitt-. 
|sburgh, Pa. --- --

Pradžia 8 vai. vakare.
Bus lošiama komedija 

“Tai Politika”, kuri bus už 
visas kitas politikas puikes* 
nė ir juokingesnė. Taipgi 
bus lošiama trijų aktų tra
gedija “Kerštinga Meile”.

Gerbiami Pittsburgh© ir 
apielinkės lietuviai, nepra
leiskit šio puikaus koncerto.

todėl niekas socialis- M- Akelaitienė padeklama- 
vo. Viskas pavyko gerai. 
Publikos susirinko apie 160 
žmonių. • Įžanga buvo 10 
centų, bet kiekvienas gavo | 
knygele “Kunigai ir Revo-, 
liucija”. i

Užlaikau visokių knygų Ir kitokių 
daiktų. Galima gauti pirkti visua 
Amerikoje leidžiamus, laikraščius* -į. 
taipgi ir juos užsiprenumeruoti.

Krautuvė atvira nuo 7 iš ryto K-1 
12 vidurnakčio.

Toliau gyvenantieji galit kreiptis

i “Laisvės” numerį ir aty-1 
džiai perskaityti juokus, ar 
ištikro ten yra kur nors pa
minėta socialistų ’kuopa. 
Man rodosi, kad ten nėra 
paminėta kuopa ir visai be
reikalingai Socialistas pra- 

įsimano tokius dalykus, ku
riu nebuvo, v

Aš* nesuprantu, kodėl So- 
'cialistas užsistoja už L. Š. 
• F. pirmininką, kuris socia- 
' listus išvadino vagimis, o 
’paskui per “Keleivį” buvo 
pareikalauta, kad jis savo 
žodžius faktais prirodytų, 
bet neprirodė ir pasiliko to
kiu, kokiu aš jį ir pavadi
nau.

| Tas pats Socialistas, ku
ris dabar mane vadina begė- 

Įdžiu, neseniai į “Keleivį” ra- 
Išinėjo,, nurodydamas viso
kias nesąmones to pačio 
prezidento, kuris visokiais 
būdais niekino socialistus, o 
dabar jau tapo savo buvu
sio priešo advokatu.

Socialistas sako, kad tris 
pažangiosios draugystes at
stovauja tą fondą ir todėl 
svirplių ir tarakonų vardas 
puola ant tų draugysčių 
narių. Man rodosi, kad aš 
jokių draugysčių neminėjau 
ir su nariais nieko bendro 
neturiu. Aš tik pajuokiau 
tą ypatą, kuri pajuokos ver-

net dvi
(P. P.

va

Nors jau
lorterio) praslinko nuo
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JUOKŲ 
KĄSNELIAI

ORAKULO PATARIMAI. | Na,

Klausimas. — Orakule, tu 
esi galingas ir manau, kad 
gali susinešti su lietuviais, 
kurie dabar randasi vokie- 

, čių globoj. Jeigu gali, tai 
-užklausk mano tėvą, kurio 
stubelka randasi netoli Kro
snos tilto, kiek jis gavo iš 
Lietuvių Centralio Komite
to pinigų, surinktų Lietuvių 
Dienoj? Mat, aš Lietuvių 
Dienoj daviau net penkinę 
ir prašiau Cent rali Komite
tą, kad tą penkinę pasiųstų 
mano tėvui.

Dzūkelis.
Atsakymas. — Vakar bu

vau ant Krosnos tilto ir ma-

turite 
ko?”

ar dar mažai naudos
iš savo “Darbinin-

Klausimas. — Cnatlyvas 
Orakule, ar tu negalėtum 
paaiškinti, kodėl kunigėlis 
Silvukas, kaip tik su gaspa- 
dine išvažiuoja automobiliu- 
mi pasivažinėti, visuomet 
kaklą apsiriša balta mote
riška skepetaite (šaliku). 
Nejaugi jis serga gerklės li
ga ir bijo persišaldyti?

Matęs., 
tu 

ne- 
Tu 
nu-

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

T eroj kiH LIETUVIAI!
ĖAGAL NAUJĄ BUDĄ GREIT GALIU SUJIEŠKOT JUS GIMI
NES, VIETOSE, į UŽIMTOSE VOKIEČIAIH, ARB9 RUSIJOJE.

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

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

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

nijų ir geriausių laivų.
Kas norite apsidet 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 RODQS - PATARIMAI DOVANAI.
BANKER JOHN KOVACS 36 Grand Street

Borough of Brooklyn. *
Kilia: 155 CLINTON AVE.
MA SPETH, L. L N. Y,

PHONB WMSBUR0H 5418

DR. I. COHN
Specialistas įvairių Ii- 1 

gų, o ypač vaikų, mote- i 
rų ir prie gimdymo. j
OFF1SO VALANDOS: nuo 8 iki 10 v. . 

ryto; nuo 12 iki 2 v. po piet; nuo 
G iki 3 v. vak. Nedėlloj iki 12 ryto. .1

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

SERGANTIEJI!

Atsakymas. — Jeigu 
būtum kunigu, tuomet 
klaustum tokių niekų, 
turi atsiminti, kad Jieva 
sknynė Rojuje uždrastą

Abelnas silpnumas

eiau, kaip tavo tėvas sėdi po vaįsįu jr jį supenėjo Ado- 
Krosnos tiltu, gaudo vėžius, muj v 
kepa ir jais maitinasi. Pen
kinės negavo. Mat, su pen
kine išėjo nepaprasta istori
ja: Lietuvių Dienos Centra
lis Komitetas surinko 50 
tūkstančių dolerių ir tą'visą 
sumą padėjo į Raudonojo 
Kryžiaus kasą. Tie pinigai 
guli saugioje vietoje, Rau
donasis Kryžius juos saugo
ja ir nuošimčiai auga. Jau 
septyni mėnesiai, kaip jie 
ten randasi ir dar nei cen
tas nepražuvo. Centralio 
Komiteto atstovai pranešė, 
kad jie ir ant toliaus nepra
žus, nes valstybės depart- 
mentas gvarantuoja. Paga
lbaus nėra reikalo nei sku
bintis juos siųsti, nes po 
Krosnos tiltu dar vėžių yra 
ir jeigu tavo tėvas išsimoki
no vėžiauti, tai ir kiti lietu
viai gali tą padaryti.

Kas per vaisius buvo 
ir aš, viską žinantis, negaliu 
pasakyti, nes vieni tvirtina, 
kad buvęs obuolys, o kiti — 
banane. Na, tiek to, ne 
mūsų biznis apie tą vaisių 
galvą sukti, užtenka mums 
to, tas vaisius atsistojo Ado
mo gerklėj ir dabar kiekvie
no vyro gerklėj jis randasi. 
Ir štai, kada kunigėlis at
sisėda į automobilių ir pa
junta greta sėdinčią gaspa- 
dinę, tuojaus, kaip cnalvva 
ir šventablyva ypata, prisi
mena apie Jievos grieką ir 
tuomet tas vaisius pradeda 
pūstis, kėstis ir 
t Kubelius daryti,
vengus tų nesmagumų, 
vynioja kaklą “šaliku” 
tuomi truputį nuramina tą1 
nelabąjį vaisių, kurio Ado
mas negalėjo praryti.

visokius 
Kad iš- 

ap- 
Ir

neveikimas jaknų, nevirškinimas, įprastas užkietėjimas, Egi 
surikus virškinimas sergantį palieka labai liūdnam pado- 
jiire. Norint prašalinti tas slogas ir užbėgti jų pasek- 
mėins, taipgi sustipriųti visą organizmą, reikia vartoti

Op

Severa’s Balsam of Life |
, (SEVEROS GYVASTIES BALSAMAS)

Budas sustiprinančiai-gydantis
Kaina 75 centai

Kas apie tai abejotų, tegu perskaito štai šitą laišką.

“širdingai dėkavoju už Severus Gyvasties Balsamą. La
bai kentėjau nuo skilvio susilpnėjimo ir valgyti neturėjau 
noro. Visi kentėjimai pranyko pt, u.aaiuli Jiiuc ilkt&l t*c ' 
nos Sovcros Gyvasties Balsamo bonkos. Prašau tą laišką 
paskelbti laikraščiuose, idant visi kiti, kurie panašiai ken
čia, sužinotų apie tą gyduolę’’. Mrs. Pagac iš Moquah, Wis.

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

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.

Reikalinga kiekvienam darbininkui
' perskaityti

DARBO ŽMONIŲ ISTORIJA

S0K1Ų MOKYKLA
Jau 86 metai, kaip 
gyvuoja Prof, štern 
Šokių Mokykla, 951 
Broadway, kamp. 
Myrtl® av*. Brook
lyn. N. Y.

Waltz, Two Step, 
Foxtrot, One Step 
ir įvairus naujausio* 
mados šokiai moki 
narni, privatškal ii 
kliasoje. Mokesti* 
nuo $5.00 iki $10.00 pagal Šokių, 
kykla atdara nuo 9 ryto iki 11
vakaro, taipgi ir nedėliomls. Mokina 
me balių šokius ir stage’aus. Klaus . 
atsilankydamas Informacijų.
THE STERN SCHOOL »f DANCIN1 
150-52 Broadway, Br**kly*, N. T 

DIDELA PROGA

DEL VYRU NUSILPNEJISH) 
ANT LYTIŠKU ORGANU

Prlslunsklte mums tik 50c. 
pncjle aut lytišku organu

140 EAST 22 ST.N

AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ M 
PRIEŽASTIES LIGOSI o

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

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

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

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

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

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

3rd Ave., New York City.

Dovanai
30 DAINŲ
suColumbijos (iramofonu

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

mėnesį.
Reikalaukit musų iliustruoto katalogo.

MINERVA PHONOGRAPH CO
Dept. L.

Mergina atėjo į krautuvę 
ir sako:

—Aš tamstai sugrąžinu 
tą audeklą, kuri vakar pir
kau, nes tamsta dievai žino 
koki man įteikiai.

—O, tamasta, aš tą dariau 
tyčia, kad ant rytojaus tu_- 
rėčiau laime vėl matyti sa
vo krautuvėj.

Paraše J. Berlin. Verte Barabošius

(los per vartojiinb. gydi 
yra. galima pasakyti, 
kurios išgydo jau tukst 
gančiu lytiškoms ligom.' 
ganti ant lytišku nusilpnėjimu, kad ken
kia jums betvarke nerytu, kad nustoet 
vyriškumą, kad esate ntisilpnejesiam 
padėjimo, šaltos rankos arba kojos, galvos 
sopėjimai; u/.ketejiniai viduriu, nevirini- 
mai skilvio, inkstu ligą arba kitos ligos 
pūsles, nemielus sapniai, baime sutikti 
žmonius, k ip tai daro nokurie, palikste 
išgydynti per vartojimą gyduolių NOVO 
Gyduoles tas J trumpa laika padaris jus 
sveikais, tvirtais ir laimingais, tada gi 
galinta bus nauduotis gyvenimu ir jc 
ypatibems. Del atydos, idant pertikrinti 
jus apie tai. kad NOVO gyduoles tą pada
ris, išsiunstne jums DYKAI kompletišką 
kursą tu gyduolių, užtektinai ant 15 dienu 
kada gi prlslunste mums savo antrašą ir 
pavarde, taip gi sykiu 50c krasos ženkle
les arba sidabru del apmokejima liošu 
persiuntimą. Malonėkite atkreipti atydą 
ant to. kad tai nėra maža dėžutė, bet 
komlotiškas kursas išsfgydymui. užtekti
nai ant 15 dienu, labai tanke yra užtekti
nai Išsigydytnui. Ta proga yra vfer. 
svarbia ant trumpo laiką. Rašykite mums 
neatideliokite, talp-gl praneškite kokiam 
laikrašti skaltito tn npgarsinima ir ntea 
lįsiunsino jums tuojaus tas gyduoles."V NOVO COMPANY, 

Dept. 37, Box 4000, Philadelphia, Pa

gyduolė,

LIETUVIŠKA AI’TIEKA

Žemiau 
apturėti 
■šuo reuii

holes galimi

AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ?

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

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

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

JOHN KITLBOK
CAFE

Didelis hotelis
pakeleivingiems,

isyti
busite

gera vi-ta 
kambariai į- 

pagal naują madą. Visi 
užganėdinti. (oro

Sutaisytas ia formuios- 
recepto; suteikto išmintin
gu Egypto zokoninku,

apsireiškia esąs stebėtinai pasekmingu 
nuo pt/ib.o pilto ir iurnu, get, 

^i Arh s skaudėjimo, dusulio, galvot 
skaudi )tm», nustojimo apetito, 
šalčio galt oje, ert., eet., Sutai
somas išuirbėju labai pagarsėjusio

. $i.oe 

.. 1.00 

.. 1.00 
.. 50c.

. Su e., ir $1.00.
i. visok kitokias gyduoles nuo 

visokių litrų, kurios čia dar nepami
nėto.., galima gauti per pačtą.

P. A. URBONAVIČIUS, 
151 METROPOLITAN AVĖ.

t BROOKLYN, N. Y. ,

PAIN-EXPELLERIOran.,'o valyto 
iduri1’ Velv< seno ir ištikimo <!raii(ro šelmy- S

nos, naudojamo visame pašau- ?
lyje |xr pusę šimtmečio—25c. i
už bonkutę visose aptiekose, ’
arba galite užsisakyti tiesiai ii ?
F.aAD. RICHTER & co. | 

74—80 Wasbmgtoo Street. Nev York, j

Prisipažino.
Ji — Rytoj mūsų vestu

vės, bet aš prieš apsivesiant 
turiu prisipažinti, kad ma
no visi dantys sudėtiniai.

Jis.—Aš tą seniai paste
bėjau.

Ji. — Bet nežinojai, kad 
dar už juos nei cento nemo- »av» iv v vv , — .

mokėti tiek,. xveJau-

Kemėšio

Klausimas. — Na, brolau 
Orakule, pakvaršink savo 
makaulę, pasikasyk pakau
šį, įsikišk pirštą į nosį ir pa
sakyk man, kokia naudą 
suteikė “Darbininkas”, — 
tas, kuriam kunigas Kemė
šis kailį karšia, Amerikos 
darbininkams? Jeigu tu į 
šį klausimą gerai atsakysi, 
nepasigailėsiu tau pante a- 
laus nupirkti ir magary
čioms klemsų pridėti.
/ Darbininkas.

Atsakymas.
“Darbininkas”patuštino dau 
geliui kitų darbininkų kiše- 
nius ir savo ponui — Keme
šiui, nupirko automobiliu. I 
Visi darbininkai, norėdami 
tame automobilinio pasiva
žinėti, turės i 
kiek kad užmokėtu ir ki-' 
tiems. Uždyką važinės 
“Darbininkas”, — kemeši-1 
nis, Kemėšis, jo gaspadinė, 
gaspadinės gaspadinė, gas- 
padinės gaspadinės pagelbi- 
ninkė. Kada ta šeimyna 
dvigubai pasididins, nes ži
nai, kad gamtoj viekas kei
čiasi, progresuoja ir daugi
nasi, tuomet reikės ir kitą 
automobilių pirkti.

Bet dar ne viskas. Pir- 
miaus vaikinui su mergina 
automobiliuj važinėtis buvo 
smertelnas griekas, o dabar 
Kemėšis išleido pavelijimą, 
kad ir vaikinai gali mergi
nas jo automobiliuje nūsi- 
vežti net į Franklin Parką 
ir už tai nereikės spaviedo- 
tis, jeigu tik iš parko su- 
grįžš neanksčlau 4 valandos 
ryto. Mat, laikas skiriamas 
sugrįžimui todėl, kad nuo 
valandų už automobilių 
kės mokėti.

šioje knygoje telpa sekanti skyriai:
291
St.,
Tel

JOHN KULBOK, Savininkas
Wythe Ave. Cor. So. 1-st 

, BROOKLYN, N. Y.
279 Greenpoint.

rei

Jis laimingas.
5, suradęs pačios 

laiškus, gautusmeiliškus, 
nuo įvairių kavalierių, su
ruko :

—Ačiū dievui, aš esu taip-

su tų laiškų ir mano du 
ko. Vadinasi ir aš dar 
nu i mylimųjų skaitlių.

jei-

Lyginai, kaip vyras.
Tūla moteris sumanė 

įpirkti papūgą ir prašo,kad 
paukštininka^ jai gerą duo
tų. Pastarasis sako:

—Ši papūga yra gudriau
sia ir geriausia visame pa
sauly, tik vieną blogumą tu
ri—jeigu alkana, baisiai rė
kia ir šoka į akis.

—Labąi gerai, ji man vi
suomet primins mano vyrą

nu-

velionį , kuris lyginai ture 
jo tokį pat charakterį.

L Žmonių gyvenimo pradžia.
II. Vergija ir jos atsiradimas.
III. Turčiai ir skurdžiai.
IV. Draugijos žemesnės ir augštesnė.
V. Baudžiava ir baudžiauninkai.
VI. Miestų ir amatninkų atsiradimas.
VII. Manifakturos ir fabrikų atsiradimas.
VIII. Baudžiauninkų vėlesnis likimas.
IX. Baudžiavos pahaikinimas.

Kaina 25 centai.
183 Roebling Street. BROOKLYN. N. Y.

SIŲSK TIK
50 CENTŲ.

Aš turiu tokį gausų tikėjimą į tuos stebėtinų^ 
diržus, jog aš pilnai prisirengęs pasitikėti jūsų 
teisingumui ir dėkingumui. Perspėjimas: Saugo 
Kites pigių diržų, užtaisytų ėdančiais rūgščiais 
darančiais ant kūno žaizdas. Jei jūs norite elek
triško diržo dėl lytiško 

reumatizmo, paralyžiaus, nerviškumo, kepenų ar 
inkstų negerumo, nesuvirinimo, galvos skaudžio, 
ilpnų strėnų, skaudumo bile kokioj kūno daly, 

vargio, nustojimo vyriškumo, nemiegio, mo
terų mėnesinių negerumų, skaudulių ir tt. įgykit 
geriausį diržą, kokį pinigai gali nupirkt. Siųsk 
50 c. šiandien, (dėl motpriško diržo siųsk 75 c).

Jei jūs reikalaujate Elektriško diržo, siųskite 
50 c. pačtos ženkleliais arba money orderiu tik
tai apmokėjimui supokavimo ir prisiuntimo. Jei 
užganėdintas, užmokėk dar 1(5.00, priimdamas iš 
patuos, ir mano naujas Dvigubos spėkos Elektri
škas diržas (kaina $10.00) yra jūsų. Jūs sutin
kate tuojaus pradėti ir dėvėti jį kiekvieną naktį 

per 60 dienų. Tuomet, jeigu visiškai išgydyta*, 
malonėkite prisiųsti man dar $5.00, Jei neėsi ii- 
trvdvtas. nelauk kitos dienos, bet sugražink dir-

Adresuok: A P OWENS.
Dept, 42—E,

H57 E. 47th* Street
New JTork City.

negerumo, neuralgijom V

žą tuojaus ir, jei jūs tą padarysite,. ai sugra
žinsiu jus $5.00, kąip greit ai priimsiu diržą ii 
pastos. ' .......

♦
Tel. 2372 Greenpoint.

Fornišiai
Naujausios mados dideliame 

pasirinkime, Lengviausios išly- 
jos. Taipgi parduodame pijanus.

$1.00 ANT 
savaites
Pristatom j namus ir 

mas apielinkes, 
York, Central Broklyn, 
peth, ir tt.

MACYS & MARCIN 
FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET

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

K. LUTKAUS
Gauk šiuos

Muzikos Veikalus
ŽODIS

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

131 Grand St
BROOKLYN, N. Y.

’’Birutė” — Birutės arija —80c. 
’’Vestuvės” — Jaunosios arija 85a. 
“Kregždelė” — duettas — 80c. 
“Eglė” (žalčių karalienė). Žalčio..

ir Gulbė-Dievaičio duettas —;75a..
’’Muzikos Žodynėlis” — 25c.
“III Sąsiuvinys” — maišyti 

kvartetai — 25c.
Adresas:

MR, M PETR 1T'SKAS, 
895 Broadway, So, Boston, Mana.

Tel. 2320 Greenpoint

J. GARŠVA

toli-
Jersey New

Mas-

Telephone lUbu ureenpoint.

Dr. H. Mendlowitz
271 ESerry Street

Gydau ligonius įvairiomis ligomis, 
o ypač mano specialė 

till moterų ligos.

Gerai įsitėmykit adresą:
DR. H. MENDLOWITZ

271 Berry St., Brooklyn,N.Y. 
r Kampas So. 1-mos gatvės, t

GRABORIUS (Undataker) 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

šbalsamuoyu ir laidoju numirusius - 
ant visokių kapinių.

Paršamdau Automobilius ir Karle- , 
tas Veselijoms, Krikštynoms ir šiaij 
pasivažinėjimams.

i Ofisai:
144 N. 5th S‘, 264 FRONT ST

Telephone 7867 Main.



LAISVI

Jonas MATULIS
Prot

TREJANKA

Wi*

ris

Centro

kita

35 Arch Street

ŠIUO

MassGEO LASKEVIČI4
771 BANK ST

WATKRBUBY, CONN

APLA 
BOS

Moline, Ill. 
laiko pirma

ciau
Rėmimo

Viso
$151.42.

•r. Richterio
PAIN 

EXPELLEIL

<>0vvOOOOOOOOO<X>OOOOC<>WvOOO-JOv<>C<>O</<XK<)

Maekeliuna*)
Pittsburgh, Pa,
J. A. Rūkas
Pittsburgh, Pa.
B. Miskevičia, 
Pittsburgh, Pa, 

Varašis,

J. w< ARTIN ATTIS,
157 GRAND ST„ 

BROOKLYN, N. Y

TAI 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 25C. 
bus jums prisiųsta.

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

Pruseikos prakalbose $15.70
Burlington, N. J. — S. L.

A. 225 kp. prakalbose auka
vo šios ypatos: A. Mikolaus- 
kas, A. Kepalas — po $2.00; 
J. Mikolaitis, J. Pavilauskas,

ffc’ISINGIAUSlA tr GURIAUSIA 
LI1TUVIAKA

SĖTUVIŲ PAŠELPINĖS DR-8TĖS 
“LAISVĖ”, EASTON, PA, 

Viriinbikų adresai.
Prezidentai St ^Mellon 

<84 Ferry st, Eaateaų '

K. ŠIDLAUSKAM,
\ptiekorius ir Savininkas 

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

Tel, Sd? Boston, 21014 Ir 21013.

Raščius, T. Dūminis, V. La
pinskas, M. Narutis, B. Pi
voriūnas, S. Bimbienė,J. Zo- 
vė—po 25c.; smulkių $1.85; 
viso labo $18.35.

“L.” Skaitytojas.
Mahanoy 'City, Pa. — 30 

-d. balandžio buvo susirinki
mas Laisvės Sūnų Draugys
tės ir tapo nutarta paremti 
Rusijos revoliucijinį judėji
mą. Draugystė iš savo iž
do paskyrė $25.00; V. Že
maitis, L. Andriuškevičius 
—po $1.00; J. Vitkūnas, J. 
Kovas, P. Baublis, J. Mickū- 
nas, P. Pečiulis — po 50 c.;

Draugijos, kurios turi 
“Laisvę” savo organu.

knygute. Iškirpk Šitą kuponą ir aiųak 
Šiandien pas Union Labaratory, BM 
545, Union, N. Y.

KUPONAS,
Union Labaratory,

Box 545, Union, N. Y.
čionai rasit* 10 c, kurie padėa pa

dengi išlaidas siuntinėjimą knygu&W 
kurią už 10 c. ir man prialųskite. Tai>

J. Neviackas
149 Millbury St., 

Worcester, Mass.

win-expeuer 
•«4U3P»iOtf I 

ALCOHOL 
LFAiRICHTER4Co 

T^newyo^k^

DAUNOROS trejank* JT« tfkr»I 
lietuviška. Saugokitės padirbi- 
mų-imitacijų.

D/XUNOROS trejanka, t. y. trejos 
devynerios, tai ištikimiausias 
Lietuvių draugas-gydytojas vi
sose negalčsa bei ligose.

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

Nusipirk geru? ir tvirtus čeverykus

GERIAUSIA PIRMEIVIŠKA
UŽEIGA PAS

74—80 Wash 
ington St., 
New York

DRAUGYSTĖ LIETUVOS SUNU IK 
DUKTERĮ, ELIZABETH, N. J. 

Viršininkų Antrašui.
PittninnkaB P Kardokas, 122 Coart it.
Pirmininko pagelbinuikaa Ii. Latiuaa, 

211. First btr.
Nutarimą raštininkai 8. Mtftkli, 

256 Bond Mtr.
Turtų raštininkas J. Jąnkaaikaa 

232 Front Str.
Iždininzaa J. Juzapaitis, 

234 Clark Placi
Ižde globėjai: E. Makutienai, 

149 Clark Place, 
” B. Morkiukia 

109 So. Park <tr
Maršalka B. Budrus, 240 Hocead ii. 

Viii Elizabeth, N. J.

IŠGYDO 
PER- 
OPE-

Muksliškas, Pasekmingas gydymai 
visai dykai.

LAISVĖS SUNU DRAUGYSTĖ, 
MAHANOY CITY, PA.

Valdybos adresai: y
Pirmininkas P. Ysoda

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

1227 E. Pine SL
Protokolų raštininkas A. Ramauckai, 

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

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

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

Maršalka L. Andriuškevičius 
802 E Market St.

515 W. Pine Str.
Susirinkimai atsibuna paskutinj pa- 

nedėlį kiekvieno mėnesio 7 vai. vaka
re, Juozo Margelio svetainėje, 60 N. 
4 a in St., Mahanoy City, Pa.

/ice prez S Masiulevičiene
320 So list St. Easton, Pa, 

Protokolų raštininkas ir organo pn 
turėtojas Alex Vituris

312 So. 5th St., Easton, Pa. 
Finansų rast. M ar. Urba,

676 Church st Easton, Pa 
iasįerius F Vituris

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

634 Ferry Str. Easton, Pa. 
Maršalka P Urbienė

676 Church st. Easton, Pa 
Susirinkimai atsibuna kai pirmą 

’ėtnyčią kiekvieno mėnesio 8 vai 
vakare, Anglų socialistų svetain. 48* 
Northampton St Easton, Pa

AUKOS RUSIJOS REVO
LIUCIJAI.

Waterbury, Conn. — J. 
Lobikis $f.00; J. Švinkimas, 
J. Kazlauskas ir J. Sakavi
čius — po 50c.; S. Totorai
tis, J. Budris ir L. Karizna 
—po 25c. Viso $3.25.

Lima, Ohio, par J. Keleivį 
Stančikas $17.95[

Pittsburgh, PaT^ A. P. 
L. A. kuopos sus. $6.55

Tėmyk, nes krautuvu 
perkrauščiau nuo 10t 
Grand Street, po numeriu 
157 Grand Street.

kauskas, J. Bieliūnas, J. Pa-r 
šukevičius, M. Žolynas, v. 
Kurtinaitis, J. VSišnis, A. 
Janušonis, J. Augulis, P. 
Garliauskas — po 25c.; 
smulikių surinkta $8.50. Vi
so labo $$33,50.

Minersville, Pa. — L. S. S. 
vietos kuopa iš savo iždo pa
skyrė $5.00; Liet. Neprigul- 
mingo Kliubo mitinge auka
vo šios ypatos: J. Kancle
rius, J. Sabaliauskas, J. Jo- 
kimčikas, M. Išganaitis, L. 
Klevinskas ir A. Leonas — 
po 25c.; J. Bartuška ir A. 
Jurevičius — no 10c.; F.Bal- 
čius — 50c. Viso $7.20.

Montreal Canada. — Liet. 
Moterų Apšvietos Draugy
stės Birutės susirnkme au
kavo: Liet. Mot. Apšvietos 
Draugystė Birutė iš savo iž
do $5.00;Serpitis ir Zigman-. 
tas — po $1.00; Bagočiūnas 
—45c.; Maiga—35c.; Gru- 
žinskienė—30c.; Bertašius, 
Gricius, Dudonis, Bubelis, 
Janušis, Dvareckis, Mickevi
čius, Žigaitis, Keblinskas, 
Kudlas, Taurinskienė, Ku- 
raitienė, Obodauckienė 
ir Motuzienė po 25c.; smul
kiu $2.40; viso labo $14.00.

Easton, Pa. — Liet. Mote
rų Progresyvio Susivienyji- 
mo 14 kuopos parengtose 
prakalbose aukavo šios ypą- 
tos: M. Meškauskas, F. Bač- 
kis, L Tilvikas ir V. Avi- 
žienė—po $2 00; F. O. Ur
bai. A. Tirvedis, A. Stanke
vičius, A. Linius, S. Pikelis, 
J. Žąsinas, K. Tamošiūnas, 
N. Mickevičius, J. Maizit.A. 
Kupitis, J. Grašis, F. Jocius, 
A. Simutis, J. Jonaitis, A. 
Danielius — po $1.00:J.Gar- 
nis—52c.: K. B. Snyder, S. 
Meison, S. Urba, S. Vilkas, 
J. Griciūnas, F. Liekanas, 
Alex. Biga, S. J. Zasetis, A. 
Urba, A. Jankauskas, K. Di- 
bulskis ir P. Vaištaras — 
no 50 c.; L. Bačkis — 40c.; 
P. Treinaitis, L. Valančius, 
J. Stankevičius, J. Ratinis, 
A. Vituris, J. Jankauskas,K. 
Zenčius, Ant. Biga, A. Men- 
gsten, P. Meškauskas, J.Ra
gauskas, J. Meškauskas, M. 
Griciūnienė — po 25c.; J. 
Gaudesius—20c.; A. Meš
kauskas ir M. Ragauskas— 
po 15c. Viso suaukauta 
$$33.67.

Pas mane gi aukų pasiro
dė daugiau ant $1.25. Ma
tomai surašė įvyko klaida. 
Todėl vieton $$33.67,pasiun-

Rusijos Revoliucijos 
Komitetui $34.92. 
labo suaukauta

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 ruo kosulio 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) 
JVAIRŲS VAISTAI DĖL ATAUGINIMO PLAUKŲ IR TONIC’AS. 
6) KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, 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 siųsti pinigais arba stampomis.

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

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

Reikalavimus ir pinigus 
šiuo adresu:

J. STROPUS,
6 Loring St.,

i So. Boston.

gal išleistas Federal Health 
Bureau skaitlines, gyvena 
^didžiausiame skurde, bied- 
nystej. Daugiau, kaip mili- 
•ęnas mažų vaikučių dirba į- 
'vairiose dirbtuvėse; trjs ke- 
tvirtdaliai iš 10 milionų 
(7,500,000) moterų dirban
čių Suv. Valst. industrijose 
gauna mažiau, kaip 8 dol. 
per savaitę; pusė visų vyrų 
darbininkų Amerikoj gauna 
mažiau, kaip $500 per me
tus. Dar priskaitant visus 
atsitikimus ligų, darbinin
kas ir tiek neuždirba. Dau
giau, kaip pusė miliono 
žmonių miršta kiekvieni 
metai nuo išvengtinų ligų. 
Vietoje duoti pagelbą, dar
bininkas pirmiau nužudo
ma. Kapitalistiška valdžia 
visą tai daro be jokio pasi
gailėjimo. Daro dėlto, kad 
iš vienos pusės kapitalistai 
valdo turtus, žemes užgrie
bia, fabrikus, žodžiu sakant, 
viską; iš antros—darbinin
kai valdo skurdą, nelaimes, 
vargą ir įvairius priepuo
lius. Darbininkai savo nu
siskundime nors ir yda tei
singi, bet jų niekas nepaiso. 
Liepta taip daryti ir darbi
ninkas po prievarta turi 
klausyti.

Septyni bilionai dolerių 
bus suvartota su pagdba 
valdžios bėgyje sekančių ke
lių mėnesių, bet kokiem tik
slam? Ar kraujuoto kapi
talizmo naikinimui? Ne! 
Naikinimui tų spėkų , ku
rios budavoja pasauli, naiki
nimui suvargusio* darbinin
kų gyvenimo ir gamtos gro
žybių.

Žinoma, už tuos kiliomis 
dolerių kapitalistų laikraš
čiai nusamdyti, kad agituo
tų už karę; visi pamoks
lininkai iš sakyklų, agituotų 
už karę; agentų pilnos mie
stų gatvės, kad agituotų už 
karę.

•SOS
Mrs 
Mrs 
Mrs 
Maršalka T Bartkus, 1500 So..

Ciceru, III 
fiusirinkimai atsibuna kas paskuti 

nidėldlenj kiekvieno mėnesi* J 
Neffe ivitainėj. 1500 Be. 4*th ava 
Gieara. Iii f vai. pa plati

Maršalka F. Barauskais
1220 į — 7lh Avė.,

TM D-tė susirinkimui
nedėldienį kiekvieno mėnesio Turner 
Hall svetainėj, 14th St. ir 6th Avė., 
Moline, III.

damaitis ir D. Deveikis —po 
$1.00; P. Pavilauckas , A. 
Ambrazas, K. šilinis, Juo
zas Kandzerka, J. Bimba, J. 
Čipas, F. Buckus, J. Klimka 
—po 50 c.; A. Buckus, VI.

22 9 43 E O F O R D 
NORTH.4X2® GATvĖS^ąL 

Bro YoĮOjRį

DR-JOS CENTRO VALDY 
IR KUOPŲ SEKRETORIŲ 

ADRESAI 
pirminink. J. M

2025 Colwell st., 
Pirmininko pagelb.

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

12 and Carson st. Pittsburgh, Pa. 
Turtų Kontrolės Komisija.
M U r lakia, 2126 Forbes st.

Pittsburgh, 
J I Alexis P O Box 344 Diamond 

Pittsburgh,
F. Pikšris. 1331 Penn Ave.

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

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

Glendale. Carnegie, Pa. 
Pikszrius 1331 Penne ave. 

Pittsburgh, Pa.
Brazauskas, 
O. Box 154, Cuddy, Pa. 

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

kp A Paliucis. 2123 Wrights st. SSe 
Pittsburgh, Pa. 

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

10 kp. John Shopis, 713 McKean ave.
Donora, Pa.

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

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

Millsboro, Pa.

Geriausias; Didžiausias ir sva
riausias saliunas visanf South 

Bostone.
įvairus gėrimai ir užkandžiai. 
Patarnavimas prielankus. Atsi- į 
lankykite ir persi'ikrinkite. >

žONAS MATHUH 1
(Lietuvis Savininkas) I

U2—144 W. Broadway i
Bo. Boston, Mass. I

(Dešimts žingsnių nuo Lietu- I 
vių Labdarystės Draugijos Na-€ 

mo. I

KAS REDAGUOJA 
“KARDĄ”?

Pastaruose “Kardo” nu
meriuose prasidėjo kan
džiojimas taip vadinamų 
“kapsukinių” sąjungiečių”. 
Daugelis draugų, manyda
mi, jogei aš esu “Kardo” re
daktorius, siunčia man iš
metinėjimus ir pabalimus.

Negalėdamas , visiems 
draugams atsakyti laiškais, 
šiuomi pranešu viešai: jau 
3 mėnesiai praėjo, kaip esu 
rezignavęs iš “Kardo’ 
daktoriaus vietos ir 
tarpu nieko bendro 
“Kardo” redagavimu netu 
riu.

nekretorluB S 
1220i — 7th 

Finansų sekretorius 
436 — 4th ave,

“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 &

VYRŲ IR MOTERŲ APŠVIETOS 
DRAUGYSTĖ, CICERO, ILL. ♦

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

1402 South 48th Court
Protokolų rašt. M Dobraškis,

1215 South bOth Court, 
inansų rašt. V Shileikas, 

1409 So. 49th ave, 
£arierius Mrs M Bartkienė,

1500 South 48th Court 
globėjai:
O Elterman, 1538 8. 50th Ct._ 
Z Gulbinienė, 1531 S. 49th Ct. 
M Dolan, 1533 S, 50th Ct,

48 et

LIETUVIŲ BROLIŲ DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI, 

Pirmininkas J Vasilaitis, 
1021 La Salle st. Racine, 

Vice pirmininkas M Kaupas, 
1242 State Street 

Raštininkas A“. Vegela 
237 Lafayette 

Turtų ukret. S Gelumbauskaa, 
920 Jackson Str. 

Iždininkas J. J. Juozapavičia 
1915 Jay Eye See 

Ižde Globėjai: A. Pukterii, 
444 Park View, 

** M. Kavaliauskai. 
LBD. laiko savo susirinkimai kai 

trečią nedėldienj kiekvieno minule 
Winter Hall, 412 6th St. Racine, Wii

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖ, MOLINE, ILL,

Valdybos adresai:
Prezidentas F Akatckis, 1360,12 ave.

Ė. Molino, III.
fice prez. M Dackue, 354—8th įtr., 

Moline, III.
Rusteika, 
ave. Moline, III.
W Vapsevlch.
Moline, III.

Iždininkai K Juška 325 —4th ava.
Moline, III

.LIETUVOS SUNŲ IR DUKTEi, 
DKAUGlbTĖ, WAUKEGAN 
rirmmmkas A. b. babecKu, 

602 — 8st St, 
Vice pxrmmmkaa K. Dimia, 

«12 — bth Str. 
Užrašų rašt. B. Masiliūnai 

922 —lUth Str.
Finansų rast. J. VYaičis,

1320 Kuicoln st., Waukegan, IB. 
Kasierius M. Kairaitis,

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

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

1330 S. Jackson st. Waukegan, Ill.
Maršalas K. N avickis,

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

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

nedėlia kiekvieno mėnesio 2 vai. po 
pietų. Liuoaybeu svetainėj, 801—8th 
bl., A Snoridaa Rd. Wauaegan, 111.

Piiilidjlphia, Pa
Ofiso valandos: uj 9 ryto iki 8 vsl. vakaro.

Nedėliomis nuu 10 ryto iki 2 vai. po pi Per pačtą ne
gydau. Galin susikalbėt lietuviškai.

Ašara
Jersey Ciy, N. J.

(Pagal Scott Nearing)

LIET. SUNU IR DUKTERŲ DRAU> 
GYSTĖ, ROCKFORD, ILL.

Viršininkų adresai:
Pirmininkas F. Raškevičia, 

1012 So. Main Btr.
Vice pirmininkas A Šimonis, 

517 Michigan Ave.
Protokolų raštininkas O. Užbalinti, 

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

1516 — 14th Ave.
iždininkas S. Buzinskis, 

721 Lincoln jive.
Kasos globėjai:
St Vazenas 1529 —lOth Btr.
P Kutra, P O. Box 80.
Maršalka P. Vaitkus, 415 Wall it. 
Organo prižlurėtojąs:
J Rumia 1017 So. 3rd Str.

Susirinkimas atsibuna pirmą nedėl 
dlenį, kiekvieno mėnesio, 1018 Be 
Main St., 2 vai. po pietą.

DR. WASSERMAN
PLAUČIŲ, ŠIRDIES, VIDURIŲ LIGAS, REUMATIZMĄ, 
SLAPTAS LIGAS IR ĮVAIRIAS KRAUJO IGAS. 
TRUMPAM LAIKE, TAIP KAD JREIKALAUJATE 
TRAUT SAVO DARBO. GIMDOS LU AS . YDO BE 
RACIJOS.

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

DAKTARAS WASSERMAN

Iii.
ratiUMLna«B m

žiūrėtojai A Staravičia, Box 118* 
Meiroke Park, 111. 

Fin. rašt. W. Strumilla,
1314 So oUHi Ave. Cicero, 111. 

Iždininkas F. Lapmski,
P. U. Box 11U9, Meirose Park, Ill. 

Iždo globėjai: W. Janėnas, Box 67b 
lx SamaLioins. Box 613,

Melrose Park, Ill.
Maršalka: A. Plėstis, P. U. Box* 

675 Melrose Park, 111.
Susirinkimai atsibuna kas trečią 

savaitę xieKvieno menesio i1 rank and 
James svetamej, 23-cia Ave. ir Lake 
gatve, apie 1 vai. po pietų.

TREJOS DEVYNERIOS 
arba

jUKAUUIJA bUMV uuaioaę

FUmiumaa* A. e auKausaaa, 
r. U. Uox Jtikuv** ratu,

£ ageiOlHlnsas U. Jcvuasm, 
x. v. jdoa les, 

ratiUMiaaa*

3LTD. DR-JOS MIRTOS VALDYBA 
Cleveland, Ohio.

Pirm. V Ivanauskiutė, 
1452 East 33rd St, 

Vice Pirm. J Katkauskai, 
5823 Superior Ave

Prot. sekr. M Mi^iavlciuti, 
1452 E, 33rd Str

Fin, rašt, Antanas Banialla, 
1449 East 24it 8tr, 

Kasierus M Lavinskai, 
8120 Cory ave.,

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

“ Ve Kvedaravičius, 
1543 Oregon ave. , 

Dainą repeticijos atsibota 
viena sėrėda, nuo 7:80 vakr. 
Schwab svetainė*, 6181 Et. Ciair nve 
Mėnesiniai susirinkimai atsibuna ksu 
trečią pėtnyčią kiekvieno ėtenealo, 
nuo 7:80 vai. vakar, ant Schwab sve
tainės. 6131 St. Clair ave. Knygynu 
randasi Neuros krautuvėje, 8047 
Milton ave. Knygos išduodamos kie
kvieną Panedėli* vakarą, nuo 7i8< v. 
w kare. ° ' t
' Knygiai Pranai Tummi, 

8B7t B. 71 «t.

PERSKAITYK!
Kiekvienas nau- 
jas skaitytojas,, j 
kuris užsirašys 
pas mane “Lai- 
8V<*” ap't rnetU 
*r užsimokės $2- 

tai gaus do’ 
vanM kny£U ver- 
tės 1 dolerio ar- 
ba “Kardą” ant 
metų. Senas 
skaitytojas, ku- 

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

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

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

Pinigus siuskit šiuo adresu:
J. POCIUS, 

2370 Margaret St, Philadelphia, Pa.

augti plaukai. Mes jumss prisiusimi 
už $1.00. baksuką Calvacura Nr, li« 

Ar kenti slinkimą plaukų ? Ar tavo šyku su augščiau minėta iliuostroota 
plaukai žilsta? Ar tavo plaukai silp
ni ir lūžta? Ar kenti nuo plaiskanų, 
niežėjimo odos? Ar tu plinki ar pli
kas? Jeigu tu kenti nuo kokios nors 
iš augščiau minėtos plaukų ligos, 
tuojau neatsfciėlojant, jieškok pagel- 
bos. • Reikalauk musų iliustruotos 
knygutės “Teisybė apie Plaukus” — 
Parašė žinomas Europos specialistas.

Mes norime tave pertikrinti savo 
iškaščiais. Calvacura Plaukų Gyduo- 
18 sulaiko plaukų slinkimą, sunalki- 
aa plalakanai,. niežėjimą Ir pradeda

>AR TURI TĄ NAUJĄ < 
KNYGĄ APIE LYTIŠKĄ 
GYVENIMĄ?

Jei dar neturi, tai pasiskubink gau
ti, nes knyga gali greit :šsibaigt.

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

Knygos vardas
Patarmes Merginoms 
Apie Lyties Dalykus.

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

Ta knyga reikalinga visiems: mer
ginoms, moterims ir vyrams. Joje 
aprašoma lytiškų organų išsivysty
mas, jų veikmė ir svarba visame mo
teries ir vyro gyvenime; apsivaisini- 
mas; vaisiaus augimas; nėštumo hy- 
gijena; motinystė ir jos hygijena. 
Taipgi aprašoma lytiškos ligos, savi- 
žagystū 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. Tarp kitų yra nemažai senoviškų, 
kurias mūsų seneliai dainuodavo, bet 
kurios dabar veik visai užmirštos

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

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

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

Jeronimas Savanorolla.
Kas nori žinoti apie teisingo žmo

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

KAINA TIK 25c.____
siųskite

Vi nc As; J;/ Daunora
—------------i- APTIEKORIUS -----—-----
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Reporteris.
230 Grand st. arba 479 Grand

New Yorkas

ramu,

Įsteigta nuo 1902 m.

JOKŪBAS

N. Y.
i

VIETINES ŽINIOS.

pa-

(Akių specialistas) 
Atsiminkit numerį: 611 Grand St., 
tarpe Lorimer ir Leonard St.,

Brooklyn, N. Y,

“skęsta”.

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

Tel. Broad 1459.

Mokslo Nereikia J ieškoti
Dalto, kad mes nurodome kaip lengvai ISmoktl anglų kalbą, aritmetiką > 
lietuvių kalbos gramatiką savo namuose liuosame laike. Visi išmokėtu 

M Nurodymai ir knyga DYKAI. įdėk s tempą. Adresas*
Ortwin Koresoondenciūae Mokykla. 1327 UBobevSt, Chww»

.. . . . H06 lietuviai, i

* ROCKFORD, ILL.
Čia tūlas lietuvis užsiim

davo vsokiais bizniais, par
davinėdavo sapnininkus, vi
sokius vaistus, ypatingai 

• meiliškus—kad vyrai mote
ris mylėtų ir kad vedusių 
moterų vyrai paslapčių ne
sužinotų ir t. t. Biznį da
rydavo išimtinai su moteri
mis ir lankydavosi po stu- 
bas tuomet, kuomet vyrai 
išeina į darbą.

Tūlas vyras patėmijo,kad 
tas “gydytojas” labai tan
kiai atsilanko pas jo moterį, 
todėl 
ną rj 
ti į darbą, nuėjo 
ten pasislėpė. N 
kus atkeliavo ir tas “dakta
ras”. Kada vyras įėjo į stu-1 
bą, “gydytoją” i ‘' 
“begydant” jo moterį. Su
prantama, gydytojas gero
kai gavo į kailį ir kada pas-

pasergėti. Vie- 
ęlė ir vieton ei- 

į skiepą ir

LAISVĖ
bos Socialist Party. Jų tas 
reikalavimas tapo išpildy
tas, nes rengėjai aiškiai pa
matė, kad čia priekabių jieš- 
koma ir norima prakalbas 
suardyti.

tetą, 2) turėsime jieškot ki
tos bankos.

Pirm. F. Pipiras,
130 N. 5th St, B’klyrj.

rejkės aptarti apie paėmimą 
boto del žuvavimo. Taipgi 
kviečiame ir pašalinius.

Sekr. J. Urnevicius.

EXTRA kriaučių mitingas!
i Valandėlę laiko praslin-«yjSŲ trijų skyrių extra kriau- 
kus, policija vėl įsiveržia į 
vidurį minios, prieina prie 
kalbėtojo ir pareikalauja, 
kad būt iškelta ameriko
niška vėliava. Ir tas reika
lavimas, be jokių pasiprie
šinimų, tapo išpildytas ir 
kalbėtojai toliaus kalba.

Policija, matydama, kad 
jau negalės nieko padaryti 
ir neiššauks pasipriešinimo, 
griebėsi kitokių įrankių: 

I vienas detektyvų pasileidžia 
bėgti, o antras jį vytis, pa
siveja. “areštuoja” ir vėl 
paleidžia. Suprantama, ka-

čių mitingas įvyks 4 d. bir
želio (June), panedėlio vaka
re 7:30 vai. š. m., New Pla
za Hall, kampas Grand ir 
Havemeyer gatvių, B’klyne.

Gerbiamieji draugai, ma
lonėkite visi būti, nes tai 
vienas iš svarbiausių susirin
kimų kada nors buvusiųjų.

Komitetas.
Pribūkite visi.

Seredoj, 6 d. birželio bus 
L. D. L. D. 1-mos kuopos 
susirinkimas, jSpkolų svetai
nėj, 190 Grand St., Brook-

Naujiena! Naujiena!
Pirmutinė Lietu /iška Atj6 

dėklų Krautuvė, kurioje už
laikome visokiu vilnoniu au
deklų dėl siūtų ir overkautų. 
Materijas; užlaikome nau
jausios mados. Labai priei
namos kainos.
P. Pelkatiskas it

į F. Markevičius.
168 Uni.on Ave., Brooklyn,

Ištraukiu FlVk'AI tarpe 11 Ir 12 
Dantis *■' 1 vai. kasdieną,

' kad tuom parodyt, Jok ištraukiu
E SKAUSMO!

Minkšti robiniai prisisiurbianti smegenis 
kurie tinka kiekviena] burnai. Parsiduo
da žema kaina ir gvarantuoti.
Pilnas setas dantų ....
22 kt. auks. kepuraitė..
Pripildymas auksu....
Tiltelio uždėjimas ..
Pripildymas platina..
Pripildymas sidabru be gydymo 

,, cementu ,,
Dantis egzaminuoju dykai,

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

.$5.00 ir aukščiau 

.$5.00

.$1.50 ir augSčiau 

.$5.00 uf. dantį 
$1.50 ir ausčiau 

. .50c.

..50c.

Naujausi Columbia 
Rekordai

y (44—51).

PAJIESKOJIMAI

užklupo f|a detektyvai sukelia triuk-
simi, pasileidžia bėgti, dau
gelis iš minios taipgi bėga 
pažiūrėti, kas čia atsitiko ir

> pra-pruko iš tų namų, tuojaus( būdu sutrukdo 
likvidavo visą savo biznį ir paj|)as< Pagaliaus, susiėjo į
dievai žino kur išdūmė. krūvą būrys milicijos, pasi- 

Dabar gal kur kitur nu-.kalbėjo tarpe savęs ir stai- 
važiavęs varys jianašu biz-|ga^ šaukdami, leidosi gatve 
nj ir apgaudinės moteris, foegtk Minioj pasidarė di- 
Susipratusios —- - - - - - -
valo tokiems 
šluotą paimti 
mų išvyti.

moteris ] 
“gydytojams" 
ir iš savo na-

* •

Limos

Pri" delis sumišimas, daugelis ė- 
pnė bėgti paskui miliciją,bet 
greitai suprato tuos šposus 
ir vėl sugrįžo atgal.

Nors visos pastangos bu
vo dėtos, kad tas prakalbas 
suardžius, vienok nieko ne
gelbėjo, kalbėtojai, nepaisy
dami visokių trukdymų, sa
vo užduotis atliko.

Tai tau ir “laisvės” žo-
IŠ KARĖS LAUKO.

Paryžius,>1 d. birželio. — 
Į pietus mio San-Kanteno 
eina smarkus artilerijos mū
šiai.

Šampani fronte vokiečiai 
buvo padarę smarkias ata
kas, bet visos tapo atmuštos.

vakare.
Draugai ir draugės, ma

lonėkit pribūti visi, nes yra 
svarbių reikalų apkalbėji
mui. Mums reikia dar 
smarkiau veikti. Iki šiam 
laikui mūsų kuopa ką dirbo, 
tai ir naudą menką turėjo
me. Tankiai kaltinama val
dyba, kad neveikia, bot rei
kia žinoti, juk viena valdy
ba, be visos kuopos, veikti 
negali. Lankykit susirinki
mus visi,tai bus kam ir veik-

Taipgi reikia priminti,kad 
daug narių dar nei knygas 
“Kar&—ko dėlei?” neatsi
ėmė. $i karta būtinai atsi- 
imkit. 7 Rodos, jau laikas ir 
už 1917 m. užsimokėti.

Fin. sekr.
V. A. Zaperiackjas.

Pajieškau draugo Aleksandro I’as- 
lavičiaus, 
vcno 
note, \
2370 Margaret St., Philadelphia, Pa.

J / J J 4 r- \

gįrdėjau, kad seniau gy- 
Niagara Falls, N. Y. Ka>s ži- 
malonėkite pranešti.

J. Pocius

(44—45)

Pajieškau brolio Kazimiero Velič
kos ir pusbrolio Simono 
čiaus. 
riką. Turiu svarbų reikalą, 
jie patįs atsišaukti arba kas 
pranešti.
408

Tamke vi- 
Girdėjau, jog atvyko į Ame- 

M al onės 
žino

Franais Velička
Paca St., Baltimore, 

(43—45).
Md.

PARSIDUODA VALGYK LA, 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.

McMALLINS LUNCH
76 Pine St., New York City

(40—48)

E
Štai naujausios dainelės
3188. Ant kalno karklai siubav* 

Pasisėjau žalią rūtą.
3189. Oi motulė.

Motuš, Motuš.
3190 Tris berneliai.

Vakarinė daina.
3191 Ant marių kranteli®.

Saulutė tekėjo.
Giedu dainelę, y 

Gegužinės daina.
Linksmo kraujo (Polka)
Rožės šaka, be žiedų (Polka 
Visų apleista (smuiką solo) 
Annie Laurie (smuiką solo)

Reikalaukit augšČiau paminėtų r® 
kodų pas

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

Telephone 4659 Gre®np®l®'

varo savo 
Jo pamoks- 
tūkstančiai

Billy Sunday 
darbą ir gana, 
lų susirenka 
klausyti. Jis tuos klausyto- 

Tik’ vienoj vietoj pavyko' l«s kolioja visokiais žodžiais 
i Įsiveržti j francūzų ir šaukia prie metavonės, 

D nes, girdi, New Yorkas jau 
skęsta nuodėmėse. Ir jeigu 
gyventojai nesigriebs me
tavonės, tuomet visas mies
tas prasmegs, — sako gar
sus pamokslininkas.

Mat, vargšas, bijosi, kuo
met miestas “pražus”, tuo
met ir jo biznis sumažės, to
dėl ir šaukia prie metavo-* 
nes.

‘ jiems
tranšėjas ir jas užimti.

Vokiečiai praneša, kad 
jiems pavykę atmušti visas 
anglų atakas palei Skarp u- 
pę-v

Iš Berlyno praneša, kad 
visame rusų fronte 
nėra jokių mūšių.

LIETUVIŲ ATYDAI.
Jeigu kurie vietos ir apie- 

• linkių lietuviai turėtų nesu
sipratimus su valdžia laike 
registracijos 5 d. birželio, 
kreipkitės šiuo adresu: 
Lithuania Legal Aid Socie-, 
ty, 183 Roebling St., Brook
lyn, N. Y. Skyriai šios dra
ugystės randasi visose New 
Yorko apelinkėse ir tie sky
riai rūpinsis išrišti visus ne
susipratimus.

New 
šimtai 

“Dobro-
Mat, 
tris 

laivo 
susi-

Pastaruoju laiku 
Yorke randasi keli 
rusų jūreivių nuo 
volnago Flota” laivų, 
į New Yorką pribuvo 
tokie laivai ir vieno 
“Irtis” visa komanda,
dedanti iš 300 žmonių, su- 
streikavo. Streikas tęsiasi 
ir jūreiviai vaikščioja • po 
miestą. Konsulis stengiasi 
juos sutaikyti, bet kolkas 
dar nepavyko. Jūreiviai rei
kalauja prašalinti kapitoną, 
kuris nepritaria dabartinei 
valdžiai.

DVKAI! DYKAI!
Aš ištraukiu dantis be skausmo ir veltui tiem, ku
rie duoda taisyti ir naujus įdėti.
Visas darbas visiškai beKKAUSMO
Ne kiekvienas dentistas moka* apsieiti su dantimis 
sunkiam atsitikime, tankiai siunčia pas specialistą. 
Dr. Chas. Teschberg yra gerai žinomas kaipo spe
cialistas ir įvairiuose atsitikimuose siunčiama pas jį.
Ateik ir duok išagzeminuot. Informacijoj dykai. Mano karūnos ir til
tukai yra 22 karato čy.-to aukso su dubeltava apačia. Visas darbas 
gvarantuotas. Kainos prieinamos. Mokestis ant nedėlių. Gazas ir ko
kainas vartojamas pagal reikalą.
Ofiso valandos: ri”o O A.M. iki 9 P.M. Pėtnyčioms nuo 9 A M iki 6 P M 

Nedėliomis nuo 9 A. M. iki’ 1 P. M.
DR. CHAS TESCH ERG, D. D. S. Liet. Dentistas
SOO Grand St., kampas Union Avenue, Brooklyn, IX.

Kalba Lietuviškai. Lenkiškai, Rusiškai. Telephone Stagg 3698.

Pirk kur tavoras geras
Jigu nori, kad gerai 

išrodytum, pirk skrybė
les vardu:

išstatytos lange.

MANHATTAN 
HAT

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

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

Ateik ir išbandyk!

13 d. birželio, po N736 
3rd Aye., So. Brooklyn, bus 
susirinkimas L. S. S. 20 kuo
pias. Pradžia 8 vai. vakare. 
Draugai ir draugės malonė
kite pribūti, nes šiame susi
rinkime turėsime daug svar
bių reikalų.

Sekret. V. Kazlauskas.

7 d. birželio, Palace Hall 
svetainėj, bus susirinkimas 
Lietuvių Labo Bendrovės. 
Pradžia 8 vai. vakare. Vi
si nariai privalo būtinai at- 
silankvti i ši susirinkimą.

Sekret. G. Kudirka.

7 d. birželio, New Plaza 
Hall svetainėj, bus mėnesi
nis susirinkimas. Lietuvių 
Mot. Progres. Susivienyjimo 
1 kuopos. Visos narės ma
lonėkite atsilankyti.

Iz. Jakimavičienė.

5 d. birželio, po N212 Ber
ry St., bus “Žuvininkų KĮiu- 
bo” mėnesinis susirinkimas. 
Pradžia 7 vai. vakare. "LVi- 
si nariai malonėkite atsilan
kyti, nes šiame susirinkime

Parsiduoda pigiai ir greitu laiku 
BARZDASKUTYKLA (Barber Shop) 
2 krėslai ir 1 bolinis stalas. Lietu
vių ir lenkų apgyvento] vietoj, prie 
lietuviškos svetainės ir tik viena lie
tuviška barbernė šiame mieste. Par
davimo priežastis—važiuoju į Rusi
ja. Atsišaukit greit.

i .<• J. A. SASNAUSKAS 
267 Clinton St., Binghamton, N. Y.

(44—46)

Manhattan 
Hat Stores

st. Brooklyn, N. Y,

KENO LAIKRODYS SUGEDO?
Brooklyno ir apielinkės 

jeigu jims reikalinga taisyt laikro
džius, laikrodėlius arba šiaip kokius 
aukso ir sidabro daiktu ■■ tai meldžiu 
atnešti į “Laisvės” o są. Ten bus 

riimama ir perduot’ ,na man, o aš 
stengsiuos atlikt .° ;o darbą koge- 
riausia ir greičįa . ,ia. Aš būsiu 
“Laisvės” ofise k s ketvergo vakarą, 
kada' bus galim, darbą paimt arba 
sugrąžint.

Taipgi pas mane galima užsisakyt 
ir naujus laikrodžius , laikrodėlius, I 
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
kas. <

P RIVATIŠK A MOK YK LA.

Szokių
Mrs. Eisemann’s

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

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

(43—45).

Naujas išradimas
20 amžiaus

Dėlei panaikinimo blakių, bamba- 
dierių ir kitų vabalėlių, koki tik ga
li atsirasti jūsų 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.

Box 42, Sta. E., Cleveland, Ohio.
(44—49).

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
tojamos. Ypatingai užlaikau 
visokių VAISTŲ NUU PLAU
KŲ SLINKIMO, PLEISKANŲ 
IR TT„ NUO PLAUČIŲ, REU- - 
MATIZMO, KOSULIO, NUO i 
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.

NUSTOS GALVOS SKAUDĖJIMAS, 
JEIGU NEŠIOSI AKINIUS.

Iš daug atsitikimų, akių nuvargi- 
mas, yra pamatinė priežastis galvos 
skaudėjimo, neuralgijos ir daugelio 
kitų nerviškų ligų.

Išegzaminuok savo akis. »

Telephone 2639 South.
Dvi puikios užeigos:

LIETUVIŲ HOTELiS
Kuriems yra reika'as apsistoti, čio

nai gulima gaut nakvynę arba ir il
gesniam laikui gyvent.

Taip-pat puiki 
all) 

iams, 
Jley.

svetainė (Palace 
koncertams, teatrams, ba- 

susirinkimams ir Billing 
K

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

Tarpe 22 ir 23 Sts
Antra užeiga:

CAFE. Pa
keleivingus 

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

KANCIERIUi

TEISINGIAUSIA UiEIGJI
253 WYTHE AVE kamp. No. lat 84. 

BROOKLYN, N Y,
Telephone Greenpoint 5311.

Policijos šposai.
31 d. gegužės, vakare, vie

tos anglų socialistų partijos 
skyrius buvo surengęs pra
kalbas. Leidimas^buvo gau
tas ir svetainė New Plaza 
Hall nusamdyta. Bet štai, 
kad pilna žmonių svetainė 
susirinko, svetainės savinin
kas, įbaugintas patriotų,ne
pavelija kalbėti. Tuomet jš- 
ęita ant gatvės ir palei'sve
tainę prasidėjo prakalbos. 
Žmonių susirinko virš tūks
tančio ir visi atydžiai klau
sėsi. Prisirinko daugybė 
policijos, detektyvų ir mili
cijos. Policija, matydama 
tokią žmonių minią ir nega
lėdama prakalbų sulaikyti, 
pradėjo savotiškus šposus 

. krėsti. Pirmiausia liepė nu
kabinti toblyčią, ant kurios 
buvo užrašyta, kad prakal

Kunigų agitacija.
Vietos kunigai savo 

moksluose sistematiškai a- 
gituoja už karę. Jie gundo 
savo parapijomis.

Įdomu būtų žinoti, ar jie 
patys jau pasirengę stot ka- 
rėn, ant pirmos ugnies?

Rusų jūrininkai nuo laivo 
“Variag” šiuomi laiku ran
dasi Brooklyne. Jie visi pu
sėtini revoliucijonieriai. Sa
ko, kad Navy Yardo virši
ninkas nori jiem uždrausti 
sakyti prakalbas.

PRANEŠIMAI.
Dr-tės Šv. Jurgio susir. bus 

Seredoj, 6 June. Nariai ma
lonėkite visi atsilankyti, nes 
turime svarbių, reikalų: 1) 
reikia išrinkti pikniko komi-

Crochet
60 Designs

In 
Book form g / Kožna

Al

Moteris
kuri žingeidauja 
gražiu mezgimu 

kutinai turi įgyt šią 
audingą ir reikalingą kny

gą. Joje telpa ne tik 60 foto-
grafiškų piešinių vėliausios mados, bet 
yra prie kiekvieno paveiksluko aprašy
mai kaip mėgsti, kad gražiai atrodytų.

Geriausias pasiulijimas, koks kada 
buvo. Tinka pradiniams, nemokantiem 
ir mokantiem. Reikalauk tos knygos 
tuojau—šiandien. Kaina su prisiunti- 
mu tik 12 centų.

Pearl Le Monde
165 Publicity Bldg. St. Louis, Mo.

IŠRADĖJAI
JEIGU NORITE GAUT PATENTĄ SAVO IŠRADIMUI 

TRUMPAM LAIKE IR JĮ PARDUOT, rašykite reikalaudami 
DYKO PATARIMO ir “VADOVO IŠRADIMŲ, KĄ IŠRAST 
IR KAIP UŽPATENTAVOTI” ir rašytą GVARANCIJĄ. Ban
dymai ir egzaminacijos modeliu arba braziniu darome DY
KAI. Ofisas mūsų randasi Washington’e, kur yra Depart- 
mentas Patentavimo.

AMERIKAN EUROPEAN PATENT OFFICES (L. E.) 
256 Broadway,. New York, N. Y.

CAFE SU SVETAINE 
RĘSTAURANTU 

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

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

St.' Tel. Greenpoint
SENIAUSIA UŽEIGOS

VIETA PAS

Vaineikio ir Narvydo
FOTOGRAFIJŲ

RANDASI PO NO.

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

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

Brooklyno Lietuviams!
Pirmas BrooklyAo^ Lietuvis

Kontr aktorius
Pentuoju namus is lauko, taipgi j 

iš vidaus, popierauju, pleisteru' iu ir , 
cimantuoju. Už savo darbą gvaran- , 
uoju. Išlygos prieinamos. Reikale 

kreipkitės ypatiškai ar laišku. 
46 Power St. arba į gyvenimo 
431 RODNEY ST., Brooklyn,

K J. VASILIAUSKAS

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.

vietai
N. Y.

KNYGOS
Kurios turėtų rastis kiekvieno lietu
vio namuose:

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

Pasaulių Ratas. čia aprašoma 
aujos patirtos paslaptįs planetų,sau- 
ės, kometų, žvaigždžių ir t t. 25c.

Mielaširdingi Žvėrys. čia telpa 
uikios istorijos apie atsižymėjusius 
lielaširdingumu žvėris. Kaina 20c.
Tos visos knygos geros popieros ir 

u daugeliu puikių paveikslų. Rei- 
alaujan£ kataliogo ar atsako, reikia 
risiųst už 2 centu štampą.

F. MILAŠAUSKIS
Atlantic SU So. Boston, Mas®.

314

Iki

13

JOSEPH LIPMAN, M. D.
Specialistas moterų ligų

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

10 vai ryte; nuo 1 iki 2 vai. po
piet ir nuo 7 iki 8 vai. vakare.

Nedėliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs išti

riame ir 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 SU 
Antras Ofisas: 1945—7th Are, 

arti 117th St, New Yorit City




