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Visų šalių darbininkai eiki
te išvien, jūsmieko nepralai- 
mėsite — tik retėžius.

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

46.

Rusijai
brangi

Jie sii- Japonija atydžiai daboja,

revoliiicijomerių

supranta jau, 
stoja už teisy-

Ne atskirų ‘žmonių 
dai leidžiama “Laisvė 
v isu o m enės n a u dai.

šiuomi laiku “Laisvę”pra-
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“Laisvę” skaito ir katalikai
“Laisvės” skaitytojai ir

pendent Labor Party vadai 
draugai MacDonald ir 
Snowden. Suvažiavusieji

priešinga karėms ir žmonių 
žudynėms.

Daugelis katalikų baisiai 
pasipiktinę kumpiniais laik
raščiais. I Daugflis katalikų

su Vokietija. Japonija vei
kia, pagal visų talkininkų 
nurodymą. Be abejonės, Ja- 

• ponija rūpinasi ir tuomi,kad

Pereitame “Laisves” nu
mery męs artsiliepem į jus, 
nurodydami sunkų laikraš
čio padėjimą. Ir 
draugų, kuriems
“Laisvė”, kurie ją myli jau 
pradėjo darbuotis, 
pranta, kad “Laisve 
kymas ir pagerinimas yra 
visos darbininkų visuomenes

\

užkariavimų ir nebūtų Kari
nių atlyginimų.

Atsišaukime sakoma: 
“Darbininku ir Kareiviu at
stovų taryba yra tos nuomo
nės, kad juo greitesnė ka
rės užbaiga ir įvykinimas 
tarptautinės taikos, pama
tais naudingais dėl darbi
ninkų klesos ir visos žmoni
jos, gali būti atsiekta, jeigu 
visų šalių socialistų parti
jos ir unijos susivienys ben-

nau- d roję kovoje prieš visuotiną 
, bet žudynę”.

Toliaus pranešama, kad 
taryba šaukia tarptautinį 
suvažiavima.

Anglija. — Leeds’o mies
te Įvyko milžiųiškas socialis
tų ir unijistų suvažiavimas, 
kuriame dalyvavo 11 šimtų

baisiai pasipiktinę savo va-l(pqeo-atai 
dovais, kurioypatys neidami 
karėn, kuršį/prie jos kitus,

’ niekuo nubaltus žmones.
Draugai.- dab.gr yra pui

kiausia proga išplatint “Lai
svę” tarpe katalikų! Tuoj 
dirbkit, nelaukit nei valan
dos. Dabar yra puiki pro
ga, kad visas svieto® pama-

kaip 5 milionus Anglijos 
darbininku. Dvasia suvažia- c-

. Svirno buvo gera — tarptau
tinė ir darbininkiška. Rei
kalauta taikos tais pačiais

Draugai - skaitytojai! Su
kruskite veikti. Męs pra
šom jūsų:

“Laisvę” 
ar pažįsta

is
“Laisvei”

pardavi-

būtent, kad nebūtu laimėto-* j

jų nei pralaimėtojų. S 
ziavimas pasiuntė širdin-! 
ginusių pasveikinimų Rusi
jos revoliucijai ir nutarė į- 
steigt ir Anglijoj darbinin
kų ir kareivių atstovų tary
ba.

Tai dar pirmą sykį taip 
smarkiai prabilo Anglijos 
proletariatas.

Franci jos socialistai pra
deda atsipeikėti nuo patrio- 

(tiškų svaigalų. Neseniai 
Paryžiuj įvyko socialistų 

i už taiką. 
Atstovų bute socialistai bal
savo prieš kapitalistų parti- 

I jas, kurios reikalauja grą
žinti Alzaš Lotaringiją.

savo artvmam 
mani žmogui.

. 2) Prikalbinkite 
naują skaitytoją.

3) Pabandykite
nėti “Laisvę” pavieniais nu
meriais. Raskite tam tikrą . . . :
žmogų ar vaikučių, kurie iš- demonstracijos 
nešiotų po stubas atskirus 
“Laisvės” numerius. Iš to 
dar turėsite pelno.

4) Aukaukite į “Laisvės” 
popieros fondą.

5) Sujudinkite pirmeiviš
kas draugijas.

Taigi, draugai, tuoj pasi
rinkite bent vieną iš tų bū
dų paremt “Laisvę”.

Tegul kiekvienas skaity
tojas subruzda veikt ir be-
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Japonija
Grasina
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toli nenueitu.v
Japonija šiuomi laiku ve

da tarybas su Britanija,kaip 
bausti Rusiją, jeigu ji pasi
trauksianti iš karės lauko.
\ Japonijos valdžia pranešė 
Rusijos ministeriui perser-

AREŠTUOTI LIETUVIAI.
“Laisvei“ praneša iš Det

roit, Mich., kad ten už prieš
karinę agitaciją areštuota 
panelė Ona čepaičiūtė.

Bostone, kaip rašo “Tra
veler”, areštuotas Norwoo-

KRONSTADTE IR ŠL1S- 
SELBURGE SUKILIMAI.

Iš Petrogradu telegramos

IS KARES FRONTU
Londonas, 4 d. birželio.—

?u?.a'|do lietuvis Jonas Širvinskas. 
Jisai būk agitavęs nesiregi- 
struoti.

Bostone, “Keleivio” spau
stuvėj detektyvai padarė 
krata, bet nieko įtariamo 
nerado. “Keleivis” turi daug 
nesmagumų iš priežasties 
1 ietu v i šk ų at ž aga r ei v ių
skundų.

Norwoode areštuotas Mu- 
čenas už agitavimą prieš re
gistravimąsi.

New Britain, Conn. — A- 
reštuotas Motiejus Mažeika, 
motormanas. Jį kaltina, 
būk jisai platinęs lapelius 
prieš konscripciją.

Del; [Lietuvos ateities.
Berlynas. •— Vyriausias 

kariumenės vadas rytuose, 
generolas Hindenburgas už- 

jgyrė Lietuvių Tautos Tary- 
regint bėdos praeis ir mūsų bą, kuri susideda iš žymiau-
šeimyna bus dar didesnė.

Patarlė sako: draugą tik
šių Lietuvos veikėjų.

(Nuo redakcijos. — Aiš-
nelaimėje pažįsi! Ir męs da- įaį žingsnis prie su-
bar tikrai pamatysime, kas tvėrimo
yra mūsų draugai.

Tegyvuoja Taika!
Žmonija pradeda netekti 

kantrybės. Iš milionų krū
tinių veržiasi šauksmas: ša
lin karė, tegyvuoja taika! 
Žmonės pradeda suprasti, 
kad ne valdžios įsteigs tai
ką, bet jie patys.

Petrogradas, 6 d. birželio. 
—Darbininkų ir Kareivių 
atstovų taryba vėlei kreipė
si su atsišaukimu į viso pa
saulio socialistus ir unijis- 
tus, kad Teikalautų taikos 
tomis išlygomis, kad nebūtų

naujos “buffer - 
valstijos”, tarpe Rusijos ir 
Vokietijos).

Kopenhagenas. — Esuose 
(Vokietijoj) buvo tautinin
kų suvažiavimas, kuris 
svarstė klausimą, kaip galu
tinai iškrikdyt Rusiją. Kal
bėtojais buvo aršiausi Vo
kietijos patriotai — žmonės 
kraujo ir geležies. Jie pro- 
ponavo atskirti finus ir uk- 
rainus nuo Rusijos.

Tame suvažiavime, tarpe 
kita ko, kalbėta, jog Lietuvą 
reikia galutinai prijungti 
prie Vokietijos ir kolonizuo
ti vokiečių kolonistais, kurie 
dabar gyvena Rusijoj. Tuo 
būdu manoma sustiprint 
Vokietiją.

REGISTRACIJOS DIENA.
5 d. birželio, registracijos 

diena, praėjo palyginamai 
ramiai. Užsiregistravo dau
giau, kaip 10 milionų vyrų 
amžiaus tarpe 21—30 metų

Kiek žmonių neužsiregis
travo, tuo tarpu, dar sunku 
pasakyti, bet, veikiausia, 
bus gana daug.

Daugelis registratorių 
visokiais būdais kliudė atsa
kyti į 12 klausymą. Ta
čiaus daugybė žmonių vistik 
užsirašė, atsakydami į 12 
klausimą, kad jie yra šąži- 
ningi karės priešai.

Butte, Montana, apskelb-

praneša, kad Kr mštadto ir į pietus nuo Suse, britų ka- 
šlisselburgo gyventojai su- riumenė padarė smarkias a- 
kilo prieš dabartinę valdžią takas ir užėmė vokiečių po-
ir prašalino jo®. ’ mnisorius, zicijas. Vėliaus vokiečiai 
kurie viską tvarkė. Kron-'pradėjo daryti kontratakas, 
stadtas apsiskelbė neprigul-i Visa diena ėjo labai karšti

dentu paskirtas jaunas stu
dentas Anatolijus Lomano
vas, kuris viską ir tvarko. 
Jis energingas, iškalbus ir 
geras oratorius, todėl ir pa
traukė į savo pusę minias. 
Jis skleidžia tą mintį, kad 
visa Rusija turi išsidalinti Ų 
mažas, savystoves respubli
kas. Kronštadtas tą pada
rė, dabar privalo pasekti to
mis pėdomis ir kiti miestai, i 
rajonai ir apygardos. Jis' 
korespondentams pasakė,' 
kad prieš dabartinę valdžią 
nieko neturi, bet jos tepri
pažįsta, nes nori savystoviai 
tvarkytis.

Dabartinė ministerija 
svarsto, kaip pasielgti su 
Kronštadtu ir su tais suki
lėliais. Ministerial Černo- 
vas ir Ceretelli išvažiavo iš 
Petrogrado į Kronštadtą 
pasikalbėti su sukilėliais.

Karės ministeris Kerens- 
kis pasakė, jeigu sukilėliai 
nesusitaikys, tuomet męs 
juos paskelbsime išdavėjais 
šalies ir pardavėjais laisvės, 
kurią žmonija iškovojo ir 
tas, veikiausia, privers juos 
nurimti ir susitaikinti su

ta karės teisės. Ten kilo ko- dabartine valdžia, 
va tarpe 500 karės priešų ir 
jos šalininkų. Miestan pa
šaukta kariumenė.

Flagstaff, Arizona. —Na
vajo indijonai išsivijo val
džios registratorius ir tuos 
indijonus, kurie agitavo už 
registravimąsi.

Indijonai pagrasino ap
skelbti karę, jeigu juos val
džia dar “baderiuos”.

Ignaca, Colorado. — Ute 
tautelės indijonai atsisakė 
registruoties. Visą dieną 
jie praleido šokiuose,

! gedama, kad nesitaikintų su 
Vokietija ir nurodė į blogas 
pasekmes, katros gali dėlei 
to kilti.

Japonų pienai dar nevisai 
aiškus, bet kaip išrodo, tai 
Japonija rengiasi išvaryti 
Rusiją iš šiaurinės Man- 

jdžūrijos ir Mongolijos,o gal- 
| būti. nori dar atimti dalį Si- < 

Amerikos valdžia neleido biro.
taikos draugijai pasiust te-j japonijos valdžia

NELEIDO NUSIŲST TE
LEGRAMĄ J RUSIJĄ.

legramą Rusijos ministeriui 
Kerenskiui taikos reikaluo
se.

Prezi-j mūšiai, bet britams nepavy-j še jums ir giriamoji Ame- 
ko atlaikyti užimtas pozici- rikos “laisvė”, 
jas ir jie turėjo jas vėl vo
kiečiams užleisti.

t

UKRAINIEČIŲ JAUNUO- 
REZOLIUCIJA.
ukrainiečių jau- 

visuotiname susi-

šiuomi 
laiku yra Tankose didžiausių 
atžagareivių. Terauči mi
nisterija taip-pat yra atža- 
gareiviška. Ir, be abejonės, > 
japonų valdžia bijosi, kad ir 
jos žmonės neužsikrėstų re
voliucijos dvasia.

Paryžius, 4 d. birželio. — MENĖS
Palei Kroana vokiečiu arti-

'• •• • I IT* * *i lerija per visą naktį bom- • wijevo
i bardavo francūzu pozicijas, nuomonė 

Paskui vokiečiai penkis sy- i’inkime priėmė tokią rezo-
kius darė atakas, bet kas- luiciją:

“Visi ukrainiečių pulkai, 
kurie yra Ukrainos žemėje, 
turi būti taisomi tik uš uk
rainiečiu aficieriu ir karei
vių, bet ne mėtomi po visą 
Rusiją. Ukrainiečiai, baigę 
karės mokyklas, turi pasi
likti savo žemėje ir savo 
pulkuose. Jaunuomenė lei
sti tik tas į karės mokyklas,

. , • -i . .. I kurios Ukrainos žemėje yra.ra takas ir vėl savo pozicijas'TZ • •1 J Kareivius, esančius ne uk-

syk tapo atmušti su dide
liais nuostoliais.

i Kitoj vietoj po ilgos
i karštos bombardirovkos, 
kiečiai užėmė francūzu 
zicijas.

Londonas, 5 d. birželio. — 
Palei Šerziną vokiečiai buvo 
užėmę britų pozicijas, bet 
vėliaus britai padarė kont-

ir
vo- 
po-

KANADOS KATALIKAI 
PRIEŠ PRIVERSTINĄ 

KAREIVIAVIMĄ.
Montreal. — Valdžia no

rinti Įvesti Kanadoj privers
tina kareiviavima. Tačiaus 
tam sumanymui labai prie
šinasi katalikai francūzai, 
gyvenanti Quebec provinci
joj (^uebeco ’francū- 
zais katalikais vadovauja 
pulkininkas Lavergne.

Vancouverio socialistai 
taip-pat labai priešingi tam.

Korespondentai sako, kad 
Lomanovas agituojąs už tę- 

7 simą karės iki pabaigos.
Kaip valdžia su sukilėliais 

pasielgs, dar nežinia.

atgavo.
. .Rymas, 4 d. birželio. —Vi
same italų fronte eina smar
ki^ artilerijos mūšiai. Au
strai bombarduoja italų po
zicijas į rytus nuo Plavos.

Petrogradas, 4 d. birželio. 
—Užkaukazy, Zakiso rajo
ne, rusų kariumenė nuveikė 
turkus ir užėmė tris augštu- 
mas.

Palei Ercinganą buvo ant 
rusų užpuolę kurdai, bet jie 
tapo atmušti.

rainiečių pulkuose, siųsti Į 
savo pulkus arba bent iš
skirti į atskirus batalijo
mis”.

Šita rezoliucija nuspręsta 
Įteikti Ukrainos karės tary
bai, Kijevo garnizono karei
vių tarybai, Petrapilio rajo
no darbininkų tarybai ir ka
rės ministeriui.

RUSIJOS KLIOŠTO 
RIUOSE.

Rusijos minykai nesilauja 
agitavę už grąžinimą seno
sios valdžios.

Kazaniuje, viename klioš- 
toriuje, atrasta daug atža
gareivių literatūros.

Mitingai ir demonstracijos 
anarchistų.

Petrogradas, 4 d. birželio. 
—Pastaromis dienomis Pet
rograde ant gatvių anarchi
stai rengė mitingus ir de
monstracijas. Demonstran
tai buvo apsiginklavę, nešė 
juodas vėliavas. Vietomis 
buvo susirėmimų su milici
ja.

Įgaunių manifestacija. — 
Kovox 26 d. Petrapilio igau- 
niai — kareiviai ir šiaip 
žmonės — organizavo ma
nifestaciją. Manifestantai 
nuėjo į V. Dūmą, kur įteikė 
savo deklaraciją. Igauiai 
reikalauja savo kraštui au
tonomijos.

Atsisako dirbti ant laivų, 
jeigu bus vežami socialis

tų delegatai.
Londonas, 6 d. birželio.— 

Britanijos matrosų ir peč- 
kurių unija nusprendė, kad 
unijistai matrosai ir pecku- 
riai nedirbtų ant tų laivų, 
ant kurių važiuos Anglijos 
socialistų partijos delegatai 
į tarptautišką socialistų 
konferenciją į Stockholmą,

Paskutinėj savo konferen
cijoj unija nutarė perspėti 
socialistų partijos delega^ 
tus, kad jie tik tuomet galės 
pakliūti į Stockholmą arba 
Petrogradą į tarptautines 
socialistų konferencijas, jei
gu duos raštišką prižadą, 
kad su vokiečių socialistais 
nedarys jokių sutarčių pir* 
miau, negu bus išrištas klau
simas apie atlyginimą britų

Laikinoji vyriausybė kovo
25 d. posėdyje nutarė įteik
ti tam tikrą tarybą steigia- ir kitų šalių jūrininkų šei- 
mojo susirinkimo rinkimų mynoms, 
projektui išdirbti.

nukentėjusioms 
nuo vokiečių submarinų.
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Laikraščiu ir Gyvenimo Apžvalga
Teisingai pasakė vienas 

New Yorko kalbėtojas, kad 
konscripcija, tai kapinės, o 
registracija tai graborius, 
kuris veža žmones į kapi
nes...

Pradžioje karės Amerikos zerio valdžia bjauriausiai el- 
biznis nupuolė. Išgabenimas giasi užkariautose provinci- 
tavorų labai žymiai susima- jose, jie vėl teisina tą val- 
žino. Ępradžių į Europos džią. Kaizerio valdžia iš
karę žiūrėta, kaip į nelai- stato submarinų kovos pro-karę žiūrėta, kaip į nelai
mę, kuri kenkia ir Ameri- gramą—jie vėl teisina kai- 
kai. Na, tai ir Wilsonas de- zerį ir jo gaują. Vokietijoj 
javo, kalbėdamas apie bėdas 
j r liepdamas laikyties nuo
šaliai.

Bet paskui 1915—1916 
metais Amerika prisitaikė 

neteks matyti prie naujų aplinkybių. Ji 
.įtapo ammunicijos pristaty- • • • X X 11 • • 1 1

Kapitalistų vaikai irgi 
“kariauja”.

Kaipgis!
Morgano sūnus įsirašė į 

laivyną. Bet tam ponaičiui.' 
veikiausia ] 
Francijos tranšėjų.

Jisai nusiustas į Newport,’toja, ji tapo talkininkų ban- 
Rhode Island, “saugoti jū- kierium, ji pradėjo svajoti 
ros krantą”. Newport yra.apie pasaulines rinkas. Už- 
puikiausia vasaros vakacijų j augo jos bizniai, užaugo ir
vieta, kur susivažiuoja mū
sų ponybės grietinėlė. t

Jisai turės tenai geras va
kari j as !

unaras. Na, tai sykiu kei
tėsi ir Wilsono pažiūros. 
Kur vėjas pūtė, ten ėjo ir 
Wilsonas.

Stambieji kapitalistai ir
Nei Airijos katalikai, nei Wall streeto baisūnai dabar 

Kanados katalikai neprita- pilnai užganėdinti Wilsonu. 
< ria karei. Nei vieni, nei ki- Laike rinkimų tūli iš jų dar

pradeda augti revoliucijinis 
judėjimas—jie smerkia tą 
judėjimą, stodami už kaize- 
rizmą.

Dabar Amerikos kapita
lizmas įsivėlė į karę. Ir tię 
atžagareiviškų principų 
skelbėjai, tie akli vienos pil
ės palaikytojai, staigiai ap

sidengė žmoniškumo in ar- 
tymo meilės skraiste. Jie 
dabar “bažijasi”esą didžiau
si kares priešai, didžiausi 
žmoniškumo šalininkai.

Paimkite, kad ir vokiečiu 
patriotų laikraščius, , jųjų 
ceitungas ir p. Wierecko 
“American Weekly”. Kaip 
meilinasi jie prie socialistų,na Karei. INGI Vieni, nei uimumj imi u ju uai Į iiivniua^i ,|iv puc suvienytu

ti nenori priverstino karei- nevisai pasitikėjo juomi, bet kaip uoliai cituoja iš sočia

lietuvių - klerikalų atkak
lumu. Kuomet jų padėji
mo draugai juodašimčiai 
—rusai, kaip Markovas 
arba vyskupas Pit irimas, 
jau pirmomis perversmo 
dienomis išmesti yra , iš 
viešojo! visuomenės gyve
nimo, tuo tarpu lietuvių 
dešinieji klerikalai, su ži
nomuoju kun. Laukaičiu 
priešaky, pasitikėdami, 
kad mūsų liaudis dar ne
atsipeikėjų?! nuo caro de-_ 
spotizmo, išdrįsta lįsti 
prie tos pačios liaudies ir 
jai atstovauti, nors dar 
vakar gyrėsi caro tar-< 
nams (liaudžiai) į veidą' 
spjaudžius. Ir kada pra
siveržia žmogaus sąžinės 
balsas, kuris liepia pažan
gos prisiekusiems trukdy
tojams klerikalams pasi
traukti-iš revoliucijos ke
lio, šitie, mušdamiesi j 
krūtine. šven tva gi škai
jungiasi nrie revoliucijos 
darbo. Lietuvių liaudis, 
bestinrindama savo eko
nominį bei politinį padėji
mą. nepasakė dar

1 paskutinio
žodžio klerikalizmui.
žodi, žinoma, pasakys or
ganizuota liaudis, nes su
tikti jį seniai jau ,yra 
siruošę lietuviu klerikalai, i 
pasinaudodami 
nesusipratusios minios ti
kybiniais jausmais”.
Tasai pats laikraštis pra

neša apie parapijom.! susi-' 
rinki m ą - Petrograde (V y bo r- 
go pusėje). Nors susirinki
mą šaukė klerikalai, bet 
žmonės perėjo prie socialde
mokratų ir liaudies socialis-

m I !>■ i HIM »■ II II »,ai
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galime paslėpti nuo jūsų 
to fakto, kad jūsų sveiki
nimas pasilieka mums šal- . 
tu, nes jame Ynęs nejau- 

, čiame širdingumo nei po- 
litikinio užsitikėjimo.

“Jūs, kurie laike trisde
šimties karės mėnesiu bu
vote ištikimais 1 draugais 
Nikalojaus II, kurie nu- 
siuntėte savo atstovą^ 
(Sembat) į palocius Cars- 
koe Selo, kur jisai sveiki
nosi su raudonuoju šaita
nu ir Rasputinu, 'dabar, 
reakcijai puolus, metate į 
ją akmenį, nors dar visai

neseniai buvote įsivaizdi
nę ją esant trečiąja res
publika !

“Kur jūs buvote tuomet, 
kuomet Gustavas Herve, 
narys pildomojo komiteto 
Francūzu Socialistų Par
tijos, sušuko: “Guerre So- 
ciale”, 1914 m. lapkričio 
12 d. “Lai gyvuoja ca
ras!”? Veltui męs įieš
ko jome centraly Francū- 
zų Socialistų Partijos or
gane “l’Humanite” pas
merkimu tu Herve žo
džių; ir nieks tiems jo žo
džiams nepasipriešino”..

21 d. Vasario

ir reikalauja, kad Dūmos 
atstovai neišsiskirstytų, bet 
varytų savo darbą pirmyn.

Ginkluota minia ir karei
viai taipgi bėga prie rūmų, 
kuriuose' randasi Dūmos at
stovai.

—Moskovškas pulkas pri
buvo automobiliuose, sukilė
liai kareiviai įsiveržė į ka- 
zarmas. Dalis pulko prisi
dėjo prie sukilėlių... šaudo- 
si.. Mėto rankines bombas... 
2:10 vai. po pietų.
T Girdisi pulemiotų traškė
jimas...

—Ant Liteino policija tu
ri užkėlus ant namo pule- 
miotą ir šaudo į minią.,. Na
mą gi šaudo apšarvuoti au
tomobiliai...

Ir čia sykiu ateina juokin
gų žinių, kad Maskvoj cen
zūra uždraudė laikraščiams(Vaizdelis iš Rusijos revo-liucijos).

Feldfebelis - pajuokiančiai Pranešti valdžios Įsakymą a- 
atsakė:

Nei vieni, nei kiti dabar Wilsono politiką 
Imia didžiausi Amerikos 
žagareivai.

v i avimo.
liuosu noru neremia karės.

Tai v ra visiems žinomi

re-
at-

faktai.
Tiktai mūsų taip vadina

mi katalikai elgiasi atbulai, 
agituodami už karę. Tiktai 
mūsų kunigai neriasi iš kai
lio, kad įtikti “valdžią tu
rintiems”. *

listu laikraščiu, kaip greti
nasi nrie socialistu.

Atsitolinkite, ponai, nuo 
socialistu. Jie neturi su ju
mis nieko bendro.

savo
revoliucijinio 

Ta

—Palei Petrogrado mies
to valdybą trimis zalpais, 
kuriuos paleido caro šalinin
kai, užmušta 15 žmonių... 
Juos visus sunešė į valdybos 
namą., ten posėdžiai... Žmo- febeliui į atsakymą, pasigir-'posėdis, kuriame ima daly- 
nės nuo .gatvių nesiskirsto ir do nuo Liteino pulemiotų vumą dvidešimts kariškų v 1 • LIT —•' 1 • 1 i • • j v i — * • X Y • • *11 I

|pie paleidimą Dūmos..,, se-
—Bobas proto ir išminties no.iį valdžia neteko proto ir 

mokinsime...
Tuo tarpu, tartum feld-

pati nežino, ką daro.
—Valstybės Dūmoj eina

Visi sukluso...'organizacijų...
—Užmušė, užmušė! Štai) —Kersgolmsko pulkas iš

šaukia: “Jūs, prakeikti iš- traškėjimas.
davikai, neinate į frontą

2 šaudyti savo priešų, bet mus' —ant kampo.parkrito.... ma- kėlė raudoną vėliavą, prisi 
šaudote!... Męs maldauja- čiau!...

^a_lme duonos, o jūs mus kulko-
-r- 'mis maitinate!...

|dėjo prie sukilėlių, paėmė 
Minia leidosi ant Liteino, Petro ir Povylo tvirtovę ir 

bet daugelis jau iš ten bė- paliuosavn vjsus politiškus 
—Ar Nevsko prospektu' go. .Tūlas vaikinas, uždu- prasikaltėlius...

sęs, bėgdamas prabilo: | žaibo greitumu ėjo viso-
—Ji vos spėjo pažiūrėti, o kios žinios ir kurios buvo 

čia trak... ir užmušė... .teisingos, o kurios melagin- 
Tuojaus pasirodo aficie- gos sunku atskirti, bet kiek- 

ris; jis eina nuginkluotas,be vienas aiškiai suprato, kad 
kepurės, galvą nuleidęs, o jau priėio galas senajai ea
ten, truputį toliau, būrys ro valdžiai...
vaikinų žiūrinėja jo ginklus,! —čcheidze ir

MES IR JIE.
Niekuomet “Laisvėje 

atsilankydavo tokia daugy
bė svieto, kaip šiomis dieno- KITAS RANKAS, 
mis. j Sulyg “Naujienų” prane-

Kodėl taip yra? Ogi todėl, jšimp, p. Olševskis pardavė 
kad atėjus nelaimei, žmonės “Lietuvą” p.p. J. Bačiūnų; ir 
žino, kad vistik, šiaip ar

ne-

APIE MTLSONĄ.
Prezidentas Wilsonas x yra 

beprincipis žmogus. Tai vė
jo pučiamas malūnas. Jisai 
maino savo pažiūras taip, 
kaip kitas žmogus maino 
nosines skepetaites.

New Yorko dienraštis
The Evening Post” ve ką sa- nimo ir patarimų ne pas ką 
ko apie Wilsona:

Pradžioj karės, kuomet 
kaizeris sulaužė neutralite- žmonės neskaitydavo taip 
tą ir tuo būdu peržengė ;daįig “Laisvės^, kaip šiuomi 
tarptautines teises, Wilso
nas liepė Amerikos žmonėm 
būti neutrališkais netik 
darbuose, bet ir mintyse. 
Vadinasi,tuomet, karės pra
džioj, nevalia buvo apie kai
zerį net blogai pamanyti. 
Kaip matot, tai tokiam Wil- 
sonui labai mažai rūpėjo ir

taip kalbant, socialistai yra 
Įartymiausi žmonių darbi
ninkų draugai.' Žmonės ži
no, kad tik socialistai yra 
priešingi karei'ii* tom visom 
neteisybėm, kurias ji neša. 
Štai kodėl jieškoma surami-

kitą, bet pas socialistus.
Dar niekuomet Brooklyno

įdaiig Laisves*', kaip 
laiku. Žmonės mato
Z/T ' • — 1 • 1 ••

i, kad 
“Laisvė”, kaip lygiai ir kiti 
socialistų laikraščiai, stoja 
už tarptautišką brolybę, už 
žmoniškumą ir nepritaria 
tom žudynėm, kurios veda 
pasauli prie anarchijos ir 
sulaukėjimo.

Dar niekuomet tokia dau-1 ll|7VJV * * * * vv vz * ** vz v vw&xaw

žmoniškumas ir tarptauti- gvbė žmonių nesirašė prie 
nės teisės.

Pabaigoj 1914 metų Wil-'gos. kaip šiuomi laiku. Tą 
sonas buvo priešingas mili-,pati galima pasakyti apie vi- 
tarizmui. Jisai smarkiai są Socialistų Partiją, 
protestavo prieš tuos milita-1 Dar niekuomet New Yor- 
ristus, kurie norėjo paverst ko darbininkai neskaitė taip 
Ameriką į “karinį lagerį”. I plačiai “New York CalJ”,

Tais pat metais jisai vie-,kaio šiuomi laiku. Ir netik 
šai apskelbia, kad Amerika: New Yorke, bet ir visoj A- 
perdaug išmintinga, kad merikoj.
kišties į Europos kivirčius.

Lietuvių Socialistų Sąjun-

Žmonių akys pradeda at- 
Bet jau 1915 m:\Wilsonas -siverti. TM jos atsivėrė 

Gruo- pervėlai. Kapitalistai spėjo 
susimobilizuoti ir kapitalis
tams tarnauja galinga spau
da, kuri sistematiškai, diena 
dienon, nuodija žmonių sme
genis isteriškais šauksmais.

krypsta į kitą pusę.
džio mėnesį, 1915 m. Wilso
nas jau pradeda pritart va
dinamam “preparedness” — 
tam pirmam žingsniui prie 
karės. Sausio 1916 m. jisai
jau sako karingą prakalbą, Kapitalistams padeda ir ku- 
kad Amerika turi turėti di- jnigai, kurie savo pamoks- 
džiausį laivyną pasauly. Bet Juose kursto žmones prie le- 
1916 metais Wilsonas dar 
nepritaria priverstinam ka
reiviavimui. 1917 metų pra
džioje Wilsonas jau prita
ria ir priverstinam karei
viavimui.

Tai ve kaip mainėsi Wil
sono pažiūros. Kaip seniau 
tasai ponas liejo veidmai
ningai ašaras, 
už taiką, taip 
veidmainingai 
žmoniškumą, 
už karę.

Kodėl įvyko jo pažiūrose 
tokios permainos? Todėl, 
kad Amerikos. kapitalistų 
reikaluose įvyko taip-pat 
permainos.

gališkų žudynių.
O, kodėl tos minios darbi

ninkų—ir čia Amerikoj ir 
ten Europoj — nesispietė 
taip prie socialistų pirm,ne
gu karė kilo ? Tuomet ir ka
rės nebūtų buvę.

“LIETUVA” PARĖJO Į

“Apie tai jis oficialiai, 
raštu, pranešė savo re
daktoriams, pp. Šernui ir 
Balučiui. Nuo birželio 1 
dienos šių metu “Lietuvt” •f V
—sako ponas A. Olševskis 
—pareina į posesiją pp. 
Juozo Bačiūno ir Jono Pa- 
jausko, ir kadangi jis jau 
nieko bendro su “Lietu
va” nebeturįs, tai dėl re
daktorių pozicijos pata
ria pp. šernui ir Balučiui 
kalbėties dabar su naujai
siais laikraščio savinin
kais.
Ar pp. Bačiūnas su Pa- 
jausku, “paėmę į savo po
sesiją” leis “Lietuvai” gy
venti dar kiek ilgiau, ar 
statys jai kryžių, kol kas 
dar nepatirta.

Ponas Šernas, kuris per 
dvidešimts su viršum me
tų visas savo jiegas padė
jo, sųeikvojo “Lietuvai”, 
dąbar be vietos.

’Ponas Balutis žadąs,, 
advokatūra užsiimti”.

šventais ..L galima.pereiti?
| —Negalima: visur stovi 
kareiviai atstatę durtuvus 
ir kas tik pasikėsina eiti, 
tuojaus nuduria...

Tai buvo 26 d. vasario.
Aš išėjau ant gatvės. Nuo 

Nevsko prospekto ėjo dau
gybė žmonių ir kalbėjo, kad 

I ten šaudo.
I Per visa diena visas Pet
rogrado centras buvo už- 

| kimštas žmonėmis. Vieni 
J ėjo Nevsko prospekto linkui 

1 žingeidumo dėlei, kiti įnir
tę, pasirengę ant visko... 
Žandarai, kazokai ir karei-

■ visą diėną 
kirto jam, kad tai ne kle 'buvo ant Nevsko ir atsar'

Kadangi vietos kunigas 
nerodė nosies, tai jį tuoj at
sikvietė :

“Pasidairęs kunigas ė 
mė šaukti, kad čia esą 
klebono butas, kad socia
listai neturį čia teisės lan- . _ .
kyties. Vietos žmonės at- 7!!:.? 
kirto jam, kad tai ne kle-i .
bono.'bet parapijonu bu- 8.,ai P™ VC'TS1 a* } '"V;

vaikinų žiūrinėja jo ginklus, | _čcheidze ir Kerenskis 
kepurę... Minios vis auga ir pa(javė Dūmai sumanymą 
?^’aLpribVna laugybg^a^ tuojaus išrinkti lyglaikinę 

valdybą, bet kas tai užpro
testavo...

Praslinkus porai minutų 
vėl pranešama:

I —Dūma svarsto įnešimą 
negali- apįe paskirimą naujos lyg-

bininkų; visos krautuvės ir 
kitokios įstaigos užsidarinė
ja.

kalbėdamas 
dabar jisai 
kalba apie 

agituodamas

i

FARIZĖJAI.
Karė nuima kaukes 

veidmainių. Jie pasirodo vi
soje savo “grožybėje”.

Pažiūrėkime tik į vokie
čių patriotus šioje šalyje. 
Seniau, tai jie teisindavo 
kiekvieną, nors ir bjauriau
sią, kaizerio žingsnį. Kai
zeris sulaužo Belgijos neut
ralitetą, jie teisina jį. Kai-

nuo

♦
C ♦ ♦

Gatvėmis praeiti
ma, pilna žmonių, visi suju- faikinės valdžios, 
dę, bet kas ten, toliaus de
dasi, teisingai sužinoti nega-

Praeiviai pasakoja,1
i vieną, tai į kitą galą, nepa- kad ten ir ten daugybės ka-, 

“galės”... reivių, policijos visiškai ne
Žandarai publiką stumdė,1 simato...

; Pirmos žinios pasigirsta: į 
kareivius ir kazokus sveiki- —Valstybės Dūma paleis- 
no, šaukdama ura!...K ta!

Susirinkusie-' a^ra^° tarpe karei-( Visi sušunka: “Juo daro- 
atsakė";vilJ beprotis, pasigirdo ko- ma blogiau, tuo bus mums 
Gėdin-’man<^a kraujas pradėjo geriau!”

Ubagystė!” Pas-'lietis- I Laukia> ką^ dabar, valdžia
kui kunigą išgužėjo 3—4 ’ 
davatkos ir pora vyru”. * 
Nedyvai. kad ir Amerikos 

klerikalų laikraščiai dejuo- 
ija dėl revoliucijos. Bet jiem ..
I čia, Amerikoj, dab^r gerai, i iava— 

PRIEŠ KOMI-TĖTNINKUS militarizmas ddr pilnoje 
TR KLERIKALUS. _ . |

Lietuviai klerikalai, gyve
nanti Rusijoj,jau glaudžiasi, 
prie revoliucijos, bet, kaip 
sako “Naujoji Lietuva”, 
žmonės dar pakovos su kle
rikalizmu.

“Senosios valdžios nu
vertime, kiek žinome, vi- 
šur dalyvavo ir mūsų bro
liai kareiviai ir darbinin
kai.

Kas gi daroma toliau?
Ateina žinių, kad įvai

riose vietose nuversta iš- 
vedusieji -tremtinius iš 
kantrybės komitetai, o jų 
vietoje kiti išrinkta.

Girdime, kad darbinin
kai lietuviai lygiai su ki
tais draugais darbinin
kais apreiškia buržuazi
jai, kad jau gana - juos 
stumdyti, kaip kokius pa
prastus darbo įrankius,,ir 
reikalauja sau žmogaus 
teisių.

Kįla pasipriešinimas ir 
juodiesiems liaudies .sielos 
Žandarams - klerikalams.
Tik čia reikia ęusistebėti

tas ir kad kunigai tenu-i , 
pranta žmonių gerą sa.' *-°dydami savo 
vintres. , , ........ J v. . . . t

Po keliato replikų kimi- 18 .ĮP tyčiojosi, bet
gas bėgdamas prp duris, 
sušuko: “Katalikai, pas
kui mane!” 1__
ji, juokdamiesi; 
“Bijo! Pabėgo! 
kites!

.spėkoje, o kol militarizmui 
■gerai, tai ir jierp gerai.

NE Į ANTAKĮ, BET 
STAČIAI Į AKĮ!

Didžioji Rusijos revoliu
cija taip sujudino žemę, kad 
nubudo net Francijos social- 
patriotai, tie mizerni žmo
nės, be galingų norų ir be 
prakilnios dvasios. ' Jie, ant 
greitųjų, iškepė manifestą 
su širdingiausiais pasveiki
nimais, džiaugdamiesi, kad 
rusų liaudis nusikratė caro 
jungo. I i

Tarptautiškas rusų socia
listų dienraštis “Načalo”, ei
nąs Paryžiuj, ve ką rašo iš 
tos priežasties adresu Fran
cijos socialpatrįotų:

“Piliečiai”, 
nate Rusų revoliuciją ir 
jos kovotojus, kurie su
traukė geležięs grandi
niais apkautu ■ 180,000,000 
žmonių. !

“Trisdešimtame karės 
mėnesy jūs atradote liežu
vį, ir jūs metate akmenį 
Rusų reakcijai^ Męs ne-

jūs sveiki

Sukilimas vis eina di-

1..............................................pasakys. Juk ministeris
.......................................>... Protnpopovas pasakė: “Visą

Ant rytojaus išėjo iš ka-,Rusiją kraujuose paskan-, 
jzarmų Volyniaus pulkas ir dinsiu”! Minioje pasigirdo1 
‘iškėlė į augštį raudoną vė-tkalbos, kad vakarykščias į.

minią šaudymas, — tai Pro-
27 d. vasario baisiai šal- topopovo provokacija... 

tas, saulėtas rytas. Anksti 
ryte prasidėjo paprastas teriai:
žmonių judėjimas :nei tram-1 —Sukilo Volynskas pul- 
vajų, nei vežėjų nūra, valdi
ninkai, pasiėmę savo port- ’ 
felius, žingsniuoja ąiėksti.
Krautuvių darbininkai, at
ėję anksčiau, stovi prie du
rų ir laukia, kada jas atida
rys.

Ant kampo Baseinos ir 
Baskovo stovi kareiviai ant 
sargybos. Vidury gatvės 
pastatyti pulemiotai tokie 
žingeidus ir sykiu neapsako
mai baisus. Ant kampo Li
teino tas pats...

A tbėga laikraščių repor-

kas!...
—Sukilo Litovskas pū

kas!...
—Palei ginklų sandėlį ei

na didžiausi mūšiai!...
Minios ūpas vis auga ir 

auga..
Kiekviena gauta žinia mi- 

nijoe sukelia didesnį ūpą, 
priduoda daugiau energijos 
ir drąsos...

—Ant Liteino tilto eina 
mūšiai... ... /

Nėra laiko klausinėti,kaip
Palengva atjojo dragūnai į ten viskas eina, kiekvienas 

’ sujudęs, skubinasi... Pasi
girsta balsai;

—Nusiraminkite, nutilki
te : Viborgo kalėjimas paim
tas... Išleista visi darbinin
kų atstovai, kuriuos vakar 
suareštavo... Minia jau ei
na Tauričesko palociaus lin
kui...

1:20 vai. po pietų tapo pa-

(raiteliai), po komanda nu
siminusio, atydžiai besižval- 
gančio aficieriaus. Dragū
nai taip žvalgėsi, ant tūlų 
veidų matėsi kokia tai slap
tinga šypsą. Kas tai iš mi
nios pertikrinančiai prabi
lo; “Į savuosius jie nešau-' 
dis”!

Tūla moterėlė klausia
dragūnus: x \ skelbta,kad ministerių tary-

—Gerbiamieji ir ko jūs ba rezignavo, Protopopovas 
čia/stovite, ar manote pra- pasislėpė. Kavalerijos pul- 
dėti su kuo nors kariauti? Įkas apsupo Valstybės Dūmą

čio teismas, slaptosios poli
cijos skyrius, visur girdėti 

.šaudymasis. Deginama po
licijų nuovadai ir kitos įstai
gos. Policistai, persivilkę ci-

jViliškai, šaudo į mįnią. Gat
vėmis visu smarkumu nešasi 
automobiliuose kareiviai. 

į Tuojaus pribuvo apšarvuoti 
' automobiliai ir pradėjo šau
dyti iš pulemiotų į tuos na
mus, kuriouse pasislėpė po
licistai ir kiti senosios val- 

idžios šalininkai. Paimtuo
sius policistus gabena į Vai- 
stybės Dūmos rūmus.

Lygiai 4 vai. po pietų pa
sirodo ant Petrogrado or
laiviai, mėto atsišaukimus, 
kuriuose šaukia visus prie 
sukilimo ir nurodo plepus, 
kaip reikia kovoti...

Čia vėl žinios:
—Valstybės Dūma jau iš

rinko laikinę valdžią. Eka- 
terinos palociuose pastatyti 
kareiviai... Pradėjo areš
tuoti visus senosios valdžios 
narius... '

Sukilo ir prie revoliucio
nierių prisidėjo sekanti pul
kai: Volinskas, Litovskas, 
Preobraženskas, Kersgolms- 
kas, Moskovskas, Novočer- 
kaskas, Semionovskas, šeš
tas Sapiorų, šarvuočių divi
zionas^ kanuolinė rota, pu
lemiotų rota, moforciklistai 
ir crlaivininkai...

Tarybas su sukilusiais ka
reiviais veda Kerenskis. z

Kaip tik tapo išrinkta 
nauja valdžia, tuojaus atėjo, 
iš tos valdžios žurnalistai 
“Večernėje Vremia” redak
ciją ir per dvi valandas spė
jo išleisti laikraštį, užvardy- 
tą “žinios 27 d. vasario”.
(Iš*Petrogrado laikraščių),
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(Tąsa).
pe jokios atydos, bet vedė be pertraukų kares ir dėjo 
visas pastangas, kad tik padidinus skaitlių žmonių di
desniu kūdikių gimdymu. O kad tą atsiekus, tapo į- 
vesta amžina monogamija, t. y., nepertraukiamas šliū- 
bas.

Dabartiniame laike viskas persimainė. Kaip tik 
kapitalizmas įsigalėjo, paėmė viršų ant valstybės, tuo- 
jaus karės pradėjo mažėti, nes kapitalistams nėra jo
kio išrokavimo kariauti dėl menkniekių, kaip kad pir-' 
ma būdavo ;tokiu būdu ir skaitlius užmuštų žmonių,pa
lyginamai su pirmaisiais laikais (čia neina kalba apie 
didžiąją europinę karę) žymiai sumažėjo. Toliaus, vi- į 
šoki išradimai, agronomiška technika ir pasaulinė pre
kyba prašalino badą visose kultūringesnėse valstybė
se. Apart to, medicinai pavyko sulaikyti didžiausias 
epidemijas ir sumažinti kūdikių mirtingumą.

Pradėjus žmonėms daugiau progresuoti, žymiai ir 
jų skaitlius ėmė didėti. Paskutiniame šimtmety Eu
ropoj žmonių skaitlius veik dvigubai pasididino, Ame
rikoj—dešimts sykių pasididino. Bet rassos vargiai 
pasigerino'.

‘ Pirmiausia, medicinai augštai pakilus, pradėta 
auginti ir ligujisti kūdikiai, kurie pirmiau, be medici
nos pagelbos, jokiu būdu negalėjo užaugti, o jeigu da
lis ir užaugdavo, tai jauni numirdavo, — o dabar jie 
netik kad užauga, bet dar gauna progą apsivesti ir 
veisti šeimynas, kurios taipgi būna ligujistos.

Antras dalykas, nors dabar stiprus vyrai kas 
metai neišžudomi ant karės Kauko, vienok jie laikomi 
armijoje, tuo tarpu silpnieji, ligujisti ir niekam netikę 
pasilieka namuose, greičiau už pirmuosius apsiveda ir 
pradeda platinti netikusią gentkartę.

Neapsakomai greitas žmonių veisimasis ir netikęs 
paskirstymas produktų gaminimo, privertė milionus 
pusbadžiai gyventi, sunkiai dirbti, rūpintis ir veisti li- 
gujistą gentkavtę.

Visa tai imant -į atydą, męs matome netik negeis
tinas, bet ir labai pavojingas pasekmes. Tarpe kultū
ringesnių tautų skaitlius vyrų, tinkamų į kariumenę, 
kas metai eina mažyn ir mažyn; gydytojai suranda tik 
vieną trečdalį sveikų kūdikių, kurie lanko mokyklas; 
vidutiniškai ant keturių šimtų žmonių randasi vienas 
beprotis; dauguma moterų negali savo krūtimis iš
maitinti kūdikių tam tikrą laiką; kas metai silpnare
gių skaitlius auga ir auga; dantų ligos taip išsiplėtojo, 
kad sveikais dantimis žmogų labai sunku jau surasti; 
yra daugybė visokių išsigimėlių, kuriuos čia sunku ir 
suskaitliuoti.

Suprantama, męs negalime iš to ir stebėtis, nes 
auganti kultūra veik visiškai panaikino susiėjimą į po
ras naturališkai sveiku žmonių.

Žiloj senovėj pati gamta naikindavo tuos, kurie 
užgimdavo nenaturališkais, silpnais arba Tigujistais. 
Medžiotojo gyvenimas buvo neapsakomai sunkus, jis 
turėdavo kęsti šaltį ir alkį; jo nuogam kūnui reikėjo 
priprasti prie šalčio, lietaus, vėjo ir audrų. Gyvenant 
tokiose aplinkybėse, valkiojantis po girias ir laukus, 
neturint pastogės, galėdavo pasiekti lytiško subrendi
mo ir apsivesti kosveikiausias ir ^stipriausias žmogus. 
Silpnesnieji gi pirmiau išmirdavo.

Toks jau gamtos įstatymas, kad visų gyvūnų veis
lės turi išsigimti, jeigu jos dirbtiniu arba gamtišku 
būdu nebūna parinktos i poras. Kadangi gamtišką 
būdą visiškai panaikino kultūra, todėl kultūriškų ša
lių žmonės arba turi tapti aukomis išsigimimo arba 
priversti griebtis dirbtinių būdų, kad parinkus į poras 
tokius, nuo kurių galima būtų susilaukti atsakantes-^ 
nes gentkartės, t. y., organizuoti žmoniją taip, kadx 
pirmą vietą užimti} nepaprastas žmonių veisimasis,bet 
jų kokybė.

Pravedant gyveniman vykdinti viršnurodyta idė
ją, prisieitų specialiai išrinkti vyrus ir moteris tinka
mus dėl suteikimo stiprios ir atsakančios gentkartės. 

'Kadangi paprastai vyrai nepalyginamai daugiau gali 
užveisti, negu moterįs, tuomet prisieitų vyrus smar
kiau egzaminuoti ir ių mažiau prileisti prie veisimo. 
Pavyzdžiui, vyru galima būtų prileisti tik 20 nuošim
čių, o moterų—75 nuošimčius, nes jeigu aštriai p^adė- 

' ti egzaminuoti ir moteris, tuomet žmonija pradėtų 
eiti prie regreso.

Aiškus dalykas, kad įvedus tokias reformas ir aš
triai iu prisilaikant, visuomenė susilauktu sveikų, stip
rių, dailių, gabių ir talentuotų žmonių, išnyktų ligu- 
jistai, idiotai ir kitokių rūšių išsigimėliai, kurie dabar 
visuomenei netik jokios naudos neatneša, bet dar blėdį 
suteikia. Taipgi ir ligonbučiai pratuštėtų nuo tokių 
elementų, kurie veik visą savo amžį juose praleidžia. 
Bet kiekvienam suprantama, kad įvedus tokias refor
mas, prisieina prasižengti prieš vienpatystės įstaty
mus, nes, kaip matėme, kad vyrų veislinių turėtų bū
ti tik 20 nuošimčiu o moterų—75 nuošimčiai. Vadi-

• naši, vyrai turėtų užveisti visas moteris. Tūli moks
linčiai, ypatingai Christian von Ehrenfels, yra tos 
nuomopes, kad reikalinga vėl grįžti prie .daugpatystės.
Atsiranda ir tokių, kurie mano, kad reikia panaikinti ?

v'' vv '
••

amžiną šliūbą ir įvesti netik laisvą šliubą, bet ir lais- 
yą meilę, tokiu būdu bus galima prieiti prie to, kad 
sveikesnieji daugiau veis ir vsuomenė turės didesnį 
skaitlių stiprių ir sveikų žmonių. Jie tvirtina, būk to
kią idėją jau Platonas užgyręs ir ji dabar pilnai galė
tų surasti tarpe žmonių sau vietą. Nors ta idėja ir 
taikoma dėl žmonių gerovės, dėl susilaukimo geres
nės ir sveikesnės gentkartės, vienok turime atsimin
ti, kad ji yra priešinga dabartinių žmonių jausmams, 
morališkumui ir įvedimas tos idėjos ne naudą, bet blė
dį atneštų. Juk męs matėme, kad dar nėra atsakan
čiai dirva prirengta dėl laisvo šliūbo, o ką tuomet kal
bėti apie laisvą meilę? Ir jeigu dabar valstybės kovo
ja prieš laisvą meilę, tai visgi męs jų tokio pasielgimo 
ir nepasmerkiame, 6 jeigu ir pasmerkiame, tai ne idė
ją, bet tik kovos būdus, kuriuęs pavartoja prieš laisvą 
meilę. Žmonių įpročiai turi keistis palengva, evoliu
cijos, o ne revoliucijos keliu. Jeigu lytiškoj karalys
tėj padaryti revoliuciją, tuomet pradės viešpatauti 
anarchija ir negalima bus kalbėti apie moralybe. Abel- 
nai, dabar dar negali būti nei kalbos apie, išskyrimą . 
vyrų ir moterų vien tik tinkamų dėl veislės. Kada E. 
Key pradėjo skleisti idėją apie eugeniką, tuomet dau
gelis sociologų ėmė užsipuldinėti ir sakyti, būk tai no
rima žmoniją sulyginti su arklių veisimos!. Vadinasi, 
daugelis sociologų dar nesubrendę ir bijosi tos idėjos. 
Męs skaitysime save labai laimingais, jeigu mums pir
miausia pavyks įvykdinti gyveniman taip vadinamą 
dirbtinį būdą pravedimui savo idėjų, būtent Suagituo
ti žmones, netinkamus dėl veisimo, susilaikyti f|huo 
gimdymo kūdikių, t. y., apsisaugoti nuo- užfįįveisimų 
,laike lytiškų susinešimų. Ir jeigu mums phhnĮaūsia 
/pavyktų šią idėją gyveniman įvykdinti, tuoin^įipie 
[tris ketvirtdalius visokių idiotų ir išsigimėlių sumažė
tų. Vadinasi, visuomenė žymiai apsivalytų nuo ne- 

\igeistinos naštos—nuo visokių elgetų ir ligujistų žmo
nių, kuriuos dabar privalo užlaikyti ir dar gydyti.

Rodosi šis būdas eugenikos gyveniman įkūnijimui 
yra nekalčiausiu ir visais žvilgsniais atsakančiausiu, 
vienok daugelis ir tam priešinasi. Čia reikia kaltinti ' 
ne vien tik valstybes, kurios įstatymais uždraudžia 
nurodyti žmonėms būdus, kaip galima apsisaugoti nuo 
kūdikių, bet ir tą žmonijos dalį, kuri save vadina 'aug- 
šČiau kultūroj pakilus už kitus. Jeigu kieMjenas su
sipratęs žmogus pradėtų skleisti tarpe‘ tamsesniųjų, 
kad tėvai, būdami nesveikais, gimdo kūdikius, tai jie 
papildo didesnį prasikaltimą, negu žmogžudžiai, 
ištikrųjų, argi galix žmogžudžiai tiek blėdięš atnešti, 
kiek atneša ligujisti tėvai, leisdami pasaulin 
dikiųs? Niekados! Ir visi, kaip vyrai, taip 
rįs, jausdamiesi nors kiek nenormališkais, pi

Ir ,

savo kū
li r mote- 

_r_, _________________________________ ^yivalo at
sisakyti nuo gimdymo kūdikių. Suprantąma, nereikia 
manyti, kad žmonės fiziškai nenormališki, privalo vi
siškai nepažinti meilės ir išsižadėti lytiškų susineši
mų. Ne, jie tik privalo išsižadėti turėti kūdikių. Dau
giau susipratusieji privalo visuomenę prie to prireng
ti, kad i tokius tėvus, kurie ligujistai arba turi kokius 
nors fiziškus nedateklius, žiūrėtų, kaip kad pirmiau 
žiūrėdavo į nevedusias merginas, susilaukusias kūdi
kių. Kada visuomenė prieis prie to, tuomet ir ligujis
tai tėvai priversti bus išsižadėti šeimynų.

Teisybė, tūlose šalyse buvo bandyta su pagelba į- 
statvmų palaikyti moralybe ir sulaikyti ligujistus nuo 
veisimo šeimynų, bet tas žingsnis buvo neapsvarsty
tas ir negalėjo atnešti jokių vaisių.

Dar prisieina apsistoti ir atsakyti į vieną svarbų 
užmetimą. Priešai moterims suteikimo lygiu su vy
rais teisiu tvirtina, būk moterų įėjimas į įvairias pro
fesijas labai atsiliepia ant rassinės sveikatos. Jie sa
ko, kad nei viena moteris negali atsakančiai išpildyti 
dvi funkcijas: būti namų šeimininke ir motina ir sy
kiu pildyti pareigas gydytojo, mokytojos, fabriko dar
bininkės ir t. t. Jeigu ji bus gera šeimininkė ir'mo
tina, tuomet netikus bus'gydytoja, mokytoja arba fab
riko darbininkė. Profesija užkenkia motinystei; mo
teris, uždirbdama pinigus, neturi laiko dėl atsakančio 
auklėjimo savo kūdikiu, negali jų atsakančiai prižiū
rėti ir todėl didžiuma jų užauga netinkamais, ligujis- 
tais ir tas veda žmoniją prie išsigimimo. Ir jeigu tik 
moterįs gaus lygias su vyrais teises, taps profesionalė
mis, žmonija turės išsigimti. Tikra teisybė pasakyta 
ir niekas negali užginčyti, kad prie dabartinio surėdy
mo, be paėmimo kapitalistiškos organizacijos i savo 
rankas visos pramonės, moterims tapus profesionalė
mis, gresia išsigimimas. Bet mes jau augščiau sakė
me ir dabar atkartojame, kad pirmiausia privalome 
reformuoti šį netikusį surėdymą, padaryti perversmę 
ekonominiame šeimynų padėjime, o tuomet nereikės 
bijoti išsigimimo.

Anart to, jeigu bus padarytos ekonominės refor
mos. tuomet moterų dalyvavimas įvairose profesijose 
netik kad dėl rassinės sveikatos bus blėdingas, bet at
bulai. dar nauda atneš. Moterie tans profesionale, už
sidirbdama sau duona, liuesai galės pasirinkti sau tin
kama vyra, bet neiti už pirmo papuolusio, kuris tik ją 
pakalbina ir pažada suteikti pragvvenima. nenaisant, 
kad iis visiškai netikęs dėl šeimyniško bei lytiško gy
venimo.

Ir tain męs turime pripažinti, kad lytiškoj kara
lystei turi būt svarbiausiu mūsū? tikslu pravesti gyve- 
niman^eugenikos idėją, nes ji yra alfa ir omega (pra
džia ir pabaiga) geneonomijos ir ateity svarbiausias 
elementas visokiosjytiškos moralės. Suprantama, da
bar. dar stipriai besilaikančiai krikščionybei, kuri vi- 
sakam priešinasi ir skleidžia seniai savo amži atgy
venusias idėjas, sunku visu smarkumu pradėti varyti 

(Toliaus bus).

REVOLIUCIJA!
Šiais nelaimių laikais tiktai revoliucija gali suramint žmones. Rusi

jos revoliucija pasodino juodašimčius kalėji.man, o paliuosavo milionus įei- ■ 
sybę mylinčių žmonių. Revoliucija atidarė kelią “Laisvei“ | Rusiją. 
Užrašykit “Laisvę” savo draugams Rusijoj. Dabar “Laisvė” eina j Rusiją.

Skaitykite knygelę “Laiškai Pasmerktųjų Mirlin!
Tai knygelė apie tuos, kurie kovojo su carizmu. Parašė V. Paukštys. 

Išleido “Laisvė”. Kaina tik 20c.

Neleisdama važiuoti Stoc- 
kholman Bergeriui, Hill- 
quithui ir Lee, Amerikos 
valdžia pasirėmė įstatymu, 
išleistu virš 100 metų tam 
atgal.

Ji visgi pirmeiviškesnė, 
negu tas Waterburio teisė
jas, kuris beteisdamas Moc
kų iškasė įstatymą 300 me
tų senumo. y **

* ♦

Rygos Milionas bara “Lai
svę”, kam šioji prikišo “Ko
vai” tą “penktadalio nuodė- 
ųię”, kuri jau buvo 3 
šiai senumo.

Taigi. O jis pats 
vei” priekaištą daro 
po šešių mėnesių.

Liogika? ♦
♦ ♦

M. Paltanavičia iš Wor- 
cesterio leidžia P. Vidikaus- 
ko parašytą knygą apie 
tarptautinę kalbą Esperan
to.

Iš tarptautinumo nebus 
biznio, ponas Paltanavičiau. 
Geriau leiskit francūzų kal
bos rankvedį, nes 
žmonėms Francijoj jo 
kės.

torium latvys.
Biednas Yčas! Jisai nėra 

nei pusministeriu.
Daugelis tų, kurie seniau 

balsavo už- Wilsoną dabar 
kremta sau pirštus.

Mano barberys per savai
tę man tris sykius kartoja: 
balsavau už Wilsona, nes ji
sai “kept us out of war” 
(apsaugojo mus nuo karės). 
Dabar, po paralių, jisai ma
ne patį į karę siunčia!

—Te jums dešimtinę — 
išmetė tūlas Oklahomos far- 
merys, atėjęs į socialistų 
kambarius. Durnas buvau 
ir balsavau už Wilsona, kad 
apsaugojo mus nuo karės. 
Sekantį sykį balsuosiu už 
socialistus.

xTokių žioplių buvo daug. 
*

* ♦

“Mums teko girdėti, būk 
yra susidariusi partija, kuri 
geistų matyti “Tėvynės” re

daktorium p. L. Pruseiką, 
dabartinį “Laisvės” redak
torių (iš chicagiškės “Lietu
vos”).

Šg tau, Jurguti, ir devinti
nės! Vieni Pruseiką gabe
na j Rusiją, kiti į “Kovą”, 
treti į “Tėvynę”, bet jisai vis 
kaip buvo, taip tebėra ant 
vietos Brooklyne.

♦

* *
Jeigu V. Kapsukas susi

bars su Vladu Požėla dėl 
Į ano prisirašymo į vis-party- 
|vę tautos tarybą, tai Ameri
kos socialistai galės pasilsė- 

??nu ti.

O biednos antys kad jau. 
koliojasi, tai koliojasi: “tu 
uzurpatore, tu samozvance, 
tu svetimom plunksnom ap
sikaišius”... (iš “Darbinin
ko”).

Nusiraminkite, gerbiamo
sios, kam gadint sau ūpą. 
Dar susieisite, dar pasibu
čiuosite. ♦

♦ ♦

Tik pagązdink tuos bjau
rybes revoliucija ir jie tuoj 
mikčioja apie reformas,apie 
palengvinimus. ■"

Ana, ir rumunų juodašim
čių valdžia jau siūlo valstie
čiams žemę, o žydams lais
vę.

mėne-

“Lais- 
lygiai

mūsų
rei-

*
* *

Ar pasimatysime su ;-----
Gabriu Francijos tranšėjo
je?

* *
nauju narių prisirašė <
Socialistų Sąjungos I

atsiste-

♦
* *

Konscripciįai

*
♦ ♦

“Socialistai jau krykštau
ja iš džiaugsmo, užuosdami 
Rusijoj kraują” (“Darbinin-

Ką jūs sakysite apie tuos 
begėdžius ir šlykštūnus, ku
rie prikiša socialistams 
“kraujo norėjimą”.

Juk žino tie tamsybės a- 
paštalai, kad rusų revoliuci
ja apsiėjo veik be kraujo 
praliejimo ir kad net mirties 
bausmė panaikinta..

Sulyginkite dabar revoliu- 
cijonierių prakilnumą su ka
rės žmogėdroms, kurie jau 
nužudė 10 milionų žmonių.7 
Bet klerikalų šlamštai apie 
tai nei gugu. Bjaurus, nuo
žmus vergai kapitalistų,ca
ru ir kaizeriu! 

- ♦

♦ - *

Viktoras Bergeris labai 
trokšta revoliucijos Angli
joj, Italijoj, Amerikoj iružėjus, L

Pennsylvanijos mainierių ir Francijoj. Jisai pritaria net 
j pikta dvasia neišvarytum iš kraštutiniams Rusijos soci- 
mainų. aldemokratams.

“80 
prie 
Detroite” (iš “Kovos”).

Pavojaus atvaryti į mūsų 
eiles ar bebus jose ir pavo
juj praslinkus?

♦

♦ *'

Stačiai negalima
beti kapitalistų laikraščių 
redaktorių žioplumu! Tūlas 
New Yorko “Globe” redak
torius pyškina straipsnį 
prieš Hilląuithą. Ką jis tu
ri pasakyti prieš Hillqui- 
thą?

Ogi ve. Hillquith’as gimė 
Rygoj, o Ryga yra toks vo- 

' kiečių miestas,' nelyginant 
Milwaukee Amerikoj.

Žioplys! Jisai, turbūt, 
nieko negirdėjo apie latvių 
socialdemokratiją! 

; *
♦ ♦

%
Kada mulkiai pasakos 

jums, kad Anglija kariauja 
už mažų tautų teises, pa
klauskite jų, kodėl Anglija 
laiko Airijoj 60,000 
viu? v

karei-

* *
Italų ofensyva prieš aus- 

tro-vengrus pasibaigė (iš 
laikraščių). Kas kaltas?Ži- 
noma, blogas oras.

♦ . ♦
- Rygoje jau yra guberna-

♦
* *

aldemokratams.
Bet kada užeina kalba a- 

pie Vokietiją, tai nekalbėk
Ponas Kybortas tanavo Bergeriui apie'revoliuciją! 

tautininkų- Sandorai, kaipo' _____ __
pirmininkas, daugiau nei' kraujas teka to vyro gįslo- 
pusmetį ir, kaip rašo savo'se.

Vokiečių socialpatrioto

pusmetį ir, kaip rašo savo 
rezignacijoj, nieko o nieko 
nenuveikęs.

Jeigu tokiu darbštumu iis 
pasižymės ir Suv. Valstijų 
kariumenėj, tai šiūr kaize-'nusigandę, kad Rusijos so- 

-----'cialdemokratai rengia pra-' 
j žūtį Rusijai. Matomai, jie 
..įstikrinę, kad tik caro val-

So. Bostono klerikalu lai- (^*a ve^ PrIe Jšga- 
kraščio redaktoriai skaito 
retkarčiais “Physical Cultu
re”.
apgarsinimų skyrius. dvma žmonių skerdynės,tai 

Nėra dyvų, nes beskaitant minėtu lapų redaktoriai 
Margaritos Sanger raštus krokodiliaus ašaras lieja: 
jie pradėtų dantimis'kalen-/‘Pražus Rusija”, 
ti, kaip drugio krečiami.*

* * .
r Tarpe tautininkų ir kleri
kalų eina ginčas dėlei Cent- 
ralio Komiteto. Į tą šiltą 
gūštą įsisėdo tautininkai ir 
peri kiaušinius, kuriuos su-, 
dėjo tautiškos vištos ir kle-. duoti jai tą kolioniją, kurią 

užėmė pradžioj karės ir ne
reikalauti tų milionų, ku
riuos ji pirmiau išleido be- > 
drūtindama tą kolioniją.Va- i 
dinasi, ' Vokietija pradeda 
nusileisti,

ris nebus nuverstas!♦
4> ♦

čiru-Viru. į

“Vienybė” ir “Draugas”
1
J

------ , Dabar, kuomet Ru
sija paliko laisva ir social-

T. ... . .. . demokratai kovoja dar už
. Jiem labiausia patinka kietesnę liuosybę ir sustab-

rikališkos antys. Klerikalų 
antims dabar baisus strio- 
kas. Norėtų atimt kiauši
nius, bet jau pervėlu. Tau
tiška višta sėdi ant jų, peri 
ir kudakuoja.

ji

v

VOKIETIJA GALI TAI
KYTIS SU JAPONIJA.
Kopenhaga, 2 d. birželio. 

—Berlyne išeinanti laikraš
čiai rašo, kad Vokietija ga
li taikytis su Japonija, ati-
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Tai karčios teisybės žo

džiai. Ir tas rėksnys begė
dis Herve savo “La Guerre 
Sociale” ir centralis organas 
“l’Humanite” meilinosi prie 
šiaurūs barbarų, nutylėdavo 
jų bjaurius darbus ir ramin
davo savo skaitytojus viso
kiais melais apie caro žada
mas reformas. Tuodu abu
du laikraščiu nekartą kolio- 
davo rusų revoliucijonie- 
rius. - ..

O dabar, mat, sveikina. 
Gerai ir sako “Načalo”:

“Apsidirbkite pirmiau 
su savo reakcija ir atmin
kite, kad didžiausias žmo
nių priešininkas yra ir jū-

Bet ir Franci joj jau kįla 
protestų vilnis. Ir Franci- 
jos žmonės jau nenori gul
dyt galvą už Anglijos ir sa- 
yo imperialistų ^interesus. 
Štręįkų banka Francijoj vis 
auga ir auga. ’—

i nsa -į f ***

“LAIŠKAS Į “LAISVĖS 
REDAKCIJĄ.

FIi

iš tų, ką bėruką į Lazdijus 
nujojo. Taigi žmonėms ir 
čion reikia susipratimo ir 
čion reikia “revoliucijos”,to
kius vadus taip-pat reikia 
prašalint. Taip mano kal
bėta. ’

Jokiu būdu nesuprantu,už 
ką galėjo užsigauti D. L. K 
Vytauto draugystė, New 
Haven.

St. Šimkus.

RUSIJOS MOTERĮS AGI
TUOJA Už RESPUBLIKĄ.

Rusijoj tapo sutverta taip 
vadinama “Moterų Repub- 
likoniška Sąjunga”, prie ku
rios prisidėjo įvairios mote
rų organizacijos. Pastaro
mis dienomis Petrograde 
buvo tos Sąjungos konfe
rencija, į kurią atvyko nuo 
14 įvairių organizacijų at
stovės. Apart kitko nutar
ta įkurti oratorių kolegiją 
ir kurios užbaigs tą kolegi
ją, siųsti po visą Rusiją su 
agitacija už demokratišką 
respubliką.

MO-NAUJA MOTERIMS 
KYKLA.

Long Island gelžkelio kom
panijos prezidentas, saky
damas patriotišką prakalbą, 
pranešė, ■ kad kompanija 
greitu laiku įkūrsianti mo
kyklą dėl moterų ir joje pri
rengsią moteris prie gelžke- 
lių darbų. Girdi, vyrai bus 
reikalingi karei, tai moterįs 
turės jų vidas užimti.

Na, ar gelžkelių kompani
ja “nesirūpina” moterų rei
kalais?

m

LAISVU ——
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iBOSAK STATE BANK
Lietuvių skyrius,

2)
8)

2)
3)
4)
5)
6)

I

NEWARK, N. J. 
Svarbus pranešimas.

L. S. S. 11 kuopa atidaro 
vasarinį sezoną generališ-

“Lietuva” parduota.
A. Olšauskis pardavė sa

vo “Lietuvą” J. Bačiūnui ir

r»-

Todėl tie kurie žinote, kur randasi jūsų giminės, siųskite jiems 
greitą Lagelbą, kol dar jie gyvi. Jų akis atkreiptos j brolius 
amerikiečius.

Pinigus galite siųsti ir telegrama primokant $2.25, prie pa
prasto rusiškų rublių kurso, ir pinigai hus išmokėta adresatui j ke
letą dienų. O kadangi rusiški pinigai labai pigus, tai su keleis 
doleriais suteiksite jiems didelę pagelbą.

Už siunčiamus pinigus mes pilnai gvarantuojam ir už tai at
sakome. Kuriė dėlei tolumo negalite atsilankyti ypatiškai j musų 
banką išpildykite šią blanką ir iškirpę kartu su money orderiu 
prisiųskite j BOSAK STATE BANK, Scranton, Pa Lithuanian dep,

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

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

Pavietas, (Ujezd) ...........................................................................
Gubernija, Rėdyba .........................................................................

Diena............................. Parašas siuntėjo.......... X........................
«

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

Kalbėdamas darė tokius iš
vedimus, kad krikščionybė 
netik pati laikė pavergus 
darbo žmones, bet dar ir 
valdžioms padėjo, tą darbą 
varyti. Publika jo prakalba 
pilnai likosi užganėdinta. Po 
prakalbos prisirašė keliatas 
naujų narių.

Beje, reikia pažymėti, kad 
F. J. Bagočiaus brolis — D. 
Bagočius, užbaigė daktaro 
mokslą, tik nežinia, kur ap
sigyvens. *

J. Pajauskui. Buvusieji 
' "Lietuvos” redaktoriai pa- 
liuosuoti. Nežinia, kaip da
bar naujieji leidėjai pasi
elgs, ar jie priims senuosius 
redaktorius, ar naujus pas
tatys. p. Šerno likimas la
bai apgailėtinas: per ilgus 
metus dirbo pas Olšauskį,, 
paliko ten visas savo jiegas, 
o dabar atsidūrė be darbo ir, 
galimas daiktas, kad prisi
eis visuomenei remti auko
mis.

Anglijoj vyrai paimti į 
karę ir visus jų darbus atl 
ieka moterįs.

, SKUBINKITE SU |

nu gyvenimas. Nusipirko 
revolverį ir tą pačią dieną 
nusišovė.

Pastaruoju laiku taipgi 
tapo suareštuoti keturi lie
tuviai sporteliai už girtuok
liavimą ir nakties laike ler- 
mo kėlimą. Visi turėjo už
simokėti po $5 už girtuok
liavimą ir po $10 už lermo 
kėlimą. Vėliaus tapo sua
reštuotas sportelių prezi
dentas už tokį pat pasielgi
mą, kai]) kad viršuj nurody
ta, bet kaipo prezidentas, 
turėjo užsimokėti $30.00 pa
baudos.

Labai liūdna, kad mūsų 
dalis jaunimo kitokio užsiė
mimo ir neturi, kaip tik gir
tuoklystę, kazyriavimą ir 
peštynes. Pasekmės to vis
ko—areštai ir pinigiškos 
bausmės. Kitas.

V KORESPONDENCIJOS V
NAUJOS POROS.

if’
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Jeviackas 
iš Worcester, Mass. Water- 
buriečiai, matomai, pamėgo 
dr-go Neviacko prakalbas, 
kad šįmet jį čia trečiu kartu 
pakvietė. Kalbėtojas ir šiuo 
sykiu publiką pilnai užganė
dino. Šių prakalbų “pasi
klausyti” buvo atėjus ir po-

WATERBURY, CONN, smuikas ir vėl pravirko. 
“Laisves” koncertas, 'Man norėjosi, kad tas nere- 

27 d gegužės Bucking- gio^smuikas verktų, verktų 
ham salėje įvyko puikus ( 
“Laisvės” koncertas. Pro
gramų išpildyme dalyvavo: 
Julia Herman, A. Haitovich 
ir P. Jurgeliūtė iš New Yor- 
ko ir P. Shouland iš Water- 
burio. Waterburieciai nesi
tikėjo to girdėti, ką išgirdo. 

Pirmiausia ant estrados 
naši rodė Julia Herman, jau
na, malonios išžiūrės mergi
na. Ji sudainavo “Je veux 
vivre” (iš Romeo and Ju
liet). Jos balsas žavėte-ža- 
vėjo publiką. “Tai tikra 
lakštingala” 
le manęs sėdinti moteris.' 
Pabaigus jai dainuoti, publi
ka plojo tol, kol dainininkė 
neišėjo antru kartu dainuo
ti. Po antrai dainai ir - vėl 

ėmė civilišką. J. Stanis yra plojimas be perstojimo. Pu- 
L. S. S. 14 kuopos narys, M. 
Kazliūtė taipgi laisva nuo 
visokių bažnytinių prietarų* 

Labai linksma pranešti, 
kad čia jau antra pora apsi- 
veda be jokių Jurukų tarpi- 
ninkystūs, be bažnytinių ce
remonijų ir be bačkučių. 
Garbe tokiems draugams 
kurie parodo gerą pavyzdį 
ir kitiems.

Linkėtina laimingo šei
myniško gyvenimo ir geisti
na, kad ateity jaunimas sek
tų jų pėdomis.

i vnce, mass. — o ei. 
gegužes apsivedė Juozas J. 
Milvidas su Elzbieta Auri- 
liūte. šliūbą ėmė civilišką

Reporteris.

(Atsakymas įgaliotiniams Abudu priklauso prie L. S. 
D. L. K. Vytauto draugys-,S. 64 kuopos; E. Auriliūtė 
tės, New Haven, Conn.).
Gerbiamoji Redakcija: —

“Laisvės” 44 num. 1

priklauso ir prie Lietuvių 
Moterų Progresyvio Susi- 

tilpo vienyjimo 8 kuopos. Abudu 
pp. Rudzinsko, Sholiūno ir gana darbštus nariak 
Rimkevičiaus viešas žodis Įi Linkėtina jaunavedžiams 
mane. Tat, vardan teisy- kogeriausios kloties, l.aimin- 
bės, malonėkit indėti ir ma- g° šeimyniško gyvenimo ir 
no šį atsakymą. ' ant toliaus darbuotis dėl vi- 

Savo prakalbose nei New puomenės labo.
Haven’o, nei kitų miestų 
draugijų ne “šmeižiu” i. 
“vaginu”.

Kalbėdamas apie apsireiš
kusį mūsų gyvenime dema- 
gogiškumą taip sakiau: “ne
tik Rusijoje ir Vokietijoje (balandžio apsivedė J. Stanis 
reikia verst šalin carus ir su p-le M. Kazlaite. Šliūbą 
kaizerius, yra jų ir pas mus. T - —
Štai keletas užsidegusių va
dų delei tik jiems vieniems 
žinomų priežasčių vardan 
visti katalikų griauja Lietu
vos šelpimo įstaigas. Jų o- 
balsis: tiesa, meilė artimo; 
darbai—melagystė, neapy
kanta. Štai tarpe Amerikos 
lietuvių daug yra draugys
čių .pasivadinusių Keistučio, 
Vytauto, Lietuvos Sūnų ir 
dukterų vardais, gi veikia

ma tankiai nenaudai Lietu
vos.

Tankiai būna, jog vienas-
- kitas “veikėjas” garsią ger

klę turįs, kaip Lietuvoje 
staršina, įsispraudžia į dra
ugijos vadus ir “veikia” ne- 
taip, kaip Lietuvai būtų ge
riau, bet kaip jam ar jo par
tijai patogiau.

Neretai gal atsitinka, kad 
tokius vadus pakliūva ir

;__ J Draugai, manantieji ves-
ir ne ti, privalo imti nuo jų pa-

M. M. Našlaitis.

Baltimore, Md. — 16 d.

Tėra.

i HUDSON, MASS.
Mūsii mieste naujienos 

liūdnos. Neperseniai nusi
žudė Baranauskienė. Prie
žastis saužudystės sunku 
sužinoti, bet, veikiausia,pri
vedė prie to sunkus šių die-

/’■•ilk
■

amžinai.., _ v.. - ''
Trečias išėjo vietinis dai

nininkas P. Shouland. Wa- 
terburiečiai nei patys neži
nojo, kad jie savo mieste tu
ri tokį gabų dainininką. Jis 
sudainavo prologą iš “Pag- kalbos L. S. S. 81 kuopos; 
’iacci”. Dainininko balsas kalbėjo F. J. Bagočius. Jau 
didelis ir stiprus. Kad šūk-.visi gerai žino, kur Bago- 
telia, tai, rodos, net sienos,eitis kalba, ten ir publikos 
sudreba. Žiūri ir pats neti- netrūksta^ Tas pats buvo il
ki, kad tai pas tokį menką čia. Kalbėtojas perbėgo is- 
smogų galėtų būti toks dide
lis, toks stiprus balsas.. Už 
jo garsų balsą publika jam

CHICAGO, ILL.
F. J. Bagočiaus prakalba. 

(Nuo mūsų korespondento).

31 d. gegužės buvo pra-

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

— pratarė ša- garsiai, garsiai j)lo jo.
Ketvirta—p-lė Jurgeliūtė. 

Ji išėjo ant estrados links
ma, besišvpsojanti. Jos bal
sas, po Shouland’ui, atrodė 
nedidelis, bet už tai malo
nus, gražus. Ji sudainavo 

blikai norėtųsi, kad toji lak-/‘Ariją” iš operetės. “Biru- 
štingala čiulbėtų be persto- te”. .Publikai labai patiko 
imo< " įjos daina ir ji liko iššaukta

Antras iš eilės pasirodė antru kartu.
ant estrados neregys muzi-' kai nirmoii dalis nroera- 
kantas A. Haitovich. Ji po 
ranka išvedė antrasis “Lais-1 
vės” redaktorius V. Paukš
tys. Publika sužiuro, kuo
mi gi tas gamtos nuskriaus
tas žmogelis pasižymės. Ir 
nustebo visi, kuomet to ne
regio smuikas pradėjo verk
ti, aimanuoti. Kas tai neto- 
b. manęs sunkiai atsiduso.
4š pamislinau: koks didis 
talentas yra paslėptas šita-

*!*. Kalbėtojas perbėgo is
torišką žmonių vystymąsi 
kultūroj ir jų pavergimą.

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

sia sutaisomi vaistai ir duoda geriausius patarimus kiekvienam 
lietuviui. . ‘ .

Aptieka ir akių offisas randasi:

500 GRAND STREET, K“rap” VnionBZw^ n y.

Tai pirmoji dalis progra- 
mo.

i Po trumpai pertraukai 
prasidėjo antra- programo 
dalis, kurią išpildė tie pat ■ s 
solistai. Antroj daly, taip- 
pat, kaip ir pirmoj, publika 
iššaukė tūlus solistus net po 
tris kartus.

Aplamai, koncertas darė 
labai malonų įspūdį. Gaila,' 
labai gaila, kad publikos bu-1 
vo nedaug. Tūli spėja, kad ( 

ne menkame, gamtos nu- .publika sulaikė Hetus, kiti gi 
skriaustame kūne. Kad tai ma^° kitas priežastis.
iis galėtų praregėti

Pabaigus jam grajiti Čai
kovskio “Meliodijas”, publi
ka nepaleido jo nuo pagrin- atsibuvo prakalbos, pareng- | 
Jų. Plojo, ūžė, kol neregio tos Lietuvos Brolių draugi- B

kitas priežastis.

Ta
* ♦

pačią dieną, vakare,
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Cosmopolitan Garment Corporation
MANUFACTURING of RAINCOATS & RUBBER CLOTHING.

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

S. A. MILČIUS, 164 Summer st. ' Brockton, Mass.
Gerbiami! Kurie užsisakysit per mūsų agentus rainkotą, 

visada tėmykit, kad ant rainkoto būtų mūsų leibelis su Žirg- 
vaikiu Cosmopolitan Garment Co. Kadangi mūsų darbas ski
riasi nuo kitų iŠdirbysČių, nes tai liūdyja šimtai laiškų su 
draugiška padėkavone tų, kurie turi iš mūsų raikotą. Todėl, 
męs drąsiai uždedame savo leibelį, kad kiekvienas žinotų, iš 

kur yra rainkotas.
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koms diskusijoms ant “Ta- viai neprisidėjo prie suren- 
bor Eagle Rack” kalno. Pir- gimo šios demonstracijos, 
•mos diskusijos įvyks 10 d. 
birželio. Per visą vasarą 
bus rengiamos kiekvieno 
mėnesio pirmą nedėldienį. 
Jeigu pirmą nedėldienį būtų 
blogas oras, tuomet atsibus 
antrą nedėldienį ir t. t.

Kviečiame visus vietos ir 
apielinkių lietuvius atsilan
kyti į paskirtą vietą, kad 
galėtume draugiškai pra
leisti laiką ir pakalbėti apie 
savo reikalus.

Komitetas.

Iš Argentinos 
padangės.

...X

Buenos Aires. — “Lais
vės” N15 buvau rašęs apie 
Puerto darbininkų streiką. 
Tas streikas neilgai tęsėąi, 
nes darbininkai, bado pri
versti, negalėjo toliaus jį 
tęsti ir grįžo atgal dirbti. 
Darbdaviai pamatę,kad dar
bininkai negali su jais kovo
ti, persilpnijdar labiau pra
dėjo spausti ir išnaudoti.Ta 
priespauda pasirodė nepa
keliama ir darbininkai buvo 
priversti antru sykiu išeiti į 
streiką. Bet šį sykį jau iš
ėjo į streiką ir miesto gat
vių valytojai. Bet ir sykiu 
su kompanijomis miesto val
džia pradėjo kovoti prieš 
streiklaužius.

Darbininkai, pamatę, kad 
kapitalistai su jais nejuo
kais pradėjo kovoti, griebėsi 
tokio pat ginklo, kad išėjus 
j atvirą kovą su savo išnau-

Kad pasekmingiau galima 
būtų kovoti, 27 d. kovo su
važiavo net 28 darbininku 
federacijų atstovai ir susi
vienijo į vieną galingą or
ganizaciją kovai su kapita
lu.

29 d. kovo visos tos fede
racijos paskelbė, jeigu į 10 
dieiaų Buenos Aires darbda
viai nesusitaikins su strei- 
kieriais, tuomet bus pa
skelbtas generalis streikas. 
'ĮZarpe susiviefiyjusių orga
nizacijų randasi ir šios di
džiausios organizacijos: 1) 
Federasijon Obreros Rep. 
Argentina, 2) Federacija 
Puerto darbininkų, 3) Fe
deracija pačtos, telegrafų ir 
telefonų darbininkų, 4) Fe
deracija traukinių konduk
torių, 5) Federacija vežė
jų ir šoferių ir t. t.

Dabar visų akys atkreip
tos į tai, kaip šis dalykas 
užsibaigs ir ką kapitalistai 
pasakys.

♦'
* ♦

Buenos Aires. — 1 d. ba
landžio buvo milžiniškas mi
tingas Rusijos išeivių, apsi
gyvenusių šioj šaly, sureng
tas tuo tikslu, kad atidavus 
pagarbą Rusijoj kovoto
jams, nuvertusiems carą 
nuo sosto. Žmonių susirin
ko labai daug; muzika gra- 
jino visokius maršus; kalbė
jo rusiškai, žydiškai ir ispa
niškai. Paskui prasidėjo 
demonstracijos. Demonst
rantai nešė Rusijos revoliu
cijos močiutės Breškovskie- 
nės paveikslą ir visokias iš
kabas su vairiais užrašais. 
Einant tūlomis gatvėmis,, iš 
namų demonstrantams metė 
po kojų kvietkas.

Reikia pažymėti, kad šį 
mitingą - demonstraciją su
rengė žydų ir rusų 43 įvai
rios draugystės. Vietos lai
kraščiai pranešė, kad de
monstracijoj dalyvavo virš
10 tūkstančių Rusijos išei 
vių.

Peiktina, kad vietos lietu

daugiausia plotų,bet jau an
tru kartu dzūkiškos armoni
kos pasiklausyt į svetainę 
neitų. Kartais ir plojimas 
plojimui nelygus.

Taip-pat bereikalo drau-

Beje, demonstrantai norė
jo nešti raudoną vėliavą,bet 
policija nepavelino. Mat, 
kaip sakoma, Ispanijos bu
liai bijosi raudonos vėliavos. ,gas man primeni, jogei tie 

trįs solistai—tai socialistai, 
darbininkai, pasišventę dai
lės mylėtojai. Draugas, ro
dos, turėtum žinoti, kad ne 
kiekvienas socialistas gali 
būti dainininku, lyginai 

kaip ir ne kiekvienas dailės 
mylėtojas gali būti dailinin
ku.

Aš nepavydžiu, bet linkiu 
tiems trims draugams būti 
garsiais dainininkais, tik 
malonėčiau,kad ateityj,prieš 
eisiant ant steičiaus, jie pa-

M. Dagilius.
Berisso. — Savitarpinės 

pašelpos draugija “Vargdie
nis” nutarė surengti vakarą 
’r tam tikslui išrinko komi
siją. Kadangi prie lošimo 
reikalingos moterįs bei mer
ginos, tai tūlas klerikalų va
das — Pr. Makauskas, — 
sumanė tam darbui užkenk
ti: sužinojęs kurios moterįs 
ir merginos kviečiamos da
lyvauti lošime, ėmė jas viso
kiais būdais agituoti, kadi

rėmę arba užgyrę reakciją. 
Ne, neprirodysiu, nes ir ne
sakiau, kad jūs kada nors 
būtumėt rėmę bei užgyrę re
akciją. Aš tik dariau pasta
bą skirtume išreiškimų. Jūs 
savo paskutinėj prakalboj— 
Montelloj, išsireiškėt, kaip 
tikras revoliucijos karžygis, 
tuofn tarpu tūlą laiką atgal, 
labai bailiai kalbėjote “Ke
leivio” redakcijiniame strai
psny ir vėliau laike debatų 
su V. Kapsuku So. Bostone,

Lietuvoj, 
kelionės,

’ r isiklaustų savo mokytoju,pas tik neitų ir neimtų rolių. Vl,„il,„o,41.clv.nnc. J 
Bet tas visas jo darbas vė
jais nuėjo, nes daugiau su
sipratę moterįs ir merginos 
nepaklausė tos agitacijos ir 
apsiėmė roles mokintis.

Reikia pažymėti, kad pir-! 
miau Makauskas prigulėjo 
prie “Vargdienio” draugys- 
tės o dabar jau pasidarė jos :b“‘ 
didžiausiu priešu. Ar nege- J
da taip elgtis?*

♦ ♦

Kaip mūsų priešai kovoja?
12 d. balandžio susitikau 

tuose namuose, kur aš gy
venu, patentuotą “Vienybės 
Lietuvninkų” koresponden
tą, kuris visokiais“ būdais 
šmeižia socialistus ir nuo 
kurio man daugiausia kliu
vo ir mudu užvedėme disku
sijas apie tas jo korespon
dencijas, pilnas melagysčių. j^s Savo užduotį atliko atsa- 
Besikritikuojant tas korės- kančiai, tik publikos šusirin- 
pondentas taip įsikarščiavo, k0 neperdaugiausia. 
kad net iškrypo iš lygsva- prakalbo 
ros ir pasakė: “Gerai, ; v

I kuriuos lavinasi, ar gali jie 
eiti. Reporteris.

liūdyja, kad lietuviai su
pranta svarbumą žvaigždė
tos vėliavos... Iš jūsų veidų 
aš matau, kad esat inteli
gentiški žmonės”... Užbaigė, 
—mažai kas teploja. Ant
ras kalba City Marshall; šis, 
išreiškęs užsiganėdinimą 
lietuviais, sušuko: “Kuomi 
jūs, lietuviai,prisidėsite prie 
laimėjimo šios karės, kuo
mi ?...”< Ant tų žodžių sve
tainė suūžė, publika sustojo 
ir tyliai, ^demonstruodama,
lyg įio kenmkomanda, aplei- “tėviškai”tarėt švelniai pro- 
džia svetainV viso -apie 400,testuot prieš karę, neminint 
žmonių. Kalbėtojas tik išsi- net lietuvių vardo. Tai ta- 
žiojo ir stovi valandą lyg su- ’me ir buvo skirtumas.
akmenėjęs, paskui padavė j Draugas sakai veikiąs šal- 
ranką vienam politikierių ir tu protu. Netikiu. Jei veik- 
di^go. Milicistai bėgioja po turn šaltu protių tai nevar- 
saTę, tai prie pirmininko... totum tokių išsitarimų,kaip 
Politikieriai nerimauja, o štai: “kapsukine taktika”, 
vienas iš jų, J. Mickeviče, Juk tas su duotuoju klausi- 
(kuris daugiausia sako ir(mu nieko bendro neturi ir 
rūpinosi surengimu), bėgio-.rodo vien tik užsikarščiavi- 
damas vis kartoja: “Mat, mą. Drg. V. Kapsukas, ku- 
durneliai, išeina, pabaidys, rį taip mėgstate visur su 
mat. Prieš valdžią, mat... panieka valkioti, niekad ne- 
pries vėliavą...” Slaptieji po-J sakė-: “Smelstorinė arba Ba- 
licistai keikia... Pagaliaus, gočinė 
publikai apleidus svetainę, 
da pasiliko salėj sykiu su vi

758 YPATOS, KURIE
VOKIEČIŲ IR AUSTRŲ KARIUMENĖS.

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

Laike jo buvimo, pono Zaro, Lenkijoj ir\ 
labai daug žmonių dasižinojo apie jo mierį 
atsilankė pas jį daug, kurie davė laiškus ir
kad perduot giminėms gyvenantiems Amerikoje.

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

HENRIKAS C. ZARO, Bankierius
Metropolitan Saving Bank Building,

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

SCRANTON, PA.
20 d.gegužės buvo prakal

bos L. S. S. 2 kuopos; kalbė
ki jo drg. St. Michelsonas iš

So. Bostono. Tema kalbos:
“Kuomi gali užsibaigti da- 

jos revoliucija
ir kaip Lietuva ateity gali 
pasilikti”? Abudu klausi-]sais policistai, milicistai ir 

!mu kalbėtojas gerai išrišo ir 
publiką pilnai užganėdino.
Tik tūlas A. Zaleckas, neuž
siganėdinęs Michelsono kal
ba ir norėdamas užtarti J. kaitą nuo kaktos ir sušuko
Šliupą, pradėjo, uždavinėti | “Ši šalis uždeda mums kai- diena buvo netikus, vienok 
klausimus ir sykiu patš kai- ~ ~ ‘ ‘
bėti, bet, nabagas, taip įsi- 
klampojo, kad publika delnų Kalba pirma adv. Willard ir'gaj pe]no# 
plojimu ir kojų trypimu ne-, 
davė jam kalbėti. Taip vis
ikas pavyko gerai ir kalbėto-

taktika”. Tiek tuo
tarpu.

J. A. Svyrūnėlis.

kiti virš šimto ypatų, tarpe 
kuriu buvo nemažai sando- 
riečių ir keliatas merginų. 
Pirmininkas nubraukė pra

sme sezone piknikas. Nors

LAWRENCE, MASS.
26 d. gegužės buvo pikui- £ 

kas L. S. K. Bendrovės sa-

COSMOPOLITAN GARMENT COR
PORATION.

Didži%sia Lietuvių Korporacija, 
Brockton, Mass.

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

Męs darome iš geriausių audinių ir 
darbą atliekame kuogeriausiai. 

Pirmos klesos reinkotus pi! 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.

Įvam parke’Dar pirmas šia-jžmonių tame apvaikščioji- kiai: žmonių susirinko gana 
’ ‘ m .me dalyvavo gana daug daug. Kalbėtojas plačiai 

aiškino apie socializmą ir 
kas jis yra, apie netikusį šio 

GRAND RAPIDS, MICH.'pasaulio surėdymą ir apie 
Tautininkų sorkės ir F. J. j darbininkų vergiją. Prakal- 

Bagočiaus prakalba.
22 d. gegužės buvo pra

kalbos S. L, A. 60 kuopos. 
Kalbėjo viso tik mokytojas 
M. šalčius. Kalbėdamas a- 
pie Europinę karę pasakė, 
kad talkininkai, gi?di, ka
riauja už paliuosavimą pa
vergtųjų tautų ir jeigu jie 

j laimės, tuomet 
je valandoje” . Paskui kalba! vietinis K. J. Gradauskas. žmonija turės labai didelę 

Yakavonis (lietuvis); žmonių atsilankė nevisai naudą. Socialistus išvadino 
: “Ištikro bro-*1Tiaga^ nors diena buvo s ir (kaizerio bernais. Kada 

. ‘ . Prakalbos buvo,pradėjo agituoti už karę,
bet kadangi surengtos Maple Parke., žmonės svetainėj ėmė fieri- 

, J. Bungarda, M. (taip kiauliškai pasielgė mū- Pirmiausia kalbėtojai aiški- mauti ir tarpe savęs kuž- 
Grudis, J. Žemaitis — po 50, sų broliai, negaliu ištrivoti, no apje kares ir kas iš tų dėti, kad jis yra kapitalistu 

'* *-• -1-’-. 1 -• -i- . ... . . į)ernas Pabaigus jam kal
bėti, K. Liubinskas, pasipra
šęs balso, ėmė jį kritikuoti 
ir uždavinėti klausimus.Kal
bėtojas pasakė, kad dabar jo prakalba likosi pilnai už- 

■ - - - _ r_________ ____ vėlus laikas ir jis jau nega- ganėdinta. Buvo ir kitokių
reikalingai pyksti ?r spėlio- duris įžangos surinkta$9.35.. Tik dėkui dievui, kad nors užganėdinta ir užsilaikė ra-Jis į klausimus atsakinėti.to- pamarginimų. L.S.S. 51

nierius, apauna, aprėdo, o žmonių susirinko apie 400. 
jūs drįstate ją niekinti”!... Toclėi rengėjai turės nema-

pačtos viršininkas Gilmore. ■ ■ •
Abiejų kalbas galima suves- sos subatos ir 
ti šiaip: “Nėra niekur kitos ]ws šventės jau užimtos dėl 
tokios šalies, kaip ši: čia vi-'piknikų.

Reikia pažymėti, kad vi-
• amerikoniš-

Mat, 
prasidėję 2:15

sur laisvė, viskas jums atda
ra... Sveikinu jumis šį va
karą su žvaigždėta vėliava,

♦
♦

27 d. gegužės buvo pra-
as 1 vai. po pietų, tuo tarpu ku- tai yra ženklas teisybės ir Raibos LtD. L. D. 37 kuo- 

laikraščius paliausiu rašęs,'nįgas bažnyčioj atprovinėjo laisvės. Darykit ką galėda- p0S> Kalbėjo drg. K.Žiurin- 
hnt. tan nadflrvsill ^.inkt’ Wftmi nnm nUno Ir. mi •O'olhnlrif Čin QI 1 nV 1 H- L. 1 i X- AT______ J H T  i..bet tau. padarysiu ‘činkt’ gegužines pamaldas ir užlai- mi,-gelbėkit šią šalį sunkio-'skas is Norwood, Mass, ir šią karę 
(nušausiu). . ikė visus žmones. Buvo ren- je valandoje” . t3™1”” i • ■■ •• ' ----
Tai matot, kaip mūsų prie- karnos aukos Rusijos revo- jM.

šai kovoja ir kokių įrankių Uncijos parėmimui; aukojo .štai jo kalba: ____
griebiasi^ Rodosi tokiems šios ypatos: J. Katkevičius Jiai lietuviai nemaniau šį va-'lietinga.

■kė visus žmones. Buvo ren-

veikėjams ne koresponden- $100; J. D. Amulis, P. Ge-.karą kalbėti, bet kadangi surengtos 
cijas rašyti, bet ligonbučiuo- liožius " ~ ’
se gulėti, kad išsigydžius.

T. Žebrauskas.

WATERBURY, CONN 
• Atsakymas draugui J.

Vabalui.
Gerbiamas Drauge!

c.; J. Bakutis 30 c.; V. Kra-.širdis kraujuose verda. Tai,karių pasinaudoja, paskui 
i sauskas, S. Leknevičius, J., didžiausia lietuviams sar- aiškino apie L. D. L. D., jos

* 1 A 1 1 • T T /"'I 1/* z-v z J. 1 Z-] 1 1 1 ' i • 9 • 1 t *11Savickas,A. Salvelis, V. Sar-,niata,.nerandu žodžių iš- stovį ir nuveiktus darbus, 
tanavičius ir M. Šalna — po reikšti didesnei paniekai nurodė, kad ji išleido knygą 
25c.; smulkių surinkta $4.15. tiems, kurie išėjo, tai kaize- J‘Karė—Ko Dėlei”? Publika 

Be_ Viso suaukauta $9.45.’ Pas rio papirkti šnipai,nekitaip! t jų prakalbohis likosi labai

j bos publikai labai patiko.Tū- 
• las ' karštas katalikas pasa
kė: “Kalbėtojas taip puikiai 
kalbėjo, kad net dešimts ku
nigų negalėję būtų to pasa
kyti, ką jis vienas pasakė”. 
Prie kuopos prisirašė 15 
naujų narių. Aukų lėšų pa
dengimui surinkta $16.54.

*
* ♦

30 d. gegužės buvo prakal
bos Lietuvos Sūnų Draugys
tės paminėjimui 5 metų su
kaktuvių nuo pasistatymo 
nuosavos svetaines. Kalbėjo 
F. J. Bągočius apie draugi
jas ir kvietė visus rašytis 
nrie Lietuvos Sūnų Draugi
as. Taipgi kalbėjo apie Lie
tuvą ir jos ateitį. Publika

ji, kuomi aš esu. Juk tas ne-.Viso labo įplaukė $18.80. .nevisi tokie nekultūringi. miai. Knygos “Karė—Ko, dėl liepė ant rytojaus, vaka- kuopos choras sudainavo 
priduos vertės atsibuvusiam’ Išleista: kalbėtojui kelio-Į Kaip radęs ant kelio žaltį į-' Dėlei”? tapo parduota 10. re, visiems susirinkti į tą keliatą dainelių, mažos mer- 
I Rajono koncertui, ' neigi nes lėšos $7.80; automobi-, sidedi į antį ir kada tas žal- egzempliorių. pačią svetainę, o jis atei- gaitės žaidė ir t. t. Progrą-
rmnptn “įniktu” hnknq na- Hus atvažiuoti nuo stoties tys sušįla, tai įgilia tau šir- ♦ siąs ir į vi^us klausimus at--mo išpildyme dalyvavo: S.D.siąs ir į vi^us klausimus at--mo išpildyme dalyvavo: S.D. 

sakysiąs. Ant rytojaus žmo-.H., šv. Juozapo, šv. Jurgio,, 
klerikalai nes susirinko, bet nei pra-,L. D. L. D. 66 kp., L. S. S. 

l į.kalbų, nei kalbėtojo nebuvo.151 kuopa, L M P S. 37 kuo-
I pa, S. L. A. 60 kuopa ir T. 

Taip-pat nėra reikalo žiūrė-' kiti būdu kuopa turėjo $2.50 na šalis neturi tokios bran-'vičių—neprigulmingą. Dis- bėjo šv. Jurgio svetainėj a- M. D. 58 kuopa. Viskas pa- 
nusamdyta pie Lietuvos vargus ir ra- vyko labai gerai.

minėtų “solistų” balsus pa
taisys. Kad atskirti “mažo- - v _
ra” nuo “minoro” ir supras- užmokėta $5.00; pagar-|taip pasielgė.
ti muziką aplamai, nėra bū- sinimai $3.50; už svetainę nera "icn? •- ....... ................ ........... t
tino reikalo būti dainininku. ’$4.00. Viso labo $21.30. lo-įsų laisvę mylinčių. Nei vie- kurias kvietė ir kun. Micke-! 24 d. gegužės šalčius kai-j 
__   _ - ... - L JT. 21.. f A nn o n 11 n nnlnm Inlrmrt Lunn _________5 1 5  TA* _ __-_

į svetainę $1.00; už prakal-'dį. Ištikro, tai mūsų broliai * ♦

29 d. gegužės
svetainę nėra vieno žmogaus, bet vi- (buvo surengę diskusijas

nuostolių. Į.
L. S. S. 2 kuopos Fin. Sek. jo atgal 140 m. Kur tu,bro-'miesto

' P. S. Shorųis.

MONTELLO, MASS.
(Nuo mūsų korespondento).

gios flagės, o ji pas mus atė- (kusijoms tapo 
) svetainė.

lau nebūsi,ant žemės ar van-'susirinko gana daug. 
! denio, visur žvaigždėta
liava yra tavo globoje; kur(Bostono ir vietos Rymo kalkino apie Lietuvos Atbuda- 
blizga žvaigždės, ten yra tei- talikų'Lunigas Varmauskas. .vojimo Bendrovę ir kvietė

Žmonių gino šelpti nukentėjusius 
, Pri- nuo karės. Auku surinko 

ve-,buvo J. Ramanauskas iš So. apie $19.00. Pabaigoj aiš-

Korespondentas.

L. S. S. IV RAJONO 
DRAUGAMS.

Pranešu visoms L. S. S.Gegužės 28 d. vietos lietu- sybė. Amerika visada ka- Jiedu pasikvietė į talką drg. prie jos visus rašytis.
viai politiekieriai surengė ■ nauja tik už teisybę, už vai- K. Mikolaitį, tą patį, kuris di, po karės reikės pinigų, IV Rajono kuopoms ir drau- 
apvaikščiojimą “žvaigždėtos,gį ir valdžią. Męs nenorime savo laiku agitavo už nepri- kad galėtume Lietuvą atsta-1------ r>‘"*—
vėliavos”. Nors ir liio. bet paduot,kad kaizeris valdytų'gulmingą parapija. Pasiro- tyti.vėliavos”. Nors ir lijo, bet paduot,kad kaizeris valdytų gulmingą parapiją. Pasiro- 
žmonių prisirinko kupina L.-pasaulį. Taigi šalin kaize-Įdžius Ramanauskui ant stei- 
T. N. svetainė. Prie pat du-trizmas, šalin carizmas, šalčiaus ir pradėjus skaityti iš 
rų stovėjo keturi policistai Jin socializmas! Lai gyvuo- laikraščių iškarpas, rašytas 
su buožėmis tvarkai daboti, ja žvaigždėta vėliava”! ........................... ..su buožėmis tvarkai daboti 
kokie 5 civiliais drabužiais

ti į solisto notų sansiuvą, 
kad pasakius, keno kompo
ziciją jis dainuoja. - Apla
mai imant, mano korespon
dencija apie I Rajono kon
certą buvo teisinga. Jeigu 
draugas negali savęs tame į-' 
tikinti, tai pasiklausk nuo
monės publikos, kuri buvo 
tame koncerte. Juk ragi
nant žmones eiti ant “Lais
vės” koncerto, labai daug 
žmonių pasakė: “Kam čia 
bereikalo pinigus spendyt, 
gal ir vėl toki solistai dai
nuos”... Jeigu mano korės- o P^e pat speičiaus milicis- 
pondencijoj apie tūlus solis-,tai su karabinais.. Uždanga 
tus buvo stačiokiškai išsi- pakilo. Du kareiviai laiko 
tarta, tai tik todėl, kad tūli.pakėlę vėliavą, kiti iškėlė 
iš tu Solistu serga dainavi- karabinus, orkestrą grajina, 
mo liga. Jiems jau Perpra
sta ir prie vietinio “Vilijos” 
choro priklausyti.

Kad publika delnų ploji
mu iššaukė Virbicką ir Ja- 
kubonį pakartoti dainas, tai 
tė$ dar nereiškia, kad jie gė
jai sudainavo. Jeigu ant to-

publika sustojo. Atlikta 
Prasideda programas. Pir
mininkas A. Karper (labai 
prasta anglų kalba) paaiš
kina tikslą to surengimo ir 
perstato kalbėt aldermaną. 
(pavardės neklausiau). Kal
bėtojas linksmas ir džiau-

kię koncerto pašauktum ko
kį nors Merkines dzūką su 
armonika, tai publika jam

giasi lietuviais 
negražus, bet jūsų Čia pri 
sirinko pilna svetaine, tas

s oras

*
* *

Šiomis dienomis čia lankė- 
Po kun. Mickevičiaus; bet pub-'si Sliesoriūnas ir L. D. L. D. 

prakalbų iškabino flagę ant lika ėmė be paliovos ranko- 66 kuopa 27 d. gegužės su-
gatvės prie stulpo ir užsi
baigė visos ceremonijos.

*
* *

Gegužės 29 d. L. T. R. 
Viesulą sulošė vienaveiksmį 
vaizdelį “Degtinė”; vėliaus 
buvo šokiai. Pelnas atiduo
tas L. T Namo naudai.

MONTELLO, MASS.
Atsakymas drg. J. B.

4 į Sųifclstoriui.
“Laisvėj” num. 42 reika

lai! jatę? prirodyti, kada Jūs
t ti ■ i' . , 1

gams, kad Rajono valdyba 
atspausdino tam tikras kor
tas, kurios labai parankios 
dėl gavimo naujų narių.Tos 
kortos nemėtomos bereika
lo, bet duodamos kiekvie
nam žmogui pasiskaityti ir 
jeigu jis nenori prisirašyti, 
tuomet iš jo atgal paimama.

Visos kuopos ir pavieniai 
nariai galite tų kortelių 

vo aiškinama apie bylą su gauti “Laisvės” redakcijoj.
Tam tikslui tapo Kreipdamiesi laiškais, įdėki-

lnis ploti ir nedavė netik rengė jam prakalbas. Kal- 
kalbėti, bet ir tų iškarpų bėtojas aiškino apie naudin- 
perskaityti. Pagaliaus, pu-'gumą L. D. L. D. ir kvietė 
sė publikos išėjo iš svetai- prie jos rašytis. Taipgi bu- 
nės.

Girdėjau, kad buvo ate-J vyčiais. ' t
jęs ir kun. Mickevičius, bet'surinkta $16.50 aukų. Prie te krasos ženklelį dėl pa
kada susitiko žmones 
nančius iš svetainės — 
jo ir į vidų.

♦

♦ ♦

ei- 
nė-

kuopos prisirašė keli 
nariai.

nauji siuntimo. <
i Kiekvienas sąjungielįs
privalo tų kortelių turėti ki
šenių je ir prie

30 d. gegužės buvo ap- 
vaikščiojimas pašventinimo 
kapinių, kurias įkūrė ne- 
prigulmingoji parapija.

* * šeniuje ir prie kiekvienos
Gegužės 29 d. buvo pra- progos pakišti ją tam, kuris 

kalbos L. S. S. 51 kuopos; dar nepriklauso prie Sąjun- 
kalbėjo F. J. Bągočius iš So. gos. r
Bostono. Prakalbos visais 
žvilgsniais pavyko labai pui-

L. S. S. IV Rajono Sekret

uMfc
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ORAKULO PATARIMAI
Klausimas. — Orakule, j ei

gų tu jau esi toks gudrus ir 
apsiimi išrišti visokius klau
simus, tai pasistengk išrišti 
ir man vieną ir gana svar
bų klausimą, kurio aš jokiu 
būdu negaliu išrišti. Da
lykas štai kame: kodėl netik 
kunigai, bet ir gaspadinės 
kovoja prieš civilišką šliū- 
bą,

kas, nes aš pas jį nepaste
bėjau jokio nerviškumo.

—Irgi pasakė! Ar tu ne- 
jnatai, kad jis net bažnyčioj 
negali užmigti. O juk kas 
bažnyčioj neužmiega, tas 
pavojingai serga nervų liga.

I
Nemeluok bereikalo.

Tūlas padauža nuibala- 
dojo ant fanuos, įlindo į 
farmerio kluoną ir atsigulė. 
Farmeris, suradęs jį kluone, 
sako:

Kunigo Sūnus.
Atsakymas. —Aš stebiuo

si, kad tu esi kunigo sūnus 
ir toks žioplas, kaip lietuvis^ 
kas avinas. Juk tu žinai, 
kad kunigai, kaip tie vėžiai, 
visuomet atbulai elgiasi. 
Jie nešioja atbulus kalnie- 
rius, bet jeigu visi žmonės 
pradėtų nešioti atbulus, tuo
met jau atsuktų į teisingą 
pusę. Tas pats yra ir 
šliūbais: kunigai 
duoda šliūbus ir prakeikia 
tuos, kurie ima 
šliūbus, tuo tarpu patys ne
ima bažnytinio šliūbo, neve
da pagal krikščioniškus į- 
statymus, bet užlaiko gas- 
Partines. Jeiw visi žmonės j ą^'kuj^s apširėrtę 
imtu civiliškus shūbus, f
tuomet kunigams prisieitų 
pasielgti atbulai — imti baž
nytinį šliūbą. Suprantama, 
t,as baisiai atsilieptų ir ant 
kunigų gaspadinių, kurios 
netektu džiabų. Todėl kuni
gai. bijodami bažnytinio 
šliūbo, kovoja prieš civiliš
ką, o gaspadinės, nenorėda
mos persiskirti su savo džia- 
bais, prisideda prie kunigų 
ir sykiu su jais kovoja.

SU 
kitiems

civiliškus

—Kaip tau negėda čia gu
lėti? Jeigu aš būčiau tokis 
tinginys, kaip tu, tuojaus 
pasikarčiau savo kluone.

—Nemeluok bereikalo! 
Jeigu tu būtum £oks tingi- 
nvs kaip aš, tuomet ir savo 
kluono neturėtum, — atsa
kė padauža.

Nieko blogo tame nėra.
Pati: — Ar paliausi tu, 

i begėdi, nuolatos žiūrėti pra- 
įeinančioms merginoms į vei- 

trum-

Vyras: — Žinai, mano 
miela, nieko blogo tame nė
ra ir aš jokios blogos min
ties neturiu, o tik žiūriu į 
veidus 
kuriai 
nas, o

todėl, kad patyrus, 
tinka trumpas sijo- 
kuriai. netinka.

Jis nieko nesakys.
Mokytoja, pastebėjus vai

skų purvinomis rankomis, sa
ko: ?Apgailestauja.

“Darbininko” redaktorius, 
skaitydamas veikalą “Meilės
laipsniai jų išsivystyme”, j mazgojai? Tokiomis purvi-
sunkiai atsiduso ir prabilo: nomis rankomis negalima į

—Jeigu dabar būtų seno-1 mokyklą eiti. Ką tu saky- 
vės laikai, tuomet ir aš jaus- turn, jeigu aš at<

11ai.llninpesniu’ nes ne“'purvina, kaip tu?

—Aš nieko nesakyčiau ir
drąsiai galite ateiti kad ir

—Kodėl tu rankų nenusi-

reiktų laikyti gaspadinę, ku
ri bepaliovos zurza ir ne- 

ramumo, bet misi-
ph°kč“au sau koKr-s ™rs, 1'ytoj’ ~ atsakg mokinys 
juodbruvę ir laikyčiau. Tuo-J 
met ir bedieviai neišdrįstų į 
šaukti, kad laikau gaspadi- 
nę. nes pas juos pp 
lėčiau vžsiorderiuoH. O daj 
bar išvisų pusiu užsipuldi
nėjimai ir nesmagumai.

Maža mergaite pasigavo 
pantę su alumi, susipylė į 
bliūdą, įmerkė savo lėlę ir 
pradėjo maudyti. Tėvas 
pamatęs pribėgo prie mer
gaitės ir sušuko:

—Tu* išdykėle, ką dabar 
darai?! '

—Ar tu kvaila,kas tau sa
kė, kad aluje galima raudo
nai nudažyti?

—Vakar aš mamę klau
siau, kodėl papės nosis labai 
raudona, tai ji man sakė, 
kad nuo alaus, todėl aš no
riu kad ir mano lėlė tokia 

* pat būtų, kaip papės nosis. 
Casinio Buriano.

Geras ženklas.
J —Ar žinai, kad %anjslO- 
j Vas beprotiškai į mane įsi- 
! mylėjęs ir aš maliau, kad 
mudu greitai apsivesime.

—Ar tu su juomi jau kal
bėjai apie ap -įvedimą?

—Ką čia niekus pliauški, 
aš jį tik iš matymo pažįstu, 
bet nesu nei sykį kalbėjus.

—Tai kaip tu žinai, kad 
jis i tave įsimylėjęs?

—Kada tik aš jį susitinku, 
tai jis visuomet labai šnai- 
riai į mane pažiūri, tartum 
būčia jo uošv.ė. Vadinasi, 
jeigu nemylėtų, tuomet taip 
ir nešnairuotų.

PHONE W’MSBURGH 541^ SERGANTIEJI!

h

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

ryto; nuo 12 iki 2 v. po piet; nuo 
6 iki 8 v?vak. Nekėlioj iki 12 ryto.

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

f
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30 DAINŲ

Verte Barabošius

■T-

B

K. LUTKAUS

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

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

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

gera vi ta 
kambariai į- 

madą. Visi

t
Tel. 2372 Greenpoint.

Fornišiai

TAI j
A IŠ Į

Tel. 2320 Greenpoint

J. GARŠVA

JOHN KlTLBOK
CAFE

Didelis hoteli.s 
pakeleivingiems, 

isyti pagal naują 
busite užganėdinti.

apsireiškia esąs stebėtinai pasekmingu 
nuo pilvo tr iirnu, ger

klės «kaudėjtmo, dusulio, galvot 
skaudi įima, nustojimo apetito, 
Salėto galioje, iet., ect , Sutai
somas Udirbėju labai pagarsėjusio

PAIN-EXPELLERIO-
seno ir ištikimo draugo šeimy
nos, naudojamo visame pasau
lyje imt pusę Šimtmečio—25c. 
už botikutę visose aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai iš
F. AI). RK'HTEK & CO. 

14—80 WashicgtoD Stieet, New York.

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

Tęmykite DE1LV/J
NAUJĄ BUDĄ GREIT GALIU SUJIEŠKOT JUS GIMI- 

IETOSE, UŽIMTOSE VOK1EČIA1H, ARB9 RUSIJOJE, 
glaudami informacijų įdekite štampą už 2 centu.

Pabėgėliam nuo karės nusiunčiu pinigus ir laiškus, nes per mano 
Bankžį 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.

Kąs norite atsiimti savo gimines į Ameriką, krej^kitės prie manę 
Taipogi parduodu LAIVAKORTES - ŠIFKORTES ant visų li- 

į nijų ir: geriausių laivų. ,
Į Kas norite apsidėt savo pinigus į Banką, tai aš moku 4 .<uo- 

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

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

kius dokumentus - raštus ir išjieškau dalis.
' ,.| Ęadarau apdraudimus (Insurance) gyvasties, nuo ugnies ir t. t7 
f. VISOKIOS RODOS - PATARIMAI DOVANAI.

BANKER JOHN KOVACS 36 Grand St et
V” i 1 / Borough of Brooklyn.

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

Abelnas silpnumas
neveikimas jaknų, nevirškinimas, įprastas užkietėjimas, 
sunkus virškinimas sergantį palieka labai liūdnam padė
jime. Norint prašalinti tas slogas ir užbėgti jų pasek
mėms, taipgi sustiprinti visą organizmą, reikia vartoti

Severa’s Balsam of Life 
(SEVEROS GYVASTIES BALSAMAS) 

Budas sustiprinanciai-gydantis
Kaina 75 centaį,

Kas apie tai abejotų, tegu perskaito Štai Šitų laišką.

“širdingai dėkavoju už Severos Gyvasties Balsamą. La
bai kentėjau nuo skilvio susilpnėjimo ir valgyti neturėjau 
noro. Visi kentėjimai pranyko po .‘HUUdojhuG
nos Severos Gyvasties Baisumo bonkos. Prašau tt) laišką 
paskelbti laikraščiuose, idant visi kiti, kurio panašiai ken
čia, sužinotų apie tą gyduolę“. Mrs. Pagac iš Moųuah, Wis.

Severos gyduoles galima gauti aptiekoso. Prašoma reikalauti tikrų 
ros gyduolių, neimti jokių falsifikacijų. Jei vietos aptiekoje pirkti 

negalii.ua, užsakius Lūs pasiųsta.

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa

Reikalinga kiekvienam darbininkui 
perskaityti

DARBO ŽMONIŲ ISTORIJA
Parašė J. Berlin.

šioje knygoje telpa sekanti skyriai
I. 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 likimasz >
IX. Baudžiavos panaikinimas.

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

Atsakė.
—Vakar vakare pasakiair,Nuo reumatizmo

LIETUVIŠKA ApTIEKA

APTIEKA
Žemiau paminėtas gyduoles galima 

apturėti per pačtą:

ŽODIS

DR. 1. COHN

ŠOKIŲ MOKYKLA
Jau 86 metai, kaip 
vyruoja Prof. Stern 
Šokių Mokykla, 951 
Broadway, kam p. 
Myrtle avė. Brook
lyn. N. Y.

Waltz, Two Step, 
Foxtrot, One Step 
ir įvairus naujausios 
mados šokiai moki
nami, privatškai b 
kliasoje. Mokestis 
nuo $5.00 iki $10.00 pagal šorių. M« 
tykia atdara nuo 9 ryto iki 11 vai 
vakaro, taipgi ir nedėliomis. Mokina 
me balių šokius ir stage’aus. Klausi 
atsilankydamas informacijų.
THE STERN SCHOOL ef DANGINI

Broadway, . Brooklya. N 1

LEIDI SLINKTI 
SAVO PLAUKAMS?!

Neturėsi daugiau kal- 
tunuotų, resvų, krintan
čių, plciskanuotų, ap
mirusių, v žodžiu—ligui
stų plaukų—ko turėtu
mei visuomet gėdinties, 
nes tas daro Tau ne
lips akom ą nemalonumą 
—jeigu tik urnai pra
dėsi vartot musų su
taisytus plaukams *vais- _ 
-•rmafuga”. Geresnių plaukam 
už “Derniafugą” nėra! < 
nafuga” padarys tą, kad Ta 
tikai bus^ tankus, švelnus i 
>! Oda Tavo galvoje bus ty 
iskanos išnyks ant visados 

o plaukai niekad (langiau neslinks 
Busi patenkintas savo plaukais! N< 
pavydėk kitų puikiems plaukams 
nes pats gali turėti dar dailesnius 

Reikalaujant prisiusime Tau pact: 
suvi.j dykai išbandymui “sampilą’ 
Pristųsk 10c _ stampomis persiuntim 
lėšų, gausi išbandymui dėžutę “Dėt 
mafugos veltui, sykiu ir brošiurj 
užvardytą: “Puikus Plaukai” 
ARGIL SPECIALTIES CQ

Dept, 7 ,
P O Box 37, Philadelphia,

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. JI. 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; motinyste ir jos hygijena. 
Taipgi aprašoma lytiškos ligos, savi- 
žagystė ir daug kitų įdomių dalykų.
i Knyga turi 120 pusi, ir papuošta 

pavefksląis, 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 
berandama. Knygos vardas

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

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

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

KAINA 50c.

Serga nervų liga.
■—Aš sakysiu, kad Jonas 

Baibokas serga nervų liga.
—Nęžipau, bet man ro

dosi, kad jis visiškai svei- 
i ' 'k,.'

Jonui, kad jis daugiau pas 
mane nesilankytų, nes neno
riu su juomi ir gatvėj susi
tikti.

—Na, o ką jis atsakė.
—Tą patį, ką ir aš jam sa

kiau..

$1.00 
1.00 
1.00 

. 50c.

Kraujo Valytojas .........................
Vidurių Valytojas .......................
Vidurių Reguliatorius.................
Trojanka 25 c., 50 c., Ir $1.00.

Ir visokias kitokias gyduoles 
visokių ligų, kurios čia dar nepami
nėtos, galima gauti per pačtą.

P. A. URBONAVIČIUS, \
151 METROPOLITAN AVĖ.

BROOKLYN, N. Y. ,

nuo

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

131 Grand St
BROOKLYN, N. Y.

Reikalavimus ir pinigus siųskite 
šiuo adresu:

F. STROPUS,
6 Loting St.,

So. Boston, Mass

•-

AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ 18 I 
PRIEŽASTIES LIGOS? o

Diena po dienai, metas po metui 
užsimu gydymu sergančių žmonių. I 
Persistat y kite sau, kiek aš išlydžiau, 
kiek palinksminau gyvenimą. Jeigu I 
jumis gyvenimas įkirėjo vartojant 
visokias gyduoles ir jaučiatės nuo- i 
iat blogiau ,tuomet, nieko nelauk- 1 
damas, kreipkitės pas gerai supran- < 
tantį daktarą ir specialistą ’

D R. 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- . 
sėkmėmis kaip tai: nusilpnėjimą, už- ' 
sikrėtimą kraujo, pilvo, širdies, plau
čių jaknų ir tt. I

Dėl gydymo nervų ir lytiškų ligų' 
turiu visiems gerai žinomą elektrišką I 
aparatą ir X-spinduliai, per kurią 
matyt kiaurai kūne. Ne kiekvienas I 
daktaras turi tokius aparatus, dėl 
to, kad labai brangs. Chemiškas iš- I 
tyrinėjimas šlapume. Neatidėliokite 
ant rytojaus, bet tuojau ateikite pas I 
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. ( 
140 E. 22nd St., Lexington ir I

3rd Ave., New York City. I

Dovanai

su Columbijos Gramofonu

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

mėnesį A 
palaukit musų iliustruoto katalogo.

MINERVA PHONOGRAPH CO

AR NORI VALGYT GERA DUONA? ??,’ ' 

GARSAS GERIAUSIA KEPTI
Kepa geriausią duoną iš 
Cysty rugini v miltų. 
Teipat mes kepame ge
riausius keiksus veseli- 
joms ir kitokiems poki- 
liams *»*.*!*

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

WR0L
'i

oro
Sutaisytas iš formules- 

recepto; sutrikto išmintin
gu fegypto zokoninku,

AR VERTA BŪTI TEISINGU?
Visada yra žmonių, kurie stengiasi 

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

Jeronimas Savanorolla.
Kas nori žinoti apie teisingo žmo

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

KAINA TIK 25c.

Garsinius ‘Laisvėj’
***witj«

Gauk šiuos
Muzikos Veikalus.

’’Birutė” — Birutės arija —30c. 
’’Vestuves” — Jaunosios arija 35a. 
"Kregždelė” — duettas — 80c.
"Eglė” (Žalčių karalienė). Žalčio^.

ir Gulbė-DievaiČio duettas —75<-
’’Muzikos Žodynėlis” — 25c.
“III Sąsiuvinys” — maišyti 

kvartetai — 25c.
Adresas:

MR, M PETRAŠKAS, 
<95 Broadway, So, Boston, Masa.

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

MACYS & MARCIN 
FURNITURE CO.
198-300 GRAND STREET

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

A

$1.00 ANT 
savaite s

GRABORIUS (Vndataker) 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

šbalsamuoju ir laidoju numirusiua 
ant visokių kapinių. • 

Parsamdau Automobilius ir Karia
mas Veselijoms, Krikštynoms ir šiaip 
pasivažinėjimams.

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

Telephone 7867 Main.

negalii.ua


lakis pasivėlino

AUGščIAUSIOS PRIEG
LAUDOS LIETUVIŲ A- 
MERIKOJE NEPAP

RASTO SUVAŽIA
VIMO PROTO 

KOLAS.
A. P. L. A. Nepaprastas 

suvažiavimas įvyko 20-tą 
gegužės, 1917 svetainėje A. 
P. L. A., 2-ros kuopos Mc
Kees Rocks, Pa.

Suvažiavimą atidarė Cen
tro Pirmininkas J. Maske
liūnas kaip 10 valandoj ry
te.

/ Sesija pirma.
Pirmininkas paaiškina 

suvažiavimo tikslą ~ ir jo 
svarbą ir dėl ko tas suva-

Konstitucijos komisijos 
projektas.

Konstitucijos komisija su
tvarkė įvairius kuopų, dele
gatų ir komitetų sumany
mus ir, sekančius paragra-

Rinkimas maršalkos vie
ša nominacija ir rinkimas ir 
lieka vienbalsiai išrinkti K. 
Guopas ir K. Mažeikis.

Užėmus valdybai vietas, 
seka skaitymas protokolo iš 
pereito suvažiavimo. Skaitė fus, kuriuos perskaito K. T. 
J. B. Mickevicze. Protoko- Varašius. 
las priimtas su pataisymu 
ant vietos, kur pasakyta,kad nių į A. P. L. A. senesnių, 
kuopų turtas turi būti rašo
mas ant vardo A. P. L. A. Sumanymas, kad prie A. P. 
Bet reikia dar 
kuopos numerį. Vienbalsiai 
priimtas. 

4

Centro pirminink. J. M. Maskeliūnu,
2026 Colwell et., Pittsburgh, Pa. 

Pirmininko pagelb. J. A. Kukas
1421 Payette st. Pittsburgh, Pa. 

Centro sekretorius J. B. Miskevičia, 
213b Sarah Str. S, Pittsburgh, Pa 
Centro Iždininkas K.

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

V ar ašis,

r m. rasų W. otrumuia, 
1014 ou outu am. Ciceru, m.

izumuika* r. i_<apwbKi,
r. U. toox now, liieaob* rara, u*, 

ižuo globėjai; W. Janėnas, box b<t> 
n. ^amauoiiib^ Box 613,

Melrose Park, 11>(
AiaibalKa. A. Liesus, L. U. 0ox 

. oio Aleiruse Vark, Iii.
ousirunviinai mCoIUuji* xas treciu

pridėti ir

Sumanymas, kad nepriim
ti nei jokių raportų laike ne- 

žiavimas buvo sušauktas, paprasto suvažiavimo. Už 
kaipo nepaprastas, nes būta 23 prieš 26, tokiu būdu ra- 
daug dalykų iš konstitucijos portai turi būti išklausyti, 
atžvilgių ir kitokių sumany- vien tik veikimo, 
mų, kuriuos matysime to- Raportas J. Maskeliūno, 
lymesniuose sumanymuose. Centro pirmininko:

Pirmininkas užbaigdamas
savo trumpą prokalbėje, pa- vis randasi geroj tvarkoj, 
skiria mandatams peržiurę- nuo 1-mos dienos sausio iki 
ti J. K. Mažiukną ir F. Pik-Į20 gegužės, 1917 susitvėrė 2 
šrį. tuo tarpu, centro sekr. i naujos kuopos Ambridge, 
peršaukė centro valdybą, iš Pa., ir Frederickstown, Pa., 
centro valdvbos pribuvo kurių tvėrime aš ir kiti 
šios ypatos: Pirm. J. Maske- draugai dalyvavome. Taip-

1. Apie priėmimą žmo-

kaip 45 metų sulyg konst.

L. A. būtų priimami nuo 45 
iki 50 m.—-už 24, prieš 29. 
Sumanymas nupuola.

2. Apie priėmimą žmonių 
su priverstinu daktaro pa-

Didžiuma už, prieš 3. Su
manymas priimtas.

3. Sergančiam ligoniui 
daugiau, kaip metus laiko 
po apmokėjimo jam pašel
pos mokėti pusę posmerti- 
nės. (Jeigu ligonis be per

A. P. L. A. Draugijos sto-'traukos kaip sako konst. įš

as

sirgs •metus laiko) 43 — 
prieš 3, sumanymas priim
tas.

4. Atitraukti pašelpos li
gonio sirgusio daugiau,kaip 
dvi savaites už šešis mėne
sius mėnesiniu duoklių. 31— V 4.

kas, Sekr. J. B. Miskevicz, I Security Bond 
Iždin. K. T. Varashis, Turtu $1,000.00 ir C. 
kontrolė: M. Urlakis. J. I. $500.00 ant metų 1917. Taip-

gi C. Kasierius randasi po prieš 17. Sumanymas pri- 
kaucija imtas.

PO 5. Baust narius už nesuti
kimą savo tarpe, susirinki- 

! ir laike 
draugijinių vaidų bile kur

Alexis ir F. Pikšris (M. Ur- gi turiu pastebėti, kad C. muose, kliubuose
2-jų Sekr. praleido centro valdy

bos nutarimą neišpildęs, kur Į sulyg konstitucijos komisi- 
buvo nutarta išsiuntinėt' j°s išdirbtos taisyklės — 39 
kuopom proporcijonališkų[prieš 13. Sumanymas pri- 

___ o............. paliūdyji- mokesčių reikalavimą už imtas.
mais pribuvo nuo šių kuo
pų:

Delegatų vardašaukis:
Delegatai su reįkalavima 

mūsų 2-jų draugų mirusias 
moteris. Atlaikėme viso 5 

1-mos kp: —J. K. Mažink- komiteto posėdžius ir taip 
J. A. Shim-Įdirbau, kur tik reikėjo įvai

riuose draugijos reikaluose. 
Vienbalsiai priimtas.

Raportas vice-pirm. J. A. 
Riuko sekantis:

Pranešta, kad draugijos 
turtas randasi tose pačiose 
vietose, kaip pirmiaus buvo 
ir abelnas veikimas, kaip ir 
pirmininko, kur ir yra pa
minėta augščiati. Priimta 
vienbalsiai.

Kitų komitetų: sekr., iž
dininko ir turtu kontrolės 
raportai atidėti ant metinio 
suvažiavimo, nes tų įstaigų 
raportai daugiausiai yra fi
nansiški ir nebuvo • galima 
išduoti nepasibaigus pusei 
metu. Priimta vienbalsiai.

Raportas 
komisijos:

Konst. Kom. sekr. K. T. 
Varašius praneša, kad kon
stitucijai reikalingi skyriai 
yra sutvarkyti ir į tuos sky
rius pritaikyti įvairus kuo
pų sumanymai, kuriuos męs 
turėsime svarstyti. Rapor
tas priimtas vienbalsiai.

Sumanymas eiti pietų ant 
45 minutų ir susirinkti ant 
antros sesijos kaip 1:15 po 
piet priimta vienbalsiai.

na, J. Kaževa, 
kets,\J. Užkuraitis, J. Dar- 
gis, K. Kairys, K. Bogušas, 
W. Andri jauskis, St. Petri
kis, P. Norkus.

2-ros kp.—M. Navickas, J. 
Briedis, K. Strielčius, K. Za
biela, J. Parčevskas, A. Šat- 
kus, K. Guopas, J. širvic- 
kas, J. Maseliūnas, St. Vilk- 
trakis, J. Mažeikis, A. Var
nas, J. Rudžiams, K. Bal-
čius, I. Bartkus.

3- čios kp.—J. šadbaris, P. 
Liepa, J. Gataveckas, AV.Ra
manauskas.

4- tos kp. F. Pikšris, 
Martinkus, A. Keršis, J. 
leckis, M. UTbaviČius.

5- tos kp.—I. Savukaitis,J. 
Mankevičia, F. Salickas.

K.
Pe-

A. Vestartas, A. Žvirblis, J. 
Rudžianskas, B. Lapeika, 
Jur. Bruknis, K. Rožiukas, 
K. Žemiackas, J. Katelia, J. 
Grigaliūnas, St. Kirmius.

8- tos kp.—A. Tėvelis, P. 
Kasulonis, A. Palucis, A.Ru
džius, J. Andruškeviče.

9- tos kp.—A. Adomaitis.
10- tos kp.—J. Shopis.
11- tos kp.—B. Jatskaitis.
13-tos kp.—F. Pocius, K. 

Vestartas.
Iš viršminėtų delegatų pa

sivėlino šie delegatai: J. 
Dargis — 30 m., S. Viltra 
kis 1 vai. J. Shopis 2 vai. vi
so dalyvavo pirmoj sesijoj 
58 del. ir centro valdyba, 
kaip viršminėta.

Rinkimai suvažiavimui
• valdybos.

Rinkimas pirmininko. Vie
ša nominacija, slaptas rin
kimas. Palaiko nominaciją 
ir lieka išrinktas J. K. Ma- 
žiukna 31 b., J. Parčevskas 
16 b., J. Ambrožaitis 11 b. 
Užima vietas J. K. Mažiuk- 
na—Pirm., J. Parčevskas— 
vice-pirm.

Rinkimas sekr. Vieša no
minacija, slaptas rinkimas; 
palaiko nominaciją ir lieka 
išrinktas J. I. Alexis 34 b., 
J. Liepa 16 b., A. Šatkus 11 
b., Seįr. J. I. Alexis, pagelb. 
P. Liepas

Sesija antra.
Atsidarius antrai sesijai, 

buvo peršaukti delegatai 
per sekr. J. I. AlexJ. Dele
gatai visi pribuvo, kaip pa
sakyta pirmoj sesijoj, ne
skaitant nekuriu, kurie pa
sivėlino ant 10 minučių,kiek 
buvo patėmyta, atėjusieji 
neįsiregistravo ir tokiu bū
du nebuvo galima sužinoti, 
ant kiek laiko buvo pasivė
linę.

Sulyg kuopų išrinktų de
legatų visai nedalyvavo šie 
delegatai:

4-mos kp. Jurgis Stasevi- 
če, 2-ros kp. Mat. Danelas, 
4-tos kp. V. Medvikis, 7-tos 
kp. K. Brazaitis, A. Vaino- 
rius, K. Petkeviče, reiškia, 6 
delegatai visai nevažiavo į 
seimą. n

Antroj sesijoj taip-pat 
dalyvavo visas centro komi
tetas ir 58 delegatai,

Jonas MATHUS
Geriausias, Didžiausias ir šva
riausias saliunas visam South 

Bostone.
Įvairus gėrimai ir užkandžiai. 
Patarnavimas prielankus. Atsi- 

’ lankykite ir persi’ikrinkite.
JONAS MATHUB

(Lietuvis Savininkas)
£42—144 W. Broadway 

So. Boston, Mass.
(Dešimts žingsnių nuo Lietu
vių Labdarystės Draugijos Na

mo.

Dr, Richterio 
PAIN

EXPELLEIL
BU 

“ANKOR” 
nuo Reuma

tizmo, sustin
gimo sąna

riuose ir rau
menyse.
Tikrasis par

siduoda pake
lyje šičia nu- 

• pieštame. At
nešk visus pa
kelius, kurie 
nebus užpe- 
čėtyti su 
“ANCHOR” 
25 ir 50 cent, 
aptiekose ir 

' tiesiog nuo
F. AD. 

RICHTER 
CO.

74—80 Wash
ington St., 
New York •

&

TEISINGIAUSIA Ir GERIAUSIA 
LI1TUVIIKA

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'4 aš prisiųsiu per expre-

K. MDLAUSKAĄ
Aptiekorius ir Savininkas 

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

Tel, So. Boston, 21014 k 21013.
k

Pittsburgh, Pa. bavaitę kiekvienu menesiu rrank ana 
J I Alexis P O Box 344 Diamond sta- 

Pittsburgh,
Fe Pikšris, 1331 Penn Ava.

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

kuopos P Samulionis
P O Box 63, McKees Rocks, 

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

kp, Fran. Pikszrius 1331 Penne ave.
Pittsburgh, Pa. 

Brazauskas, 
O. Box 164, Cuddy, Pa- 

A Žvirblis, 2228 Forbes str, 
Pittsburgh, 

kp A Paliucis, 2123 Wrights at. 
Pittsburgh, 

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

kp. John Shopis, 713 McKean

pu.

Pa.

Pa
2

kp»

kp.

10

11

12
11

Pa.

uamta evciauiej, 23-cia Ava. ir Lax*, 
gatve, upi* 1 vai. po pietų.

j w. 
p

Pa.
SS
Pa*

Pa.
------------- --------------------- avė.

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

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

Millsboro, Pa.

LIETUVOS SUN U IK DUKTEiw 
DRAUGYSTE, WAUKEGAN, iL! 
riruiiumkaM A. i'. oauecKla, 

8U2 — bat St, 
Vice pirmirunkaii K. Dmiša, 

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

922'—lutu Str.
Finansų rast. J. VVaicis, 

y 132U JLdhcoln st., Waukegan, 111.
Kasteriu* Al. Kairaitis,

166—lUth Str. North Chicago, Ill.
Kasos Glob. M Kekis,

1548 Sheridan Kuad N. Chicago, 
Kasos Glob. K. Ruleviče,

1330 S. Jackson st. Waukegan, 
Maršalas K. N avie kis,

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

1448 Jackson at. Waukegan, Ill.
Susirinkimai atsibuna ka« trečia 

nedėlia kiekvieno menesio 2 vai. po 
pietų 
Bt.

Lluonybe* svetainėj, KOI—8th 
kJharldan Rd. Waukagaa, Ill,

iltu.

LAlSyĖS SUNŲ DRAUGYSTĖ, 
MAEANOY CITY, PA.

Vaidybos adresai:
Pirmininkas P. Ysoda 

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

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

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

1227 East Pine Str.
Iždo trustisai: A Račkauskas, 39 10th

St., J. Baukus, 1121 E. Mahanoy 
avė., J. Mickfūnas, 819 E. Pine Ct. 

Maršalka L. Andriuškevičius
802 E Market 

515 W. Pine Str.
Susirinkimai atsibuna paskutini 

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

St.

St.

pa

ra

Pa,

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

Viršininkų adresai.
Prezidentas St Melson

<84 Ferry st. Eastoa.
Zice prez S Masiulevičiene

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

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

676 Church st Easton, Pa. 
Sasjerius F Vituris

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

634 Ferry Str. Easton, Pa. 
Maršalka P Urbienė

676 Church st. Easton, Pa 
Susirinkimai atsibuna kas pirmą 

’ėtnyčią kiekyj eno mėnesio 8 vai. 
vakare, Anglų socialistų svetain. 43® 
Northampton St Easton, Pa

Easton, Pa.

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

Viršininkų adresai: 
Pirmininkas F. Raškevičia, 

1012 So. Main Btr. 
Vice pirmininkas A Šimonis, 

617 Michigan Ave.
Protokolų raštininkas O. Užbaliuti, 

' 622 Hulin St.
Finansų raštininkas P. G. Aleksynas 

1516 — 14th Ava.
Iždininkas S. Buzinskis, 

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

Susirinkimas atsibuna pirmą aadil- 
dlenį, kiekvieno mėnesio, 1011 
Main St., 2 vai. po pietų.

YlETUVIŲ 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 sekret. S Gelumbauskaa, 
920 Jackson Str. 

Iždininkas J. J. Juozapavičla. 
1915 Jay Eye See 

Ižde Glebėje!: A. Dukteris, 
444 Park View, 

“ M. Kavaliauskas, 
LBD. laiko savo susirinkimas k ta 

trečią nedėldienį kiekvieno mėnesio, 
Winter Hall, 412 6th St. Raciao, Win.

Draugijos, kurios turi 
“Laisvę” savo organu.

Wia.

Avė.

Avė.

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

Viršininkų Antrašai. 
PirmlnnkaB B Kardokaa, 122 C*nri et. 
Pirmininko pagelbininkaa K. Lntkaa, 

211 First Str.
Nutarimą raštininkai 8. Merkia, 

255 Bond Str.
Turtų raštininkas J. Jankaaakaa 

232 Front Str.
Iždininkai J. Juzapama, 

234 Clark Plaee 
Ižde globėjai: E. Makutienae,^ 

149 Clark Place, 
M 6. Morkiukia 

s 109 So. Park Rte 
Maršalka B. Budrus, 240 loerat ik 

Viii Elizabeth, N. J.

DRAUGIJA SUNŲ IR DUKTBRŲ 
MELROSE PARK, ILL.

Pirmininkai K Jankaaakaa,
P. O. Box 749, MolrOoo Park,

Pagelblnlnkaa D. Rimta.
P. O. Box I4t, Molrooo Parii

Protokolą raitlalakaa Iv ovaaaa
ilurėtojaa A Staravlčia, Box lilt

Molroao Park, IlL

III.

DR-JOS MIRTOS VALDYBA 
Cleveland, Ohio.

Pirm. V Ivanauskiutė, 
1452 East 33rd St, 

Vice Pirm. J Katkauskae, 
6823 Superior Ave

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

Fin, rašt, Antanas Baniai!*.
1449 East 24at Str,

Kasierus M Lavinskaa, 
8120 Cory avė.,

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

“ V_ Kvedaravičius, 
1543 Oregon avė. , 

Dainų repetlcijoe atalbuna 
▼iena aėrėda, nuo 7:30 raki.
Schwab svetainės, 6131 8t. Clair nv» 
Mėnesiniai susirinkimai atsibuna kr. 
trečią pėtnyčią kiekvieno Msenosk 
nuo 7:30 vai. vakar, ant Schwab □▼« 
Lainfea. 6181 St. Clair ava. Knygyt»x. 
randasi Neuros krautuvėje, 2047 Kt> 
caiiton ava. Knygos išduodamos Kit 
krieną Panedėlio vakarą, nae 7:84 

karo.
KnygloB Pranas Tum*uiut. 

447# B. 72 B*
TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYS

TĖ, MOLINE, ILL.
Valdybos adresai:

Prezidentas F Akatckis, 1360 12 avė, 
E. Molino, Iii. 

prez. M Dackus, 854—8th str., 
Moline, III.

Rusteika, 
avė. Moline, III. 
W Vapsevich

Vic«

Prot sekretorius S
1220i — 7th

Finansų sekretorius
43,6 — 4th ave, Moline, III.

Iždininkas K Juška 325 —4th ave.
Moline, Iii

Maršalka F. Barauskai
1220J — 7th Ave., Moline, III.

TM D-tė susirinkimus laiko pirmą 
nedėldienį kiekvieno mėnesio Turner 
Hali svetainėj, 14th St. ir 6th Ave., 
Moline, III.

VYRŲ IR MOTERŲ APŠVIETOS 
DRAUGYSTĖ, CICERO, ILL.

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

1402 South 48th Court
Protokolų rašt. M Dobraškis, 

1216 South 60th Court, 
inamsų rašt. V Shileikas, 

1409 So. 49th avė,
Kaeierius Mrs M Bartkienė, 

1500 South 48th Court 
asotj- globėjai:
Mrs O Elterman, 1533 8. 50th Ct., 
Mrs Z Gulbinienė, 1631 8. 49th Ct. 
Mrs M Dolan, 1533 S, 50th Ct, 
Maršalka T Bartkus, 1600 So.. 48 et

Cicero, III.
Susirinkimai attdbuna kas paskali

ai nedėldienį kiekvieno mėnesio J. 
Neffe evetalnėj, 1500 Bo. 49th ave, 
Cicero, Ill, 1 vai. po pietį.

PERSKAITYK! v
Kiekvienas nau
jas skaitytojas,, 
kuris užsirašys 
pas mane “Lai
svę” ant metų 
ir užsimokės $2- 
50, tai gaus do
vanų knygų ver
tės 1 dolerio ar
ba “Kardą” ant 
metų. Senas 
skaitytojas, ku- 

atnaujins, gaus knygų už 50 c.ris
Kas iš neskaitančių dar prisius už 
’’Keleivį” $1,75 gaus knygų už 50 c; 
senas skaitytojas gaus knygų už 25c, 
Kas prisius už “Kovą” $2,00, gaus 
knygų už 75 c, kas prisius už “Kar
dą” $1.00, tas gaus knygų už 85 c. 
senas skaitytojas už 25 c, Kas užsi
rašys “Naująją Gadynę”, kaina me
tams $1.50' tas gaus knygų už 50 c.

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

už ’’Moterų Balsą”, gaus knygų už 
25c, Rašydami pažymėkit, ar esate 
enas, ar naujas skaitytojas.

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

Pinigus siųskit šiuo adresu:
> J. POCIUS,

į 2370 Margaret St, Philadelphia, Pa.

Taip-

1315 Arch Street

111.

111.

III.

WAjFBRBUKY, CONN. j

iriai 
au

iERIAUSIA PIRMEIVIŠKA A
UŽEIGA PAS T

™GEO LASKEVIČIĄ 1 
m bank n. ta **m1

TREJOS DEVYNERIOS

TREJANKA
d
c <u

•m*
bJD 
C
d

•v-4 
o

DAUNOROS trejanka yre tflerat 
lietuviška. Saugokitės padirbi- 
mų-imitacijų.

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

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

c/x

Vi

Vincas j;’’Daunora 
A P T1Ė KO RIUS . 'i x

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

REIK ALACKIT rašydami, kokitį norite nemažiau kaip už 2SC. 
bus jums prisiųsta.

^r229 BEOFORDį-AvE: 
:tr-;^KAMPAs^N0RTH.4te® gaT"vės_

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 įvairių ligų žiemos laike. 5) 
ĮVAIRUS 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.

L SHAPIRO, Lietuviškas Aptiekorius 
410 So. 2nd Street, kampas UUnion Ave.

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

Nusipirk gerus ir tvirtus čeverykus
Tėmyk, nes krautuvę 

perkrauščiau nuo 108 
Grand Street, po numeriu 
157 Grand Street.

J. MARTINAITIS,
157 GRAND ST., 

BROOKLYN. N. Y

kuris gydo pasekmingai 
visokias ligas PILVO,

LIGAS, REUMATIZMĄ, 
IGAS. IŠGYDO

PER-
OPE-

Philidjlphįjos Specialistas vyrų mjterų
DR. WASSERMAN
PLAUČIŲ, ŠIRDIES, VIDURIŲ
SLAPTAS LIGAS IR ĮVAIRIAS KRAUJO
TRUMPAM LAIKE, TAIP KAD JREIKALAUJATE 
TRAUT SAVO DARBO. GIMDOS LL AS . YDO BE 
RACIJOS.

Turiu naujausios mados mašinas dėl ištyrimo li^ų. 
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
Philadelphia, Pa.

Ofiso valandos: uu 9 ryto iki 8 vsl. vakaro.
Nedėliomis nuu 10 ryto iki 2 vai. po pi Per paČtą ne- 

trvdau. Galin susikalbėt lietuviškai.

J. A. KATKUS
Užlaikau visokių knygų ir kitokią 

daiktų. Galima gauti pirkti visu* 
Amerikoje leidžiamus, ^laikraščius, 
taipgi ir juos užsiprenumeruoti.

’ Krautuvė atvira nUo '7 iš ryto iki 
12 vidurnakčio.

Toliau gyvenantieji galit kreiptii 
laišku šiuo adresu:

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

Akušerkaį
Pabaigų*?kurtą Woman* f

Collage Baltimore, MO. f
Pa*ekm(ng«l atlieka tave darba ert f 

gimdyme, te'pgt sutelkia r'.toxlM rodet % 
pagelba Invatrtoae motoru ligota. C

F. Stropiene,X«.V.‘..’. | 
’ SO. BOSTON. MASS,

ilk
APLA. DR-JOS CENTRO VALDY 

BOS IR KUOPŲ SEKRETORIŲ 
ADRESAI:
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Praneškit šiuo aclre-

(46—49)
168 Union Ave., Brooklyn,

(44r-51).
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ManhattanTel. Orchard 3716

MIK. KA’RUKSTIS
Hat Stores

(Hali’
PAJIESKOJIMA1 230 Grand st. arba 479 Grand st.

542 E. 14 St.

in//

y*
Įsteigta nuo 1902 m.

Pranešimas Ai.

JOKŪBAS

i

N.Y.

Antra

St.

KENO LAIKRODYS SUGEDO?
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Kiekvieną 
Pakele vingą- 
Priimam 
Gražiausiai 
Ir tlsada.

Ž

Atsišaukit greit.
J. A. SASNAUSKAS 

Clinton St., Binghamton, N. Y.
(44—46)

6
Telepnone ivov Urreenpoint.

Dr. H. Mendlowitz

.$5.00 ir aukščiau 

.$5.00

.$1.50 ir aukščiau 
$5.00 už darni

.$1.50 ir augščiau 
50c. 
50c.

svetainė (Palace 
koncertams, teatrams, ba- 

susirinkimams z ir Billing

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

Tarpe 22 ir 23 Sts 
užeiga:

183 Roebling St.,

CAFE SU SVETAINE 
RESTAURANTU 

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

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

•>

rėvas.

2
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Z. Kas žinot?

KLUMPAKOJIS

VIETINES ŽINIOS.
PRANEŠIMAS.

Birželio 3 d. buvusioje L. 
S. S. IV-to Rajono ekstra 
konferencijoje, tapo įkurta 
tam tikra įstaiga nurody
mui draugams ir kitiems lie
tuviams, kur galima gauti 
juridišką pagelbą atsitikime 
suareštavimo, surišto su 
registracija arba konscrip- 
clja. Toji įstaiga veiks New 
York ir New Jersey valsti
jose, kur randasi L. S. S. IV 
Rajono kuopos. Kiekviena 
L. S. S. kuopa turi tam tik
rą komitetą, kuris rūpinsis 
vietos lietuviais. Tie komi
tetai prie pirmos progos pa
skelbs savo antrašus.

Lietuvių Teisių Pagalbos 
Draugijos Centralis Komi
tetas:

J. Benes.
M. M. Rice-Herman 
J. J. Jukelis.

Adresas dėl susinešimų:

Susirėmimai policijos su 
žmonėmis.

Panedėlio vakavę įvairio
se New Yorko miesto daly
se buvo mitingų prieš įvedi
mą priverstino kareiviavi
mo, kurie neapsiėjo ir be su
sirėmimų. Ypatingai daug 
publikos susirinko Bronxe, 
kur buvo pagarsinta, kad 
kalbės A. Berkman ir Em
ma Goldman. 8:30 vfil. va
kare policija uždarė svetai
nės duris. Žmonės gi vis ė- 
jo ir ėjo. Policija pradėjo 
susirinkusius varyti, bet pa
mačius, kad jie nesiskirsto, 
tuojaus paleido darban laz
das.

Daugelį smarkiai sumu
šė, o kitus ir pavojingai su
žeidė. Suareštuota apie 40 
žmonių.

Kitoj vietoj palei elevated

minios iš vienos pusės ir ka
reivių ir matrosų kitos pu
sės, įvyko smarkus susirė
mimas. Yra nemažai sužei
stų iš abiejų pusių.

Tarpe suareštuotų yra 
keliatas ir rusų. Vieną jų, 
S. Krinicką, jau spėjo nutei
sti ant šešių mėnesių į ka
lėjimą.

Policija suareštavo socia
listą J. Akselrodą tik už tai, 
kąd jis su savimi turėjo ke- 
liatą numerių “Internacio
nalo”, organo Socialistų 
Propagandistų Liigos.

Kitose vietose taipgi buvo 
areštų ir daugelis tapo su
muštų ir sužeistų. Policija 
visur elgėsi neapsakomai 
žiauriai.

AUKOS “LAISVĖS” PO- 
PIEROS FONDUI.

L. S. S. 83-čia kuopa 4-tą 
birželio turėjo ekstra susi
rinkimą. Susirinkimas bu
vo gana pavyzdingas; dele
gatai parvažiavę nuo IV 
Rajono ekstra konferenci
jos, sakė, kad mūsų kuopos 
susirinkimas padarė daug 

x didesnį įspūdį, negu kaip IV 
Rajono konferencijos.

Susirinkimui pasibaigus, 
drg. J. Juška perskaitė 
“Laisvės” atsišaukimą į 
skaitytojus. Pasirodė, kad 
visi draugai “Laisvei” labai 
simpatizuoja, bet ant grei
tųjų negalėdami kitaip pa
gelbėti, nutarė kiek kas iš
gali paaukauti. Aukavo se
kanti draugai: J. Lasis $1; 
M. Meškauskiūtė 30c.; 
Repečka, J. Kaulinis, 
Kaulinis, J. Skirmanta,
Juška, A. B., J. Juška, V. 
Zabulionis, J. Rinkevičiūtė, 

į J. Senienas, J. Vaiginis —

LAISVĖ

blis — po 10c.. Iš kuopos 
iždo-paskirta $1.75. Viso 
$6.00.

A. Bilda,
Nuo “L.” Adm. — Pinigus 

gavome ir tariame širdingų 
ačiū tiems draugams, kurie 
'atjaučia mūsų idėjai ir atei
na į pagelbą. <

Iš Central Brooklyno.
L. S. S. 83 kuopa auga ga

na sparčiai. Per- gegužės 
nėnesį prie kuopos prisirašė 
> nauji nariai. 3 d. birželio 
buvo mėnesinis . susirinki-* 
nas, kuriame vęl prisirašė 

3 nauji nariai, tarpe jų ir < 
viena moteris. Dabar kuo-, 
na jau turi 25 narius pilnai ) 
’žsimokėjusius. Reikia pa
žymėti, kad ir moterįs pra- 
leda suprasti naudingumą 
organizacijos ir prie jos ra
šytis, nes dabar prie kuopoj 
priklauso keturios. Kandi
datu vvru ir moterų turime 
.jana daug ir greitu laiku jie 
/isi prisirašys prie kuopos. ■

Į susirinkimus draugai1 
gana skaitlingai lankosi, y- 
\atingai pasižymi naujai 
•nusirašiusieji. Aš manau, 
kad mūsų kuopoj greitu lai
ku atsiras smarkiu ir ener
gingų veikėjų dėl socializmo 
labo.

draugų.
Panedėly, 11 d. birželio, 

Sokolų svetainėj, bus mėne
sinis susirinkimas L. S. S. 
19 kuopos. Pradžia 7:30 va
landą vakare.

Draugai ir draugės, būti
nai malonėkite atsilankyti į 
ši susirinkimą, nes yra la
bai daug svarbių reikalų.

Bus balsuojama įvairios 
rezoliucijos, reikės išrinkti 
naują kuopos valdybą, taip
gi reikės išrinkti ir delega
tus į pavieto konferencijas 
sekančiam pusmečiui ir dau
gybė kitų reikalų.

Taipgi draugai privalote, 
visi užsimokėti narines mo
kestis už pereitą pusmetį, 
nes reikalinga pasiųstai į S. 
P. pavieto skyrių raportą a- 
pie narių stovį.

L. S. S. 19 kp. Fin. Sekret.
J. Urbonas.

Gaudo vokiečių “šnipus”.
New Yorko policija dabar 

energingai darbuojasi be- 
jieškodama vokiečių šnipų. 
Anglų laikraščiai praneša, 
būk jai pavykę susekti čielą 
slaptą organizaciją. Pasta
romis dienomis pavyko sua
reštuoti keturis “svarbius 
vokiečių valdžios agentus”.

New Yorko moterįs reika
lauja duonos.

New Yorke, taip vadina
moj East Side daly, darbi
ninkų šeimynos badauja. 
Šiomis dienomis tos dalies 
miesto moterįs buvo suren
gusios mitingą ir protestavo 
prieš neapsakomą maisto 
brangumą. Paskui dalis 
moterų patraukė City Hali 
linkui. Bet kada jos arčiau 
prisiartino, tu o jaus jas pa
sitiko policmanai ir neleido 
eiti į City Hali. Moterįs 
šaukė:

“Mūsų kūdikiai badu mir
šta ! Męs norime duonos”!

Bet policmanai vieton 
duonos, parodė moterims 
lazdas ir badaujančias iš
vaikė.

Laisva šalis, galite badu 
stipti ir niekas jums nei pu
sės žodžio nesakys.

Jeigu kur randasi arba ra
sis tuščia vieta del groser- 
nes lietuvių ir lenkų apgy-

ventoj vietoj, New Yorko 
ar New Jersey valstijose, 
malonėkit man pranešti.No- 
rėčiau, kad sykiu būtų ir 
gyvenimui, vieta. Už gerą 
nurodymą $5.00 arba ir dau
giau.
su:

" Naujiena! Naujiena!
Pirmutinė Lietuviška Au

deklų Krautuvė, kurioje už
laikome visokių vilnonių au
deklų dėl siūtų ir overkautų. 
Materijas užlaikome nau
jausios mados. Labai priei
namos kainos.
P. Pelkauskas ir

F. Mal kevičius.

Ištraukiu OVkA I tarpe 11 Ir 12 
Dantis Mllxnl vai. kasdieną, 

kad tuom parodyt, jog ištraukiu
BE SKAUSMO!

Minkšti robiniai prisisiurbianti smegenis 
kurie tinka kiekviena! burnai. Parsiduo
da žema kaina ir gvurantuoti.
Pilnas setas dantų ... 
22 k t. auka, kepuraite*. 
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.

DYKAI! 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. Informacijos dykai. Mano 
t ūkai yra 22 karato čysto aukso su dubeltava apačia, 
gvarantuotas. Kainos prieinamos. ]“ .
kainas vartojamas pagal reikalą.
Ofiso valandos: i

Petrogradas, 1 t į. birželio. 
—Telegramos praneša, kad 
dabartinis karės ministeris 
Kerenskis paves sumanymą 
pasiųsti 10 tūkstančių ora
torių į frontą, kad pastarie
ji “pakeltų” nupuolusią ka
reiviu dvasia, v v

BALKANUOSE.
Rymas, 1 d. birželio. — 

Telegramos praneša, kad 
Albanijoj italu kariumenė 
užėmė keturis kaimus.

Berlynas, 1 d. birželio. — 
Vokiečių generalis štabas 
praneša, kad Klacedonijoj 
vokiečių ir bulgarų žval
gams pavykę paimti kelis 
desėtkus nelaisvėn.

ANGLŲ SOCIALISTAI 
DALYVAUS KONFEREN

CIJOJ.
Anglijos socialistai daly

vaus Stockholm o tarptauti
nė! konferencijoj,kuri įvyks

PETRAPILYJE.
Petrapilio mokslo apygar

dos globėju paskirtas tech
nologijos instituto prof. A. 
Voronovas.

PARSIDUODA VALGYKLA, žemai 
mieste, netoli Wall St., biznis gerai 
eina, nereikia dirbti naktimis. Parsi- 
uoda lengvomis išlygomis. Kas no

ri pasidaryV'pinigų, gali pirkti. Rei
kalaukite platesnių informacijų ar y- 
patiškai kreipkitės.

McMALLINS LUNCH
76 Pine St., New York City

(40—48)

Parsiduoda pigiai ir greitu laiku 
BARZDASKUTYKLA (Barber Shop) 
2Į. krėslai ir 1 bolinis stalas. Lietu
viu j ir lenkų apgyvento] vietoj, prie 
lietuviškos svetaines ir tik viena lie
tuviška barbernė šiame mieste. Par
davimo priežastis—važiuoju į Rusi- 
jQ-

Pajieškau J. Stankaus, Kauno gu- 
bern., Raseinių pavieto, Žiūraičių kai
mo, šviekšnų parapijos. Prieš 15 
metų išvažiavo į Ameriką. Apie 4 
metus rašinėdavo laiškus iš Chicago, 
III. Dabar jau bus apie 11 
kaip jokios žinios nebegaunu. 
žinote, malonėkite pranešti, 
pranešimą prižadu $20 dovanų.

Barbora Stankiene 
432 N. 9th St., Philadelphia, Pa.

(46—47)

Pajieškau B. Peledžiaus, girdėjau 
gyvena Detroit, Mich. Pajieškojimo 
priežastis—jųsų giminaitis Jonas Ka
sparas tapo užmuštas ant 
Springfield, Ohio. Meldžiu 
ti ypatiškai ar laišku, nes 
gų. ' •

A. Survilas
Snyder Terrace, Springfield, Ohio.

Pajieškau pusbrolio Prano Augus
tinaičio ir puseserės Uršulės Augus- 
tinaičiutės, Kauno gub. Šiaulių pav., 
Lygumos parap., Degeičių kaimo. 5 
metai atgal gyveno Argentinoj. Ma
lonės jie patįs atsišaukti arba žinan
ti pranešti.

B. Žeigunyčia (Jasaitienė) 
1220 Hamilton Ave. N.W.,

Grand Rapids, Mich.

Naujas išradimas
20 amžiaus.

Dėlei panaikinimo blakių, bamba- ' 
dierių ir kitų vabalėlių, koki tik ga- ' 
Ii atsirasti jūsų šluboje. Tą viską! 
panaikinsite tik į dvi dieni, tik pasių- Į 
skite savo adresą, o visi nurodymai 
visai dykai.

Rašykite ant adreso:
j. W. SAKAUSKAS & CO.

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

Naujausi Columbia 
Rekordai

karūnos Ir til- 
Visas darbas 

Mokestis ant nedėlių. Gazas ir ko

mio 9 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 TBSCHHERG, D. D. S. Liet. Dentistas
500 Grand St., kampas Union Avenue, Brooklyn, IN. 5 

Kalba Lietuviškai, Lenkiškai, Rusiškai. Telephone Stagg 3698.

Pirk kur tavoras geras
Jigu nori, kad gerai 

išrūdytum, pirk skrybė
les vardu:

MANHATTAN 
HAT

271 Elerry Street
Gydau ligonius įvairiomis ligomis, 

o ypač mano specialė 
tai moterų ligos.

Gerai jsitčmyk.it adresą:

DR. H. MENDLOWI17
271 Berry St., I5r<»ok!yn,N.Y. 
r Kampas So. 1-mos gatves.

Štai naujausios dainelė*
3188. Ant kalno karklai siubav* 

Pasisėjau žalią rūtą.
3189. Oi motulė.

Motuš. Motuš.
Tris berneliai.
Vakarinė daina.

Ant marių krantelio. 
Saulutė tekėjo.

Giedu dainelę.'
Gegužinės daina.

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

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

Reikalaukit augščiau paminėtų r* 
kodų pas

J GIRDFS
170 Grand St., Brooklyn, N. 5 
Kampas Bedford Ave.

Telephone 4659 Greennolw

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

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

Ateik ir išbandyk!

New York City,
COR. AVE. B

PRIVATIŠK A MOKYKLA.

Szokių
Mrs. Eisemann’s

1106 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).

Brooklyn, N. Y,

Mokslo Nereikia Jieskot
kad mes nurodome kaip lengvai Išmokti anglų kalbą, aritmetiką 'jl 

kalbos gramatiką savo namuose liuosame laike. Visi išmoksta 
„ Nurodymai ir knyga DYKAI. įdėk stempą. Adresas »

Koresooadencim Mokykit, 1327 N. RobevSt

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

fPIKNIKAS!
Lietuvių Keliones P. P. Draugijos 

1-mos ir 2-roG kuopos įvyks Subatoje 
po piotų 16 birželio (June), 1917, 

Washington Park
Grand St., Elmhurst, L. I.

Kviečiame visus lietuvius ir lie
tuvaites, kaip vietinuis taip ir ir a- 
pielinkės atsilankyti ant šio pikniko, 
kur smagiai laiką praleisime.

Muzika po vadovyste D. Venckaus. 
Įžanka ypatai 25c.
Kviečia L. K. P. P. Dr-ja.
PASARGA: Iš Williamsburg dave- 

gelžkelio ža Grand.St. karas iki pat parkui; iš 
atsišauk-! New Yorko Flushing Ave. arba Gra- 

liko pini- ham Avė. kara»s; iš So. Brooklyno 
imt 3rd Avė. ir važiuoti iki Borough 
Hall, tenai persimainyti ant Cross
town karo ir persimainyti ant Flush
ing Ave. arba Graham Ave. kuris da- 
vežš iki parkui.

(46—48)

Pajieškau giminaičio M. Dubendrio 
paeina iš Kauno gub., Ukmergės pav. 
Šimonių parap., Juodpanų sodžiaus. 
Apie 10 metų Amerikoje, pirma gy
veno Boston, Mass. Turiu svarbų rei
kalą. Meldžiu atsišaukti jo paties ar
kas žino, malones pranešti.

K. Ridikas, 
665 N. Hatchinson St., Philadelphia.

PARSIDUODA FOTOGRAFIJŲ GA
LERIJA liet. Tautiškame Name, biz
nis gerai išdirbtas, lietuvių, lenkų ir 
slavų apgyventa vieta. Atsišaukit 
greit.

K. B. DEAPS
13 Glenwood Ave., Binghamton, N.Y.

(46—48)

Brooklyno ir apielinkės lietuviai, 
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 perduod ,na man, o aš 
stengsiuos atlikt f jo darbą koge- 
riausia ir greičia da. Aš būsiu 
“Laisvės” ofise k s ketvergo vakarą, 
kada bus galim, darbą paimt arba, 
sugrąžint.

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

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

Tel. Broad 1459.

y.

Ik A
r /BĮ

- j

šiuomi turiu už garbe pranešti,kad 
A. KLIMAS atpirko galeriją nuo F. 
Klastovo, kuri randasi po numeriu: 
152 PERRY A VE., MASPETH, L. I.

Su gerais linkėjimais visiems
A. KLIMAS.

TIKRA IR TEISINGA 
LIETUVIŠKA

APTIEKA o
Sutaisau receptus tikrai, 

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 
PERŠALIMO, NUO SILPNU
MO ŠIRDIES IR TT.
Kreipkitės prie manęs, o aš už
tikrinu, jog būsite užganėdin
ti.

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

Brooklyn, N. Y.N.Y.

NUSTOS GALVOS SKAUDĖJIMAS, 
i JEIGU NEŠIOSI AKINIUS.

Iš daug atsitikimų, akių nuvargi- 
’ ma>3, yra pamatinė priežastis galvos 
, skaudėjimo, neuralgijos ir daugelio 

kitų nerviškų ligų. *
Išegzaminuok savo akis.

DR. M. FREEMAN ...
(Akių specialistas) 

Atsiminkit numerį:' 611 Grand St„ 
tarpe Lorimer ir Leonard St.,

Brooklyn, N. Y.

Telephone 2639 South.
' Dvi puikios užeigos:

LIETUVIŲ KOTELIS
Kuriems yra reika’as. apsistoti, čio

nai galima gaut nakvynę arba ir il
gesniam laikui gyvent.

Taip-pat puiki 
all) 

iams, 
J ley.

Brooklyno Lietuviams!
Pirmas Brooklyno

LIETUVIS KONTRAKTORIUS

Kontr aktorius
Padarome visokį darbą prie naujų 
namų statymo ir senų pataisymo. IŠ-. 
pentinu namus iš lauko, taipgi ir vi
daus, popieruoju, pleisteruoju ir ci- 
mantuoju. Reikale kreipkitės ypatiŠ- 
kai ar laišku šiuo adresu;
46 Power St. arba J gyvenimo vietą i 
431 RODNEY ST„ Brooklyn, N. Y.

K j. VASILIAUSKAS

KANCIERIUft

CAFE. Pa
keleivingus 

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

1

& ES MIK zi «

TEISINGIAUSIA UtEIGA
253 WYTHE AVE kamp. No. Irt 84» 

BROOKLYN, N Y,
Telephone Greenpoint 5311.

Tel. Greenpoint
SENIAUSIA UŽEIGOS

VIETA PAS

A. SHRUPSKI
Pas mus galite gauti ska

niausio alaus, puikios degtinės 
ir skanaus vyno. Patarnavi- 
mas'puikiautias, ateikite, o per
sitikrinsite.

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

JOSEPH LIPMAN, M. D-
Specialistas moterų ligų 

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

Iki 10 vai ryte; nuo 1 iki 2 vaL p« 
piet ir nuo 7 iki 8 vftl. vakare.

Nedėliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs išti

riame ir pasakome visas ligas ir P*' 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusiems 
ligoniams parūpiname vietą, kol gy
dosi. Reikalui esant, kreipkitės, męa 
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 Avė, 

arti 117th St, New York Oty

KNYGOS
Kurios turėtų rastis kiekvieno lietu
vio namuose:

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

Pasaulių Ratas. čia aprašoma 
aujos patirtos paslaptis 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, 
alaujant kataliogo ar atsako, 
risiųst už 2 oentu štampą.

F. MILAŠAUSKIS
13 Atlantic St, So. Boston,

1 ' >.* Pinigus į Rusiją ir į Lietuvą siunčiame, paprastai,
I 1* 11 ^lllUllTYUlft kožną dieną ir užtikrinam už greitą dastatymą ir iš-* U 11111 mokėjimą pinigų. Taippat dastatom locnos rankos pa

rašą, t.y. priėmėjo pinigų. Parduodam laivakortes į krajų ir iš krajaus. Jeigu neturit žinios nuo savo gimi
nių iš krajaus ir šiaip su kitokiais visais reikalais kreipkitės pas 1. HBRZ, banlclerlus, 224 W. 
34th St., INew York

Mase.
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