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Žinios iš Lietuvos Dama atsivėrė.

Apie Ukmergės apskritį lį ir traukė ant Šiaulanų ir 
Kelmės. Dvi savaiti pralei
dus, išmušė rusai vokiečius 
iš šidlavos ir nuvijo juos užApie pusę liepos mėnesio vo

kiečiai priėjo prie šatekšnos I Dubisos. Ant Dubisos kran- 
upės ir ten jie mušėsi apie tų buvo labai dideli mūšiai; 
pusantro mėnesio. Buvo laike atakų upę užtvenkda- 
sykį atmušę rusai vokiečius,' \ o lavonai, o krantai jos pa- 
bet neilgai trukus vokiečiai i virto kapinėmis. Išpradžios

heliai ir visas turtas sunai
kintas.

Nuo Biržų i šiaurę, dau
guma sodžių sudegę. Rim- 
kuškiai, Drūseikiai, Braš
kiai, Medaikiai, šlepšteliai 
sudeginti. Tiktai Drūseikių 
mokykla stebuklingai svei
ka išlikusi.' G. Tiškevičiaus 
rūmai daug nuketėję nuo 
armotų.

CARAS IR DOMĄ.
Rusijos caras ypatiškai 

atsilankė Dūmos rūmuose. 
Tai pirmas Mikalojaus II 
atsilankymas Dūmoj nuo jos 
įsikūrimo.

Rusų liberalai, kaip tie 
veršeliai, džiaugiasi dėlei to 
atsilankymo ir priduoda

TURKAI VIS TRAUKIASI 
ATGAL. I

Rusai jau veik baigia už-' 
imti ežero Vario apielinkę, ii bulgarų*, 
tą širdį Armėni jos. Turkai, tuštino Bulj.1 
traukiasi atgal ir, kaip sa-1 žmonės jau pradeda uusivil-

]) ra našauja, kad
a

Šidlavos miestelin buvo
Žmonių dauguma varu va

romi išsikraustė. Turtinga pažino
oficiališkai pri- 
didele svarba.

sparnas rusų 
'’damas Juod
yčiu, randasi

mas iš jų nukrito už mieste virtusi. Smarkiu mūšiu bu
vę tarp Barovėjos ir Liglau- 
kių, paskui už Vinkšninių.

ke mūšių apielinkė labai nu
kentėjo. Sudegė šie sodžiai: 
Gučiūnai, Jurkupiai, Vilai
niai; Naujalyčiai gerokai 
apdegė. Sudegė kaikurie ap
linkiniai dvarai ir vienkie
miai. Daugumas žmonių pa- jnių gatvė ir vidurys. Baž-į 
siliko be pastogės ir apdaro.' nyčios nudaužė bokštus ir 
Vieni išbėgo Gudijon, kiti nuardė stogą, j koplyčią vo- 
pasiliko ant vietos, miškuo-, kiečiai paleido daug šovinių, 
se arba pas kitus savo kai- i bet nieko beveik nepagadi- 
mynus. Vasarojus šiemet; no. Visoj apielinkėj, kur bu- 
buvo geras, bet jį gerokai vo mūšiai, beliko tik pelenai 
kariumenė apmynė. Rugių'ir griuvėsiai. Gyventojai 
ir kitko neleisdavo vežti na-; pasislėpė miškuose ir pelke- 
muosna, bet liepdavo palik-|se su savo likusiu turtu, ma
li ant lauko. Nuo žmonių ž.a tik dalis išbėgo Rusijon.'kęs senas pedagogas ir ži-

Užemę šidlavą, vokiečiai la- nomas’])oetas St. Dagilis, 
riai elgės su gyven- Vokiečiams užeinant negalė- 
atiminėjo nuo žmo-: j{) išbėgti dėl nesveikatos.

viską ėmė, nieko beveik ne-; 
mokėdami. Daugumas žmo
nių neapkainavo savo tur-

nukentėjo nuo šūvių. Baž
nyčią keliose vietose ap
draskė. Užmušė du žmogų,

užvesti.

niunam 
žiūrėti.

o pasilikusioms se-

sako tūlas laikraštis, tai 
tas pats, ką ir laimėjimas 
didžiausio mūšio.

ka riti menės
'.pak .

jau visai arti nuo Trebizon- 
do, didelio Turkijos uosto.

turkai be mūšio rengiasi ap

mer, didžiausias atžagarei- 
i kraš- v,s juodašimtis, pasakė 
tvarka' Gūnios nariams, kad taika 
te savo i neįvyks, kol Rusija ir jos 

talkininkai nerumuš vokie- 
i iii.

Mums rodosi, kad caro

rašai

irę. Žmonės pradeda nuil- VOKIEČIAI MUŠA FRAN- 
i. Netoli Filipopolio buvo CŪZUS.
įsikirtimas tarpe vokiečiu . o, .J Berlynas, 21 d. vasario.— 

l (Vokiečiu kariu m e n ė paėmė 
d:»uji: u, kaip dvi mylias 
francūzų tranšėjų j šiaurę

• nuo Verdun. Taip garsina* 
ir a oficialiame vokiečių ge* 

ralio štabo pranešime. 
Tris tūkstančiai francūzų

Bulgarui vuldžii 
ašanti daugiau

ITALAI PRA?<EšA APIE ‘belaisvių tai p pat suimta
li ’patingai dideli buvo vo-

uirias piešė. Atėmę pinigus ir 
> maistą. Kaip dabar jis lai- 

Laike žinių nėra.
_............ ‘mūšių užmušė vyrą ir vieną 1 Pasakojama, kad vokie-

An’fkščiai. Šiemet vasa-1moterį, jaunus rugius vokie- člai nutiesę iš Subačiaus į 
rojifs Anykščių pasirodė jau 1 ’• --- 1 - - ................
puikus. Žmonės tikėjos su- • 
lauksią gerų metų. Bet at-! 
sitiko kitaip. Rugius pjau
nant vokiečiai buvo jau vi
sai arti, bet prie Šventosios 
upės juos rusai sulaikė ir 
ten ilgą laiką mušės. Buvo 
rusai nustūmę vokiečius net 
iki Troškūnų miestelio, bet

išžagino: trįs tokios aukos

politiška veidmainystė. Jo-' 
klos gilesnės reikšmės tasai 
pasirodymas neturi. Caras 
kaip sėbravo su juodašim-| 
čiais, taip ir sėbraus ir jokių j 
progresyviškų ]
Rusijos gyvenime neįvyks |

------- j ir dabar tiesią toliau Jakob- 
Atbalsiai iš tėvynes. Pa-Į štado link.

(•žiūnų kaimo, Panev. aps., 
kuris dabar gyvena Vitebs-> 
ke, pasakoja, kad mūsų ka- 
riumenei pasitraukiant lie
pos mėn. I.inkavos ir Žeime
lio miesteliai, išliko sveiki.

Zeppelinai atlėks 
Amerikon

tenai pasitraukti ir atiduoti 
Anykščius. Miestelis laike

)sako, kad didesnė pusė sude
gus. Bažnyčios bokštus nu
mušė vokiečiai. Apart mies
to sudegė dar daug kitų 
sodybų. Penionių kaimas 
visai sudegė, Vėjai iškių 
taipgi degė. Per tą visą lai
ką buvo didė suirutė visoj 
apielinkėj. Labai nukentė
jo krautuvės žydų ir krikš-

reiviai, bet dargi atvažiavę 
sodiečiai imdavo svetimą 
naudą. Tame skaičiuje nu
kentėjo labai ir Anykščių 
vartotojų draugija. Žydai 
užvis labiau nukentėjo, nes 
juos be perstojo varė karei
viai važiuoti laukan. Ka
dangi jie visoj apielinkėj ne
galėdavo gaut nė už didžiau
sius pinigus pasisamdyti ve
žėjų, tai daugumas iš jų tu-

suskaitoma daugybė pabė
gėlių rusų, lenkų ir lietuvių 
praeidavo kasdien pro A- 
nykščių miestelį. Stotis vi
suomet būdavo užversta 
prekėmis ir kitokiais pabė-' 
gėlių rakandais. Paskuti-

LAIMeJ IMĄ.
Rymas.—Italų kariumenė 

randasi jau lik 12 mylių nuo ues irConvenvoy. 
Trento, sis miestelis

Italai paėmė Calio ir išvi-! Meuse upe, 10 
jo iš ten austrus, tuo būdu N erduno.

Alzase vok iečiai tap-pat 
iosi paėmę 700 yardų 

labai francūzų tranšėjų. 80 fran
ci jie Tūzų belaisvių ir čia paimta* 

’Telegramose iš Paryžiaus 
taip-pat kalba apie didelį vo
kiečių antpuolį ir pripažįs* 
lama, kad francūzams rei
kėję pasitraukti. Prancūzai

mojimu, kaip ir Erzerume.
Didysis kunigaikštis Ni- praruimuodami sau kelią įl

liso i Erzerumą.
mams negalima tai]) 
pasitikėti, nes papra: 
visuomet meluoja.

Pastara- 
randasi ties 

mylių nuo

mot sužinota, kad Erzoru- 
mas jau rusų rankose.

’Turkų armijos dalis sku- 
.1.iriasi į fortą Rizeh, kuris 

permainų ran(]asį Juodmario pakraš- 
, , , - ty- Rusaitol, kol to nepareikalaus -jjcms kepa>

JAPONŲ LAIVYNAS VI
DURŽEMIO JUROJE.
Kopenhagen. — Vokiečių 

laikraščiai rašo, kad japonų

Rusai nori
duržemio jūrą. Du japonų

ėmę.

susipratę darbininkai,

KĄ SAZONOVAS 
PASAKĖ.

Dūmos posėdyje užsieni
nių dalykų ministeris Sazo-1 
novas dar kartą pranešė,

nam laimėjimui. Jisai pa 
vadino šią kai y didžiausiu 
prasižengimu prieš žmoniš
kumą, bet nuvertė visa bė-

korespon- ja anį vokiečių
vo tik nedideli susirėmimai. <Hiiias_iaso io imiiyuu. .u- 
Mūsų kariumenė stengėsi &Ll ^°.iau.\ ,al
suturėti vokiečių užpuolimą, vokiečių Zeppelinai gali cai 
k-j.J (mintu nn«i1 rnn kti mūšiu i ktl AlllCllkon. lai VISdl

Vaškų miestelyje

plyšę armotų šoviniai. Di
desni susirėmimai - mūšiai 
iškilę prie Gružių dvaro ir

helmshaveno ir pasiekti
Konstantinopolį, tai kodėl

Sazonov akė, kad 
Bulgarija 
u nepri-

viso

buvo išvažiavęs 
p ir nebegalėjo

dui kitų stuikininkų.
Kaikurie iš lietuvių Rygoj 

paskui įstojo į latvių batali
jomis. Įstojo į tuos batali- 
jonus ir du jo pažįstamu: 
Antanas Mažukna iš Miko
liškių kaimo ir Požėla iš 
Steigvilių kaimo. Deginimų 
pasitraukiant čia nebuvo

merikon, tuo labiau, kad jie 
jau parodė savo praktišku
mą, v

Zeppelinai gabentų mais
tą iš Amerikos Vokietijon, 
nes maisto Vokietijai ištiesų

GELŽKELIO NELAIMĖ.
Ant New York, New Ha

ven ir Hartford gelžkelio 
’vėlei įvyko nepalaima. Ne- 

daroma ir tik ten gaisrai to)i Milford, Conn., susikūlė
kildavo, kur būdavo susirė- traukiniai ir 10 ypatų už- 
mimai. Iš vietos gyventojų mušta, o 50 sužeista.
bėgo mažai kas.

(“Rygos Garsas”.)
Katastrofa įvyko prie se

kančių aplinkenybių: 
1 Springfieldo ekspresui vy-

nuskendo.
3 d. sausio Tokio buvo o-50,000 armėnų prisidėjo

prie rusų kariumenės irt a- ficiališkai Teskelbta, Sad 
not Petrogrado laikraščių, Viduržemio jūron siunčiama 
visa Armėnija dega neapy-

JAPONAI ANT FILIPINŲ.
Japonų biznieriai povaliai

Vokiečiu kaizeris būk tai 
ūsiiiiites aštru pairepima

laivų eskadra, kad apsau
got japonų pirkliškus gar-

1 būvius.

į 1

ii generolams 
sulaikyti rusu mai « L

CHIN I JOJ.

ant žūt 
ivi

MAIŠTAS EGIPTI
Konstantinopolis. —

užėmė miestus

SKCiota Kares teises. zvpit 
sukilimą toj provincijoj nė 
ra pilmi žinių.

ŠVEDIJOJ.
išleidi

TAISO KELIUS Į 
NIKUS. •

Paryžius.—Tūlas 
ROŽE LUXEMBURG PA- ias pabėgėlis sako, 

LIUOSUOTA.
kad vo- 

; kiečiai ir bulgarai esą labai 
i užimti kelių taisymu į Solo- 

Vokietijos socialdemokrate nikus. Neužilgo jie atakuo- 
paliuosuota iš kalėjimo, kur ma Salonikus, 
išbuvo veik metus laiko už’ 
prieškarišką agitaciją, i 
Draugai K. Liebknecht ir į 
Hoffman pasitiko ją išei
nant iš kalėjimo ir įteikė ge 
lių bukietus

SOLO- jciams, kad jie nevažiuotų 
ant apginkluotų laivų, ku-

■ ’ riuos Vokietija žada skan
dint be persergėjimo.

BULGARAI IR VOKIE
ČIAI PYKSTASI.

Iš Solonikų praneša, kad 
visoj Bulgarijoj jaučiama 

; didelis neužsįganėdinimas

niai tūla japonų pirklių 
m a nupirko dideliausias 
cukraus plantacijas nuo ku
nigų domininkonų. Dabar 
vedamos derybos dėlei nu
pirkimo kitų biznių.

i LIETUVIU SANATORIJA,
I *■

"į Užsidarius užsieniams, gy
ja; mosi vietos sergantiems 

pinučių ligomis ir apskritai 
|tuberkulozu pasidarė nebe- 
1 prieinamos. O lietuvių, ser- 

t ančių tubergulozu, vra ne- 
"i maža. Visiems yra žinoma, 
\ kiek jaunų lietuvių pajiegų, 
’jos tik pražydusių talentų, 
"įyra žuvę nuo tos ligos. Lie

ji uvių Centralinis Komite
tas, norėdamas palengvinti

jinuj, tuomet nereikėtų taip č ;)abar> kada mažne visi 
daug pykdės su Vokietija, jbljstejpė sa-

IŠTRĖMĖ JUODKAL
NIJOS KARALIŲ.

ja Viedomosti” praneša, kad 
talkininkai išsiuntė ištrė-

one, Francijoj. Jam už-

įsinešti su karalaičiu Mir

‘natoriją K rime. prie Juodų* 
iiu jūrių, Jaltoje. Sanatori
ja jau Įtaisyta ir ligoniai jau 
■priimami, Tilpti galės lig 
(40 lovų. Kas serga ir gy- 
| (lyties yra reikalinga sana-

im į lietuvių Draugijos Ko 
miteta (Petrograd, Baskov

BIRŽAI.
“Liet.” Balsas rašo:
Vienas pabėgėlis iš Biržų, 

" kuris buvo ilgą laiką po vo- 
nėse dienose, kuomet visai kiečiais, šiaip nupasakojo 
nebetoli buvo vokiečiai, dau- apie tą apielinkę.
gybę tų daiktų, sukrovęgybę tų daiktų, sukrovę į! Biržai patys nedaug tenu- 

^krūvą, sudegino. Sudegino Namai beveik visi
taipgi stotį ir tiltus. Už- sveiki išlikę, apdaužyti Jan- 
. , . v. A , w. 'šono namai, kur buvo miestoemus vokiečiams Anykščius , , , ’, J ,mokykla; per pus išgriauti
daugumas pabėgėlių tos a-1
pielinkės sugrįžo namo.

šidlava. 14 balandžio vo
kiečių raiteliai pirmą sykį 
pamė Šidlavą. Tą pačią die- 

vakare, perėjo daugybė

do tormozas. Traukinys su- 
1 stojo ir tormozas pradėta 
taisyti. Iš užuolankos pasi- 

' rodė pasažierinis traukinys, 
kuris užšoko ant ekspreso. 
Lokomotyvas ir du vagonai 
pasažierinio traukinio nu
slydo nuo relių ir nupuolė 
griovin. Tuom tarpu 

_____ ! pasirodė trečiasis traukinys, 
namai, kur buvo savitarpi- j kurį, taip-pat nesuspėta šu
nis kredito draugijos ban- stabdyti.

Pradėjus nuo 8 d., 1911 m. 
sveikos. Cerkvė visai išar- ligi šiam laikui anę New Ba
dyta Šūvių. Gerokai kliuvę veno gelžkelio įvyko 16 ka- 
ir senovės Radvilų pilies ta strofų, laike kiurių žuvo 
—. -Reformatų 79 žmonės.

kas. Bažnyčios išlikusios

griuvi
Netekę pastoges Lietuvos seneliai palikti vilkams 

ant sudraskymo.
■$»

I .A UK IA M A POPIE ž IA US 
MANIFESTO.

Laukiama pasirodant po
piežiaus manifesto, kuriame 
bus pasmerkta orlaivių už
puldinėjimas ant ramių gy-

SAKO IR RUMUNIJA 
KARIAUS.

kalboje Dūmos posėdyje už
tikrino, kad Rusijos santi-
kiai su Švedija yra visiškai 
draugiški. Sazonovo nuo
mone, Rumunija pritarianti 
talkininkų politikai.

Sazonovo nuo

Apie tai, kad Rumunija 
pritaria talkininkams, jau 
męs girdime* visą metą, bet 
iš to kaip nieko neišeina, 
taip neišeina.

Kupiškio bažnyčia, anot 
pabėgėlio pasakojimo, su
griauta. Sudegęs Palevenė- 
lio miestelis ir pusė Myluškų 
sodžiaus. Vokiečiai ėjo nuo 
Daukučių, skubinai išsikėlė 
per Seven į ties PalevenČle ir 
ties Myliunais ir nuėję į ry
tus. Anoje Levėnio pusėje 
sudegę Jutkonįs, Virbališ
kiai ir Laukminiškiai. Žmo-

vyskūpas) Andrius Šeptic* 
kis lig šiol gyvena ištremtas 
Kurske. Dabar Austrijos 
valdžiai paduota sumanymą 
kaikurios slavų organizaci
jos Petrograde apmainyti 
arcivyskupą Šepticką ant 
pasmerkto. mirtin “Nov.
Vr.” korespondento Janče* ^ 
veckiodr kaikurių kitų 
imtutių. .



LAISVE

Atsakymas ant numery lyg nuramindamas, (lieka mažai, taip greitai 
tą viską perspausdino ir'męs įpuolame į miegą. Kad 
dar nuo savęs vieną reikalą- 'jausmų veikimas ir smegenų 
vimą pridėjo, sakydamas: darbas turi įtekmę ant mie- 
“Ir męs norėtume, kad da- go, męs matome iš to, jog

Telegrama WaO 
shingtonan.

Mūsų klerikalai ir tauti
ninkai išsiilgo p. J. Gabrio 
kuris jau seniai 
vykti Amerikon, 
neatvyksta, taip 
ta. Kurgi jisai 
gęs.

“Ateitis” praneša, kad p.

' dėjomės į g 
'minties tr 

it-1 gai mums,

Matomai “Laisvė” ne juo
kais užsigavo mano atsaky
mu “Keleiviui” ir “Laisvei”, 
tilpusiu “Kovos” N6. Ant 
pusės špaltukės mano rašto, 
“Laisvės” N13 tilpo atsaky-

Socialistų kongresmanaakartinis P. K. duotų kokią protavimas ir kokių nors! 1__ o________
nors atskaitą iš savo kon- pajautimų (matymo, girdė-i Meyer’is London įnešė rezo- 
ferencijų. P. K. geriausiai jimo ir kitų) vartojimas ne-; liuciją, kad būtų sušaukta 
galėtų išaiškinti sąjungie- leidžia mus taip greitai už-'konferencija neutrališktj 
čiams apie centro stovį”. jnigt. Kaip tik pasidaro ty-• valstybių, idant tuo būdu

Mat, svarbiausia norima lu, užmerkiame akis, kad priartinus taikos valandą, 
žinoti atskaitos iš P. K. kon- nematytume, nustojame mą- j Suvienytų Valstijų valdžia 
ferencijų. Lyg P. K. “Lais- styt, tuoj pradedame snaus- turėtų paskirti $100,000 tai 
vei” ir “Keleiviui” tarnau- ti ir užmiegame. Iš to ma- 
ja. Ir ypač po to, kada tyt, kad jausmai ir smegenų 
augščiau cituotas straips- davbas'turi veikimą ant gys- 
niukas tilpo “Laisvės” N97, Jas vandančiojo centro, vie- 
“Laisvė” sako: “Kaipo są- 
jungiečiai ir kaipo socialis- 
tiški laikraštininkai, męs e-

vą politiškos iš-' karės su Ispanija. Cukraus 
imus. Yrpatin-(trustas padeda rinkimuose 
socialist iškiems j Gubos ir Amerikos politikie- 
’LraŽtininkams, Iriams. Cukrau ; trustas 
į tobulumą Vo-įjau ne sykį buvo persekioja- 
de.n. spaudos.' mas, bet visuomet likdavo mas su įvairiom apeliacijom, ( 

partyviška ir j netik nekaltas, bet vos tik kuris užėmė pustrečios 
špaltos. Ten cituojama til- 
pusis “Laisvės” N6 (liepos 
pabaigoj?! ir suprask tu 
žmogus) “labai” didelis 
straipsnis, kuris rado labai 
“platų atgarsį”. Ten ape
liuoja į socialisto sąžinę— 
vis rašoma: Pildančio Ko
miteto sekretorius, Pildan
čio Komiteto sekretorius, 
(nors po tuo straipsniu bu-

Ji esanti ir p. . .............
puikiai sutvarkyta ir aukso ! ne šventas. Dabartinėj agi-

Gabrys varinėja politiką su grūdus į savo skaitytojų mi-; tacijoj už karišką prisiren-
ni

veji karė, 
išmėginimo

girną cukraus trustas taip- 
pat sudėjo savo “našlės ska

K

itėjo
Lietuvai laika;.

Iš to didelio, didelio ve-

tais asmenimis, kurie Di
džiajai Lietuvai skiriamus 
laikraščius leidžia. O ka
dangi 
skiriamus laikraščius leidžia
Prūsų lietuviai, tai numanu, žimo tik skiedros beliko ir 
kad Gabrys jau meilinasi į dabar jas reikia rankiot, 
prie “prūso”. Mat, nujau- Buvusieji Vokietijos soc.- 
Čia, kur vėjas pučia ir ne dem. garbintojai, jeigu jie 
šiandien-ryt gal ir visą savo-dar pasiliko <---------------,
biurą perkels iš Paryžiaus 
Berlynan.

kuri“Rankpelnio” red. 
dejuoja dėl Amerikos 
Estiškos spaudos silj 
tuo tarpu dėlei tūlų prie-,

Cukraus trustas užlaiko 
Washingtone gudrių agen
tų. Prieš pat karę su Ispa
nija cukraus trusto agentai 
leido pašėlusius pinigus

patarimą, su kuriuo P. K. 
gali sutikti ar nesutikti, tai

LUJ CLU pdSKll 11 •pJ.VvjVvv veil 
konferencijai sušaukti. Noi* 
vegijos socialistai jau parė
mė M. Londono sumanymą. 
Pereitą četvergą draugo M. 
Londono rezoliucija buvo - 
apkalbama atstovų buto už
sieninių dalykų komisijoj. 
Varde- “Laisvės” pasiųsta 
sekanti telegrama:

ortodoksais,• dint.

nes, Eberto, Ziudekumo di- 
(•žiumos,vargiai pasidžiaugs' sus

Ispanija sutiko išpildyti vi-
Amerikos reikalavi-

Ten intariama falsifikacija 
etc., etc. Mat, redaktoriai

kada męs, P. K. nariai, su- 
lyg P. Komiteto nutarimo, 
parašėm vieną, kitą į sąjun- 
giečius atsišaukimą, kad jie

jungos
nuo Kongreso.C ’

tiems mii
trustas,

Fagaliaus, sunku ir supai-' uue:
,...4.: ____11. . I 1

tu <;ta-1 kuriam buvo I
•binote re. Em.t šm

mažmožis praleistas; beabe- 
jo pamiršta, nes “Laisvė” 
“sužiniai” to nebūtu nada- 
i ius, o ne! Ir tai c’latose

Kovoje , kad <tauge 
jungiečių taip pasinėr

ėtų atgarsį”, būtų til- 
sekančios citatos, kn

neturi nei laiko, nei 
mų pasidarbuoti S 
labui.

Lietuviai s mialmt 
tų žinoti, kad visur i 
met jie turi labiausia rūpin

jūsų perdi
menę. i .miisKai jis 
vmnatmis vikraus par-

ąj u n gos

VISUS, VI- 
Duoki- 

l;‘ darbus netik socialistiš-

KOOPERATYVŲ

užsimena

“Negerai būtų sutverus 
“kooperatyvų” mj- 

jungą, kuri steigtų savo 
skyrius lietuvių apgyven
tose kolionijose. Man ro
dosi, kad panaši didelė 
“biznio” organizacija ga-

PASAKĖ lietuvių 
TAUTININKUI.

New Yorke gyvuoja sočia- 
1 ištiško laikraštininku kliu- 
l.as, kuris kartas nuo karto 
parengia viešas vakarienes. 
Kokiu tai būdu į vieną iš tų 
vakarienių papuolė D-ras J. 
šliupas, “chodataj po litovs- 
kim dielam”. Laike vakarie- 

buvo sakoma prakalbos 
apie skriaudžiamųjų tautų 
reikalus. Kalbėjo tūlas fi
lipinietis, rusinąs Sičinskis, 
slavokas

rrezidentas u usonas nuvo 
)) a ž a d e j ę s panaikinti m u i t u s 
ant cukrau

l.onku - 'ulų. i kų tirpų, bet ii 
! draugijų, kliubų,

inoma, Įtekmę.
nedalu ėjo savo 
mm. Mat, jam reik 
bos nuo cukraus i 
artinasi renkamoji 
ja. Gerindamos
1 rustu i, Wilsonas 
a u gotuosius muitu:

Ar žino mūsų cukernin- 
kai, kurie gauna į valandą 
už savo katorginį darbą 
kokią 20—23 cetus, ar jie 
žino, kokią spėką turi cuk-

Amerikos! Neužmirškite
Tuomet ‘Keleivis’, ‘Laisv

Tokia organizacija įsi-

rius, negu tose 
suorganizuoti atski

les. 1 rie t » dar kick su
sitaupytų centų, kuriuos 
turi išmokėti besi tverda
mos atskiros kooperaci
jos”.

gludi užsibūrusios 
siauručio gyvenimo

Męs turime jau gana daug 
kooperacijų, bet visos jos 

savo 
rate. 

Nekurios mūsų kooperacijos
jau net pralobo, bet pinigų 
kooperacijos idėjai skleisti 
arba jungti kooperacijas 
vienon didelėn pajiegon jos 
lyg ir šykštauja išleisti.

Bet, norint įkūnyti drg. 
• Giedrio sumanymą, kasžin 

ar tik nebus sunkumų iš tos 
pusės, kad mūsų kooperaci
jos jau pasidalinusios į lais
vas ir kunigines ir vargiai 
ir vienos ir kitos rūšies ko
operacijos galės susivienyti.

NESUTVERK SAU 
STABO...

Būdavo, prieš didžiąją 
Europos karę mums, Ameri
kos lietuviams socialistams, 
visuomet rekomenduodavo 
sekti Vokietijos socialdemo
kratų pėdomis. Tokie drau
gai, kaip A. Baranauskas,P. 
Svotelis ir kiti mums kiek
vieną mielą rytelį pasakoda
vo apie Vokietijos socialde
mokratų dorybes, discipliną, 
išsilavinimą et cetera, et ce
tera, et cetera.

Didžiosios Lietuvos socia
listai, prie kiekvienos pro
gos, semdavos išminties ir 
politiško gudrumo iš neišse-
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socialdemokratijos teorijos

Matušek, fina 
ir lietuvis Šliupą

-didžiausias klesti

t s
jau žinome p.

■>

ddiamavimii Lietuvos var-i

Jisai teiraujasi

< iipliomatuose.

ocialistas Nuorteva 
’.a ja“ redaktorius^

“Lai
ku ris

“Amerika neužsistos už 
tikrai n a, F i nl i a n d i j ą a r Fi - 
lipinus, nes Ameriką val-

Amerika pavergė

gė Porto Rico. Tiktai 
tarp tautiškas socializmas 
gali išliuosuot skriaudžia
mąsias pasaulio tautas”.

J. Šliupas jau ne mažas 
vaikas ir turėtų žinoti, kad 
silpnos pietų Amerikos res
publikos labai bijosi stiprių 
Suv. Valstijų. Šliupas taip- 
pat turėtų žinoti, kaip bjau
riai šioj šalyj apsieinama su 
ateiviais. Apie Rusiją, Vo
kietiją ir Angliją jau šne
kėti nereikia. Tosios impe- 
rialistiškos valstybės vergia 
kiekvieną silpnesnę tautą, 
kurią tik gali pavergti. Tik
tai socialistai yra tikri 
u ž ta rėjai sk r i a u d ž i a m ų j ų
tautu teisiu. C c

agitaci- 
cukraus

kova su privatiškais laikraš-

jo praliejimo.

graudina visas o visas kata
likiška.^, bažnytines ir arti 
bažnytines draugijas nei už 
centą neduoti darbo socia
listų spaudai, tai kova prieš

ir bendrąjį priešą, prieš suvie-

mes neužmii šunie

ip kapitalistiškas 
skopė mums

a

uniją ir. jos narius ant 
$200.000 už nuostolius, pa
darytus laike “pikietavimo”

įdomu teismas •

purninkų streikas, tuomet ir 
tamsiausių darbininkų akys

kus” teismus męs turime.
Ne trustai Amerikoj bau

džiami, bet unijos, nors, ro
dosi, įstatymai atkreipti 
prieš trustus.

NUO REDAKCIJOS.
Daugelis skaitytojų tei

raujasi,ar “Laisvėje” bus at
sakyta “Vyčio” redaktoriui 
p. Račkui. Žinoma, bus. 
Atsakymas bus platus ir
nuodugnus, tik truputėlį 
luktelkit, nes mums šiuo 
tarpu labai trumpa su vieta

duosime 
kita-a tsa ky m ą, veikiau s i a, 

me “Laisvės” num.
Šiame “Laisvės” 

M o t e r i m s N a u j i e n o s ” 
nepaprastai daug 

su-;Manome, kad skaitytojams 
bet

num. 
užima

CUKRUS POLITIKOJE.
“Milwaukee Leader

teikia pluoštą įdomių žinių jis to nebus skriaudos, 
apie cukraus trustą—The bus pusėtina nauda.
American Sugar Refining 
Co., kuris lošė labai svar
bią rolę Amerikos politiko-

trustas nufctatydavo muitų 
didumą, jisai labiausia pa

ir 'stūmėjo Suy. Valstijas prie

Lie-San Francisco, Cal 
tuvių Draugijos sekreto-

K. Norkus, 
2121 California St., 

San Francisęo, Cal

pasekmin-

i'tikra.-čiai nuvažiuos 
irso, 
i ugsi i

k-m:’ Kunieši
mas so 1 uinimms

Ir jeigu “Laisvė

atgarsiu

traipsni

butu
€

rašinėti, nes šis 
ilpęs “L.” N97 
i diametrališkai 

labai dide- 
prasmei.

priešingas ano, 
Ii o straipsnio 
Žmonės būtų pamatę, kad 
anų, “labai didelių straips
nių”, retkarčiais rašinėji
mas, tai tik kaip ir dūmų 
sąjungiečiams į akis pūti
mas. Taip bent išrodo.

Kada “Keleivis” tą spėlio
jimą patalpino (spėliojimu 
vadinu todėl, kad spėliojimo 
formoj kalbama, nes sako
ma: “Turbūt daugelis kuo
pų nerimastauja”,— o “tur
būt”—reiškia tik spėlioji
mą), tai jis galėjo ir neži
noti centro reikalų. Bet 
“Laisvės” redaktorius gana

man tą “Keleivio” paskalą 
—spėliojimą parodė ir aš,

“Laisvės”

kojau, kad šiuo tarpu centre 
viskas tvarkoj, išskiriant

nok yra laipsnis, kada jokis 
pasistengimas mąstyti ir 
jausti nesulaiko nuo miego.
’tai atsitinka po ilgo nemie
gojimo ir tokiuose atsitiki
muose, kada odos gyslos dėl

Taip. Bet kokių nors vaistų prieini- 1 Nary D. Flobjd, Chairman, 
f f ai rs Committee, 

of R(‘presentatives,
lno ai* kokios permaino; kū
nu pasileidžia. Yra dar-.>- 
mi bandymai ant gyvu'/ų ir 
žmonių su pramuštom ma
kaulėm. Pasirodo, kad sme- i 
genįs laike miega sumažėja.1 
Mat, kraujas išeina i kitas

>us<

tiškas laikraštis “Laisvė“ 
sulygino mus, socialistus, su 
Kemešiais, klerikalais ir pa

Dar kartą atkartoki te 
Straipsniuką ir pamaty

lauš, kad męs vis su 
užsitikėjimu, be kritikos, 
juos žiūrėtume?

issi-

snaust,

behalf of its ten thou- 
iitbscribers the Lith- 
n sociali:'t newspaper 
vė” (Liberty) earnest^ 
ges that your commit

tee report favorably Cong- 
i.e. man London’s peace re
solution. The big majority 

_ ____________i working

On

žmogus )he]ution. ’__  __c
galite of the Lithuanian

pilnu ta daugiau išsipūtusios. Y- animous in opposing to Eu- . 
į pa paimami rekordai laike ropean conflagration and to 

miego, kurie parodo, kad the so-called preparednessmiego, kurie parodo,

Kode! męs miegam

priveski tik vieną, iš kurio

. upratiiną.
ir kitas teorijas paaiškįsiu.

Tūlų tyrinėtojų ' yra 
sprendžiama, kad miegas

kone. Kaip greitai į odą ei
nančios gyslos pradeda pasi

jis susibėga iš tokių kūno 
dalių, i kur jis nėra varo
mas, Iš mokinimosi. apie

Mat, ji

paties laipsnio, kol žmogus: 
išsimiega ir rengiasi at-j

tis ir atsibudus susitraukia 
kibiau, negu prieš eisiant 
gult. Tas leidžia smege-

('alite pastebėti, kad juo 
vėlesnis dienos laikas, tuo 
pietas veikia lėčiau, nes at
siranda vis didesnis ir dides
nis laipsnis to stovio, kuris 
leidžia gyslų centrui atleisti 
jas vis labyn ir labyn nuo 
susitraukimo.

Juo žmogus daugiau vei
kia laike atsibudimo, tuo di
desnė priežastis darosi į-

tartum guminės ti’iūbos. Jos Imkais, bet męs galime pa- 
i ir jose esantis i \<d'toti savo jausmus arba 
eina, kur lik .kelią Kvotą, kad neužmigus tame 
Kadangi gyslos eina Mike. Tokiu būdu g;

kraujas sutrumpinti miegą, bet
randa
ir į smegenis, tad 
varomas ir i ten. 
ma, kad visas k i t

iras; jis erzina gyslų'mus
kulus per nervus ir jos'da-

medulla. Smegenų veiki
mas ir jausmų erzinimas 
verčia ta centra veikti. Sun
ku pasakyt, ar smegenis pa
vargsta ir nepajiegia jo 
daugiau erzinti ar pats cen-

simo, kad jis neerzina gyslų 
muskulų ir jos pradeda pa
sileisti. Laike atsibudimo 
ir veikimo (ypač protiško
jo) odos gyslos labiausiai 
susitraukia. Mat tuomet

Leo Pruseika,
Editor of “Laisvė”

Bulota ir Žemaite atva
žiuoja Amerikon rinkt 
aukų nukentejusiems 

nuo karės.

: su
trumpinimas neprašalįs to 
stovio, kuris mus verčia 
miegot. Anksčiau ar vėliau |

sau nemiegojimu 
a. Laike miego

(kurios išsidirba atsibudimo

nims ir odos gyslos traukia- jimas 
mos, kad jos varytų jį į erzint 
smegenis. Nestebėtina, kad ■ ko no

tic veikimo centrai, kurie 
priėjo prie pailsinto laike at
sibudimo. Kas to nedaro, 
tas sau kenkia.

Miegot reikia apie 8 va
landas kas para. Vienok 
silpni žmonės turi da ilgiau 
miegoti, o stipriems, gali už
tekti 6 ir 7 valandų. €

Miegot reikia, kaip galint 
tylesnėj vietoj ir tamsiam 
kambaryj, šviesa kad ir 
per užmerktas akis jas šiek- 
tiek erzina; bildėsis, kalbė- 

ir kiti triukšmai

Greitu laiku pribus iš Eu
ropos gerbiami Lietuvos vi
suomeniški veikėjai A. Bulo
ta, Rusijos Dūmos atstovas 
ir žemaite, visiems,-žinoma 
rašėja. Jie atvažiuoja rink
ti aukas nukentejusiems nuo 
karės.

Lietuvos šelpimo Fondaft 
po kurio surengimu ir pa»> 
rūpininiu tos aukos bus ren
kamos, šiuomi atsišaukia į 
visus L. š. F. skyrius ir vi
sas progresyviškas organi
zacijas, kur tokių L. š. F. 
skyrių nėra, kad rengtųsi 
prie rengimo prakalbų ir ki
tokių viešų surengimų, ku» 
riuose svečiams dalyvaujant 
būtų renkama aukos viršpa- 
minėtam tikslui. Kiekvie: 

j organizacija, kuri mano k% 
nors rengti tam tikslui, kaip 
ii visi L. š. F-do skyriai, 
tuojaus turi pranešti L. 
s. F. sekretoriui apie tai,kad 
sutvarkius visus pranešimus 
būtų galima paskelbti, ko
kiomis maž-daug dienomis 
svečiai galės pribūti įvairio
se lietuviškose kolionijose 
Suvienytų Valstijų ir Kana
dos.

Lietuvos šelpimo Fondo 
KOMITETAS.

M. M. Rice-Herman, Sec’y» 
140 E. 19th St, 

New York

kimo darosi Kada
mą—ir tuomet žmogus ne-

i as nustoja jas erzinęs, jos

met jis sumažėja smegeny

Ii, bet jo pasilsėjimas bus 
prastas. Kiekvienas jausmų 
erzinimas kursto juos gys-

Jau pasirodė pi 
meris laikraščio 
kurį redaguoja kle 
Šimkus. Laikraštis 
lis. Jame telpa 
šis tas apie dailę, 
įai, daina ir 
zikos teorija, a 
dimą, prie mūsų 
giedojimo ir į 
snis.

našai nu 
Muzika”

nedide-

mūsų cho- 
ūmas, mu-

bažnytinio

se. Tam gali būti trjs prie- lų centrą erzinti jas ir jos
susirinkimas kūne

o d. sausio 
i ė žinomas Ii 
zitorius Česlovas

taipgi vedamos su kandida-j medegų laike darbo ir atsi- ar mažiai; mmitraukia i: 
tais^farybos. Ir jis pats,drg.’budimo, kurios verčia cent- duoda kraujo smegenims 

arba paties j kiek josL. Pruseika, lyg nusistebė-1ra neveikti; 
insin role sulošė. kam centro pailsi

ar mažiau susitraukia ir

» miege neturėtų
; arba sme-'gauti. Tuomet daug visokių
taip, kad

Sasnaug-

tuvių laikraščiąi 
Lietuva” ir “Lietu 
sas” pamini velionio

Naujoi

visko, sekančiam “Laisvės” greitu
A. Montvidas., 
Med. studentas

Ant velionio grabo su 
9 vainikai.



)

Kerštas.
(Vaizdelis iš gyvenimo. Tikrenybė)

—Kristaus broliai!...—matomai norėjo 
Burodyti tikėjimo galybę, kuris įnirtusią 
liepsną malšina, kaip štai, ilgas, baltas liep
snos liežuvis iškilo augščiau kitų, pasilenkė 
j klebono pusę, lyg norėdamas ką tai sa
kyti...

Pa to suūžė ugnis, išvirto padegusi vi
durinė siena, pakilo kibirkščių debesįs ir, 
nežiūrint į energingą ugniagesių darbavi- 
masi, uždegė tvartus.

Klebonas vėl, parpuolęs ant kelių ir iš
kėlęs rankas, šaukėsi prie dievo.

Užsidegus tvartam, atbėgęs iš lauko 
pono mylimiausias arklys, metėsi į liepsną 
ir iš ten daugiau negrįžo. Sudegė... Lyg 
ir jis būtų buvęs kuo prasižengęs...

didžiausiu smarkumu naikino tvartus.Ūžė. 
braškėjo ir, rodos, šaukė: kerši jam už aša
ras suviliotų mergaičių, kerši j am už našlai
čius, pasmerktus visam amžui gėdai ir pa
niekinimui.

Visos spėkos, kokios tik buvo, tapo su
koncentruotos prie gyvenimo mūrų, bet ne
žiūrint to, liepsna tartum pasityčiodama, 
juokdamosi, šokinėdama, apsiautė palocius. 
Siaurikas, išsitraukęs revolverį, norėjo nu
sišauti, bet tapo sulaikytas, tuomet metėsi 
į ugnį, bet ir iš čia ugniagesiai ištraukė, tik 
barzdą apsvilo. Ugnies liežuviai šokinėjo 
į augštį, rodos, norėdami apžvelgti apielin- 
kę, ar nesi ras dar darbo. Liepsna, nesuras
dama trobesių, metėsi į senas egles, nepali
ko nei šimtamečio aržuolo, nežiūrint, kad 
jame kabojo Kristaus mūkelė ir viską nai
kino, kas tik pasitaikė pakeliui.

—Dievas nubaudė!—kalbėjo skirstyda
miesi žmonės.

Rytas išaušo. Saulė pakilus prasklei- 
,dė pilkus debesis, pažiūrėjo į teberūkstan
čius degėsius, suraukė kaktą... Nusišypso
jo ir, užsidengus debesiu, pasiuntė smar
kų lietų. Ar ir ji norėjo keršyt? Ar norė
jo tik nuplaut nuo žemes paskutines lieka
nas Siauriko dvaro, sutepto išniekintom 
kaltybėm vargdienių mergaičių.

ne

Gui de Maupasant

Dėdė Sostėnas
Mano dėdė Sos tonas buvo karstas Jais

bartinių laisvamanių, kurie jais tapo ne iš 
persitikrinimų, bet per savo kvailystę. To
kiu pat būdu tankiai tampa ir tikinčiu. Jei
gu jis pamatydavo kunigą, tai stačiai pašėl
davo: grūmodavo kumštimis, rodydavo 
špigą ir net prie jo kupros, kuomet tas ne
matydavo, prikišdavo lazdą. Suprantama, 
tokie jo pasielgimai visuomet išrodydavo 
kvailais. Kada eina kalba apie tikėjimo 
nesąmones, tuomet žmogus privalo arba į 
viską aklai tikėti, arba į nieką netikėti.

prieš visas tas dogmas, išmislytas žmonių, 
prieš visas tas baimes, kurios apsireiškia 
laike mirties, bet visai nesu priešingas baž
nyčiom, nepaisant, ar jos yra katalikiškos, 
apaštališkos, rymiškos, musulmaniškos. 
protestoniškos, graikiškos, žydiškos ar ki
tokios. Apart to, pas mane išsidirbus nuo
monė net jas pagerbti. Bažnyčia, tai au
ka ir pagarbos vieta kam tai nežinomam. 
Juo žmogaus mintįs pasidaro platesnėmis, 
juo tas nežinomas pradeda darytis mažės-

čios subįra. Aš gi bažnyčiose vieton žvakių 
ii- liktorių įtaisyčiau teleskopus, mikrosko 
pus ir įvairias elektriškas mašinas. Tokiu 
būdu mudu su dėde labai skirdavomės pa
kurose. Jis buvo patriotas, o aš ne, nes, 
mano nuomone, patriotizmas irgi savo rū
šies tikėjimas. Už patriotizmą su dėde vi- 
umnet reikėdavo susipykti. Dėdė buvo 

masonas. Aš gi visuomet sakydavau, kad
Ir vi-

Masonai tai tikri kvailiai ir jie vi 
met kunigams pamėgdžioja. Jų simb

uo-

NUO REDAKCIJOS.
28 d. vasario—tai susipra

tusių Amerikos moterų die
na. Štai kodėl šiame “Lais
vės” numery Moterims Nau
jienos pasidabina visa eile 
specialių straipsnių, parašy

šyvio Susivienyjimo narė
mis ir to Susivienyjimo 
draugais.

Dideliu smagumu męs tu
rime pabriežti, kad šiais mo

lės linksmesne širdžia ir di
desniu dvasios užsiganėdini- 
nm švęsti savo prakilnią 
šventę. Parižiū rėdomos Į 
’-raeitus metus ir j šių metų 
pradžią, jos aiškiai pamatys, 
kad lietuvių moterų judėji-

s ryti e s išėjo Į plati] vieške
lį spielimosi ir organizavi
mosi. Didžiausiu organiza
torium mūsų moterų buvo ir 
tebėra mūši] Progresyviškas

Lietuvių Moterų Progresyviškas Susi 
vienyjimas 1908 metais ir dab r.

Apie 9 metai atgal, kada1 mažesnė dalis.

■ moterų dienai pašvęstus 
! straipsnius, męs galėtume 
talpinti savo laikraštyj. Kad 
i itą metą moterų dieną P. 
S. apvaikščiotų šimteriopai

dar mūsų darbščioji drau-

gyveno ir dirbo dėl L. M. P. 
SL A., a lai j neriu, turėjome 
tik vieną silpną kuopelę, iš 
apie 10-12 narių, būtent

Per tuos ke
ls metus matyt didelis skir
tumas. Ypatingai paskuti
niuoju laiku moterįs spar
čiai pradėjo kilt apšvietoj 
ir susipratime. Su di- 
džmu-iu džiaugsmu tėmija, 
kaip L. M. P. S. A. naujos

sužadintų visas moteris iš

lt drūtą savo organizaciją 
ir vestų jas prie apšvietos, 
susipratimo ir laimės.

J. Benesevičiūtė.

•toi. Labai smagus tai apsi- 
čiai, bet kuopele šilimui gv-; reiškimas, kuris parodo, kad 
vavo. Atsimenu, kad susi- j moterįs pradeda jau suprast 
rinkimai būdavo neskaitlin- apšvietos bei progresyviškų 
gi ir be jokio gyvumo. Nors (irgitnizacijų naudą. Visur 
L. M. P. S. A. 1-ma kuopai matyt moterų užsiinteresa-

įšventimu

engė preiekCijas, pa Karlas, 
urakalhas, balius ir teatrus, i f r

bet buvo tai vien kelintos 
uUpratusią darbšči ’ narių 

sumanymai ir darbas. Kitos 
•ji nares atsinešė link viso 
tu šaltai—nesipriešino, bet

tomis pažangiomis organi 
zacijomb. Reikia pas!

e j o am m c ko, Kad jos baisas, 
šaukiantis moteris prie ap
švietos, ‘usipratimo, neliko

L. M. P. S. A. TURTAS.
Pinigų yra $194.34. Lite

ratu ros ant rankų: “Moteris 
ir jos Ekonominis Padėji
mas” 2,081 egzempliorius; 
“Moterįs turėtų užsiimt sa
vais reikalais”— 4,300 eg
zempliorių. Rankraščių ant 
rankų randasi 2: “Moteris 
ir Kare” ir “Kūdikių Prie
žiūra Vasaros laiku”.

J. Benesevičiūtė.
L. P. S. A. centro iždininkė.

MEILe ir duona.
Turbūt, mergyte, manęs nemyli, 
Kad duodi kęsjti sielos žaizdas?... 
Kodėl svajoji, kodėl tu tyli? 
Kodėl gi niekados neprabyli? 
Argi užmiršai tas valandas, 
Kada tu šventai man prižadėjai, 
Prisiekei būti ištikima?

Gal juos išsklaidė šiurkštų*ji vėjai,
Gal sunaikino laiko audra?
Kad tu įeitum mano krūtinėn
Ir ten sustotum ant valandos, 

mkynę 
ugninę,—

vo bažnyčias, kurias neva vadina ložom ir 
daugybę įvairių apeigų, kaip tai: škotiškos 
apeigos, francūziškos apeigos, Didžių jų 
Rytų ir čiela eilė visokių nesąmonių, dėl 
kurių besijuokiant galima susirgti. Ir ką 
gi jie nori atsiekti? Pagelbėti vienas ki
tam k utinėj an t delną? Tiesa, aš tame nie
ko blogo nematau, nes jie gyveniman įvyk
dė Kristaus žodžius: “Pagelbėk’te vieni ki
tiems”. Jie ir surado pagelbėjimui būdą— 
pakutenimas delno. Bet argi verta atliki
nėti tokias ceremonijas, kuomet skolini ko
kiam nors beturčiui, kad jį sušelpus? Vie
nuoliai, kuriems dovanos ir pašelpa yra ne 
kas kitas, kaip tik amatas, rašydami savo 
įsakymus ant antgalvių deda tris raides: 
L M. L Masonai gi po savo vardu deda tris 
taškus....

—Tame ir visa svarba, kad me

Ir tyrą meilę

i

(Tinti

Kančkre skę tant be vilties.
,Tad nors atminkie tas valandėles 
'Pilnas dievystes gilių jausmų, 
Kada tu teikei man meiles gėles 
Ir pa’gailėkie kankinių vėlūs, 
Kuri siūbuoja tarp skausmų. 
Tu atsiminkie aną dienelę, 
Kurią gal seniai jau užmiršai, 
Kada tu tęsei savo kalbelę, 
Bėriai man širdin džiaugsmo ugnelę: 
—Aš tave myliu!—tarei šventai.*

* *
Ak bernužėli,
Ak, dobilėli,

Tai gražus, gražus tavo žodeliai

Tave mylėčiau
Ir glamonėčiau

Jeigu vargužis,
Skausmų tėvužis

Meilės žiedelių mums nepaskirtų, 
Nes vien žodeliais,
Jausmų žiedeliais

Tu negalėsi manęs raminti, 
Reikės duonutės, 
Kad ir juodulės,

Kad bado šmėklą šalin nuvyti.
Štai bernužėli,
Štai dobilėli,

Kodėl aš tyliu, kodėl svajoju:
Tave myluočiau,
Veidą bučiuočiau,

Jei užsimirsčiau liūdną rytojų.
Saulės Brolis.

lai va mintį, kaipo ginklą prieš klerikaliz
mą. Masonų apeigos ir yra citadėlis, ku-

u savo pasipriešinimu:

idavau: “sudėvėtas

iii iv:

rencija moko pero neat lekiate, apart si 
mAimo kainų. Apart to, jeigu jūs Į sav 
draugiją priimtumei vien tik laisvamaniu

jus priimat visokius, Pas jus yra daugy
bė katalikų, kurie užima tarpe jūs pačių
gana augstas vietas. Popiežius rijus ia, 
prieš užėmimą popiežiaus sosto, taipgi pri
gulėjo prie jūsų draugijos. Jeigu jūs savo 
draugiją vadinate citadelių, į kurį surinkta 
visos jiegos, griaunančios klerikalizmą, tai 
aš pripažįstu, kad tas jūsų citadėlis yra la
bai silpnas.

Tuomet dėdė pradėjo mikčioti ir pra-

—Mūsų visas veikimas yra žymus veiki
mas politikoj. Męs nuolatos kasamės po 
monarkiškos dvasios šaknimis ir esame

mes.
Aš neišsilaikiau ir sušukau:

gu jūs pasakysite, kad masonų draugija— 
tai virtuve del rinkimų, tuomet aš galiu 
sutikti, kad ji yra ne kas kitas, kaip tik 
mašina, priverčianti išrinkti įvairių rūšių 
kandidatus ir kad ta draugija neturi kito
kių! funkcijų, kaip tik apgaudinėt tamsią 
minią priversti ją eiti prie balsavimų taip, 
kaip kad kareiviai eina ant karės lauko,— 
tuomet ir aš būčiau jūsų nuomonės bei per- 
sitikirinimo ir sakyčiau, kad masonų drau
gija labai naudinga ir neišvengiama, nes ji 
iš savo narių auklėja politiškus agentus. 
Aš taipgi sušukčiau: “Taip, tas aišku, kaip 

(Toliaus bus).

riasi viena po kitai ir jose 
apsireiškia vis didesnis veik
lumas. Atsiranda vis dides
nis skaičius moterų veikėjų, 
moterų rašytojų.

štai kodėl taip malonu,su
silaukus savo šventės, štai 
kodėl gimsta viltis, kad mū
sų judėjimui lemta laimėti.

Mūsų progresyviškos mo
terį", veikia atvirai ir priri

da rbininkiškai susipratusio
mis moterimis, kapitalizmo 
priešėmis. Jos nesidangsto

kais žodeliais, kaip tai daro 
mūsų katalikes ar tau ti įlin
kės, bet stoja kovos keliam 
štai kodėl ir mūsų susipratę 
vyrai socialistai turėtų joms 
padėti ir remti kuo galėda-

dėjimą.
Vyrai turėti] atsiminti,

suota, kolei moteris nebu

V f S U (hM E N eS T V A R K A

t .'ui vaigo 
m Ida .{e?r

..ui

mu mkente- 
,ini 1 O paš
ilo tavos iris

bens 1 
Lnonl i žudyt. Motina! tu

Kulka, tavo sunaus paleista 
į vadinamojo priešininko 
krūtinę, perveria jo motinos

ilsi minti, kad

k pirmutine tokia baisi (li

ateis kitos. <la baisesnės, jei 
darbininkai neužkirs joms 
kelio. Ir moters, motinos 
turi pirmų-pirmiausia tuo

lėtų kilti. Tam pirmiausia 
jums reikia suprasti, iš ko

(Iš V. Kapsuko prakalbos)

Draugė Aleksandra Kol-

Ji savo agitacija atnešė 
daug naudos pagilinimui 
darbininkų sąmonės.

Kad tai būtų daugiau to
kių kalbėtojų ir rašytoji!. 
Tuomet visas mūsų judėji
mas įgytų daugiau pastovu
mo.

msirinkimai būdavo labai

re

savo minti išreikšti. 
c

Atsimenu, kad mūsų prie-

mas tarp 1908 metų ir 1916! 
Tada vos tik kelios 
veikė, dabar 1-ma 
skaitlinga narėmis 
gana

ir
susipratusiomisX K * 1 A K. J ? i \. 1

šai buvo apskelbę L.M.P.S. p eikliomis. Susirinkimai lai- j
soma
;ie susirinkimai būva skait-

mirusiu, ir su pasigerėjimu 
stengėsi jį palaidot. “Vien. 
Liet.”, nors tada dar pro
greso keliu ėjo, bet su pasi- sirinkimas pašvenčiama 
tyčiojimu pranešė visuome-1kuopos reikalams, o kitas 
nei, kad, girdi, nelaimingas'lavinimui narių. Ant tų 
Susivienyjimas, arba L. M. lavinimosi susirinkimų skai- 
1. S. A. 1-ma k’.opa, mirė, tomą referatai, lekcijos vi- 
Buvo visokių patėmijimų, šokiuose klausimuose. De- 
papęikimiĮ, patarimų, bei1 Įdainuojama eilės,deVz'tv.o- 
apgailestavimų, bet 1-ma kp. jama ir 
nieko nepaisė.

išrišama keblų 
klausimai.

Smagu net žiūrėt, kai] 
ė su nenuilstančia energi- kuopos narės energiška 
i ir pasišventimu. .0 dar-'svarsto visokius reikalus 
as buvo sunkus, 
uleistas, nuo am neiš- kius klausimus.

rei-! M. P. S. A. km

■prakalbas ir 11.
Musu moteris bei

ori1:;
nematančio:- 
uolios, ne-.ui

prisidėt, 
Ida risi m a

ai

bti. Apart to, 
kiais namini
• pasilink.-mi

•įrašius?” 
1 lai ne pa 
iia, o tik

v o ranka,

II;

molto ė j

iš gaiv’iu

msipratimo, ii
moterims b'

vi so -

Hskusijas, 
Kuopų L.

1 u; * gana ( 
Udo knygut

.1 11

mote ris parhoda- išb.,: it 
i’ricži 
Ranki

’’pusmetrinę”, tas kas kita, 
c, dabar aš čia nemesiu pi
nigus, o nieko už lai negau
siu. Taip tai keli metai at
gal didi didžiuma moterį]

r
d?

M. P. S. A. Centro Vai
dins ir kuopų sekretorių 

antrašai:
Susinėsimu sekretorė K. 

Petrikiene, 799 E. 150 St., 
New Yoi k City; Finansų 
Sekretorė M. M. Rice -

, 19th St., 
Iždininkė -

knygė Miss J. Benes, 1780 
St. John’s PL, Brooklyn, N.

n an

Kuopų sekretorių antra
sai : 1 kp.—O. V. Klimiūtė, 

t? ”39th St., New York,’ 
N.Y. 2 kp.. Jersey City, NJ.

i (iiCgū* aojCi). 3 .k.uopa Wor- 
lnn<=ter. Mass. 4 kuona 
I—d. jDOckiU’c, Fii’St St.,
I Elizabeth. N. J. 5 kp.—3*
I Čepaitė, 622 h’.nuu , 
io rd Ui. u kp.—P. Stukaus- 
kiūtė, 332—29th St., Brook
lyn, N. Y. 7 kp. F. Lukošie
nė, 703 Windsor Terrace,

Cent.!

msti

•v t e

išims did 
ikiii Priežiū 
;et rukus m

- Berman, 
naudinga kn\

Pušiniūtė, Sub. Sta. 12 
< 105, Lav. reiice, Mass, 
p.—A. Miscikaitienė,3500 
ieia'd Ave., Chicago, Ill 
>um zatm ė—E. Mankevi-

2937 So. Emerald Av., 
cago. Ill. Finansų sekre- 
e K. l abcrelytė, 1613 
cago Avenue, Even-

!ston, ill
I mošiūnr

11 i/

te, 35G0 Emerald 
eago, Ill. Knygė O. 
>, 821 W. 19th St., 
Pd. 10 kp. sekreto- 
A. Beičienė, 400

Stilson, 229

d r g.'

I .nikų”.

gai in m

U S. A. suvažiavimas, kuris 
iptars, kaip būtu galima

Jos manė, kad tai veltui pratimo ir organizatyviško 
?stas pinigas ii’ heroika- j darbo. Suvažiavimas, Te a- 

mo-

-J. Pruselaitienė, 775 
i . Waterbury. Conn.

s. ] t k d.—Mrs.
1310 Pine St, 

];> k n. — Mrs. 
l aiticnė, P. O.

i a i

Loui e
’ j O X 1

Iš išduotų L. M. P. S. A
kuopų organizatorių rapor

AI
Ansonia, Conn.

mmosi susirinkimuose moki- 
•. (..naši sekanti dalykai: vie
ša iškalbystė, mokinama 
t k a i t y m o, i ’a Šy m o, skai tlia- 
vimo ir valgių gaminimo; 
tūlos kuopos mokina siuvi
mo ir abelno rankų darbo.

9-ta kuopa turi įsteigusi 
pilietystės vakarus, kur yra 
išaiškinama apie išsiėmimą 
pilietiškų popierų.

K. Petrikiene.

liūgas laiko gaišinimas, štai 
Lodei buvo taip sunku mote
ris pritraukti prie progresy
viškos organizacijos.

Be abejonės, didžiuma 
moterų ir dabar dar taip 
mano ir taip supranta ap
švietus reikalingumą ; 
naudingumą, bet jau daug būt smagu, kad kitų metų [Brooklyn, N. Y.

ilmiks savo reikalams 
ivęsto laikraščio, kuris

ir ves progreso keliu prie 
ar geresnės ateities. Kaip tai

Kas nori gaut L. M. P. S. 
išleistas knygeles—lai krei
piasi šiuo adresu: Miss. J. 
Benes, 1780 St. John’s Pl.,.



rendumui
iTiKia-niOten
organizuotis?

Kadangi mūs Susivieny- 
jimas pradeda vis daugiau 
ir sparčiau didintis narių ir 
kuopų skaitliam, todėl 
nuims reikia susirinkusioms 
apsvarstyti savo reikalus, priežastis, kurios verčia or- 
kad darbas būtų pasekmin- įganizuotis.

Kad atsakyti ant klausi
mo, .ar reikia moterims or
ganizuotis, mums reikia su-

jos (moterįs) randasi ir‘

gesnis.
I. Matydama to viso rei

kalingumą, L. M. P. S. 1-ma 
kuopa, Brooklyn, N. Y., bu
vusiam susirinkime 3 d. va
sario, 1916 m., įneša Sus-mo 
referendumui, kad šiais me-

ko-Kad nuspręsti ateitį 
kiam nors draugijiniam ju
dėjimui, būtinai turime ži
noti to judėjimo istoriją k. 
t. jo kylimo priežastis, įtek
mę draugijoje ir plėtojimosi 
greitumą.

v . TZ j > Mums užtenka pažintisusivažiavimas. Kadangi tik ■ .. v. , ... 1 .v. . i praeito šimtmečio gyvenimo 1per susivažiavimą galima .. . , 3 .... 5/ .f i i • i įbegi, kad matyti ten mote-

_JtS konkurencijos.
Bet tag ilgam nebegalėj o 

užtvenkti kylantį bedarbės 
tvaną, nes 4;ada jau buvo 
200,000 moterų dirbančių 
už algą dėl pragyvenimo. A- 
part to, pigesnis darbas va
karinės Europos ateivių 
moterų išstūmė ir iš čion 
čiabuves ir jos buvo privers
tos jieškoti labjau kompli
kuotų ir geriau apmokamų 
užsiėmimų.

Jos atkreipė daugiau a- 
tydos ant savęs ir apšvietos. 
Jos lankė viešas mokyklas 
ir mokino kitus.

1821 m. motei-ų reikalavi
mas mokslo privertė šalį at
kreipti į tai atydą. New

bus tūli dalykai plačiau iš
gvildenti;

II. Kadangi visas L. M. P. 
S. A. Centras yra Brookly- 
ne, N. Y., tai kad nepada
rius Sus-mui bereikalingi! 
lėšų, męs įnešame, kad su
sivažiavimas įvyktų Brook-

III. Kadangi atvėsus va
saros karštam omi praside
da rudeninis veikimas, tai 
įnešame, kad susivažiavimas 
įvyktų 13 ir 14 d. spalių š.m.

Pirmininkė M. Jakelienė.
Sus. seki’. A. V. Klimiūtė. 
Iždininkė M. M. Račių te- 

Herman.
Jei šį įnešimą bėgy j 30 

dienų parems bent viena 
kuopa, tuomet eis referen
dumui nubalsuoti.

Visus pataisymus 
rėmimus siuskite i 
sekretorei.

L.M.P.S.A. Centro

ar pa-

sekr.
K. Petrikienė.

Palaukime su 
čarteriu.

Čarteris mūsų organizaci

jos, p

dirbti: verpimas, audimas, 
siuvimas, karsimas, (vilnų 
ar bovelnos), namų tarnys
tė ir knygų apdirbimas.

Kadangi mašinos darbas 
buvo nesulyginamai našes
nis, tai jis atėmė iš namų 
visą darbą. Atsirado dau
giau norinčių ir turinčių ei
ti į dirbtuves merginų, negu 
jų buvo reikalaujama. A- 
part to, pasklidus gandui a- 
pie moterų “gerus” uždar
bius, šimtai europiečių trau
kė į tas apielinkes. Kadan
gi europietės, būdamos ant 
žemesnio kultūros laipsnio, 
sutiko pigiau dirbti, iš to už
gimė žiauri konkurencija 
tarp moterų, ir čiabuves tu
rėjo su širdgėla ir neapy
kanta linkui ateivių moterų 'uvulijavo 
dėlei to pasitraukti. - Iknygvedy

Negaudamas užsiėmimo ' pa(| 1349 
verpyklose bei audinyčiose, j 
pastarosios pradėjo moky- c|nos kolegijoj.

ries rolę.
Tūli sako, kad reikalavi

mas moterims tiesų ir žmo
niško gyvenimo, yra tai ne 
moteriškas dalykas. Jūsų 
pramotė galėjo būti tikrai 
moteriška, ir pripažinti na
mus už savo vietą tada, ka
da dar jai nereikėjo kartu 
su vyrais uždarbiauti ant 
pragyvenimo . Tada tur
tingesnės moterįs nors buvo

; prigulmingos nuo vyrų, bet 
tuom pačiu kartu ir jų gy- poj ateity jau 
venimo reikalai buvo aprū- daug, kad toli visoms neuž- 
pinti. Šiandieninė moteris teko užsiėmimų. Algos nu- 
negali laikytis tų moteriškų 
tradicijų, kada ją gyvenimo

tis kriaučystės, šiaučystės, 
lietsargių išdirbinio irt tt.

Nuo tada moteris pradėjo 
mokintis amatu. Ir trum- 

buvo tiek

pastatė kartu su vyru, kad 
uždirbti sau pragyvenimą.

audė, siu-

kitą ką; kada apsivedimas 
buvo jai tik perėjimas iš 
vienų namų į kitus (pagal

monotoniško darbo; kada 
neištekėjimas skaitėsi jai 
didžiausiu smūgiu, nes ne
buvo progos nei vietų, kur 
būtų buvę galima užsidirbti 
ir savystoviai gyventi; ta
da ji galėjo būti moteriška, 
nes jos gyvenimo aplinky-

L. M. P. Susivienyjimas yra 
apšvietos draugija, jokios 

. K.aiais^ieužsiima 
ir per tai gali dar tūlą lai
ką gyvuoti be Čarterio, jokia
valdžia negali tam užkenkti.[jie daugiau negrįž 
Beto, čarterio išėmimas le- 
šuoja pinigą, kurių męs tiu 
tarpu neperdaugiausiai turi 
rne—tai viena; o antra, — 
tuos pinigus, tumu tarpu

ma sunaudoti išleidimt 
knygų, tvėrimui naujų km 
pų ir abelnam Susivienyj 
Yno budavojimo darbui.

niii porą siuvo už 4 centus, 
marškinius už 7 centus. Ži
noma, viskas buvo siuvama 
rankomis, nes siuvamu ma- 
šinų nebuvo. Išnaudojimas 
moterų darbo buvo pasibai-

jų džiaugsmas iš permainos 
aplinkybių, nepratusioms 
lenkti savo sprandą po pri
spaudėjo -jungu amerikie
tėms, tapo tikras pragaras. 
Ir jos būtų maloniai grįžę 
prie savo naminio darbo,bet 
įu ten niekas jau nereikala- 
vo, nes nebuvo ka veikti. ' c

atsuksi.
Negalėdamos pakelti prie

spaudos ir bedarbės sunke
nybes, jos susirišo į savytar- 
pinį sąryšį, ir pasipriešino

vyro.
Bet tie laikai jau praėjo,. , 

palikdami istoriškus užra-'Prieš žemas algas, ilgas va
šus būsiančioms kartoms, landas ir savininkų sauvališ- 

kumą. v
Pirmas moterų streikas 

iškilo 1825 metuose bovelnos 
i š d5 r 1 >y /te j e. Die v oba i m i n -

Pradžioje aštuoniclikto'y/i Naujosios Anglijos gy- 
šimtmečio lapu išrasta ver-, \entojai užsidarė langus ir 
ponui mašina; nors ji nebu-' užsirakino duris prie 
’.G taip tobula, kaip šiandie-’ 

galėjo dau- 
negu 10 mo- 
rodėl ir pra-

ne- 
ią, moterų veikimą, 
buvo veltui: jie ne-

sų Susivienyjimui, noroms - n.-.; tas 
nenoroms mums prisieis šį-j pagal t

ten verpimą, Jusm moterų dvasią ir pasi 
I) i gi a u. N arsi y ž imą. ko v o t i.
inį suprati-Į Instinktas geresnio gyve

in “moralu’* v
eminimu narma. Tame susivažiavime

gal prisieis padaryti neku- tūriai eiti uždarbiauti iš sa 
rios pamatinė-’, permainos 
mūsų organizacijoje, kas 
veik nebūtu galima, kuomet 
turėtume čarterį. Beto, su
sivažiavime bus galima kar
kas plačiau ir nuosekliau 
apkalbėti apie čarterio iš
ėmimą ir to darbo atlikimą 
pavesti atsakančiom ypa- 
toms.

Mano nuomone, tai ge
riausiai būt’i, kad mę/ pa
lauktume su tuo dalyku ir 
per tai, kuomet prisieis re
ferendume bal inti tame 
klausime ant L. M. P. S. 
9-tos kuopos įnešimo, tai 
kiekviena narė privalėtų 
balsuoti prieš.

M. M. Račiūtė-Herman.

turu klausima aikštėn. Ne- *■ • v: vien bovelnos išdirbėjus 
vo namų, bet verčiant eko-” Naujojoj Anglijoj pareika- 
nominems sąlygoms, 30,-! lavo žmoniškesnių gyvenimo 
000 amerikonių su. džiaugs- p .ą 
mu nuėjo į verpyklas, kada į ko, Baltimores 

hijos siuvėjo 
nygii apdirbėji

jlygų:jas pasekė New Yor- 
ir Philadel- 

Paskiau
fabriką tapo pastatyta ši<

Mums dabar sunku įsi-lmąsias. 
vaizdinti, koks džiaugsmas,' 

/I \ o i/i v'* » \ l.'x i i vv d Imi

v o tari)

įėjos pasekė pir- 
Taip, kad žmonės 

pamatė, jog Amerikos mo
terims turi būti suteikta ge
resnės ekonominės sąlygos.

apleido nuobodžius j Begalinis lenciūgas besi- 
ir nuėjo dirbti į fab-, tęsiančiųjų streikų būtinai

I reikalavo kokio nors veiki-
12 ar 14 valandų į mo. Užgimė organizacija 

lienos joms pasirodė Įsu tikslu Įiagerinti būvį dir- 
rojumi, nes išdirbusios sa-ibančių 
v o valandas, ėjo į bendrabu- laivo 

V-" ■ 1....  .... .........  ...

leisdavo laiką, kaip joms 1.1. Bu 
patinka. iti jas tūlų amatų ir viešos

Namieje gi dirbdamos,jos ’ 
nebuvo liuosos nuo pereigų 
nė šventadieniais. Reikia 
suprasti, kad tada industri
ja dar nebuvo taip išsivys
čiusi, kaip dabar: nekryžia
vo j o dar šios šalies skersai 
ir išilgai gelžkeliai, nebuvo

namu. <

moterų. Dalykai 
svarstomi svetainėse, 

uius, kur su draugėmis pra-! susirinkimuose, spaudoj ir

te Troy merginti semi
nariją, keturiais metais pas
kiau Massachusetts valstija 
atidarė Bostone merginoms 
augštąją mokyklą. Moterįs 

muzika, 
ę ir tt. 
metuose

Taip, 
pirma 

moteris gavo diplomą medi- 
. Kita mote

ris tapo paskirta į dvasiš
kus ministerius.

Metai 1848 daug kuom y- 
1a atmenami moterims jų 
piogreso istorijoj. Tame 
mete keliatos valstijų įsta- 
tymdavystės priėmė įstaty
mą aprubežiuojantį mote
rims darbo dieną dešimčia 
valandų. Tame pačiame 

■ laike suorganizuotas pirmas 
moterų kliubas ir sušauktas 
pirmas moterų sufragisčių 
suvažiavimas, kuris atsibu
vo birželio 19,1'848 metuose 

Ir čion 
moterų ctai užgimė obalsis 

“už lygias teises”.
Iškilus civiliškai karei, vi

sas pirmyn ėjimo darbas ta
no sutrukdytas, nes visų a-

Bet ir čion moterįs nema
žiau nukentė už vyrus. Kaip 
tik pirmas šūvis tapo paleis
tas Sumpter tvirtovėj, mote
rįs išleidusios savo sūnus į 
karę, ėmėsi uoliai pildyti jų 
pirmesnes pareigas. Nete
kę duonpelnių, moterys pali
ko namie kūdikius ir ėjo į 
Įvairias darbavietes, kad už- 
si dirbti sau ir silpniems šei
mynos nariams pragyveni
mą. Kada tapo padaryta 
sataika, buvo visas milionas

buvo nemažai nustebinti,ra
dę užimtas iu paliktąsias

užėmė

um m

nui;

ką ir draugijinių teisių.
Kaipo pasekme to, tūlos val
stijos pradėjo prileisti mote 
ris prie nekuriu viešų darbų 
k. t. mukykh.j u//žiūrėtojų, 
inspektorių ir tt. Wyo
ming valstija pirmutinė su
teikė pilnas moterims tei
ses. Vėliaus moterįs gavo

ir profesijonalių. Suvieny
tose Valstijose 1910 m. jų 
skaičius siekė 400,000. Taip 
kad trįs iš keturių mokyto
ju čion yra motetus.

5,000 moterų šioj šalyj į- 
vairiose protestonų šventi- 
nyčiose iš sakyklų mokina 
dievmaldystės.

Tik pusė šimtmečio at
gal moterims buvo daleista 
praktikuoti 
šiandien męs 
15,000 moterų

medicinoje, 
turime virš 
gydytojų.
trumpai per

žvelgiant moteries progreso 
istoriją, męs matome, kad 
moterų klausimas dar gana 
jaunas, bet per tokį trum
pą laiką jos paspėjo atlikti 
tokius darbus ir padarė to
kį žingsnį pirmyn draugiji
niam progrese, ko nei vienas 
judėjimas tokiame trumpa
me laike nepadarė. Bet tas 
viskas tapo atsiekta tik per 
bendrą veikimą, per organi
zaciją. Jeigu jos būtų vei
kusios išsiskirsčiusius, kaip 
tos Samuolio bitės, jos būtų 
to neatsiekusios.

Savo atsilikimu jos būtų 
daug kenkę abelnam progre
sui. Kas gali užginčvti.

pakėlimo žmonijos

Bet dar ne viskas atsiek-

sikovoti kaip moterims,taip 
ir liaudžiai abelnai. Susto
ti organizuotis ir šviestis 
męs negalime. Ypatingai, 
kad jau męs turime tam jau 
daug geresnes sąlygas, negu 
kada mūsų pramotos turė-

Męs žinome iš praeities, 
kad valdančioji klesa nieko

dėl ir męs neprivalome tikė
tis. Jei kas išgauta ir lai
mėta, tai tik per aštrią ko
vą, o jūs žinote, kad męs 
galime kovoti pasekmingai 
tik tada, kada męs esam 
tvirtai organizuotos.

Męs turim dirbti ir kovoti 
netik dėl savęs, bet kad nors 
būsiančioji karta galėtų 
džiaugtis gyvenimu, kad 
nebūtų išnaudojamas vienas 
žmogus per kitą, kad nesto
vėtų prieš akis tasai nežino
mas rytojus ir tamsi atei-

Kas musų rrv 
reikalingai

Pasakyti, kad apšvieta 
reikalinga lietuvei moterei, 
tai šio straipsnio antgalvy- 
je esantį klausimą išriša tik 
ant tiek, kiek pasakymas, 
kad vaistai reikalingi ligo
niui, nepasakant, kokie vai
stai reikalingi, nei kaip juos 
įgyti ir vartoti, išriša ligo
nio gydymo klausimą. Taip 
ir su apšvieta. Neužtenka 
pasakyti, kad apšvieta rei
kalinga—priduriant, kad 
reikia skaityti knygas ir 
laikraščius, idant ją įgyti.

Suaugęs žmogus, ypatin
gai moteris, kuri tankiai ap
sunkinta įvairiais, niekad 
neužbaigiamais darbais, ne
turi laiko klaidžioti’ litera
tūros tyruose, pakol suras

pašvęsi ir sąžiniškai mokiu- 
siesi, tai gali per daug*’* 
metų tuomi pasimokini’ 
džiaugtis. Argi 
vieną arba du metu 
liuoso laiko praleisti, 
10—20 arba 40 metų 
džiaugtis?

Taipgi būtų patartina,kad 
kiekviena moteris mokėtų 
kokį nors pelningą užsiėmi
mą, kad reikalui prisiėjus 
galėtų pastoti šeimynos ar
ba namų užlaikytoja. Su* 
kiekvienu metu moterų už
siėmimai namuose mažinasi 
ir keičiasi, taip kad jai vis; 
mažiau ir mažiau kas belie
ka namieje veikti; greta to,, 
vyrų užsiėmimai vis labjau. 
ir labjau lieka neužtikrinti, 
taip kad dabartės tankiai 
rasime, kad vyras, neganda-Gyvenimas verste verčia

ją jieškoti išeigos iš keblu- mas darbo, priverstas na
mą, kurių jas gyvenimas mieje būti, pakol jo žmonk. 
pilnas, ypatingai dabartinė-i išeina uždarbiauti. Šitokia- 
je besikeičiančioje kapitaliz- me atvejyje yra geriaus bu
mo tvarkoje, kurioje jos na- ‘ ti prisirengusiai prie šiokio* 
minis gyvenimas yra la-* tokio atsakantesnio arba 
bjaus išlaukinių veiksnių'pelningesnio užsiėmimo, ne- 
(faktorių) paliečiamas, ne-’gu laikymas “burdingierių”* 
gu kada pirmiaus buvo. Tie .arba užsiėmimas skalbimu

Dabar da žodelis, kaip- 
tą, męs lietuvės, galime įgy-

jos maistą, buveinę, aprėda- 
lą, jos sveikatą ir net pačią 
gyvastį. Nusako jos vaikų Į ti. Ogi daugiausia per No- 
mokinimą ir gyvenimo svei-1 rėjimą. Yra patarlė, “Kas 
kūmo būdą ir sprendžia net nori šunį mušti, tai ir laz- 
tokiuose privatiškuose da- dą gauna”. Jeigu tik męs 
lykuose, kaipo kad daleidi- panorėsime ir užtektinai 
me ar nedaleidime moterims| męs to panorėsime ir su ve- 
pastoti motinoms (mokytojų 1 jo persimainymu nenustosi- 
atsitikime) arba susilaikyti j me norėję, tai ir surasime 
nuo motinystės (Margaret j būdus, kaip tą atsiekti. Yra, 

rodosi, išsiplatinusi mintis,.Sanger atsitikime).
Kad prisidėti prie tvarky- kad jeigu moteris užsispyrė- 

rio tų išlaukinių veiksnių, ką padalyti, tai tik veltui 
kurie taip opiai jos gyveni-i vyro arba keno kito valia, 
mą paliečia, moteris turi kad ją sulaikyti. Būtų ge- 
studijuoti įstaigas, kurios kad šiame reikale męs 
rėdo irtvarkotuos veiksnius, > “užsispirtame”.
ir nrisidnti nrir tvnrkvmnl Užsisnirkime nemokan

venimas ir laimė būtų dau-1Eilioti kuogreičiausia iš
ginus užtikrinta, negu iki mokti. Tas galima padary
siu] (po vienų vyrų tvarky- ti su pagelta viešų vakari
nio tų įstaigų) buvo. Taigi, ni'j mokyklų arba organiza- 
moterimrf reikia susipažinti ei jų įsteigtose mokyklose.. 
su politika—mokslu, moki-į.Jeigu jūsų mieste nesiran

da tokios kuopos, tai sutver-nančiu
Pagalinus męs neturime 

likti draugijai skolingos, ir 
kad nebūtume vertos išme
tinėjimo nuo mūsų ainių.

turime auklėjimo mokslą.ti e
Liet. Mot. Prog. Susivienyji- 
mą, kuris rūpinasi moterų 
Reikalais i

m? •■

gyvavimui, plėtojimuisi ir. kur viena arba kita iš jūs
tobulinimuisi. 1’;;^/ ypatii (Jii Ame-

Jai reikia pažinti vaiku | urnoj • gimusio? ir augusios„ 
fiziška, nrotiška ir morališ-1turėjusios progą pačios pa-

i-mioh’nt i.
mokinti.
d ik ka i

Tžsispirkime pa
iks] n s gali mums 
apie draugijos 
, apie kūdikių 
apie motinystės 

apie sveikatos 
ii’ kitus mums

. v .. . ‘ U/JaiKy'l b-’VO SXei’sdl I. li'.i-
‘l.l.zYl1 ?11-' i;ja suprasti .motinystę

Jl Pn'v i.'-’ atsakančiai
netik save prirengti, bet ir 
savo dukteris mokėti tame 
kiausime apšviesti, arba pa
sirūpinti, kad j ims ta< mok
ias būtu sutelkiamas viešo??

‘vvenimo ruduo,

(imti ir su linksmu ven 
tarti, kad atlikome savo p

K. Pelrikicnė
LIETUVIU UNIJOS MUZIKANTU, i 

BENAS
Šiuomi pranešam visoms draugi

joms ir visai Lietuviu visuomenei, 
kad BROOKLYNO LIETUVIU MU
ZIKANTU UNIJA sutaiso kuogra- 
žiausį benų ir orkestrą už prieina
miausią kainą dėl teatrų, koncertų, 
balių, piknikų, veselijų ir dėl šiaip 
pasilinksminimų. 'Taigi visos lietu
vių draugijos ir šaip visi rengėjai 
įvairių pasilinksminimų, kurioms tik 
reikalingi muzikantai, visuomet ma
lonėkite kreiptis į L. M. Unijos ofisą 
po N.o 73(lrand St., Brooklyn, N. Y.

Sig UjllĮitauiuii fUniitripal llluukal 
IH’Utrrttiu' liūtini

OF BROOKUrt N. Y.
b M (L>l Mm Bcurer

Mr.....  ..........
it 4 member tn good standing until

APRIL 1, 191 .......

nenori mums to parūpinti, 
tai iižU pirkime pačios sau

b reikalingus dalykus. Jeigu 
L’iūsą kalboje tie mokslai 

h.era išguldyti, tai užsispir- 
bm e, kad jie būtų rašte pa-

Didžiumai mūsų moterų i: ūpmti del mus. Jeigu vy- 
reikia išmokti namu, tvarkosi 
—darbui sistemos.

Keikia tam tikrų pamoki-1
nančią knygelių, kuo mai-( _ ,
tinti jaunus kūdikius, ligo-Į Męy žinome, kad parūpiu*- 
nius ir net sveikus žmones, j ti vi i šminėtas pamokinimui 
idant ne visi ir nevisada bū-į uukalingas knygeles, męs 
t’i maitinami tik kopūstais,! viena arba kita, pavienėm^ 
‘porkčiapu”, “tonieitėmis” ir i veikiant, neįstengsime 
tam panašiai, ant galo nu- pagelbės kitų atlikti. Prisi
pjaunant tą viską alum arba'urna mums susitarti, susior- 

[eanizimti ir kuomet mūsų 
etinio virš-.l u- daug, tąi iš daugumos 
klausimuose; rasis vienos, kurios galės ką 

’ •versti iš svetimų kalbų į 
ii skaityti, rašyti arba skait- lietuvišką; rasis^kitos, ku
kuoti, privalėtų pasistengti i ios ką. originališko parašys 
įgyti bent šiaip pamatinę ar pamokys; rasis trečios, 
apšvieta, kad su jos pagel-j kurios šiuos raštus išpla-

Colorado, Idaho ir Utah, 
ū’uom pat kartu moterų 
duonpelnių skaitlius smar
kiai kilo, taip kad 1900 me
tuose jų buvo 5,000,000. Da
bar jų skaitlius siekia virš 
K 000,000.

Kiek vėliau dar šešios val
stijos suteikė joms teises. 
Taip kad jau 3,500,000 mote
rų balsavimo rinkimuose 
viršininkų. Pastaruoju lai
ku dar dvi valstijos pasekė 
pirmąsias, taip kad jau 12 
valstijų moterįs turi lygias 
su vyrais teises.

Dar 1771 metuose mergai
tėms buvo uždrausta lankyti 
viešas mokyklas kartu su 
xaikais. Tik 1789 metuose 
buvo moterims daleista mo
kytojauti. 1889 metuose 
jau buvo nemažiau, kaip 
175,000 moterų mokytojų

minėtuose
kiekviena moteris,nemokau

si

krautuvių, nei ofisų, kur 
merginos būtų galėjusios 
dirbti. Buvo tik šeši užsi
ėmimai, kur moterįs galėjo

PARSIDUODA KLINIKŠTORIS.
Parsiduoda klinikštoris Rcroj vietoj, 

biznis eina gerai, nes lietuviais ir 
lenkais apgyventa vieta. Parsiduo
da labai pigiai. Priežastis pardavi
mo—išvažiuoju į kitą miestą. Klaus
kite informaciją po num. 183 Roeb
ling St., Brooklyn, N. Y.

(16—18)

"LAISVĖS” PERSONALO GYVENI
MO VIETOS:

L. Pruaeika, 152 So. 9th St.
J. Neviackaa, 152 So. 9th St.
J. Naudžius, 152 So. 9th St.
J. Undžius, 878 Driggs Ava.
J. Valatka, 868 Rodney St

Vinį Rmoklvna
V. Paukitys, 188 So. 2nd St
V. A. Zaperiackaa, 188 So. 2nd

Išradimas siuvamos maši
nos 1836 metuose daug pa
gelbėjo moterims. Kiek vė
liau po išradimui siuvamos 
mašinos tapo išrasta tele
grafas ir telefonas. Tas 
buvo tūlam laikui tikra pa
laima moterims, nes jų vik
rus pirštai buvo daug pel
ningesnį prie to darbo, ne
gu vyrų ir pastarieji neiš-

Męs tikimės, kad draugystės, reng
damos įvairius pasilinksminimus, 
samdys L. U. Muzikantus, todėl at- 
kieipiamo atydi), kad nuo muzikantų 
reikalautume! L. M, Unijos kortų, 
kurias įsteigė L. M. U. kiekvienam 
savo pilnam nariui. Kurie muzikan
tą’’ neturi viršmintos kortos—tie mu
zikantai ne unijistai. Viršminėtos 
kortos yra išdudamos kas trįs mėne
siai naujos, todėl samdytojai malonė
kite pažiūrėti, kad kortos būtų tei
singos. Męs tą padarėm todėl, kad 
pradėjo atsirasti tokių muzikantų, 
kurie nepriklauso prie Liet. Muzikan
tų Unijos, bet pasivadina’ unijistais 
it grajina po vardu L. M. U.

Liet. Muzikantų Unijos praktikos 
bei repeticijos būna kiekvienų sere- 
loa vakarų po N73 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

tesniąją. Kad išmokti skai
tyti, rašyti ir bent kiek 
skaitliuoti nereikalauja ko
kio nepaprasto gabumo; jei
gu jau būtu sunku, tai vai
kučiai šešių, septynių arba 
dešimts metų amžiaus nega
lėtų tą atlikti. Reikia tik 
pasiryžimo . Niekad nėra 
pervėlu pradėti. Jeigu vie
ną metą liuoso laiko tam

tins; ketvirtos suras būdus 
jų išleidimui ir panašiai.

Jau turime daugelį mote
rų pasiryžusių, “užsispyru
sių”, apsišviesti, sutarusių 
ir susikuopusių į kuopeles, 
kurios kuopelės kaip žibin
tuvai skleis spindulius ap- 
švietos tarp moterų aplink 
save.

Jeigu jūsų miestelyje ne 
siranda tokio apšvietos cen



tro> tai privafetunw suorga- 
Kituoti ir Įeiti Į bendrą su
tartį su kitomis panašiomis 
kuopelėmis per vieną tvirtą 
centrą. Tokiu centru šian
dien yra Lietuvių Moterų 
Progresyviškas Susivienyji- 
mas Amerikoje.

Mums reikia apšvietos ir 
susiorganizavimo, kad tą 
apšvietą įgyti ir paskleisti 
tarpe lietuvių moterų da ne
suorganizuotų.

Taigi užsispirkime tuose 
dalykuose, kurie mums lab-

vienyjimo ir tuomet galėsi
te prasilavinti.

Męs matome daugybę čia 
augusių ir iš Lietuvos atva
žiavusių merginų, bet ką jos 
veikia? Ar daug dirba vi
suomenės labui? Ar daug 
jų priklauso prie draugijų 
bei organizacijų, ar daug 
skaito laikraščius ir kny
gas? Labai mažas nuošim
tis yra tokių, kurios rūpina
si papuošti savo protą. Dau
guma puošia tik veidus.

A. V. Klimiute.
jausia reikalingi, ir męs 
juos turėsime!

M. M. Kačiūtė-Herman. Prie darbo!

Kame merginų 
ateitis?

Merginos daro labai stam
bią klaidą savo jaunystėje, 
praleisdamos laiką vien tik 
sportavime — puošimuose 
Nors priderančiai pasipuoš
ti, tai niekas nepeiks, bet vi
są liuosą laiką praleisti tik 
ant tuštybių, tai jau per
daug puošti save vien tik iš 
viršaus, kad pataikavus vai
kinams ir greit ištekėjus už 
vyro, nes tas ne visuomet 
daro merginas laimingomis. 
Męs matome daugybes tokių 
sportelių, kurios ištekėju
sios už vyro greit apsilei
džia, dingsta paviršutine pa
sipuošimo išveizda ir tan
kiai tampa panašios į 
šiaudų kūlį. Mat, to
kių sportelių jau atsiektas 
gyvenimo tikslas ir paskui 
laukia tik mirties.

Ne, sesutės, ne tame mer
ginų išganymas, kad nuola
tos pasipuošti, pilnas skry
neles įvairių dažų laikyti ir 
pridaboti, kad veidas jais 
būtų visados apteptas.

Sesytės, męs visą liuosą 
laiką privalom praleisti mo
kyklose, apšvietos įstaigose, 
įvairiose draugijose bei or
ganizacijose. Męs privalo
me skaityti gerus laikraš
čius ir knygas. Męs priva
lome liuesą laiką praleisti 
ten, kur galime pasisemti 
daugiau žinojimo, kad pa- 
puošus savo protą.

Pakol jaunos esame, pri
valome daugiau rūpintis sa
vo ateitimi, privalome iš
mokti amatų, muzikos, dai
nų, turime lavintis scenoj ir 
tt.

Bet to dar neužtenka.. Męs 
privalome susipažint su ši.) • 
šalies tvaria, kad pasku* ga
lėtume savo trise a apgint'.

Kad visa tai ai iekin, rei
kalinga prigulėti prie, dides
niųjų organizacijų. O juk 
tas galima lengvai atsiekti, 
jeigu tik bus noras.

Jeigu męs lavinsimos, iš
moksime amatų, tuomet ne
reikės rūpintis kogreičiau- 
siai ištekėti, kad tik gavus 
nuo vyro užlaikymą, nes ir 
pačios galėsime daug leng
viau užsipelnyt duonos šmo- 
tą.

Reikia atsiminti, kad da
bartiniame surėdyme gavus 
darbininką vyrą, negalima 
bus be vargo apsieiti. Męs 
matom, kad dauguma tokių 
merginų kaip tik išteka, tai 
priverstos yra dirbti sun
kiausius darbus ir tuomet 
dingsta meilė ir vieton lai
mingo šeimyniško gyveni
mo pasidaro pragaras.

Žinau, kad daugelis mer
ginų pasakys: “Mokintis, la
vintis, tai reikia turėti už
tektinai pinigų ir laiko, o 
męs nei pinigų, nei laiko ne
turime”. Panašiai gali sa
kyti tik tos, kurios tingi ir 
nenori lavintis. Jeigu jūs 
turite pinigų nusipirkti vi
sokių dažų ir turite laiko 
nusitepti sau veidelius, tuo
met galite turėti pinigų ir 
laiko dėl lavinimosi. Skai
tykite laikraščius, knygas, 
prigulėkite prie Lietuvių 
Moterų Progresyviško Susi-

Netik pas lietuvius, bet ir 
pas kiti] tautų žmones nuo 
senu laiku išsidirbus nuomo
nė, kad moterįs draugijinia
me veikime visai nereikalin
gos ir draugijinis darbas ne 
moterims, bet vyrams pri
klauso. Pirmiaus buvo ma
noma, kad moterų veikimas 
turi būti aprubežiuotas ke
turiomis sienomis ii’ jos pri
valo daugiausiai žiūrėti pe
čiaus. Suprantama, pir
miaus moterims ir to užtek
davo, nes gyvenimo aplin
kybes buvo daug skirtinges
nės. Seniau moteris ir tar
pe keturių sienų galėdavo 
pelnyti sau duonos šmotą, 
kaip tai, užsiimdama siuvi
mu, mezgimu, verpimu, au
diniu ii* kitokiais ranku 
darbais.

Bet dabartines gyvenimo 
aplinkybės visai kitokios, 
dabar moteris, namie sėdė
dama, negali užsidirbti ant 
duonos šmoto, bet priversta 
yra eiti ant gatves ir ten 
jieškoti kokio nors užsiėmi
mo, kad palaikius savo gy
vastį ir apsigynus nuo bado.

Moterįs, dirbančios dirb
tuvėse ir Įvairiose įstaigose, 
pamatė, kaip jos yra skriau
džiamos ir nežmoniškai iš
naudojamos. Kad išsigelbė
jus nuo tokio baisaus išnau
dojimo, reikalinga kovoti, o 
juk viena darbininkė negali 
kovoti. Tokiu būdu pradė
jo organizuotis.

Kitų tautų moterįs jau se
niai suprato organizacijų 
naudą ir jau seniai susior
ganizavę kovoja prieš savo 
priešus.

Kiekvienas protaujantis 
darbininkas bei darbininkė, 
susipažinę su dabartine sis
tema, pamatė organizacijų 
naudingumą, pamatė, kad 
pavienės ypato ’• nieko negali 
suveikti, per tai p radėjo or- 
" užuot is.

■ aigi ii’ lie;■;įves moteris, 
m a ty d a m o s < * r ga r i i z ac i j ų 
naudingumą ir nenorėda
mos ai ’ilikti nuo svetim
taučių moterį], nepaisyda
mos i tai, kad daugelis jų 
sesyčių dar glūdi po tamsy
bės skraiste, pradėjo orga
nizuotis.

Ta maža moterų sau jale, 
kuri pirmiausiai suprato or
ganizacijų naudą ir yra 
Lietuvių Moterų Progresy- 
viška.s Su ivienyjimas Ame
rikoj. Ta jaunutė organi
zacija, kuri pradėjo leisti 
savo atžalas lietuviškoj dir
voj tik 1914 metais, dabar 
jau turi įvairiose valstijose 
m t kelioliką kuopų. Nėra 
pilni] dvii jų metų veikimo, 
o jau randame milžinišku.: 
vaisius. Diena iš dienos 
mūsų spėkos didinasi, dar
bininkių skaičius auga.

Tiesa, prisiėjo nemažai 
pakelti vargo toms veikė
joms, kurios pradėjo organi
zuoti L. M. P. S. A., bet jų 
vargas, jų pasišventimas 
nenuėjo vėjais, bet atnešė 
d’džiausius vaisius, mūsų 
pasėta sėkla pradeda bujoti 
ir atneša visuomenei didelę 
naudą.

Mielos sesytės, kurios ve
lijate gero savo seselėms ir 
visai lietuviškai visuomenei, 
prisidėkite prie Lietuvių 
Moterų Progresyviško Susi

vienyjimo kaip draugijos, 
taip ir pavienės narės, 
stengkitės savo miesteliuos 
sutverti L. M. P. S. kuopas 
ii kaip galėdamos darbuoki- 
tės dėl Susivienyjimo, nes 
tuomi suteiksite visuomenei 
naudą ir padarysite didelį 

i žingsnį pirmyn. Juo mūsų 
skaitlius bus didesnis, juo 
męs galėsime daugiau nu- 

i veikti, lengviau bus perga
lėti įvairios kliūtįs, kurios 
pastoja mums kelią ir tuomi 
galėsime parodyti, kad ir 
męs mokame darbuotis ir 
nesame apsileidusios ir atsi
likusios nuo kitų tautų mo
te rų.

Liaudies Verge.

Sunki pradžia
Po ilgii ginčų ir kovos su 

pažangos trukdytojais, vis
gi moterų judėjimas ir tar
pe lietuviškos visuomenės iš
siveržė į viršui. Tarpe dau-

būvį, kad pasiliuosavufi iŠ sprendžiančio visuose klau
simuose liko draugijos na
riu, turinčiu daugybę parei
gų, be jokių tiesų. Ji pa
kliuvo pilnon v^ro valion ir 
turėjo jo klausyti po plaki
mo ir mirties bausme.

Ekonomines sąlygos pa
darė ją verge, atidavė ją 
vyro neaprubežiuoton galėn. 
Ji nedrįso nieko daugiau ži
noti, kaip tik savo namų rei
kalus; ji tapo neregė drau- 

įgijinių klausimų matyme.

po kapitalistiškos vergijos 
ir paskui išauklėjus kūniš
kai ir protiškai sveiką gent- 
kartę, privalome kovoti, nes 
už mus niekas nekovos ir 
niekas nedirbs—kiekvienas 
privalo pats kovoti, jeigu 
nori pagerinti savo būvį.

Dauguma motinų sako: 
“Gerai būtų, kad įvyktų ko
kios nors permainos, bet vis- 
tiek męs jų nesulauksime”. 
Aš nežinau, kuo tokią mo
tiną pavadinti?! Ji laiko 
ant rankų savo kūdikį ir sa
ko, kad męs nesulauksime! 
Jeigu męs mylime savo kū
dikius, jeigu męs jiems gero 
velijame, tai dėl jų privalo
me kovoti ir jeigu męs ko
vosime, tai, be abejonės,mū
sų kūdikiai sulauks geres
nės ateities.

Suprantama, ne visas mo- valstybinės prievartos galės 
toris galima kaltinti už ne- surišdavo jos rankas, kad ji

moteries pavergimą papro
čiai padarė šventu ir mote- 
rei buvo užginta jausti, kad 
ji yra tokiu pat lygiu tvari-

TURINČIUS GIMINES TOSE GUBER 
M JOSE, KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI.

Per mūsų banką galite pagelbėti *avo giminėm* *a 
tlht.*rr>Un)« užimtose vietose vokiečiais. Męs turim*

SUTARTĮ SU VOKIETIJOS KANKA

Berlin*, todėl galime persiųsti pinigu* į ta* viata* ant 
neaugščlau 800 markių (api* 525 rubliai).

MOSU BANKAS PO NUOLATINE VALDŽIOS 
ŽIŪRA, TODĖL TAVO PINIGAI GVARANTUOTL

Norėdami gauti daugiau informacijų kr*ipkit«* 
kai ar rašykit* laišką pa*

*am«*

PR! B

ypatii-

HENRIKAS C. ZARO , Bankierius
Metropolitan Saving Bank Building

Xu. 1 Third Ave., cor. 7th St.. New York City,
kada-nors ji negalėdama pa
kęsti esančių suvaržymų iš-.------ ----------------------------------
drįsdavo pasipriešinti, tuo- j ; k , su . ,
met {statymai su pagelba siauetaneiomis ekonominė-’

mis aplinkybėmis ir prieta-'

kurios norėtų veikti, norėti] l Religija visą tą moteries pa- 
prigulėti prie organizacijų, vergimą apskelbė,kaipo tam
bot jų vyrai neišleidžia iš tikrą “dievo valios apūreiš-
namu, joms vyrai draudžia kimo būda”, kuriam nuolan-1. ■> „ • , ••r . . n. . ų_". . J , .. . . . . m • j . lakuojama per racijonalis-Lietuviu Moterų i prigulėti prie draugijų irikiai reik pasiduoti, ir tokiul t . ribf.nV1 . . ‘i1 _ . . / . ’ ... lūs, (pripaz i-tancius tiktaiskas. Susivieny-:\tukti del labo visuomenei ■ būdu josios proto veikimo | įk- į i.,...-, < •

i’ikoj. Nors ši Ir jeigu moteris nori nueiti gale irgi tapo užsmaugta. Į "
a jaunutė, bet!į susirinkimą arba prakal- Ką ekonominės sąlygos, pa- 

........... - l)ų pasiklausyti, tai vyras1 pi učiai, įstatymai ir religi-

gybės pašelpinių ir švieti
mosi moterų draugijų, įsi
kūrė ir

jau yra nuveikus milžiniš
kus darbus, kaip tai: sklei-

ni.i moterų, leidime nau-
4 '

pelių ir dabar koncentruo
jama -savo jiegos, kad išlei
dus moterų laikraštį.
Moterįs, prigulėdamos prie 

organizacijos, parodė savo 
priešam, kurie nuolatos kar
tojo, būk moterįs negali sa-

ganizacijose veikti. Mote
ris, prigulėdamas prie Lie-

Susivienyjimo, lavinasi ir 
lavina kitas, supažindinda
mas su netikusia dabartinio 
surėdymo tvarka. Tokia

P. S. A., duoda progą prisi
rengti net prie valstijinės

Lyti. Moterįs, prigulėda
mos prie tokios stambios or
ganizacijos, įgija platesnį 
žinojimą, apsišviečia ir pas
kui atneša visuomenei neap
sakomai didelę naudą. Jos 
galės netik savystoviai įvar

vimtis, kurie tik risis su mo
terų klau.ūmu. Jai matot,

ęuiėd.’imos prie Lietuvių 
Moterų Progresyviško Susi- 
vienyjimo.

Suprantama, toks moterų 
pasiryžimas žengti pirmyn 
ir susilyginti su vyrais, ne

sKmgin a tą moterų judėji
mą sulaikyti.

Bet dar ne viskas, ką aš 
viršuj nurodžiau. Draugija 
mm mūs reikalauja, kad

kai sveikus kūdikius išauk- 
lėtume, kad paskui ji turėtų

s, nes nepa-

sime išauklėti ir naudi 
draugijai piliečių.

Moterims neužtenka 
kad tik mokėti kūdikius 
kieti, valgius gaminti

to,
a ti-

ir

Jeigu męs nesilavinsime 
ir nedalyvausime politikoj, 
kad apgynus savo reikalus 
ir pagerinus savo būvį, tuo
met męs negalėsime nei 
sveikų, visuomenei naudin
gų kūdikių gimdyti. Jeigu 
moteris nėščia turi dirbtu
vėj dirbti, tai ar galima 
laukti, kad ji pagimdys svei
ką kūdikį? O juk dabar 
daugybė nėščių moterų dir
ba dirbtuvėse.

Taigi, kad pagerinus savo

vieton ramaus šeimyniško 
gyvenimo, atsiveria tikras 
p ra garas.

Marcelė Jakeliene.

ja pajiege moteryje suvar
žyti, tas tapo numarinta per 
nežinyste. Ačiū nežinystei

Bunda
Retežių Nukalimas.

ai galios, kuomet įvairus, 
šiandien dėl mūsų keisti ii* 
baisus gyvūnai ganėsi ant 
sausžemio ir milžiniški siau
būnai ir žuvis užpildė klam
pynes ir vandenynus, ant že
mės jau buvo galima surasti 
tūlą ypatingą gyvūną, kurį 
męs vadiname—žmogus. Jis, 
kaip ir kiti gyvūnai, susi
rasdavo sau maistą ir gy
vendavo “iš rankos burnon”. 
Pastovios, teisingiau — jo
kios buveinės jis neturėjo. 
Nakvodavo tame medyje, 
pi’ie kurio naktis ištiko;nuo 
lietaus ir vėtros slėpdavosi 
toje oloje, kuri buvo arčiau
sia, kuomet tie nemalonus 
gamtos apsireiškimai pra
dėjo atlikinėti savo neiš
vengti mis pareigas. Žmo- 
gus-vyras ir žmogus-mote-

r.U'r-’.e juos apeinančiuose 
dalykuose.

Mažu pamažu, pei’ daug 
tūkstančių metų, žmonija 
žengė prie lengvesnio mais
to įgijimo būdo—tobulesnio

pe įvairjų gyvenimo

vo gyvuliu prijaukinimui.Iki 
tam laikui visą mėsą reikė
davo sumedžioti, o dabar ji

iš gyvulių prijaukinimo išsi- 
vysčiusioji nauja draugijinė 
tvarka—bando s ga n y m o
tvarka, sykiu su gyvenimo 
palengvinimo priemonėmis

nę įstaigą—^supratimą apie

mekas negalėjo vadinti “sa
vu”, bet kiekvienas namie

t i “sava”. K a 
buvo bandos g 
tai pas juos ir radosi noras 
mirštant visą ta savo banda,

V V *. z

kurios gerbūviu jis rūpinosi 
visą savo gyvenimą, palikti 
“savo” vaikams. Žinoti, kad 
vaikas, kuriam palieka jis 
savo turtą yra tikrai jo, jis 
negalėjo, pakolei jis to vai
ko motinos neaprubežiavo 
ir neužgynė pertraukti viso
kius ryšius su kitais vyrais 
Nuo to laiko moteris iš 
draugijos nario bendrai įgy
jančio maistą ir

. vyrai

BROOK LYNO IR APIELINKftS 
ATYDAI.

Lietuviškas Kontraktoriu*.
Padarome visokį darbą prie naujų 

nuo uyiiuo u jų .u į namų statymo ir senų pataisymo. 18-
1 ais, ji pradėjo reikalauti ly- plastavojam, iSccmentuojam ir tt E- 
gių pilietiškų tiesų su vyrais;. 'ant r‘’,kaiu,pk(ruužYS PB8: 
Civilizacijoje augščiau paki-hs S<» 2nd St.. Brooklyn, N. Y. 

lesios sulįs viena po kitai

nei tuose atvejuose, kur ji 
ir nebuvo suvaržyta per 
augščiau suminėtas ekono
miniai draugijines įstaigas. 
Tokiu būdu, ekonominiu sa- 
lygų verčiama, papročių ap-l 
rubežiuota, įstatymų bau
džiama, religijos gązdinama 
ii nežinystės sulaikoma ji li
ko tikra belaisvė—vergė.

II. Retežiu Sutraukimas.
Tokiu būdu pusė žmonijos 

per didelę daugybę tūks
tantmečiu, iki vėlybam lai
kui, buvo vergijoje. Visos 
žmonijos moterįs buvo ver
gijoje. Jų akis buvo užriš
tos siauro naminio šeimi
ninkavimo ryšuliu; jų jaus
mai buvo sušaldyti į nejau
čiančių nervų sistemą per 
papročius; rankos ir burna

buvo surakintos ir padary
tos neveikiančiomis per įsta-

teisybės, buvo sukaltas doi

no nežinystė.
Bet žmonija visuomet 

stengėsi palengvinti savo 
kovą už būvį. Po įvairių 
ekonominiai draugijiniu su- 
icdymų ir sulyg ncišveng- 
tinų draugijos vystymosi į- 
statymų, žmonija pagalios

moteri

milžinas, buvo surakintas i- / 4
vairiais anrubežiavimo ir

rištomis akimis, surakinto 
mis rankomis, apkalintomis

negyva statuja,kuomet žmo-

dins žingsnius progreso 
ui. Ji gyveno tik savy- 
ji nieko nematė ir nejau-

te

tuos, veik nesuskaitomus 
amžius galima teisingai 
charakterizuoti—gyvos mo
teries gyvenimu grabe.

šinų, garo ir elektros gady
nei—ekonominės sąlygos iš
ėmė moterį iš namų; ekono
minis ryšąląs, uždengiantis 
jos regėjimą, nupuolė nuo 
jos akių ir ji pamatė pasau
li. Prietarai, kurie šaldė 
jos jausmus, jau nepaveikė 
tolesniai laikyti ją bejausle; 
matydama, kas apie ją de- 
lasi ji noroms-nenoroms bu
vo priversta atjausti prieta
rų blogumus ir paliauti su-

, Idant galygiai lyg jais gyvenusi.

buvo priversta atsisakyti 
nuo laikymo protiškoje ver
gijoje moterį; moteris, nu
stojusi baimės, kad “po mir
čiai bus kankinama pekloje”

ro, pati galėjo pamąstyti a- 
pie geriausius būdus savęs 
išsiganymo ant žemės ir a- 
noje sapnų karalystėje —

Kiekvieno Amerikos lietuvio dorini* 
privalumas sujieškoti šioje karėje sa
viškius ir gimines ir*pagelbėti jiems.

Vietiniai atvykite j mūsų Kontorą 
ypatiškai. Iš kitų miestų rašykite 
.aiškus. Mea netarsime, kokiu būdo 
galima sujieškoti.

M A El< Ei & STEPONAITIS
Metropolitan Avė., kampa* 

Havemeyer St.
BROOKLYN. N. Y

RUIMAI ANT RANDOŠ.
Išsirandavoja geri keturi ir trjs 

^mKariai, kurių randa $7.00, $8.00 
ir $9.00 ant mėnesio. Mūrinis na
mas, įtaisymas pagal naujausią ma
dų su maudynėmis. Arti sakaunės, 
kur dirba 5,000 darbininkų. Su ran
di1 duodu štampas.

V. J. GIKNIS, superintendent 
518 Morgan Avė., Broklyn, N. Y. 

Arli Neeker Avė. ir Nassau Ave.
Reikale galite telefonuot 4560 W. 
Greenpoint.

'KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA
JOSEPH LIPMAN, M. D.

Specialistas Moteriškų Ligų
E. 501 b .>t., ... New York, N. Y.

OFISO VALANDOS:
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čiu ir protaujančiu žmogu
mi. Persikeitus ekonomi-' 
nėms aplinkybėms ir nusto
jus papročių, įstatymų ir re
ligijos blogomsioms įtek-.
Ulėms veikti ant moteries, 1 Iki lU vai. ryte; nuo l iki 2 vai po 
nežinystės pančiai patįs per

’•avė sutruko ir moteris tapo Egzaminavimas DYKAI. Męs išti
riame ir pasakome visas ligas ir pa- 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusiems Ii—liuosą veikti, ką nori.

Taip, bėgyje praėjusio 
šimtmečio męs matėme mo
terį išsivysiant iš įvairiuose 
retežiuose surakintos ver
gės į moterį ekonomiškai 
laisvą, papročiais nesurai
šiotą, įstatymais nesuvarzy- 
tą, religijos nepavergtą ir 
nuo nežinystės liuosą. Idant 
ji galėtų tikrai gvvenimu 
naudotis ii* būti laiminga.

nio draugijinių reikalų su
pratimo. Tą supratimą mo
terįs, ar jos nori ai’ nenori, 
turės įgyti. Kur pačios mo-

reipa yra pasii upin 
»s įgyt ii. D ra u gi j i

neišvengtinai

314

gonlams p., rūpiname vietą, kol gydo- 
s>i. ctant, kreipkitės, męs
ž’ūrčrimc ir duosime prietelišką rodą. 
Patan;a\ :i..as visai pigus. Neužmirš-

DR. J. LIPMAN
5..th St., NLW YORK, N. Y.
Y-.lSame lietuviškai.

JUS G.UETE IS/iuuiir

PLAUKUS
PASEKMINGAS, 
MOKSLIŠKAS 

t! GYDYMAS DYKAI 
e DEL VYRU IR 

/T/XZM / MOTERIŲ.

moteren Draugija tik. 
a galės būti.

vyje ir jaustis laiminga,kuo
met kaip vyras, taip ir mo
teris rūpinsis visais draugi
jos reikalais ir juos rėdys

jai naudingiausia. Kuomet 
moteris turės lygias tiesas 
su vyrais, tuomet tik žmoni-

i

:e ir tiekose. Motelis išba
lo ir linkui to męs jau ei
tame.

C. A. Herman.
N. Y. City, Febr. 20, 1916.

MEXIKOS MOTERĮS RE1-

RAIS TEISIŲ.
Pastaruoju laiku jau ii

dėti. Neseniai buvo moterį- 
suvažiavimas ir jos nutarė 
kovoti už įgijimą Ivgiu su

teisių.

n a toriui.

k
Aš

ii* įteikta
4

Męs r 
į?yd ..>!< s 
p .(Ui,u ( 
zitis i ■ ( 
m ii >.••»»• 
Al., - iAb.i 
C.llv.lv UI

UNION L

;i r.tio metu? Ar 
i ■» K\ eikumal« Ir

( *O« galvoa?
. ; >. akytu ItffU.

i s . I yket® 
u Į iirmitą Icalba;
Pl.AtKVS,’’

<;s 4.U speclaltato, 
>■ z i. įlos:

:< i.nn.s pluuko ir 
;s Mi.ikimo plauku 
. ;l s\ etkat* Ir ISau- 
i .u i j.etikius sava* 
kiis—žili plaukusi

nuo užganeaintu
DYKAI.

i kiekviena, kad 
, nulaiko slinktim, 
<>m s ir augina gra- 
i-. mu ai l»a krago* 
i ’ sii Jusu antrašu 

, i •,, dolerine degute 
(•i >uu\e “Telsyb® 

. t. ,. adau atspau* 
si.iiiūen.
545, Union, N. Y.

,’n. Y.
< <■: .u d«*l apmrt- 

. m. kiž’.u lAali.etl 
Calvacura

N. 1 I • >
■. •

Telefonu 1490 Greenpoint

S. V1TKUNAS.
L1ETUVSKAS MUVORIUS 

M»no vežimai ir karietos po N248

OfiHaa: 126 GRAND STREET 
BROOKLYN. N. Y.

JOHN KULBOK CAFE 
kad 

biznieriai 
bizn| gi- 
Cigaras, 

‘“'o ko
pų a w tapas,
bet vgardžiai 
kvepia. Nebūt 
kokis gėrimas, 
kaip raugalas, 
bet sako, kad 
skaniausias. O 
man rodos, 

tai nereikia gir-

Žinoma, 
visi 
savo 
ria. 
nors kaip 
pūsto h

draugai
Žinoma, 

kelevinjrų. 
tankumais. 
♦». n būsit užganėdinti.

JOHN KlJLBOK Ijocniniakaa
291 Wythe Ave.. Corn. So. 1st SC.

BROOKLYN. N. Y.
T*L Greenpoint 278.

kaip 
tis.

kalba, 
vieta atsakanti dėl pa- 

Kambariai su visais pa-
Prašau kreiptis j tą vie-

C.llv.lv
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JUOZAS *1. SZLIKAS
(MAGIKAS)

3281 S. HabtMtSL Chlmt, IH

P

rna

JO 
JO

JUSTINO TUMĖNO

LAISVES
KALINYS

Sitas veikalas turėtu rastis kiek- 
inteligentiškesnio darbi- 
knygynėlyje. Autoriaus 
patsai už save kalba.

vieno 
ninko 
vardas
Kaina

183 Roebling Street 
Brooklyn, N. Y.

PARMOS
Norint pirkt ūkę, tai ne-

rie turi brangius ofisus su 
I būriais raštininkų, bet rašy- 
jkit tiesiog mums, reikalam 
■ darni mapos ir kataliogo, o 
■gausit teisingesnį ir pigesni

M. WALENCIUS
State Saving Bank,

Scottville, Michigar

Plėšikai
Privalo bijotis. Apiplėšimas ir ap 
vogimai atsitinka kožną dieną, beabe- 
jcnėsTamsta skaitei vakar laikraš 
čiuose apie apiplėšimus. Tu nežinai 
gal rytoj tau tas pats atsitikti, j<igv 
nebūsi apsisaugojęs. Geriausia apsau 
ga—tai geras revolveris. Turi rasti.

kožnoj st ūboj savr 
apsigynimui.
Didelis išpardavimas 
tik ant trumpo laiko

Detektyviškas automatiš- 
kas Revolveris, 32 ar 38 jų 4 ZįS 
kalibrų vertas $15 tik už •
Detektyviškas dubeltavas ■ 
7-nių šūvių revolveris ver
tės $8, tik už

Didele verte už 
nelaukdamas indėk 2()e.

ą, paminėk kurį r 
ųsim tau luojaus i 

sumą užmokėsi 
tau priduos. Dctektyvisk;

ii yra geriausi pilnai gvai 
Jeigu tiuiurn neužguiiėdint;

« 
si

■N

Temykite LIETUVIAI!
KURIE TURĖJOTE ARBA TURITE GIMINES GUBERNIJO

SE, UŽIMTOSE VOKIEČIAIS.
JEIGU JUS NORITE SURAST SAVO GIMINES, IŠBĖ

GUSIUS j gilumą RUSIJOS arba PASILIKUSIUS gyvent LIE
TUVOJ, NELAUKIT, BET TUOJAUS KREIPKITĖS PRIE 
MANĘS. Taipogi per mano BANKAS galit siųst pinigus savo 
giminėms gubernijose, užimtose vokiečiais ir į VISAS DALIS 
SVIETO, ir RUSIJOS KAREIVIAMS, PATEKUSIEMS AUS
TRIJOJ AR VOKIETIJOJ.
PRIIMU PINIGUS TAUPINIMUIant 4% metams nuo šimto.

MANO BANKA RANDASI PO PRIEŽIŪRA VALDŽIOS 
8TEITO NEW YORK, užtat jūs pi nigai gvarantuojami

PARDUODU farmas, lotus ir namus. PADARAU ir UŽ
TVIRTINU visokius dokumentus-raštus ir IŠJIEŠKAU DALIS. 
PADARAU APDRAUDIMUS (Insurance) gyvasties, nuo ug
nies, ligos ir tt. IšRANDAVOJU BAKSUS LAIŠKAMS - 
GROMATOM8.
GENERALIŠKA AGENTŪRA LAIVAKORČIŲ—ŠIPKORČIŲ.

Kas nori parsitraukti savo gimines iš seno krajaus, arba 
važiuot Lietuvon, lai kreipiasi prie manęs, o bus užganėdintas. 

VISOKIOS RODOS—PATARIMAI DOVANAI.
Krsipkitės šiuo adresu:

BANKER JOHN KOVACS
1 CM X Filia: 155 CLINTON AVE.,36 Grand Street, maspeth, l. i. n. y.

NEW YORK, Borough of Brooklyn.

S

W

JM

G

•J)

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISU REIKALŲ.

Dovana nuo 
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE

KALENDORIUS 
1916 metams.

Tokio KALENDORIAUS lietuviai dar neturėjo, tiesa nebuvo kas 
gali tokį išleisti. Greta įdomiai parinktų reikalingų kalendoriui žinių, 
jame yra keletąs skyrių, kuriuose telpa įvairus labai naudingi pasiskaity
mai: '•.pysakos, eiles, straipsniai Iš IRstorijos, hyglenos, drau
gijinio gyvenimo Ir tt. S.L. A Kalendori”'" ctrr>in«n>iiM i/ririan-
sių rašytojų amerikiečių.

“S.L.A. KALENDORIUS”, gražiais spatvuoxais vir 
šialiais, 240 puslapių, didelio formato ir gražiom popieros, 
gaunamas visur, pas visus agentus, S.L.A. kuopose, vi“ 
suose lietuviškuose kningynuose. Todėl reikalaukite 
Jo. Jei negautumėt pas savo Lningų agentus, tai reika
laukit tiesiog pas mus. KAINA TIKTAI 25 centai. Agen
tams rabatas. Kreipkitės:

A. B. Strimaitis
307 W. 30~th St. New York, N. Y.

LAISVE tik už H.2»H1
Kuris užsirašys pas mane “Lai»- j 

vę” metame ir prisius $2.00. tas ap
turės dovanu knygų vertės KO cen- 
tų Rašvkitės šiandien, nes neilgai 
Buk duodamos tokios dovanosi

KGAvirtiem atsiAa.ukuf.iam prlalųsle 
5»ta’iog<. iš kurio galėsit pasirinkti 
i- karnų knvgn

J. P.
P O Boa 830

Jonas MATHUS

L’SYK MANO ŽODŽIO i

Attik pirkti vyrukų aprėdai ą 
kaip tai skrybėlių, marškini* 
kalniorių ir tt. Pa* rr.mn* ta- 
vorai geras ir kainos iiiiw

K LIUTKUS

:$2.45 
mažą sumą, ta< 

įtampomis į 
ri nori

pr.:
bą. likus:;! jų
me

kuo 
revol

HAMMOND S \LE ( O..

Juozas Garšva
GRABORI l’S 
(Undertaker)

LA1DOTIVIŲ DIREKTORIUS. 
Išbalaaniuoju ir laidojo numirusius 

ant visokių kapinių.
Paisamdau Automobilius ir Karie

tas Veselijoms, Krikštynoms ir šiaip 
pasivažinėjimams.

Ofisai:
144 N. 5th ST„ 
Brooklyn, N. Y. C.
Tel. 2320 Greenpoint Deeds ir čystus

Telephone 7867 Main extra mokesčiu, 
visokio didumo faunų 
eliibtų, su užsėtais ja\ 

' ir buelinkais. Žemė 
, l ygi, su judžemiu ir moliu, ir molis 
su g< ra sniielžeme*.
dėl visokiu javų, daržovių, sodu, pie- 

' vu ir dėl ganyklų.
mės neušelirbtos, ge 
*U8 visokio didumo plei a* 
$6.00 like ris ir brangiau, 
isn okėjimu. K iekvirna . 
žemės pa. iimti, ir elirlidamas 
išmokėti, įgydamas tokiu būelu ge
ri; usią farmą. I’.’isi.-kubinkite* nusi
pirkti žei-iės nes ji greit eina bran
gy:!. A t važiuokite p:u nms, męs už
tikriname jus, kad .-ura. ii farmu pa-

, gal savo no’ą, ir už ką būsite mums

GERIAUSIOS FAB

didžia u

261 EROM’ SI

NEWARKO
AKUSERKA

Pabaigų*! lm perairici Manj A

Dipliomuota Jvfrtny u *tL 
joj Turi puiki*** paeekn »i 
praktikoj* prie gimdymo, ta p- 
<1 gf*vAi aplipa .-..nuo su *l*uį»fo 
ni*b v*r>*j inoD -'škų lig ; Ir rvi 
kalul rsant, ga/tc šauti patar

O. STROL1ENS 
laaniškaltš

lit Main at >l., N EWaRK. N. 

Telefoną. Market

Ar Nori
Kantl DYKAI dvi fe^ae* Mukai

kitokių visokių 
nori, o

nežinai kur jų gaut? Atsiųsk 
adresą ir ui 

usstempų ilžl uždengime 
mtimo kaštų, o mes tuojaua

\dresuokite
CHUPAS

Anannia. Cmrh

ĮEISI N GIA LSI A IK G PAGAUSI A 
LIETUVIŠKA

S*-".tHb-*u receptus su didžiausi* 
)xiyi<i, nežiūrint, ar tie
< i i-. i'03 ir Amerikos
) ’ ti vienatinė ilGuv-ška
< b, tone Ii Mas.-achusetti valstijoj.
> Gyduolių galit gaut, kokios tik pa- 
£ „auIv yra vartojamo*. Galit r«I- 

u^r laiškus, o ad prisiųsiu 
ii'vt-ą.

K. A1DLAUSKAS,
Ir Karininkai
kam p. C Street

ii i (1 BOSTON, MASS.
Ta1. So.Boston 2Hf!4 tr 210IIL

daktarų

'g

GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS 
IR ŠVARIAUSIAS SALIŪ- 

NAS VISAME SO. 
BOSTONE.

Sveiki geriausios rūšies gėry-
tnai ir užkandžiai. Patamavl- \ 
mas prielankus. Atsilankykite, 
o persitikrinsite. į

JONAS MATHUS
(Lietuvis Savininkas)

342—344 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

(Dešimts žingsnių nuo Lietuvių 
Labdarystes Draugijos namo.)

Geriausia « ' <
>U Tii

iltine iiaine

■ '^« s
•J Ji*; U'

Jau uno ,So m. ių yra vienu i.-

■»

Tikras tiktai -f

■c. Ir

74-80 •

Amerikoj. Ta kol Jonija yra mūsų už 
dėta 1905 metais, ir jau apgyvendino
me su 360 lietuviais f.'irmi riais. Mę: 

; esam seniausi ir didžiau, i farmų par- 
j davėjai lietuviai Anu i ikojo. Męs 
parduodame teii-ingiaus'u Būdu, išduo

Į dam pirkėjams vvaraniuotus poĮiierius. 
Deeds ir vystus /\b.;traktus be jokių 

turimo šimtus 
parduoti: iž

ais, su sodais

Geriausia žeme

Turime daug že- 
kuri parduoda 

, pigiai, po 
ant lengvų 
gali tokiom 

mieste

iril'ininkus
gražiame ir sveikame* krašte, kur yra 

i pilna aplink vaikams mokyklų, baž
nyčių, geležinkelių ir geru žvyruotų 
kelių, apiolinkėje pirkiybinio miesto 
Svott ville’ės ir pačtavo miesto Lu
dington, Mich. Nusipirkite mūsų ko- 

1 lionijose farmas, ir jums taip prt- 
j tiks ant mūsų farmu. kad apie mies- 
I ta nei paniislyti nenorėsit'*; Tūse- 
site ant Parmos sau užtikrintą gerą 
gyvenimą; trumpu laiku farma pati 
išsimokės visokias skolas, ir jūs lik
site į kelis metus turtingais Parme- 
riais. Rašykite tuoj, gausite Lietu
vių Kolionijos mapą ir Parnių kata
logą dovanai. Tik įdėkite už 4c. 
štampą dėl pačtos kaštų.

Tikras adresas:

A. KIEDIS & CO.
REAL ESTATE

Peoples State Bank Building
SCOTTVILLE, MICHIGAN.

ansigy vemti

fjS> 
b

d

ii

I

Gramatika nngliŠ;kos kal
bos mokintis be mokyto- 

...... . $1.00 
arba kaip 

ra-
Vaiku Draugas 

mokintis skaityti ir 
šyli be mokytojo . . .

Naujas Budas mokintis

Arit metiką mokinimuisi 
kūndų,

ra
ide

U

u

y

ro- 
paveikslais

35c.

Pas mus galite gauti ska
niausio alaus, puikios degtinės 
ir skanaus vyno. Patarnavimas 
puikiausias, ateikite, o persi-

Viso $1.60

garsinimą iš “Laisvės” ir .'j 
money ordęriu, lai gaus v 
4 knygas 6t)c. pigiau.

P. MIKOLAINIS
11. !•'. D., Route 2

iiiiGson, is. y.

r \I YRA DUODAMOS 
NEt’AfRASTOS 

DOVANOS.

A}'
•r *rii

Kas užsirašys 
pas mane 

dienraštį
“Naujienas”, 
tasai gaus se
kančias dova
nas: “Laisvę” 
ar “Keleivi”ar
“Kovų”ar “Tė
vynę” ar “Vie
nybę Lietuv
ninkų”, ar 
“Lietuvą”, ar 

“Amerikos 
arba knygų ver-Lietuvį” ar. “Šakę 

tos $2.00. Taigi Tamista už $5.00 
gauni dienraštį “Naujienas” ir dar 
galit pasirinkti- prie “Naujienų” dien
raščio vieną iš tų ’laikraščių, koksai 
tamistai geriausiai patinka. Tik ta
mista atsimink, kad užsirašęs “Nau- 
jicnas”gauši dar vieną visai dykai per 
metus laiko. Tai būk pirmas prie do
vanos.

J. BRAKNIS,
577 Hudson Avenue, 

Rochester, N. Y

M S. 2nd st., Brooklyn
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1 Akušerka į
M kurną Womani McdlcMi L
“ College, Baltimore, Md. £
2 Pasekminga! atlieka savo darba prie £
44 gimdymo, taipgi suteikia visokia* rodos l» 5 

paRolba Invairioso motoru ligose. L

| F. Sfropiene,.6rt<"Xt i g SO. BOSTON, MASS. J

25.000 KATALOGU DYKAI
SU LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS. 

REKORDAS PREK1UOJA tik 75 c.
Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 8c. pačtlnę markę, e 

apturėsi didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių geriausių 
ARMONIKŲ, SKRIPKŲ, TRIUBŲ, if daugybę kitokių MUZIKA- 
LIŠKŲ INSTRUMENTŲ. ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, kokių 
tik randasi lietuviškoj kalboj. Puikiausiai koncertinis Armonika* 
su 76 ir 104 raktais. Kainos labai prieinamos. Naujausiai, Lietuviš
kas Sapnininkas dydžio 5x6i, bu 310 paveikslėlių. Kaina 50c. Rei
kalaukite visokio tavoro pas tikrą lietuvį, o gausite teisingus tave
rna. Agentams parduodu pigiau. Rašykit tokį adresą:

W S. WAIDELIS,
112 GRAND ST BROOKLYN, N. Y.

I

Mišriems kvartetams arba cho
rams, III sąsiuvinys.

Knygutė 25c.
Telpa šios dainos: 1) Gaudo

mi mus; 2) Darbininkų Marselia- 
tė; 8) Suktinis^ 4) Kad dievu
liai duotų;
ugnį. Chorams _________ r_. __
knygų už $5.

Išleido
LIETUVIŠKA MUZIKOS 

KONSERVATORIJA
Adresuokite

M. PETRAUSKAS.
395 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

netilus: 4) Kad dievu
li 5) Bijūnėli; 6)Dega | 
torams atiduodama 80

Telephone Yards 55! or 155

TIKRA LIETUVIŠKA A DTIFIf A 
chicagoje Ari ILK A

Męs užlaikome kuogeriausius vaistus. Su didele atyda išpildom 
receptus kaip Amerikos, taip ir Europos daktarų. Patarimus per 
laiškus suteikiam dykai.

Savin nkas ir Provisorius
F. A. JOZAPAITIS

3601 SO. IIALSTEI) STREET, CHICAGO. ILL.
Gyvenimo Telephone Drover 7781.

ČIA GALIMA UŽSIRAŠYTI “LAISVĘ”

Gvaran(uo
tas ant

20 METŲ.
•C.

UždėjinuaH kepuraitės 22 k. ... $5.00 
Užplombavimas 50c ir augščiau.

Išvalymas .......................................... 50c.
U>plombavimas auksu ................ $1.00

Skaudantį dantį duok ištraukti ry
te. o vakare apžiūrėt.

SANITARY DENTAL PARLOR
307 Beelforel Ave., Tarpe 2-ros ir 

1 -mos gatvių.
BROOKLYN, N. Y.

klibame* lietuviškai.

PIGUS IŠPARDAVIMAS
Visi žemiau paminėti inntniir.eiita! elunčlaeni 

nr® pfr-no užmokėjlm* plniarrj

3 £
I

Ife
<'.«riaufia (IyImP.IuA V'ifeanoa Armonika sh ttr*:, 

;a»t alalais, minornl ir ana^orni ba'-el, 21 klavUN i? 
odiiornų baaų atskiri p’tsnn bvhai. Viekas 

•"iri'iftindai padaryta. Prima 4 ba'i-ų, sekunda 
i’Aiia, 6 Linų U lenda malonų bads^.

X4INA -tai I*-k!a pat armonika dviejų ta- 
« S ALNA U šiol.

Aptieka
Telain gal sutaisomi valetai 

prieinama kaina. Atsllankykite 
pan savo irau, ą, c bdalte *ž- 
ganėdintl.
N. MOSKOWITZ

Aptlekoriua ir Cbemiataa
214 Roebling St., Cor. Be. lad 

BROOKLYN, N. Y.

ralephena fiWI-. Gr***p*t»t

Daktaras J.
arKGIJALlSTAS 

PLAUČIŲ 
Vu.anaen;

Misevičia 
eikIMPM 
LIGŲ.

.site
Nvs

l ž/l BERRY SI., iiKOOKLTN, N. Y,

MSHMSMCSV

daktaras
11! Matulaitis

11 > HOYI.STON ST . IIOSTON.M
N*to’.l didžioje ruinate knygyne

Offbe ’ataniiea; 10—12 valcndaJ
'• " •* 7—> e. rakare.

tretoadienlale nuo

GKRIAUSI MUZIKALIAI P*<IRl MENTki 
4W RIKOJE.

vieną dolerį rankpinir’ų ta R«»a parfifirAk

Visi užrakymal ttaiunčlarei ta pačia diena.Prie! iia'.HBCcaa-. elan. 
umalals •pacljaltotaia - rxdrtxah, todėl n®i jokie »wgigadinlrx» segall aaltikri 

katcHuge, kuziu «<«’>£)»»»» dykai.
MOSCOW MUSIC VO.

D HittH CANAL STREET

Watch Chain

used as 
double chain. 
21100 com ons.

^ertlkrliianaas
EelkalavkPe IPiae-

SIW YORK, N. I.

jarlii tino in
O Ckišl-o tabako, NU;

(hindi garo t 1. v;’.p* g

NEBO KUPONl

Hollow Ground Rrv or. 
Black oval har 
l ubber handle. 

50 coupons.

■—mi Tnrriniir'

W v

Nl'BO ba k r i 1. ckx ienas purę
cento pinigais arba gauU t> kuponus dovanai .

Piniginis Kuponas Kožnam Bakse
KEBO DEPARTRZELT

95 First Street, Jersey City, N. J.

\\ ari .luted years 
for family use. 

C30 c oupons. P. Lorillnrd Co., Inc., New Yoik City,—E*t- 17G0



špaga

Kun. M X. Mockus
vo suareštuotas.

Baltimore j.
16 ir 18 d. vasario Lietu

vių Darbininkų Literatūros 
Draugijos 25 kuopa buvo su
rengus Mockui praka’b-js.

Čionai privesiu 1
vyzdžių, kuriuos Tuockus 
vartojo, kad klausytojai ge- 

.o*u suprastų jo aiškinimus.
Jis salio:

“Žmogus nusiperka laiva
kortę, tikėdamas, kad tas 
laivas, kuriuo jis plauks, lai
mingai pasieks tą uostą, į 
kurį jis plaukia. Bet štai ke
lionėj laivas nuskęsta ir sy
kiu žūsta keliauninkas. Jei
gu keliauninkas būtų netikė
jęs, bet žinojęs, kad tas lai
vas skęs, jis būtu juomi ne
plaukęs”.

Toliaus prieinu prie lietu- 
at-
vo-

vių istorijos 500 metu

kiečiai ir lenkai ugnimi ir 
kardu iš stabmeldžiu krikš
tijo katalikais. Paskui aiš
kino Kymo-Katalikų tikėji
mą ir kovą už jį, ypatingai 
kataliku su laisvamaniais ir

kovai su kalbėtoju—pradė
jo kalbėtoją mėtyti kiauši
niais, bet kalbėtojui nepa
taikė. Tuom tarpu kita ka
talikė, kad sukėlus paniką, 
pradėjo klykti, staugti ir vi
sokiais balsais šaukti, norė
dama nuduoti, kad svetainėj 
muštynės. Policija triukš- 
m a d a ros su a re š t a v ().

Triukšmas jau daugiau 
neatsikartojo, nes policija 
pranešė kad kalbėtojas turi1 
leidimą kalbėti ir kas ban- 
dvs triukšmą sukelti, bus a- 
reštuojamas.

Prakalbos užsibaigė labai 
giažiai ir visos katalikų pa
stangos suardyti tas prakal
bas nuėjo niekais. Policija, 
kurią nežinia kas atsiuntė, 
puikiai palaikė tvarką.

19 d. vasario Western 
Police Cou r te turėjo būti 
Mockaus teismas. Apie 8 
vai. ryte jau susirinko apie 
50 kunigo Mockaus liudyto
jų ir apie tuziną prieš jį. 
Teisėjas, išklausęs liudinin
kų, norėjo Mockui paskirti 
bausmę, bet Mockaus advo-

uugšte^nį teismą ir kaucija 
tapo sumažinta nuo 
ant 100 doleriu.

$500

Ona

O.-** IUUM

Ar Jus Kosite?
Jei taip, tai sustabdykite jj! 
Tai yra lengva padaryti, jei 
Jus imsite

I Severn’s

KonSjo Nuolatos.
"Afl pagavau dideli 

Saitj if nuolatos kosė
jau, paraSė p. W. \Vo- 
loaz.yu, Weirton, W. 
Va., ir jei/u paimda
vau utikl.j Julio van
dens, kosėjimas pasida
rydavo labjaua trauk- 
Žiojantis. Dirbdamas 
I,tošinių dirbtuvėje arti 
milžiniški kan.Zio. a S 
turėjau gerti vandeni, 
Aš p>.-rsk;ii<':au apgarai- 
ninni (įpili Severas Bal
zamą Plaučiams, ir, iš- 
vartojus 25 centų boti- 
kilti.', boselis sustojo, ir 
aš ‘ jaučiuos gerai ir 
sveikai.

'Nut. Raštininkas J. G. Vaitkevičius,
P. O. Box 123, Ansonia, Conn. 

Finansų Raštininkas J. P. čiupas,
P. O. Box 330, Ansonia, Conn. 

Iždininkas J. Mockaitis,
P. O. Box 123, Ansonia, 

Knygius S. Tiškevičius,
P. O. Box 119, Ansonia, 

Knyg. pagelb, A. J akstys,
103 Lib* rty St., Ansonia, 

Kn>g. i.;i l. P. Rageišis,
... .S. .lain St., Ansonia,

Conn.

Conn.

Conn.

Conn.

..iSluVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
uit Alt. Y-. ‘ WAUKEGAN, ILL.

Valdybos vardai ir adresai: 
Pirmininkas J. Rastis, 
1330 So. Sheridan Rd., Waukegan,Ill. 
Pirm, pagelbininkas M. Ambraziūnas, 

111.

Balsam for Lungs
(Severos Balzamą Plaučiams) laiku. Pamėginkite jj nuo 
peršalimu, užkimimo, bronchito, krupo ir kokliušo. Suau
gusiems kaip ir vaikams. Kainos 25c ir 50c visose aptiekoso.

DtaagyetėmB, Kuopom* ir Kliabane!
Išdirbu visokia*

RI KARDAS, “BADGES”, GUZIKU8 
IP ŽENKLELIUS

Vinokieni* pikn.karna, Šermenim*. It 
tt L'afR-4 visokius Medaliu* ir vi- 
i.okia* antspaudas draugystėm*

Ant kiekviern pareikalavime pri- 
aiuiičlu sumpeliuR.

A. STRUPAS
Novelty Manufacturer

123 Ferry St., Dept. L. Newark, NJ.

Skaudčjiinat Krutinėjo,
ir jvairijs kiti sopėjimai ir akaudėji 
tnai vrn irreitai išvaromi, trinant ge
rai SEVERUS GOTHARD ALIEJUM 
(Severn's Gothard Oil). Jisai yra 
puikus raminantis linimontas. Kainos: 
25 ir 5(Jc už bonką. Visose aptiekoso.

Sovoros Medikališkaa Kalendorius.
191 fi metams yra dnbnr gatavas išpla
tinimui Jūsų aptickojo, arba tiesiog 
nuo musų. Tikrai gaukite vienų kopi
jų ir laikykite jų parankiojo viotpjo 
por visus metus.

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IOWA

Telephone 2334 Greenpoint
Puikiausia lietuviams vlet* pa*
PETRĄ DRAUGELI.

139 So. Bank St., 
Kasierius F. Malkaitis, 

668 Northampton St.,

Easton,

Easton, Pa.

Ill.

Ill.

Ill.

1121 I.ano.n Waukegan,
Proioko: i S< kretorius St. Dcikus, 
721 Cunm ngs Ave., Waukegan, 
Fin. Sikictorius J. Vaičis,

1349 Lincoln St..Waukegan, 
Ka.sierius M. Kairaitis,

166—10th St., North Chicago, 
Kasos Globėjai: M. Rekis,
1329 N. Jackson St., North Chicago, 
III

St. Bučis, 1408 So. Park Ave.
Waukegan, Ill. 

Maršalka K. Navickas,
1420 Victoria St., Waukegan, Hi. 
Pagelbininkas J. Werdauskis.

Susirinkimai atsibūna pirmą nedėl- 
d:cnį po 12—tai dienai kiekvieno mė
nesio, pirmą vai. po pietų !•'. Delkaus 
svetainėj 10th gatvė, North Chicago, 
III.

AR NORI

DR.

du aprašyti negalima, nes 
laikrašty vietos neužtektu ir 1 
laiko perdaug užimtų. . Tik 
dar vieną dalyką iš p ra kai- ■ 
bos noriu priminti, tai apie • 
lietuvių katalikų maldas: 
“Upė Cedrono teka iš šono 
Jėzaus pono”... “Bokšte bal
čiausias—susimilk ant mū
sų” ir tt... Paskui kalbėto
jas kartoja iš “Adynų”: “O 
Marija, drąsi, kaip Judita, 
susimilk ant mūsų”... Kai 
bėtojas užklausia publiką, 
kas per viena ta Judita ir 
paskui plačiai paaiškina jos 
visą gyvenimą, kad ji buvo 
paleistuvė ir 11.

Tūli parapijonai ir vyčiai 
apverčia tą sakinį viršun 
kojomis ir pasako, būk kal
bėtojas sakęs, kad Marija, 
Jėzaus Motina, buvus paleis
tuvė ir už nešvarią prieš pu
blika kalba išima ant Moc
kaus “varentą”. Vąrentų 
išėmėjai yra medicinos siu 
dentai Jonas Bučius ir Jo
nas Veberas, ir 'kiti vyčių 
vadai, kuriui dabar pavar
džių dar neminėsiu. *.

18 d. vasario antras pra
kalbų vakaras. Apie 7:30 
vai. vakare žmonių susirin
ko apie du šimtu. Štai, įei
na į svetainę ir Mockus. Pa
sigirdo balsai, kad kun. 
Mockus areštuotas ir kad 
policija jį nuvežė į kalėjimą. 
Publika iš svetainės nesi- 
skirsto, bet laukia sugrįž
tant Mockaus, nes tuojaus 
buvo pranešta, kad jis bus 
paliuosuotas po kaucija. Po
nas Ulevičius užstate už 
Mockų 500 dol. kaucijos ir 
jis tapo paliuosuotas.

Pasirodžius Mockui, pub
lika pradeda šaukti: “Ura, 
ura!”...

Prasideda programas. 
Pirmiausiai tapo suloštas 
■veikalėlis“Kunigo Gramulos 
Raštinyčioj”. Po lošimui 
Mockus kalbėjo temoj: “Kur 
yra pragaras, kaip jis karš
tas ir kaip toli nuo Baltimo- 
rės”. Pradėjus jam kalbėti, 
tūlas katalikas pradeda kel
ti triukšmą, bet tampa pra
šalintas ir viskas pradėjo 
eiti gerai. •

Kadangi katalikai buvo t 
pasiryžę būtinai suardyti i 
prakalbas, bet jiega tą at-j 
likti negalėjo, nes buvo daug

tiko su antra
Mokantis (lietuviškos pavar
dė; nesužinojau), kuri kėlė 
triukšmą ir mėtė kiaušinius 
ir Elzbieta Tamašauckiūtū,

Sk*nufa *1U» h 
gardi *i1rlk*, I 
žliurt, TlBoki# l 
vyn«tt, kvepen ■ j 

cigarai ir ' 
M puikų* užkan- I 
Kadžiai. S*lė dSl

Mitingų. N? } 
y pamirškit ifo 
ž/ atsakančio# 
! vietos,o bCp.it* 

ižganedintl.
Palei Wyth»

73 Grand S L, Brooklyn, j

Alex Biga,
1021 Llm St.,

And. Meškauskas,
Easton,

Easton, Pa.
Mar

1019
Susirinkimai

ruime, 439 
Penn’a.

DIDŽIOJO

ir teismai
įkykite, ar
žo laisvės

visuomene tu-Baltimorės 
rėtii paremti L. D. L. I). 25 
kuopą, ki 
ir aukas 
rinkti, kad tik Mockaus teis
mas būtų laimėtas. Jeigu 
Mockaus teismas bus pra
laimėtas, tuomet katalikai 
visai suvaržys laisvės žodį ir 
viešai jau kalbėtojams nega
lima bus pasirodyti.

Girdėjau, būk L. D. 
25 kuopa išrinko tam 
komitetą, kuris eis 
draugijų susirinkimus, pra
sydama-; paramos.

Kuo tas visk/y; ųžribaigs, 
pranešiu savu laiku.

na, net 
pradėti

tikrą 
per

Pirmas Lietuviškas 
RESTORANTAS.

Pagamina goriausius lietuviškus 
valgius. Pietus galima gauti po 15c, 
20c ir 25c.

Alijošius Grinkevičius
Hope St., Cor. Roebling

BROOKLYN, N. Y.
2 St.

Vienatinė mokykla amatų, le- 
ferių lenkiškoj kalboj. Rude
nį visada yra reiklaaujama 
daug šoferių, todėl kam būti 
be darbo, jeigu galima ul- 
dirbtl po $16.00 iki $30.00 kaip 
šoferiu, šita mokykla išmokini 
tikru šoferiu per keturias -nedė 
lias. Galima mokintis diene- 
tnis ir vakarais. Gvarantuoja- 
me, Jog laisnius gausite.

Kaštuoja tik $16.00.
INTERNATIONAL SCHOOL 

OF AUTOMOBILE 
ENGINEERS

147 E. 40th St., New York,N.I.

Elm St., 
būna kas 

menesio 
Northampton

Easton, 
pirmą 
anglų

St., Easton,

pėt- 
soc.

NEW YORKO LIETU- 
DRAIJGIJŲ SĄ.ICN-

KOMI TETAS

N. Y

283 Wythe Ave., Broo N.

Tel. Grevnpoint 1907.DENTISTAS
Virti maro darbu užganėdinti.

Darl as gvaruntaotas.

Lidėjinius kepuraites 22 k. ... $6.00 
(jžplumbavimas 50c ir augščiau 
Išvalymas ....................................... 60c.
Ūžplumbavimas auksu .......... $1.00

Skaudantį dantį duok tuojaus iš
traukt. Ištraukiant be jokio skaus
mo,

217
DR. A. FRIEDMAN

ROEBLING ST., BROOKLYN, 
kampas So. 2 -d St.

E. 7th St., NEW YORK CITY.229
Ofisas atdaras visada.

.. $1.00

LIETUVIŠKA.

APTIEK A
.žemfati p«hiln?ta« gyduole galima 

toi galimu gauti per pačt*. 
Nuo Reumatizme .. . 
Kraujo Valytojai ....
Vidurių Reguliatorius ................ 60c
TTojanka ..................  26c. 60c ir 8,1.00

Ir visokias kitokias gyduole* nvf 
visokių Hgų, kurios čia dar nepaminė- 
»pturėtl per pačtąi

P. A. URBANAVIČIUS 
151 Metropolitan Avenue 

BROOKLYN. N. V

DRAUGUOS 
aurios apsirinko “Laisvę 

aMvo oTsransii!

w.
F.

V.

K

V A.
183

K. Kr

Brooklyn, N.

Brooklyn, N. Y.

Sl., Brooklyn.

St Brooklyn

Brooklyn,

New York City.550 W. 52St.,
Simaitis,

174 Broadway,
Draugijų Sąjungos rekomonduoja- 

mas tlumočius:
Jonas Samulcvičius, dirb Bush

wick banke, 726 Grand Street. 
Gyveną: 898 So. 1st St., Brooklyn.

J.
Brooklyn, N. Y’.

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

Pirmininkas V. Januška,
332—29th St., Brooklyn, N. 

Sek reto r i u s A l eksai t i s,
183 Roebling St., Brooklyn, N. 

Ka.sierius S. l’avalkis,
37 Stagg St., T’rook'yn, N. 

Choro vedėjas L. Ereminas,
324 Borriman SI., Brook’yn, N.

Repeticijos atsibūna kas pelnyt 
Sokolii svetainėj, 190 Grand 
Brooklyn, N. Y. Pradžia 8 vai. ’ 
kare.

DRAU-

Pirmininkas Vincas (ipanskas,
E. C. S. Berisso, Calle Montevideo 318 
Iždininkas Simonas čiapas,

F. C. S. Berisso alm. “La Flor”. 
Susinešimij Sekretorius !•'. Makauskas
F. C.S. Berisso, Calle Montevideo 312. 
Fin. sekretorius Antanas Pakulnis,

l1'. C. S. Berisso, aim. “La Flor”. 
Protokolų sekretorius T. Žebrauskas,

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

K. Gugis, 1840 S. Halstcd St., 
Chicago, III.

Vice-Prezidentas S. Mankus, Cor.
13th & Vine Sts., Philadelphia, Pa. 

Susinešimų Sekretorius 1) M. M. 
Rice-IIerman, 140 E. 19th St.,

New York, N. Y. 
Susinešimų Sekretorius 2) J. Ne- 
viackas. 183 Roebling St.,

Brooklyn, N. Y.
T. L. Dundulis, Box 511,

Westville, III. 
Finansų Sekretorius 2) J. Stasiule
vičius, 229 N. 61h St.,

Philadelpria, Pa. 
Iždininkas K. Šidlauskas,

226 W. Broadway, So.Boston, Mass. 
Kasos Globėjai: M. Čėsna, 56 Mar
ket St., Brighton, Mass.; J. Gegužis, 
28 W. Broadway, So. Boston, Mass.; 
J. . J. Gerdauskas, 73 Welles
New Britain, Conn.; J. Jukelis, 695 
East 139lh St., Now York, N. Y.

Visus pinigus reikia išpirkti vardu 
LITHUANIAN NATIONAL RELIEF 

pasiųsti Finansų Raštinin- 
Dunduliui, Box 511, West- 

kuris yar po kaucija 
o jis įrašęs į knygas pasiųs

Neu York 
aini. “EI Sol

policijos, tai jie p radėja mė
tyti tam tikras boliukes, kil
nos sprogdamos išleido bai
sią smarvę. Svetainė tapo 
išvėdinta ir vėl prasidėjo 
prakalbos. Mylėtojams Muzikos »r Dainų:

Išsimokinimas notij ant visokių 
instrumentų arba dainuoti be moky-

V. K. DRAUGIJOS VIRŠININ
KAI IR JŲ ADRESAI: 

STEGER, ILL.
Prezidentas A. Atkočiūnas,

Box 566, Steger, Ill.
Vice-prezidentas W, Stoškus,

Box 435, Steger, 111.
Protok. raštininkas J. Dambrauskas, 

oo'l L. Box, Steger, 111. 
iždo raštininkas A. Salaseviėia,

Box 141, Steger, 111.
Iždininkas (kasierius) T. šnekutis, 

Box 482, Steger, 111. 
Knygyno raštininkas F. Striške, 

Box 566, Steger, Ill.
Knygyno iždininkas J. Dainidavieia, 

Box 407, Steger, 111.
Susirinkimai atsibūna po pirmam 

kiekvieno mėnesio nedalioj, 1’. A. Sa- 
lasevičiaus svetainėj.

LAISVĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 
COLLINSVILLE, ILL., \ ALDYBA: 

Pirmininkas J. Čebanauskas, 
420 S. Chesnut S'., Collinsville, 

Pirm, pagelbininkar- M Ražokse, 
Vandalia Box 160, Colliiv vili®, 

Nutarimų RaŠt. A Dzidoltkaa, 
.358 E. Weckliff Ava., Collinuvil)*, 
Ein. Rašt. .1. Baronas,

■500 S. Clinton St., ^o'llnsvllle, 
t-dininkas J. Willumat,

337 Central Avė., Coilinrvi’l®, 
>rgano užžiūrėtojas V. Raudonius

306 Strong Are., Collinsville, III. 
Susirinkimai būna kiekvieno mSn®~ 

• Ir. 1-mi? Ir 8-čia nedėldienį, 1-mą va
landą po pietų, Sallel salėj,kampas E 
Main ir N.Morrison Ave., Collinavllla, 
i llinoi*.

Ill

III.

m
Ill

III.

esq. Marseliu
Knygininkas Jonas Bagočiūnas,
F. C. S. Berisso Calle Montevideo 312 

Revizijos nariai:
Jonas šakalys—Calle Valpareiso, 206

F. C. S. Berisso.
Pranciškus Ivaškevičius ir l’ovylas 

'Janiūnas—abudu po num.: F. C.
Berisso aim., “La Flor”.

S.

LAISVĖS SŪNŲ DRAUGYSTĖ, 
MA IIA NO Y CITY. PA.

Valdybos adresai:
Pirmininkas W. Žemaitis,

812 E. Centre

st.,

.$ 1,000.00,

lygi, su juodžemiu ir moliu, ir molis 
tą nei pamišlyti nenorėsite. ' Turė- 
vių draugijos ir šiaip visi rengėjai 
kortos yra išduodamos kas trįs mėne-

LIETUVIŲ PAŠELPINĖS DR-STĖS 
“LAISVĖS”, EASTON, PA. 
VIRŠININKŲ ADRESAI

Prezidentas Mar. Urba,
1113 Ferry St., Easton,

LIET, SŪNŲ IR DUKTERŲ DRAU
GYSTĖS, ROCKFORD. ILL., 

VIRŠININKŲ ADRESAI: 
Prezidentas A. Petronis, 

719 Lincoln 
Vice-Prezidentas B. Čepaitė,

1118 So. Winnebago St.
Protokolų raitininkas O. Užbaliūtė, 

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

Avė.

Av®.

1436—7th
Iždininkas S. Buzinskis,

719 Lincoln
Iždo Globėjai: M. Geruliūtė, 

So Winnebago St.; A. Rimšiukė, 
So. Winnebago St.
Maršalka F. Alvikis,

316 Wall
Organo prižiūrėtojas A. Kelly, 

607 Montague

Avė.
1109
1118

St.

A. P. L. A. DR-JOS CENTRO VAL
DYBOS IR KUOPŲ SEKRETO

RIŲ ADRESAI:
Centro Pirmininkas J. M.Maskeliūnas 

2025 Colwell St., 
Pittsburgh, Pa.

Pirmininko pagelbininkas J. A. Kukas 
3015 Stayton St.,

N. S. Pittsburgh, Pa.
Centro Sekretorius J. Maž.iukna, 
1111 Market St., N.S. Pittsburg, Pa. 
Centro Iždininkas K. Varašis,
12 and Carson Sts.,S.S. Pittsburg,Pa.

Turtų Kontroles Komisija:
M. U r lak is,

813 Sixth St., 
Charleroi, P*.

Reedsdale St.,
N. S. Pittsburgh, P*.

W. Markūnas, 2120 Forbes St., 
Pittsburgh, P*.

sekretorių adresai:
I. Alexis,
344 North Diamond Sta.

Pittsburgh, Pa.
P. A. Samulionis, P. O.

63, McKees Rocks, Pa.
3 kuopos, J. Galdinas, P. O.

Laupurex, I’a.

W. Urnežis, 1429

1
Kuopų 

kuopos J. 
P. O. Box

2 
Box

kuopos.

Box

8t 
Pirmininko pagelbininkaa P. Ynoda,

815 E. Centro St 
P.otokolų raštinin. A. Ramaucka*,

1025 E. Pine ~ 
Finansų raštin. P. Petčiulia,

1227 E. Pir* 
Iždo trustisal: A. Račkauskas, 

Tenth St., J. Baubus, 1121 E. 
hanoy Ave., W. SimniSkia, 1227 E 

Mahanoy Avė..
Maršalka W. Svinticka*.

515 W. Pine St 
Susirinkimai atsibūna paskutinį pa- 

nedėlj kiekvieno mėnesio 7 vai. va
kare Juozo Margelio svetainėj, 60 N 
Main St., Mahanoy City, Pa.

St

St 
80 

M*-

LIETUVIŲ KELIONEI PAŠELPOS 
DRAUGIJOS. CENTRO VALDYBOS 
IR KP. SEKRETORIŲ ADRESAI.

Centro Valdyba:
Pirmininkas J. Skirmontas,

72 Hudson Ave., Brooklyn, 
Sekretorius V. Žilinskas,

381 So. 1st St., Brooklyn, 
Iždininkas P. Jankauskas,

183 Roebling St., Brooklyn,

N. Y.

N.

N.

Kuopų Sekretorių adresai: 
Kuopos Brooklync—L. Deveikis, 

146 Metropolitan Ave., Brooklyn 
Kuopos Brook lyne—V. Vitkevičių,

29 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

Nusipirkti Geru* 
v EVERYKUS? 

Jeigu taip, tai viau<»- 
met eik į

J. MARTINAIČIO 
ČEVER1KŲ KRAU*

kur galėsi pasirinkti 
pagal savo norą,

J. MARTINAITIS 
BROOKLYN, N. Y.

Ar nori mokintis?
MUS IŠMOKINAME ANGLIŠKAI UŽ $5.00.

Antmetlką( rokūndą) ui $3. Lietuvių kalbos gramatiką ai 14. Sra*« 
• »4.yetę už >2.

Dar pirmu kartu iž tokia* kalnas mokiname. Atsišauk Handles, aas 
dtas apgarslniman gal daugiau napaairodyt—naudoki® proga. , Visi lik 
■noksta, kas tik pagal mūsų metodą mokinai!. Įdėk įtampą atiakymat

LIETUVIU KORESPONDENCIJINfi MOKYKLA 
1327 N. Robey St.,

118,
4 kuopos Ig. Rasinskis,

205 Soho St.,, Pittsburgh,
5 kuopos, P.Petrauskas, Post Office 

Cuddy, Pa.
6

Pa.

>«

7

kuopos, J. Pūkas,
Box Lock 476, Export, Ta. 

kuopos, S. Kirmius,
2220 Tustin St., Pittsburgh, Pa. 

kuopos A. J. Nemunas,
S. Pittsburgh,Pa.

8
2317 Cherry All.

9 kuopos, K. Stasinskas,
Box 23, Arnold, Pa.

st.
st.
st.
St.
St.

ADRESAI VIRŠININKU “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS, 

KENOSHA, WLS.
Pirmininkas A. Pakšis,

462 Jenne
Vice-pirmininkas K. Brazevičia, 

266 Exchange 
Protokolų raštininkas F. Bartkus, 

1055 Jenne 
F’inansų raštininkas K. Arlauskis, 

318 Jenne 
Iždininkas J. Sereikis, 670 Jenne
Iždo globėjai: J. Sukelia, 266 Ex
change St., J. Bagdonas, 14 Congress 
St., J. Bagvilas, 358 Dayton St. Mar
šalkos: V. Raulinskis, 261 N. Chicago 
St., J. Kasiulis, 653 Garden St. Duri
ninkas J. Žilius, 614 Market St.

Sūdžia A. Bubelis, 313 Quince St.
Vėliavų nešėjai: P. Miliauskas, 301

Caledonia St. ir J. Jurevičia, 152 
Main St.

LIETUVIŲ PRESERIŲ UNIJOS 52 
SKYRIAUS A. C. W. VIRŠI

NINKŲ ADRESAI:
Prezidentas A. Drebišius,

Willin'

i
Chleage, HL I

TREJOS i EVYNERiC 
t rba

T RE/ANKA
b'uxi./eda ti i.-ji’i:- ir Stkrni.

Sutaisyta su degtine arba \ir ie* vai.deniu 
yra gerinus.u vaistu arba karčiu 

vynu del skilvio.
Gydo visokias skilvio ligas, nema’.imą, 
£iimbą, dispepsiją, išpūtimą, riemenj, 
dieglius šonuose, krutinėję ir nugaroje, 
p.H.ūkimą, sunkumą ant krutinės ir 
visokias kita*’ skilvio ligas. Geriausiai 

p įtaiso apetitą,

i ns, arba išvirti ivstaine 
valandų g<itl j>> pusę sti

v’ncas J.
y, '9 R«*dfor<’ Ave , Bro< klyn

Kūnų-.is berth 4 tos gatvi-s.

US

- a •s

NAUJAI ATIDARYTA KIJEVO KRAUTUVft 
GRAMAFONŲ,

Sp«ciJ*HIlr*i nutewialw* 
kainos ant trumpo laika. Fa 
■{skubinkite išryti šitą Kmaaa-' 
foną su 6 lietavišką <aia^ 
Š&0 aditą, kaštuoja I1UHI 
Gvarantuotas ant 10 metv • 
tą gramafoną siunčiama kiab> 
▼lenam su tiesa aužikriJUM 
prieš užmokėjimą pinigų.
gu nepatiktų, galite ■MgrąltMŠ 
atgal. Reikalaudami, prisitašo
te $1.00, likusiai ažasakMM 
eplaikę tavorą. Pasitikima, kart 
tuoml grVmafonu būelto 
užganėdinti.

Kievski Phonograph (X 

4 Orchard Street, Dtp. B 
NEW YORK. W *

SERGANTIEJI!
nustojote sveikatą ii 
p® dienai, metai f metui 
gydymu icrgančių įmonių.

ai l*gy-

priežasties ligos?
Diena 

atsiimu 
Persistatyait® sau, kiek 
džiau, kiek palinksminau gyvenimą. 
Jeigu jumis gyvenimai įkirejo var
tojant visokias gyduolei ir jaučiau 
nuolat blogiau, tuomet, nieko ne
laukdamas, kreipkis pas gerai su
prantant} daktarą *.r specJjallatą
DR. LEONARD LANDES

Jii jums bet pinigų patars, ką da 
ryti, kad iėge'brti gyvastį, ir puoli
kui* apie ligą. Gydau per 2V metų 
visokiai liga* >w ilidžiausiomls jx- 
lekinėm'a, kaip tai: nunipi.ejuuą, ui- 
•ikretimą ketuje, pilve, tlrdlea, plau
tių, jaknų Ir tt

Dėl gyuyine nervų Ir lytiškų ligų 
turiu r.sieDia gerai žinomą eiektriiką 
aparatą ir X.-«pinduliad, per kurią 
matyt kiaurai kūno. Ne kiekvienai 
daktarai turi tokius aparatus, dėl U, 
kad labai brangus. Chemiška* ii- 
tyrlnėjimaa Slapume. NeatldelioklU 
ant rytojaus, bet tuoju* ateikite pa* 
gerai tiriamą



7IWIAQ šokiai tęsėsi iki 9 vai. vaka-
1 ro. Paskui minėtas choras PAJIESKOJIMAI
I sudainavo kelinta dainelių1 Jieva Szuiiauskiūtę, i
1 . v. . , . . savo tetėno Ignoto Kactomo.11 SVeCiai tapo pakviesti J Rl- in<.taį atgal gyveno Indiannos Terri 
•tą svetainę vakarieniauti, toiioj. Turiu svarini reikalų, i 
• r r , , • t .. • 11 v ru'kite atsišaukti šiuo adresu:Reikia v»dkditene buvo puiki.. Uz-| jieva Szuiiauskintė 
kandus, vakaro pirmininkas 21 nope st„ b , , 
p. Cinkus Į>erstatė kalbėti! ., .. ... , r.T• •1 . 1 j Pajteskau Jono Jupelt, pirmiau gy
Dekesi, L. Ereminą, p-lę venusio po nr. 963 Maple St., Mil-i

Wis., ir girdėjau, 
T’an-du-lack, VVis.

Puikus koncertas.
20 d. vasario Labor Lyco-f 

um svetainėj buvo koncer-; 
tas Aido choro.
pasakyti, kad Brooklyne, ro-t 
dos, dar pirmas toks kon-; 
certas, kuriame dalyvavo1 
net 8 chorai ir balalaikų or-!
kestra. Apart to, puikiai; Ecsčiik Lą, 
griežė muzika po vadovyste Sči^gaiiską. 
p. Venckaus. ‘eilė,'bet...

Chorai dalyvavo sekanti: IPaduoti gražumą ir smagu-

AI'llH’P.ZlCJll ir( 'Tniu svarbų reikalų pagal Tatnis- 
Kalbėtoju visa l,,s Antanų Kancelevicių.

Malonėkite atsisaukt ant antrašo: 
Win. Rupšlaukis

1 E. St., Detroit, Mich.
vieton

REIKALINGAS. Jį
Reikalingas janitorius g 

pajieškaii1 prie 2 namų be štimo. Geis- 
-K^’ (tina būtų krikščionis ir kad 
Maio-1 mokėtu nors šiek tiek susi-'

• j kalbėti vokiškai. Taipgi • 
Brooklyn,n. y. i kad niokctii kas reikalinga

! prie namų pataisyti. Gera 
n okestis. Kreipkis tuoj pas

Mrs. Boehm
93 Chancey St., Brooklyn 

Parankiausias laikas 5 
valanda vakare.

Didžiausia Lietuviška KRAUTUVEM U Z i K A LIS K t J INSTRUMENTŲ
1) Aido mišrus choras, 2) 
Sietyno choras iš Newarko, 
3) L. S. S. 19 kuopos vaikų 
draugijėlės choras, 4) len
kų choras Dzvvon Zigman
tą, 5) Aido moterų choras,

mą, tai viską sugadino. Kad 
geriau skaitytojus supažin
dinus su jų prakalbomis, aš 
čia privestu tinkamą paša-.

GZM
laar

Pranešu visiems, jog aš užlaikau tikrai lietuviškų kratuvę, kurioj 
pilkų, Koltikų, Kompasų, 
.'Taipgi rekordų visokiose 

šokiais. Įvairiausio išdarbio 
Triūbų ir daugybę viaokių 

Taipgi užlaikau Maldaknygių ir visokių gra- 
i su įvairiais aprašymais. Visokių magiškų 

štukas. 
žiedus, 
klarne-

N. Y., 7) Aido vyrų choras,
8) vokiečių vyrų choras ir
9) rusų balalaikų orkestrą.

Pirmiausiai muzikantai 
puikiai pagriežė “Introduc-

nos. Kadangi visi chorai 
dainavo net po kelias dai
neles, tai čia Įiažymėsiu tik 
tas, kurios sudainuotos la
bai gerai. Aido mišrus cho- 

gerairas sudainavo

sudainavo labai gera’ “Gi
rioj”, vokiečių choras ir 
lenkų choras paskutiniu sy
kiu sudainavo puikiai.

Dabar eisime prie vaikų 
choro. Pradėjus chorams 
dainuoti, publika nekantriai 
laukė pasirodant ant stei
čiaus vaikų choro, kuris 
programe buvo paženklin
tas ketvirtoj vietoj. Kada

svetainėj užviešp;

dainuoti, dauguma moterų

tą įspūdį: mažyčiai vaiku
čiai ir mergaitės, sustoję 
ant steičiaus, savo kūdikiš
kais balseliais tokia harmo- 

•ia, toki sutarimą parodė, 
tačiai reikėjo stebėtis. 

Rodos, visai neapsiriksiu, 
kad vaikų balsuose buvo 
daug geresnė harmoni ja. ne
gu tūlų chorų tūlose daino
se. Vaikai sudainavo dvi 
daineles ir publika likosi 
stačiai užžavėta.

Antras choras publiką nu
stebino—tai vokiečiu. Kada

čiaus stovė jo bū ri lis senu, 
jau visai žilu senelių, turin
čių po 60—70 metų amžiaus. 
Rodėsi, kad tiem seneliam 
nedainuoti, bet tik “Sveika 
Marija” šnabždėti reikėtų. 
Kada pradėjo dainuoti, tai

Balalaikų orkestrą publi-

Abelnai, koncertą

Reikia Aido chorą pagirti

vesti iš Williamsburgo da
lies ir nuvedė į šviesesnę ir 
švaresnę svetainę. Gal da- 
TST ir kiti paseks Aido pė
domis. Tik viena pas mūs

tai ne laiku pradėjimas pro- 
gramo. Garsinta buvo, kad 
prasidės 3:30 vai. po pietų, 
o prasidėjo kaip penkios.

Dabartiniu Aido koncertu 
publika likosi pilnai užganė
dinta, bet būtų buvę 
riau, jeigu rengėjai 
programą surengę su 
žais pamarginimais,
tai: įmaišę būtų solo, duetų, 
ant smuikų pagriežę, ant 
piano paskambinę ir tt. 
Tas būtų pridavę visam 
koncertui įvairumo.

įvai-

ma- 
kaip

Harmonijos vakaras.
13 d. vasario New Plaza 

Hall buvo vakaras su vaka
riene Harmonijos choro. 
Vietos ir apielinkių svečių 
susirinko apie 200; buvo at
silankiusių net iš Newarko, 
Elizabetho ir kitų miestų.

Griežiant gerai orkestrai, 
z ■ M ■

; V- -

“Tūlo miesto gyventojai B 
gnčijosi, kokia tinkamesne B 
būtų medžiaga statymui IK 
tvirtovės, kad joje galima |B 
būtų atsilaikyti laike priešo ;B

statyti tvirtovę iš medžio, IR 
nes pigiau atsieisią ir leng- g

tarė vartoti moli; pagalinus!

tarė:
—Mano nuomone, geriau- k

Manau,
. Btokiu komentarų ir nerei-’g

pimui nukentėju-ių nuo ka
rės; surinkta 21 dol. su cen
tais. Kadangi kalbėtojai 
nudarė ant publikos blogą j-

no iškilo visai nesmagi su- 
i i utė.

Po vakarienei p. Kriaučiū-

i ėdino. Išmetus viršminė- 
tus nesmagumus, vakarėlį 
pilnai galima skaityti pavy
kus,iu. Kazys.

PRANEŠIMAI.

esinis

Lite
kuopos nariai malonė- 
itsi lankyt i. Komitetas.

si’.ankyti.

vasario,

27 d. vasario, Cordes’o 
svetainėj, Pitkin Ave., kam
pas Chestnut St.i bus drau
giškas vakarėlis S. L. A. 228 
kuopos. Bus užkandžių, gė
rynių; draugiški pasikalbė
jimai, pasilinksminimai, mu
zika ir šokiai trauksis iki 
vėlybai nakčiai.

27 d. vasario, J. Barta- 
šlaus svetainėj, Spring ir 
Washington Sts., New York 
City, bus prakalbos ir dai
nos Lietuviu Moterų Pro- €. v

pietų. Kalbės J.
ii- A. Liliunienė.
A. V. Klimiutė.

Visi vietos ir
lietuviai malonėkite atsilan
kyti. •

2 vai. po 
Neviackas 

Dainuos

apielinkių

Komitetas.

20 d. vasario L. Ap. D r-jos 
mėnesiniam susirinkime au-

tos: J. Aleksaitis ir J. Be
pirštis—po 50c.; M. Mikolai- 
tis, S. Pavalkis ir J. Beniulis; 
—po 25c.; smulkių— 45c. 
Viso $2.20.

L. A. Dr-ja iš Iždo paau
kavo $5.00. Viso $7.20.
Atėmus persiuntimo lėšų 

10c.—pasiųsta B 
$7.10.

1TURE.CQ

[t iii’h 'ĮįįEli1
Wlll!iĮ| T

NA GJIE N A J A UN AVEDŽIAMS.
šimtus naujai sėdusiu purų męs užganedinoin. 

Užtiki imt m. kad ir jus būsit pilnai užganėdinti. Męs 
žinom ir turim to ko jums reikia. Geriausių iš- 
dirbysčiii fomiėiiis žemesnės kainos, negu kur kitur, 
ir dar duodam aut lengvų išmokėsi'ių. Du ŠTOKAI.

Gerai padarytas iš excelseriu
mat rasas $1.98

.Matrasai su vatu ant vienos pusės $2.98
Mat rasai su vata ant abiejų pusių $3.98

Čystos vatos mat rasas .................. $6.98

Stalai j kuknių .......................................... 98c.
Puikus aržuoliniai stalai, apvaliu 

viršų $6.98

rua-»

Macys &Marcin Furniture Co. į
■•■naiar ■»«iaiwani ■ m «mm t.imoii »*•«••«»««»*«« •»**• Q

IM MA* W—IHI MUI —■ H*l MI — * ■■> I

VISKAS, MUS PARDUODAM, GVARANTUOTA.
PILNĄ UŽSIGANRDINIMĄ.TAS TURI SUTRIKTI

Duodama imt Išniokesčio, ant 
lengviausio termino, mokant po 
$2.00 ar $1.00 j savaitę. Turint 
$5.00 ar daugiau, gali pripildyt 

kelis ruimus nauju forniču.

• .... . 11
V. M..-

198=200 Grand St.
Tarpe Drigs ir Bedford Ave., Brooklyn, N.Y.
Sale “Comedy” teatro. Telephone 2372 Greenpoint.

LIETUVIŠKA APTIEKA.
Sluornl pranešame, kad gavome daugybę daiktų, reikalingų šiam 

sezonui.. Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiekų, galim* 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi šito
kių vaistų: 1) MIXTURAS, labai geras nuo kosulio vaikams ir dide
liems, bonka 25c. ORRAPH’AS, Linimentas dėl reumatizmo. Bon
ka 25 ir 50c. 3. Tikra lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir 50c. 
ŽUVIES TAUKAI, reiaklingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 5. ĮVAI
RUS VAISTAI DEL ATAUGINAMO PLAUKŲ ir TONIC’AS. «. 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonas, perfumon ir 
visokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas dėl vi
durių. Bonka 50 c. Kraujo Valytojas — bonka $1.00. Musų aptieko- 
se kalbama lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atsi
lankyti. Visas persiuntimo lėšas apmokame męs. Siunčiant laiškui 
galima siųsti pinigais arba stąmpomis.

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

Skyrių”: 745 Driggt Avė., kampai 2nd 8t.„ Brooklyn, N, Y.

Laikrodėlių, žiedų, 
Kryžių, Bronzalietų ir įvairių kitokių daiktų 
kalbose su puikiausiomis dailiomis ir 
Armonikų, Smuikų, (Skripkų). Klarnetų 
muzikaiiškų instrumentų 
žiu l’opieru Laiškams ra 
Monų Daiktų ir knygų,su page.ha kurių galitna padaryti įvairias 

Taipgi taisome visokius auksinius daiktus: laikrodėlius, 
hranzalie.lus ir mužikališkus instrument us; arrnonikus, smuikus, 
tus, triukas, pianus, vargonus. Darbų atliekam gerai ir pigiai, 
kymus i.šsiunčiuin greitai į visas dalis Amerikos ir Kanados. Visi 
pirkti mano kultuvėj yra gvaranlUoti. 
pasliksi ant vi. ados mūsų kostumeriu. 
ant syk gauname pigiau ir galime parduot pigiau, 
tams. Užlaikome įvairaus tavoro “in 
strumentus ant užsakymo.

į Reikalaudami kokio nors tavoro 
T adresuokite.

IJ. GIRDĖS
daiktai

Vienų kartų pirkęs pas mus,
Taipgi pirkdami daug tavoro 

_ Parduodame agen-
stock”. Padarome visokius in-

103 Grand Street 
t Brooklyn, N. Y

4 
c

M'i

No. 3472. 34 raktai, 18 bosai, plieniniai balsai, 4 flankų, 
Geriausio išdarbio.

No. 25|8. Viršus 78x13į colių. Plieniniai balsai, padaryti iš rie
šuto medžio, dvi eilės raktų, 25 pianoforto raktai 8 nike
liuoti balsų raktai, 4 setai balsų, diržas.

balsai su pilnais tonais ir pustoniais,37 klevišiai, 48 plieniniai 
speciališkas mechaniškas įtaisymas bosų. Reikalaujantiems ant 
daugiau bosų ar balsų, padarome ant orderio.

“Premier”. Padarytas 
raudonmedžio Kaina $50.

Ji

i

■‘Ec,idTo"pn,,arytas kVoVSo.

aS*!

wą

Situos gramafonua speciališkal 
parduodame už žemų kainą par 
\ .-.sario mėnesį, kaipo pasiganrf- 
rvrnui tarp savo kostumeirią.

Kaina $10.09.

Improved Sterling" padaryjxi ii 
aruolo medžio, geriausio iš

darbio. Kaina $60.H

Užlaikome {vairiausių lietuviški 
rekordų su visokiomis lictuviškomia 
dainomis ir šokiais. Kaina 75c Ame
rikoje; Anglijoje ar Canadoj — $1.00.

ĮVAIRUS MUZIKALIŠKII NSTRUMENTAL




