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Draugai, paremkite Pary
žiuj einantį tarptautiŠką ru
sų socialistų dienrašti “Na- 
čalo”. Aukas siųskit per
’’Laisvę.” •

VII METAS.BROOKLYN, N. Y. 9 V AS ■* •

PROTESTUOKITE!---- H---- ------- I
Nei valandėlės nelaukda- restored, the former never, 

mi, protestuokite prieš A-’We will not die for 
merikos kapitalistus ir vai- gaus’ and Shwabs. 
džią, norinčius Įtraukti ir • with war, 
šia šalį į kruvinąjį Europos ' 
verpetą. Draugijos, kuo
pos, kliubai, draugijų są
ryšiai, unijos, kooperacijos 
— šaukite kuogreičiausia 
protesto mitingus. Ten, kur 
ant greitųjų i 
šaukti mitingų, tegul vei- |ginimu: “metai tam atgal 
kia draugijų vardu jųjų vai nles turėjom šioj svetainėje 
dybos. Siųskite protesto te- ’ diddiausias minias, pasiti- 
legramas prezidentui Wilso-!kusias žemaitę ir Bulotus. 
nui ir, jeigu norite, savojMes gaUsiai tuomet auka- 
distrikto kongresmonui. |vom savo tėvynės žmonėms..
Gerai butų, kad protesto te-, Kasžin kur mes gausim pa- 
'egramos butų pasiunčiamos'gelboS( kada kiis karg? Gal 
ir vardti vienintelio sociali- bflt Chinijon siijsim kolekto-

Mor- 
Down 

, militarism and 
exploition.

A. Stanislas— chairman. 
J. Urbon, — secretary.

Antruoju kalbėtoju buvo 
iPruseika, kuris pradėjo sa- 

negalima su-įvo prakaibą ironišku paly-

stų kongresmano Meyer 
Londono. Protesto rezoliuci
jas garsinkite vietos laikra
ščiuose ir socialistų spaudo
je-

Negaiškite nei valandė
lės.

rius”.... Tolinus jisai piešė, 
kaip kokie Amerikos gy
ventojų sluoksniai atsineša 
link karės. Po prakalbai rin
kta aukos tarptautiškai Zim 
merwaldo komisijai. Surin
kta apie $14.00.

Drg. J Šukys nurodė,

(FEBR.), 1917 M.

Vokietijos ir Austrijos kaizeriai.

metams. . Tas sumažėjimas 
atsitiko delei armijos mobi
lizavimo. Tečiau ir ne del

I mobilizacijos priežasties pro 
1 fesonalių draugijų narių i . 
skaičius sumažėjo ant 112 
nuošimčio. 1915 metais su- -G 
mažėjo ir organizuotų mote
rų skaičius ant 172,101 prieš 
203,6-48 metais atgal.

Organizuotų darbininkų
1914 m. buvo 99 nuoš. ' visų 
profesijinių organizacijų, o
1915 metams beliko tiktai 
15%.

Tokiu budu, beabejonės, 
sumažėjo ir narių įnašos. 
1914 m. įnašų buvo 70,871,- 
954 m., o 1915 m. — 41,503,- 
227 m. Streikų palaikymui 
1913 m. organizacija išaik- 
vojo 16 mil. markių o 1914 
m. tiktai 512 mil. m. gi 1915 
m. 35,881 m. 1913 metais or
ganizacija bedarbiams pa
šalpos išdavė 23,718,902 m., 
o 1915 m. mažiau negu 12 
mil. m.

(“R. Garsas”)

WILSONUI NEPAVYKO

BRO0KLYNO UNIJISTŲ, jkarės pasekmės: kuo pavirs]
SOCIALISTŲ IR MOTERŲ]Amerika, kilus karei, kokios Įgiasi kovoti su majoro sau-'nos veikia

Elizabetho socialistai ren j Vokiečių submarinos ku- į Taigi, skandinama nevien kurie šokiu ar tokiu budu 
Anglijos ir talkininkų laivai, bet ir ne

PROTESTO MITINGAS. | baisenybės laukia šios ša- 
Šį utarninką New Plaza'lies žmonių. Jisai karščiau- 

Hall įvyko dideliausias pro- šia ragino protestuoti, 
testo mitingas, kurį sušau
kė kriaučių unija ir LSS. 19 džiu tariant, buvo labai pa- 
kuopa. Žmonių buvo kūpi- sėkmingas, 
niausią svetainė. Padain

Protestu ratingas, zo-

•-iPrancijos pajūry,-turi klau-iutralių valstybių.
. • v 1 • • "1 ■> • A • 1 1 •

surišti su amunicijas gami
nimu, hutų tiesioginėj val- 

Amerikos laivas Westve- džios globoj ir kad visos u-
vališkumu. Tai jau ne pi r
mas sykis, kad Elizabetho syties aštrių įsakymų ir su
valdžia kliudo socialistams, pagelba bevielio j telegrafo go buvo apšaudytas iš sub-'nij .-s, visos darbininkų tei 

Žiūrėkit, dar karės nėra, nuolat susineša $^$savo cen-
o ką jiedaro! Tai kas bus
tuomet, kada karė kils?

Rezoliucija pasiųsta Wil- 
vus vaikučių chorui atsakau ?s nui ir kongresmonui Lon- 
čias, momentui pritaikintas, donui. 
dainas, pirmininkas A. Sta- -----
niškis pagarsino kalbėtojų LIETUVIAI 
eilę. Pirmuoju kalbėjo drg. 
C. A. Herman. Jisai savo 
prakalboj labiausia pabrie- įšokantį gana 
zė, kaip džiaugiasi karės ki-į mą, įvykusį tūloj Chicagos i 
Įimti Wall st. piniguočiai ir, j kuopoj Susivienijimo Lietu- 
abelnai, visi Amerikos ban- vių Amerikoje, 
kieriai. Iš karės jie laukia 
didžiausių pelnų ir žiūri į 
ją, kaipo į “džiaugsmo lai
kus”. Drg. C A. Herman pa
siūlė rezoliuciją, kuri vien
balsiai tapo priimta, 
skamba:

TAUTININ
KAI NORI KARĖS.

“Naujienos” praneša apie

MILŽINIŠKI PROTESTO 
MITINGAI.

Iš visos Amerikos ateina 
žinių apie milžiniškus prote-

patingai daug mitingų įvyk-

tru.
Šitos visos aplinkybėj su

teikia Washingtonui įsitiki
nimų, kad mažu ir pasiseks

WISONAS “IGNORUOS”
VOKIETIJĄ.

Iš Washingtono praneša,

marinos, betgi nuostolių ne-?sės butų panaikintos. To 
padaryta. Šūviai laivo neuž- gi vietoj turėtų būti įvesta 
gavo. aktuališka baudžiava. Už 

-- mažiausia nepaklusnumą 
DEUTSCHLAND BREME- ‘ darbininkams grasinama 

bausmėm ir kalėjimu.
Jeigu tasai bilius praeis,

vių Amerikoje.
Dentistas Žymontas pa

siūlė susirinkimui rezoliuci
ją, užgiriančią prezidento 
padarytą dipliomatiškų ry- 
.šių pertraukimą su Vokie- 

Ji tija. Žymontas siūlė susirin
kimui netik pagirt Wilsona, 
bet ir pranešt, kad lietuviai 

• RESOLUTION adopted at eis išvien su prezidentu. Va- 
a meeting held on Feb., dinasi, norėta išreikšt savo 
6, 1917, representing 10,- visiškas užsitikėjimas da-
000 working men and 
women.
In the name of 10,000 Li

thuanian workers, composed 
of the Amalgamated Clo
thing Workers of America, 
Socialist organization of 
the borouhg of Brooklyn 
and the Lithuanian Womens 
Progressive Alliance of A- 
merica, we protest against 
any action that may em
broil this country into war. 
We denounce all munition 
makers, bankers and capi
talist politicans, who desire 
this war with Germany, 
knowing that vast profites 
can be accumlatet from it, 
(Profits which are made by 
the bloodshed and lives of 
th§ workers).

We are against war and 
stand firmly for the Interna 
tional Solidarity of the wor
king class.

The life of one worker is 
worth more* than a billion 
of dollars. The later can be

idomu atsitiki-lsta Ncw Yorke ir Brookly-;kad Amerika ignoruos Vo- 
* k ' jkietiją ir, jeigu ir karės ne

ri žmegsti su ja kokių nors 
ryšių per pagelbą Ispanijos 
ambasadoriaus.

Buvo pasklidusios žinios, 
kad vokiečiai sulaikė Ame
rikos ambasadorių Gerardą, 
tačiaus tos žinios nepasi- 

. tvirtino.
Benrstorff apleidžia A- 

'meriką. Vokietijos ambasa
dorius grafas von Berns- 
torff, jo žmona, ambasados 
klerkai ir sekretoriai ir visa 
eilė konsulių — išviso per 
200 žmonių — apleidžia A- 
'meriką sekantį utarninką. 

tarpe [Jie važiuoja Danijos laivu
1 ir [Friederich VIII.

Anglija davusi žodį, jog 
ambasadoriaus

ne. Kieciją ir, jeigu ir Kares ne
jau pradeda ateiti žinių butų, tai visviena nesirūpins 

ir iš vakarinių valstijų.

Vilties spindulėlis, 
kad kares nebus

gydytojas',,;
pritarė

bartine Wilsono politika.
Kitas Chicagos patriotas, 

taip pat dantų 
Draugelis karštai 
savo sėbrui.

Bet pasirodo, kad žmonės 
nepritarė < talkininkų su* 
manymui ir jokios teleg
ramos Wilsonui nepasiuntė.

Iš to matyt, kad ir lietu
vių tarpe esama karininkų. 
Jeigu taip, tai ką giliuoja 
tautininku šauksmas, kad v 7

visi “lietuviai esą broliai?” v

ELIZABETHE UŽDRAU
DĖ PROTESTO MITINGĄ.

Elizabeth, N. J. — Majo
ras Viktoras M ravi ag pra
nešė socialistams, jog jisai 
priešingas tam,, kad laikyti 
protesto mitingą prieš ka
rę. Jisai sako, kad toks pro
testas galėtų sujudint mies
to gyventojus ir pasėti jų 
tarpe neramumą. Majoras 
paliepė policijos viršininkui 
visais galimais būdas neda- 
leisti įvykti mitingui..

SANTIMAI SU VOKIETI
JA LYG IR TRUPUTĮ 

RAMESNI.
Seredoj, kada rašyta šios 

žinios, santikiai tarpe Vo
kietijos ir Amerikos trupu- 
rtėlį pagerėjo. Jau penkta 

i diena eina, kad sutrati' 
dipliomatiški ryšiai 
Amerikos ir Vokieti josi 
nors ir prieš viltį norisi ti
kėti, kad mažu karė bus dar'nekliudys 
išvengta. , kelionei.

Įvyko keli dalykai, kurie 
sušvelnino santikiųs.

Vokietijos užsieninių rei- RINGS NUSKANDINO 14 
kalu ministeris liberalas 
Zimmerman pasdkė, kad 
Vokietija nenorinti karės su'kruto darbuoties. 
Amerika ir kad abiem ša
lim nėra ko kariauti. Zim
merman pasakė, kad Vokie
tija anaiptol nenorinti įžei
sti Amerikos.

Vokiečių valdžia tuoj aus
sutiko sugražint 64 Ameri-?tų), Plinleaf (britų), Clifto
kos jurininkus, kuriuos su
ėmė pietų Amerikos okea
ne.
' Skandindama Amerikos 

, garlaivį ’’Housatonic”, vo
kiečių submarina persergė- 

, jo jį ir davė progos žmo-
nėms ^išsigelbėt. ,

VIENA DIENA SUBMA-

GARLAIVIŲ.
Vokiečiu submarinos su- 

šį utar
ninką submarinos paskandi
no net 14 priešininkų gar
laivių. Viso labo tie gar
laiviai turėjo 34,804 tonus į- 
talpos. Nuskandintų laivų 
vardai: Port Adėlaide (bri-

.'7 A

&

NE.
News Agency

kad submarina-tuomet Amerikos preziden- 
išjtas karės laiku virstų tikru 

autokratu, o darbininkai 
žmonės jokių teisių neturė-

tačiaus

1

Overseas 
praneša, 
Deutschland neišplaukė 
Bremeno. Ji esanti sveikutė

APLINK KARĘ.
Iš Jasu miesto, Moldavi- 

joje liepta kraustytis kitur 
pabėgėliams, kurių čia susi
grūdo apie 200 tukst., pa
prastai gi Jasuose gyveno a- 
pie 50 tukst. žmonių. Visi 
turi išsiimti iš karės vy
riausybės leidimą pasilikti 
mieste; leidimas duodamas 
tiktai valdininkams ir karo 
įstaigų tarnautojams ir dar 
bininkams. Daugybė rumu-

Vokiečių submarines 
kad dirba, tai dirba

6

šiai, kaip tai darė 
vasara mūsiškiai 
liai.

pernai

45 GARLAIVIAI NUS
KANDINTI.

Nuo 1 d. vasario, per 
dienas, kada Vokietija pra
dėjo savo griežtą kovą su 
pagelba submarinų, likosi 
nuskandinta 45 talkininkų 
ir neutraliai laivai. Tie lai
vai turi įtalpos 86,444 tonus. 
Didžiausiu iš nuskandinai 
laivu yra “Port Adelaide”.

SUKURSTYT NEUTRA- 
LES VALSTIJAS.

Wilsonas buvo įsigeidęs 
sukurstyt prieš Vokietiją vi
sas neutrafes valstybes. Ji
sai norėjo prikalbint jas, 
kad jos visos pertrauktų r” 
Vokietija dipliomatiškus ry
šius. Iš sykio rodėsi, kad 
Wilsono pienas pasiseks, 

vėliaus pa
aiškėjo, kad anaiptol ne vi
sos neutralės valstybės yra 
u/.interesuotos amunicijos 
gabenimu. Ypatingai daug 
vilties dėjo Wilsonas ant 
pietų Amerikos respublikos, 
bet pasirodo, kad nei Ar
gentina, nei Chili, nei Bra
zilija ryšių su Vokietija ne
pertraukė. Brazilija pasiten- 
kino protesto pasiuntimu, o 
kitos valstybės nei protestų 
nesiuntė.

Dar mažiau pešė Wilso
nas Europoj. Ten tik Ispa
nija užprotestavo.

* * ❖ * *
Graikų karaliaus 

nuo 18 lapkr. yra 
268 Venizeloso šalininkų, iš 
kurių paleista 91, 118 su
laikyta, 37 patrukta teis
man. Sąjunginių valstijų 
pasiuntiniai susirinko ant 
franeuzų šarvočio “Briuji” 
ir inteikė graikų karaliui 
savo reikalavimus atlyginti 
padarytus nuostolius.

Solonikų frontan vokie
čiai su austrais pasiuntė t 
daug pagelbinės karinome- Vokietijoj neseniai 
nes prieš sąjungiečius ir 
serbus.

valdžia 
suėmus

AMERIKOJ NORI ĮVESTI 
BAUDŽIAVĄ.

Dar karė nekilo*, o jau 
Amerikos politikieriai sva
joja apie baudžiavos įvedi
mą. Kongresmanas Padgett 
iš Tennessee padarė įnešimą, 

(norvegų), Wagedale (noire kad karei kilus visi amuni- 
gų) ir sourdel (norvegų), cijo^ darbininkai ir visi tie,

nian (britų), Thor- (norve
gų), Cerera (rusų), Belford 
(britų), Tamara (norvegų), 
Pickering (britų), Floridian 
(britų), yWartenfėls (britų), 
Bravalla (švedų), Rigel

u

GERARD JAU ŠVEICARI
JOJ.

Amerikos ambasadorius
Gerard jau apleido 
Berlyną ir nuvyko į Švei
cariją. Sakoma, kad jį tik 
t uomet paleido iš Vokietijos, 
kuomet gauta žinios, kad 
grafui von Bernstorffui ne- 
gręsia jokis pavojus;

ŽUVUSIEJI KAREIVIŲ 
LAIŠKAI.

Kareivių laiškų, adresuo-’ 
tų j karės laukus paliko ne- 
nusiųstų arti milijono (960 
000). nes adresai buvo nege
rai parašyti. Rašant karei
viams nereikia dėti miesto, 
vietos, kur pulkas stovi, tai
pogi nereikia dėti numero 
korpuso, divizijos, bei pašto • 
skyriaus ir abelnai sulig 
naujų, nurodymų. Senais ad
resais rašyti laiškai pasilie
ka nenusiųsti.

UNIJOS.
•pas-

• kelbta statistikos žinios apie 
: darbininkų profesionalų or- 
Iganizacijas Vokietijoj 1915 
m. Viso labo prof esi jinės or
ganizacijos Vokietijoj turė
ję antroje pusėje 1914 m., 
2,982,046 narius; gi 1915 
metais jų skaičius nukrito 
ant 282.863 žm. A beina dar
bininkų organizacijų skait
linė 1915 m. buvo 1,146,255 
prieš 2.052.376 narius 1914

LAIKRAŠTIS 10 KAL
BOSE. I

Rusų oficieris bėgdamas 
iš Rumunijos atsivežė Ode
son laikraštį 10 kalbose^ 
kurį, sakęs, atėmęs iš nužu
dyto vokiečių oficierio. 
Laikraštis išspauzdinta šio* 
mis kalbomis: vokiečių, bul
garų, anglų, franeuzų, len-

i

nų, turkų ir arabų. Atspau 
zdintas Amburge.



^iiyw^.W^iHIH i . | n IIWWIH■ WIL i iilWHWWWMWlWW

LAISVE

SOCIALISTŲ E1LESE
Europos pavyzdys pamo- (valstijos Pildantysis komi- 

kino Amerikos socialistus, tetas. Kuomet Vokietija įsi 
Dabar kada Damokleso kar- įveržė į Belgiją, tai Wilso- 
das kabo ant Amerikos gal- , n as liepė Amerikos žmo 
vos, šios šalies socialistai at 
meta patriotų šauksmus.

Šį panedėlį New Yorko (Tuomet, mat, 
Carnegie Hali Įvyko milži-j ralitetas, bet kada dabar pa
niškas socialistų ir pacifis- 'kliudoma kišenius amunicio- 
tų mitingas. Ir vienas šauks- nierių, kuomet užgaunama

neriis būti neutrališkais 
darbuose ir

miausia — tą Spaudą, kuri 
priešinga karei.

Dar, vadinasi, karės nėra, 
o jau kalbama apie apinasrį 
socialistų ir neprigulmingų- 
jų spaudai, o kas bus, kada 
kils karė?

“New York Post”, vienas 
iš tų buržuazinių laikraš-

net mintyse, čių, kurie nenori karės, sa- 
rupejo ne u t- ko, kad Amerikoj bus įves

ta žiauri cenzūra. Ir mes ti
kim, kad kapitalistiški lu
pikai stengsis užgniaužt bur

ŽYDAI
Paraše Žemaitė

Ponios, mužikų apšvieta čioje, per kelioliką minučių, 
susirūpinusios, bobelės pasi 
guodžiojimo nenugirdo, ver 
ksmą išgirdusios ištolo . til 
pasižiurėjo, pečiais patrau-

f;iimete žydai net 65 tuks 
tančius doleriu.

Rabinas pasakęs — Kasiai 
nesigailite nukentėjusių, ne 
mylite savo tautą, tas —n<

savo žydas. — Tie norėdami pa

turi skaityties su ta visuo
mene, kuri jį remia.

“Laisves” bendrovės meti
nis suvažiavimas duoda dar 
antrą patarimą LŠF. — la
ibiau išnaudoti dirvą au- 
ikoms rinkti tarpe svetim
taučių. Ligi šiol LŠF. tą dir
vą, veik visiškai, buvo aplei
dęs; tuo tarpu tautininkai ir 
klerikalai gana pasekmin- 

renka auka svctimtau-

KUN. M MOCKUS LAIME-* 
JO BYLĄ. ,

šalin karė! Tegyvuoja tai
ka.

Kuomet Morris Hillquit t _ 
paklausė: “Ar S. V. darbi-įvas 
ninkai noH karės, minioj at-; 
siliepė milžiniškas aidas — 
“Ne!”

Ir kuomet buvo suminėta 
vardai Liebknechto, F Broc
kway ir rusų socialdemok
ratų, —• minia sušuko: tegy
vuoja Internacionalas.

Ne vingili vingiais supa
ralyžiuota Kautskio takti
ka, ne Francijos mažorite- 
nj taktika, ne rusų patrio-

nas užgiedojo apie “žmoniš
kumą”.

N. Y. valstijos exekuty-
; šaukia socialistus vi

sais galimais budais prie
šintis karei.

Veik visi socialistų lyde
riai — Lee, Benson, Debs 
ir tt. priešingi karei.

’’NAUJIENOS” APIE 
KAReS PAVOJŲ.

Chicągos dienraštis rašo 
apie karės pavojų su Vokie
tija — kas nori tos karės ir 
kadėl nori:

Stambiųjų kapitalistų di- 
ir tt. priešingi karei. Tiktai .džiuma nori kares. Jų 
Milwaukee ir, rodosi, tarpe spauda staugte stangia, kad 
dalies Chicągos socialistų Wilsonas tik skubintus! pa- 
obalsį šalin kare, norima.greitinti konflikto įvyki- 
pakeisti “embargo” obalsiu, įmą. 
tai yra, reikalavimu, 1 
Amerika atsisakytų gabent 
amuniciją ir maistą Euro- 

tų ir pusiau patriotų šun-’pon. Tasai obalsis nėra prin
celiai, bet revoliucijinė tak-'cipiališkas, o toks lygir ap- 
tika tinka Amerikos sociali- linkinis, labiau politikieriš- 
stams.

James Maurer, Pennsylva atmeta tą obalsį ir pakeičia kyties, ir jų visi šansai iš- 
nijos Darbo Federacijos pir'jį principialiu obalsiu —ša- 
mininkas, kviečia darbiniu- Jin kare.

New Yorko socialistai

kas. New Yorko socialistai

kadi Kode! gi jie nori karės?
Todėl, kad jie nori dalyvaut 
grobio pasidalinime. Jie ži
no, kad, Amerikai prisidė
jus prie talkininkų, karė 
nesitęstų. Centrales valsty
bės neturi pajiegų ilgai lai-

maišiuką, pavarčiau, pinigų 'rodyti gailesį ir tautos mei

kus prie generalio streiko. 
New Yorko valstijos 
Partijos komitetas 
Wilsoną veidmainiu, 
jisai veidmainiškai pasakė 
kongresui, 
toms Valstijoms nerūpi 
goistiški interesai.

Melas

soc. rengiasi jau ir prie to laiko, 
vadina'kad bus apskelbta formali

nes kška karo. Jie yr tos nuomo- 
i nes. kad kiekvienas sociali- 

kad Suvieny- st as. kuris kokiu nors budu 
e-'užsistotų už karę, būtų be 

Ijokių ceremonijų vejamas 
•sako New Yorko lauk iš partijos.

nyktų amžinai, jeigu priešus 
sustiprintų visa savo galybe 
Suv. Valstijos. Jeigu gi Ame 
rika dalyvautų karėje, tai 
ji turėtų lygų balsą su talki
ninkais ir taikos tarybose.Ji 
galėtų tuomet gauti kąsnį 
Vokietijos kolonijų! ir taip 
pat kitokios naudos, kokia 
teks pergalėtojams.

K. LEGIEN IR S. GOM- 
PERS.

Amerikos Darbo Federa
cijos pirmininkas S. Gom
pers mušė telegramą Vokie
tijos unijų pirmininkui K 
Legien’ui:

“Ar negali tamsta pri- 
spirt Vokietijos valdžią

ganas “New York World” 
ragina prie kiekvienos pro
gos demonstruot vėliavą.

Duokit tiem gazietnin- 
kam, duokit tiem kurstyto
jam atsigert karšto kraujo.

DU ŽMONES.

Laike kaizerio gimimo
išvengti ryšių sutrau- dienos, susirinkus didžiuni- 
kimo su Suvienytum jai centralių valstybių, nu- 
Valstijom ir tuo budu tarta pradėti karę submari- 

num ant žūt-būt, truks-lai- 
kys.

Nesiklausta Vokietijos 
žmonių,, neigi ]
nors žinota, kad dėl naudo-;

•ubmarinų gali kilti 
karė- su Amerika, ko nenori 

Ži-įvri Vokietijos žmonės.
Vienas- kaizeris taip nuta- 
* Pareitą sukatą Suvieny

tų Valstijų kongresai! atėjo

pastot kelią visasvieti- 
niam konfliktui.”

Kaip matot, Gompers 
prašo socialpatrioto, vokie
čių valdžios berno neva 
socialisto Legieno

taikos derybose, butų ne 
vien “teutonų” gėrybės. Ne 
mažiau kaip tos gėrybės, bet 
gal dar daugiau rupi Ame
rikos kapitalistams išplėšt 
viena antra kąsni ir iš tal
kininkų nagų.

Jeigu tačiaus karė kils, 
tai, žinoma, ir valdžia ir ka
pitalistų spauda šauks, jo
gui Suv. Valstijos kovojan
čios už “šalies garbę”, i 
“teises” ir kitokius prakil
nius dalykus.

su- ijimo 
draust” Vokietijos valdžią ‘ 1 
ir užbėgt už akių karei. Ž* į 
noma, Legien nesudraus j 
kaizerio, todėl kad jis ir jo rė 
unijistai pasidavė kaizerio 
nelaisvėn.

O patsai Gompers, ką ji
sai mano daryt? Jisai para
šė laišką kongreso pirmi-’ 
ninkui ir prižadėjo, kad įtija. Norit-nenorit, — 
Federacijos unijistai bus tai jau padariau, 
ištikimi valdžiai. Vadinasi, nepasiklausęs. Mes esame' 
veskite žmones skersti var-įper plauką nuo karės, kuri 
dan “žmoniškumo” ir “i 
tos garbės”.

Tuo tarpu, didžiuma Fe
deracijos prieš karę. 
Yorko ir Chicągos 
hinkai, mainierių

“Džentelmenai kongreso, 
aš jau pertraukiau diplio- 
matiškus ryšius su Vokie- I 

■ o aš 
mekeno '

svetimtaučių tarpe.
Mes manom, kad LŠF. bu-! 

tinai reikėtų padaryt kon-1 
Tie nekrikščionįs, nenau-, l ercnciją, kad, plačiau pasi- 

dėliai, tylomis be triukšmo,1 tarus apie savo uždavinius.
..’Musų Fonde trūksta suma

numo ir iniciatyvos.

sudėjo
dvigrivinis tik atlieka, — 
tuomi bobai ne ka užkiši.

Viena žydė atsikėlusi išė- .<
jo iš vagono; po valandėlės be skambinimo parodo tau 
atgal per vagoną išėjo į kitados ir artymo meilę.
pusę. Sugrižusi atgal į; Pasakoji 
savo vietą su draugėmis bler nei vienas, 
bėjo ir pinigus žvangino.
Tuoj prinešusi rieškučiais butinis skurdžius, neturtė- 
pinigų, sidabrinių varinių ir 
popiei’ėlis matyti.... atkišo 
bobai:

— Prašom tamstai — ta
rė, — bilietas į Kauną... tar
pe pakeleivių nors tiek su
rinkau...

Bobelę rodos, kas į dan
gų įkėlė. Grobsto žydei ran
kas bučiuoti, meldžiasi:

— Duok Dieve atpelną!.., 
Duok Dieve sveikatėlę!. Kol 
mirsiu tokios mielaširdystės 
neužmiršiu...

Mums, pakeleiviams kata
likams, lygu purvina šluota 
per akis užrėžė, bet nevie
nas neparaudome..< 
taip reikėjo žydei padaryti 
ir gana.

Dar vieną mažą atsitiki
mėli atsimenu.

Vienas ūkininkas nusipir
ko kumelę ant šv. Jurgio 
Luokėje. Ant ryto kaimynas 
atėjo pirktinės pasižiūrėti.

Savininkais, rodydamas, 
girdamas savo1 kumelę pasa
kojo:

Kokios šoros turėjau, kol

a nei vienas ne-1;. •” ; ‘ *. •
otsisako aukauti, nors pas- s,nV.GsK.

greičiausiai Lietuvon 810.-
000.

Mes pilnai pritariam tam

Jeigu Suvienytos Valsti- ri°

Turbūt, “dievo” rykštė 
baudžia musų klerikalus. 
Juo labiau jie kovoja su 
kun. M Mokcum, tuo la
biau item nesiseka. Štai, su 

iWaterburio byla jie patįs 
jau labai norėtų užbaigti, 

\bet negali. Užkure ugnį, ku- 
ir patįs jau nebepajie-

Jis ir tas kiek išgali, nors 
!kelis centelius, kas mėnesį 
atiduoda, įneša į žydų fon- 

ųlą. O mes, lietuviai, taip {jf}S užmerktam akimis mosis ghi užgesint, 
karštai mylime tėvynę.. nni-;j kruvinosios Europos glė-! Waukegan, Ill., klerikalai 
sų tikėjime taip tankiai mi- p,jus, įai mos manom, kad vėle' buvo suareštavę kun. 

Mockų ir “Draugas” jau 
džiaugsmingai pranešė, kad 
šį syki kun. Mockus tikrai 
jau bus pakliuvęs į kilpas.

Draugas J Motiejaitis pri
siuntė iškarpų >š “Wauke- 

privest Daily Sun” ir “Wauke
gan Dail.y Gazette”, kame 
pranešama apie kun. Moc
kaus bylą. Jisai laimėjo tą 
bylą. Jį norėjo apkaltint pik
tžodžiavime ir vartojame ne- 
linkamų išsireiškimų. Jury 
susidėjo iš 6 katalikų. Bega
lo ilgai tęsėsi perklaus’nėji- 
mai ir buvo jau po 12 nak
ties. kada išnešta nuospren
dis, kad kun. Mockus yra 
nekaltas. Kun. M Mockus 
pasakė teisme, kad daug 
kame jisai sutinka su raš-

mes manom, 
ant pirmos ugnies, Į pačias 

(pavojingiausias pozicijas rei 
;kėtų pasiųst bjaurybės iš 

k api ta 1 i sti šku redakci j ų.
Nieks nesukelia tokiu žiau-' 
rių šovinistiškų jausmų, 
nieks taip nemoka 
žmones prie pasiutimo laips
nio, kaip kapitalistiška 
spauda. Ji dilgina jausmus, 

i už-

nejama artymo meilė...
Kiek nuveikėme ką parody
sim?.. Štai!

l’er pustrečių kares metų, 
visokiais budais—pėštynė- 
inis, lenktynėmis... pašalpai 

Inukentėjusioms nuo kares 
lietuvių Amerikoje surinkta 
vos tik apie tris šimtus tuk-'

1 Staučių dolei’ių. 1
liek vaisių visos karstos, p pursto, ji siundo ji

derečia karės karštlige: ji
Dabar pasakojo Ameriko- ’ į(,jna j ----- -

jo, g angliškuose laikras- poJ.s ja ]eppžja saujale pini- 
čiuose rašo- apie žydų aukų oU(>čiu
,,!akimą. . t , I Ir jeigu muši! būtų valia

— visus kapitalistiškus
į > 1 u nksnal irai žiu s, agi tuo j an-

. . „ž r, ; z: _z. >
lo^jie padės sayiemsiems at- ,pasiųStume kanuolėms ant 

hnęsos. Tegul paragauja
atgal žmogienos, jeigu jos nori, jtais nabašninko Roberto In-

rodos tautos meiles!
plačiąsias minias,

Žydai pasiryžo į vienus 
metus surinkti kapitalo de
simti milijonų. Įs to kapita- (aus karę, Į 24 valandas

sibudavoti, užsidėt kokią • 
prekybą, prasikurti : 
karės sunaikintą gyvenimą.’ 
Tau! tikslui iš tų milijonų ' 
skolins pinigus , kiek kam

vi.m turiu tik penkesdešimts 
rublių, [

už “Neimk daug, gal tau iš
traukti, gali pamesti.

Jos mulkins siėmiau tik tiek. Čia kumelė^ 
reikalaus, kaip lėlė, seilė man varva, 

uitis neštų'.trūksta dešimtinės rublių... , 
ant “tėvynės aukuro”. Vie-'puolu prie Antano:

. tnok, jeigu “šalies garbė“ irįtau reikia”; puo
i eichstago, ]>Upį ya|stijų j Kumžos:

ulonams, tai kodėl jie leido prie savo brolio — 
tai]) įvykti, kad Vokietija į dešimtį rublių 
užgautų tuos dalykus?
to nebuvo galima išvengti?!—grobstau, lakstau,, niekas' 

Lengviausiu budu. Reikė-į nepaskolina, tik juokiasi i 
įjo Amerikai tiktai —11 i™
dyt amunicijos ir 
gabenimą į talkininkų ša-hmpirktu... pasipainiojo Ber

ilis, reikėjo joms būti tikrai kinkas.
■^Berjd! duokš man

per pačios liežuvi.

“Neturiu”.

P

“Kam 
prie 

Puolu 
duokš

susimilda-
Arįnias! “Ko nepasiėmei savo”

ims, tiek ii

bus Jaj jau padariau

gersol’o.
I Dienraštis “Sun” rašo, 

Lietuvos ];a(] vietos kunigas labai rū- 
ir pinosi Mockaus byla. War- 

is Phda- .rentą buvo išėmęs vargami- 
' stra.

asario se-| Motiejaitis praneša, 
a- ledos vakare Camden, N. J. kad kun. Mockaus prakalbos 

ilgiausius, Empire Hali 1932 Fillmore ^Vaukegane labai patikUsk>s 
žmonėms. Publika reikala- 

. Vasario 9 d. pėtnyčios Vo, kad prakalbų butų dau- 
’ i Tautinėj giau.

Beje, klerikalai buvo išė
mę ant Mockaus net tris 
warren tu s. Po vienam iš

Mockus, 
km p ir v’s, gavo kauciją ir 
už 25 minutų grižo kalbėti į 

13 vasario, utarninko va- svetainę, kur publika jo lau-

MARŠRUTAS.
Gerb. svečių iškiek kam 

procentų, pp. Bulotos, Bulotiene

atiduos prasiku- 'delphijos rajone:

Musų gi dešiniuose laikra
ščiuose skaitau i 
karščiausius atsišaukimus, ’ i 
tautos mylėtojų į Amerikos 
lietuvius. Šaukia dėti savo vakare, Lietuvi! 
kapitalus atbudavojimui su- svetainėj, 928, E. Moyamen- 
naikintos Lietuvos, šaukia sing avė. Philadelphia, Pa. 
nesigailėti pinigų, nes jie D vasario, sekmadieny. 2 
atneš didelį pelną. Rašo: į vai. po pietų, Metropolitan, tų suareštavimų

— Ten pinigai po karės Hall. Philadelphia, Pa. 
bus bvingūs, nes reikalingi, Fairmount avė.

manęs. Čia bijau, kad kas jkolbida.ini padarysim milžk! 
maisto hmm iš po nosies kumelę ne-jbšką biznį

Mes, karšti tautininkai paskelbta vėl'au.
LŠF. Komitetas.

,v, . ramumas, todėl ji atsidūrė
tau’ib"t’’aSOhnil*') iomatlskų ;,nt to kruvinojo' verpeto

i krašto. Dar žingsnis ir ji ga
li nugarmėt i ji stačia gal- 

,va.

i ryšių pertraukimo....
Kaizeris iš vienos pusės, 

Wilsonas — iš kitos. Du 
žmones atgaivoje už šimtus 
milionu.

Kaip jums tai patinka.

neutralėms šios karės laiku,
— tuomet niekas jai nebūtų įšimtį rublių— sakau.
užmynęs ant kojos. Bet jai nė vempt netarė, tuoj mai- 

i biznis rūpėjo daugiau, kaip'šiuką iš kišenes, čia pat ant, en 
neutralitetas ir kaip šalies*gatvės ir atkišo man dešini-1!

................... tinę.... i’
— Gaiduką neužmiršk Pa"'A.

lūkanų, mano’ Sorė serga,' 
prasijuokęs nuėjo.

Su žydelio pagelba nusi
pirkau kumelę, kur vienais 
metais už kumelį gali tuosDabar, kada Damokleso 

kardas kabo ant visų musų

New
darbi- 
unija,

spaustuvninkai — prieš ka
rę.

• Mes labai norėtume matyt'APINASRIS ANT NEPRI-
_______________________________ i •• C.-TTT » TTTA/Vr. įgclllclb, VVlLSlHldS H UUKItlSLl- 

generolu, bet armijoj ir tai i r 
ant pirmos ugnies, o jojo I Kongi’ese jau prasidėj( 
pačią ir vaikus be duonos p-gitacija už tai, kad kuo- 
kąsnio ant gatvės. Tegul greičiausia butų išleista J

• jisai pirmas paguldo galvą jtatynias prieš tuos, kurie

Tas

užleisim svetimtaučių, pa 
imsim pramonę į savo ran
1.... :x .... . “diirbėliii” žy

susikraus!..
Laike ugnies ar kitos di-;va 

deles nelaimes nemažai bu-'

Teisme buvo 30 liudinin
kų. Laisvąją pusę puikiai 
pela'kė daugelis Waukega- 
no motoru.

TARPE VOKIEČIŲ.
Amerikos patriotai, kurie 

ligišiol plūdo Wilsoną ir 
mmmicionierius, kurie visą 
laiką šaukė, kad jeigu bus 
karė. tai dėl Brita
nijos naudos, staigiai užsi
degė dabar amerikiniu pa- 

Atsakvma triotizmu. Didžiausi Wilso- 
galima duoti ve koki: tai bu-(1,() talkininkų piiesai, ku- 
i.. '’Kova”, kuri ir pačiam visuomet garbindavo 
“Keleiviui” prirengė dirva.

margos
!W. MINTIS
, zrzw. C ".

dovai tos užmanytos organ i-'
— Mes savo milijo- j 

o
<•>

Vieno laikraščio rašyto
jas klausia: Kažin kas dau- 
l'giau padarė socialistu “Ko-, 
-ra” ar “Keleivis”? j

u uu_l Žinomaj tai nėra šmokiš- 
Tik- kas klausimas.

kumeles šonus, tapnojo.
Joje! Žydelis tau geras— 

sakai— .bet be palūkanų 
mat, no žingsnio....

— Dėlko tu nepaskolinai? nutarimas kreipties į Lietu- be abejonės, jau užmirštas
tau buč su mielu noru ir du vos L'’-—! *****
gaidukus davęs...

— Bene,aš žydas? —susi

L°!"?e,rs\n! ...SZcZ°ZGULMlNG0S baudos. L’cviar;uiai' rongiasi ati-
daryti Amerikos duris impe- 

p ializmo giltinei, tegul lietu
viai socialistai ir jų spauda,

• užmiršę savytarpius ginčus,*
-šiokiu ar tokiu budu, ki]us «Va nesulaužoma eile prieš j . ,
karei, “elgsis ne neutralia- riv<l <hl'bo zlnoniJos l)rie- >'aukė kaimypas.
kai”. .sus-

Ką tai reiškia “ne neutra- J _
liškai?” Tai yra labai plati Atsiminkit, broliai darbi- nujtw4ii>t:jue>ivini5 nuo nares uw» nau<u j'ki huv-| yvxmu& uaunuiv owxx4.ina,xk->i f - 
sanvoka, kurion karės šąli- ninkai! Jeigu jau žūt, tai surinko aukų, jau kelis mi-įmonės, jog aukos LŠF. juo(begalo kenkė jų išsiliuosavi-

“Laisvės” bendrovės nieti- 
įnianie suvažiavime priimta

‘UŽ amunicijos karalius

’’PATRIOTAI.”

jau.. Dar karės nėra, o
; “New York Telegram” šau
kia: “war extra”!

New York Globe prie ži-

kaizerį ir teisindavo kiek
vieną Vokietijos žingsnį, 

“Svarbusis” klausimas a- įtaigiai prabilo,kad “Ameri- 
pie drg. K. Gugio veseliįa, ,ca fb’st” ir kad “dulce et 

(lecorum pro patria mori” 
I (saldu ir garbinga mirti už

K. Kautskis viename sa- tėvynę).
yo veikale rašo, kad vidur-! Amerikos vokiečių patrio- 

■ merikoj, kuomet taip reika- rnnžio valstiečiai begalo ne-A1 ^y presi-
Amerikos laikraščiuose- Haga piišalpa Lietuvoj ir kentė lojerių, kurie savo įdent’ ir “my country right

pasirodo žinios, jog žydai (Rusijoj. Visi “Laisvės” ben-.juridiškais triksais, savo(or wf°eng my country. 
nukentėjuŠiems nuo karės drevės nariai yra tos nuo- .“vokrug da okolo” sofizmais I Puikiai pasakė draugas

~ 11 • t ”New Yorker 
ninkai deda didelę viltį. J ie veV savo, už, darbi- lijonus dolerni ir dar tikisi smarkiau plauks, juo dau-įmui, jų kovai su dvarpo- Volkszeitung”. redaktorius:

4.x- pasitiki pasiremiant tuo įs- ninku Tarptautinės reiĮęa- daugiau surinkti..O kas įdo- giau jų bus siunčiama nu- niais.
. nių ir straipsnių deda Ame-.tatymu,_bausti ir tuos, kurie........ > m-,

rikos vėliavą,-o Wilsono or- mna prieš karę ip visų pirT^ali
r i. ■ ■

1 . < » 

talizmorrn .,..... .

L ..';3___________ ______ _

s, o ne už prakeiktą ka^Ų miausia pašytojo jog. Pitts- kentėjusiems nuo karės. _ 
dizmo sistemą. [turge vienoje žydų bažny-

musų patriotai prarijo visus
i ToKių painiotojų yra ir ,'sayo seniau pasakytus žo 

Mes.manome, kad LŠF. šioj gadynėj. Į džius.” i

B



Scena VU

niai
Mobilizacija

Švenčionišk

Ach, bože moi!
rašo

Dovanok mū

Brolis.

Scena V

traukiančius vieną lytį 
primityviu žmonių meile

Suprantamas daiktas, kad toks skirtingumas j* 
pročių, palinkimų ir jausmų negalėja staiga įvykti,

paisy 
ir visų pirma, nerandame taip vadi 
meilės, tos “romantiškos meiles”, ku

Liaukis Antanai.
Ką liaukis? (susigėsta)

Jog jau nekartą, ne vieną, 
Maniau, kad laimė užtekės 
Ateis svajota ta diena, 
Nustums nelaimės ūkaną - 
Širdį grožybės tik žavės.

Užtekės aušrelė, 
Maloni auksinė, 
Apšvies, praskleis 
Tą rūką naktinį, 

Skaisčioji saulelė 
Meiliai sužibės, 
Ant rasų karoliai 
Deimanto mirgės.

Nors audros ūžė per dienas naktis, 
Perkūnai bilda ir triška ugnis, 
Pasaul’s nuklotas erškėčiais, dygliais, -
Tikėk, kad tas viskas jau greitai praeis.

Žinau: emu vargų keliu, 
Klampynen skęstu per dienas, 
Bet pats suprasti negaliu, 
Kodėl taip labai aš myliu 
Tas gyvenimo ūkanas.

Čego stoite? vam nenado? Sobiraitės!
Rekšlys. — Dar nors minutą, ant atsi

sveikino su namiškiais.
Sargy b’nis

prosit minuti. čto ja budu dielat?! Sobir 
tęs skorėje. (Išeina).

Sud’ev, Jonai, penkis metus 
tarnavau, tarnausiu ir toliau, kol galėsiu.

Gabrielius. — Sudiev, Uršulyt! (Apka
bina ir karštai bučiuojasi. Verkdami išei
na lauk).

Uršule. — Sudiev!...
(Tąsa)

III Atsarg. — (Pakėlęs bonką)kJau tu 
ščįa... degtinė išdžiuvo....

IV Atsarg
• III Atsarg.
Nagi tai važiuokime, ar ką?.. Kągi bepada 
rysi, kad jau visi e*na...

Tikėk, — ir vargdieniai iš miego pabus, 
Sutraukys nuo rankų uždėtus retežius, į 
Tironus skriaudėjus, nuo sostų nuvers, 
Ir naują, geresnę buveinę sutvers L

rečius ir palinkimus, 
Kiną. Pavyzdžiui, kūdi- 

, nesigėdina savo kū- 
galva įkalti, suteikti 

kūdikis per kelis metus 
į laukiniai žmonės pergyveno per

Bet bėga laiko valandos, 
O vis dienelių nėr naujų, 
Vis brendu keliu tamsumos 
Nuo ryto aušros ik’ tamsos 
Skandi n dam’s geismus tarp svajų

Scena VIII. - . |
Gabrys. — Nei minutės! Bet... greičiau, 

geriau. (Paima į ranką čemodaną, bučiuoja 
Rekšlicnei ir senukei ranką). Atleiskite, jei 
kuo prasikaltau!....

Rekšlienė ir Senukė
su negerus pasielgimus. Sud‘ev! Tegul taU 
dievas padeda.

Rekšlys. — (bučiuoja Uršulę) Atleisk 
Uršulyt! nesykį gal bereikalo tave bariau, 
pykau... širdingai prašau, būk prie mano 
šeimynos visados. Sudiev.

Uršulė

tik tikslas būna atsiektas.
Finck’as savo knygoj nurodo, kad bučkiai, be ku

rių civilizuotas žmogus vargiai gali sau persistatyti 
meilę, primityvianis žmonėms visiškai buvo nežinomi. 
Visi tyrinėtojai ir keliauninkai savo raštais tvirtina, 
kad Afrikos, Amerikos, Okeanijos ir Australijos pri
mityviai gyventojai bjaurisi tais žmonėmis, kurie bu
čiuojasi, išreikšdami savo meilę. Pagalinus, bučkių is
torija mums prisieis užsiimti truputį vėliaus.

Užbaigiant šį skyrių mes turim dapildyti paveiks
lą primityvio žmogaus meilės, pridurdami, kad iš pri
gimties žmogus daugpatis, o ne vienpatis ir tikslas 
prie vienpatystės atsirado tik tuomet, kuomet žmoni
ja kultūriškai pradėjo kilti. Kad geriau tą dalyką 
patyrus, mes turėsime prie jo sugrįžti tuomet, kuomet 
kalbėsime apie šliūbus.

Pagaliaus, primityvio žmogaus palinkimą prie 
daugpatystės mes neprivalome persistatyti tokioj bai
sioj išvaizdoj, kaip kad ji mums dabar vaizdinas!. 
Klaidingai mano tie, kurie persistato, kad primity- 
viai žmon^ ypatingai medžiotojai, turėjo tokius pat

senatvės debesis.
Saules

lytiškus jausmus bei patraukimus, kaip kad civilizuo
ti. Atbulai, primityviai žmonės būdami didžiausia
me skurde, stovėdami ant žemiausio kultūros laips
nio, pusbadžiai gyvendami, pirmoj vietoj statydavo 
maisto gavimą, o ne lytiškus reikalus. Kada žmogus 
nuskuręs, suvargęs ir išbadėjęs, mažai jam rūpi lyti
ški reikalai, jis kovoja su skurdu, kad išsigelbėjus nuo 
bado
nes nelabai jausmingi, nes, jų jausmus prislegia sun
kios gyvenimo sąlygos.” R Martin rašo, kad pas se- 
nojachus visiškai nesimato lytiškų jausmų. Daugelis 
tyrinėtojų ir keliauninkų taipgi tvirtina, kad pas lau
kinius žmones labai silpnai apsireiškia lytiški jaus
mai.

Bet jo širdyje yri viltis, 
Ir tikrai mano sau jisai 

Dar metai, dar kiti
Ir vergai slegiami,

V. Al sarginis. — (Atsistodamas). — 
Vyrai, girdėjote, ką Storasta sakė, važiuo 
k i me!

III Atsarg. — Va 
dar suspėsime ir vėliau

V Atsarg. — Storasta ir žmogus. Su
diev. (išeina).

Scena VI.
I Atsarg. — Dar norėk žmogus atvesti 

ant kelio ruskius; net savo žmonių negali
ma perkalbėti.

II Atsarg. — Užtektinai dar yra avi-

Įvyks jųjų geismai,
Nes jiems priklauso ateitis.

Saulės Brolis.

Augščiau mes stengėmės nupiešti paveikslą pri
mityvių žmonių meiles, kuriuomi dabar bjaurisi civi
lizuoti žmonės. Jeigu dabar mes pasikelsime vienais 
civilizacijos laiptais augščiau, pereisime nuo laukinių 
prie civilizuotų žmonių, tuomet susidursime su didele 
permaina lytiškos meilės jausmų, su permaina visų jų 
įpročių ir palinkimų. Visur, pas chinus, japonus, in- 
dusus, vavilonus, pas graikus ir rymiečius šioj gady
nėj mes rasime antrus bei dirbtinius meilės jausmus, 
t. y. jausmus pavydumo meilės, lytiškos gėdos, gerbi
mą nekaltybės, atkreipimą atydos į tikrąjį tėvą ir 
taip jau išvysime diegelius “romantiškos meilės”, nors 
pastaroji toli gražu dar nepasiekus tokio laipsnio, ko
kiame dabar randasi. Užtenka mums pažvelgti į tos 
gadynės istoriją, užtenka perskaityti keliatą dainų, 
būtent, “Dainų dainas” ir tą himną, kurį dainavo Ero
sui Sofolkui: “Erosai, Erosai, tu esi pergalėtojas ko
voj, tu kuris ilsies ant švelnių levo kojų” ir tt. Visa tai 
mums aiškiai parodo, kad turime lytiškos meilės jaus
mus visiškai priešingus primityvių žmonių jausmams, 
nes pas šios gadynės žmones jau visiškai kitokia dva
sia, kitokie įpročiai ir palinkimai. '

O laikas bėga taip gre’tai, 
Tarsi greičiausias traukinis r 
Dienos tik skrenda, ir... matai

ks nei vieno, kuri 
pasipriešinimą, 
Visa r g.'— (Baem

eskimosu poezi 
vargiai joje galima būtų su 

k nusistebi ir. pra 
enti, neturėdama:

II Atsr. —Kaip nuvažiuos’me į vietą, 
Valdžia žinos kas daryt. 

Duokim sau, Vilkmergėj susirinks trįs tūk
stančiai vyrų lietuvių, jiems g'nklų neduos, 
bet pirmiausia išdalins į atskirus būrius: 
artileristus j kavaleristus, sapiorus, pėsti
ninkus, gvardiečius ir kitokius; na, tada 
ima siuntinėt po mažą būrelį į įvairius pul
kus, vienus s'ųs Kijcvan, kitus Kaukazan, 
trečius Sibiran ir, nespėsime apsižvelgti, 

ei u bent sva-

VI Atsarg. —Vyrai, nors sykį sustoki
te bartis tarp saves.... Nieko negelbės, nors 
kelies ir atsisakytumet eiti; ne'si, užmuš, 
kaip kačiuką ir tiek: jie turi ginklus, o mes 
tik tuščias rankas. Ot, kaip nuvažiuosime į 
vietą, kaip susirinks daug, paduos į rankas 
šaudykles, tai kas kita, o dabar... 
nei tos karės nėra, tik taip gązdina

Sargybinis 
chlopci, dovolno guliat, sobiraitės, sko 
' . Atskiri balsai ‘š būrio 
čjas... .

Atsarginiai visi bučiuoja rankas senu* 
kei. Atsisveikina su Rekšlene *r Uršulė —' 
vienas sargybinių bučiuoja Marytę, ačiuo- 
ja, ir eina lauk. y

U atsarg. —Taigi aš ir sakau: vyrai a- 
nei krust, nė iš vietos! Kas mums iš tos ka
rės?... Da neužmiršome karės su Japonu; 
mos kariavome, badą, šaltį kentėjome, ir ką 
už tai gavome?... Špigą!

IV Atsarg. — Ta'gi, man ir malkų‘ne
davė, kurių buvo žadėję po sieksnį dėl pa
silikusių šeimynų.

III Ats.— Nevažiuosime; jie nieko ne
padarys.

V Atsarg. — Vyrai! gana plepėti tuš
čias zaunas; kai nam'e, tai žėdnas pašneka, 
bet kaip reikia, tai

II Atsarg. — 
rai, tylėk, ba nieko nesupranti.

V Atsarg. — (pašiepdamas) Kas daug 
supranta, tas mažai ž’no.

IV Atsarg. Broliai! Kam užsimetinėjat 
vienas antram: tu nesupranti, tu nesupran
ti, — mes visi nieko nesuprantame.

I Atsarg. — Bravo! Nors sykį vietoj 
pataikei; še ranka... Mes kva'li, labai kvai
li. Jeigu turėtume nors tiek proto, kiek vi
šta, tai neitume žudytis į kažin kokį nepa- 
svietį, bet mirtume čia pat. Mūsų makau
lės ne smegenų bet pelų prip'ltos...

V Atsarg. — Gana, jau gana; pradė
jo plepalienę ir galo nėra...

I Atsarg. —Susičiaupk!..

ir nei'vienas nesistengė mokytis vienos ar kitos kal
bos, kad susikalbėjus,. todėl reikale rodydavosi ženk
lais?’ Tyrinėtojas Eyre apie Australijos gyventojus 

Tarpe vietos gyventojų veik visiškai nesimato 
patraukimo vienos lyties prie kitos. Jauni vyrai, norė
dami apsivesti, pirmiausiai žiūri į moterį, ar ji stip
ri, ar galės sunkiai dirbti ir ar bus gera vergė, ne
šanti vyrui naudą. Jeigu jūs užklausite juos, kodėl jie 
taip žiūri į tą moterį su kuria nori apsivesti, tuojaus 
gausite atsakymą, kad jiems reikalinga stipri pati, ku
ri galėtų nešti vandenį, malkas ir, persikrausiant iš 
vienos vietos į kitą, galėtų pernešti visą jų turtą.” 
Taipgi vyrai su moterims elgiasi labai žiauriai. “Jeigu 
tik vyras supyksta ant savo moters už mažiausi daly
kėlį, tuojaus ją žiauriai sumuša”. Eyre tvirtina, kad 
labai sunku surasti tokią moterį, kurios kūnas nenu- 
tų sukapotas. Zoller’is sako, kad primityvis negras ly
ginai atsineša prie meilės tai]), kaip kad prie valgio ir 
gėrymo, t. y., atlieka tik tą, prie ko jį pati gamta ver
čia. Tyrinėtojas Monteiro pasakoja, kad jis ilgus me
tus gyveno Afrikoj ir nei sykį nepasitaikė išvysti', kad 
negras prisiglaustų prie savo moters, apkabintų ją 
už liemenio arba kaip nors kitai]) imtų prie jos mei
lintis. Pas Pietinės Amerikos gyventojus buvo toks į- 
protis, kad laike kares paimtuosius nelaisvėn žudyti, 
ir štai prieš nužudymą nelaisvių, visuomet juos sten
gdavosi apženyti pergalėtojai su savo seserimis arba 
našlėmis, kurili vyrai krisdavo ant karės lauko. Kada 
jau apženija, tuomet nelaisvi nužudo, o jo moteris pri
valo ateiti ir valandėlę paverkti prie savo vyro lavo
no ir tuomi atiduoti jam paskutinę pagarbą. Supran
tama, tos ašaros ir liūdesis būna gana šaltas ir grei
tai viskas išnyksta, nes moteris ne tik neatsisako sy
kiu su kitais valgyli nužudytojo kūną, bet tankiau
siai pati pirmoji pradeda ruoštis prie tokių pietų. Pas 
senovės vokiečius viešpatavo įprotis bei įstatymas: 
jeigu vienas vyras užmuša kitą ir pastarojo pasilieka 
moteris, tuomet užmušėjas privalo su našle apsivesti 
ir tas skaitydavusi jai atlyginimu skriaudos. Jau šis 
vienas įprotis parodo, kaip žemai buvo laikomos mo- 
terįs ir kaip žiauriai su jomis vyrai elgdavosi. Schra- 
deriis savo knygoj nurodo, kad tūlos vokiečių tautos 
net nevalgydavo sykiu su moterims, kaip kad dabar 
kapitalistai elgiasi su tarnais.

Tiesa, tūli tyrinėtojai ir keliauninkai pasakoja, 
kad jiems prisiėjo matyti ir pas laukinius žmones ap
sireiškimai “‘romantiškos meilės.” Buvę atsitikimu, 
kad merginos energingai protestavę, nenorėdamos 
apsivesti su vyrais, kuriuos joms tėvai arba giminės 
piršo ir net prieidavę prie saužudystes. Bet tokių atsi
tikimui labai mažai buvo ii- jų negalima pavartoti kai
po faktų, kad primityviai žmonės galėjo turėt “roma.n- 
tišką meilę.” Abelnai imant, puslaukiniai žmonės ne
žinojo “romantiškos meilės”, neturėjo tokių ištobulin
tų jausmų, kokius turi dabartinis žmogus. Primityvių 
žmonių lirika ir poezija visiškai nepaliečia meilės jau
smų. Apie tai Gross’as sekančiai sako: “Primityvėj 
brikoj apie .mote 
moj. Pas Australijos gyventojus nepavyko surasti nei 
vienos meiliškos dainos.” Geriau 
jos žinovas pasakoja, kad 
rasti vietą- meilės jausmam 
dedi mąstyti, kaip žmogus 
meiles jausmų? Nejaugi primityviai žmones gali tu
rėti kitus kokius nors jausmus, kurie tai]) giliai pase
ktų jų širdį, kaip dabartinio žmogaus pąsiekia mei
lės jausmai?... Mūsų supratimu, meilės jausmai yra 
kvietka, kuri neturėdama atsakančios dirvos, gargda
ma ir kursdama, negali pražydot ir atnešt vaisių. Pri
mityviai žmones, vargingai gyvendami, negalėjo įgyti 
dvasiškų jausmų, be kurių negali apsireikšti ir meilės 
jausmai. Pas juos buvo vien tik instinktyviški jaus
mai, instinktyviskas užsidegimas, kuris tuojaus, kaip

Nukeręs galvą brenda jis, 
Brenda gyvenimo keliu. 
Kur laimė?.. Nėra jos, 
Vien pančiai vergijos! 
Pakęsti jų jau negaliu, 
Bet v's einu, 
Tarsi koks gyvulis!

TRUMPAS IŠVEDIMAS.
Tyrinėjimai įvairių prieskulturinių tautų mums 

aiškiai parodė, kad primityvė meilė, kurios laikotarpis 
apima tūkstančius metų ir net dabartiniai įpročiai, 
kuriuos randame pas laukinius žmones, niekuo nesis
kyrė nuo gyvulių. Tik veisimosi instinktas ir motinos 
meile prie kūdikių mažai kuo persimainė pas visas 
pasaulio tautas, bet antrųjų meilės jausmų, kurie da
bar susivienija su pirmaisiais ir padaro taip vadina
mą tikrąją meilę, pas primityvius žmones visiškai ne
buvo. Primityvių žmonių meilėje'mes nerandame pa
vydumo meilės, 
mą tikrojo tėvo 
narnos ypatiškoį 
ri, pakilus žmonijai augščiau kultūros laipsniai 
teikia nepaprastus jausmus 
prie kitos. Kitaip sakant: 
susidėjo vien tik iš gyvuliškų jausmų; visa tai, kas 
tik laikui bėgant prisidėjo prie tų pirmųjų gyvuliškų 
jausmų ir suteikė meilei visiškai kitokią formą, —y- 
ra kultūros dovanos.

Apart to, mes, perkratinėdami laukinių žmonių 
visus įpročius ir palinkimus, perkratinėdami žmonių 
išsivystymo istoriją, turime pripažinti, kad ir dabar 
atskiras žmogus pergyvena tą patį periodą, ką seniau 
pergyveno visi žmonės. Suprantama, dabartinė kultū
ra žymiai sušvelnina tuos visus-įp 
bet visgi galutinai jų nepanail 
kis nejaučia jokios lytiškos gėd( 
no ir jam visą tai reikaling 
dirbtinius jausmus. Vadinasi 
turi tą pergyventi, 1 
lūkstančus metu.

Tolinus. Mes matome, kad kūdikiai neturi ir pasi
bjaurėjimo jausmų lyginai taip, kaip jų neturėjo ir 
laukiniai žmonės. Kūdikiai ima į rankas pastipusias 
peles, slepia jas kišeniuose, neša į namus ir laiko, kai
po žaislą. Taipgi deda į burną visokias bjaurybes. 
Reiškia, kūdikiai elgiasi taip, kaip elgėsi arba ir dabar 
elgiasi laukiniai žmonės. Mes taipgi matome, r kad 
dabartinė jaunuomenė, kareiviai, ūkininkų vaikai ir 
net moksleiviai, daugiau linkę prie daugpatystės, ne
gu suaugę žmonės; neužtenka to, jaunimas mažai 
bjaurisi prostitucija, neatkreipia atydos į tuos kūdi
kius, kurie iš jų priežasties užgema, ir tt. Visas jų 
pasielgimas primena laukiniu žmonių pasielgimą, tik, 

apdirbtą.
ime į beturčių, tai]) 
iką. gyvenimą, tain- 
labai artimu lauki- 
sos, daugiau kultu- 

gyvenimas ir visi įpi'o- 
uos lytiški jausmai bus 

dirbtiniais jausmais, 
Kurių pus :Pi lnuosius mes nerandame.

Suprantama, mū 
patvirtinimai, prie kurių tuojaus turėsime ir prieiti. 
Skirtingumas jausimi tarpe primityvių ir dabartinių 
žmonių, yjiatingai istoriški prirodinejimai vėliaus at
siradusių taip vadinamų antrųjų bei dirbtinių, meilės 
jausimi, mums aiškiai prirodė, kad teorija pirmųjų 
ir antrųjų bei dirbtinių meilės jausmų turi pilną teisę 
gyvuoti.

Meiliūnas. — Broliai, nepykite, aš pd 
dau tik pareigą, važiuokite.

Keli balsai. — Tuojaus.
Uršulė. — (Apkabina Gabrielių). Gab 

r'ukai!...
Senuke. — Oi, dieve, dieve..
III Atsarg. — Žiūrėkite ir Storasta čia 

Eikš, brolau, išgerk stiklą dėl drąsos.
Meiliūnas. — Ačiū, negersiu.
III Atsarg'nis, — Na jau nebūk toks di

delis ponas, išgerk stiklą, nepasigersi. 
(traukia už rankos).

Meiliūnas. — Negersiu. Rengkitės vy
ručiai, pasirū])ink'te. (išeina).
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VISU 
pirmiausiai 
kapitalistų pelnui, 
me visas piktumas 
priežastis!
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, pavesta svarstyti pa

(Galima nei

Europoj upeliais bėgo 
kraujas, o Amerikos kapita
listai
Grynas melas, kad Suv. Val
stijų buržuazija norėjo ko- 
greičiausios taikos! Atbulai, 
jie visa širdžia troško ir 
trokšta, kad karė tęstųsi. 
Dabar Amerikos kapitalis
tai ne tik kraujo upeliu 
gaudo sau auksą, bet ( 
rengiasi europinio rinko 
tapti įpėdiniais. Juo labiau
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Suv. Valstijos iki šiol tik vyriškumo priklausys: įvy- 
iš vardo buvo neva neutra- kimas ar neįvykimas dabar* 
liškomis. Ištikrųjų gi, jos tines karės!

i nuo europines karės pa-1 Visose kariaujančiose ša- 
'virto talkininkų kariškomis lyse, dori susipratę darbi- 
; dirbtuvėmis. Suv. Valstijose ninkai veda ’ atkakliausią 
i viskas nesvietiškai pabran- kovą prieš karę ir prieš ka- 
’go, nes visos jiegos, visos iš

šovi
nizmą karės šalininkus. Skai 
lykite ir platinkite teisin
aus socialistu laikraščius, 
kurie veda atkaklia kova
prieš kare ir tuos, kurie
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kiai liudiju, kad musę ban-
Ir jeivn jys r orite, kad ju- 

i apsaugoti ir išmokėti 
juos j BOSAK STATE

ARGI NEIŠVENGIAMA 
KARĖ?

Taip, karė neišvengiama, 
jeigu duoti pilną galę savo
tiškai veikti buržuazinėms 
partijoms, jų kongresui ir

Wilsona P1,ež.iclentui. Jie visi už ka- 
neva nri-'1(<' j°s e^na tiesiau- 

būk jis priešingas'^8 ir arčiau?iais k°liais- 
■ trokšta taikos. į'’ie,net ^teisingus darbi- 

i ninku vadus patraukė savo 
pusėn, kurie neva sako, kad 

i ir darbininkai palaikys ka
irę. Jie visi sako, kad karė 
neišvengiama ir prie jos 

’rengiasi.
Vienatinis būdas sulaiky

mui kares — tai visuotinas 
darbininkų klcsos protes
tas. Jūsų, darbininkai pro
testas! Protestas tų, kurie 
kapitalistams turtus sukrau
na ir tų, kuriuos jie rytoj 
pasiųs žudytis, kad apgynus 

i jų pelną. Jūsų, darbininkės,

Suprantama, gal Ameri
kos buržuazija sutiktų ir 
ant toliaus pasilikti nuoša
liai, nesikišant į europinę 
Įkarę, liet tik šiomis išlygo
mis: pirmiausia, kad Euro- 

ipoj karė tęstųsi toliaus ir 
'antra, kad jai niekas ne- 
k’iudytų kariaujančioms ša
kius gabenti žmogžudiškus i 
ginklus.

—. ..............t-..,--------- .—   ------------- . :

pat buvo pažymėta, kad ny”. Bet primena visoms 
kai-kurių moterų rašteliai moterims ir šiaip bendradar , 
netalpinama visai. biams, kad nebūtų rašoma

Nežiūrint tų visų truku- jam visai tušti dalykai ir as- 
mų, suvažiavimas vienu bal- meniški nesusipratimai. Rei 
su pripažino, kad “Moterų kia rašyti tik apie visuome- 
Skyrius” yra reikalingas, ir nes, ypatingai moterų, rei- 
visuomet jis turi būti “R- kalus.”

Jau net tolimosios 
sianos valstijoj yra 
vės” skaitytojų. Štai, drg. 
Joe Sander, iš Dodson, La., 
rašo: “meldžiu jūsų pasiųst 
man savo laikraštį ant pu
sės metų. Pasiųskite greitai, 
nes lauksiu be kantrybės.” 
Ir priduria dar: “pas mus 
oras gražus, šilta.. Čia yra 

tris lietuvių familijos, 
visos sutikime gyvena.
Čia gera užsiimti ūkininka
vimu. Kas nori daugiau in
formacijų tegul rašo: J. 
Sander, 42 Box Dodson, La.

nes, juo labiau viena kiti 
sunaikint, tuo Amerikos ka 
įpitalistai galės geriau pasi 
naudoti.

Šios kalbos dabar jau ir 
taikomos jums, darbininkai 
ir darbininkės tų, kurie ne
va troško taikos. Preziden- protestas, kurios rytoj lik 
tas ir atstovai, kapitalistai (s^te našlėmis ir vargdienė
li- buržuaziški laikraštiniu- ‘mis!

tie kurstyto- i Netikėkite politikierių pa 
visuomenės, dabar triotiškiems žodžioms, neti 

visi išvien darbuojasi, kad kėkite kapitalo tarnams ii 
jus apkvailinus. Neužtenka pelno advokatams. Netikė- 
įstatymų, neužtenka žmoni- kite buržuaziškiems laikra 
škumo. Wilsonas tuojaus štininkams. Pasilikite tvir 
pertraukia diplomatiškus tais kovotojais prieš 
ryšius. Suv. Valstijų 
Kiškos jiegos griebiasi

DEL KO KARĖ?
Šioj karėj visos valdžios 

šaukia, kad jos trokšta 
žmonijai taikos ir tik nori 
apginti savo teritoriją, be
tarpe Suvienytų Valstijų ir 
Vokietijos rubežių randasi 
didvancleniai. Vokietija, ap
supta Anglijos šarvuočiais, 
bejiegč pasiųsti savo kariu- 
menę prieš Suv. Valstijas. 
Tokiu būdu šiai šaliai ir 
gyventojams negresia jokis 
pavojus.Vargšai, darbo žmo
nės nesišaųkia valdžios pa- 

kad apgintų juos,

kovą prieš karę 
pitalizmą, kuris ją pagimdė. 
Vokietijoj, su kuria dabar 
mus nori supjudyti, vis dau- 

daugiau atsiranda 
darbininkių, 

bet apskelbiančių mirtiną karę 
orio militarizmui. Ten 

kovoja prieš militarizmą 
musų broliai ir seserįs. Pri
sidėkime prie jų ir išvien 
kovokime!

Lai per didvandenį pasie
kia juos mūsų šauksmas:

Šalin karę! •
Lai gyvuoja taika!
Lai gyvuoja tarpe žmonių 

brolybė!

VS* \ jf

Jeigu norite slysti pinigus j Rusij;| ari.n j užimtą x< kiečiais Lietuvą 
savo giminėms ar pažystamiems, arba taupinimui j Rusijos valdiškas 
bankas, siuskite visuomet per BOSAK STATE BANKĄ. Atminkite, 
kad už $33.00 galite nusiyti 100 rubliy, kuriuos taip sunku uždirbti 
Lietuvoje.

Laivakortes parduodame ant visp'geriausiy liniję su'yg krn.ianijos 
prekes. Klauskite informacijp. Patarimus suteikiame dykai.

BANKAS turi didelį lietuvišką skyriy.

Kietiją nuo viso pasaulin 
pri versdama moteris i 
kūdikius badauti, būti b 
duonos ir pieno. Už toki An 
glijos pasielgimą, Vokietij; 
atsako povandenine kare.

Amerikos buržuazija ne 
pakenčia tokio Vokietija 
pasielgimo. Jos laikraščia 
pradeda dejuoti kad Voku 
tija užkenkia Amerikos ka
pitalistams apžioti viso pa
saulio pramonę ir krauti sau 
milionus. Melas ir didžiausia 
veidmainystė, būk kapita
listai norėjo taikos. Atbulai, 
jie visomis jiegomis stenge
isi lieti aliejų į europinį gai-

tamsesniuosm 
kirbi įlinkus. A
priežastis ir pasekmes 

a. Žadinkite visus 
po revoliucionine socia- 

Įldemokratijos vėliava, šau- 
'■ l Labai aiškus. dalykas: juos į p0Vą prieš karę.

olviet i ij u )n.ai sk ind i' .Lankykite visus viešus susi
lipsimas visų prekinių laivų, rinkimus, kuriuose profes- 

ręsia Amerikos juojama prieš karę. Vi
štai ka- sur> pLir įįp galima, rengki- 
ir kares įc patys mitingus ir pro tes

tuoki to prieš karę. Negai
škite nei dienos, nei va
landos. Atsiminkite, kad už 
jus niekas neužtars. Nuo 
jūsų, darbininkai ir darbi
ninkes noro, nuo jūsų did-

BOSAK STATE BANK nppaprnstai greitu augimu kapitalo, per 
viršijo visus rekordus ir šiandien priskaitomas prie didžiausiy Pennsylva 
nijos BANKŲ.

Štai augimas padeliy tik per septynis menesius:
Lapkričio (Nov.) depuzilas 
Sausio (J an.), 1916 ,,
Kovo (March), ,, ,,
Birželio (June) ,, ,,

Toks greitas irdidelis padeliy augimas a 
kas turi gerą užsitikejimą tarpe d< pazitoriu. 
sy sunkiai uždirbti ir sutaupyti pinigai buty pilna 
jums ant kiekvieno jusy pareikalavimo, (tekit 
BANKĄ.

zthes niusy padangėje.

J. BUriiNAS, baritonas 
Konservatorijos mokinys iš Brooklyn, N. Y.

NIUS KAl.KIUS / .. . .
HENRY RUPV i smuikonai

Mokiniai “Brockiyn Conservatory of Music” 
iš Brook lx n. N. \ . •

C. M. LAMUI JONIU IE, pianiste 
Palmigus Jersey City Konservatorija su aukso 
medaliu ir diplomu.

■’ntit dalyvaus <lid«>lis vokiočiy chcras “SOZIALIS 
l ist HE 1 1EOERTAl’EL”, dir. K.Medermeyer. 
Nevvarko •SlE'l’YNO” ( heras, dir. P. Indonas. 
GARSUS MANDOLINŲ KVARTETAS ir kiti.

tujos nei pi 
•abilo tuomet 
izeris miikli

BOSAK STATE BANK 
g 434 LACKAWANNA AVE., SCRANTON, PA.

KONCERTE DALYVAUS:

M. JABLONSKBJTE, soprano
Zvi igždute iš \\ <»rcester. Mass, pirmu kartu su

luoti Vokietijos priešus. A 
merikos kapitalistai tą darė giau 
ne del to, kad atjautė Bei- darbininkų 
gijai arba Franc i j ai

Ir štai Vokietija kaip tik dėl to, kad turėjo gerą pel- kai 
prieš šią politiką atkreipi 
savo ginklą. Vokietija gąz- 
dindama savo 
mis 
nius laivus verčia.’ Suv,, 
Valstijas arba paliauti ga
benus į Europą ginklus arba 
aktyviai prisidėti prie jos 
priešų. Vokietijos valdžia, 
panašiai elgdamosi, nori su-

Prezidento Wilsono val
džia išanksto permatė šį 
Vokietijos žingsnį. Ji gerai 
žinojo, kad ankščiau ar vė
liau reikės pasirinkti iš 
dviejų vieną: arba atsisaky
ti nuo pelno, kurį dabar 
gauna dirbdama ir gabenda- 

pcį ma amuniciją arba įsikišti į 
karę. Ir ji išanksto jau 
pasisky

na. New Yorkas mielai bū
tų dirbęs dėl Vokietijos ii 

submarine- Austrijos, padedamas nai- 
sunaikinti visus preki- skinti rusus, anglus ir fran- 

euzus, bet Vokietija ir Au
strija atskirta nuo viso pa
saulio ir joms negalima pa
gelbėti. Todėl Amerikos bur
žuazija eina išvien su talki 
ninkais. \

TURNBULL
JEHTORIUM

Darbininkai ir darbininkės! kelti tarpe savo išbadėju
Jūs jau žinote šią

naujieną: Suvienytos Valsti
jos stovi ant karės slenks
čio. Dipliomatiški ryšiai tar-

Ąmerikoj'pe prezidento Wilsono val
džios ir vokiečių imperato
riaus pertraukti. Galimas 
daiktas, pakol šie mūsų 
džiai pasieks jus, jau 
nuolės pradės baubti.

Iš ŠKOTIEČIŲ MOTERŲ 
GYVENIMO.

Škotijoj gyvuoja lietuvių 
moterų darbininkių draugi
ja. “Apie tos draugijos su
važiavimą skaitome “Rank- 

susikrovė milionus. pelny.”
“Buvo kalbėta apie ameri 

kiečiu “Moterų Baisa”. Bu
vo sumanymas imtie “M. B” 
sau už organą ir apmokėji
mui jo padidinti narių mo
kesčius. Bet besvarstant tą ? 

osc klausimą buvo nurodyta, 
kad padidinimas narių mo
kesčių blogai atsilieptų ant 
visos Moterų Draugijos — 
galėtų sumažėti narių skait
inis. Tuo tarpu, nutarta sten
gtis kiek galint platinti jį, o 
apie pasiskyrimą jo už orga
ną ir 
kesčių 
čioms kuopai 
“Moterų Sk;y

Kalbėta apie “Moterų 
Skyrių” “R-ny”. Buvo nuro
dymų, kad tas skyrius nevi
sai tinkamai vedamas, daž
nai įdedama be jokios ver
tes rašteliu, asmenišku pasi- 
ginčijimų ir tt.; svarbesnių 
žinių iš moterų judėjimo, 
naudingu pamokinimų, be
veik nematyt jame. Taip-

Bet ką pasakys Ameri
kos liaudis? šis klausimas ir 
kutena “taikiuosius” mui
tininkus. Kad ajunulkinus 
ramią liaudį, kapitalistai iš
statė prezidentą 
“taikos apaštalu”, 
rodymui 
karėms ir trokšta taikos 
Tas buvo daroma tuo tiks
lu, kuomet Wilsonui prisieis 
pasiimt ginklą ir ginti Ka
pitalistų pelną, kad jis 

pasakyti:’' 
Mes visą laiką buvom prie
kis karės troškimais tai- 

ilių kos, bet Vokietija mus pri
tverto į karę įsimaišyti. To- 
[dėl jūs būkit sykiu su mu- 

i mis!”

NAUJI STRAIPSNIAI
“Laisvei’ prisiųsta: J. Pa- geibo

Kova už gimdymo r*es ant jų niekas neužpuola, 
i Tai kas ir kokiems tikslams 
pradeda karę?

Nurodoma i vokiečiu sub- 
marinų veikimą, kurios neva liaudžiai

• iššaukia karę. Kad Vokieti 
Ja, išleisdama įsakymą skan 
Idinti visu neutraliu 
į laivus, einančius į Angliją 
'If,ranciją, Italiją ir Rusiją, 
padaro naują didžiaus; 
smūgį ekonominiam gyveni
mui ir visos žmonijos kul
tūrai, to niekas negali už- 

'gnčyti. Bet juk karės ir ve 
'damos tik tam, kad viską lva 
naikinti, viską griauti, vis-ij^a? 
'ką draskyti, viską žudyti. I11' , 
Pirmiaus viską gamino, bu-^<aJ 

!davojo, o dabar naikina, de-pai 
•gina ir skandina. Taip da
• ro visos kariaujančios šaly: 
Kiekvienas vartoja tokiu: 
budus, kokius tik gali ir to 

'kius ginklus, kokius tik tu 
ri. Vokietijos valdžia ne 
blogesnė ir negeresnė u:

Lietuviai darbininkai padės kitu kariaujančiu šalių vai
japonam.

Drg. K Undraitis, iš Bu 
• nos Aires, Argentina, per 
kaitęs “Laisvėje”, kad Sm 

Francisco, Gal., išeina japo 
lų socialistu laikraštis “Hei 
uin Shumbum 
r.vės red 
ra gerokai japonų, ypač Bu
enos Aires. Jie turi ir drau
giją, kuri turi 300 narių. Ji 
randasi po adresu: Sr. Chu- 
zoh Dinnouchi Nr. 1450, 
Calle Magallanes, Barracas, 
B. Aires. Jie gauna daug 
laikraščių iš Japonijos, bet 
darbininkiškų nepareina. 
Taigi, butų gerai, kad ga
vus to laikraščio.”
„Mes parašėm drg. Kata

yama į San Francisco ir pa
sirašėm jo siųsti ”Heimin” 
i Argentiną keliais nurody
tais adresais.

M

1
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Kybartiene

STEAMSHIP TICKETS

nok pakalbėjus vietos drau
gams apie reikalingumą ir

Šeimininkes 
a t sargesnėmis 
namuose, 
kerosi nine 
tankiai e!

zevicius — A .Naujo
kas, A Staninas, B Jočiunas,

WATERBURY, CONN. - 
Nelaimingas atsitikimas.
30 d. sausio mirė Juozas 

Gelgaudą, palikdamas savo 
moterį su keturiais • kūdi
kiais. 15 d. gruodžio pasiu
tęs šuo užpuolė ant J Gel-

Jam bekalbant
balsai:

me-

Katkevičia, K Butkus, P 
Geležus, S P. Šonas, J Jonu 
šaičiutė, T RomaškA ir \

MUSKEGON, MICH.
28 d. sausio buvo prakal 

bos LSS. 246 kuopos pami
nėjimui Kruvinojo nedėldie 
nio. Kalbėjo drgj T Pullmo 
nas iš 
Kalbėtojas publiką

WATERBURY, CONN.
28 d. sausio buvo prakal

bos Liet. Laisvamanių Su
sivienijimo 4 kuopos. Kal
bėjo J Neviackas temoj “šių 
dienų pasaulio nuotikiai”.

Kalbėtojas nurodė, kad 
šiandie visas pasaulis pa
plūdęs kraujuose, o musų 
dvasiškija liepia žmonėms 
pildyti penktą prisakymą1 neatkreipė į tai didėlės aty

’’Neužmušk” ir “Mylėk a 
timą savo, kaip pats save 
Kalbėtojas pusę savo ka 
bos pašventė vien socializ
mo aiškinimui.

čiulba-Ulba

Dar yra užvesta byla 
prieš kelis organizatorius to 
streiko. Juos kaltina kokia
me tai suokalby. Kaltina
muosius taipgi gins advoka
tas C. S Darrow. Su
prantama, ir tie liks ištei
sinti.

Tai matote, kaip policija 
fabrikuoja apkaltinimus ir 
kaip ji jieško tikrųjų žmog- 
žudžių.Suareštuoja streikie- 
rius, niekuo nekaltus ir 
muša patol, pakol pastarie-jdžiai ir publikos negalėjo už 
ji prisipažįsta prie

dos ir tuojaus nej pas 
daktarą. Kada jau pajuto 
negerai, šaukėsi pagelbos, 
bet buvo jau pervėlu. 6 vai. 
ryte,, mirė didžiausiose kan
čiose.

Yra dar du žmonės ap
rieti, bet daktarai sako, kad 
tie pagysiu, nes tuojaus 
kreipėsi pas daktarą ir sa
vo laiku gavo pagelbą.

Dabar valdžia įsakė, kad 
visiems šunims butų uždėta 
apynasriai ir jeigu tik ant 
gatvės pasirodo šuo be apy
nasrio, bile kas jį gali už
mušti ir už tai nėra baus
mės.

Gelgaudą buvo laisvų pa
žiūrų žmogus ir tapo palai
dotas ant tautiškų kapinių.

P. Baltrūnas.

RUMFORD, ME.
10 ir 11 vasario bus pra

kalbos Liet. Ukėsu Kliubo. 
Kalbės S. Michelsonas, “Ke
leivio” redaktorius. Geisti
na būtų, kad vietos ir apie- 
linkės lietuviai atsilankytų i 
šias prakalbas.

29 d. sausio buvo vestu
vės J Sadulos su J Ambro- 
vičiute. Kadangi abudu jau
navedžiu priklauso prie ka
talikiško Aušros choro, tai 
ir vestuvės buvo katalikiš
kos, baliavota apie keturias 
dienas. Rodosi J Sadųla sa- 

■•liknu gyveno Chicagoje 
ir skaitėsi pirmeiviu, bet 
kada atvažiavo i mūsų mie
stą, pasidarė darbščiausiu 
kataliku chore nariu. Ves
tuvėse dalyvavo visi choro 
nariai ir dainavo visi kuris 
sau, — “solistais”.

susirašė 16 narių. Tapo 
išrinkta ir valdyba.

Nelaisvės Vergas.

SCRANTON, PA.
28 d. sausio buvo prakal

bos vietos LŠF. skyriaus. 
Kalbėjo pp. Bulotai ir Že
maitė. Žmonių susirinko 
virš 500, tik pagal skaitlių 
susirinkusių pinigų surink
ta labai mažai. Mat, čia 
randasi daugelis priešų LŠ. 
F. ir jie varė priešingą agi
taciją. ,

1 d. vasario tapo palaido
tas J Gelgaudas, kuris mirė 
nuo pasiutusio šunies Įkan
dimo. Velionis pirmiaus pri
gulėjo prie LSS. 34 kuopos. 
Laike laidotuvių J V. Stalio- 
raitis pasakė prakalbą.

’h 4* 4*

28 d. sausio buvo susirin
kimas LSS. 34 kuopos. A- 
part kitko buvo pakeltas 
klausimas, kad kuopa neto
li miesto įgytų šmotą že
mės ir pabudaVotų platfor
mą dėl vasarinių balių. Tam

30 d. sausio, anksti ryti 
važiuojant nuo kalno suge 
do gatvekaris ir visu smai 
kurnu ėmė nuo kalno švi 
ti. Viena jauna mergaitė 
papuolė po gatvekariu ir 
jai nupjovė kojas; 11 tapo 
lengvai sužeistų. Lietuvių, 
rodos, nėra sužeistų.

J Lok is.

SCHENECTADY, N. Y. 
Nelaimingas atsitikimas.
29 d. sausio, apie 7:30 vai. 

vakare, iškilo gaisras Lie
tuvių Apšvietus kliube. Ka
dangi kliubo kambariuose 
gyveno Stankevičiai ir jų 
kambary iškilo gaisras, tai 
vienas jų vaikas, 2 metų 
amžiaus, sunkiai apdegė ir 
ant rytojaus mirė. Mat, 
Stankevičienė, vakare su
guldė savo kūdikius, paliko 
stuboj bedegančią kerosini- 
nę lempą, o pati nuėjo į a- 
patinius kliubo kambarius 
ir ten su žmonėmis pradėjo 
kalbėti. Bekalbant pasigir
do sprogimas, bet niekas į 
tai neatkreipė jokios aty- 
dos. Pagalios Stankevičie
nė nuėjo pažiūrėti ar mie
ga jos kūdikiai ir kada du
ris pravėrė, pamatė pilnus 
kambarius ugnies. Tuomet 
subėgo vyrai ir puolė gel
bėti nelaiminguosius kūdi
kius. Tuojaus pašaukta ir 
ugnagesiai. Tėvai ir maže
snis kūdikis taipgi apdegė, 
bet jie nepavojingai.

Kliubo knygos, kurios 
buvo viršuje, sudegė, bet 
apačioj viskas išliko. Kliubo 
knygos ir visas turtas buvo 
apdraustas, bet Stankevi
čių niekas neapdrausta ir

nesmagumus.
Hudsonietis

\ur vartojama 
lempos, nes jos 

plioduoja ir iš-

lios deklamacijos 
agentas nemažai išpardavė šė jų 
literatūros. Lėšų padengi
mui surinkta $4.00. Publi 
kos atsilankė virš 100 žmo-'atlieka 
nių.

Varde LSS. 246 kuopos 
tariu širdingą ačiū aukuo
to jams ir kalbėtojui.

Dabar vietos lietuviai lau
kia atsilankant Sąjungos 
kėliau j ančio o rganizatoriaus 
J Stasiulevičiaus.

Tą patį vakarą, t. y 
prakalbų, buvo viešas susi-įsakyti 
rinkimėlis, kad sutverus L. .kurie ją platina 
DLD. kuopą. Susirinko ne- 
perdaugiausia žmonių. Vie-Į

CLEVELAND, OHIO.
22 ir 23 d. d. sausio buvo 

prakalbos. Kalbėjo L Pru- 
seika, ’’Laisves” redakto
rius. Pirmą vakarą 'savo 
kalbą pašventė LMPŠ. 24 
kuopai. Antrą vakarą kalbė
jo LDLD. 22 kuopai. Pir
moj daly savo kalbos nuro
dinėjo LDLD. vertę, kokią 
naudą neša geros knygos ir

likams liepė neleisti 
vaikui mokintis daktarais, 
advokatais, nes iš tokių žmo 
nių tautai jokios naudos ne
są. Patarė mokintis amatų. 
Taipgi išlieja visą tulžies 
kartumą ant dr. šliupo, pa
tarkavo SLA. ir ragino vi
sus gerus katalikus rašytis 
prie SLRKA. Užbaigęs sa
vo kalbą, kogreičiausia spru 
ko nuo steičiaus.* * * * *

29 d. sausio buvo prakal
bos vietos vyčių kuopos. 
Kalbėjo dr. J Bielskis, kurį 
vyčiai pavadino Amerikos 
lietuvių atstovu, važinėjan- 
čiupo Europą. Žmonių susi
rinko nemažai, nes daugelis 
'manė išgirsti ką nors nau
dingo. Kalbėjo labai nobo-

WESTERNPORT, MD.
Nors šiame miestely lie

tuviu randasi nemažas skai-i 
tlius, vienok apie jų veikimą! 
nieko, o nieko nesimato lai
kraščiuose. Mat, dalis vie
tos lietuvių miega, tai apie 
tą miegą niekas nerašo, o! 

gana daug kita dalis priklauso prie . I s. 1 i • • • 1 M • •ir visas pa- 
kad išgėrus a- 

ų ir degtinę. Bet kadan
gi jie negali nuveikti savo 
priešo,, todėl ir apie pasta
rųjų darbus bei “nuopelnus“ 

niekas nieko nesako. Ran
dasi DLK. Vytauto draugy
stė, SLRK.A. kuopa ir LSS. 

64 kuopa, bet ir šios drau 
gystės nesirūpina visuome
niškais reikalais. Vienu da-

Pasažieriams parūpiname pasportu* M. 
palydime ant laivo.

NAMUS, BIZNIUS, FARMAS ir LOTUS 
Maspethe, Jamaica, E. New Yorke ir kttuc 
NAMU PREKĖS — nuo $3.000.00 ir auk
štyn. LOTŲ perkčs nuo $200 ir augltys. 
Parsiduoda pigiai su lengvomis išlygomis 
gera komunikacija visur. Jei jau turi C»- 
balą žemės (lotą), tai mes galime patar
nauti jums ir pabudavoti gražų namą del 
gyvenimo, pagal jūsų norą, ant pigty tf 

prieinamų išlygų. ♦
MES APDRAUDŽIAME (InŠiuriname) nuo ugnies vi- JUA
šokį turtą, ar tai butų namai, ar rakandai (forničiai), 
vaizba (storas). flyb
MES APDRAUDŽIAME NUO VISOKIŲ NELAIMIŲ KJf
kaip tai: ligos, sužeidimo (koliestvų) ir nuo mirties. HM 
Kiekvienai nelaimei atsitikus piningai reikalingi, o atsi- ' 
tikime ugnies, ligos ar mirties apdraudimo kompanija 
išmokės visus piningus ant kiek jus busite apsidraudę. 
UŽRAŠOME LAIKRAŠČIUS IR PARDUODAME

KNINGAS PAGAL UŽSAKYMĄ.
UŽLAIKOME GERUS ADVOKATUS, kurie veda vi- f 
•šokias provas su geriausiais pasisekimais. Reikalui pri- 
siėjus kreipkitės į musų ofisą, o busit pilnai užganėdintu
NORĖDAMI GAUTI PASKOLĄ (MORTGAGE) arba skolinti pintagw 
ant nuosavybės, kreipkitės į musų ofisą, gausit teisingą patarnavimą, 

PADAROME IR PALIUDIJAME visokius legališkus dokumentus.
— VISOKIUOSE REIKALUOSE SUTEIKIAME RODĄ DOVANAI— 
Su visokiais reikalais kreipkitės į musų ofisą, virluje nurodytu adrss^ 
ypatiškai, laišku ar telefonu, savo prigimtoj kalboj, o visame buslts 

' užganėdinti.

WATERBURY, CONN.
27 d. sausio, vakare, susi

dūrė du pa^ažieriniu trau
kiniu. Dar laimė, kad katas
trofa įvyko priemiesty, kuo
met traukiniai liūgo ne visu 
greitumu. Vieno traukinio 
garvežis nušoko nuo re
lių ir susimušė su kitu. A- 
pie 50 žmonių sužeista. 
Lucijaus pribuvo apie 20 gy
dytoju, suteikė .nelaimin
giesiems pagelbą ir nugabe
no į lįgonbučius.

gyvavimu. Mat, musų lietu
viai savųjų karčiamninkų 
neužmiršta sušelpti.

Tai tiek apie vietos lietu-

Foreign Money Exchange / įr
Real Estate & Insurance v Jo*

S.L.A. 213-tos Kuopos Nariai I
------ ofisas------ wKSRHOv

168 Grand St. prie Bedford Ave.
BROOKLYN, N. Y.

Telephone 4548 Greenpoint ^882^^
LAIVAKORTES parduodam ant visų linijų ir geriausių epskresinių laivą. 
MAINOME IR SIUNČIAME PININGUS Į VISAS DALIS SVIETO. 
DAROME DOVIERNASTIS 

konsulio paliudijimu, pasitinkame ant stoties, 
PARDUODAM ir PERKAM 
Williamsburge, C. Brooklync,

Čia lietuvių randasi 5 šei
mynos ir 11 pavienių. Vi
si apšvietoj labai žemai sto
vi,. net nežino, kas tai yra 

Ip- laukos sušelpiami nukentėju
sių nuo karės. Taipgi jo
kiais visuomeniškais dar
bais neužsiima. Tiesa, yra 
keli apšviestesni vaikinai, 
bet ir tie, gyvendami tarpe 
tamsesnių, nieko negali nu
veikti.

Anglių kasyklose įvyko 
permainos; darbininkai ga
vo naują bosą, kuris labai 
bjauriai elgiasi. Vieni į dvi 
savaiti uždirba po $100, o 
kiti ir ant duonos negali už
sidirbti. Pastaruosius gi va
dina tinginiais ir tam pana
šiais vardais.

A. J. Beris.

DYKAI! DYKAI! Eg
Afi ištraukiu dantis >><• skausmo ir vaitui tiem nriUL.

kurie d.iuaa taisyti ir naujus indeli. A

Visiškai be Skausmo
Nė kiekvienas dantistas moka apsieiti su dnn* 
timi.s sunkiai i atsitikime, tankiai siunčia pas \ >
specialist.^- Dr. Chas Teschberg yra gerai žt- y į \ •
nomas kaipo specialistas ir Įvairiose atsitiki*
Ateik ir duok išepzaminuot. Infermac’jos dykai. ManokarunoalrtiL 

> uokso su-nd e’tai a upaė'a. VIshs d.-rbas gvarantuotas. Kainai prt- 
c mileliu. Guzas ir kokainas vartojamas pagal reikalo.

Ofiso valandos: nuo 9 A. M. iki 9 P. M. I’.'tnyfioms nuo 9 A.M. iki 6 P. M. 
Nedėliotais nuo y X. M. iki 1 P. M.

CHAS TESCHRERG. O. D. S., lietuviškas Dentistas
Grand knmpps Union Avenue, Brooklyn, IN. Y.

dba Lietuviškai, Lenkiukai.Husiskai Telephone Stagg 3C98.

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBERNIJOSE

KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI. įį
Per musų banką galite pagelbėti savo giminėms bei pažįsta

miems užimtose vietose vokiečiais. Męs turime

Sutarti su Vokietijos Banka
Perline, todėl galime persiusti pinigus j tas vietas ant sumos auk

ščiau 800 markių.
MI SŲ BANKAS PO NUOLATINE VALDŽIOS PRIEŽIŪRA 

TODĖL TAVO PINIGAI GVARANTUOTI
Norėdami gauti daugiau informacijų, kreipkitės ypatiškai ar ra
šykite laišką pas

HENRIKAS C. ZARO, Bnnkierius
Metropolitan Saving Bank Building,

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

CHICAGO, ILL.
Rubsiuvių byla užsibaigė.
Generalis rubsiuviu strei

kas, iškilęs 1915 metais, su
teikė daug nesmagumų. 
Mat, kur darbininkai išei
na į kovą su savo išnaudoto
jais, ten atsitinka ir aukų. 
Ir čia darbininkam prisiėjo 
kovoti su stipria darbdavių 
organizacija, turinčia nema
žai turto ir užlaikančia sa
vo rankose valdžia. Iš tos 
priežasties darbininkams rei 
kėjo daug nukentėti. Pa
baigoj 1915 metų atsitiko 
vienas negeistiniausių apsi
reiškimų: netoli tos salės, 
kur streikierių buvo mitin-’tt. Antroj daly kalbėjo apie 
gas, karčiamoj tapo užmu
štas vienas unijistas. Ka
dangi policija jieško visokių 
priekabių, kad tik streikie- 
rius apkaltinus, todėl ir tą 
užmušėjystę suvertė ant jų 
ir išsyk suareštavo vieną 
chairmaną Kuppneheimer 
dirbtuvės Chas Began. Pas
kui ir daugiau suareštavo. 
Grand Jury, remdamosi po- 
^cijos liudijimais, išnešė ap

ėmimą ir pasodino ant 
minalistų suolo. Bylos 

galutinas negrinėjimas pra 
sidėjo 22 sausio ir užsibaigė 
31 d. sausio. Kaltinamuosius 
gynė pagarsėjęs advokatas 
C S. Darrow. Valstijos pro
kuroras pristatė daugybę 
liudininkų, kurie matę tą 
atsitikimą, bet nei vienas jų 
negalėjo prirodyt, kad ten 
buvo tie, kuriuos policija 
kaltino. Veikiausia buvo pro 
vokacija, kad streikieriams 
užmetus bėda.
, Kaltinamųjų vienas pasa
kė, kad ji policija suarešta
vo ir ėmė mušti, liepdama 
prisipažinti. Mušė patol, pa
kol jis neteko sąmonės. Ka
da atsipeikėjo ir pamate 
gyvasčiai pavojų, tuomet 
pasakė, lai policija jį palie
ka gyvą, tai jis gales pasira
šyti po bile kokiu apkaltini
mu. Tuomet policija sufabri
kavo apkaltinimui - prisipa
žinimą ir jis pasirašė. Kan
kino ir kitus kaltinamuosius 
bet palyginamai mažiau.

Po iškiausimui liūdininkų ‘manius ir tt. Geriems kata- 
ir kaltinamųjų kalbų, vals-; likams liepė neleisti savo 
tijos prokuroras pasakė, jei 
ištįkrųjų nėra kaltininkų, 
tai jie greitu laiku būsią su
rasti.

Šiuo sykiu Grand Jury kai 
tinamuosius pripažino ne
kaltais minėto j žmogžudys-

Per paskutinį mitingą pri
sirašė 2 moterįs, prie 17 kp. 
Dabar kuopoj yra 4 moterįs 
ir 1 mergina.

* * M: * *
Sausio 31 d. F J. Bago- 

čius skaitė apie ‘“Praga
ro buvimą” ir remdamasis 
daugybe ištraukų iš Bibli
jos prirodinėjo, kad pragaro lyku galima pasidžiaugti, tai 
nėra. Girdi, kur pirma, buvodtautiškų karčiamų puikiu 
pragaras, dabar ten vaikai 
ant ledo čiuožinėja. Rengė 
LTND.; žmonių buvo į 400. :|: * * * *

Įvairus veikėjai jau išpū
tė didelį “vienybės” burbulą 
Lietuvos Šelpimo reikaluose 
ir rankas ant krutinės susi
dėję tūpčioja. O visuomenė 
žiūri ir,šypsos; vieni sako: 
reikia pustelėt ir subyrės, 
kitigi tvirtina, kad tas bur
bulas sušalsiąs ir nors lig 

tingai ’Pavasariui išlaikysiąs. Pa
žiūrėsime.

J. A. Svyru nelis.

HUDSON, MASS.
Jau valanda laiko čia 

yra susiorganizavęs “Pilie
čių Kliubas’k Kliubo progra
mas sutaisytas ant gerų pa
matų ir labai naudingų vie
tos lietuviams. 28 d. sausio 
to kliubo buvo prakalbos, 

Grand Rapids, Mich., kalbėjo F Bagočius, kuriam 
pilnai čionykščiai lietuviai yra !a- 

ganėdino. Taipgi buvo ke- :bai gerai pažystami, dėlto 
Kuopos'savo prakalboje gerai nupre- 

papročius. Kliubas 
jtuom tarpu dar nėra skait
lingas nariais, bet veikia ir 

svarbiausius moks- 
ilo dalykus.

Per veiklumą ir norą kliu
bo narių, tapo įgyti visi pir- 

i meiviški laikraščiai, ku- 
riuos patys nariai pardavi
nėja po stubas, o daugelį par 
duoda ir Lietuvių koopera
cija.. Apšvieta yra mums

po | reikalinga, todėl galima pa-
širdingą ačiū tiems,

, ir kenčia

E. Klevinskas, J Mockevi- 
čia, J Klevinskas, J Alens- 
kas, J Trumpaitis, J Čiužei- 
ka, J Gluoksnis, M Kudirka, 
M Stankus, P Kasinkas, P 
Brunza, S Supronas ir V. 
Kaškonas po — 50 c.; smul
kiu atiku surinkta $17.54.

Viso $46.54.
Prakalbu surengimo lėšos 

$12.40. Lieka $34.14.
Žiburėliui aukojo: J Gu- 

dinavičius ir J Damulis —- 
po $1.00; J Živatkauskas, S 
P Šonas, ir A Rimkus — pc 
c.; smulkiu surinkta $9.30. 
Viso $12.80.

S. P šonas.

MONTELLO, MASS.
Sausio 27 d. buvo statyta 

scenon 4-riu veiksmiu dra
ma “Valkata”, aktoriai bu
vo iš Stoughton, Mass. 86 
kp. LSS. nariai. Aktoriai ro
les atliko gerai. Žmonių 
atsilankė į porą šimtų, te- 
čiaus rengėjai (šv. Roko 
draugija) dėl pigumo įžan
gos tikietų, turės apie $15.00 
nuostolių.

*****
Sausio 28 d. drg. S. Mi

chelsonas skaitė paskaitą, 
“Kas nustato žmonijos nuo- 
tikius”. Prelegentas . puikiai

kai- ganėdinti 
publikoj girdėjosi 

Korespondentas'“Meluoja ir nemoka 
--------- lluoti.”

LSS. 3 kp. korespondentas

politiką ir įvairius visuome
niškus reikalus. Pertrauko
je deklamavo J. Naujokas ir 
M Lozoraičiutė pasakė mo
nologą. Prie kuopos prisi
rašė 15 naujų narių. Po 
prakalbų kalbėtojas atsaki
nėjo į klausimus. Nors 
klausimų buvo daug, bet 
kalbėtojas juos nuosekliai 
išrišo ir publika likosi pil
nai užganėdinta.

Buvo rinkta aukos LSS. 
namui; surinkta $40.45.*****

27 d. sausio buvo vakaras 
LDLD. 22 kuopos. Progra
mas susidėjo iš dainų, dek
lamacijų, muzikos ir šiaip 
įvairių juokingų lošimų, žo
džiu, viskas pavyko kopui- 
kiausiai ir aktoriai savo 
užduotis atliko labai gerai. 
Žmonių prisirinko nevisai 
mažai ir kuopai likos pelno. 
Pasibaigus programui, pir
mininkas kvietė prisirašyti 
prieLDLD. kuopos; prisira
šė 5 nauji nariai. Publika 
tuo vakaru likosi pilnai už
ganėdinta. *****

28 d. sausio buvo vaka
ras SLRKA. 50 kuopos. 
Plakatuose buvo garsinta, 
kad kalbės A J. Sutkus iš 
Chicagos, bet kalbėjo d r. 
Rutkauskas. Kalba tęsėsi 
apie 10 miliutų ir per tą lai
ką pliauškė, kas til- 
galo liežuvio užėjo, 
socialistus, ciciliku

18 d. vasario bus koncer- naudingumą LDLD. kuopų, 
Rogaišius po $1.00; St. Sli- tas LSS. 34 kp. Išpildyme 

programo dalyvaus “Vili
jos” ir vokiečių “Lyros” cho- 

\ vietos solistai ir šiaip 
aktoriai.

išaiškino, kaip, viskas ant
žemės žmonijos progrese pa
eina nuo ekonominhj prieža
sčių; del tų pačių ekonomi
nių priežasčių turės įvykt ir 
socializmas; socializmas yra 
būtina draugijos tvarka, nes,B Medalis,1 E. Jovarauskas, rai, 
perversmės ekonomijoj yra 
būtinos. Daugumai žmonių 
tas pasirodė neįdomu. Mat, 
musų publika nors ir di
džiuojasi daug suprantanti, 
tečiaus, jei ką gilesnio jai 
duoda, tai > nesiinteresuoja.
Turbūt iš “didelio suprati
mo”. Rengė LTN. Draugija. ***** '

LSS. 17 kp. veikimas per 
1916 metus (sulyg organiza
toriaus raporto). Įplaukų 
buvo $434.15. Išleista $376.- 
50. Lieka 1917 metams 
— $55.65. Per mitingą dar 
priduotas raportas su $22.- 
66. Taigi viso dabar kuopa 
turi $78.31. Nariais pasidau
gino 6. Prakalbas nurengė 8, 
paskaita 1, teatrus 2; smul
kios literatūros išparduota 
už $50.00, neskaitant kny
gos “Mot. ir Soc.” kurios iš
parduota 40 ekz. “N. Gad.” 
užrašė arti 70. Čia nepris- 
kaityta privatiški agentai, 
kurie, išplatina i 
laikraščių. Kuopa paaukavo “blaivininkų 
labdaringiems tikslams $27. jiegas deda,

Petraška, Ą Rimkus, A.
Urbšas, A. čeikis, B Vieža 
vičia,.J Vildžiūnas, ,1 Da- tikslui tapo išrinkta komi 
mulis, J Živatkauskas, J. jSija į kurią |ėjo ,J. Prasėtai

. ................... .
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ORAKULO PATARIMAI.
Klausimas. — Viską ži

nantis Orakule! Aš manau, 
kad tu esi abiejų lyčių su- 
tvėrymas (Nekišk savo no
sies prie mano ypatos, bet 
sakyk ko tau reikia? — O- 
rakulas), todėl ar negalė
tum man išekspleinyti šį, 
gana svarbų, klausimą. Da-

- lykas štai kame: Westfielde 
katalikai surengė prakalbas. 
Atsistojo kalbėtojas ir pir
miausiai užklausė: “Ar jūs 
abiejų lyčių skaitote laik
raščius?“ Iš publikos pasi
girdo balsai: “Abiejų abie
jų!” Bet kalbėtojas ne
paaiškino, kokios lyties laik
raščius galima skaityti ir 
kaip tas lytis atskirti? To
dėl aš ir kreipiuosi pas 
visogalintį ir visko žinantį 
Orakulą, maldaudamas pa
aiškinti ši klausima.

Ex. P.
Atsakymas. — Jeigu tu 

būtum pats tokį klausimą 
sugalvojęs, tuomet saky
čiau, kad tau tinkamiausia 
vieta beprotnamy, bet jeigu 
katalikų kalbėtojas pasakė, 
tuomet jau prisieina atsaky
ti, nes pradėjus tokius kal
bėtojus siuntinėti į beprot
namius, prisieitų, daug nau
jų tokių namų statyti, kad 
juos visus sutalpinus.

Katalikai ir jų kalbėtojai 
mano, jeigu kunigas dvily
tis, todėl ir kiekvienas daik
tas turi būti dvilyčiu. Bet jie 
užmiršta, kad greta kunigo 
randasi ir gaspadinė. 
kuris neturi gaspadinė 
negali būti ir kunigu,
negali atstovauti dvilytę ar
ba belytę ypatą. Laikraštis 
gi yra ne kas kitas, kaip tik‘kalinga lai 
popieros šmotas ir negalima ta neprigulmybč 
jį priskaityti prie vienos ar turėti savo kar: 
kitos lyties. 'gaika ir gana.

pamatė Jievą tokioj išvaiz
doj, labai supyko ir išvijo 
laukan iš rojaus.

Ar galima melstis?
Moteris, eidama bažny

čion, priėjo prie savo vyro, 
apkabino jį, pabučiavo ir 
užklausė:

— Mano mielas, pasakyk 
man, kaip tavo kišenius sto
vi, ar verta man šiandie 
melstis, kad dievas man 
suteiktu naujus šilkinius 
drabužius?

Galima išgelbėti.
Pati, priėjus prie vyro, 

sako:
— Mano mielas, ar gali 

būt teisybė, kad iš didelio 
rūpesčio žmogus pražūsta?

— Tikra teisybė.
— Ar tu norėtum, kad aš

— Ir ką čia dabar pradė-

greičiausiai nupirk man 
naują skrybėlę, nes aš labai 
susirūpinus jos įgijimu.

Pasiteisino.
Vaikinas, susitikęs mergi

ną, išmetinėja jai:
— Kaip aš matau, tai tu 

mane statai ant juoko. Ne
jaugi tu manai, kad aš be
protis arba idiotas?

— Atleisk, aš nepriklau
sau prie tų, kurios žmogų 
sprendžia pagal jo išvaizdą, 
todėl ir tavęs negaliu skai-

Juk tyti bepročiu arba idiotu.

nes Neprigulmybė brangesne už

Mūsų tautininkams nerį? i 
o. nes i i e trokš

Jie nori
;u na-

Miestas
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tįsimą kokį bm- 
“Lietuvos Lais-

itmctė “Lietuvos

tuomet Šliupas

Jame npratfoma niškioje,. pupraHloje kalboje apie tokias 
l'gas, kaip sifilis arba kraujo užnuodijimas, spuogai, odos ligos, 
seni skauduliai, triperis, užkrečiamos ligos, nerviškas silpnu- 
mas, nusilpnėjimas, sperinoterea, kvaitulys, pūslės, inkstų ir 
ligos lytiškai-šlapimo organų ir kitos ligos, kurios tik. kankina 

vyrus ir moteris ir pasako, kaip tos ligos gali būti pasekmingai gydomos tamistos 
namuose už labai mažų atlyginimą.

šita dykai duodama knyga jums taip gi pasakys apie nms:i pasekminga gy
dymų tokių ligų, kai]> pilvo bei jaknų negalės, tulžingumas, prietvarius, raudonoji 
gysla, reumatizmas, kataras, dusulys ir panašios ligos.

AR TAMISTA KENTI
lino skaudi’.ji imi stirnose; mųi skaudžių ir skaudam-ių saiuu iu; nte 
dėjimo; nuo apetito austo,įiino; nuo aprūkusio . pilvo; nuo nlsii i.iu; 
nuo vėmimo; nuo tulžingumo užpoulimų; nuo apdengto liežuvio; nm 
nuo negalėjimo miegoti; nuo blogu supini. Ar esi silpnas, lengva

Musu brangi dykai duodama 
(les ir svmpt omus, Ji pusti k ys 
i jų si'tii.i laiku sveikatą, spėk

knyga pasuk 
jums apio mu 
ą. ir stiprybę n tarp vyru.

sii i brangu vadą Į sveikatą

Prisėskit Šitą Dykai Duodamos Knygos Kuponą Šiandien
DR. J. RUSSELL PRICE CO.

Brangus Daktarai: Alidd
paėta, jusli brangią, mcdikališk

L. 502, Miidison A: Clinton Sis., Clifrnio, III.
u nivin Ino jaus .pasiųst i vysai dykai, apmokėta
Knygą.

Vardas ir pavardė

Gatvė ir Noė.........

Valstija
•v

LIETUVIAI!
i
i 
to 
i •n
%

o Loring 9t « į 
riti sts: $

> M . m M

*
a
A

J Hė» >

Muzikos Žodynėlis.
Parašė Mikas Petrauskas.

Kaina 25 c.
Patartina turėt kiekvienam inuzi 

kos mylėtojui.

o r
395 Broadsvav,

CONSERVATORY 
MUSIC.
So. Boston. Man*

Tol. Greenooint 1569.

uva i

sias, o maloniausias Oraku
le! Tu išklausai visų šauks
mą ir visiems teisingai at
sakai, todėl susimylėki ant Laisvės” ir 
manęs (nekalbėk visų šven-;pi igulmybę. 
tų litanijos, bet greičiau sa- Mat, kad; 
kyk dalyką! — Orakulas),
išrišk man labai svarbų kompanija neg 
klausimą. Aš šventam rašte kauti, o prie n< 
radau pasakyta, kad šven-j Lietuvos, galit 
tas Jonas sapne ma- kilis skundus ant socialistų 
te, kaip dangui iškilo baisi.rašyti ir pas savo karalių 

malonę įgyti.karė: susipešė moterįs su 
vyrais. Moterįs vyrus nu
veikė ir iš dangaus numetė 
ant žemės. Pastarieji pavir
to į velnius ir įkūrė savo 
karalystę — peklą. Moterįs 
gi pasiliko danguje aniuo-j kunigai aria, akėja, sėja ir 
lais. Vadinasi, pagal švent-’rauja, varoma plati vaga 
raštį išeina, kad velniai at- tiesiai į švento Kazimiero 
sirado tik nuo to laiko. Bet’vienuolyną. “Moterų Dir- 
iš kur ėmėsi velniukas, ku- vos” Nr. 4 sakoma: “Kada 
rs rojuje Jievą prikurstė pa- atsilankai pas švento Kazi- 
ragauti uždrausto vaisiaus? .miero seseris vienuoles, jos

Velnio Apsėstas, pasirodo tikromis seserimis 
Atsakymas. — Kada Jie- ir išsineši kopuikiausius į- 

va su Adomu gyveno rojų-Į spūdžius. Todėl visos nioti- 
je, ten jokių velnių nebuvo, nos siųskite savo dukteris j 
Jieva, kaipo dievo rankų iš- šv. Kazimiero akademiją, 
dirbinys, buvo plona, augšta, 
ir neapsakomai daili žy-

• - delkaitė. Ir štai, Adomui be-' įspūdžius, kuriuos kunigėlis 
miegant, žaltys ėmė aplinkui išsineša iš lietuvaičių vie- 
Jievą vyniotis ir 
paragauti uždrausto
siaus. Jieva paklausė ir at- tuos įspūdžius, kuriuos jus, 
sikando to vaisiaus. Pras
linkus tūlam laikui, pradė
jo pursti, tinti, pasidarė ne
graži, susiraukus ir kada 
dievas atgilankS į svečius ir

“Motery Dirvoj” varoma 
vaga..;.

“Moterų Dirvoj” kurią-

Viskas gerai, tik aš ne
suprantu, kaip rašyti tuos

A | v

kalbinti nuolyno? Man rodosi,, kad 
i vai-j mes visi galime suprasti

Temykite
PAGAL NAUJĄ BUDĄ GREIT.GALIU SUJIEfiKOT JUS GIMI
NES, VIETOSE, UŽIMTOSE VOKIEČIAIS, ARBA RUSIJOJE.

Reikalaudami informacijų įdekite štampų už 2 centu.
Pabėgėliam nuo karės nusiunčiu pinigus ir laiškui nes per mano 
Bankų galit® siųst į visas vietas, užimtas vokiečiais, o tikrai nu-

kurie turit savo gimines paimtus nelaisvėn Vokietijon, galit siųst, 
pinigus ir laiškus per mano Bank*.

Kas norite atsiimt savo gimines į Ameriką, kreipkitės prie mane. 
Taipogi parduodu LAIVAKORTES - ŠIFKORTES ant visų linijų 
ir geriausių laivų.
kas nori pasidėt savo pinigus | Bankų, tni ai moka ,4 nuošimtį 

Ir galite gaut savo pinigus atgal ant kožno pareikalavimo.
Mano bankos yra gvarantuoto*, per New Yorko ateitų, užtat jūs 
pinigai užtikrinti.
Parduoda farmas, lotus ir namns. Padarau Ir užtvirtinu visokiu* 

dokumentus-raštus ir išjieškau dalis.
Padarau apdraudimus (Insurance) gyvasties, nuo ugnie«, ir 

VISOKIOS RODOS-PATARIMAI DOVANAI.
Kreipkitės šiuo adresu:

BANKER JOHN KOVACS
oz> ~ j cu 4 155 CLINTON AVK.,36 Grand Street, maspeth, l. l n. y.

Bsrougk u'i Rreoklyn.

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ

G

tt.

Nusipirk gerus ir tvirtus čeveryltusX. DOBROVOLSKIS
Pirmoj Ul^aoa C.A EE.
Gerianti Gėryjjjai,

taipgi naieu,... ’riyokiuo
■ ■<: - u ikimi.-ise ir patarnauj; 

Upokiuose reikaluose.
I) >B. t>\ DLSKIS.

3 7.7 G ra h a m Avė, 
cor. Skilman av. Brooklyn, N V

-------------------------------

Scveros 
Lietuviškas 
Kalendorius
1917 metanui jau 
uthpauzibiitie. ir 
gatavas išsiunti
nėti Ke.k.liauk 
a pliekoj arba ni
fty k tiesi,,/ mums, 
o mes mielai pa
siusimo

Dovanai 1

j Užrašyk * ‘Laisvę

Kosulys
rijusiu

įnešimi-

patariama vartoti

Sevcra’a 
Gothard Oil

[ Severus 
Gothardiškas 

Aliejus.)
Yra žinomus klek
simuose tumiuose, 
kaipo pnrinktinas 
lininieiitns trinti 
sopančias vintus, 
ypač gimusias iš 
reumatizmo, per
sišaldymo arba 
uždegimo, 25 ir 
50c.

SEVERA’S
BALSAM FOR LUNGS

(SEVEROS BALSAMAS PLAUČIAMS)
Tuoju gydymo budu gali naudoties ne tik suaugusieji, 
bet ir vaikai. Net mažiausias kūdikis gali apturėti pa
lengvinimą. Taigi vartok tuos vaistus nuo kosulio, per
sišaldymo, užkimimo, nedi ft erinės gerklės skaudėjimo, 
kosulio, gimusio iš pažandžių uždegimo ir nuo influen- 
tinio kosulio.

Kaina: 25 ir 50c.

Tėmyk, nes krautuvę j 
perk rausčiau nuo 109 ž 
Grand Street, po numeriu į

J. MARTINAITIS,
157 GRĄm) ST..

BROOKLYN. N. i’

Pirkite LAIKRODĖLI

EXTRA!
Šioj gadynėj

t A q nieks negali apsi- 
jsLžl J be laikrodėlio 1
r Tai pirkite laik

rodėlį mano krautuvėj, kur yra 
puikiausias pasirinkimas.

Perkant laikrodėlį, lenciūgų ar 
žiedų reikia mokėt tik po $1.00 į 
savaitę, kol išmokėsi suderėtų su
mų.

Pas mano galite gauti sienini!} 
laikrodžių visokios nišies. Patai
sau sugadintus arba išmainau ant 
naujų.

musų agentai ateis su sampeliais 
ir paims orderius.

P. VALUKONIS,
255 Broadway. So. Boston, Mass.

Buk pardavėju.
Mes išmokysim jumis prekystes ir 

anglų kalbų. Jus dirbdami šapoj, bū
dami savo namuose galėsit išmokti 
pardavėju ir uždirbti $30.00 į savai
tę. Prisiųskite štampų gausit paaiš
kinimų kaip galima išmokti.

MONTELLO CORRES. SCHOOL
Montello, Mas*.

LIETUVIŠKA APTIEKA.
fiiuomi pranešame, kad gavome daugybę daiktų, reikalingų ifass 

■ozonui. Pirkdami daug tavoro anteyk dėl dviejų' aptiekų, galima 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mui randa*! kita- 
alų vaistų: 1) MIXTURAS, labai geras nuo kosulio vaikams ir dide
liems, bonka 25c. ORRAPH’AS, Linimentas dėl reumatizmo. Ban
ka 25 ir 60c. 8) Tikra lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir M*. 
ŽUVIES TAUKAI, reikalingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 5) ĮVAI
RUS VAISTAI DEL ATAUGINIMO PLAUKŲ Ir TONIC’AS. 6) 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonos, perfumes ir 
visokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotoja* dėl vi
durių. Bonka 60c. Kraujo Valytoja* — bonka $1.00. Mūsų aptiek*- 
•• kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atsilan
kyti. Visas persiuntmo lėšas apmokame męi. Siunčiant laišku*, 
galima siųsti pinigais arba įtampomi*.

I. SHAPIRO, Lietuviškas Aptiekoriun
419 So. 2nd Street, kampai Union Avi

Skyrius: 745 Driggs Av*., kampa* 2nd St., Brooklyn, N. Y.
Ąn iirni-įiii i.mi im, i i~ ' ii i nuli. .r rT---------------mr ,,,--------------------------------- :-------------------------------------------------

TREJOS DEVVNER10S

TREJANKA

Re
ik

al
in

gi
 A

ge
nt

ai DAUNORUS trejanke yst tikrai 
lietuviška. Saugokitės padirbi
nu; imitacijų.

DAUNORUS trejanka, t. y. trejos 
i’evj nermtai ištikimiausias 
Lietuvių draugas-gydytojas vi
sose negalėsa bei ligose.

DAUNORUS Irejanką reikalaukit 
prisiusdami 35c. 9:,'jr!'s!r 7 Z'-nkh ham (markėm)

floros Išlygos

mažiausias sąde 
iausių naminių g 

k nu, žolių ir t. t.
/j kl.Ih.M.At K j i r.. .'■> <!.i;n>, kol,.u i 

® $ bus jutus pitslustii.
b. ■    II— I »«—•—»•—» »!|ll—■ W I 1 1

■. 2P9 BeDFOR
KAMPAS HOHTH.4

IJkookk./Y

kaudejirno pilvo iržar 
<> pl>'-\:in.is skaudžian

CtOS

vos ir ausų skaudėjimo

U

MIH-EXPELLER

r. AD. RICHTER & CO 
74—80 Washington Street, New York

PERSKAITYK!
Ktakv’an** n** 
ja* *kaityt*j*ii 
kuri* uiuiraiy 
paji man* “Lai* 

«.nt i> 
užaimokėa 12.54 

t*. S a a f rietu** 
knyjfų ciitii 
1 dolsrls ark* 
“Kardą” ant ■*• 
tą. Sanaa akai 
tytojua, karia at 
naujina, **«» 

Kaa ii neakaitančt* 
“Keleivį 
. asnaa

//'"''.A\

knygų ai 50e. 
dar priuiųs už 
knygų ai 50c., ones ■kaltytejou 
gana knygų už 2bc. Km* prisiųt si 
“Kovų” $2.00, gaus knygų ui 7Še. 
kas prisius už “Kardų” $1.00,tart gaai 
knygų už 85c., senas skaitytojas ai 
25 centus. Kas užsirašys “Naująjį 
Gadynę”, kaina metim* $1.50, ta» 
gaus knygų už 50c.

Todėl vi*l už*lrašyklt tuo* laik
raščiu* per man*. Tiek pat uaokida 
■ai gausit* gerų knygų pasiskaity 
■aut Būtinai pasakyk api* tai sa
ve draugui ir pažįstamu!. Kuygai 
dueeiu tik “Laisvė*” laide*.

Pinigus siųskit šiue adresui
J. POCIUS

UTĮ Margaret 8t, PbOaMgMa, Fa

INDROS aptiekoie 
s ir pasirinkimas 
dualių, visokių ša-

he nemažiau kaip už 2Sc.

TEISINGIAUSIA Ir GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

Sutaisau receptui *u dldžlaviia 
atyda, nežiūrint, ar tie 
Lietuvos 7 r Amerikoi 
Tai vienatinė Hetuviška 
Bostone Ir Massachusetts
Gyduolių galit gaut, kokios tik pa- 
aauly yra vartojamom. Galit rei
kalaut |>er laiškus, » ai prisiusią 
per

receptai 
daktarų.
aptieks 

valstijoj.

226

exure*ų.
K.MDLAUSKA8,

Kptiekoriu* Ir Savinink** 
Broadway, k am p. C Street 

SOI TH BOSTON, MASS.
i Tel. So. Bouton 21014 ir Žieil.

f Jonas M ATKUS f 
1 GERIAUSIAS DiOfiA»l*IA» f

IK ŠVARIAUSIAS >
N AS VISAM 80. Y

BOSTONE. 1 1
mal ir užkandiisi. Patarnavi-> 
m*k prielanku*. At*llankykite,Mh 
• per«itikrin*iU. V5

JONAS MATHU8 > 
f (Lietuvi, Savininku,) 1.. 
342—344 W. Broadwayl 

i So. Bouton, Mam. y 
(Dalimt* žiugsnių bus Li*t»vlų 1

[ Labdarystė* Draugij** ■■■*•). 1

ŠUČEDYK PINIGUS 
IR SKAUSMĄ.

Bjauriausias skausmas dantų 
sustabdomas ant syk. IŠTRAU
KIMAS danties atliakamas be 
mažiausio skausmo. Artistiškas 
“bridge” ir “plate” darba atlie
kama mano moderniškame ofise 
už prieinamų kainų.

DR. J. LIEBERMAN, 
DENTISTAS,

408—410 So. 2nd St.
Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 3020.
Kalbame Lietuviškai, Lenkiš

kai ir Rusiškai.

t



LAISVA

.AUKOS LšF. SURINKTOS 
LAIKE ŽEMAITĖS IR 
BULOTŲ PRAKALBŲ.
Shenandoah, Pa. Sausio

14 d. 1917 m. Aukavo:

ARGENTINIEČIŲ
AUKOS. LIETUVIŠKA APTIEKA

VIENATINĖ AUTOMOBILIŲ

Tamošiūnas, J Barkauskas, 
J Šulinskas, J Toleika, K 
Kuršnėtis, J Burdulis. J

Per vakarą Arg. LDSL. 
N N K. surintka aukų 41 pe
sas ir 85 cen. Pelno nuo va
karo 13 pesų ir 83 cen.

Aukavo F Krapavickas— 
20 pesų, B. Brasiulis 10 p.; 
V Kitra 9 p., Ig. Padvalskis

Žemiau paminėtas gyduoles galima 
apturėti per pačtą:
Nuo reumatizmo .......................
Kraujo Valytojas ............. .........
Vidurių Valytojas .....................
Vidurių Reguliatorius...............
Trojanka 25 c., 50 c., 'ir $1.00

MOKYKLA

Šita mokykla gyvuoja nuo 1905
$1.00,ir duoda lekcijas jūsų prigimtoj ka

1.00
1.00

Paulauskas, J rMeknevičius, r n —
Bridickas, F Urbonavi-. i)r<)tvinas 5 p 

čius, J Seveikis, J Stagniu-^ - - 
nas, V Minevičiūs, A Pra- |rpUnionis, K š’mkevičiutė, K 
Haitis, K Kulboką po $1, Zaremba po 1 
A Yeškevičiutė, M Minevi-| pei. Į<rikštv 
čiutė, F Gegužis, A Nauju- Jankevičiaus, 
nas, K Kaukas, J Naujiinas, \ Kabilem

J Aiikičiauskas, Knbilinskienė 2 p. O Dukš- 
taitė, B Griškevičius po 2 
peš. A Jušchus, P Varnas, 
rl Stanč'ukas, P Makauskas, 
A Totilas po 1 peš. Viso — 
131 peš. 68 cen.

Maloniai ačiū aukauto
jam.

Fin. sek. K. Undiaitis.

K Užkurėnas 5 p., S 
Parduota 

pikniko paveikslas — 2 p., J

Adomo

boj. Mes turime stadalą prie mokyk 
los kur galima sustatyt 20 auto 
mobilių. Musų ilgainetinč praktika ii 
geras sutvarkymas, duoda progą 
sakyti, jog musų mokykla yra viena

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

Viršininkų Antrašai. 
Pinninnkas P Kardokas, 122 Court st. 
Pirmininko pagelbininkas S. Lutkus, 

211 First Str.
Nutarimų raštininkas S. Morkls, 

255 Bond Str,
Turtų raštininkas J. Jankauskas 

232 Front Str.
Iždininkas J. Juzapaitis, 

234 Clark Place
Iždo globėjai: E. Makutienas, 

149 Clark Place, 
” S. Morkiukia 

109 So. Park Str

AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ?

GARSAS GERIAUSIA KEPTUVE

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

P. A. URBONAVIČIUS, 
151 METROPOLITAN AVĖ.

BROOKLYN, N. Y. ,

iš geriausių, kaip is praktiško taip 
ir iš teoretiško atžvilgio mokinimai? 
mašinerijos įvairių konstrukcijų au
tomobilių. Musų mokytojai turi dip
lomus apie savo mechanišką išsila
vinimą, užtvirtintus konsulio. Užbai
gus mokyklą duodame rekomendacijai 
gavimui darbo. Mokiniai užbaigę ani 
šoferio ir norį važiuot Europon, gau
na skirtingą diplomą, vadinamą už- 
rubežinį. Ateikite ir persitikrinkite 
NTERNATIONAL AUTŲ SCHOOI 

147 E. 40 st. New York City.

t B. Budrus, 240 bet 
Visi Elizabeth, N. J.

DRAUGIJA SUNŲ IR DUKTERŲ 
MELROSE PARK, ILL.

Pirmininkas K Jankauskas,
P. O. Box 749, Melrose Park,

Pagelbininkas D. Rimša,
Box 849, Melrose Park

organo
P. O.

Protokolu

UI.
ui.

Kepa geriausią duoną iš 
Cysty r u g i n i y miltų. 
Teipat mes kepame ge
riausius keiksus veseli- 
jorns ir kitokiems poki- 
liams *******

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

F. MASIULEViCIUS ir SUNAI, Savininkai.
209 BEDFORD AVE. (Tel. 2876 Greenpoint) BROOKLYN, M. V,

J Viskaitis, J Mace j imas, M 
Kupčiūnas, A Šliupas, J 
Žvinis, J Maknys, Y Mak- 
nis, P Aidukevičius, A Kve- 
daravičius, J Kulkis, P. 
Kriukas, L J Joneikis, J 
Staniškis, K Bubnis, P No- 
vikas, M Novikas, E. Leške- 
vičienė po 50 c.

Smulkių aukų $14.93. Vi-j 
so $44.43. Išlaidos: svetainė 
$5.00; už plakatus $2.25; vi
so $7.25. Tokiu budu lieka 
$37.18., kuriuos pasijėmė A 
Bulotas ir persius LŠF. cen
tram

Vardu nukentėjusių nuo 
karės ištariu visiems aukau
tojams širdingą ačiū!

LŠF. vietinio komiteto pir- 
n. įninkąs.

DIDELA PROGA
DEL VYRU NUSILPNEJ1SIU 

ANT LYTIŠKU ORGANU

Prislunskite mums tik 50c.

Tai. BBS Groan print.

SENIAUSIA UŽMIGOM 
VIETA PAS

A. SHRUPSKI
Fmi m»i galite gaatl aka- 

vįausto alaus, fuikloe aogtl- 
bSn Ir ekanaus vyne. Pa< 
ta ra avim a a paiklaualai, at- 
alki to, • foraitlkrlaaita.

SI S. 2nd St,
BROOKLYN, M. 7.

Draugijos, kurios turi 

“Laisvę” savo organu.

Melrose Park, 111.
W. Strumilia,

1314 So 50th Ave. Cicero, Ill.
Iždininkas F. Lapinski, 

P. 0. Box 1109, Melrose
Iždo globėjai: W. Janėnas, 
K Samalionis Box 613,

SERGANTIEJI!
Fin. rašt.

Park, Ill.
Box 675

Park, Ill
O. Box

AUKOS “ŽIBURĖLIUI”. Tai

APLA.
BOS

Melrose
Maršalka: A. Plėštis, P. 

675 Melrose Park, Ill.
Susirinkimai atsibuna kas trečią 

savaitę kiekvieno menesio Frank and 
James svetainėj, 23-čia Avė. ir Lake 
gatvė, apie 1 vai. po pietų.

Centro

DR-JOS CENTRO VALDY- 
IR KUOPŲ SEKRETORIŲ 

ADRESAI:
pirminink. J. M. Maskeliūnas,

2025 Colwell st., Pittsburgh, Pa. 
Pirmininko pagelb. J. A. Rūkas 
015 Stayton st. N. S. Pittsburgh, Pa.

Centro sekretorius J.
2135 Sarah Str. S S, Pittsburgh, 
Centro Iždininkas K.
12&Carson sts. S. S.

Komisija:

B. Miskevičia, 
Pa.

Varašis, 
Pittsburgh, Pa.

AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ Iš
PRIEŽASTIES LIGOS? >

Charleroi, Pa.
1429 Reedsdale St.,

Shenandoah, Pa. 14 d. 
.sausio 1917 m. Aukavo: 
J A. Bilą, J Smalanskas, J 
Jusevičius po $1.00; V Mine- 
vičius, JMaknys, F V Bal
čiūnas, P G Karalius ir P. 
Baniulis po 50c.

Smulkiu aukų$6.60. Viso 
$12.60.

Aukas priėmė “Žiburėlio” 
pirmininkė ir igalotinė Al. 
I Bulotienė.

Praka 1 bu pi rm i n ’ n kas 
J VILKELIS.

gam-iu 
ganti ; 
kia ju

kad ken-

soi’vjini.u. i 
nuii skili, io,

galima 
ypa t ibi 
jus :ipi

Jo

ris. lįSsiunsine jums DYKAI kompletlšką 
kursu tu žyduoliu, užtektinai ant 15 dienu, 
kada vi prisiunste nuims savo antrašą it 
pavarde, taip gi sykiu 50c krasos ženkle
les arba sidabru del apmokėjimu bošu 
persiuntimą. Malonėkite atkreipti atydą 
ant to. kad tai nėra maža' dėžutė, bet 
komtetiškas kursas išsigydymul. užtekti
nai ant 15 dienu, lab-d tanko yra užtekti- 
nil išsigydymul. Ta proga yra vien 
svarbia ant trumpo laiką. Rašykite mums 
ne.itideliokit'-. taip-gi 'praneškite kukiam 
laikrašti skaittte ta apgarsinimu Ir mca 
iįsiunsme jums tuoiniis tas gyduoles.

NOVO COMPANY, 
Dept. 37. Dox 4000, Philadelphia. Pa.

Jai neri, kad garai IIrė
dytum, pirk skrybėles, marS- 
kinhia ir visua apridalws

K. LIUTKŲ.
Apia gerumą tavo™ ir tel- 

jdngumą kainų, nereikalinga 
girtis. Nesą visi brooklyaio- 
£ixd gerai žino, kad pigiau Ir 
geriąs niekur negauni, kaip

K. LIUTKUS
111 GRAND ST.. 

Brooklyn, N. Y.
(arti Berry St.)

Turtų Kontrolės
F. Ūrinki*:
313 6th o t.,
W. Urnežis, 
P. S. Pittsburgh, Pa.
W. Markūnas, 
2120 Forbes St., Pittsburgh,

Kuopų sekretorių adresai:
1 kuopos — J. I. Alexis, 

.O. Box 344 N. Diamond Str.
Pittsburgh, Pa.

2 kuopos P. Francikevičus, 
i 222 Sagamore st. Esplein,

Pittsburgh, Pa.
J Gal gi n as 
O Box 118. Loupurex, 
Ig. Rasinskis,
Soho St., Pittsburgh,

J W. Brazosky. Box J54,
Cuddy, Pa.

kuopos
P 

kuopos 
205 

kuopos

Pa.

ra.

Pa.
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Aukos Lietuvos šelpimo 
Fondui.

29 sausio, š. m. Pittston, 
Pa. per Bulotų ir Žemaites 
prakalbas.

Aukavo: K. Joneliunas, J 
Janulevičius po $2.00; F B. 
Lisajus, P. Tamašiunas, V 
Savickas, M R. .Valinčicnė, 
A Valinčius, M Kaimiškas, 
A Verbyla, J Stelmokaitis. 
A Januša K Matulėnas, S 
Rauduvė po $1.00; J šiugž- 
dinis, J Rųtkevičius, A. Re- 

. meitis, S. Norkus, J Kome- 
žis, M Ginkus, M Ž'linskie- 
nč, J Chmieliauskas, J Ado
maitis, P. Šlekaitis, S. P. 
Šonas, J S Vaškevičius, M. 
Vaškevičienė po 50c.

Smulkių aukų $5.70.
Įžangin’ų $11.90.
Parduota svečių paveiks

lai sekantiem: J S. Vaške
vičius, Pius Mašiotas, Jur
gis Kemelis, Ad. Vaškevičie
nė, F P Lisajus, Juozas 
Chm’eliauckas, Vincas San- 
dorgas. (Po 50 c. pav.). Viso 
Liet. šelp. Fondui $42.60.

J S. Vaškevičius.
Aukas priėmė A. Bulota..

DR. I. A. LEVITT
SURGEON 9ENTISTAB

Skausmą Kantą oaitahtktz 
i&ntsyk. litraakia ba jokia 
akaunme. Paklauskite, kaa 

aaana dantis tale A.

221 So. 4th Street 
Brooklyn, N. Y.

BENAS.
Lietuvių Unijos

Muzikantų
Visiems gerai žino

ma, kad Unijos muzi
kantai sutaiso geriau
sia muziką dėl įvairių 
teatrų, balių ir pasilin
ksminimų. Visada kvie
skite 
tus.
St., Broklyn, N. Y.

Repeticijos atsibuna 
kiekvieną seredos va
karą, 73 Grand St.

unijos muzikan- 
Ofisas 73 Grand

Aukos žiburėliui.
29 sausio, 1917 m. Pitts

ton, Pa. Surinkta smulkių 
aukų $3.05; aukavo Stasys 
Rauduvė 55c.; Ant. Valin
čius 50 c. J S Vaškevičius, 
Ant. Galinskas, M. R. Valin- 
čienė ir S. P. Šonas po 50c.

Viso Žiburėliui $6.10.
Aukas priėmė Al. Bulo

tienė.
J. S. Vaškevič^s.

ŠOKIŲ MOKYKLA
Jau 36 metai, kaip 
gyvuoja Prof, štern 
Šokių Mokykla, 952 
Broadway, kainp. 
Myrtle avė. Brook
lyn. N. Y.

Waltz, Two Step, 
Foxtrot, One Step 
ir įvairus naujausios 
mados šokiai moki
nami, privatškai ir 
kliasoje. Mokestis

$10.00 pagal šokių. Mo- 
nuo 9 ryto iki 11 vai.

Telephone i9bU ureenpoint.

Dr. H. Mendlowitz

Gydau ligonius įvairiomis ligomis, 
o ypač mano .specialu

nuo $5.00 iki 
kykla atdara 
vakaro, taipgi ir nedaliomis. Mokina
me balių šokius ir stage’aus. Klausk 
atsilankydamas informacijų.
THE STERN SCHOOL of DANCING 
950-52 Broadway, Brooklyn, N. Y.

DR. H. MENDLOWITZ
271 Berry St., P-ooklyn.N.V. 
r Kampas So. 1-n.us gatvės. &

MOTERŲ LAIKRAŠTIS! MOTERŲ LAIKRAŠTIS!
Jau išėjo iš spaudos .

“Moterų Balsas4.
Išleidžia L. M. P. S. A. Eis sykį į mėnesį. Tai bus pirmas dar 

lietuvių moterų laikraštis kaip Amerika gyva!
“MOTERŲ BALSAS” yra leidžiamas kad paliuosuoti iš tam

sos nuo amžių prietarų pavergtą musų moterį.
“MOTERŲ BALSAS” rašys apie moterų darbininkių reikalus, 

vaikų auklėjimą, turės speciali sveikatos skyrių, vaikų skyrių, su
teiks žinių iš moterų juilėjimo, aiškins moterims politikos teises, pa
duos daug naudingų patarimų apie maisto gaminimą ir tt.

“MOTERŲ BALSAS” bus moterims tikruoju jų gyvenifno veid
rodžiu. '

Agentai, sukruskite užrašinėti “Moterų Balsą”. Duodame labai 
didelį nuošimtį.

Lai nei viena susipratusi moteris ir žmonijos lygybę mylintis vy- 
as nepalieka neprisidėję prie “Moterų Balso” leidimo.

“MOTERŲ BALSO” kaina metams $1.00; pusei metų 55c. Pavie
niai numeriai po 10 c.

Pinigus ir visus užsakymus siųskite:
"MOTERŲ BALSAS”

Philadelphia, Pa. i229 N. 6th St

LAISVĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 
COLLINSVILLE, ILL. VALDYBA. 
Pirmininkas J. Čebanauskas,

420 So. Chestnut Str.
Pirm, pagelbininkas, P. Papeiks,

424 So. Chestnut Str.
Nuatrimų raštininkas, A. Dzidolikas, 

358’ E. Wickliff avė.
Finansų rašt. F. Skamarakas, 

416 Wickliff Ave.
Iždininkas J. Willimat,

837 Central Avė., 
Susirinkimai buna kiek'

šio 1-mą 
landą po 
E. Main 
ville, 111.

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

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

ryti, kad išgelbėti gyvastį ir paaiš
kins apie ligą. Gydau per 20 metų 
\is-okias ligas su didžiausiomis pa
sekmėmis kaip tai: nusilpnėjimą, už- 
si'ul 'ir.ią kraujo, pilvo, širdies, plau
čiu jaknų ir tt.

Dėl gydymo nervų ir lytiškų ligų 
turiu visiems gerai žinomą elektrišką 
aparatą ir X-spinduliai, per kurią 
matyt kiaurai kūne. Ne kiekvienas 
daktaras turi tokius aparatus, dėl 
to kad labai brangs. Chemiškas iš- 
t’ iinėjimas šlapume. Neatidėliokite 
ant rytojaus, bet tuojau ateikitę paą

ir 3-čią nedėldie 
pietų, Sallel seI- 
ir N. Morrison t

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

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

3rd Ave., New York City.

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTĖ*. 
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, ILL 
Pirmininkas A. F. Sabeckis, 

802 — 8st St, 
Vice pirmininkas K. Dimša, 

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

922 —10th Str. 
Finansų rašt. J. Waicis,

J 330 Lincoln st., Waukegan, 
Kasierius M. Kairaitis, 

166—101h Sir. North Chicago, 
Kasos Glob. M Rėkia, 

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

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

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

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

nedėlia kiekvieno mėnesio 2 vai. po 
pietų Liuosybės svetainėj, 801—8th 
St., & Sheridan Rd. Waukegan, Ill.

12-ka SUVJŲ VIENU UŽDARYMU!
Juodas—lain tikro metalo, gerai pa
darytas, tinkamas visiems
“Special” Išpardavimas 
šitas 12 šūvių pišta’ietas ir faksas 
žuvinių gaunamas visai dykaŲ jeigu 
pagelbėsi išgarsinti 
akmens pagražintą 
visai lengvi, 
parodyt ' t ' i . 
ar p?' -i ’. 'r vi’

A. Žvirblis, 
Pittsburgh, Pa.

kuopos,
2228 Forbes Str., 

kuopos A. Palučis.
2123 Wrights St., S. Š. Pittsburgh,Pa.
9 kuopos, K. Stasinskas,

Box 283 Arnold, Pa.
10 kuopos J. Shapis,

713 McKean Ave., Donora, Pa.

8

LAISVĖS SUNŲ DRAUGYSTĖ, 
MAEANOY CITY, PA.

Valdybos adresai: 
Pirmininkas W. Žemaitis, 

312 East Centre Str. 
Pirmininko pagelbininkas P. įsėda, 

315 E. Centre Str.
Protokolų raštininkas A. Ramauckas, 

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

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

St., J. Bankus, 1121 E. Mahanoy 
avė., W. Simniškis 1227 E. 
hanoy. avė.

Maršalka W Svintickas, 
515 W. Pine Str. 

Susirinkimai atsibuna paskutinį pa- 
nedelį kiekvieno mėnesio 7 vai. vaka
re, Juozo Margelio svetainėje, 60 N. 
Jain St., Mahanoy City, Pa.

Ma-

Pa.

AETUVIŲ PAŠELPINĖS DR-STĖS 
“LAISVĖ”, EASTON, PA. 

Viršininkų adresai. 
Prezidentas L. Bačkis, 

668 Northampton St, Easton, 
Prez. pagelbin. B. Davidonis,

1820 Fairow Ave. Easton, Pa. 
Protokolų raštininkas ir organo prl- 
iu'rčtojas Alex Vituris, 

223 So. Maple St. Easton, Pa. 
Finansų rašt. Mar. Urba, 

606 Northampton St., Easton, Pa. 
Kasierius J. Jankauskas, 

1820 Fairow Ave. 
Kasos globėjai: 
A. Biga, 1021 Elm 
A Meškauskas, 1222 
Maršalka J. Garnis, 

634 Ferry Str. Easton, Pa. 
Susirinkimai atsibuna kas pirmą 

cialistų ruime po Nr. 439 Northamp- 
pėtnyčią kiekviena mėneaia anglų Bo
to n St., Easton, Pa.

Easton, Pa.
St., Easton, Pa.
Pine st. Easton.

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

Viršininkų adresai: 
Pirmininkas F. RaškeviČia, 

1012 So. Main Str. 
Vice pirmininkas B. Vosylių-, 

535 Island Ave.
Protokolų raštininkas O. Užbaliiitė, 

622 Ilulin St.
Finansų raštininkas P. G. Aleksynaa 

1516 — 14 th Ave.
Iždininkas S. Buzinskis,

71.9 Lincoln Avė.
Kasos globojai:
A. Kunca, 829 Island Ave.
P. Kazokevieius, 1530 West Str. 
Maršalka P. Vaitkus, 415 Wall st. 
Organo p r i ž i u rč t o ja s:
A. Kelly, 1032 Loomis Str.

_ Susirinkimas atsibuna pirmą nedčl- 
dienį, kiekvieno mėnesio, 1010 So. 
Main St., 2 vai. po pietų.

LIETUVIŲ BROLIŲ DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI, 

Pirmininkas G. K. Budria, 
1231 Cherry Str. 

Vice pirmininkas J. G. Vasilait 
1021 La Salle Str.

Raštininkas A. Vegela 
.10295 Lockwood avė. 

Turtų sekret. S Gelumbauskas,
920 Jackson Str.

Iždininkas J. J. ,Juozapavičia,
921 Herrick Ave. 

Iždo Globėjai: A. Pukteris,
444 Park View, 

p M. Kavaliauskas, 
1839 Centet Str.

LBD. laikę savo susirinkimus kas
trečią nedėldienį kiekvieno mėnesio, 
Winter Hali, 412 6th St Racine, Wfe.

1^

III.
Ill.

Ill.

Ill.
Ill.

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

Centro Valdyba.
Pirmininkas J. Jakimavičius,

183 Roebling st. Brooklyn, N. Y. 
Vice pirmininkas V. Vitkevičius,

29 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y. 
Sekretorius F. Kalpokas,

183 Roebling st. Brooklyn, N. Y. 
Kasierius J. Senienas,

334—29 th St. Brooklyn, N. Y. 
Trustisai: M. Liberis, 121 Grand 
st. B’klyn, N. Y. A. Sirgedas, 183 
Roeblings St.-, B’klyn, N. Y.

Kuopų sekretorių adresai:
J. Purenąs, 292 Manhattan Avė., 
Kuopos Brooklyne —A. Vitkevičia,

2# Hudson avė., Brooklyn, N. Y-

VALDYBA CTDD. MIRTOS 
CLEVELAND, OHIO.

Pirmininkas D. Petrauskas,
1600 Oregon Av«n»« 

Vice Pirm. T. Rimkus.
1062 Ansel rd.

Nutarimų rast. H. P. Pratklonis, 
1527 E. 83rd St.

FJn. RaŠt. Antanas Danelis, 
1447 E. 26th Str.

Iždininkas T. Neura,
2202 Hamilton Ava. 

Kanoj) globėja V. Ivonaunkiutė, 
1452 E. 83rd Str.

Dainų renetlcijos atsibuna 
viena sėrėda, nuo 7:30 vakr. 
Schwab svetaines, 6131 St. Clair »v* 
Mėnesiniai susirinkimai atsibuna ka> 
trečią pėtnyčią kiekvieno menasi* 
nuo 7:30 vai. vaknr. ant Schwab 
tainės 6181 St. Clair avė. Knygywa> 
randasi Neuros krautuvėje, 2047 Hs 
milton avė. Knygos išduodamos ki» 
kvieną Panedėlio vakarą, nuo 7:8# v 
▼i kare..

Knygius Pranas Tumocas, 
3570 E. 72 8L

1452 E. 83rd Str.
klek

LIETUVIŲ NEW YORKO POLITI
KOS KLIUBO VALDYBA,

Pirmininkas — A Petriką,
327 Pearl st., Brooklyn, N. Y.

Vice-Pirmininkas — T. M Lisajus,
1.83 Roebling st, Brooklyn, N Y, 

Susinėsimų sekretorius — V J.
'Gedvilas,

442 Greenwich St. Now York City.
Fin. sekrt. — M J. Iškauskas,

373 Grand st, Jersey City, N J.
Iždininkas —A Pietaris,

93i Ferry st, New York. City. 
Draugiškai A Petricka,

Liet, Pol. Kliubo Pirmininkas,

AMA LG A MATED CLOTHING 
WORKERS of A. PRESERIŲ 
58 Skyriaus KOMITETAS.

Pirmininkas A. Mačaitis,
109 Grand Str. Brooklyn, N Y 

Protokolų raštininkas J. A. Bekampi*
183 Roebling st. Brooklyn, N. Y 

Finansų raštininkas VI. Jlečlaa,
67 Stagg St., Broklyn, N. Y,

•s;’r;

musų naujį 21 
’aikrodėlį. Darbas 

•lama tik tai, 
• ' draugams 

į •> t kur ga 
li pasiuli- 
ita prane- 

ii sk mums, 
bis į namus, 

parodyta, tai 
.i ir baksą šovi- 

.. iusime labaį gra- 
į LAIKRODĖLĮ 21

mų 
žu, 
AKMENS, GVARANTUOTĄ. Po ap- 
laikymui užmokėsite tiktai $6.70 už 
laikrodėlį. Mat ta kaina speciališkai dėl agentų, o 12šuvių pištnlietaa 
ir baksas šovinių visai dykai gausite. Siusk savo užsakymą tuojau— 
šiandien. Atsitikime, jeigu nepatiktų, męs apmainysime arba sugra
žinsime pinigus. Adresą uždėk aiškiai:

ELITE COMPANY 109 BALTIM0R^cadg% ill. VlllV/iUVj llJlJe

r -« r.i# 
b'FMANS BlTluM

ęNANSKėrtiiM

Vyrai ir moters nenustoki! vilties! 
PATAISYKI!' SAVO GROMULĮ IR SU
TVARKYK IT KAIP REIKIA SAVO SIS

TEMĄ, TUOMET BUSITE 
SVEIKAS ir LINKSMAS

• HOFFMAN’S BiniR WINE 
kuris xyra kombinacija parinkto vyno ir 
geriausių ekstraktų. Jis yra lengvas ir 
užtikrinantis. Saugiausia ir geriausia gy
liuok" nuo netvhrkaus PILVO, PLAUČIŲ, 
J A K NŲ, NERVŲ LIGŲ, NEGROMULIA- 
V1MO, NETURĖJIMO APETITO ir abel- 
no nupolimo kūno. Vartojant HOFFMANS 
BITTER VINE. įgausi daugiau kraujo ir 
gera gromuliavimą. Tiktai $1.00 už bonką 
arba G bunkos už $5.00. Reikalauk nuo arti
miausio pardavėjo arba aptiekoriaus. Jei
gu jis neturėtų, tai rašyk stačiai pas mus, 
prisiusdamas čekį arba Money Orderį: 

PORTONOL DRUG CO.
231 N. Main Street, Yonkers,, N. Y.

NOKINTIEMS PASINAUDOT PROGA.
Geriausias grafafonas su dabartinėmis lietuviškomis dainomis, laba! pi

giai, kurie kreipsis pas mus. __

G lt EATER
310 Grand Str., New York.

DUODAME 
20 lietuvišku dainų, 
albumą.

Gratafonas tik 20

DYKAI
1000 adatą fe

dol. su gvanua-
Prisiųskite 3 dol. rankpinigių, Ukw- 

siuos užmokėsite prie atsiėmimo. Gm- 
fa fonas su didele triuba, pauks 'otaia 
kraštais, mechanizmas grafafono ge
riausios konstrukcijos, kuri g linui 
užsukti laike grajinimo. Tinka re
kordai. įvairaus didžio. Balsą lidue- 
da čystą, kuris girdėt balsiai fe all- 
kini. Vietinių meldžiame atsilankyti | 
musų krautuvę, kuri atidaryta nna 
9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro fe taip 
pat nedėldieniais. Siunčiame dykai 
katalogą muzikališkų instrumentą ant , 
pareikalavimo.

j
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Adresuokite:
NEW YORK PHONOGRAPH. CO ?
N. Y. Dept. L.

---------------------------------------- 
— - - - - ■ ...............— *■  --------------- --------------------------- ■   

Mokslo Nereikia Jieškotl
C Jto» kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglų kalbą, aritmetiką v* 
'etAmlų kalbos gramatiką savo namuose liuosame laike. Viel

Nurodymai ir knyga DYKAI. įdėk stempą. Adresas; r ,

&»tuviu KorespondenciiiM Mokykla. 13271, lobay St,CNaap

į.'?

■V .
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VIETINES ŽINIOS, Iš kriaučių veikimo.
.2d. vasario buvo nepa-

PROTESTU MITINGAI i prast, susirinkimas lietuvių 
PRIEŠ KARĘ .j kriaučių unijos. Rinkta nau

8 d. vasario, po Nr. 210 E. pa valdyba. Pirmininku iš- 
5th str. New York City, bus ,rinkta? J Karpus, fin. se- 
didelis tarptautinis protesto ki’etorium, J Steponaitis, 
mitingas, kurį rengia NewjKx- R sekretorium A. Au- 
Yorko socialistai. Pra- Sunas. 
džia 8 vai. vakare. Įžanga 
dykai. Rusiškai kalbės Tro
ckis ir Bucharinas. Taipgi 
bus kalbėtojai lietuvių, lat
vių ir vokiečių kalbomis.

Geistina, kad ir lietuviai 
atsilankytų į tą mitingą.

Dabar kriaučių darbai ei
na nepergeriausiai: vienur 
darbo trūksta, kitur kitos 
priežastis, todėl darbinin-

12 d. vasario, Bronx Ca
sino svetainėj, 705-7 Court
land avė., tarpe 154 ir 1551 
gatvių, bus protesto p rakai- J 
bos, kurias rengia LSS. 52 
kuopa, LS. ir D. draugystė 
ir LMPS, 31 kuopa. Pra
džia 8 vai. vakare. Kalbės 
drg. J Perkūnas ir C. •Her
man. Įžanga dykai.

Lietuviu Ukėsu kliubas ir 
gi nutarė surengti protesto 
prakalbas.

Geistina butų, kad ir vi
sos kitos draugystės tuo- 
jaus pradėtų rengti prakal
bas ir ir protetuoti 
karę. Labiausiai 
subruzti DNLDS. komite

PRANEŠIMAI.
8 d. vasario, Palace Hali 

svetainėj, 93 Grand st., Broo 
klyn, N. Y., bus nepaprastas 
'susirinkimas “Lietuvių La
bo Bendrovės”. Šiame susi
rinkime bus renkama kiau- 
tuvės gaspadorius ir driek- 
toriai. Todėl visi atsilanky
kite. Pradžia 8 vai. vakare. 
(Pereitame “L.” numery 
per klaidą buvo pasakyta, 
kad susirinkimas įvyks 9 d. 
vasario).

Sekrt. G Kudirka.

pries 
turėtu

Cukerninkų streikas tęsiasi.
Cukerninkų streikas tę

siasi; darbininkai laikosi ge
rai ir mano savo priešus nu
veikti, nors pastarieji irgi 
nepasiduoda. Suprantama, 
bosų pusę palaiko ne tik val
džia, kapitalistiška spauda, 
bet ir mūsų dvasiškijos lei
džiama laikraštija. 
’’Darbininko” N r. 12 tilpo 
straipsnis apie Brooklyno 
cukerninkų streiką, kuriame 
prirašyta visokių nesąmonių 
ir vedančių darbinin
kus prie suklaidinimo. A- 
par kitko pasakyta, kad 
cukerninkų moterįs suva
riusios savo vyrus į d i rb tu
rės ir priveikusios juos 
dibti. Streikieriai, perskai
tę tokį pranešimą, gali 
manyti, kad jau dalis darbi
ninkų sugrįžo prie darbo, 
kas labai kenksminga dėl tuviai 
streiko bėgio. Panašias ži
nias paduoda tik kapitalis
tų laikraščiai, norėdmai su
ardyti darbininkų vienybę. 
Kunigų gi leidžiamas laik
raštis ’’Darbininkas”, ku
ris neva ’’gina” darbininkų 
reikalus, irgi tarnauja kapi
talistams, talpindamas to
kias melagingas žinias, ku-

. rios ardo darbininkų vieny-

LSS. 52 kp. nariams.
Dėlei tūlų priežasčių LSS. 

52 kuopos mėnesinis susi
rinkimas 11 d. vasario, ne
įvyks. Jis tapo perkeltas ant 
18 d. vasario. Todėl visi kuo 
pos nariai nepamirškit 18 
d. vasario, paprastu laiku, 
atsilankyti į susirinkimą.

Sekrt. A V. Klimiutč.

Nedėlioj, 11 vasario, bus

v ~ Sokolų svetainėj. Pradžia 
ai 2:30 vai. po pietų. Visi 

nariai malonėkite atsilanky
ti, nes yra LSS. suvažiavi
mo protokolas nubalsavimui 
ir daugelis kitų reikalų.

Sekrt. J. Undžius.

10 
šv. Franciško 
svetainėj George Pauzan’s, 
Walker st., Cliffside, N. J. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Į- 
žanga 25 centai ypatai. Vi
si vietos ir apielinkių lie- 

malonėkite atsilan-

d. vasario bus balius 
draugystės

Komitetas.

9 d. vasario, po Nr. 27 
Hudson ave., Brooklyn, N. 
Y., bus susirinkimas LDLD. 
24 kuopos. Visi nariai ma
lonėkite atsilankyti.

K Glebauskas.

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda puikus namas 8 šeimy

noms po 4 kambarius kiekvienam, 
toiletas ant floro. Lotas.25x1000, ran- 
dos neša $900. kaina $6000.

Puikus mūrinis namas 2 šeimynoms 
su 11 kambarių ir maudynėms, ran- 
dos neša $400 kaina $2700.

B. A. ZINIS,
Bedford avė. Brooklyn, N. Y.
3355 Greet)point.

287
Tel:

Taipgi vedu visokias kriminališkas 
ir civiliškas provas darau visokius do
kumentus, kontraktus 
aktus 
das duodu dovanai, (’. 1. 
Court st. Tel 380 Main.

ir pardavimo 
prieinamiausi:) kainą. Ro- 

Fasullo, 26

Fotograuojam —veselijas ir viso
kias grupas. Visokį fotografiški dar
bai atliekami kuogeriausia

Kampas Union Avė. Brooklyne.

> TIKRA IR TEISINGA J 
• LIETUVIŠKA S

APTIEKA. | 
( Sutaisau receptu- tikrai, są-t 
>.žiniškai, su didžiausia atyda, S 
nežiūrint iš kur jie butų gauti. | 
Patarimus duodu visiem ypatiš- J 

(kai ir per laiškus dovanai. Gy-J 
duoles siunčiu į. visus kraštus 5 
Amerikos, kas tik kokių pare!- 1 
kalauja, ir kokios tik yra var- 1 
tojamos. Ypatingai užlaikau 3 
visokių VAISTŲ NUO PLAU-J 
KŲ SLINKIMO, PLEISKANŲ f 
IR TT., NUO PLAUČIŲ, REU- i 
MATIŽMO, KOSULIO, NUO i 
PERŠALIMO, NUO SILPNU- V 
MO ŠIRDIES IR TT. Į

Kreipkitės prie manęs, o aš 
užtikrinu, jog busit užganėdin-i 
ti. I

F. KUDIRKA, J
Lietuvio Aptieka ir Savininkas V

64 GRAND ST. Į
Brooklyn N. Y. Ja

JOHN KULBOK
CAFB

Didelis hotells, *,er« vieta >»• 
kelelvlnglems, kambari i įtai
syti pagal nuają madą, G vlttf 
busit užganėdinti.

Specialistas vyrų, moterų, vaikų
pilro, 

latizmo; nesveikumus gum- 
kitokias ligadf taipgi slap*

Daktaras D. Waserman. kuris pasekmingai gydo ligas 
širdies, žarnų, nosies, gerkles, reumatizmo 
bo gydome be operacijos ir įvairias 1 _ „
tingas ligas. Mano gydymas yra pasekmingas. 
Jeigu kenčiate kokią nors ligą, tuojau klauskite mano z 
kurią suteikiu dykai, taua galėsite eiti ant operacijos. 
Nenustokite vilties, nepaisant kokia nebūtų liga ir nepaisant klek 
turėjot daktarų, nes mano 32 metu pasekminga praktika ir su pa
galbą naujausių išradimų medecinos srity, aš galiu jums pagel
bėt.

rodoe,

Aš GYDAU PASEKMINGAI
Apart mano ligos ir pasekmingos praktikos ir įrengimas mano 
ofiso įvairioms mašinonie, duona progą geriausiai iŠekzaminuoti 
ligonius. Apart įvairių mašinų turime elektriškus aparatus, kurio 
turi didžiausią svarbą gydyme įvairiomis ligomis sergančių, kaip 
nervų liga ir kitokių, lygias, galite matyti mano ofiso naujau
sios mados mašinas, kurias eta negalima aprašyti, dėl stokos vie
tos.

Nepraleiskite tokios progos, bet. tuojau ateikite ir duokit save 
išegzaminuot. ir gausite sąžiningą patarimą jūsų ligoj.

DAKTARAS D. WASSERMAN

l

Panašaus atsitikimo, apie 
kurį aprašo “Darbininkas”, 
tarpe vietos streikierių ne
buvo. Ar tai “Darbininko”’ 
redakcija pati tą išmislijo, 
ar ją painformavo kaptali- 
stų agentai, kad tarpe dar
bininkų suardžius vienybę.

Tai matote broliai darbi
ninkai, kaip kunigų spauda 
rūpinasi mūsų reikalais.

Streikieris.

11 d. vasario bus susirin
kimas LSS. 20 kuopos po 
Nr. 736 — 3rd avė. Brook
lyn, N. Y. Pradžia 8 vai. 
vakare. Visi kuopos nariai 
malonėkite į laiką pribūti.

Šeki t. V Kazlauskas.

Iš New Yorko padanges.
4 d. vasario buvo susirin

kimas L. P. Kliubo. Apart 
kitko nutarta tūlam laikui 
papiginti įstojimo mokestį, 
— dabar galima į kliubą į- 
įtoti užsimokant vieną do
lerį. Taipgi nutarta suren-

Subatoj, 10 d. vasario, 
Tautiškam Name, bus kon
certas ir balius Lietuviu 
Merginų unijos 54 skyriaus. 
Pradžia 7 vai. vakare. Įžan
ga 25 c. ypatai. Programas 
bus labai įvairus, todėl mel
džiame visus atsilankyti.

Komitetas.

Išmokite šokti štemo šokių Mokykloj, 
šokimas dabartiniu laiku labai įė

jo madon. Kad mokėt šokti daug kar
tų prisieina jieškoti gero mokytojo, 

. kuris iš to ir gyvena. Sterno mokyk-
gti prakalbas, kuriose kai-1ran(,asi 950-952 Broadway ir jau 

nuo 36 metų gyvuoja. Jis mokina jau 
nūs ir senus labai greitai išmokina. 
Per vasarą jis laiko savo mok’yklą 
Newporte, L I. kur yra išmokinę^ 
daug augštos luomos žmonių. Moki
na visokius šokius, kaip paprastus 
balinius, taip ir teatrų šokius. Kuris 
norit daugiaus žinot apie šią mokyk
lą tesikreipia per telefoną —Bush
wick, 4943, kur

betojai paaiškintų apie šios 
Šalies rengimąsi prie karės. 
Nutarta pastatyti scenoj 
veikalą ir išrintka tam tik
ra komisija, kuri tuo darbu 
turės rūpintis, žodžiu, kliu
dąs pradeda veikti ant 
visuomeniškos

wick, 4943, kur suteiksime visas in
formacijas. Mokiname žiemą ir va
sarą. Norėdami išmokti gerai šokti 
kreipkitės i Stern mokyklą.

Turiu už garbę pranešti 
gerb. lietuviams, kad aš at
pirkau nuo p. Truko Foto
grafijų Galeriją, kuri ran
dasi j)o no. 795 Manhattan 
avė., Brooklyne. (Green- 
point). Tai yra ta pati vie
ta, kur buvo R. Krachas.

Kaip jau visiems žinoma 
ta vieta, yra puikiausia ir 
didžiausia Fotografijų Stu
dija. Aš turiu gerą prak
tiką tame darbe ir todėl vi
si kostumieriai bus užganė
dinti.

Su pagarba, savininkas 
Raphael Studio,

F. Svetikas, (lietuvis)
795 MANHATTAN AVE.

Tel. 4026 Greenpoint.

> AR TURI TĄ NAUJĄ 
GNYGĄ APIE LYTIŠKĄ
Jei dar neturi, tai pasiskubink gau

ti, nes knyga gali greit :ši»ibaigt.
Apie tos knygos naudingumą pa

klausk tų, kurie jau ją turi.
Knygos vardas

Patarmes Merginoms 
Apie Lyties Dalykus.

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

Ta knyga reikalinga visiems: mer
ginoms, moterims ir vyrams. Joje 
aprašoma lytiškų organų išsivysty
mas, jų veikmė ir svarba visame mo
teries ir vyro gyvenime; apsivaisini- 
mas; vaisiaus augimas; nėštumo hy- 
gijena: motinystė ir jos hygijena. 
Taipgi aprašoma lytiškos ligos, savi- 
žagystė ir daug kitų įdomių dalykų.
įKnyga turi 12o pusi, ir papuošta 

paveikslais, kurie palengvina aprašo
mus dalykus suprasti.

AR M Y Bl DAINAS?
Štai nauja dainų knyga, kurioj ra

si daug tokių dainų, kurių niekur jau 
nerandama. Knygos vardas

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

kurioje telpa daugybė įvairiausių dai
nų. Tarp kitų yra nemažai senoviškų, 

g kurias mūsų seneliai dainuodavo, bet 
kurios dabar veik visai užmirštos.

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

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

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

Jeronimas Savanorolla.
Kas nori žinoti apie teisingo žmo

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

KAINA TIK 25c.
Reikalavimus ir pinigus 

šiuo adresu:
J. STROPUS,

6 Loring St.,
> So. Boston,

siųskite

Mass.

DENTISTAS
Gvarantuota ant 20 metų

Uždėjimas kepuraitės 22 k. ... $5.11
Už plomba vimas 50 c. ir avgičiau.

Išvalymas .................................... itc.
Nžplombavimas aaksa ........... >1.00

Skaudantį dantį duok ištraukti 
ryta, • vakaro apžiūrėt.

Sanitary Dental Parlor
3 07 Bedford Ave. Tarpe 2-ros ir 

1-mos gatvių.
BROOKLYN, N. Y.

DR BUKKIS,

Medikališkas Institutas 
yra atidarytas 
šokiomis die
nomis ir nc- 
dėldieniais nuo 
9 vai. ryte iki 
8 vai. vakare.

Gydimas y- 
ra ypatiškas.

Kalbame an
gliškai, len
kiškai ir rusi
škai, "

Europos gydytojas, 
padarytas gyduoles.

Dr. BUKKIS, 
Medical Institute.

407 E, 58th St. New York, N. Y.

duodu savo

Telephone 595 Greenpoint.
Daktaras J. MISEVIČE

Specialistas širdies ir 
Plaučių ligų.

Nuo 8—10 ryte
Nuo 12—2 po piet
Nuo 6—8 vakare.

270 BERRY STREET 
BROOKLYN, N. Y.

TRIJŲ ŽVAIGŽDŽIŲ NU-LIFE 
ELIXER’AS.

Tikras ir greitas palengvini
mas nuo Nerviškumo, šv. Vito 
šokio, taipgi pagelbsti vaikams 
ir suaugusiems nuo priepuolio 
ir taip toliau.

šį preparatą tūkstančiai var
tojo paskutiniais 15 metais, ir 

visi ji giria.Jis turi aukso ver
tę.

Gvarancija — Sugražinsime 
pinigus jei po atsakančio išmė
ginimo nebus palengvėjimo.

Pamokinimas. — Imk po 
vieną (1) arbatinį šaukštuką 
stiklelyje vandens keturis (4) 
kartus ant dienos.

Prisiųsk 75 c. stampomis ar 
money orderiu.

Sutaisytos
SAN-E-VAC Remedy Co.

Shenandoah, Pa.

SVARBU KIEKVIENAM 
ŽINOTI.

Žinokit, kad daugiausia galvos skau- V. 
dėjimas paeinu nuo akiu. Viėnintė-«•: 
ii vaistai, tai yra moksliškai pritaikin
ti akiniai.

Dr. H. A. MedofT’as atsidavęs tam 
tikslui ir savo atsidavimu kiekvienam

suteikė 
atsilankyti ir persitikrinti, 
sas randas jo aptiekoje.

DR. H. MEDOFF
Akinių specialistas 

ir Aptiekorius.
500 GRAND STREET,

Kampas Union Ave., Brooklyn, N. Y.

geriausią pagelbą. Malonėkit 
Akių ofi-

Patarimą suteikiu už dyka. ' Aki
niai prisirašo jeigu būtinai yra rei
kalingi DR. H. A. MEDOFF.

JOHN KULbuk Barialnkna
Wythe Avė., Cer, 8^. 1 ai. 
BROOKLYN, N. Y.

Tai. 279 Greenpoint.

MES PERKAM!
Męs perkamo ir parduodame 
visokios rūšies BIZNIUS viso
se dalyse Amerikos. Padarome 
visokias doviernastis pirkime ir 
pardavime, imame visokias pro 
vas sužeidime (kolestvas) ir 
įvairias kriminališkas, aprūpi
namo geriausiais advokatais ir 
išpildomo visokias aplikacijas, 
einame už perkalbetojus viso
kiose reikaluose.

Panašiais reikalais kreipki
tės pas mus, o užtikriname, 
kad busite pilnai užganėdinti.
Nepamirškite mus adreso;

M. Ballas ir J. Bush
119 Grand Street, Brooklyn.

Tel. 2320J. GARŠVAGreen point

« A .

1 • - ■ ■ v w
GRABORIUS (Undataker) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
šbalsainuoju ir laidojo numirusiu# 

ant visokiu kapinių.
Parsamdau Automobilius ir Karie

tas Veselijoms, Krikštynoms ir šiaip 
pasivažinėjimams.

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

Telephone 7867 Main.

PHONE WMSBURUH 5415

DR. I. COHN

k Specialistas įvairių li- 
f gų, o ypač vaikų, niote- 
" rų ir prie gimdymo.
M OFFISO VALANDOS: nuo 8 iki 10 v.
L ryto; nuo 12 iki 2 v. po piet; nuo 
i 6 iki 8 v. vak. Nedalioj iki 12 ryto.

400 MEWES ST.,
Cor. So. 2nd St. Brooklyn, N. V

Tel. 2372 Greenpoint.

Fornišiai
Naujausios mados dideliame 

pasirinkime, Lengviausios išly
gos. Taipgi parduodame pijanus.

$1.00 ANT
savaites
Pristatom į namus ir 

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

MACYS & MARCIN

toli-
Jersey New

Mas-

198-200 GRAND STREET
Tarpe Driggs ir Bedford ave’a* 

Brooklyn, N. Y.

1335 Arch Str. arti 
Ofiso valandos: Kasdien 
Šventadieniais: nuo 10 
Rodą dykai.

Broad St. Philadelphia Pa. 
nno 10 iki 12; nuo 1— 8 vai. vakaro;

1 2 va! po pietų. Egzaminavimas dykai. 
Kalbama lietuviškai.

LIETUVIS FOTOGRAFAS
Pranešu lietuviams kad aš a Prie 12 šliubinių paveikslų duo- 

laikau puikią Fotografijų Gale- /T du vieną didelį paveikslą dove- 
riją. Padarau visokius pavei- nai. Darbą atlieku artistiškai ir 

nebrangiai. Ateikit porsitlkriat
riją. Padarau visokius pavei
kslus taipgi traukiu veselijas.

ANTANAS STROKAS
88 Willow avė. kampas Ginton Avenue, Maspeth, T 

(vienas blokas nuo Lietu viškoa bažnyčios.)

rA* Geriausia pirmeiviška ažalga
«r
i P*" . K. Hensas

1(1

I
IĮ n

GEO LASKEVIČ1Ą

771 BANK ST.. Tel. 164-1 
WATERBURY, CONN.

CAFE IR POOL ROOM
U&ksmai laiką pralelat.

Tai yra geriausia vUtal
K. HENSAS I

«9 Gold St, 
BROOKLYN, N. 1.

Telephone: Main 7528.

O

H 3
2. s
p- c/)

IŠRADIMAI.-
Pakol susirasite sau advo

katą išėmimui patento, prisiųs- 
kite savo išradimą del nžpaten- 
tavimo. Dykai suteikiame rodą 
dalykuoses užpatentavimo. Do-* 
vanai gausite kiekvienas kny
gutę, kur nurodoma ką išrasti, 
kaip užpatentuoti. Už užpaten- 
tavimą pinigų iš kalno neima- 
me, apart labai mažų rankpini
gių, o likusius užmokate tada, 
kada gaunate risunkus ir po- 
pieras ir jeigu esate tuom 
■žganėdinti.
AMERICAN EUROPEAN PA

TENT OFFICES. — L.
309 Broadway New York City 

ir
403 Barrister Bldg. Washington, 

D. C.
Rašykite lietuviškai, bent } 

katrą nors musų ofisą.

JOKŪBAS KANCIERIUr
CAF1

imam ka 
■•grailaa-

Ulaiagą 
rodą.
TEISINGIAUSIA UŽEIGA
Iii WYTHM AVR., kam*. Nerth 

BROOKLYN, N. Y.
Talephane Groan paint Bill.

JOSEPH LIPMAN, M. D. 
. Specijaliitas moterų ligą 

314 E. 501 h St^ New York, N. I 
OFISO VALANDOS)

Iki 10 vai ryte; nuo 1 Iki 1 vai. p« 
piet Ir nuo 7 iki 8 vai. vakaro: 

N adei lomia pagal nutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs liti 

riama Ir pasakome visas ligas ir pa- 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusiems li
goniams parūpinama vietą, kol gydo-

apžiūrėsime ir duosime prieteližka ro
dą. Patarnavimas visai pigas. Neat 
mirikits mane antrašo.

DR. J, LIPMAN 
>14 B. BOth SU NEW YORK, N. 1, 

Kalbame Uetaviikai.

V Garšva

Didžiausia Lietuviška Krautuvu, 
kurioj galima g^uti įvairių muzikos 
instrumentų, įvairių išdirbysčių, gra- *. 
mafonų. Kurie perka pas mane gra
ma foną, —rekordus duodu dovanai, 
visoki tautų dainų, maršų ir šokių, 
kas kokiu myli, taip pat mano krau
tuvėj galima gaut visokių. rūšių laik
rodžių ir laikrodėlių retežėlių ir dei
mantų, šliubiniai žiedai vėliausios 
mados parsiduoda nuo $5.00 iki 11 
dolerių pora. Už savo tavorą duodu 
gvarantiją. Agentams duodu gerą 
nuošimtį. Taippat pristatau geriausią 
muziką baliams ir veselijoms už že
miausią kainą. Su visokiais reikalais 
ypatiškai ar laiškai kreipkitės šlus 
antrašu:

689 —3rd
So

V. GARŠVA,
Avė. (Kampas 21 Str) 
Brooklyn, N. Y.

V. VAIVADAS 
SPORTING CAFB 

Puikiausia ir ivariawsfai

Užeikit ir peraitikriaklte
442 Grand St, 

BROOKLYN, N. T 
Telephone Staff 8584.

SVARBU MOTERIMS
MOTERŲ PADĖJIMAS EVAN
GELIJOJ IR APAŠTALŲ RAS
TUOSE. Parašė Z. Aleksa. Ši 

knygelė išaiškina, kokis mo
terų padėjimas buvo gilioj se
novėj ir kaip link moterų at
sinešdavo Kristaus apšatalai 
ir pats Kristus, kurio mokslą 
skelbia dabartinė mūsą dva
siški ja. Ypač patartina ją 
perskaityti moterims. Kaina Ma

Paslaptis.........................
Gyvenimo Banga ..........
Revoliucijos Atbalsiai .. 
Kontrobandninkai..........
Išvogimas iš Paviako 10

Plieniniai......................................

LAISVE
183 Roebling Str.

Brooklyn, N. Y,
' »




