
“Laisves” bendroves kon
certas Newark, N. J. įvyks 
17 d. vasario Turnbull Au
ditorium, ant Market gat
ves.

Draugai, paremkite Pary
žiuj einantį tarptautišką ru
sų socialistų dienraštį “Na- 
čalo”. Aukas siųskit per 
’’Laisvę.”
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Tegyvuoja Taika!
Wash i n gton ą Bo m ha rd noja 

Laiškais ir Telegramomis.
čiii kalba einą du laikraščiu: karščiavę ir 
vienas burmistro organas,

liausią užuojautą karės iš
tiktu saliu darbininkams ir 
pasižadame daryti visa, kas 
musų jiegosė, idant jų ken
tėjimai juogrcičiau pasibai
gtų; ir toliau tebūnie nutar-

PROTESTŲ AUDRA
PLAUKIA Iš VISOS

ŠALIES.
Daugybė organizacijų 

bombarduoja Washingtono 
administraciją galingu šau
ksmu: šalin karė! tegyvuoja,
taika! i mes kovosime prieš

Protestus siunčia socialis- sklaidinamuosius kapitalisti- 
tų organizacijos, unijos tai-[nes spaudos tvirtinimus ir 
kos organizacijos, neutralia- ^stengsimės atidaryti darbi- 
kumo draugijos ir taip to- ninku akis į dalykus, kaip 
liau. Iš vakarinių valstijų a-'jie ištikrųjų kad yra, 
teina vis daugiau žinių, jog tent:

Austrijos belaisviai Rumunijos vyriausioj kvatieroj.

tuvių, 1,7 nuoš. —rusų ir'daug žmonių už savo ilgų 
gudų, 0,7 nuoš.— vokiečių liežuvį, už savo bereikalin- 
ir 43 nuoš. — žydų. Lenkai gą “kritikavimą” galėtų su
turi vieną laikraštį —[šliaukti daugelį nemalonu- 
“Dziennik Wilenski”. Vokie- mų. Žmones gali būti įsi-

vienas kitas
durnas žodis gali įvesti bė- 

antras — dešimtosios armi-'don. Mes esame šios šalies 
I . I

jos. Gudai leidžią “Homon” piliečiais, ji mums prieglau- 
(spauzdina 1500 egz.) Pra- !dą davė ir laike bėdos mes 
džioje buvęs spauzdinamas 'privalome būti jos ištikimais 
lotinų raidėmis, bet kadangi piliečiais ir gerais drau
giniams tas raštas yra sun-'gais.”
kus, neįprastas, tai/buvovo-. ’’Laisvės” skaitytojai, ir 
kiečių valdžios prasyta ir į)G redakcijos pagelbos, ži- 
sios sutikta leisti spauzdinti nos ka reiškia šita “Lietu- 
rusų raidėmis.

Mokyklos tokios: 50 pra-' 
dedamųjų, kuriose mokina-1 
si 5000 vaikų, 8 miesto, jose 

[mokinasi 1,4000 mokiniu, 4 
■vidurinės, 5 mokytojų semi- 
Inarijos (kursas nuo 16 sa-

vos” agitacija. »
Atsiminkit, lietuviai, kad 

tuomi laiku, kada socialistai, 
įvairios unijos ir šiaip jau 
darbo žmonių organizacijos 
visais galimais budais, viso
kiais protestais ir rezoliuci
jom stengiasi padaryt įte 
kmę, kad kares nebūtų; ka
da visi taiką mylinti žmones 
aiškina visuomenei, kad ka
rė, jeigu kiltų, bus vedama 
vardan kapitalistų ir išnau
dotojų reikalų — tuomi lai-

viso-Europos karė, su 
mis savo naujausiomis žu- 

' Socialistų Partijos Pildan-’dymo mašinomis ir pabuk- 
tysis Komitetas išleido prok- kiis yra didžiausioji 
lamaciją į Amerikos žmo
nes. Jisai.nurodo, kad Ame
rikos žmones nori įtraukt į 
karę veik be jokio persergė
jimo ir visiškai be žmonių 
sutikimo. Soc. Partija varde .viešai pasakė einą su Man- vlcv
šimtų tūkstančių protestuo- [veriu, Pemisylvanijos Darbo tarpe Ameril 
ja prieš mėginimą įtraukti į Federacijos pirmininku, Ru
sią šalį į karę. “Mes priesin-!rjs stoja. už generališką 
gi karėms tarpe tautų, nes ^streiką, jeigu kiltų karė, 
karės yra atgaivinimas bar-; New Yorko valstijos legi-

tenykščiai fermeriai visi 
priešingi karei.

i žmo
nių istorijoj nelaimė.”

Scranton, Pa., darbo fe- 
[deracijos mitinge 4 draugai 
atsisakė atsistot, kuomet 
;dainuota “America”. Jie!

Švedija, Ispanija ir Šveicarija 
darbuosis, kad kare neįvyktų.

Pereitoj subatoj paaiškė- džiom, tuomet butų viltis su- 
, kad tris neutralūs vals- sitaikinti.

Ispanija ir' Lš Rymo praneša, kad 
yjasi, kad popiežius Benediktas smar-l 
ir Germa- [kiai dirba, kad perkalbėjus 
irūs. Sako- kaizerį sušvelninti submari

ne, kad prie tų valstybių ir'nu veikimą ir neskandmt 
Rymo popiežius. Wilsonas- [laivų be persergėjimo. Po- 
esas labai užinte vėsuotas piežius susineša veik su vi-

miestą. Prie padidintos sar
gybos jų ir i miestą neišlei-

h ės specijalės, liaudies uni- 
j.vcrsitctas (vokiečiai uždarė 
pirm kelių men.) įvairių a- 
matu besimokinančių esą a- 
nie 7500.

Pramonė nuskurdusi, dar-1
bu nesą, todėl daugelis va-:ku musų tautininkai nuže- 
žiuoja Vokiečiuosna darbo [mintą giesmę gieda! - 
j ieškotų. Paskutiniuoju me
tu organizuojama darbinin-j 
ku būriai Kauno tvirtovei!

KIEK VOKIEČIŲ SUBMA
RINOS PASKANDINO

LAIVŲ?
Vokiečiai, apskelbdami 

submarinų karę, pasakė, 
kad į mėnesį galės paskan
dinti milioną tonų įtalpos 
laivų. Dabar jau dešimts 
dienų; kaip vokiečių subma-

barizmo. Pildantysis Komi-[slaturos atstovai Whitehor-[tais pienais. Tu trijų valsty-‘somis neutralėmis valstybė- 
kaizerio Šipliakov balsavo prieš bių atstovai daro viską, kas Į mis, kad tik užtikrinus tai- 

[išlaidas ant karės.. Šipliako- ųp yra jų galėję, kad prikal- ką. Popiežius, kaįyį 
visa'yas pasakė prakalbą prieš binus kaizerio valdžią su- daro įtekmę ir pei j

• švelninti ir modifikuoti sub-[kardinolus Gibbonsą, O’Con- unos skandina be jokio pa-
’ Meyer marinu kovos budus.

..................... London, negaudamas balso blausia bv. ‘ *’
šia Amerikai ir negali grę- 'kongrese jižprotestuot prieš ambasadorius Berlyne
sti. Submarinos gręsia tik- karę, turėjo progą pasakyti nas Bernabe, švedijt........ .
tai toms parazitų klesoms, |kelis žodžius karės reikalų Idžia ir Šveicarijos ambasa- 

ikomisijai. Pen jisai užprote-’(]orjus Amerikoje Ritter, 
prieš kapitalistišką ].;as svarbiausia, kad Švedi-

tetas priešingas 
«ubmarinų žygiams, bet juk 
visa karė yra tokia,
karė tai žudynė. Tačiaus vo-|^ar?- 
kiečių submarinos, kaipo to-1 Kongresmanas 
kios, tiesioginiu budu negre-'

su-
ganoma, 
merikoš

La--nei ir Farley, 
darbuojasi Ispanijos' 

į Berlyne, po-[

SKUBINA LAIVŲ
STATYMĄ. 4

Newport, News. —Laivų

kurios daro pelną iš amuni-1 
cijos. Pild. Komitetas liepia litavo 
minioms nesnausti, o veikti. |spaudą, kuri tyčia kursto 

ir prie kares.Rengkit mass-mitingus 
gramas ir laiškus Wilsonui, 
senatoriams ir kongresma- 
nams . Tegul Amerikos lai
vai nekeliauja į kares s rytį, 
arba, jeigu keliauja, tai sa
vo locna rizika.

Washington, D C.. Tuks-
tančiai telegramų ir laiškų ministerial,
ateina iš visos Amerikos, 
kame reikalaujama kares iš
vengimo.

New Yorko Gentralės dar
bo federacijos (300.1)00 'moterius 
unijistų) valdyba siunčia [rėdęs ki 
tam tikrą komisiją į Washin ’žiais ir < 
gtoną. Komisija rūpinsis 
pamatyt prezidentą Wilsona 
ir pasakys jam, kad New 
Aorko darbininkai priešingi 
karei.

Iš.New Yorko šį nedėldie- 
nį išvažiavo special is trau
kinys į Washingtona, iš- 
veždamas kelis šijntus žmo
nių. _
draugijų. Jie reikalaus Wa
shingtone, kad karė nebūtų 
apskeltba be visuotino žmo
nių balsavimo.

United Hebrew Trades, 
milžiniška žydų darbininkų 
organizacija siunčia didelę 
delegaciją taikos reikalais.

Didelė moterų demonstra
cija įvyko New Yorko Stu- 
veisant mokykloje. Ten dau
giausia dalyvavo sufragis- 
tės.

1 ei'-nie kalbaina vokiškai, [statymo dirbtuvęse pradėjo 
Mokesčiai dideli. Nejudina- i darbininkai dirbti dienomis 
mojo turto mokestis 3 kar- ir naktimis> Mat, čia yra sta
tus ęsąs didelis. |ton)a keli Suv. Valstijų ka-
====^======= riški laivai. Dabar valdžia

pareikalavo, kad tie laivai
Musų tautininkai būtų padaryti daug ank

ščiau, negu pirmiau buvo’ su
tarta. Kad tą reikalavimą 

paklusnumo, išpildžius, pradėta dirbti die 
 nomis ir naktimis.

sigailėjimo visus prekinius
Pereitą pėtnyčią atėjo te- laivus, einančius į Angliją, 

legramų per Londoną, kad Franciją, Italiją ir Rusiją, 
pietinės Vokietijos katalikų Per dešimtį dienų, t. y. nuo 

1 iki 10 vasario paskandino 
160,000 tonų įtalpos laivų. 
Vadinasi, jeigu ir toliausi 
taip seksis skandinti, tuo
met į mėnesį galės paskali

dvasiški j a yra tos nuomo
nės, kad submarinom reikia 
naudoties atsargiau.

PARYŽIAUS LAIKRAŠ
ČIAI DAR SUMAŽĖS. 
Paryžiaus laikraščiai ka- 

•ės metu žymiai sumažėjo 
Dabar pranešama, kad n 
priežasties trukumo ang- vai 

[Suv. Valstijos nei per nago 'kcs ir kitokių medegų, lai- kiečių ^submarinų veikimas 
j juodymą ncnusilenks prieš krascių formatas ir puslapiui ;tui cs žymiai nusilpnėti.

Šituos Amerikos skaitlius turės žymiai suma-! 
ivodiios valdžia’^^ti. Vadinasi, vieton laik

raščių, pradės eiti tik lape-

deda Amerikos ambasado-
[rius Švedijoj Morris, kuris PASIKĖSINIMAS ANT vcikia alltJI lcnoS rizikos. 

VENGRIJOS MINISTE- Taip pat yra žinoina> ka(1 .
. KllJ. . Suvienytos Valstijos prane-

Sei odoj,. / d. vasario, lai- Švedijos valdžiai, jog 
lie \ engri jos parlamento po-1 
sėdžia, kuriame dalyvavo ii 

raitelių kapra
las George Palafi išsitraukė 
[revolverį ir paleido tris šū
vius i ministerius. Nei vie-

Inoj a u s praneš

Palafi buvo apsi-.

DEL
ŠNIPŲ.

Iškilus tarpe Suv. Valsti
jų ir Vokietijos konfliktui, 
Amerikos valdžia stengiasi 
išleisti tam tikrus dėl šnipų 

Tai atstovai visokių įstatymus. Dabar jau par
lamente randasi net 17 nau
jų proektų, kad suteikus fe-

rag’ina prie

Pereitame “Laisvės” num.
mes pranešėme, kad Chica- ATEIVYSTĖS SUVARŽY 

■gos tautininkų vadovai, dan-' MAS.
Gahi gale įvyko tas, prieš 

ka taip ilgai buvo kovoja- 
ir rodyti lietuvių ištikimy- Caritą ^vaitę Ateto^ 
bę. Jie ragino užgirti Wil-i u!lna? “ Ja sais V A •• i , l pneme ateivystę varžantišono žygi, kurs pa s .e , vasario 5 d. tą pat
net kongreso nepas ten a <>. . •
pertrauke dipliomatiskus ry ’ . v TZ , . ...L w • lines 19. Kadangi abiejuosesius su Vokietija. Dabar 1 , ° ,! A rūmuose antru kart buius ikO : .. , .i priimta daugiau negu 

dviem trečdaliais balsų, tai 
i nežiūrint prezidento Wilso-

clinti apie puse miliono to-jtu gydytojai Žymontas ir'
...... 4 1-- — 1 i Draugelis kurstė žmones1

' • . • 1 T T • 1 • 1 1 .    I

nu įtalpos laivų.
Laivų gi kompanijos sako, 

jeigu bus visi prekiniai lai- 
ipginkluoti, tuomet vo-

NEDUODA Kl LONDONUI 
KALBĖTI.

Vienintelis socialistų at
stovas kongr. AI Londonas 
norėjo kalbėti apie dabarti
nę prezidento Wilsono poli
tiką. Kadangi klausimas a- 

ip- ]>ie Will
ginkluoti visus savo laivus, dienos klausimu, todėl rei-

agitacija,
kaizerio ĮGINKLUOJA PASAžlERL

Jsj NIUS LAIVUS.
pJ Atstovai “American Line”

'rsm-esti [kompanijos nusprendė

submarinos ir toliau skan
dins neutralius laivus be jo
kio persergėjimo, tai visas, 
svietas priverstas bus sukil-,f1i(lelis pasažierinis 
ti prieš Vokietiją ir tuometi V* kouis ..—....

siomis sąlygomis. Yra viltis, 
kad Švedijos, Šveicarijos ir 
Ispanijos įtekmė ant Ger- 
manijos gali turėti šiokias

deraliai valdžiai galę perse- įįokjas pasekmes. Prezidento
kioti ir aštriai bausti šni
pus.

Wilsono valdžia priduoda 
tam svarbos.

užpuolimo submarinų. Da- 
■bar jau pradėta ginkluoti 

........... ; laivas
. Louis”. Pirmiau šio 

laivo darbininkai visiškai 
laivo atsisakę nuo plaukioji
mo, bet dabar sutiko, jeigu 
kompanija pakels ant 150 
nuošimčių algas. Vadinasi, 
už pinigus sutinka ir savo 
gyvastį parduoti.

mos parodysim,

“Lietuva

šono politiką nebuvo ']ietuviams 
_____ •_____________ J 1—1 ____ • 1

gus savo i 
kalinga, kad kongresas vien- ka]|)0Se> 
balsiai sutiktu ta klausima' i v <

ANGLIJA UŽSAKĖ SUV. 
VALSTIJOMS PABUDA-

VOTI LAIVĄ.
. San Francisco, Cal. —Bė
gy paskutinių penkiosde- 
šimties metų, dar pirmą sy
kį Anglija užsakė Suv. Val-

SUMAŽINO SARGYBĄ 
ANT VOKIEČIŲ LAIVŲ..

Iš Washingtono atėjo įsa
kymas sumažinti sargybą

Eina gandas, kad Vokie
tijos užsieninių ’reikalų mi- 
nisteris Zimmerman per 
Šveicariją pranešė Ameri-jant vokiečių laivų, kurie da- 
1 • • • • J • . _ • 1 *! • V 1 i • •

nors vienas kongresmanų 
priešingas, tuomet neduoda 
m a apie jį kalbėti. Kada’?? 
Londonas tą klausimą pa
kėlė, tuojaus vienas repub- 
1 ikonų partijos kongresma
nas užprotestavo ir Londo
nui likosi užkimšta burna. 
Londonas gi pasakė, kad 
jis visuomet panašiai pasi
elgs, kuomet republikonai 
norės ekstra pakelti 
nors klausima.

kokiv

“Mes norime priminti lie- [pižio 1 d. š. m. pastoja įsta- 
uiviam piliečiams ir abelnai,tymu. Reiškia, po gegužio-1

;, kad butų atsar-ųj m< į Suv. Valtijas nebus 
[įleistas nei vienas daugiau 
tc 16 metu turįs svetimtau-

I Mes, Lurie esame šios ša-Įtis jeigu jis nemokės bent 
lies piliečiai, patįs iš savo savo kalboje paskaityti. Lie- 
liueso noro priėmėme pilie- tuviai turi šitą įstatymą ge- 

d vste ir prižadėjome pilnąp’ai suprasti. Kiekvienas tu- 
į ištikimybę šiai laisvės šaliai, * n namiškiams parašyti, 
kuri mus priglaudė nuo per- kad būtinai mokytųsi lietu- 
sekiojimų musų locnoj tė- viškai skaityti (taipgi rašy- 
vynėj. l.-v.„.;-------
nenorime jos ir mes. 
jeigu prezidentas ir 
šalis neras kitokio išėjimo,

• tai tuomet pamykim, kad 
mes turime būti ir esame iš-

Niekas nenori karės. t i). nes nemokėdamas skai- 
Bet lyti į Suv. Valtijas jau neį-

kos pirmajam ministeriui 
Lansing’ui, kad Vokietija 

__ ___ ___ _ , _ visgi paisys neutralių šalių 
Chicagos Darbo Federaci- stijoms pabudavoti laivą. §į,'|reįkolų. Joigu Vokietijoj vai 

užsakymą gavo “Union Ironja nutaria:
“mes išreiškiame savo gi- Workers Co.”

jdžia ištikrųjų padarytų nu- 
•sileidiiųį neutralėm val-

bar randasi Suv. Valstijų 
uostuose. Visa padidinta 
sargyba jau nuimta ir pa
likta paprastoji. Laivų dar
bininkams ir tarnautojams 
pavėlinta išeiti nuo laivų į

LENKŲ LAIKRAŠTIS A- 
PIE VILNIŲ.

“Nowa Reforma” rašo, kad 
padarytasai Vilniaus gyven
tojų sąrašas parodė, jog 
mieste esama 52 nuošimčiai 
lenkų, 2,6 nuošimčiai ^lie

privalome išpildyti visas pa
reigas, kokias ant musų pi
lie tystės išpuola.

Sulaikykite tuos savo vien 
taučius, kurie mėgina pa
leisti liežuvius —dėlei jų 
locnos gerovės; karės laikai 
yra nebaikos ir ne juokai ir

Sulyg įstatymo, bus įlei
džiami nemokantis skaityti 
tik tokiuose atsitikimuos^: 
jeigu tėvas ar tėvukas va
žiuos pas savo sūnų ir bus 
daugiau 55 metų; taipgi bus 
įleidžiama pati ar pas savo 
vyrą, motina ar močiutė pas 
sūnų ir netekėjusi arba naš
laujanti duktė pas tėvą. Ki
tokių išėmimų nebus. ų

.("Ateitis”). J

'rr"- --fr
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aikraščiŲ ir Gyvenimo Apžvalga
Kada karės giltinė barš

kina į Amerikos duris ir 
reikalauja kruvinų aukų, 
lengviausia yra geriems ka
talikams. Jiems nieko dau
giau nereikia daryti, kaip 
tik pulti ant kelių ir prašyti 
pagelbos iš to dievo, kuris 
jau leido ' išžudyti dešimts 
milionų Europos žmonių.

Arkansaso, Mississippi, 
North Dakota, California ir 

i. atsi- 
su- 
ry-

Wisconsino senatoriai 
sakė paremt Wilsona, 
laužius dipliomatiškus 
sius su Vokietija.

Senatorius Works iš Ca
lifornia pasakė: jeigu Vo
kietija laužo tarptautines 
teises, tai ar jų nelaužo Bri
tanija, kuri faktiškai atkir
to kelią Amerikos pirkliams 
j Vokietiją?

Ir Britanija ir Vokietija 
yra lygios žudikės. Amerika 
žinoma, nori jų pėdom pa
sekti.

The Sun, Wall gatvės or
ganas, kuris tuomi geresnis 
už kitus New Yorko laikra
ščius, kad bent atvirai pasi
sako kuomi esąs, praneša, 
jog dėdės Šamo šnipai jau 
seniai dedasi į savo ausį, ką 
sako Amerikos ateiviai. Pa
dėkime, Hobokene, vokie
čių laivininkų centre, jau 
nuo tos dienos, kada vokie
čiu submarina 
“Lusitania”, šnipai pradėjo 
vaikščioti pa saliunus, drau
gioj mitingus ir kliubus ir 
klausyti, kas ką šneka. Jie 
išanksto jau surengė “neiš
tikimų” vokiečių surašus. 
-Kiekvienas, kas kur kokį žo
dį prasitarė prieš Ameriką, 
yra padėtas ant juodo lapo,

Patriotiška histeria jau 
jieškosi sau aukų.

Kazarmėse ir lageriuo-'tam nesirado vietos toje į- 
se susieina vaikai ir nuo 
Fifth avė. (turčiai), ir 
iš prastų griūčių ir tan
kiai taip būna, kad bė- 
diniokas yra daug gere
snis kareivis, negu tur
čiaus sūnus.”

Tiek Rockefelleris. Kai{) 
matot, jisai turi pieną savo
tiško “svieto sulyginimo”. 
Tas didelis “beibė” net tiek 
nežino, kad ir kazarmčje y-.kad sustabdžius klerikališ- 
ra.tie, kurie komanduoja ir kai tautiško bloko intrygas 

ir partyviškus užsivarinėji- 
mus?

Tame pačiame numeryje, 
kuriame “Tėvynės” 
ja prabilo apie užsitikėjimą 'silikdavo nuo 
Susivienijimu, aprašoma kur darbininkų 
naujas “visuotinasai šuva- plaukė plačia 
žiavimas”. Kas tenai* daly va-į vaga. Minių judėjimą Lat- 
ivo? Vieni tik partyviški tau vių krašte vedė socialdemo- 
,tininkai ir dvejetas liberali- kratija.

Karei kilus, einant mobi- 
; sto-
; su 

cent- 
organizaciją. SLA. tuo buduarais, minių judėjimas apsis- 
tapo vėl intrauktas į party- 
viškos politikos verpetą.

O “Tėvynės” redakcija 
tam visam gelbsti.”

staigoje.
Paskui S LA. valdybos na

riai važinėjo Washingtonan

tie, kurie klauso.

KAPITALISTAI AUKAU
JA SAVIEMS REIKA

LAMS, O MES?
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veikimas kares metu. ■
MARGOS 
MINTIS

Bet kad jis jau 
karalystes.

pasakyti, jtija leidžia atsišaukimą, ka-
ir šmeižė tenai socialistus ir.kad ieiSu visuose kraštuose da prasideda žydų skerdy- 
'dar didesnius šmeižimus socialdemokratai butų taip nes, partija atsiliepia, kada 
paleido per lietuvių laikraš^ Bynę savo pozicijas, savo Kuršan įsiveržia 
čius.

Kodėl SLA. tą 1
(tė? Kodėl, jeigu jisai yra1 
i “milžinas”, jisai nepavarto- 
jo savo intekmės tam,

vokiečių 
tarptautiškus idealus, kaip kariumenė, socialdemokra- 
juos gynė Latvijos socialde- tai apreiškia savo nuomonę. 

. Leidžiama 
atsišaukimai dėl jaunųjų 
kareiviu, del sodžiaus dar-

viską ken- mokratija šios karės laiku, Ir taip perdėm.
tai mums nereikėtų kalbėti 
apie krizį socialist!skani ju
dėjime.

Prieš karę, vasarą 1914 
m. Rygoj ir visoj Latvijoj į- 
vyko visa eile streikų, de
monstracijų. Judėjimas bu
vo masinis, veikė pačios dąr- 

redakci-,bininkų minios. Ryga neat- 
Petrogrado, 

judėjimas 
revoliucijos

Naujienos” bėdavoja, 
kad klerikalai per daug jau 
giria Kapsuką. Žinoma, tai 
nesmagu, bet juk tai nėra 
argumentai dėl socialistų 
prieš Kapsuką.

Socialistų priešai visuo
met prisilaiko devizo: di
vide et impera (skirstyk ir 
valdyk!)

Amerikos laikraščiai vi
suomet giria Liebknechtą,

bininkų, dėl mažažemių, dėl (bet tai dar nereiškia,kad my

“Newark Leader”, sociali
stų savaitraštis, praneša ga
na įdomių dalykų apie vadi
namąją laivyno lygą (The 
national marine league). Ta-Škų klel.ikalų; Suvažiavi- i 
bga oiganizuoja kal.lnln'!mas buvo partyviškas, vie-pizacijai, įvedus karės
, -j ’Ji 1 • • MUVV /Ml V Y V lOlXUO. , V 1V uva y | y vvavim vu

kus diiro įtekmę spaudoj ir^nok viršininkai jame.vj, nutrukus ryšiams 
Washingtone ir kursto ame- (ificialiai atstovavo Jsavo svarbesniais Rusijos 
rikiecius pries kitas tautas. cr.A miniu indūiimns
Tos lygos tikslas esąs tas, 
kad padaryt Ameriką pir
mąja nacija ant juros.

Lygos valdyba rašinėja 
laiškus visiems Amerikos 
turčiams, biznieriams ir iš
anksto nužiūrėtiems visuo
menės veikėjams, kviesda
ma juos dėties lygon.

Nariai įkūrėjai moka me
tams $250.

Amžinieji nariai moka — 
paskandino $100.

FARIZĖJUS JAU ŠNEKA.

Baltimorės farizėjus kar
dinolas Gibbons jau suuo
džia, kad Amerikoj kvepia 
karštu žmonių krauju. Ir 
tasai bažnyčios kunigaikštis 
jau šaukiasi Kristų į part - 
nerius, kad pateisinus sker
dynes, jeigu jos iškiltų.

Ar Kristus buvo taikos

*****

Kada Amerika pertrauki 
dipliomatiškus ryšius su 
Vokietija, žinote, kas pir
miausia iškabino “flages?”

Ogi žmogėdros iš Wall 
streeto, biržos lupikai.

***** r

Tris dienas prieš karę 
f r; 
ve 
guerre socia*le”, kad francu- 
zai darbininkai neturi veika* 
lo guldyt savo galvas už 
Rusijos carą.

O dabar tasai pats Her
ve rašo straipsnius antgal- 
viu “tegyvuoja caras”. ‘

*****

Viena žydelkaitė iš Gar
dino gub., nuo Druskininkų, 
atvežė Amerikon pusę s va-' 
ro juodos—juodos lietuviš
kos duonos — “war bread”. •,

Wilsonas su Švabu pasi
rūpins jau, kad ir Amerika 
turėtų tokios duonos įva- * 
lias.

ancuzų socialpatriotas Et- Y: 
; rašo savo * laikyašty “La * j

ratnikų, dėl tų, kurie ren
giasi bėgti nuo vokiečių ka- 
riumenės antpludimo.

Šitie atsišaukimai darė į 
minias begalinę įtekmę, nes 
juo toliau tęsėsi kare, 
aiškiau visiem darėsi 
kion bedugnėn ritosi 
nija.

Centro komitetas, 
visa laika. Veikė ir vietinės 
organizacijos.

Karei įstojus į antruosius 
metus, partijos veikimas ne
tik nesumažėjo, o dar padi
dėjo. Pradėta leisti net slap
tas laikraštis “Baltijos Dar
bininkas”.

Žinoma, valdžia suarešta
vo šimtus musų draugų ir 
ne vieną al<omiteto narį iš
siuntė Sibiran ir katorgon, 
įbet musų draugai dirbo sa
vo darbą.

Lietuviai darbininkai 
daug ko turėtų pasimokin-

li jį. Jie giria jį veidmai
niaudami.

rėtų suprast
žmonės ta tu

tuo 
ko- 

žmo-

veikė

Kas giria 
“Vienybė Liet.” 
apie “Naujienas”.

“Naujienos sutiko tėvy
nę. — Ilgai klaidžiojusios 
socialistų “Naujienos”, pa- 
galiaus savo nr. 13 užreiškė, 
jogei dabar ir jos dažinoję, 
jogei lietuviai turi savo tė
vynę.— Intraukiame tatai į 
savo kroniką....”

Kapsuką, 
rašo ve

*****
Tai kaip dabar J Šliupas 

į Europą nuvažiuos atsto- 
vaut lietuvių tautą?

Nejaugi tos prakeiktos 
submarines sukliudys išga
vimą lietuviškai latviškos 
respublikos?

* * * * * ■■ g-

Draugas Kapsukas para- * 
gavo pinacųc(iš “Kovos”).

Svarbi naujiena LSS.
***** j

Worcester!© parapija pe
reitais metais išsimokėjo 
skolų $65.000.

O kur dar kunigo užlai
kymas ir kas kita. Taigi, 

j vienos tik parapijos žmonės 
sudeda į metus klerikalizmo^ - 
idėjai kokį $100.000.

Lietuviai socialistai, kiek 
jūs sudėsite LSS. namui.

*****
Ačiū dievams, diskusijos 

apie drg. S. Michelsono mo
kesčius Sąjungai jau pasi
baigė.

tojo. Tačiaus bus klaidinga 
manyti, kad minios nuėjo su 
patriotais, nors ir buvo pa
daryta nemaža mėginimų 
apsvaiginti žmones patrioti
zmo opiumu.

Karei kilus, legališkas par 
tijos veikimas taip apsisun
kino, kad virto visiškai ne
galimu. Tiesa, išliko kiek u-į t’ nuo savo brolių latvių ir 
inijų, kooperacijų, apšviccos visųpirm revoliucijinės iš

ties nelegališku kovos įran- 'draugijų, bet jų veikimas, i tvermės. Mes sakome: jeigu 
kių, kadangi atvira, legališ- Įkaręs stovio laiku, begalo įvisų tautu socialistai veiktų 
ka kova negalima prie da-.susisiaurino. Prasidėjo nele-iLiiP smarkiai, kaip veikia 
kartinių aplinkybių. Jie ,gališkas darbas. Reikėjo su-pstviai, tai nereikėtų

----% i jau pradėjo leisti slaptus Jįsti į. pagrindį ir organizuo- 
• Prie: laikraščius, kaip “Darbinin- kuoplačiausią slaptą agi- 
n nr-.i,.. “Spartakas”ttaciją^j "

l' ................
klausimo” ,klaušimą. Ir pradėjo 

sekančią ži- slaptas proklamacijas.
Nuo pradžios karės,

SLAPTOJI SOCIALISTŲ 
SPAUDA VOKIETIJOJ.

Kairieji Vokietijos so
cialistai priversti jau grieb-

Dabar išeina ant lygių. 
Vieni giria “Kovą”, o kiti 
“Naujienas”.

Bet tų gyrimų neverta 
paisyt. >* * * * *

Lloyd George sako, kad 
karė pasibaigs šių metų pa
baigoje.

Paprasti nariai —$2.50.
“Newark Leader” rašo, 

kad ne tik atskiri turčiai 
bet ir firmos dedasi 
lygos. Susimetę druton or-,kų Klausimas 
ganizacijon buržuazijps pi- ,ir kiti, 
lioriai gali kontroliuot ir vi- “‘Darbininkųlionai gali kontroliuot ir vi
suomenės nuomonę ir spau- Nr. 2 randame 
dų* jnią:

Kaip matot, buržujai vei-i %.v1.. -p. . . Kuometkia išsijuosę. Draugai sočia- J 
listai, mes turime veikti1 
dar smarkiau.

.^Partija nutarė atsi- 
i liepti jKiekvieną bėgamąjį 

i leisti

i žmo
nijai taip ilgai laukti pate
kant socializmo aušrinės.

(Medžiaga imta iš “Strah- 
dneeks” if “Sbornik Social
demokratą.”)

ILG/\ JIEŠMĄ BEDRO- 
ŽIANT.

Socialistai taip ir j------
žengia pirmyn su Chicago j1 
užmegstu sumanymu tverti' 
savo susišelpimo dr-ją. Ki-> 
ti reikalai, dažnai daug 

i menkesnės svarbos, nustel- 
mylėtojas — klausia kores-ibia šį pirmaeilį sumanymą, 
pondentas kardinolo. į () tuo tarpu, taip vadina- 

Ne—atsako Baltimorės nlame tautiškame susivieni- 
farizėjus — juk patsai Kri-įji1(1c dalykai krypsta 
stus pasakė, jog jisai atne-|bioĮ>x.e,nion pusėn, 
še pasaulin ne taiką, bet kurios 

kardą. _ ..............jKI)(-,k;1
Supraskite, geri krikščio- į tūkstantis socialistų ir

nįs, kad jeigu jūs pradėsite 
skerdynes, tai kardinolas 
Gibbons ras evangelijoj už
tektinai punktų, kad patei
sinus kraujo praliejimą. Ant 
to jau jie specialistai.

vis 
“Tėvynė” 

palaikymui aukauja 
ir pinigų ne vienas 

■ .ių 
simpatizatorių,vis aiškiau ir 
aiškiau krypsta prie tauti-

iki
j ______ __ Liebknechtą birželio 1915 metų, tai yra
už kovą prieš karę 23 d. lie- per vienus metus laiko, par
pus 1916 m. nuteisė ant |tija išleido apie 50 atsišau
dė metų į kalėjimą, tai jisai (kimų, atspauzdintų daugiau 
sušuko savo teisėjams: “o negu 500.000 egzempliorių, 

jvistik aš šaukiu — “šalin'Atsišaukimai buvo leidžiami 
kare, šalin valdžia!” Tuo ke- latvių, rusų ir lietuvių kai
liu, kuriuo < K. Liebknech- bose.

nuėj°, eina tūkstančiai
""Vii’ tūkstančiai musų draugų'ėjo rugpjūčio 1914 m.

^Geriausieji musų draugai j baigiasi žodžiais: “Kova už,
(pripildo dabar katorgas ir musų pavergėją carą ir už cukraus neatjaučiama, 
kalėjimus. Tik* ne visi teis-'valdininkus dykaduonius čiaus gi, manoma, kad tik 
mų nuosprendžiai pakliūna ■mums bjauri ir šlykšti. Ko-lp^1^^ slstemą įvedant atei- 
į spaudą. j va su carizmu — tai vienin-

Vienas musu draugas A. i telis būdas išgelbėti žmoni- .
prasėdėjo pirm teismo ka- išgelbėti darbo žmones iš \aP° leista, Kepant

K STOKA CUKRAUS DANI
JOJ.

Nuo naujų metų (1917) 
Danijoj tampa įvesta cuk
raus ženklu sistema, tiktai i 7

turint minėtus ženklus atei
tyje bus galima gauti nusi
pirkti cukraus ir tai nedau
giau, kiek bus reikalingaPirmasai atsišaukimas iš

Jisai)kiekvienam asmeniui. No- 
Jrint pakoleik didelės stokos 

te-

lėjimc 7 mėnesius už plati- Pon0 vergijos.”
Rugsėjo mėn. išėjo 

į atsišaukimas “į 
‘“va

nuo cukraus bado. Neseniai 
ruginę 

duoną įmaišyti nuo 15% — 
50% miežinių miltų. Taigi

J. D. ROCKEFELLERIS 
Už VISUOTINĄ KAREI

VIAVIMĄ.

laigi. taigi! britai jau
1915 m. vasarą žadėjo karės 
pabaigą, liepė tik laukt Kit- 
chenerio armijos.

* * * * *
World’o almanache

1916 m. pasakyta, kad apie 
vasarą 1916 m. Vokietijai 
pritruko kareivių.

Tai buvo viena iš tų pra
našysčių, kurios niekuomet 
neišsipildo.

Pastaruoju laiku visų mu
sų klerikalų širdys pradėjo 
linkti prie kaizerio. Mat, ca
ras Lietuvai nieko neduo
da, o kaizeris duoda.

Dabar tiems musų naba
gams bus bėdos. Reikės iš- 
naujo lenkti savo širdis 
prie talkininkų ir demon- 
struot ištikimybės jausmus.

* * * * *
Apie Ateities Oina prigulminga Lietuvą, 

daugiausia rūpinasi tie, ku-i 
l ių pačių kromas neperdid- 
žiausiam davade.

£ * * * *
“Kardas” sakosi nekeisiąs 

prenumeratos.
“Kardas”

***** i

tokiam Kučinskui
prie Sąjungos,

Ir kam 
prigulėt 
kuomet kokių ten presbite
rionų ar metodistų mitinge 
jisai susikalėHojo sau ant 
mokslo per 100 dolerių?

***** , v
Drg. J. B. S. stoja už ne-

Jei 
nori, tegul stoja, bet kam 
pykt ant tų, kurie nenori 
neprigulmingos Lietuvos. 
Juk ją mes neišsikovosim.* 
Ją mums padovanos tie 

Jeigu jau džentelmonai, kurie mums ir 
pakeltų pren. iki musų tautai tiek gero veli- 
“Keleivis” turėtų ja, kiek plėšikai. Ir todėl nė- 
o “Laisvė” ko

kui jį nusiuntė karės fron- svarbus 
tan. Kuomet kunigas laimi- liaudį”. Ten sakoma: ... 
no ginklus, draugas A su- į landoje, kada žmonijos liki- 
šuko: “Na, o kaip su palie-;mas padėtas ant svarstyk-

į iš 
pasodino ant trijų metų į darbo minių turi žinoti: kas 
kalėjimą.

Kitame garnizone jaunas kas daryti, 
kareivis laike pulkininko į žmoniją... dar niekuomet ne- 

prakalbos sušuko: “šalin j girdėta, kad valdžios gintų 
masinis žudymas”. Už tai darbo šmones. Visur, o 
jisai gavo penkis metus ka-,ypatingai Rusijoj, kulka ir 
Įėjimo. >nagaika — tai vienintėlėlis

k_______  _______ Musų draugas K. sugrįžo atsakymas į darbininkų rei-
politikose; ažuot buvę beša- 'iš sargybos begalo nuvargęs, kalavimus.”

Atsišaukimas baigiasi lo- 
šalin

ninku partijos. Ji virsta ofi->^^^^ ^e užmušk? U z tai jį lių, kiekvienas žmogus

’ New Y.orke, prie baptisttj 
bažnyčios ant penktos ave
nue gyvuoja vadinamoji bi
blijos draugystė, kurios pre
zidentu yra jaunasai Rocke- 
felleris. Laike metinių tos 
draugijos .pietų J. D Rocke- 
fellleris pakilo ir pasakei joms?

Kada buvo svarstoma Lie-

cialiu Sandoros organu, nau
dodamos ta proga, kad so- 
calistai savo tarpe nesutin
ka.

Apie SLA. vadus “Nau
jienos” visai teisingai sako:

“Ažuot rūpinęsi pašalpos
ir apdraudos reikalais, jie 
praleidžia laiką visokiose'

liški ir bepartyviški musų Jisai nebuvo miegojęs veik.
visuomenės judėjime jie ro-Tris dienas. Jo viršininkas 'zungais: šalin kare!
do didžiausią partyviškuma. j uždavė jam kokį ta kvailą patvaldystė! šalin Baltijos 
Ar toks elgimosi būdas gali i klausimą. Draugas atsakė baronu viešpatavimas! te- 
ikvėpt užsitikęjimą draugi-

kaltas dėl tos katastrofos ir 
kad išgelbėti

sieis valgyti “karės duoną”.

BIBLIJOS PASĖKĖJAI Už 
KARĘ.

Philadelphia, Pa. — Bidd- 
lio Biblijos klesų armija, 
turinti 12.000 narių, pasiun
tė Wilsonui sekančio turinio 
telegramą:

■ imt $5.00, 
kius $7-8.

* * * * *
“Keep behind the presi

dent” — pasakė Jokūbas ši- 
ffas, pusiau vokiškas, pu
siau žydiškas New Yorko

ra dyvo jeigu by kas pasa
ko : timeo danaos et dona fe- 
rentes 
nors jie 
neštu.

(bijaus danajiečių, 
ir dovanas mums

***** 
viltis drauge J B.

“Biddlio Biblijos klesų ar- bankieris, kuris ir su Mor- 
mija pasiūlo spėką 12000 na- '£’anu vieną pypkę gali ru- 
rių apgynimui musų šalies”.

Biblija ir kanuolė! Te
gyvuoja biblija ir tegyvuo
ja kanuolė!

prakalbą:
“Visuotinas priversti

nas kareiviavimas yra 
vienatinis būdas praša- 

• lint klesinę dvasią šioje 
demokratiškoje šalyje. 
Ir jau tiktai todėl aš 
stoju už konskripciją.

tuvių Dienos klausimas, S. 
LA. viršininkai padarė sla
ptą sutartį su klerikalais ir 
įsteigė vadinamą “Centrąlį 
Komitetą” iš klerikalų ir 
tautininkų atstovų. Kas * 
prie tų sriovių nepriklausė;

klausimą. Draugas atsakė baronų viešpatavimas! 
nelabai aiškiai. Tuomet vir-'gyvuoja tautų sukilimas! 
šininkas pradėjo kolioties. tegyvuoja socializmas!
Tuomet draugas, pritrukęs Sunku butų suminėti vi-
kantrybes, pasakė: as .au- sus atsisaukimus. Jų turinys 
sakiau, o jeigu jūs negirdė-į labai įvairus ir pritaikintas 
jote, tai todėl, kad jūsų au-,prie įvairių atsitikimų: pa
šys prikimštos purvu. Uždekim, kada ateina 9 šau
tuos žodžius karės teisinąs šio, partija leidžia atsišauki- 
nuteisė jį ant 12 metų į ka-Įmą, kada ponybė prašo au- 
lėjimą? Ikų, raudonajam kryžiui, par-Ikų raudonajam kryžiui, par

Menka
S., kad ateities Lietuvoj ne
bus tautiškos kovos ir pro
letariatas sučėdys daug spė
kų. Kažin tik ar nebus ten 
maži Balkanai?

* * * * *
Kas kam rūpi, o kaimyn- 

“Laisvės”

kyt.
“Stay by president” šau

kia ’’Staats Zeitung” ir “He
rold”.

Nabagėliai. Neseniai tą
patį Wilsona šaukšte van- j kai “Vienybei”KNYGŲ APŽVALGA.

Vokiečių-lietuvių žodžių
rinkinys (Deutsch-litauis- .2 . . v TT ,
cher Wortschatz) sutaisė W godami uz Hughesą - o 
St. Vidunas. Išleido Otto dabar- kalP toa krykstau-

dens norėjo prigirdyt, kolio- koncertai....
čiru Viriu

von Maucleroae, iiizeje.
“Nauja Liet. Ceitunga” 

sako: Šis žodžių rinkinys be 
rods teikiamas pirma vokie 
Čiams. Bet paskui jisai' bus jos karalius Nikalojus neno 
naudingas ir lietuviams.

Kaina 2 markės 50 pf.

Iš telegramų: Juodkalni-

ri atsisakyt nuo- karališko 
sosto.

NEMUNO TILTAI KON- *
TROLIUOJAMI.

Tilžėj Ceintunga rašo 
peržiūrėjimas įvestas. Kie
kvienas turi savo išsirody- 
mo popierius turėti, šiai] 
bus baudžiamas.



(Tąsa)

negalėjo staiga įvykti, kad toks persikeitimas laukinio 
žmogaus gyvuliškų jausmų turėjo eiti palengva, laip
sniškai. Jau pas laukinius žmones vietomis galima bu
vo užeiti ženklus “romantiškos meilės”, apie kuriuos 
plačiai aprašo Westermarck’as savo knygoj. Kita ver
tus, mes matome, kad ir šeimyniškoj gadynėj antrie
ji meilės jausmai labai sunkiai leidžia savo šaknis ir 
labai palengva plėtojasi.

Paimkime kad ir lytišką,gėdą. Taip vadinamoj 
kultūros gadynėj Ryme buvo padaryta dieviška (Tu- 
tunnus) stovyla, turinti vyrišką lytį ir laike šliubinių 
ceremonijų nuotaka viešai turėdavo užlipti ant tos 
stovylos ir atlikti susinėsimą. Veisimosi dievas, pa
dirbtas susinėsimų momente, visose viešose vietose, 
kaip tai: parkuose ant plečiu, didesnių gatvių ir tt. 
būdavo išstatytas neva kaip ženklas, paskatinantis 
žmones prie veisimosi.. Biblijoj taip yra pasakyta, kad 
Abesolomas viešai ant namų stogo susinešinėja su sa
vo tėvo Dovido pačiomis, kad parodžius miniai, jog 
jis pasiliko tėvo turto paveldęju ir kad pradėjo pildyti 
visas tėvo pareigas. Apie tai, kad Homero karaliaus 
dukterįs plovė svečiams kūnus ir tepė juos aliejais, 
jau buvo minėta; bet ir vėlesniais laikais graikai laike 
iškilmių vaikščiodavo nuogomis lytiškomis kūno dali
mis, atiduodami joms pagarbą kaip suteikėjoms pa
sauliui gyvybės. Jau viduramžiuose pas vokiečius vie
špatavo įprotis pradedant nuo paprastų žmonelių ir 
užbaigiant karaliais, vakare visiems nuogai nusireng
ti ir be jokių drabužių eiti gulti. Apie šiuos įpro
čius liudija drabužių daugybė tų laikų rasėj ų. Betur
čiai, nuogi po kelis gulėjo ne tik viename kambary, 
bet ir vienoj lovoj. Tik moterįs, nuogai nusirėdy- 
damos ir eidamos gulti sykiu su svetimais vyrais, bū
tinai turėdavo ant galvos užsimauti tam tikras kepu
raites su plačiais kaspinais. Danijoj įprotis vakare 
visiems nuogai išsirengti dar XVII šimt. buvo neiš
nykęs. Lippertas savo knygoj pasakoja apie danus: 
“Vienas lenkų aficieris 1658 metais atsilankė pas tuos 
žmones ir kada jie pradėjo nuogai rengtis jo akyvaiz- 
doje, jis užklausė: ar jums negėda nuogais pasilikti, 
kuomet aš čia randuos? Pastarieji.gi atsakė: to, ką 
dievas sutvėrė, niekados nereikia gėdintis; pagalinus, 
juk ir drabužiai, visą dieną ištikimai tarnavę musų 
kūnui, turi pilną teisę nors nakčia pasilsėti.” XV šimt
mety pas rusinus buvo įprotis sykiu vyrams ir mote
rims eiti į visuomeniškas pirtis. Ir kas keisčiausia, 
kad suėjus į pirti, tūli vyrai pasirišdavo “gėdos” raiš
tį, o moterįs pasilikdavo visiškai nuogos, tik ant galvos 
su kepuraitėmis ir ant kaklo su karoliais. Viduram
žiuose iškepta duona turėdavo lytiškų organų išvaiz
dą: kepėjai iš tešlos lipindavo įvairiose išvaizdose ly
tiškus organus ir paskui juos kepdavo. Ir tokią duoną, 
godžiai valgydavo ne tik žmoneliai, bet ir kunigai. 
Tų duonų vardai, atsakanti jų išvaizdai, buvo varto
jama be jokios gėdos kunigų, merginų, tėvų ir kūdi
kių. • .

Nekaltybe. — Įprotis saugoti savo nekaltybę taip
gi palengva įvyko. Pirmiausia saugoti savo nekaltybę 
turėdavo tik moterįs, vyrai gi nuo to buvo liuosi; net 
ir moterims buvo daromi išėmimai. Pavyzdžiui, Bo- 
chume išleistuose įstatymuose buvo perskyrimas 52, 
punktas pirmas, kuriame pasakyta, kad vyras, turin
tis moterį ir negalintis užganėdinti jos reikalavimų, 
privalo ją nuvesti arba nuvežti pas savo kaimyną. 
Benkų apygardoj prie šio įstatymo priduriama toks 
prierašas: “Paskui vyras privalo savo žmoną atgal 
paimti, parsivežti namo, mandagiai pasodinti už stalo 
ir pasiūlyti keptą vištą ir alaus stiklą.” Veik visoj Vo
kietijoj moterįs turėdavo įstatimišką teisę susinešti su 
svetimais, jeigu jų vyrai negalėdavo užganėdinti. Net 
Martynas Liuteris savo knygoj “Vom ehelichen Le- 
ben” pasakė, kad moteris, kurios vyras yra silpnas, ga
li nuo jo reikalauti pavelijimo slapta turėti susinėsi
mus su jo broliu arba artimiausiu draugu.

Vienok šeimyniškoj gadynėj, jeigu vyras stiprus 
ir pilnai savo pačią užganėdina, moteris juridišku 
žvilgsniu privalo būti ištikima. Visiškai kitaip da
lykai buvo su vyrais; jų globoj radosi prostitucija, ku
ri šeimyniškoj gadynėj buvo išsiplėtojus iki augščiau- 
sio laipsnio. Viduramžiuose “moterų namai“ (Frauen 
Hauser) buvo pripažinti reikalingais dėl miesto gy
ventojų ir jie skaitėsi viešomis ir naudingomis visuo
menės įstaigomis; vyrų susinėsimai su nevedusiomis 
moterimis nesiskaitė morališku prasižengimu. “Mote
rų namus” stengdavosi užlaikyti ne tik svietiški Rūg
štesnės klesos žmonės, bet ir dvasiškija—vyskupai, ar- 
civyskupai, o Ryme net pats popiežius gaudavo dalį 
pelno iš tų namų. Apart to, kaip vyskupai, taip ir 
popiežius rašydavo apie tokius namus straipsnius ir 
garbindavo tas moteris, kurios randasi namuose ir 
pardavinėja savo kūną. Iš paleistuvystės namų XVI 
šimtmety popiežius gaudavo katais apie 20,000 duka
tu metinio pelno. -Maipco arcivyskupas taipgi gauda-
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vo nemažą dalį pelno iš paleistuvystės namų; 1442 m. 
kaip rašo von Maurer savo knygoj, jis graudžiai skun
dėsi, kad miestas, įsteigdamas paleistuvystės namus, 
jam daro didelę konkurenciją ir kad žymiai jo įplau
kos sumažėjo iš paleistuvystės namų. Strasburgo vy
skupas 1309 metais pastatė namą ir užlaikė paleis- 
ves. Buvo net tokių atsitikimų, kad vyskupai pa- 
leistuvysės namus valdydavo taip, kaip kad dabar 
valdo parapijines bažnyčias, paskirdami ant jų kuni
gus perdėtiniais. Pas tūlas tautas laike šeimyniškos 
gadynės paleistuvystės namai buvo užlaikomi didelėj 
pagarboj ir toms moterims, kurios gyveno juose, su
teikdavo didesne pagarbą, negu toms, kurios vedė do
rą šeimynišką gyvenimą. Abissinijoj kurtizanės ne 
tik kad buvo gerbiamos, bet dar prie karališkų palo
vių užimdavo gana augštas vietas; tankiai jas paskir
davo miestų ir apygardų viršininkėmis bei valdytojo
mis. “Vedę vyrai, turinti savo šeimynas, labai di
džiuojasi, jeigu gauna progą susidraugauti su kurti
zanėmis. Turtingesnieji stengiasi net savo namuose 
jas užlaikyti. Indijoj bajaderės (paleistuvės) naudo
josi įvairiomis privilegijomis, kuriomis negalėjo nau
dotis vedę moteris ir joms buvo suteiktas garbingas 
vardas — “maloningos moterįs”. (Begum). Kada 
Budda atkeliavo Į Bezalio miestą, tai būdamas dieviš
ku pranašu, apsigyveno pas garsiausią miesto baja- 
derę, nepaisydamas to kad miesto magistras nenorė
jo jam užleisti tos garbes, kuria pirmiau pats naudo
josi. Japonų poetai garbino tas mergaites, kurios 
ant kelių metii parsiduodavo į paleistuvystės namus, 
kad už tuos pinigus palaikius tėvus arba savo mylimą
jį. F. S. Krauss savo knygoj nurodo, kad Japonijoj 
susinėsimas su mergina, pardavinėjančia savo kūną, 
skaitoma ne kaip paleistuvystės akto atlikimas,bet kai
po Įžengimą i laikini šeimynišką gyvenimą. Gei
šos taipgi naudojosi visuomenės pagerbimu. Afimto
se tūloms paleistuvėms buvo suteikta karališka pagar
ba ir po jų mirties pastatyta viešose vietose stovylos. 
Tūlose vietose prostitucija tampriai rišosi su religija. 
Herodat nurodo, kad Babilionijoj kiekviena moteris, 
nepaisant prie kokios klesos bei luomos ji priklauso, 
sykį savo gyvenime privalėjo atsisėsti ant meilės die
vaitės Militos altoriaus ir atsiduoti vyrui, kuris pir
mas meta ant jos kelių pinigų; tie pinigai eidavo mei
lės dievaitei Militai. Religinė prostitucija labai buvo 
išsiplėtojus Azijoj ir Graikijoj. Veik prie kiekvienos 
bažnyčios būdavo ir “pasilinksminimo namai”, ku
riuose gyveno daugybė paleistuvių. Pavyzdžiui Ko
munoj buvo apie šeši tūkstančiai paleistuvių, kurios 
visą savo uždarbį aukojo bažnyčiai, arba geriau 
kant, jas užlaikė pati bažnyčia.

bes” ir “žmoniškumo”
sės. i
rūpėjo karės pabaigos pris- ketų bijot Amerikos ir jos 
kubinimas. Kas iš to viso de- galėtų viską ir viską skan- 
klamavimo ir dekoracijų iš- dint be jokios baimės, 
ėjo — visiems žinoma; ne- nuskandintų kur kas 
reikia nei daug aiškint.

Vokietija jau sumušta, generalis štabas apskaitė, 
Austrija jau merdėja-sau- kad per mėnesį submarinos 
kė tuomet Rusija ir Fran- gali nuskandinti laivų, 
cija, traukdamos karėn tuos į rinčių miliona tonų, 
pusiau čigonus, pusiau ita-■

tai' 
dau

giau. Štai kodėl Vokietijos

tų- ' 
.. ............ .... . Tuo'

.! tarpu, pereitais metais į 
lūs. Ir Rumunija pasigundo Britanijos uostus įplaukė vi- 

’ ’ * j1 so labo laivų, turinčių apie
11 milionų tonų. Jeigu Vo-I 

gerai jkietijos submarines kas mė
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271 Berry Street

Gydau ligonius įvairiomis ligomis, 
o ypač mano specials 

tni moterų ligos.
Gerai jsitūmykit adresą:
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ATSIRADIMAS ROMANTIŠKOS MEILeS.

Labai žingeidus apsireiškimas atsiradimo roman-

turn kokia audra, pereina per žmoniją, apima augšte- 
snę klesą, sukelia didžiausi ištvirkimą ir greitai vėl 
užgesta. Ir tik paskutiniame laipsny šeimyniškos
gadynes vėl pasirodo, pradeda palengva plėtotis ir į- 
cina į normales meilės vėžes.

Graikija j pas cllaudicčiiis pirmiausiai pasirodė 
audra romantiškos meiles, kurią, veikiausiai, iššaukė

sniu senovės graikų ir dabartiniai dailininkai negali 
ii meile buvo supinta su di- 
žiaitrumu. Graikų moteris buvo 
, uždarytos; kaip kaliniai, joms

džiausiu ištvirkimu ii 
atskirtos nuo pasauli

ti. visokie susinėsimai, pasikalbėjimai bei pasimaty- 
.mai su vyrais, išskiriant savojo,- uždrausta. Augė
lesnės klesos moteris apšvietoje stovėjo ant lygaus 
laipsnio su verge, kuri jai patarnauja. Todėl moterįs 
negalėdavo savo vyrams suteikti prakilnesnių jaus
mų, pakelti jų ūpą bei dvasią, negalėdavo pritraukti 
prie savęs vyro, kad jis nuolatos būtų prie jos prisi
rišęs. kaip kad dabar yra. Tokiu bu du vyrai, trok
šdami meilės, trokšdami gauti nuo moterų įkvėpimą, 
visuomet kreipdavosi į paleistuvystės namus, susidė
davo su paleistuvėmis, kurios, kaip jau minėjome, bu
vo liuesas, apšvietos, prakilnios ir gerbiamos ne tik 
visuomenės, bet ir karalių. Vyrai, ypatingai poetai 
ir dailininkai, paleistuves statydavo savo idealais ir 
jose matydavo lygų sau žmogų bei draugą.

Tolinus graikai jau pradėjo neužsiganėdinti pa
leistuvėmis, jie ėmė klajoti toj savo romantiškoj mei
lei, bejieškodami prakilnesnių jausmų ir kas syk vis 
klimpdami į didesnį ištvirkimą, vis daugiau morališ
kai nupuldami. Pradėjo vyrai su vyrais romansuoti ir 
atlikinėti susinėsimus, ši “gamtiška meilė” užsidegė 
gimnastikos kliubuose ir gimnazijose, laike lavinimo 
savo kūno; ištvirkimas taip smarkiai išsiplėtojo, kad 
paskui pradėjo skaitytis natural išku bei gamtišku ap
sireiškimu. buvo praktikuojamas ir užginamas net fi
losofų ir kitokių mokslo vyrų. Galų gale, ta jų “mei
lė” pradėjo lošti tokią pat rolę, kokią lošia dabartinė 
lytišką meilė. Mes randame, kad vyras, įsimylėjęs į 
kitą vyrą, elgėsi lyginai taip, kaip kad dabar įsimylė
jęs vyras i moterį. Jie rašinėdavo meiliškus laiškus, 
eiles, pasakodavo visokias nesąmones, išreikšdami sa
vo meiliškus jausmus, būdavo pas juos pašėlęs pavy
dumas tos meilės, klajodavo naktimis, eidavo ir sto
vėdavo prie,durų savo mylimo, skųsdavosi nuobodu
mu, ilgėsiu ir tt. žodžiu, visas tų laikų graikų elgi
masis perstata neapdirbtą karikatūrą dabartinės 
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pigaus laimėjimo ir gausaus 
pelno.

Kiek ji pelnė mes 
žinome.

Daugelis Amerikos džin- ---- -• -- --------
goistų, apsimetę žmonijos ; Britanija lieka be prekybos. KN YGĄ APIE LYTIŠKĄ 
labu, šneka ir argumentuo-;Kyšiai su svietu nutrūksta,' 
ja panašiai. Girdi, Vokietija <> Britanija gali prasilaikyti 
jau stingsta, tai mes duosim 
savo miliardus ir laivyną ir mėnesius.
užbaigsime karę, žinoma, —j Paprastais, ne karės, 
vardan žmonijos gerovės. Ir tais Britanija įgabena (12.-; 
Wilsono organas “The New;000.000 tonų maisto; o to ; 
York AVorld” priduria dar .'maisto jai užtenka ne dau-1 
apie baisią morališką (dori- 'pau, kaip ant 6 savaičių. O 
šką) įtekme kokią turės A-.kas bus, kada tiek maisto' 
merikos įsikišimas. 'negaus? Atsakymas aiš-j

Lygiai'taip kalbėta Ru-lkus. Negana to. Juk Britą-* 
manijoj ir Italijoj, nors tų nijn turi dar siųsti maisto 
šalių'politikieriam net Ame-'^vp kariumenės Francijoj, 
rikoj netikėta. Perdaug jau Egipte, Solonikuose irtt. 
nuogi, perdaug jau aiškus, 
buvo plėšikiški tikslai.

įdomu, kad ne tik sociali
stai, bet ir daugelis šiaip jau'vargiai rizikuos siųsti savo, 
žmonių ir net politikierių laivus, o žmonių-darbininkų, ’ 
persergsti Ameriką nuo ka-,kurie sutiktų važiuot dai
rės. Tūli iš jų tai daro iš vais, žinodami, kad juos lau- 
geros valios, o tūli tiktai to- kia mirtis, taip pat gal visai 
dėl nenori karės su Vokie- nesirasti.
tija, kad jiem rupi karė su 
Japonija ir Mexika. 
padėki m, <
laikraščiai.
'Jųjų argumentai pi 

rę yra gana įdomus, 
klausykim, ką jie sii

nuo skandins viena miliona 
tonų, tai per 11 mėnesių

be maisto is šalies tik kelius

; > AR TURI TĄ NAUJĄ

| Žinoma, submarinoms į 
į pradėjus veikt įtemptu smar 
.kurnu, neutraliai biznieriai

Iš to lengva padaryt išve- 
Taip, dimą, kad submarinos, veik- 

elgiasi Hearsto damos į nieką neatsižiurint, 
gali suvaryt Britaniją į ožio

• -a _

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

Apie tos knygos naudingumą pa
klausk t’ji, kurie jau ją turi.

Knygos vardas
mc- i E Patarmes Merginoms 

r Apie Lyties Dalykus. 
I Parašyta žinomos lytiSky dalyku

1 n aiškintojos ponios M. II. SANGER.
i Ta knyga reikalinga visiems: mer- 
Hginoms, moterims ir vyrams. Joje 
B aprašoma lytišku organu iSsivysty-

1 nias, jy veikme ir svarba visame mo
teries ir vyro gyvenime; apsivaisini- 
mas; vaisiaus augimas; nėfitumohy- 
gijena; motinystė ir jos hy gi jena. 

h') aingi aprašoma lytiškos ligos, savi-
I K žagystū ir daug kity įdomiu dalyku.
f > K nyga turi 120 pusi, ir papuoSt* 

‘ paveikslais, kurie palengvina aprašo
mus dalvkus suprasti.

KAINA TIK 50c,
AR MYEI DAINAS?

Štai nauja dainy knyga, kurioj ra
si daug tokiy dainy, kuriy niekur jau 
nerandama. Knygos vardas

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

kurioje telpa daugybė įvairiausių dai- 
r i. T'arpkitų yra nemažai senoviškų, 
kurias mūsų seneliai dainuodavo, bet 
kurios dabar veik visai užmirštos.

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

KAltfA 50c.

ragą per kokia 10-12 mene- 
SIU.

Apie Franciją reikia pasa- 
mt vo-jkyti, kad jai jau dabar trū- 
. ' .... il.-.-hi Tnc mirriinboei'

kelią i Franciją ir Angliją. 
Žinoma, tai gana bloga ii

Lillio apygardose dabar 
Yių rankose. Ir jeigu 
icija anglių negaus iš 
•, jai bus didžiausio var

Britanija ne-

AR VERTA BŪTI TEISINGU?
Visada yra žmonių, kurie stengias! 

dorai ir teisingu 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- 
šia pasaka. Tos knygos vardas

i į Kovotojas uz Teisybę 
i Jeronimas Savanorolla.
| Kas nori žinoti apie teisingo žmo- 
3 gaus vargus senovėje ir apie dvasifc- 
i kij< s darbus, tam Ši knygelė būtinai 
S reikalinga. /
t KAINA TIK 2bc.

Reikalavimus ir pinigus siųskite 
šiuo adresu:

J. STROPUS, f
6 Loring St.,

> So. Boston, Mass.
galėtu padėt taikiniu- į 
? 1 tai atsako tūlasJuk faktiškai jau nuo ka-J;;im 

rėš pradžios Amerika ne-plea 
siunčia laivu Vokietijon, jnerican) pranašavimu', kad 
Ergo — ir Britanijos ir Vo-p 
k i e t i j o s pa skel 1) tosio s

ŠOKIŲ MOKYKLA
prisidėjimas

ĮKlk'VaUJV OCtVU KUVU0.

ir visgi iš to nieko neišeina,

Jau 36 metai, kaip 
gyvuoja Prof. Stem 
šokių Mokykla, 952 
Broadway, kam p. 
Myrtle avė. Brook
lyn. N. Y.

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

j ' nuo $5.00 iki $10.00 pagal šokių.
kykla atdara nuo 9 ryto iki 11 vaL 
vakaro, taipgi ir nedeliomis. Mokina-

dėjimą. • j
kos tiesių žvilgsniu žiūrint. I Amerikos laivynas. Kokia

Bet kasgi šioj karėj paiso galėtų būti jojo rolė? šiuo- 
teisių? Net juokinga kalbėt pni laiku prieš vieną vokie- 
apie teises. Jeigu neutrališ- ;čių karės laivą talkininkai j 
kas žmogus papuls tarp ka
riaujančių pusiu ant saus-
žemio, ji kas minu ta laukia nes vokiečių laivynas tuno 
kulka. Ta pati rizika ir ant'savo uostuose ir niekur ne- me balių šokius ir suge’aus. Klausk 
juros. I išeina. Taigi, jeigu prieš 1

Angli ja jau seniai giriasi j vok. laivą butų ne 3, o 4 tai- 
badu numarisianti Vokieti-ikininkų laivai, rezultatas = 
ją, atkirsdama ją nuo viso'nuo to nesimainytų. Kaize- 
pasaulio, kas, jai išdąlies ir rio laivynas visviena neiš- 
sekasi. Amerikos politikie- eitų iš Kielio bazos, o jisai 
riai ir laikraštininkai prieš 
to neprotestuoia, nes jie da
ro bizni su talkininkais, o ka 
daugi tu talkininku daug, 
tai ir biznis gerai apsimoka, cijos iš Amerikos: karei 1:

Vokietija nutarė atšilę 
gint Britanijai tuo patim: 
akis už aki, dantis už dantį Ininkai jau nebegautu tiek a-j 
ir apskelbė Britanijos ir municijos: antra gi, jos ir 
Franciios blokadą., [privežt nebūtų galima.

Kokias pasekmes rolės tu-1 Amerikos milionai? Žino-’ 
rėti blokada? Vokietijos ge-lma, jie butų pravartu gauti 
neraliam štabe sėdi vvrai su Europos bankrutams sko- i 
p-alvom, o ne su puodynėm, joms apmokėti. Bet pakelti 
Tą jau žino visi. Jeigu jau išdirbystę ant didesnės ska- 
iie nutarė ka nradėt, tai,,les, pakelti amunicijos išdir-
veikiausia, išdirbo geriau- bystę vargiai jau galima 
sius pienus. " Franci joj ar Anglijoj. Pini- i

Per pirmą-savaitę, inuo Ijgai nieko negali padėt, kuo-Įj

apsiminavęs ir prie jo ne
galima dasigaut.

Ir dar: šiuomi laiku talki
ninkai gauna daug amuni-

Amerika turėtu savai

atsilankydamas informacijų.
THE STERN SCHOOL of DANCING 
950-52 Broadway, Brooklyn, N. Y.

DR. I. A. LEVITT
BURGEON DENTISTAS

KktuB| dantų iuUMm 
<nt»yk. litraakia ba jokie 
gfcaaima. Paklaukito, kna 
paa noon* dantis taisi.

221 So. 4th Street * 
Brooklyn, N. T.

Telephone 595 Graenpoint.
Daktaras J. MISEV1ČE

Specialistas Širdies ir 
Plaučių li^ų. 

Nuo 8—10 ryto 
Nuo 12—2 po plot

270 BERRY STREIT 
BROOKLYN, N. *4
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KOVAI”
Tiesa, mes gavom “Atsa

kymą ‘Laisvei”’. Manėme, 
kad draugams jau vietos 
pritruko “Kovoje”. tiems 
bergždiems ginčams šelpi
mo klausime, tat mielai bū
tume patalpinę jūsų atsaky
mą ’’Laisvėje”, būtume už- 
leidę jums gerą sklypą vie
tos. “Laisvės” redaktorius 
pasiuntė jums telegramą, sa 
kydamas, kad atsakymas 
galės tilpt “Laisvėje”, jeigu 
jisai netilps ’’Kovoje”. O 
jus užėmėt pustrečios skil
ties “Kovoje” ir panorėjo t 
užimt pusketvirtos skilties 
“Laisvėje” tuo pačiu raštu. 
Jeigu kam patinka toks vie
tos aikvojimas, tai jau tik 
ne mums.’’Laisvė” paprastai 
nemėgsta maitint savo skai
tytojus visokiais perspauz- 
dinėjimais. Be viso to, mes 
nenorėjom leisti dar vieno 
“Laisvės” num., specialiai 
pašvęsto “Kovai”, o taip bu
tų išėję, jeigu prie “Kovos” 
atsakymo butufne tiek pat 
dar savo prierašą pridėję.

Manom, kad ginčus dėl 
šelpimo galima užbaigt. Pri- 
sipažinot prie klaidos —tai 
gerai, bet “Naujojoj Gady
nėj” tai neatitaisyta. Mes 
ant visados pasiliksim tos 
nuomonės, kad diskusijose 
šelpimo klausime jus buvot 
neteisingi sulyg kitų laikra
ščių. Šiaip ar taip turite 
pripažint, kad Amerikos so
cialistai net ir šelpimo klau
sime pasirodė ne oportunis
tais. Jie išlaikė savo fondą. 
Jeigu jie visą laiką tai]) el
gėsi, tai reikėjo ir jums man 
daugiau elgtis su ’’Keleiviu”, 
bent tame klausime ir jeigu 
kritikuot, tai draugiškai. Ta 
begalo nedaili jūsų kritika 
savo laiku iššaukė aštrumą 
ir musų pusėje.

Kad “Laisvės” red. butų 
kuomet nors ėjusi prieš 
Brooklyno konferencijos re
zoliuciją, to, veikiausia, 
nieks nedarodys. Ji netik 
nėjo prieš tą rezoliuciją, bet 
gynė ją. Musų ginčai su 
“Kova” nepalietė tos rezo
liucijos. Jie ėjo dėl dalykų i- 
vykusių daug ankščiau.

Dėl A. Bulotos laiško. Juk 
mes jum siuntėm tą laišką, 
ir sakėm, kad norim sykiu 
su tuo laišku padėt ’’Laisvė
je“ ir jūsų atsakymą. Neno
rėjot, nedavėt atsakymo — 
tai jau jūsų, ne musų daly
kas. Mes pasielgėme sulyg 
Sandoros įstatymų. Reikėjo 
duot “Laisvei” savo atsaky
mą ir viskas bus buvę ge
rai. Kodėl nedavėt?

Dėlei “Keleivio” apskelbi
mų. ’’Kovos” Nr. 51 (perei- 

Itų metų) užsipulta ant “Ke
leivio” visai ne dėl politinių 
apskelbimų. Ten stačiai kal
bama apie saliuninkų ir 

, bravorų skelbimus, neminint 
apie jokius politinius skel- 
bimus. ’

(Pabaiga)
Scena IX.

Rekšlys. — (Bučiuoja Marytę) Sudiev 
Maryt, klausyk mamos, būk gera mergai-

m ft ctixift, VVIiUcŲ,

Rekšlys. — (Rekšlienei) Mano brangi! 
sudiev! likie sveika, tik vieno meldžiu, mel
džiu ant visados: dorai išaug'nk Marytę!..

i mano 
tai visas

Rekšleine. — Jonai, (veri 
brangus, tu žinai, kad Marytė, 
mano gyvenimas ir dėl-jos visa pas’aukuo- 
siu.... (bučiuojasi).

Rekšlys. — Pagelbėk mano senutei mo
tinai (atsitraukia. Puola po kojų senutei). 
Motute, motute!... (alpsta).

Martyt, vandenio, vendenio!...
Rekšliene. — (Greit atnešus vandenio, 

lieja). Dievo.... Jonai!.. Jonai!. .

Sargybinis. — (eidamas) Nu, skore5, 
Pamatęs apalpusį). Ach! Gospodi!

Marytė. — (puola ant tėvo, šaukia) 
Tote, tčtyt! ar jau numirei?....

eikite čia!
Du vyru. — (’eina, nusistebi.)
Sargybinis. — Paimkit ir neškit lau

kan.
Rekšliene. — Neleisiu!

(nustumia).

Vyrai išneša.

Pi, starucha, dovolno, at-

Scena XI.
RekšlienČ, Senuke ir Maryte. — (nori 

bėgti paskui, bet sargybinis uždao duris, 
neleidžia. Rekšlienė bėga prie lango ir par
puola. .Sargybinis išbėga laukan.)

Marytė. — (Kabinas prie motinos, šau
kia). Matute! matute! tėtę išvežė!..

Senutė. — (Sukrinta ant kėdės ir kar
toja). Dieve!., dieve! oi, dieve..

Už lango: Sudiev! sudiev!., negreit pa
simatysime. Sudiev ant visados.

vyrų ir moterų).*
Uždanga

EISIU Į KOVA!

Nelenksiu aš sprando

etekdamas proto

Nors tikrasis brolis 
Kovoje už laisvę 
Man kebe užstos.

Nejausiu aš skausmo,

Prakeiks mano varda;

Aš eisiu i kova, 
Nors lūpos sesutės, 
Sumindamos meilę, 
Mane nebučiuos..

Nelenksiu aš sprando, 
Nors visas pasaulis, 
Netekdamas proto 
Prieš manę sustos,— i '

Aš eisiu i kova, 
Pakolei pasaulis 
Laisvu ir teisingu 
Žmonijai pastos.

Kaip brangus mums yra 
Kvietkeliai grožybes, 
Kaip didi, galinga 
Tvirta Amžinybė, —

Kožnam ir visuomet 
Taip lygi, tiems turtams 
Tai didžiai galybei, 
Tur būti TEISYBĖ.

Bartuška ir Augustaitis 
Ir Kemėšis, — tai draugai 
(Jie visi vienodo plauko 
Romos juodi kunigai).

Stasys Šimkus 
“Bepartyviškas” žmogus. 
O dabai’ tai, paklausykit, 
Kokia pasaka čia bus. —•

Išbadėję, nelaimingi
Tėvai, broliai Lietuvoj,
Prašo duonos; skundžias — žūva 
Karės baisiojoj audroj.

Šimkus jiemsiems elgetauja4'. 
Renka vargšams pinigų, 
Ir ramina: ’’Brangus broliai, 
Jūs nežūsi t nuo vargų!..

“Nors ir namų nebeteko!, 
Kenčiat šaltį po miškus,

Jungas priespaudos sunkus,—

“Jūs nežūsite nuo bado; 
štai ve, duonos ir dešros. 
Amer’kiečiai jus pagelbės,

— Ei, šarap, tu! — Šimkui tarė 
Tris broliukai kunigai, — 
Tris broliukai šakaliukai, t ’

“Ei, ša ra]), tu! Mes čia ponai 
Ant tos duonos ir dešros.
Mes paliksime valdonai 
Ir ant pačios Lietuvos!.

“Tu judesius, — tad nedrįskic 
Apie vargšus nei šnekėt.
Mes mokėsim juos sušelpti, 
Tu sau eik šunims akėt!..

“Lietuva tai žemė caro, — 
Mes prisiekę jam tarnaut.
Mums nereikia jokios laisvės, — 
Tu kuzdubeli. “geriant”!

Rauda, — prašo duonos duot’,

Vargšams aukų kolektuot

Kunigužiai tuoini džiaugias, 
Jog jų matosi “viršus”.
Bet ištiesi], — tai reikėtų,

Hocus Focus.

DRAUGEI.

Kuomet aš klausiu
Kam šypsą stebuklinga, 

Žavėji man sielą,
Gaivini jausmus?

Tu kai]) “kokėtl'ka” 
Naivi, begailestinga,

Sakai man sakinius

Kuomet aš klausiu, 
Kam daina taip jausminga

Va i z d i n i d žia u gsmus ?

Tu kaip mažute
Taip silpna bejieg 

Nenori išreikšti 
Troškimus tikrus.

Kuomet aš pykstu, 
Tu malda taip verksming 
Neleidi apleisti 
Man tavo namus.

Sakyk ar ilgai
Nežinia taip skausminga,

Kankinsi man širdį,
Gimdysi skausmus?.

Ketštoširdfe.

LMPS. REIKALUOSE, yra viso veikalo heroine.
28 d. sausio, antrame!Ji lošė tikrai ir tinkamai 

Pild. Kom. susirinkime, pa
aiškėjo, kad drg 
lienė nebalsavo už 
Kom. įnešimus ir nutari
mus, kurie jau buvo tilpę 
“Laisvėj” todėl, kad nega
vo formališko pakvietimo 
dalyvauti LMPS. Pild. Kom. 
pirmame susirinkime. Pasi
rodo, kad čia buvo įvykusi 
klaida, nes buvo užmiršta 
jai pasakyti. Manau, kad a- 
teitvie tokiu klaidu neįvyks.

kareivį. Žmonių buvo pust* 
tinai ir užsilaikė neblogiau
sia. žinoma, buvo ir tokių,, 
kurie zurzėjo laike lošimo, ’ 
bet ką darysi, kad dar mu-

M Juke- atvaizdino ją savo jausmais, 
Pild. kurie net išspaudė ašaras

netik lošikei, bet ir publikai, sų žmonės nevisi yra žmone- 
“Motina” (ponia Kamarau- 
ckienė) lošė gerai ir tikrai 
atvaizdino motinos typą, tik 
truputį balsas buvo lyg už-: 
kimęs (rodosi, turėjo šal-i 
t i).Būtų gera lošike, kad ! 
daugiau pasišvęstų susipa
žinimui su savo role. “Emi
lija” (p-lė Rakčiutė) lošė į

mis.
Garbė Birutės draugijai,, 

kad surengė tokį gražų va
karėlį, kokio dar šį sezonu 
neįstengė surengti didesnės- 
draugijos.

Skabriuks

LMPS. Pild. Kom. sek. gana gerai, tik jai sunku bu- REDAKCIJOS ____
‘ A. Jurevičienė. atvaizdinti ant veido jau- -------------

---------------- penus kuriuos ji jaute savo į j Brazauskas, Cleveland,
dvasioje. Kalba ir išvaizda Ohio. Draugas buvote uždą* 
darė gana gera įspūdi. “Mi- V(. redakcijai kokį tai klau- 

‘engtas “Birutės“ moterų na.” apic }iek galima pa- sjnub Tą laiškelį pametėm,
irmudio^ teatras ir balius ts: -vt’ goriau bubi. kad ] aantrinkit savo klausima. 
Perstatyta buvo vieno ak- ,l;lusiau *><-ban<lytų lošti, nes j 

o drama “Kares Nuotakos”.

HOBOKEN, N. J.

gerai, —neužtenka, m 
mus jau beveik visuom

jeigu kur bandė nuduot 
Jai buvo matyti, kad ti 
išmoktas nedavimas, o 

: natūralia. “Hofmanas” (A J 
skis) l°šė gerai, — 11()1 111L ’ , 4-1 • i • i •„ • ;savo rolę atliko pilnai.

1KLAI DU ATITAISYMAS.*

Med. , Hat Alta, Canada.
I— “Laisvės” Nr. 3 tilpo sn- 
,lašas aukuotoju, kuriame į-gyvai ir1

B(

kverbė kelios klaidos, bu- 
t( n t pasakyta J Vidzinskas,

— s... j,c, v,v.y e., .. . . . . ’ turėjo būti J Vidrinskas,
gerumą ten, kur jis buvo. Pagalima nieko nei pasak;,- j Buzu]is—turėjo bu- 
Pirmiausią garbė ir didelė tL ti J Bizulis. Tolinus pasaky-
garbč priklauso “Jadvigai” “Hertz” (J. Kačergius) ta, kad A Skaisgiris aukojo 
(p-lei Stukauckiutei), kuri:nudavė gerai seną žiauru 81.05, o turėjo būti $5.00.
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laidomis, muzika ir so
lini- smj lies ; tmosfera

-rte. kokio Newarko ir

baliaus, nes prios gavem 
žesnio ir linksmesnio b 
Newarke.

"Į '.-1

J. BUTĖNAS, baritonas.

KONCERTE DALYVAUS:

Al. J ABLONSKIUTE, soprano 
Žvaigždį.t<. is Worcester. Mass, pirmu kartu su 
ž.il'es mūšy padaugėję.

J. BU'I ENAS, baritonas 
Konservatorijos mokinys iA Brooklyn, N. Y.

BR Nil S KALK1US
HENRY Rl’PV

Moliniu' “Brookivn Conse

smuikoriai
rvatorv of Music

l A M U U O NIUT E, pianistė
< 'iiy Konservatorija su aukso 

nu.
ciy choras “SOZIALIS 

dir. K Niedenneyer.
loras, dir. P Indonas. 
KVARTETAS ir kiti.

Tikietu ant koncerto gali
ma gaut Newarke pas A. 
Sirupas. 123 Ferry st., J. 
Stravinskas, 317 Walnut st.. 
I’ Plikaitis, 103 Jackson st 
J Žukauskas, 89 Warvick st. 
A Nikštaitis, 176 Adams st. 
Fas sekančius “L.” bendro
vės narius: J Dobing A.
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gundo juos eiti į baruimius

Kunigo Giminė

čia 
ren-

labai 
Buvo 
coliu,

i’tamsi nn

t is

Kansas City, 
Pastarajam gyven

DUBOIS, PA.
Dubois lietuvių neprigul- 

mingas kliubas ir to kliubo 
pirmininkas J B. Mikelionis 
prisiuntė mums 
▼Etinio anglų

sipratę vietos lietuviai pasi
stengtų surengti prakalbas. 
Kurie tam darbui pritaria
te, malonėkite atsišaukti 
šiuo adresu Mark Miller, 
4715, Wyoming, Kansas Ci
ty, Mo.

kiek pasiuntė! O gal nežino 
kiek pasiuntė?

Geistina butų, kad Wilkes 
Barres Centralis Komitetas 
viešai praneštų, kodėl jis 
neišduoda kvitų?

Ar šiaip ar taip, bet apie 
šį dalyką parapijonai turė
tų pagalvoti.

Jaunas Pa vapi jonas.

HENRIKAS C. ZARO, Bankierius
Metropolitan Saving Bank Building, 

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

organizavus žmonijai. Pas
kui pakritikavo tautininkus 
biznierius, kurie pragyveni
mą daro iš darbininkų, o 
patys eina išvien su kapita
listais, nesirūpindami dar
bininkų reikalais. Tokia Bu
lotos kalba vietos biznie
riams nepatiko ir vienas jų 
net triukšmą pradėjo kelti.

Al. Bulotienė kalbėjo a- 
pie moksleivių reikalus, o 
žemaitė apie karės baiseny
bes. Paskui Bulota atsakinė
jo į klausimus.

Musų tautiški korespon
dentai nuolatos rašo, kad 
'socialistai tautininkų su
rengtose prakalbose užduo
dami klausimus sukelia triu
kšmą. čia gi buvo atbulai. 
Tūlas tautietis biznierius 
uždavė kalbėtojui klausimą 
j r kada jam buvo atsakyta, 
tuomet jis sukėlė didžiausį 
lerma.

PITTSTON, PA.
29 d. sausio buvo p rakai 

bos; kalbėjo pp. Bulotai ii 
Žemaite. Vietos kunigai, iš 
girt

ATHOL, MASS.
4 d. vasario buvo prakal

bos Liet. U kęsų kliubo. Kal
bėjo “Ateities” administra
torius. Buvo garsinta, kad 
kalbėtojas plačiai paaiškins 
apie pilietystės naudingu
mą ii’ apie kooperacijas.Mat, 
kliubas sumanė sutverti ko- 
eperatyvę bendrovę ir ati-

MINERSVILLE, PA.
31 d. sausio buvo balius, 

nuo kurio pelnas skirta už
laikymui laisvų kapiniu 
Žmonių prisirinko nemažai 
ir visi labai dailiai linksmi
nosi. Pelno irgi bus kelios 
dešimtis doleriu. Iš to aiš
kiai matosi, kad publika pri
taria tokiems dalykams, ii 
nori pasiliuosuoti iš romiš
kos vergijos.

doties, kaipo liudininkais 
prieš saliu nininkus. Tokių 
atsitikimų buvo jau gana 
daug.

Kaip jūs jaustumėtės, 
klausia vienas laikraštis, jei
gu jūsų vaiką pasamdytų, 
kad veidmainingai pirkus 
alkoholi.

Blaivininkų federacija 
samdo ir detektyvus, kad tik 
atėmus laisnius Clearfield 
paviete, bet ir iš to nieko ne- 
peša.

rengimą prakal- 
įdėjo darbuotis, kac 

tik tam darbui užkenkus 
Negalėdami nieko padaryti 
sumano tą pačią dieną ii 
jie surengti prakalbas nevr 
kum Žiliui. Bet 
nebuvo, todėl vietos kunigė
liai visą biznį atliko. Tie.>a 
buvo pasikvietę puskunigį iš 
Waname’s. Bet visas jų triū
sas vėjais nuėjo. Žmonių į 
Bulotų ir Žemaitės prakal
bas susirinko gana daug, [garą sukimštu te, bet dabar 
nors ir įžanga buvo dešimts tik gazdinate.
centų, o pas juos dykai. A u

AMSTERDAM, N Y.
28 d. sausio buvo vaka rs 

TMD. kuopos. Statė scenoj 
veikalą “Pirmi Žigsniai”. 
Aktoriai savo užduotis atli
ko neblogiausiai. Kadangi 
veikalas atvaizdina kova 
žmonių su ponais ir loštas 
šv. Kozimiero bažnyčios skle 
pe, todėl kunigėlis likosi la
bai neužganėdintas. Ir kur 

čia tiek jau jsigalė-jčia žmogus būsi užganėdin- 
tas, kad TMD. nariai pia- 
deda virsti į bedievius. No
rėdamas savo neužganėdini
mą visiems parodyti, laike 
lošimo priėjo prie ramiai sė
dinčių vaikučių ir išvijo 
juos laukan iš svetainės.

Ar tai dailus toks pasiel
gimas? Nejaugi kunigui ge
riau patinka, kad vaikai ant 
gatvių trankosi ir pešasi, 
negu ramiai sėdi svetainėj ir 
teini ja į lošimą? O gal ku
nigėlis bijo, kad ir vaikai be
di e vi a i s n e p a s i c1 a r y tu.

A. K. Sagui is.

tuvę. Bet kada kalbėtojas 
pradėjo kalbėti, tai viską sy
kiu maišė ir net negalima 
buvo suprasti, apie ką jis 
kalba. Žmonių susirinko ma
žai. Valandėle 
bažnyčioj prasidėjo mišparų 
pamaldos ir žmones iš po- 
bažnytinio skiepo ėmė bėgti 
i viršų. Pasiliko tik laisve
snio j i. Bet štai atbėga skie
po gaspadorius ir liepia pra
kalbas pertraukti,nes, gir
di, viršui kunigas pamaldas 
laiko, o jus čia prakalbas sa
kote. Svetainėj kilo termas: 
žmonės ėmė rcL.N__ __ __
prakalbos tęstųsi. Kalbėto
jas sutiko ką nors po pa
maldų pasakyti ir tokiu bu- 
du prisiėjo prakalbas per
traukti.

Po pamaldų kalbėtojas ai

žia lietuvių randasi tik 5 
šeimynos ir 7 pavieniai.

Tarpe vietos gyventojų 
pirmą vietą užima vokiečiai, 
antrą
Austrijos lenkai, nemažai y- 
ra švedų ir tt. 50 metų atgal, 
čia buvo tik 15,000 gyvento
jų, o dabar jau siekia 350,- 
000. Pats miestas baisiai 
kalnuotas.

Oras iki šiol buvo 
gražus, sniego nėra, 
prisnigta apie pora 
bet greitai nušilo.

Greta Kansas City, 
randasi ir 
Kans
o jų skaitlius siekia į 100,- 

J00. Darbų randasi visokių, 
daugiausia amunicijos iš- 
dirbystės; taipgi randasi 6 
gyvulių skerdyklos. Viena 
jų didžiausia — 
kurioje dirba apie 
darbininkų, daugiausia juod 
veidžiai, pasku seka lenkai, 
lietuviai, rusai ir kiti. Visi 
darbininkai baisiai tamsus, 
tikibiniai fanatikai ir jų są
lygos negeresnės už New 
Yorko garsiojo Sii 
kalėjimo kalinių s 
Lietuvių čia randasi 
300. Turi savo bažnytėlę, 
bet mažai ir apleista. Yra 
ir jaunas dvasiškas tėvelis 
T. Tamoliunas. Pirmiau bu
vo kun. Malinauskas, bet 
pastarasis savo “džiabą” 
praliuzino”. Bet ir pastaruo
ju pampinai nelabai užga
nėdinti. 14 d. sausio buvo 
parapijos mitingas ir neap
siėjo be lermo. Geriausi pa
rapijonai ėmė kunigėlį bom
barduoti už “dideles išlai
das”. Todėl kunigėlis per 
pamokslą davė vėjo savo pa- 
rapi jonams ir tulus žadėjo 
pragaran pasiųsti.

Laikraščių visokių parei
na po kelis ek'zempliorius.

kų* surinkta LŠF. $42.50 it 
Žiburėliui $6.10.

* * * * *
Kaip visur, taip ir 

“Lietuvių Dienoj” buvo 
karnos aukos sušelpimui nu
kentėjusių nuo karės. Bet 
kiek tų aukų surinkta ir 
kur jos padėtos, niekas tei
singai nežino. Mat, tamsus 
žmoneliai nesuskaitytas au
kas pavedė kunigėlio globai, 
o pastarasis neišdavė jokios 
apyskaitos. 14 d. sausio pa- 
rapijonų susirinkime buvo 
kunigėlis užklaustas kiek 
surinkta aukų ir kur jos 
padėtos, tai gauta atsaky
mas: “Aukas pasiunčiau, 
bet kvitų dar negavau. Kaip 
gausiu iš komiteto pakvita
vimą, tuomet pasakysiu.”

Na, ar nepuikus kunigė
lio pasiaiškinimas? Virš trįs 
mėnesiai praslinko po “L. 
D.”, o mūsų kunigėlis dar 
negavo kvitų nuo pinigų pa-

pastatyti scenoj kokį nors 
veikalėlį. Taipgi nubarta, 
kad kiekviename kuopos su
sirinkime, apsvarsčius savus 
reikalus, užvesti viešas dis
kusijas. Todėl geistina būtų, 
kad ir pašaliniai atsilankytų gauti alkoholiaus, kad pas 

'į kuopos susirinkimus, o pa-jkui tais vaikais galėtų nau 
skui galėtų dalyvauti ir dis 
kusi jose.

vietos angliaka- 
2 lokalas yra įve- 

posmertinį 
išduodama 

valstijos 
gaunama

MUSKEGON, MICH.
28 d. sausio buvo šaukta 

viešas susirinkimėlis tuo 
tikslu, kad sutverus LDLD. 
kuopą. Tikslas tapo atsiek
tas — kuopa susitvėrė iš 
18 nariu. Dabar reikia tikė
tis, kad ji pasekmingai dar
buosis dėl visuomenės labo.

Linkėtina draugams ko- 
geriausios kloties..

Studentas.

A Bulota kalbėjo apie 
Lietuvos laisvę. Jis pasakė, 
kad ne prašymais, nepetici- 
jomis, galima bus Lietuvai

WILIMANTIC, MASS.
Šiame miestely randasi a- 

pie 20 lietuvių šeimynų ir 
kelis syk daugiau pavienių. 
Bet jie visi apšvietoje labai 
žemai stovi. Jokios draugy
stes, jokio visuomeniško vei
kimo tarpe jų nesimato. 
Girtuoklystė išsiplatino 
labai.

Čia randasi nemažai įvai
riu dirbtuvių ir darbai eina 
gerai. Iš kitur pribuvus dar
bą galima gauti, bet užmo
kestis taip maža , kad prie 
tokio' brangumo negijimą 
nei pragyventi.

Tarpe darbininkų taipgi 
nėra jokios organizacijos, 
jokios vienybės,!odei darbda 
viai juos išnaudoja. Darbi
ninkai prieš savo bosus len
kia galvas ir.nepahiprii'ši-

SCHENECTADY, N. Y.
Nors čia lietuvių randasi 

mažai, bet jų veikimas vi- 
Lict. A. kliubas 

turi savo svetaine. Pir- 
miaus rengdavo prakalbas, 
šokius ir šiaip visokius pasi- 

. Dabar gi kliu 
svetainę ir pa- 
tokiu budu bus 

^ti ir teatrus.
msio jau tapo su- 
ei kalas “Gadynės 

Lošimas ir šiaip 
viskas puikiai pavyko. Per
traukose K. Žukauskiutė 
gražiai sudainavo porą dai
nelių, pritariant ant piano 
K. Meiliūnui. Žmonių buvo 
pilna svetainė ir visi likosi 
užganėdinti. Po lošimui pra
sidėjo šokiai. Jaunimui besi
linksminant L. Gudzinskienė 
paprašė paaukuoti sušelpi
mui nukentėjusių nuo karės. 
Žmonės tam pritarė ir su
aukojo $9.50.

Nuo vakaro pusė pelno 
skiriama LŠF., o kita kliu-

*****
Musų kunigėliai iki šiol 

tvirtino, būk socialistai jiem 
esą nei kiek nepavojingi 
Bet 25 d. sausio per savo 
prakalbas ėmė ir prasitarė: 
“Nors čia yra tik penki ir 
pusė socialistų, bet jei aš 
turėčiau galę ir tuos išvy
čiau į Turkiją.

Vadinasi, kunigėliai visgi 
pastarojo ’bijo socialistų ir jeigu galę 

turėtų, tuomet su jais vi
siškai kitaip pasielgtų. Bet 
laimė, kad neturi galės. Su
prantama, jeigu jus galę tu
rėtumėt, tuomet ir nepaklu
sniuosius parapijonus į pra-

CLIFFSIDE, N. J.
25 d. sausio buvo vakaras 

LDLD. 77 kuopas. Račiūnas 
rodė krutančius ir iliustruo
tus paveikslus; p. Račiunie- 

pakalbėjus ljrie nekuriu paveikslų 
dainavo pritaikytas lietuvi- į 
okas daineles. Žmonių susi-1 
rinko gana daug, bet prog-j 
rainas didelio įspūdžio ne-j 
padarė. Mat, buvo daug dau-, 
giau žadėta, negu publika iš i 
tikro gavo. Buvo garsinta,! 
kad sykiu bus prakalbos, 
aukų rinkimą^ nukentėju
sioms nuo karės ir tt. Bet 

eikalauti, kad,kalbėtojo negavus, negalėjo- 
į me išpildyti visų savo paža
dėjimų.

| 23 d. sausio buvo susirin
kimas LDLD. 177 kuopos. 
Prisirašė 3 nauji nariai. Da
bar kuopa turi 22 nariu. Nu-

AKRON, OHIO.
Sausio 27 d. LSS. 244 kp. 

buvo vakaras. Programas su 
sidėjo iš dainų, monologų ir 
deklamacijų. Drg. K Urbai- 
tis sudainavo solo porą dai
nelių. Taipgi pasakė labai 
juokingą monologą “Kelio
nės Nuotikiai”, kuris publi
ką labai prijuokino. Turiu 
pažymėti, kad minėtą mo
nologą drg. Urbaitis sulošė 
tikrai artistiškai. Drg. R. 
Grigaliūnas pasakė Džian 
Bambos spyčių, kuris taip
gi publiką prijuokino. Pas
kui drg. Grigaliūnas trum
pai pakalbėjo, atsakydamas 
ant klerikalų “Drauge” til
pusių šmeižiančių kores
pondencijų. Jis nurodinėjo, 
kai}) klerikalų sufanatizuoti 
žmonės šalinasi nuo sociali
stų ir tt., nežinodami, kas 
tie socialistai ir ko jie nori, 
vienok primokyti kunigų, 
šalinasi ir šmeižia visokiais 
būdais. Nors šiame mieste 
lietuviai, didžiuma pirmei
viški, vienok atsiranda ir 
tekių tamsunėliu, kurie nori 
socialistams pakenkti. Bet- 
soc.-tai < 

,ję, kad tu tamsunėliu noras 
dygas.! užkenkti — nueina niekais, 

ajue laiką atgal, tarpe 
vietos socialistų buvo kilęs 
truputį nesusipratimas. Vie
nok tas jau pranyksta. 
Draugai, padavę vieni ki
tiems rankas, vėl pradeda 
smarkiau veikti.

Beje, bučiau užmiršęs pa
žymėti, kad pasibaigus pro
gramų! buvo šokiai, kur 
žmonės linksmai pasišoko. 
Reikia ištarti ačiū muzikan
tams J. Augštuoliui, Valat
kai ir K Ųrbaičiui, kurie 
jau antru sykiu veltui pa- 
grajino. Drg. Ųrbaičiui an
tru kartu truputį atlygino.

Sen. Raj to.

dingumą ir pasakė, kad ir 
socializmas įvyksiąs koope- 
ratyviu keliu, o ne taip, 
kaip socialistai saką. Vienok 
pripažino, kad socializmo 
mokslas visgi turėsiąs įvyk
ti gyveniman.

Manau, kad šios prakal
bos bus kliubui gera lekci
ja. Kliubas užėmė dėl pra
kalbų pobažnytinį skiepą, o 
kunigas per pamokslą iš
keikė tas prakalbas, ir dar 
laike pamaldų gaspadorius 
išvaro iš skiepo kalbėtoją ir 
žmones. Kitą sykį kliubas 
privalo nusisamdyti tokią 
svetainę, iš kurios niekas 
laukan nevarytų. Apart to, 
svetainė buvo neapšildyta ir 

i žmonės turėjo dantimis ka
lenti.

SO. MANCHESTER, CT.
4 d. vasario buvo prakal

bos LDLD. 80 kuopos. Kal
bėjo drg. L. Pruseika 

ją išvės” redaktorius.
;aščio,| Pirmiausia kalbėjo apie

TURINČIUS GIMINES TOSE GUBERNIJOSE 
KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI.

Per musų bankų palite papelbėti savo giminėms bei pažįsta
miems užimtose vietose vokiečiais. Męs turime

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

ščiau 800 markių.
MUSŲ BANKAS PO NUOLATINE VALDŽIOS PRIEŽIŪRA 

TODĖL TAVO PINIGAI G VA RANTUOTI
Norėdami gauti daugiau informacijų, kreipkitės ypatiškai ar ra
šykite laišką pas

CENTRALIA, ILL. 
Pranešimas.

Neseniai čia tapo užmuš
tas Andrius Ramanauskas. 
Jis ėjo iš kasyklų namo. 
Tuo tarpų traukinys stovėjo 
skersai kelią ir, matomai, 
jis norėjo apačia vagonų 
perlysti į kitą pusę, bet tuo 
tarpu traukinys pradėjo eiti 
ir jį suvažinėjo. Ramanaus
kas paėjo nuo Prienų, Su
valkų gub.

Kadangi 
siu unijos t 
dęs tam tikrą 
skyrių, iš kurio 
posmertinė ir iš 
mainierių iždo 
$250, tokiu būdu viso susi
daro apie 600 dol. Iš tų pi
nigų tapo laidotas nelaimin
gas, o likusieji priklauso ar
timiausioms giminėms. Man 
teko patirti, kad velionis tu
ri Amerikoj tikrą seserį 
Katro Ramanauskiutę, kuri 
pirmiau gyveno Naugatuck, 
Conn.

Lai ji pati ypatiškai at
važiuoja arba kreipiasi i 

i “Laisvės” redakci ją, per 
kurią galės sužinoti, kokiui 

į būdu galima likusius pini
ngus išgauti.

Centralio Mainiervs.

ban t, bet man jo prakalba 
patiko. Jo kalba gyva ir nuo 
sekli. Matės, kad visa pub
lika buvo patenkinta d. 
St ilso n o prakalba.

Po prakalbos buvo renka
mas Sąjungos Namui au
kos. $66.00 ir paskolos gau
ta $150.00, viso $216.00. Tai
gi So. Bethlehemiečiai pasi
rodė vyrais. Matyt, kad 
jie supranta savo klesos rei
kalus neblogiau už kitų ko- 
lionijų draugus.

Prie kuopos prisirašė 1 
naujas narys. Kiti pasižadė
jo prisirašyti kuopos susi
rinkime. ' ’

Po prakalbų pas P Berūk
sti buvo kuopiečių su d. J. 
Stilsonu draugiškas pasikal
bėjimas apie bėgančius są
jungos reikalus. Drg. Štilso- 
no prakalba ir draugiškas 
pasikalbėjimas su draugais, 
paliko gilų įspūdį So. Beth- 
lehemiečiuose.

* * * * *
Pasklydus kalboms apie 

karę Suvienytų Valstijų su 
Vokietija, Bethlehem Steel .Čiužio, sudainavo 
Co. pabūgo vokiškų šnipų 
ir dabar dirbtuvės yra sau 
gujamos policijos ir milici
jas. Taipat iš tos pačios prie jas 
žasties nedėlioms uždaryti žė 
visi kliubai; mat, bijoma, ir' 
kad neiškiltų riaušės tarpe Bambos 
vokiečių ir amerikiečių pa- pavyko 
triotu

LEWISTON, ME. •
27 d. sausio buvo vaka

ras LSS. 105 kuopos. Sulo
šta trijų aktų komedija 
‘Vyrų Vergija”. “Painios” 
choras, pa vadovyste Ig.

keliat a 
dainelių, paskui “Painios“ 
merginų choras sudainavo 
viena dainele ir choro vede-

— solo. J Velička grie- 
ant smuikus. M Byronas 
P Pempė pasakė “Džian 

” spyčius”. Viskas 
labai gerai ir publi- 

likosi pilnai užganėdinta.
K. Vilaniškis.

DYKAI! DYKAI! Mj
Aa it»trn"khi .Isntis W Kl.aufmo ir wltui tiem c—

” kur«: duu.la taisyti ir naujus indėti. M ■'
Skausmo <0^/

Ne kiekvienas dantistas moka apsieiti su dan- V •
tin.;- .nki.un at .-it ik >ne. tankiai siunčia I'A8 "
siKfiait. Ui. l’r C! as TesehberR yra perai ži- \ ) Į * 
notnas kaipo specialistas ir įvairiose atsitiki-

ii Ateik ir duok i.’.epzntninuot. Informacijos dykai. Mano karunoa trtS- 
tot.i’ xso su oub. h.-v a apačia. X’is»s darbas rvkrantuotas. Kainos

•it nšlvliu. Guzus ir kokam is vartojamas iiatral reikale.
•',. , v,’i i.lo,- nuo “ A. M ki P. M. PotnyČtoms nuo 9 A.M. iki 6 P. M.

NedvloHDi' liU<» 9 A kų iki 1 P. M.
CliAS TESCUBEPCi, P. O. S.. Lietoiškas Dentista* 
lit-micl knn.pps Union Avenue, Brooklyn*

liti l.i< tuviAknl. Lenkiškai.Rusi? kai Telephone Stagg WM.

SO. BETHLEHEM, PA.
4 d. vasario LSS. 31 kp. 

buvo surengus prakalbas 
kalbėjo d. J. Stilsonas. Žmo-! dutiniškas. 
nių į prakalbas atsilankė1 turi savo 
nedaug, nes nebuvo gerai iš 
garsinta. Aš dar pirmą sy 
kį girdėjau d. Stilsoną kai-Į linksminimus 

is padidino 
irė steičių, 
dima i

ju;;;
suleike geriausią papelbų. Malonėkit 
atsilankyti ir persitikrinti. Akių ofi
sas randas jo aptiekoje.

DR. II. MEDOFF
Akinių specialistas

ir Aptiekorius. ?
500 GRAND STREET,

Kampas Union Ave., Brooklyn, N. T»
...... ■—....... .........................  ■■■" ■ i i

Patarimą suteikiu už dyka. Ag
niai prisirafio jeiru būtinai yflfc iw> 
kalingi DK JBL X MBDOfT-

- - - -mililki—-• -

B SVARBU KIEKVIE 
ŽINOTI.

kur pranešama, kaip blai- [karę anapus vandenyno ir 
vininkų federacija kovoja su apie dabartinį gręsiantį pa- 
hotelių savininkais ir kliu- vojų Suvienytom Valstijom, 
bais. Yra tikrų faktų, kad [Aiškino, kaip Europoje įvai- 
kunigai samdo vaikiščius ir rus kariauninkai meldžia 

pono dievo, kad jis jiems vi
siems padėtų karę išlošti.

Taipgi pusėtinai užvažia
vo musų doros mokytojams 
dvasiškiams. Faktiškai pri
rodinėjo jųjų darbus ir per
skaitė keliatą desėtkų pra
sižengėlių iš “Truth See
ker”. Kalbėtojas sakė tu
rįs apie 300 dvasiškių vardų 
su labai nešvariais darbais. 
Žmonės labai nustebo išgir
dę vardus dvasišku tėveliu I v C

su tokiais negražiais jų dar
bais. Antru kartu kalbėjo 
apie LDLD. ir ką ji žada 
darbininkams ateityje. Kal
bėtojas publiką pilnai užga
nėdino. Prie LDLD. 80 kp. 
prisirašė 9 nauji nariai. Au
kų surinko netoli 7 dol. Pra
kalbose buvo kviesta į dis
kusijas •ir vietos Rymo-ka- 
talikai lietuviai. Bet jie pro- 
gresyviškų prakalbų ir žmo-i 
nių bijo, todėl ir nestojo. i 

207 kuopa S LA. nutarė ne 
iužilgb parengti prakalbas, s

Vyčių Generolas.

KANSAS CITY, MO. 
(Missouri ir Kans')

T KORESPONDENCIJOS V
------------ - TK ■. T- 1 T 1 TT - -r r- ■ 1 ' U 1 III >

Iš musų miesto labai ma
žai laikraščiuose žinių. Nors 
miestas didelis, apie 350,000 
gyventoji! ir darbai eina ge
rai, ypač Europoj karei ki
lus ir pradėjus amunicija 
dirbti ir čia darbininkų bū
vis truputį pasigerino, bet 
nežinia kodėl lietuviai neap-



LAISVA

JUOKŲ I
KĄSNELIAI Į

Jei re tie nervai, būtų įvy-’ 
kus vienybė. .

Nervai — tai paprastos 
gislelės, išsiplėtoję po visą 
žmogaus kūnų ir, rodos, ne
turėtų žmogaus gyvenime 
lošti jokios rolės. Ir ką ben
drą gali turėti tos gisleles 
kad ir sū politika? Vienok 
jos pridirba daug nesmagu
mų, ypatingai susirinkimuo-

sų trijų sriovių ir gal jau 
Lietuvai būtume karalių ap
rinkę. Bet nervai viską su
gadino.

A. B.

“širvydiniai laikai”.
“Keleivis” rašo, kad vėl
71 • i t»t rrl t v» i n i 1 n i 1/ f» •> U

nes gabiausi socialistai, bū
tent Klinga ir Kučinskas,

se. Aš manau, kad kartais j pabėgę iš Sąjungos ir atsi- 
A v ■’ • ’ išsi- durę prie “Vienybės Lietuv-tos mažytės gislelės, 
tempia, pavirsta nelyginant ninku’’ durų. Pasirodo, kad 
j didžiausius žalčius ir pra- širyidinė liga visgi pavojin- 
deda žmogų kankinti, tam-ir neišgydoma; kuris tik 

J • V *| • J* • • 1* • ' r, ru l i <•« f » 1 V\ l x z\ />* O t c 4 ^2? n 1 1 1pyti, Jsokmti ir ’___
būdais varginti.

Neseniai aš buvau “ 
tuv. Dien” kom. susirinkime, 'pvasti, ar ta liga limpanti, 
Susirinko visų trijų sriovių ‘ar n^? Jeigu ji nelimpanti, 
šulai, pradėjo išdavinėti ra- tuomet Sąjungai»jokio, pa 
portus, ėmė pasakoti apie vojaus negali būti, bet jeigu 
vienybę, apie brolybę, apie ’ji panaši į vaikų paralyžių, 
bendrą veikimą, apie augš- j tuomet susirgusius vertėtų 
tas ir prakilnias idėjas, apie-^y^ytk kad jie ir kitų neuž- 
atbudavojimą musų tėvynės, krėstų, 
apie įgijimą neprigulmybės, _ • ■

visokiais'socialistų pabėga iš Sąjun
gos, tuo jaus atsiduria pas

” Tik aš negaliu su-

šulai, pradėjo išdavinėti ra

apie įgijimą neprigulmybės, Gal atsiras specialistas, 
apie nupirkimą Lietuvai ka- kuris plačiau galės paaiškin- 
raliaus, žodžių, viskas ėjo ti apie tą ligą.
kopuikiausioj tvarkoj. Vie- A. B.
nas kiltas žmogus, turintis ,----------- -
geruš norus tėvynės linkui, j “Kiauliškas” pasielgimas, 
pradėjo pasakoti, kad reika-! Kaip sau norite, o musų 
linga užtvirtinti Centralį ■ katalikai tankiai labai 
Komitetą, kurį Wilkes Bar-'“kiauliškai” pasielgia. Ka
res konferencija išrinko, nes da Wilkes Barrėj buvo ku- 
į tą komitetą įeina visų tri-'riamas “Liet. Centralis Ko
jų sriovių žmonės ir jis yra ■ mitetas”, tuomet jie ne tik 
tikrai bepartyvis. Gal jau'ramiais tautiečių vadais, 
konferencija butų ir užtvir-’bet ir su šliupu bučiavosi ir 
tinus,.kaip štai išlenda žmo- petys petin stojo, kad į tą 
gelis iš- k^mpo ii- sako: i komitetą socialistų neįsilei-

“Socialistai tame komite-' dus. Bet kada katalikų at? 
te nedalyvauja. Katalikai ir stovai pabėgo iš Liet. Čent- 
gi jau rezignavo. Todėl aš ralio Komiteto, tai ir
norėčiau žinoti, kas dabar 
katalikų vietą užims?”

Ir ar tikėsite, kaip

“Tėvy
nes” štabui nepasakė “su-
diev” ’Tėvynė 

tik tokiu katalikų 
šiuos žodžius ištarė, musų 
kiltasis žmogus bimpt ant 
kėdės ir pradėjo visa gerk
le šaukti:

“Oi, oi, nervai, nervai! 
Pirmininke, susimildamas 'r, 
sustabdyk tą žmogų, nešk: 
mano nervai jau tamposi, 
jeigu jb dar toliau kalbės, 
aš neišlaikysiu. Vyrai, 
brangi mano gyvastis, 
bėkite mane, neduokite 
tokių niekų pliaukšti!”

Jis bandė nuo kėdes 
kelti, norėjo bėgti iš svetai
nės, negirdėti to užklausimo, 
bet jo kojos atsisakė tarnau
ti. Svetainėj kilo baisus 
lermas: vieni sunkiai dūsa
vo, kiti vaitojo, treti bėgo 
šalto vandens jieškoti, ket
virti apstojo ligonį, 
pasidarė didžiausia 
lienė.

Kada jau viskas 
pirmininkas pasakė:

“Gerbiamieji! Mano pa
reiga žiūrėti, kad viskas bū
tų tvarkoj, kad jokių nes
magumų neiškiltų. Todėl aš 
nenoriu, kad šiame susirin
kime toks garbus žmogus 
persiskirtų su šiuo pasau
liu. Gelbėdamas jo gyvastį, 
uždraudžiu kelti tokius 
klausimus, kurie galėtų to 
Žmogaus nervus sugadinti.O 
kadangi visi klausimai, pa- 
hečianti Centralį Komitetą, 
atsiliepia ant jo nervų, to
dėl priverstas esu susirin
kimą uždaryti.”

Ir taip, jeigu ne tie pra
keikti nervai, gal tarpe mu
sų būtų invykus vienybė, 
CentraHs Komitetas likęs 
Užtvirtintu ir pripažintu vi-

'meilei nusi:
Lri;i.-».o “i

.. .. '

pasielgimu
net visuo-

pirmiau p

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

Reikalaudami Informacijų Įdėkite štampų «ž 2 centu.
Pabėgėliam nuo karės nusiunčiu pinigus ir laiškus nes per mane 
Banką galite siųst į visas vietas, užimtas vokiečiais, o tikrai nu

eis.
Kurie turit savo gimines paimtus nelaisvėn Vokietijon, galit siųst 

pinigus ir laiškus per mano Bankų.
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 i Bankų, tai ai moku 4 nuošimtį 

ir galite gaut savo pinigus atgal ant kožno pareikalavimo.
Mano bankoa yra gvarantuotos, per New Yorko ateitų, užtat Jūs 
pinigai užtikrinti.
Parduodu farm na, lotus ir namus. Padarau ir užtvirtinu visokios 

dokumentus-raštus ir išjieškau dalis.
Padarau apdraudimus (Insurance) gyvasties, nuo ugnies, ir tt.

VISOKIOS RODOS-PATARIMAI DOVANAI.
Kreipkitės šiuo adresui

BANKER JOHN KOVACS
„ , . Filiai 155 CLINTON AVI.,Grand Street, maspeth, l. i. n. y.

Borotigh BreoklyM.
36

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ.

Tel. Greenpoint 1569.

A. DOBROVOLSKIS 
Pirmos kietos CAFE. 

Geriausi Gėrymai.

Taipgi pateikiu rodą visokiuo
se atsitikimuose ir patarnauja 
visokiuose reikaluose.

\ DOBROVOLSKIS,
3 7.7 Graham A v e. 

eor. Skilmnn r.v. Brooklyn, N Y.

Pirkite LAIKRODĖLI

EXTRA!
š’°j gadynėj

# Ci Q n',‘Ks neRali apsi- 
eit be laikrodėlio!

rpaj pirkite ]ajk_ 
rodčlį mano krautuvėj, kur yra 
puikiausias pasirinkimas.

Perkant laikrodėlį, lenciūgą ar 
žiedą reikia mokėt tik po $1.00 į 
savaitę, kol išmokėsi suderėtą su
mą.

Pas mane galite gauti sieninių 
laikrodžiui visokios rūšies. Patai
sau sugadintus arba išmainau ant 
naujų.

Iš kilų miestu galite rašyti ir 
musų agentai ateis su sampeliais

Boston, Mass.

O 'X-CGGOX 

po spaudos 
•i:i Veikalas

un

M
O 
>
E

o

kam 
gel- 
jam

savo

§
£
§

dailumo.
Tula mergina nu

atsistojo prieš veidrodi ir
g

■<>

šis veikalus tinkamas perstoti- ; 
neti bile sriovei be skirtumo. I

Taipgi labai naudingas Ir j 
šii’ip kiekvienam perskaityti, j 
nes labai vaizdingai aprašo i 
skurdų biednų Rusijos miešti} ■ 
žmonių gyvenimą, ir kokios bu- į 
va to skurdo ir vargo pasek- > 
mes. }

Žodžiu, 
maiše-

nurimo

—Tavo figūra nepasako
mai daili! Aš irgi norėčia 
tokią turėti.

—Ir kas iš to, kad tokioj 
išvaizdoj negalima nei ant 
gatvės išeiti, nei į balių nu
eiti! — sunkiai atsidusus 
atsakė pirmoji.

Operoje.
—Šis dainininkas labai 

puikiai dainuoja. Ar tau jo 
balsas patinka?

—Yra čia kuo gėrėtis! Jei 
gu as tokp balsą turėčiau, 
tuomet nei kiek neprasčiau 
už ji galėčiau dainuoti.

Kainoms pakilus.
Pardavėjas:— Ši preke, 

tai tik už rėmus, o už stik
lą skyrium, nes stiklo kaina 
kjla kožną dieną.

Pirkikas: — Eik, jau eik. 
Juk-stiklas iš smėlio dirba
mas. Kodėl tad gali pa
brangti?

Pardavėjas:— Mat, Euro
poj dabar daug smėlio iš
naudojama tranšėjose...

D

5

Šį veikalu paraše garsus ru- ? 
sų rašytojas MAKSIM GORKIJ. į 
Lietuvįu kaltum išvertė KARO- '■< 
LIS VAIRAS.- į

Sulosimu! šio veikalo reikia 
17 ypatų.

Dabar užstojus lošimų sezo
nui, kiekviena kuopa, Draugija, 
bei grupa renkasi Ir mokinasi 
geresnius veikalus kad sulo- 
šius šiek- tiek pasipelnyti ir 
pastumti musų 
O šisai naujas 
kalas kaip tik 
kiam reikalui.

Knygutė susideda iš 9fi pusi. 
Kaina 40c. Reikalaukit pas:

P. M. ŠOLOMSKAS, 
255 Broadway, S. Boston, Mans

kultūrą pirmyn. 
4-rių aktų vei- 
ir atsakanti to-

Buk pardavėju.
Mes išmokysim jumis prekystes ir 

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

MONTELLO CORRES. SCHOOL
Montello, Mass.

8—16.

Užrašyk “Laisvę

Akušerka
FabdUguitEi f.uzrij Womans 

College Baltimore, M.d,
Pasekminga! atlieka saw darta 

iXfmdyma, taipgi suteikta vis .kiae įrodau m 
vagolba Invairlose motoru tg»».

F. Stro piene, ®,
y nOS'IOY M.«» H.-> p
«/ 
ft

r (P I 
t

Muzikos Žodynėlis.
Parašė Mikas Petrauskas.

Kaina 25 c.
Patartina turėt kiekvienam m«?d- 

kos mylėtojui.
Adresas:

LITHUANIAN
OF

395 Broadway,

Nusipirk gerus ir tvirtus

b'U) 
M

a

CONSERVATORY 
MUSIC.
So. Boston, Mass

Si
čeverykus ;
nes krautuvę

perkraušeiau nuo 109 
Grand Street, po numeriu 
157 Grand Street.

J. MARTINAITIS
157 GRAND ST, 

BROOKLYN, N. Y,

Scveros 
Lietuviškaa 
Kalendorius
1917 metams jjm 
atspauzdintas ir 
gatavas išsiunti
nėti. Reikalauk 
aplinkoj arba ra
šyk tiesiog mums, 
o mes mielai pa
siųsimo

Dovanai

dažniausia buna 
rijusiu apsireiš 
ligose, kaip: p: 
d/.ių uždegimas,

ginis krapas. K:i<l 
sulaikyti kosulį ir 
palengvint i slogoms, 
patariama < vartoti

■ -JB MMMnjuah nmx *w MeoMwM ij

Severu'i ’
Gotiiurd Oil

I S-v. r .s j
Got biirdiškas '

Ain .u;. | į
, Yra linomas kiek- 1 

zii liuoso liautuose, I
kaipo parinktin-is 
linnneiitiis trinti 
Kūpančias vietas, 
ypač įrituosiąs iŠ 
ręiunat i zuio, per- 
si.’-abl y ino arba
uždėjimo. 25 ir

«tuao

BALSAM FOR LUNGS
(SEVERUS BALSAMAS PLAUČIAMS)

Tuoju gydymo budu gali naudotins ne tik suaugusieji, 
bet ir vaikai. Net mažiausias kūdikis gali apturėti pa
lengvinimų. Taigi vartok tuo 
sišaldymo, užkimimo, nedil'L 
kosulio, gimusio iš pažandžiu 
tinio kosulio.

imu ir
slciudūjimo, 
nuo inlTucn-

tiii'/jij 
prie I 
jaus I

IKUf.

m

W. F. SEVERĄ C0., Ccthr Rapi ls, Iowa.

y b e

4’ v . 4.

o?
Moksliškas,

P-R

gydymas augti plaukai. Mes jumss prisiusime 
už $1.00. baksuką Calvacura Nr, Ii, 

Ar kenti slinkimą plaukų? Ar tavosyku su augšeiau minėta iliuostruota 
plaukai žilsta? Ar tavo plaukai silp-knygute. Iškirpk šitą kuponą ir siųsk 
ni ir lūžta? Ar kenti nuo *plaiskanų,šiandien pas Union Labaratory, Box 
niežėjimo odos? Ar tu plinki ar pli-515, Union, N. Y.
kas? Jeigu tu kenti nuo kokios nors KUPONAS,
iš augščiau minėtos plaukų ligos.Union Labaratory, 
tuojau neatsidėlojant, jieškok pagel- Box 545, Union, N. Y.
bos. Reikalauk musų iliustruotos Čionai rasite 10 c, kurie padės pa- 
knygutės “Teisybe apie Plaukus” —dengt išlaidas siuntinėjimą knygučių, 
Parašė žinomas Europos specialistas.kurią už 10 c. ir man prisiųskite. Taip 

Mes norime tave pertikrinti savo gi prisiunviu $1.00 už kurį meldžiu 
iškaščiais. Calvacura Plaukų Gyduo-prisiųst Calvacura Nr. 1 ir augščiau 
lė sulaiko plaukų slinkimą, sunaiki-minėtą knygutę, (Iškirpes įdėk šitą 
na plaiskanas, niežėjimą ir pradedakuponą).

Pasekmin^as 
visai dykai.

MOTERŲ LAIKRAŠTIS! _ # MOTERŲ LAIKRAŠTIS!
Jau išėjo iš spaudos

“Meteru Balsas4.Į
Išleidžia L. M. P. S. A. Eis sykį j mėnesį. Tai bus pirmas dar 

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

sos nuo amžių prietarų pavergtą musų moterį. 3*
“MOTERŲ BALS AS” rašys apie mot erti darbininkių reikalus, j® 

vaikų auklėjimą, turės specialį sveikatos skyrių, vaikų skyrių, su- kR 
teiks žinių iš moterų judėjimo, aiškins moterims jiolitikos teises, pa- gj 
duos daug naudingų patarimų apie maisto gaminimą ir tt. *

“MOTERŲ BALSAS” bus moterims tikruoju jų gyvenimo* veld- sg 
rodžiu.

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

Lai nei viena susipratusi moteris ir žmonijos lygybę mylintiu vy- w 
^is nepalieka neprisidėję prie ‘‘Moterų Balso” leidimo. ffiT

“MOTERŲ BALSO” kaina metams $1.00; pusei metų 55c. Pa vi*-
niai numeriai po 10 c. S

Pinigus ir visus užsakymus siųskite: ■
“MOTERŲ BALSAS” <

229 N. 6th St, Philadelphia, Pa. ■

LIETUVIŠKA APTIEKA.
šluomi pranešame, kad gavome daugybę daiktų, reikalingų kiarn 

sezonui. Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiekų, gallsaa 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur, 
kių vaiatų: 1) MIXTURA8, labai geras nuo 
Hems, bonka 25c. < “
ka 25 ir 50c. C, ____ __________ ___________ ,
ŽUVIES TAUKAI,, reikalingi dėl (vairių ligų žiemos laike.5),(VAI-

KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonos, pęrfumoa Lr 
durių. Bonka 50c. kraajo Valytojas — bonka $1.00. Mūsų aptiekė- 
i 
kyti. Visas persiuntmo lėšas apmokame męs.

Paa mus randasi ilto» 
___,____ w________ kosulio vaikams ir dida- 

v. ORRAPH’AS, Linimentas dėl reumatizmo. Bm- 
3) Tikra lietuviška TREJANKA, baksaa 25 ir Bta.

RŲŠ VAISTAI Dftl7 ATAUGINIMO PLAUKŲ ir TONIC’AŠ. 6) 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonos, perfumos ir 
visokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas dėl vi
durių. Bonka 50c. Krasjo Valytojas — bonka $1.00. Mūsų aptiako- 

kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiam* atallaa- 
Siunčiant laiškas, 

galima siųsti pinigais arba įtampomis.
L SHAPIRO, Lietuviškai Aptiekoriue

410 So. 2nd Street, kampas Union Avė
Skyrius: 745 Driggs A v*., kampas Ind St., Brooklyn, N. Y.

NV1 WI Iii'«lNKZ

TREJOS DEVYNERIOS

TREJANKA
DAUNORUS 1 re’anka JTB tfkraS 

lietuviška. Saugokitės padirbi
mų imitacijų.

DAUNORUS trejanka, t. y. trejos 
devynerius, tai ištikimiausias 
Lietuvių draugas-gydytojas vi-

DAUNOJvOS t re j .‘inkų reikalaukit 
pi isiųsdami 35c. V ,:i,;,r!.s?'; ” ’,V‘? 1 2 z<tm Jonais (markėm)

TAI PAKTAS, kad DAUNORUS Aptiekoje 
yra didžiausias sądelis ir pasirinkimas' 
įvairiausių naminių gyduolių, visokių ša
knų, žolių ir 1.1.

REIK AL.-VUKI T rašydami, kokiu norite nemažiau kaip už 25c. 
bus jums prisiųsta.

229 Bedford.- Avė. 
kampas north 4W cjaTvCs'
OOKJvTJN-

atsti

VERGIJOS 
dienos jau 
praėjo. Bet 

vis dar tarpe mus 
yra daug 
kurie yra
uiiaini nuo savo darbo beširdės 
vcrgini-iičs-I.IGOS.

\ ra labai lengva išvengti ma
žų klinčių išaugant i dideles, 
jeigu urnai atida ant to atkrei
piama. Ir tas yra insų pareivn

nil. kaipo plov 
čios gerkles m

skaudžiau

vos ir ausų skaudėjimo

1-U t) p.

F. AD. RICHTER & GO 
74—Ū0 Washington Street, M* Yorh

PERSKAITYK i 
Kl*kv’»na« 
jas skaltj ta jss 
kuris aitiraiyi 

\ pas mana “Lala 
A vę” ant wiotH h 

užsiinokča J2.51 
ta. dcvAKi

knygų vertAi 
1 doleri* ark* 

< “Kardą” ant as» 
' iij. ganai skal 

lytoj»», kuria at
naujina,

j knygų uA bOe. Kas ii ntakaitančU 
(dar prtaiųs ui “Keleivį” $1.50, 
; knygų ai 5©e., sanaa skaitytojai 
gaua knygų ai 25c. Kas prisius

j “Kovą” 82.00, gaus knygų ui Ue., 
kas priglus ui “Kardą” $1.00,tas gaa:

I knygų ui X6c., senas skaitytojas ut 
1 25 contue. Kas užairaiya “Ntująjt 
Gadynę”, kaina metanais $l.l>8, ta* 
g»ui! knygų už 50c.

Todėl visi MŽsiraiykit tuea laik 
raičius per mana. Tiek pat mokida- 
■ai gausit* garų knygų pasiskalty 
■aal. Būtinai pasakyk apie tai aa 

draugui ir patįs tarnui. Kuygsu 
duasiu tik “Laisvts” laidos.

Pinigu aiĘakit iiu* adraaui
J. POCIUS

y f 1

New Yorm

TEISINGIAUSIA ir GERIAUSIA 
LIETUVIftKA

A P TIE K A
( Sutaisau receptui iv didžiausia 
) atyda, nežiūrint, ar tie receptai 
Į Lietuvos -.r Amerikos daktarų, 
s Tai vienatinė lietuviška aptieki 
£ Bostone ir Massachusetts valstijoj.

Gyduolių galit gaut, kokios tik pa- 
■suly yra vartojamos. Galit rei
kalaut p*r laiškus, e aš prisiusią 

š per eipresą.
K. SIDLAUSKAS,

Aptirtoms Ir Savininkas
' TIG Bioadway, lamp. C Streot 

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. So. Boston 21014 ir lltll.

f Jonas MATHUSi
J į GERIAUSIAS DJimiAUMA*] 
• A IK SVARIAUSIAS RAIJ®. j
T NAS VISAM SO. ; 

ll BOSTONE. j

Xtok! 1r užkandžiai. Patarnavi-J 
ma« prielankus. AtsUankyklta.l 

t c periitikrinsit*. 1
i JONAS MATHUS į

(Lietuvis Eavlninkas)
J M2—344 W. Broadway!
4 So. Boston, Mass. 1
| (Dešimts žingsnių bw Lietuvių J 
į Labdarystės Draugij*a num*). 1

..i*____________ ---------------------------- flfc--------  -m— J

8UČĖDYK PINIGUS
IR SKAUSMĄ

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

DR. J. LIEBERMAN, 
DENTISTAS,

408—110 So. 2nd St.
Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 8020.
Kalbame Lietuviškai, Lenkiš

kai ir Rusiškai.



T

LAISVfi

Gimdymo kontrole moterų 
sveikatos žvilgsniu.

RUSIJOS DŪMOJE VIENATINE AUTOMOBILIŲ

bugienių, kuris netik tą vie
ną sykį žmogų apiplėšia, bet 
duoda tokių vaistų, kurie 
padaro iš moteries amžiną 
pabėgėlę, o ponui daktarui 
nuolatinę pacientę.

Praktikuojant ap tiekoj e, 
teko pastebėti musų moteris 

vais-

Progresas veda tautas 
prie išsigimimo. To niekas 
neužginčys. Kuo apšvieste- 
snė ir kultūringesnė tauta, 
tuo lėčiau jį plėtojasi. Pa
vyzdine kynai, rusai, Lie
tuvos ir Lenkijos žydai, vei
siasi su neapsakomu spar
tumu; kynų moterįs gimdo 'vartojant net tokius

Rusijos durnoje buvo 
svarstomas klausimas apie 
lenkų atstovą Lėmpeckį. Ta
sai durnos atstovas likosi 
Lenkijoj, kurią užėmė vokie
čiai. Jisai, su daugeliu ki
tų žmonių, nuvyko į Švedi
ją ir ten parašė žinomą 
skundą ant Rusijos valdžios, 
slegiančios visas mažesnią
sias tautas. Tas skundas bu
vo pasiųstas ponui Wilso-

MOKYKLA

Šita mokykla gyvuoja nuo 1905 m 
ir duoda lekcijas jūsų prigimtoj kal
boj. Mes turime stadalą prie mokyk
los kur galima sustatyt 20 auto- 
jnobilių. Musų ilgametinė praktika It 
geras sutvarkymas, duoda progą 
sakyti, jog musų mokykla yra viena 
iš geriausių, kaip iš praktiško taip 
ir iš teoretiško atžvilgio mokinimai 
mašinerijos įvairių konstrukcijų au
tomobilių. Musų mokytojai turi dip
lomus apie savo mechaniškų išsila
vinimą, užtvirtintus konsulio. Užbai
gus mokyklą duodame rekomendacijai 
gavimui darbo. Mokiniai užbaigę ant

1889 Center Str.
LBD. laiko savo susirinkimus kis 

trečią nedėldienį kiekvieno mėnesio, 
Winter Hail, 412 6th St. Racine. Wia. 
DRAUGYSTE LIETUVOS SUNŲ IR 

DUKTERŲ, ELIZABETH, N. J. 
Viršininkų Antrašai.

Pirminnkas 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 
Maršalka B. Budrus, 240 Second st. 

Visi Elizabeth, N. J.

AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ?

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

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

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

nuo 2 iki 6 kūdikių ant syk. Į uis, Kaip silver nitric., ior- 
Vienažindis pas jas reteny-'maliną,- carbolic acid ir tt., 
bė. Atbulai: kultūringosios j kurie didesnėmis dozėmis pa 
Europos tautos išsigimsta, j vartojus gali visai moterį 
Daugelį sykių statistikomis ( 
buvo prirodyta, kad francu- 
zų tauta nebesidaugina, bet 
išsigimsta: gimimų skaitlius 
nebepralenkia mirštančiųjų 
skaitliaus. Francuzus išpa- 
lengvo seka vokiečiai, ang
lai, etc.

Tai naturalės civilizacijos 
plėtojimosi pasekmės. Ačiū 
civilizacijai ir kultūrai seno
vėje išnyko visa eilė didelių 
ir galingų tautų. Midų, as- 
siriečių, egiptėnų, persų, ro
mėnų ir k. tautos ne visos.

apsirgdinti. Paklaustas vie
nas žymus daktaras tvirti
no, kad nuo ne tikrų vais
tų vartojimo lyties organuo
se galį pradėt augti gyvo
sios mėsos.

Tai tik smulkus krisleliai 
musų moterų darbininkių 
bėdų, kurios didėja gimdy
mų kontrolę varžant. Bet 
kiek tai kančių, skausmo ir 
vargų mes pamatysime delei 
to paties klausimo, jeigu 
mes galėtume pažvelgti už 
gyvenimo kulisų?!
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na skirtingą diplomą, vadinamą už- 
rubežinį. Ateikite ir persitikrinkit*.
NTERNATIONAL AUTO SCHOOJ 

147 E. 40 st. New York City.

Draugijos, kurios turi 
“Laisvę” savo organu.

po 
Bet

norima išmest iš durnos.
Lempickio išmetimo klau

simu kalbėjo ir lietuvių at
stovas Januškevičius, kuris 
anot “Rieč“ pasakė:

“Dalykas eina ne apie 
Lempickį, bet apie tai, kad 
čionais noroms nenoroms 
reikia svarstyt tautų klau
simas. Lempickį kaltina ta
me, kad jisai pasirašė 
atsiliepimu į Wilsona.
po tuo dokumentu ne vienas 
Lempeckis pasirašė, bet ir 
atstovai kitų tautų. Aš, 
kaipo lietuvių atstovas, kai
lio demokratijos atstovas, 
turiu pasakyti, kad visa, kas 
ten įiarašyta yra teisybė.

to’Jie turėjo kreiptis j Wilso
na, nes valstybės durna to
kiais klausimais neužsiima. 
Na, tai jie ir kreipėsi į ne- 
utrales, sulyg jų manymu, 
galingas ypatas. Mes nesto
viai ant to pamato. Bet 

į nereikia užmiršti, kad Lem- 
j gali atsi- 

5lę Margarieta San- idurt!. kiekvienas atstovas iš 
lietuvių'Rcr- Ji nesykį New Yor-1}-1’ kurias užėmė vo- 

ke jau ir viešą kliniką tam 
jantįs žmonės, mato, kad di- tikslui buvo Įsteigusi, kurią, 
dėlės šeimynos išauklėjimas,žinoma, palicija tuojaus už- 
prie dabartinės ekonominės((*ai'.y(blvo, o drąsiąją Sanger 
vergijos yra begalo skau- areštuodavo. 
dus ir sunkus.

— Kam man didinti skur
džių minia, kam leisti pa-1 . v . , „ .,
saulin idiotus, proto ir kū-jb’kus viešai skelbti! - 

murmės amerikietis patrio
tas sykiu su musų geru tau
tiečiu.

Nebūkime kudiškai nai
vus.

karių buvo išnaikintos. Di-|. Sakykite, dabar, draugės į 
desnė jų dalis savaimi turė
jo išnykti, kaip rodo jų 
praeities istorija.

ir draugai, kas-gi prie 
viso lieka daryti ? .

Visomis išgalėmis kovo-
Lietuvių, kaipo žemiau stoi^» kad privertus valdžią lei- 

---- gimdymų!8^ gimdymo kontrolę skclb- 
mirštančiu viešai!

Anglų moterįs jau tą su-
-Bviesesnės poros jau nenori Prato- patingai pasižymi nndnlimn
didelės šeimynos -susilaukti.'kovoje už viešą gimdymųiP’CKiojLuicjime 
Gimdymo kontrolė nepapra-į 
štai greit ir tarp 
plėtojasi. Laisvi ir protau-

vrncių progrese,
skaičius viršija
skaitlių, tečiau ir lietuviu

APLA. DR-JOS CENTRO VALDY
BOS IR KUOPŲ SEKRETORIŲ 

ADRESAI:
Centro pirminink. J. M. Maskeliūnas, 

2025 Colwell st., Pittsburgh, Pa. 
Pirmininko pagelb.

1421 Fayette st. Pittsburgh, Pa. 
Centro sekretorius J. B. Miskevičia, 
2135 Sarah Str. S S, Pittsburgh, 
Centro Iždininkas K.

12&Carson sts. S. S. Pittsburgh, 
Turtų Kontrolės Komisija:
M Urlakis, 2126 Forbes st.

Pittsburgh,
J I Alexis, P O Box 344, Diamond 

Pittsburgh, 
F Pikšris 1331 Penn Ave.

Pittsburgh,
Kuopų sekretorių adresai:
,1-nios kuopos sekrt. A Bartiius, 
1323 Carsell str. N. S. Pittsburgh,
2 k p, K Zabclas, 229 Sagamore st.

Esplan, Pittsburgh, Pa.
3 kp. John Swipas, No. 11, Welder st.

Glendale. Carnegie, Pa. 
Pikszrius 1331 Penne ave. 

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

A Žvirblis, 2228 Forbes str, 
Pittsburgh, Pa.

J. A. Rūkas

Varašis,
Pa.

Pa.

sta.

I’a.

ra,

7

S

b'ran.

J W.

m.
III.

MELROSE PARK, ILL.
Pirmininkas K Jankauskas,

P. O. Box 749, Melrose Park, 
Pagelbininkas 1). Rimša,.

P. O. Box 849, Melrose Park
Protokolų raštininkas ir organo pri

žiūrėtojas A Staravičia, Box 1130 
Melrose Park, Ill.

Fin. rašt. W. Strumilia,
1314 So 50th Ave. Cicero, Ill. 

Iždininkas F. Lapinski, 
P. O. Box 1109, Melrose 

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

Melrose 
Maršalka: A. Plėštis, P.

Park, Ill.
Box 675

Park, Ill. 
O. Box 

675 Melrose Park, Ill.
Susirinkimai atsibuna kas trečią 

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

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

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

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

358 E. Wickliff ave.
Finansų rašt. F. Skamarakas, 

416 Wickliff Ave.
Iždininkas J. Willimat,

• 837 Central Ave.,
Susirinkimai buna kiek’' .ije.--)- 

sio 1-mą ir 3-čią nedėldie ų, i-mą va
landą po pietų, Sallel salėje, kampas 
E. Main ir N. Morrison 8vjk 
ville, III.

SERGANTIEJI!

140 EAST 22 ST,N. Y.

AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ IŠ 
PRIEŽASTIES LIGOS?

Diena po dienai, metas po metui S 
užsimu gydymu sergančių žmonių. ■ 
Persistatykite sau, kiek aš išgydžiau, B 
kiek palinksminau gyvenimą. Jeigu K 
jumis gyvenimas įkirėjo vartojant JA 
visokias gyduoles ir jaučiatės nuo* V 
lat blogiau ,tuomet, nieko nelauk- W 
damas, kreipkitės pas gerai supran- W 
tuntį daktarą ir specialistą .W

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

ryti, kad išgelbėti gyvastį ir paaiŠ- 
kins apie ligą. Gydau per 20 metų 
visokias ligas su didžiausiomis pa- 
sekinėmis kaip tai: nusilpnėjimą, už- V 
sikrėtimą kraujo, pilvo, širdies, plau- 
čių jaknų ir 11.

Dėl gydymo nervų ir lytiškų ligų * 
t.iriu visiems gerai žinomą elektrišką V 
aparatų ir X-spinduliai, per kurią B 
matyt kiaurai kūne. Ne kiekvienas V 
daktaras turi tokius aparatus, dėl''M 
to, kad labai brangs. Chemiškas iš- ■ 
tyrinėjimas šlapume. Neatidėliokite ■ 
ant rytojaus, bet tuojau ateikite pas ■ 
gerai žinomą: B

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

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

3rd Ave., New York City, f

Vieša gimdymo kontrole.
— Juk tai tautos pražū

tis! Kaip galime tokius da- 
su-

no paliegėlius, —girdisi tė
vo ar motinos balsas. —Jei
gu aš negaliu suteikti atsa
kančio išauklėjimo, negaliu 
kūdikio išleisti mokslan, ap
šviesti ir jam ateitį aprūpin
ti, tai geriau jo visai pasau
lin neleisti. Aš nenoriu, kad 
mano kūdikis keiktu diena 
savo gimimo, kaip kad ne
kartą aš ją esu keikęs po ne 
pakeliamu kapitalisto jun-

Vietose, kurias užėmė vo
kiečiai, likosi milionai gy
ventojų ir jeigu jus taip 
greitai nukaitinsite Lempic
kį, tai tuomi duosite progos 
rusų vyriausybei apkaltint 
valstybės išdavime kiekvie
ną žmogų, pasilikusį okku- 
puotose vietose.

Pittsburgh,
P O. Box 312, Creighton, 

10 kp. John Shopis, 713 McKeap avė. 
12 kp. J Kindaris, Ambridge, I’a.

9 kp. A Rudzinavvskas,
Donora,

11 kp. 1’ Anis, P O. Box 434,
Courtney,

LIETUVIŠKA APTIEK A

Pa.
I’a.

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, ILL. 
Pirmininkas A. F. Sabcckis,

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

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

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

1320 Lincoln st., Waukegan, 
Kasierius M. Kairaitis,

166—10th Str. North Chicago, Ill. 
Kasos Glob. M Rekis,

1518 .Sheridart 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.

III.

111.

III.

111.

12-ka SUV1Ų VIENU UŽDARYMU!
Juodas—tam tikro metalo, gerai pa
darytas, tinkamas visiems 

“Special” Išpardavimas 
šitas 12 šūvių pištą'ictas ir baksas 
žuvinių gaunamas visai dykai jeigu 
pagelbės! išgarsinti musų naujį 21 
akmens pagražintų ’aikrodėlį. Darbas 
visai lengva 
parody 
ai' p 
vai. 
j i m

Jeigu istorija paliko 
mums ištisus savo lapus, nu
margintus išnykusių tautų 
vardais tik ačiū jų kulturin- 
gumui, jeigu visos šiandie
ninės tautos, kuo daugiau 
kultu rėja, tuo sparčiau pra
deda išsigimti, tai mes sa
vo, o amerikiečiai savo tau
tos taip jau nesulaikysime 

i gimdymo 
kontrolės varžymu.

Niekados!
Vieša gimdymo kontrolė, 

sveikai ir tobulai pastatyta, 
geriau sulaikys žmones nuo 
išsigimimo, sustabdys dau
gybę musų moterų ligų ir

A PTIEKA
Žemiau paminėtas gyduoles galima 

apturėti per pačtą:
Nuo reumatizmo ...........................
Kraujo Valytojas .............................
Vidurių Valytojas ...........................
Vidurių Reguliatorius....................
Trojanka 25 c., 50 c., ir $1.00.

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

P. A. URBONAVIČIUS, 
151 METROPOLITAN AVĖ.

BROOKLYN, N. Y. ,

LAISVĖS SUNŲ DRAUGYSTĖ, 
MA E ANO Y 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 raštinin. P. Petčiulis, 

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

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

Maršalka W Svintickas, 
515 W. Pine Str. 

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

10th

$1.00
1.00
1.00
50c.

nuo

Tokių pažiūrų žmonių yra 
ir lietuviuose labai daug. .v . . . 
Man pačiam, užėjus kalbai nuo ls^_^imimp
apie gimdymo kontrolę ne 
nuo vieno tėvo ir motinos 
teko panašių balsų išgirsti.

Baimė susilaukti dideliu ’t • v.seimymj verčia žmones nau
doti įvairiausias, ne sykį ir 
labai kenksmingas sveikatai,, v .. 1
priemones apsisaugojimui i'’rasal!ns ,tas nesuskaitomas 
nuo kūdikių, nes teisingu irl<laugybes kriminalui abortų, 
sveikų patarimų sunku yi.al kurie šiandien Is daI?

įtaru ir akusienų padarė ti- 
s ‘ ...... Ikrus“Aciu sios salies konserva- 
tyviams įstatams ir valdžios 
atžagareiviškumui, kuri 
gimdymų kontrolę nelei
džia viešai aiškinti, dakta
rai, akušerės ir aptiekos iš 
gimdymo kontrolės daro 
puikiausį biznį. Nežiūrint 
kietos grasmės, įvairios fir
mos dirba visokius prietai
sus, kurie gaunami veik 
kiekvienoje aptiekoje už 
augštas kainas ir dažnai bu
na niekam tikę. Krimina
liai abortai ir įvairios mote
rų ligos auga su pasibaisė
tinu spartumu. Kone kiek
vienas daktaras (žinoma, tik 
už labai gerus pinigus), su
teikia patarimų. Bet su mu
sų darbo žmonėmis yra ta

Tel. IRS Grcenpeiat.

SENIAUSIA UŽEIGOS 
VIETA PAS

A. SHRUPSKI
i’iezninkus”.

P. Kurkulis 
į Philadelphia, Pa.

LAIŠKAS Iš RUSIJOS.

Pabėgėlis Juozas Vokie
taitis iš Jaroslavo rašo:

“Pas mus viskas neapsa
komai brangu. Pirmiaus dar 
šiek tiek pašelpos gaudavom 
o dabar jau nieko negau
name. Mergaitės mokinasi 
gimnazijoj. Pirmiaus joms 
duodavo pilną užlaikymą, 
būtent maistą, būtą ir dra
bužius. Dabar gi jau drabu
žių neduoda, reikia patiems 
pirkti. Valgis irgi labai men
kas, kurio neužtenka, reikia 
pripirkti. Darbų kaip ir nė-

beda, kad jie negalėdami iš 
niekur tikrai sveikų patari-

ra. Gyvenimas baisiai sun
kus ir nešinia kada ta karė 
pasibaigs.”

uiama tik tai, 
• ■>. ’o draugams 
Atukyt kur ga- 
i „n si} pasiūli
ja šita prane- 

siusk mums, 
ms į namus, 

k parodyta, tai 
4 ir baksą šovi- 

<xi>4’ sykiu prisiusime labaį gra-

Kv. a! 
tą laikrodėlį 
tamiems ir 

Jeigu tau path.?

įdek į laišką 
,>risiusimc tb si; 
ant paveiku

»,iš..a:i(

Pus gailis ^a«tl ska- 
nlaiule alavw, juiklaa dagt!- 
■Ir ir skanaus vyną. Pa- 
tarnavlsias puikiausias, at
eikite, e persitikrinalta.

C1 S. 2nd St.,
BROOKLYN, M. 7.

BENAS.
Lietuvių Unijos 

Muzikantų
Visiems gerai žino

ma, kad Unijos muzi
kantai sutaiso geriau
sią muziką dėl įvairių 
teatrų, balių ir pasilin
ksminimų. Visada kvie
skite unijos muzikan
tus. Ofisas 73 Grand 
St., Broklyn, N. Y.

Repeticijos atsibuna 
kiekvieną seredos va
karą, 73 Grand St

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

Viršininkų adresai.
Prezidentas L. Bačkis,

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

1820 Fairow Ave. Easton, Pa.
Protokolų raštininkas . ir organo pri- 
iurėtojas Alex Vituris, 

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

606 Northampton St., Easton, 
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- 
petnyčią kiekrlen* mėnesio anglų eo- 
ton St., Easton, Pa.

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. Semenas,

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,

U9 Hudson avė., Brooklyn, N. Y.

Męs 
kaip 
yi- 
nb]> ... , ____
žų, auk.-t pleitktą LAIKRODĖLĮ 21 
AKMENS, GVARANTUOTĄ. Po ap- 
laikymui užmokėsite tiktai $G.70 už vfcV.xy’
laikrodėlį. Mat ta kaina speciališkai dėl agentų, o 12šuvių p iš t* lietas 
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 BALTIM0RSi>, ILL.

Pa.

Easton, Fa.

Pa.St., Easton, 
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. Užballutč, 

622 Hulin St.
Finansų raštininkas P. G. Aleksynas 

1516 — 14th Avė.
Iždininkas S. Buzinskis, 

719 Lincoln Avė.
Kasos globėjai:
A. Kunca, 829 Island Ave.
P. Kazokevičius, 1530 West Str.
Maršalka P. Vaitkus, 415 Wall st.
Organo prižiūrėtojas:
A. Kelly, 1032 Loomis Str.

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

VALDYBA CTDD. MIRTOS 
CLEVELAND, OHIO.

Pirmininkas D. Petrauskas,
1600 Oregon Avanaw 

Vice Firm. T. Rimkus,
1062 Ansal rd.

Nutarimų rašt. H. P. Pratklonfa, 
1527 E. 83rd St.

Fin. Rašt. Antanas Banelis,
1447 E. 25th Str. 

Iždininkas T. Neura,
22U2 Hamilton Ave.

Kaso* globėja V. IvonauF.kiut^, 
1452 E. 83rd Str.

Dainų repeticijou atsibuna kiek
viena sėrėda, nuo 7:30 vakr. awi 
Schwab svetaines, 6131 St. Clair ave 
Mėnesiniai susirinkimai atsibuna ka> 
trečią pėtnyčią kiekvieno meneeie 
nuo 7:30 vai. vakar, ant Schwab eve- 
tainės. 6131 St. Clair av®. Knygyną* 
randasi Neuros krautuvėje, 2047 Ha 
milton ave. Knygos išduodamos kie
kvieną Panedėlio vakarą, nue 7:8t v 
▼i kare.

Knygius Pranas Tumoras, 
3570 E. 72 St.

Oman's Bnnw

Vyrai ir moters nenustoki! vilties! 
PATAISYK IT SAVO GROMULĮ IR SU- 
TVARKYKIT KAIP REIKIA SAVO SIS

TEMĄ, TUOMET BUSITE 
SVEIKAS Ir LINKSMAS

HOFFMAN’S BITTER WINE 
kuris yra kombinacija parinkto vyno ir 
geriausių ekstraktų. Jis yra lengvas ir 
užtikrinantis. Saugiausia ir geriausia gy
duolė nuo netvarkaus PILVO, PLAUČIŲ, 
JAKNŲ, NERVŲ LIGŲ, NEGROMULIA- 
VIMO, NETURĖJIMO APETITO ir abel- 
no nupolimo kūno. Vartojant HOFFMANS 
BITTER VINE, įgausi daugiau kraujo ir 
gerą gromuliavimą. Tiktai $1.00 už bonką 
arba 6 bonkos 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.

NORINTIEMS PASINAUDOT PROGA.
Geriausias grafafonas su dabartinėmis lietuviškomis dainomis, labai yi* 

rial, kurie kreipsis pas mus.

LIETUVIŲ BROLIŲ DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI,

Pirmininkas G. K. Budria,
1231 Cherry Str.

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

Raštininkas A. Vegela
1029 į Lockwood are.

Turtų sekret. S Gelumbauskas, 
920 Jackson Str.

LIETUVIŲ NEW YORKO POLITI
KOS KLIUBO VALDYBA,

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

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

Susinešimų sekretorius — V J.
Gedvilas,

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

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

93į Ferry st, New York, City, 
Draugiškai A Petricka,

Liet, Pol. Kliubo Pirmininkas,

AMALGAMATED CLOTHING 
WORKERS of A. PRESERIŲ 
58 Skyriaus KOMITETAS.

Pirmininkas A. Mačaltis,

Iždininkas J. J. Juozapavičla, 
921 Herrick Ave. 

Iždo Globėjai: A. Pukteris, 
444 Park View, 

n M. Kavaliauskas,

109 Grand Str. Brooklyn, N T
Protokolų raitininkas J. A. Bekampis,

188 Roebling st Brooklyn, N. T
Finansų raštininkas VI. Jisčius,

67 Stagg St, Broklyn, N. L 
IHaiakaa fasbaieras ftimku,

DUODAME DYKAI 
20 lietuvišku dainų, 1000 ada.tl 
albumą.

Grafafonas tik 20 dol. su | 
tija ant 10 metų. Tik 20 < 

l’risiųskite 8 dol. 1. r 
siuos užmokėsite prie u. 
fafonas su didele triuba, 
kraštais, mechanizmas C 
riausios konstrukcijos, 
užsukti laike grajinimo. 
kordai įvairaus didžio, 
da čystą, kuris girdėt L 
kiai. Vietinių meldžiame 
musų krautuvę, kuri c.‘. .... K 
9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro 
pat nedėldieniais. Siunčiama 
katalogą muzikališkų instrumentą 
pareikalavimo.

jiniglų, likn- 
ėmhno. Gm- 
pauke'otala

kur| k Urna 
Tinka ra- 

Baisa išdaa- 
dsiai ir aUk* 
atsilankyti |

Adresuokite i
GREATER NEW YORK PHONOGRAPH. CO- 

810 Grand StrM New York. N. Y. Dept. L.

Mokslo Nereikia J ieškoti
Dėlto, kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglų kalbą, aritmetika tl 
lietuvių kalbom gramatikų savo namuose liuoeame laike. Viri IšasolMBą 

Nurodymai ir knyga DYKAI. įdėk atempą. Adreeaai
IMnfi KompoadoBcijM Mokykla, 1117 LlobqrSUCM^i

v
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Didžiojo New Yorko lie
tuviškų draugijų Sąjungos 
viešų reikahj komitetas nu
tarė pasiųsti prezidentui 
Wilsonui protesto telegramą 
dėlei gręsiančio pavojaus 
karės su Germani j a. Teleg
rama pasiųsta pereitą suba-

čiai rimtai galvoja apie savo 
svetainę.

Progresisčių mitingas.
LMPS. pirmos kuopos mi

tingas įvyks 15 d. vasario 
tautiškam name. Draugės, 
skaitlingai atsilankykit ant' 
šio susirinkimo.

J. Jakimavičiene.

■■   Į'1"11,* i .i■ m

PAJ1EŠK0JIMA1
Pajieškau sesers Nastazijos ir bro

lio Povilo Juzenavičių, Katino gub. 
Panevėžio pav., Veizių valsčiaus. 
Lepšių vienkiemio. Taipgi Kazi- 
iemo Balčiukonio, Pažagenų kaimo, 
ir Juozo Kevino Pabalių kaimo. 
'Puriu svarbų reikalą. J. Plučas, 37 ' 
Lake avė, Binghamton, N, Y.

LIETUVIŠKA AUTOMOBILIŲ 
MOKYKLA.

Mes galime tave išmokinti 
valdyt automobilių į 3 dienas, 
bet to dar neužtenka. Reikia 
turėti gerą supratimą apie au- 
tomobiliaus mašiną ir ją pa
taisyt. Musų mokykla įrengta 
visais reikalingais įrankiais, ge
riau negu visos kitos šiame

JOHN KULBOK
» CAFB
Dideli* hotel!*, ^era vieta >a-. 

keleivlngiem*, kambari i Įtai* 
vfel•ytl pagal nuaja madų, ir 

busit užganėdinti.

LIETUVIS FOTOGRAFAS
Pranešu lietuviams^ kad ai 

laikau puikių Fotografijų Gale
riją. Padarau visokius pavei
kslus taipgi traukiu veselijas.

Prie 12 šliubinlų paveikslų daa- 
du vienų dideli paveikslų dova- 
nai. Darbų atlieku artistiškai Ir 
nebrangiai Ateikit persitikrlat

Draugijų Sąjunga atstovau
ja apie 30 lietuviškų draugi
ją

Jeigu pridėti tą protesto 
prieš karę rezoliuciją, kurią 
priėmė pereitą utarninką a- 
malgameitai, socialistai ir 
moterįs progresistės, tai ga
lima sakyti, kad Brooklyno 
lietuviai pirmutiniai užpro
testavo prieš karę.

Jurginės Balius.
17 d. vasario (subatoj) 

bus didelis Jurginės balius 
tautiškam name. Įžanga vy
ram 2 5c. moterim 15 c. Pra
džia 6 vai. Maloniai visi už- 
kviečianii.

i Pajieškau Aleksondro Stapulionuko,
Į Jono Kripaičio, Povilo Gaidelionės, 

Antano Balčiunėlio Mikolo ir Elz
bietos Rosaučiukių. Kauno gub., Pa
nevėžio pav., Krinčino parp. Do- 
niliškių kaimo. Meldžiu atsišaukti. 
J Rakickas, 30 De Jonge st., Ro
chester, N. Y.

'"•t-- r 1 ' t. — i v ... iy lįpbOkSMom j eita n A’ n o no

ANTANAS STROKAS
88 Willow avė. kampas Clinton Avenue, Maspeth, F 

(vienas blokas nuo Lietuviško* bažnyčios.)-—

Komitetas.

tjieškau pusbrolio Povilo Judickio, 
Kaimo gub., Raseinių pav. ir pa
rapijos Jaubus apie 11 

Amerikoj. 'l’aipgi pajų 
nikos šideika iš Mitauj 
jų pačių atsišaukti ar : 
pie juos prane. I i šiuo
gota Sung.'iiliukė, 5717 New Ut-

Meldžiu 
i lieji a-

Pereitą četvergą Betho- 
ven Hall, New Yorke, i- 
vyko tarptautiškas protes
to mitingas, kuriame kalbė
jo M Bucharinas, L Lore, J. 
Šukys, S. Katayama, Trocki 
ir KulČinski. Vidury prakal
bą dainuota Internacionalas.

Žmonių buvo daug. Pri
imta protesto rezoliucija.

15 d. vasario, Palace Hali j 
svetainėj, 93 Grand st. Bro
oklyn, N. Y. bus susirinki
mas Lietuviu Labo Bendro
vės. Pradžia 7:30 vai. vaka
re. Visi nariai, kurie esate 
prisirašę prie bendrovės, ma 
lonėkite atsilankyti, nes šia-į 
me susirinkime jau bus iš
duodama šėrai.

Sekrt. Kudirka

aješkau JonoDunskio, seniau gyveno 
New Haven, Conn. Malonės jis pa- 

žinantieji pra-lis atsišaukti, 
nesti. Turiu s'

4 39 W, New Yo
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Pajieškau Kazimiero ir Anelės Bi- 
ronu, paeinančių iš Kauno gub..

Vilkmergės pav., Vėsintų parap.
Bilenų sodžiaus. Amerikoj gyvena 
apie 4 melus. Turiu svarbų reikalą, 
teiksitės atsiliepti Vincentas Slro- 
lia, 235 Wayne st., Jersey City,

Apie Central Brooklyno 
TAUTININKUS.

Vaikų Draugijėlės Kon
certas ir balius bus 25 d. 
Vasario, 1917, Tautiškam 
Name, 101-103 Grand Str., 
Brooklyn, N. Y. Pradžia 2:

c ypatai. Kviečiame skait
lingiausiai atsilankyti.

j Pajieškau pusbrolio Blado Akelaičio 
ir pusseserės Akelaičiutės po vyru 
Mikulienė. Pirmiau gyveno Spring 
Valley, III. Taipgi ir Adolfo Baltru- 
konio, kuris apie pusantrų motų 
atgal atvažiavo iš Argentinos. Ma
lonės jie patįs atsišaukti arba ži
nantieji pranešti šiuo adresu: 
J Akelevich, Calle

Puerto T,a Plata Berisso, Rep,
Montevideo 318

buvo

Neužmirškite, kad Dra
matiškoji .Dailės Draugija 
stato Blindą paminėjimui 
Gabrielio Landsbergio. Lo
šimas, A Vitkauskui vado
vaujant, Įvyks McCaddin 
Hali 24 d. vasario. Pradžia

Arr>a1 smo adresu:
1075 Washington st

Argentina.
M Akelaitis,

mieste. Lekcijas duoda geriau
si ekspertai, Gvarantija šofe- 
riams-mechanikams, Važinėji
mo lekcijos ant lauko. Musų 
mokiniai, pastoja specialistais. 
Atlankykite musų mokyklą, 
pirm negu pastosi kiton, įren
gimas dėl studentų gyvenančių 
kitame mieste. Klauskite smul
kesnių paaiškinimų.

L/ TYCIINIEVICZ 
Instruktorius,

COSMOPOLITAN AUTO 
SCHOOL,

231 W. 50th st. New York, N Y. JOHN KULbuk Baviwfcskso 
20! Wythe Ave., Cer. S*. 1 o#.

BROOKLYN, N. Y.
Tai 279 Greenpoint.

Gorinusi* pirmeiviška ažeiga 
pa*

GEO LASKEVIČIĄ
771 BANK ST., Tol. 164-t 

WATERBURY, CONN.

K. Hensasf
CAFE IR POOL ROOM 

linksmai laikų praleist.
T*l yra geriausia vieta

K. HENSAS
fe9 Gold St,

BROOKLYN. N. V.
Telephone: Main 752«.

DR BUKKIS,

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

Gydimas y- 
ra ypatiškas.

Kalbame an
gliškai, len
kiškai ir rusi
škai,

Europos gydytojas, duodu savo 
padarytas gyduoles.

Dr. BUKKIS. 
Medical Institute.

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

MES PERKAM!
Męs perkame 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
name geriausiais advokatais ir 
išpildomo visokias aplikacijas, 
einame už perkalbėtojus viso
kiose reikaluose.

Panašiais reikalais kreipki
tės pas mus, o užtikrinamo, 
kad busite pilnai užganėdinti.
Nepamirškite mus adreso:

M. Balias ir J. Bush
119 Grand Street, Brooklyn.
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Na, ir kurgi to C. Brook
lyno tautiečių teisybė? Jus 
sakot, kad kokia tik jūsų 
rankose organizacija yra, 
tai auga, kaip ant mielių. 
Tai pažiūrėsim, ką jūs pada
rėt su Lietuvių Neprigub 
mingu kliubu!

Kada tas kliubas
lankose pirmeiviškų pažiū
rų žmonių, tai galima tikrai j 
pasakyt, kad augo, kaip 
ant mielių, bet dabar, įlin
dus geram klerikalui-tautio- 
čiui į pirmininkus, kliubas 
tiek nukrito skaitliam na
rių, kad ant susirinkimų at
silanko iš 115 narių apie 10. 
Toliaus, kad netikit jog jūs 
griaunat gerus sumanymus 
ir darbus, tai še: Thanks
giving dienoj buvo pirmas 
kliubo balius. Visi kliubo na 
riai veikė broliškai, nebuvo 
tada pas kliubiečius skirtu
mo partijų, nes jie žinojo, 
kad kliubas yra “Indepen- 
aent” ir tokiu budu balius ■ ko į Angliją. Bijosi submari 
nusisekė ant tiek, kad kliu- nų ir nenori, kad per jo prie-, 
bui liko pelno apie $150.

Tada į kliubą pradėjo ra- 
šyties visokie politikieriai.

Matydami mes, kad jau 
independent” kliubas virs
ta į kokį tai “Bull Moose” 
kliubą pradėjom protestuot, 
— nagi, kur tau —“cicilistų” 
musų kliube nereikia, ir “Ko 
leivio” su “Laisve” taipgi. 
Kada ’’Keleivio” pre
numeratos laikas pasibai
gė, reikia atnaujint — atsa
kyta tokiais žodžiais, kad 
sarmata ir ant popieros ra-
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REIKALINGA operatorių prie klok-
su —moteriškų drabužiu. R Nuo-
cio, 3“ Johnson avo, arti 
avė, Brooklyn, N Y.

Union

Policija bijosi, kad New 
Yorke neiškiltų sumišimų, 
jeigu bus apskelbta karė. 
Ir todėl policija jau išanksto 
nužiūri naiųus, kur galės pa
statyt mašinines kanuoles 
žmonėms malšinti.

Tai ve, mat, kas jiem rū
pi. Sakoma, kad ir tūli poli
cijos automobiliai bus ap
ginkluoti mašininėm kanuo- 
lūm.

DONORA, PA LIETUVIAMS.
Pranešame, kad LMPS. 19 kuopa 

rengia puiku vakarąSubatoj 17 vasa
rio ( February), 1917, Lietuvių Ukėsų 
Kliubo svetainėj Donora, Pa. Bus 
perstatyta gražus veikalas “GUDRI 
NAŠLE”. Taipgi bus monologų ir 
kitokių pamarginimų. Po teatrui bus 
prakalba apie Moterų vargingą pa
dėjimą. Pradžia 7:30 vai, vakare. Į- 
žanga 35 c. ypatai. Kviečiame vietos 
ir apielinkės lietuvius atsilankyti.

> Rengėjai.

DIDŽIAUSIAS IR PUIKIAUSIAS 
B A L 1 U S!

Rengia Birutės LMPS, 8 kuopa, 
Subatoj, 17 d. Vasario, 1917. Sounders

i Svetainėj, 216 Essex st. Lawrence, 
.Mass Pradžia 7:30 vakare ir trauk-

prasa-

Laivas ”St. Louis” atsi 
’sako išplaukti iš New Yoi

žastį (paskadinimą) 
karė.

įžanga 25 c.
Gerbiamieji! Kviečiame visus ant 

•šio puikaus baliaus, kurį renga Bi- 
1 ‘Itn ,rul('s- *nis Kpraiusias balius negu 
KllbŲ Kada nors buvo. Nepraleiskite progos!

KOMITETAS.

-k.i nsmą
i !<< >\ a

|>cr kovą i
■

>3

kliubas
nuva-

Tokiu budu likau 
lintas iš kliubo.

Žiuriu! 3 vasario 
rengia antrą balių, 
žiuoju ir kągi — vyčių ge
nerolas su savo fetfebeliais 
ir taip apie keliatą jų pata
rėjų. Nors Draugystės šv. 
Antano nariai buvo užkves
ti, bet vis be pasekmių. 
Kliubas turės dadėti iš savo 
iždo. Tai, mat, kaip tauti
ninkai veda kliubą.

C. Brooklynietis.

Iš Ukėsų kliubo.
Broklyno Ukėsų kliubo 

lyderiu (vadovu) vieton se
no Kundrotas išrinkta nau
jas Julius Bučinskas . Tai 
įvyko metiniam kliubo susi
rinkime. Narių kliube yra 
400 ir pastaruoju laiku vis

NAUJĄJĄ GADYNĘ’
Mėnesinį socializmo teorijos, mokslo 
ir literatūros 
žiais

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

“NAUJOJI 
to. <4 
puikios

GADYNf
spausdinama?.

GADYNE” turi“NAUJOJI
biausių
klausinius ir plačiai aiškina s<nializnn> m< 
teorijas.

“NAUJOSIOS GADYNES“ kaina labai pigi; 
tams vos tik $1.50; 
niuose metams $2.00; 
vienis numeris 15c.

Norintieji vienų numerį gauti pasižiūrėjimui,

metu $1.00.

Pinigus siuskite šitokiu adresu:

“NAUJOJI
229 N. 6th Street

GADYNŪ”
Philadelphia

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-

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

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

Prisiųsk 75 c. stampomis ar 
money orderiu.

Sutaisytos
SAN-E-VAC Remedy Co.

Shenandoah, Pa.

Imk po 
šaukštuką

i
 Rusiškoj kalboj knyga apie au- S3 

tomobilų amatą su klaus- W 
mais ir atsakimais, kas rei- 
kalinga prie egzamino. Rei-m 
kalinga šoferiams, mokiniams® 
ir automobilistams. Sutaisė TO 
L Tychnievičius. Kaina 75c..® 
su persiuntimu 80 e. Norintie 
gali gauti ir angliškoj kalboj.

Kainuoja su persiuntimu 80c. g 
'l'aipgi daug didesnė. ir suw 
paveikslais anglu kalboj

L. TYCHNIEVK II, » 
231 W, 50 str. New York City. A

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda puikus namas 8 šeimy

noms po 4 kambarius kiekvienam, 
loilctas ant floro. Lotas 25x1000, rau
dos neša $900 kaina $6000.

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

B. A, ZINIS,
Bedford avė. Brooklyn, N. Y.
3355 Greenpoint

Taipgi vedu visokias kriminališkas 
ir civiliškas provas darau visokius do
kumentus, kontraktus, ir pardavimo 
aktus už prieinamiausią kainą. Ro
das duodu dovanai, C. L. Fasullo, 26 
Court st. Tel 380 Main.
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GERA PROGA KRIAUŠIAMS! ,

Waterbury Conn, priešais lietuvių 
bažnyčia, visiems leituviams žinomoj 
vietoj 4 John st. parsiduoda kriau
čių biznis. Viskas naujai pertaisyta, 
biznis išdirbtas. Parsiduoda iš prie
žasties išvažiavimo į kitą miestą. 
Platesnes žinias galit gauti pas V Ja
nuškevičius, 113 Liberty st Ansonia, 
Conn. 1

PARSIDUODA grosernė geroj vietoj, 
biznis išdirbtas, Parsiduoda nebran

giai. Vieta apgyventa lietuviais; 
gera proga daryti biznį Pardavimo 
priežastis -—- savininko moteris ser
ga, Atsišauki t šiuo adresu: K Ka
manas, 988 st, Brooklyn, N 
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320 GreenpointJ. GARŠVA
f. ? A8 . V
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GRABORIUS (Undataker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

šbalsanuioju ir laidoja numirusiu* 
ant visokių kapinių.

Parsamdau Automobilius ir Karie
tas- Veselijoms, Krikštynoms ir šiaip 
pasivažinėjimams.

Ofisai:
264 FRONT ST.

C. Brooklyn, N Y.
Telephone 7867 Main.

IŠRADIMAI.
Pakol susirasite sau advo

katą išėmimui patento, prisiųs- 
kite savo išradimą dėl užpaten- 
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 į 

katrą nors musų ofisą.

Didžiausia Lietuviška Krautuv*, 
kurioj galima g^uti įvairių muzikos 
instrumentų, įvairių iŠdirbysčių, gra- 
mafonų. Kurie perka pas mane grs- 
mafoną, —rekordus duodu dovanai, 
visokį tautų dainų, maršų ir šokių, 
kas kokiu myli, taip pat mano krau
tuvėj galima gaut visokių rušiu laik
rodžių ir laikrodėlių retežėlių ir dei
mantų, šliubiniai žiedai vėliausios 
mados parsiduoda nuo $5.00 iki 12 
dolerių pora. Už savo tavorų duodu 
gvarantiją. Agentams duodu gerų 
nuošimtį. Taippat pristatau geriausių 
muziką baliams ir veselijoms už že
miausią kainą. Su visokiais reikalais 
ypatiškai ar laiškai kreipkitės Sius 
antrašu:

689 —3rd
So

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

JOKŪBAS KANCIERIU8
141 N. 5 th St.
Brooklyn, N. Y.

-------- - ------------ -- ------------------- ,

Tel. 2372 Grecnpoint..

Fornišiai
Naujausios mados dideliame 

pasirinkime, Lengviausios išly
gos. Taipgi parduodame pijanus.

$1.00 ANT 
savaites 
Pristatom į namus ir toli

mas apielinkes, Jersey New 
York, Central Broklyn, Mas
peth, ir tt.

MACYS & MARGIN 
FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET 

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

C A Fl

♦IngnB pri-
Įvaih* ko- 
eegražiaa-

■adė*
Uliin gų 

radų. 
TEISINGIAUSIA UŽEIGA

WYTHB AVĖ., k*«p. N®rth 2- 
BROOKLYN, N. Y. 

TmUphan* Grcanpafot MU.

JOSEPH LIPMAN, M. D.
. Specialist** moterų ligų 

314 E. 60th St., New York, N. 1 
OFISO VALANDOS:

Iki 10 vai ryte; nuo 1 iki 2 vai. 
piet ir nuo 7 iki 8 v*l. vakar* 

Nedėliotai* pagal sutartį. 
Egzaminavimas DYKAI. Met liti 

riatne ir pasakome visas ligai ir pa 
getbstimc. Iš kitur atvažiavusiems 11 
geniams parūpiname vietų, kol gydo 
»i. Reikalui esant kreipkite^ met 
apžiūrėsime ir duosime prieteliiką rė
dą. Patarnavimas visai pigu*. NeaJ 
miriklte mano antrašo.

DR. J. LIPMAN
314 E. 50th St.. NEW YORK, N. T 

Kalbame Hetavlškai.

, TIKRA TR TEISINGA 
LIETUVIŠKA 
APT1EKA.

Sutaisau receptu tikrai, są
žiniškai, su didžiausia atyda, 
nežiūrint iš kur jie butų gauti. 
Patarimus duodu visiem ypatiŠ- 

,kai ir per laiškus dovanai. Gy
duoles siunčiu į visus kraštus 
Amerikos, kas tik kokių parei
kalauja, ir kokios tik yra var
tojamos. Ypatingai užlaikau 
visokių VAISTŲ NUO PLAU
KŲ SLINKIMO, PLEISKANŲ 
IR TT„ NUO PLAUČIŲ, REU- 
MATIŽMO, KOSULIO, NUO 
PERŠALIMO, NUO SILPNU
MO ŠIRDIES IR TT.

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

F. KUDIRKA,
Lietuvio Aptieka ir Savininkas

64 GRAND ST.
Brooklyn. N. Y. ,

V. VAIVADAS 
SPORTING CAFB 

Puikiausia Ir ivarlawala

Užeikit ir persitikrlakita
442 Grand SL, 

BROOKLYN, N. T< 
Telephone Stagg 8524.

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

knygele išaiškina, kokis mo
terų padėjimas buvo gilioj se
novėj ir kaip link moterų at
sinešdavo Kristaus apšatalai 
ir pats Kristus, kurio mokslų 
skelbia dabartinė mūsų dva
siški ja. Ypač patartina Jų
perskaityti moterims. Kaina

Paslaptis ...........................................
Gyvenimo Banga ....................... ..
Revoliucijos Atbalsiai ...................
Kontrobandninkai ...........................
Išvogimas iš Paviako 10 kalinių 
l ileniečiai .........................................

LAISVĖ
183 Roebling Str.

Brooklyn, N. Y-

Kaina

DENTISTAS

G va rantuota ant 20 metų
Uždėjimas keparaitėa 22 k. ... |M 

Užplomb*vima* 50 c. ir aagŪUi 
Išvalymas ...................................... • M
Nžplombavimaa anka* ........... SLfl

Skaudantj dantį duok iitraakti 
ryta, e vakare apžiCLrit.

Sanitary Dental Parlor
307 Bedford Avo. Tfcrpe Mm to 

1-moo gatvių.
_b BROOKLYN, N. Y. _ .j




