
ri u miesteliu, ugnis grei
tai tapo sukontroliuota, bet 
nuostoliu padaryta apie $50. 
000. Mieste tapo apskelbtos 
kariškos teisės, kad neprasi-

manoma, kad tai padaręs pa 
degė j as, sergąs tam tikra pa 
degimo liga. Pribuvus gais
rininkams iš Hartfordo,

mo neįvyko. Gaisrininkai, 
gesindami ugnį, parodė dide 
b karžygiškumą. Kadangi

PRIEŠ KARĘ!
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Kodėl tie gaisrai kilo

't

kad tai buvęs vokiečiu si m-
i <

ateris. •»

KOL DAR NEVĖLU, 

PROTESTUOKITE VISI

šnekos pasirodė be pamato. 
Tula mergaitė tvirtina, kad 
jai vienai esant namie, koks 
tai vyras norėjo įsiveržt į 
namą, bet ji užtrenkė duris

vo bombistų suokalbis, 
vėliau pasirodė, kad bombų 
nebuvę, o gaisrai prasidėjo 
skiepuose. Kadangi New

a-

Eusų kareiviai, su turkiškom ieškom Makedonijoj,
— ■ ----- -------------—

Vienas lietuvis 
užmuštas ir 

17 sužeista
'Mums praneša iš Phila- 

tlelphijos:
Vasario 21 d. Philadelphi- 

joj įvyko didžiausių nelai
miu. Cukerninkai streikie- 
riai išėjo į kruviną atvirą ko 
vą su policija. Vežant cuker- 
nėn streiklaužius, streikie- 
riai apstojo automobilius: 
policija šoko ginti streik
laužius, kilo baisiausias mu
sys. Tapo nušauta M. Pet
kus, kurs išmušė dantis ke
turiem policistam ir 17 lie
tuvių tapo sužeista. Visą 

mšį, kuris tęsėsi ant Reed.
on t ir So. 2nd gatvių 1!
tnd

P
M

co

l

ir

laiku, tai manoma, kad čia

atlaikė lietuviai. Pritaine išdirbama daug 
atingai pasižymėjo musu municijos, tai tūli tvirtino, 

aterįs. Jos, kai]) liūtai .kad tai buvęs vokiečių sim- 
eraukė policistus nuo žirgų.‘patizatorių darbas, bet tos 
Streikierių upas esąs labai 
karštas, kurį galima pava
dint noru kovoti iki laimėji
mo. Žada rengt dideles de
monstracijas, kad atkreipus
į streiką plačios visuomenės ii tada tas vyras pagrasino 
atydą.

Užmuštasis streikieris 
Petkus bus palaidotas su di
delėm demonstratyviškom 
apeigom.

Kapitalistų dienraštis “In- 
praneša, jog kova 

dar nepasibaik ir įvyksta 
vis naujų susirėmimų. 22/Fokių žmonių esama pasau- 
d. vasario vėl buvo suslre- ly. Jie labai myli matyt liep-

sudeginsiąs jos narna ir dau
giau namų. Jisai kalbėjęs 
italo akcentu. Policijos vir
šininkas mano, kad iš Hart
fordo į New Britainą atsi
kėlė koks tai pavojingas pa
degėjas, kuris serga tam 
tikra liga, labai pavojinga.

BROOKLYN, N. Y. 27 VAS YRIO (FEBR.), 1917 M.

Anglija bijosi submanniį.

ŠELPKITE GAUSIAI NU

KENTĖJUSIUOS NUO
KARĖS!

1 d. Paskiau nuo dešimti
nės reikės atiduoti 12 cent
nerių šieno, 8 centneriai 
šiaudų. Žinių, kiek kas pri
valo, turi pristatyti ūkio 
skyrių valdininkams, arba 
Kauno miesto prekybos sky
riui. Kas nepristatys, kaip 
yra Įsakyta, iš to, įsakymo 
žodžiais derliaus naudą, a- 
tims be užmokesnio ir dar 
paskirs pinigų bausmės ligi 

•‘•000 markių arba kalėjimo 
lig 6 menesių. Ne tik Lietu
voje laukini nkai privalo a- 
tiduoti javus vyresnybei už 
paskirtas kainas, bet ir vi
soje Vokietijoje. Vyriausy
bė paskui dalina javus ly
giai visiems kraštams.

GARDINO KATEDRĄ 
ATIDAVĖ KATALIKAMS.

“Dabartis” rugpjūčio 30 
praneša, kad Gardine šven-. 
tadienyj rugp. 20 d. iškil
mingai atidaryta šv. Zofijos 
katedra prie ’? oiržos pie
čiams. Dabar ten laikysią 
pamaldas katalikams karei
viams. Tą katedrą buvo pa
sisavinę rusai. Dabar ji pa
vesta vėl tiems, kieno bu
vo pirma.

mimas tarpe 1500 streikie- 
rių ir policijos — raitosios 
ir pėkščiosios.
Franklin Sugar 
gabenta 500 negrų streik
laužių.

Kitas musys kilo

Mat. iš
Rafinery

Dela-

sną. Kokie penki metai tam 
atgal, kaip rašo New Yorko 
laikraščiai New Britaine bu
vo suareštuotas vaikinas, 
kuris pasisakė sukūręs 100

Apie Hartfordą ir Hart-
ware ir Washington avės. Ir forde tūlą laiką irgi įvyko 

’čionais vienas žmogus tapo!daug panašių gaisrų.
užmuštas, tik nežinia ar tai! -------------
buvo policmanas ar strei- j BILLIUS SUTEIKIMUI 
"kieris.

Philadelphijos policija 
turi dabar begales darbo, 
•saugodama negrus streik
laužius, kurių iš visur pri
važiavo gana daug.

23 d. vasario “Laisvei“

Vokiečių submarines ne 
juokais pradeda gązdinti 
Angliją. Tiesa, vokiečių sub
marines nepajiegia paskan- 
dint tiek tonų, kiek iš sy
kio buvo pienuota, tačiaus 
jos yra labai pavojingas 
faktorius Britanijos gyveni
me.

Patsai IJoyd George, Bri
tanijos pirmasai ministeris,

SUSTREIKAVO ROBŲ 
DIRBĖJAI.

New Brunswick, N. J., 23 
d. vasario. — Čia išėjo į 
streiką kpiė 700 darbininkų 
United States Ruber Co. 
Jie reikalauja, had ant kie
kvienos robų poros b U tų pa
kelta mokesties po 2 cenėiL 
Kol kas į streiką išėjo tik 
vyrai, bet rengiasi išeiti i 
moteris.

ir

MOTERIMS LYGIU TEI
SIŲ PRIIMTAS.

Albany, 20 d. vasario.— 
New Yorko valstijos parla
mente atstovu butas 124 
balsais prieš 10 priėmė bil- 

jlių, kad sekantį rudenį būtų
yėl praneša iš Philadelphi- j aleistas referendumui klau- 

streikieriai labai simas apie suteikimą mote- 
dručiai laikosi. Sakoma, kad rims lygių su vyrais teisių.

Galimas daiktas, kad šiais 
metais ir New Yorko valsti
joj moteris gaus balsavimo

■yra daugvbė sužeistų, kurių 
vardų laikraščiai nei nepa
mini. Streiką veda J Šmi
tas.

Kada laidos Petkų, tai u- 
irijos kriaučių ir dokų dar
bininku nutarė nedirbti ta 
dieną. Streikieriam prijun
gia daugelis pašaliečių. Pa
staruoju laiku 400 raitų ir 
100 pėkščių policmanų sau
goja cukernes.

Sekančiam ’’Laisvės” nu
mery tilps atsišaukimas dė
lei parėmimo Philadelphi- 
jos cukerninkų. Šiame nu
mery nurodom tik, kad pi
nigus siųskite iždininkui 
Kaz. Rutkauskas, 131 Tas- 
fcer st. Philadelphia, Pa.

Raštininku yra Jonas Na
vickas, 124 Greenwich st.

VIS DAUGIAU LAIVŲ 
SKANDINA.

Submarines vėlei pradėjo 
smarkiau darbuoties. Pe
reitą pėtnyčią paskandino 
net 27.410 tonų.

Nuo 1 d. vasario iki 25 d. 
vasario submarines nuskan
dino 417.000 tonų. Taigi, pa
sibaigus vasariui, bus jau 
pusė miliono tonų.

Vistik, pasirodo, kad sub
marines turi įtekmę.

Pereitą četvergą nu skan
dino net 7 olandų laivus.

tis aštriausių priemonių, 
norint išgelbėti Britaniją. 
Jisai pasakė, kad Britanijoj 
jau mažai laivų dėl atgabe
nimo pačių reikalingiausių 
dalykų. Jeigu submarines ir 
toliau taip veiks ir nebus at
rasta prieš jas atsakančių 
priemonių, tai Britanijai iš
tiesti gali pritrukti mais
to. Lloyd George kvietė vi
suomenę prie didžiausio pa- 
siaukavimo. Ir galima lauk
ti, kad greitai ir Britanijoj 
su maistu bus taip trumpa, 
kaip ir Germanijoj. Llloyd 
George rekomenduoja sėti 
kuo daugi ausi a 
Anglija turėtų 
vietos duonos, 
kia pasikakint
lingiausiu, atmetant raš- 
kažius ir ištaigas. Nei vie
nas laivas neprivalo būti už
imtas gabenimu kokių nors 
papuošalų ar komforto da-

SULAIKĖ GRAFĄ VON 
BERNSTORFFĄ.

Anglų kontrolieriai sulai
kė buvusį vokiečių ambasa
dorių grafą von Bernstor- 
ffą Halifaxo uoste. Tenais 
jie jau antrą savaitę krato 
visus daiktus ant to laivo, 
kuriuo važiuoja buvęs am
basadorius. Krato labai pa-

Aną dien ant laivo sura
do kokią tai ypatingą skry
nia, ant kurios buvo uždėta 
antspauda Švedijos konsu- 
liato New Yorke. Anglų 
kontrolieriai mano rasi a tengrudų, 

daugiausia daug dokumentų, siunčiamų
Antra, iei-

pačiu reika-
Vokietijai. Ir turbūt, tą

NORĖJO IšDEGINT NEW 
, t BRITAIN.

/eitą seredą, kaip rašo 
J York World”, New

DIDŽIAUSIOS AUDROS.
Atlanta, Georgia. — Di

džiausios audros siautė pie
tinėse valstijose, ypač gi 
Georgijoj ir Alabamoj.Daug 
namų sugriuvo.

laivais reikia tik duona ii

Žinios iš
Lietuvos

DABARTINIS LIETUVOS 
STOVIS.

Švedu laikrašty “Afton- 
bladat” (27-12-1916) rami- M 
me laišką jo korespondento 
Vagnerio iš Lietuvos. Vag
neris rašo, kad, užėmę Lie
tuvą, vokiečiai turėjo daug 
vargo. Padėkime, Vilniuje 
tekdavo išdalinti betur
čiams kasdien už 50—60 tu- 

, t . kstančiu markių duonos.
lo ir cukraus taip pat gan šit, mokant viešoms kasoms(to, buvo jabaj 
greit nėra; vartojamas visur .ir šiaip žmonėm. Dabar gi higiienos sąlygose, i
sacharinas. “Dabartis” savolrublio kursas apskelbtas: 1| 
71 iiumeryje iš rugpjūčio Ų90 mar. Kokia yer-
d. plačiai nurodo, kai]) rei-;tybė naujų pinigų, bus visur 
kia vartoti j____.....
(slynas) vietoje muilo.

vestos tik dideliuose mies
tuose: Kaune, Vilniuje, Su
valkuose. ir Gardine. Dar
bininkų Lietuvoje yra už
tektinai, nes liko daug jau
nimo. Žibalo visai nėra, kai
muose vartojama balanos, 
miestai ir miesteliai apšvie
sti elektriką. Visuose mie
stuose ir mieteliuose Įvesti 
telefonai ir telegrafai. Mui-

kių pinigų. Jie yra tokio pat 
didumo, kaip ir tos pačios 
vertybės rusų pinigai. Vie
noje jų pusėje kryžius. Pa- 
1 ašy ta ant pinigo rusišku 
raštu ir padėtas skaitmuo 
1916. Antroje pusėje para
šyta “Gebiet dės Oberbe- 
fehlshabers Ost.” šitie pi
nigai visuomet galima var
toti vyriausybės rublio kur-

baltasis molis iškabinti mainomieji sąra- 
Taip dabar 3 kapeikos

LIAUDIES MOKYKLA 
ŠVENČIONYSE.

“Dabartis” praneša, kad 
jau nuo gegužės mėnesio 
Švenčionyse veikia liaudies 
mokykla. Ten moko visokio 
tikėjimo vaikus. Jie padalin
ti klasėmis. Dabar tą mo
kyklą lanko jau 600 vaikų.

mokykloje pritruko vietos, 
todėl dabar ruošia dar kitus
namus.

SNIS VILNIUJE.
ilnoer Zeitung” p’rane- 
ad Vilniaus miesto 
liukas paskelbęs, jog

Su dideliu vargu vokiečiams 
pavyko numalšinti cholerą,^ 
tymus, karštligę Ir tt Kai 
kuriuose miestuose, pavyz- 
din, Balstogėj, reikėjo . per 
prievartą daryti privatinių 
butų dezenfekciją. Baltsto
gėje žydus buvo išvežę, už
darę į tam tikrus barakus. 
Vokiečių sanitarai per prie
vartą juos išprausė, išvalė, 
drabužius gi sudegino.

Taisyti kelius vokiečiai 
j privertė vietos gyventojus;

VEIVERIUOSE ATIDA
RYTA MOKYKLA. 
Nuo grū'od. 10 d. Veive

riuose yra atidaryta moky
kla. Moko vokiečių įkalbos, 
skaičiuoti, krašto 
gamtos istorijos ir g 
l ietuviškai moko vienas b'x>’1 dideli darbininkų batalijo- 
vusios seminarijos kandida-■ triusėsi apie svarbes^; 
tas. Mokyklą lanko iš visolj^/^ "ategijos žvilgsniu 
135 vaikai, jų tarpe 109 lie
tuviai, berniukai ir mergai-

VISO I . j mus 
keliui

sietuvoje ng sk, -vmak 4
beveikia rusų įsta^ %,. Y 
Teismuose sėdi vokiecfifĄ^ C 
ristai, bet teisia, remdamiei^^j 
si rusų Įstatymų Rinkiniu. 
K riminaliai prasikaltėliai
teisiami, remianties 1903 m. 
rifsų įstatymais, kuriuos šve 
dų žurnalistas vadina “huma 
n-škiausiais pasauly.”

Kaip lietuvių, taip ir len
kų bei žydų mokyklose vis
kas mokoma vien gimtąja 
kalba. Lygiai tas pat balta
rusių ir ukrainiečių mokyk
lose. Norėdama palaikyti 
tautų tarpusavius vaidus, 
vokiečiai leidžia spauzdinti 
laikraščius lenkams, lietu
viams, latviams, žydams ir 
baltarusiams. Suprantama, 
laikraščiai eina per vokie
čių cenzūrą.

MAI.
Reikia atiduoti dali 

liaus. Kauno miesto
pradedant spalių mėn. 1 
dieną Vilniuje reikėsią mo
kėti kanalizacijos mokesnis. 
Tuo mokesniu apdėsią visus 
tuos butus, kurie sujungti 
su nuleidžiamosiomis trin
komis. Mokesnio reikėsią 
mokėti 8 procentai visos bu
to nuomos sumos.

ninkas paskelbė', kad kiek
vienos Kauno apskrities gy
ventojas nuo kiekvienos ap
sėtos lauko dešimtinės pris
tatyti] į miesto valdybos 
skyrių: 20 centnerių bulvių, 
4 centnerius kviečių, 2 cent- 
nieriu avižų, 4 centnerius 
miežių. Kas yra nuvalęs ma

Britanijos žemės turi būti 
užsėta, sakė premjeras. Far- 
meriams reikia mokėti geras 
kainas, kad paskatinus juos 
prie žemdirbystės.

Valgio dalykuose turi būti 
didžiausia ekonomija.

Tai taip kalbėjo -Lloyd 
George ir jam dauguma par
lamento narių pritarė.

Iš ten einančiu laikraščiu, 
nors juose labai maža tera
šoma, apie sunkų musų žmo
nių padėjimą, ir šiaip iš už
klystančių retkarčiais laiš
kų, vis tik galima šis 
apie Lietuvą spręsti.

Maistas ten dar nekontro
liuojamas, duonoskortelės į-

1
3

i i
GĘLEŽIN ĖS KAPEIKOS

Spalių mėn. d. vyriausiojo 
rytų vado nuovada, pritru
kus smulkių pinigų, išleido 
pirmąsias geležines kapei
kas. Iš viso išleista už 1 mi
lijoną rublių, 1, 2 ir 4-kapei-

ri atiduot tam tinkama dali. 
Statyti reikia trečiadieniais, 
ketvrtadieniais ir penkta
dieniais prieš pietus nuo
8 iki 11 vai. Užmokėta čia 
pat. Pristatyti reikia vė
liausiai lig 1916 m. lapkričio

tas

ne .r
nBritain, Conn, veik vienu . Žmonių žuvo daugiau, 

laiku kilo septyni gaisrai, gu 20.
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Cibuliai ir Submarines.
New. Yorke, Chicagoj, 

Philadelphijoj ir kituose A- 
merikos miestuose prasidėjo 
išbadėjusių moterų sukili- 
'mai. Demonstracijose, mi
tinguose jau dalyvauja de* 
sėtkai tūkstančių moterų. 
Judėjimas vis plėtojasi.

* Musų valdžia, musų didie
ji ponai, Wilsonas, jo mini
sterial, gubernatoriai, ma
jorai, teisėjai, buržuaziniai 
redaktoriai, kas jiem bėdos 
ir rūpesčio, kad 
žmonių pusbadžiai 
ir stovi jau ant 
aktualio bado.

Wilsonui ir kapitalistų di
dikams rūpi kaizerio subma
rines ir žuvimas vieno kito 
amerikono, klajojančio ka - 
rėš apimtose vietose. Apie badėjusios,
kaizerio submarinas, apie čiat tik teorijoj, 
patį kaizerį ib apie devynesltūlas New Yorko teisėjas, 
galybes visų kitų patriotiš
kų ir, nepatriotiškų paibe- 

' lių mums tiek jau priskalu
bino, kad net ausys apkur
to. Jau trįs savaitės praėjo, 
kaip diena iš dienos mums 
kalama i galvą patriotizmo 
evangelija— apie 
submarinas, prekybos laiš

dolerių. Taip, pralobo,

milionai 
gyvena 

slenksčio

■. .. . * * II M.*** ' ’ Cv ' ? j" " SPJY' 'V' kMMM
u
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1 Yorke jau daroma ple- K*« Prw palyginamus lai- nūn nušutinu ^nv sanes ny- 
apšaukti vaikų streiką mesj, Jisai šiandien yra pa- bantį debesį, tas turi prote-

ir ties, kad tam judėjimui pri- kuom nors tokiu, kas duotu I —
• XZ 1 • • I 7 c I

neturėtu

ir

šono kelione ir kaipgi ne-

bakteriją.
Nau-

čiru Vinį.

• ma, kad tokios ligos kaip jažvti

paeina nuo bakterijų.

n i c tu. žymiai padidinančius stik- vienos dažosi tik

Iš Laikraščių.

miestu €

branduolis, 
svarbiausia 

bakterijos jo

M

bet jo viltis 
didesne, už

DAR VIENA KARe.
Abisinija. Afrikoje. Mirus

nyj, jis lieka drumzdinas.
Montvidas.

semsis sau jiegų tos intelek- 
įtualės spėkos, kurios nori 
tarnaut darbininkų judėji
mui.

Kulpmont, Pa. drg. J Stil- 
son sutvėrė LSS. naują kuo-; 
pa iš 9 marių, 
draugai energiškai darbuo
jasi.

tos ypatybės verčia pripa
žint jas augmenimis. Ži-

ti. /Nurodė, kad lęas tik marinų baimės.

kad iki šiol ji parodė. Kalbė- pis kviečius. Visi New 1 
jo ir apie pragaištingumą į- Yorko sandėliai užversti a- 
sivėlimo į karę; kas nori municija ir maistu, kurį no- 
karės ir agituoja už ją, '• o rimą išgabent Europon, bet

jos ateityje nuveiks, ačiū

ninkais žmonėmis. Jisai gel- plojimu, 
bėjo jiems savo patarimais 
ir užstodamas jų

terija), bacillus tetani (pik- 

, kitos negali judėti, pąv., ba-

kimų vestuvėse įvyko

gražiai besilinksminant, 
dg. F Trakimas paprašė L 
Pruseikos pasakyti kelis žo
džius apie visuomenės reika-

“Kada matai, kaip uoliai 
; Laisvė advokatauja draugui

savaitės ria. 
apielinkėse'

(• is tokių medegų, 
tik augmenįs gali 
vyti, o gyvūnai

kia prie palyginamos lai- nori nustumti ąnt šalies' ky- 

siturįs ir tiktai todėl, kad 'stuoti prieš pragaištingą 
turėjo energijos ir mokinosi.;valdžios politiką, žmonės 
Tačiaus stovėdamas augš- atidžiai klausėsi kalbėtojo ir 
čiau, negu kiti drg. Traki- laikas nuo laiko palydėda-

Pirmoji kuopa LDLD. jau
padavė sumanymą steigt Ra tekinės ir eiti prieš krikščio- 
šytojų ir Moksleivių Fon
dą

’■venimas buna laimingas. Te-*vj 
gul Rašytojų ir Moksleivių 

Tai ve kaip posmuoja ka- Fondas virsta šaltiniu, kur

' 'h L Ai 
P'’/" ' ''

• „L, • • ivr ri • 4- matyt. Yra pilnai supranta-imperatoriui Menehkui, ant; J 1 1
sosto užėjo Jeasu. Jisai
pradėjo krypti prie turkų j-

M
......

New Yorke jau daroma pie
nai ; _ 
visose mokyklose. Toliaus, 
ti vėsime surasti' ir daugiau 
kovos budiį

bet j Mes manome, kad prie ši-
viskas nuėjo į Shwabo, Mor- to moterų judėjimo būtinai mas visuomet ėjo su darbi-'vo jo žodžius gausiu delnų €luo 10 11 cnioropnylo. iNeto- 
gano, 
nius.

Tiktai moterų 
stracijos, tiktai bado maiš
tai, tiktai griausmingas rei-'škam darbininkų judėjimo 
kalavimas desėtkų tukstan-1 veikime yra svarbesnis, ne- 
čių žmogystų privertė šiek- gu tuzinas gražių progra- 
tiek susirūpinti ponus gu- mų. Socialistai turi rupin- 
bernatorius ir majorus* i. --- , M—tI----- ,
kongresmanus. Bet ir čia tie duot aiškios, organizuotos, proga daugeliui jaunuolių į- 
išlepėliai, visa ko pertekę sąmoningos kovos charakte-,gyti mokslo ir šviesos, kad 
žmonės nedaug tesiselioja. p’;. Ne maisto naikinimas, ne j)askui tuo savo įgytu mok- b

— Aš veik nieko negaliu puškarninkų kumščiavimas, s]u p, gabumais galėtų pa-11 
« • ■» — I ii i»i kili i l/rxirno i t»n nl/iii nr I . . . c u i x

Rockefellerio kiše- turi prisidėt ir vyrai. So
cialistai šitame judėjime bu- 

demon- tinai turi dalyvauk Kiekvie
nas žingsnis tikram/prakti-

žmonės nedaug tesiselioja.

padaryti — pasakė moterų 
deputacijai didžiausio 
šauly miesto majoras 
chelis — kreipkitės į 
laturą.

— Jūs neišrodote ant iš-Į 
jūs badą ken- i 

—pasakė i

kuomet prieš jį atvedė su
areštuota moterį. A 4

— Čėdykit ir mažiau val
gykit — pataria tūli buržu
aziniai laikraštininkai.

Bet vienok ir tos švininės

Linkime naujieniečiams 
reikalus, pasisekimo, nors tūluose da- 

Aš tikiu, kad*ir ateityje mu- jykuose, ypač gi tarptauti- 
sų geras draugas ir jojo Aliuose soc. klausimuose, 
draugė eis darbininkišku ke- mes ne visame kame šu
lui. Taigi, ar nevertėtų tinkam su drg. Grigą
mums paminėti šią dieną’redaguojamu dienraščiu

RalrUriin Forma iirao organus, Pav-' bacillus DaKreri|IĮ rOlTIla* typhosus (karštligės bakte-

Bakterijos susideda iš -Q mėšlungio bakterija) 
vienos celės arba narvelio*
j°s JmPrastai neturi hmn- cj]]us tuberculosis (džiovos 
.. . - - . ’ bakterija). Kada jos yra
h visose augmenų ir gyvu- Specia)įaį nudažomos, ant' 

judančiųjų matosi, kokie tai 
plaukeliai bei sparneliai. 
Tūlos jų turi tik vieną ar*

turi būti kovos įrankiu ir iįarnaut darbo žmonėms.
, — tikslu, bet dai bminkiskas, jus į>jnoįe draugai, kad yra

Mit- klausimo pastatymas, aig!, draugija, kuri vadinasi Lie- 
legis- Jabm gerai, kad visur, k| Darbininku Literatu-

įkur tik bus renkamos.depu-Į TA „ • i • ‘-------------------------------
- - tacijos pas miesto valdžios i1 os 1 ^1,,a’ , Kapsukui, tai...” (iš “Nau--• atstovus, josna įeitų ir so- 'manoma ^^7^. ™kfei7U jienų”).

cialistai. Buržuazinėms la- Į1’ 1 as.ytojų šelpimo fondą. | pamislytum žmogus, kad 
!nukėms reikia aiškiai paša- ^a(lar.ykim Pya(įZ1^ ^lany sviete daugiau nieko ir nė- 
kyt — mes stovim ant pa- ^()P(lui, nes jisai būtinai ^a, kai)) tik Grigaitis 
.mato konfiskacijos maisto relkalingas. Ir kaip bus Kapsukas.
!)iroduktų * smagu mums visiems atsi- ❖ ** * *

PASNINKAUKITE.
, , 2. , . _ . i Kas daryti, kad žmonės. . ,galvos siek tiek susirūpino. t i 1)Usba(pį

kaizeri, Net kapitalistų .11,11 PllsD!wtzl

vę, vokiečių šnipus, tautos įigjo kalbėti apie maisto kon-1
unarą, vėliavos garbe.

Akyse pasidarė raiba nuo 
tų terminų, o mus, Ameri
kos žmones tuomi norima 
papenėti.

nų celėse yra 
kuris skaitosi 
celės dalis, »— 
neturi. Visi augmenįs, išsky-'|aUgjau įojęjų plaukelių tik 
i us longus (grybus, mieles, j>rje vjeno ga)0; kitos, kaip 
pelėsius),^ turi chlorophylą, Choleros bakterija, turi juos 

prie abiejų'galų; kelios ki
tos, kai)) karštligės bakteri
ja, turi tuos plonus plauke
lius iš visų pusių. Te
čiaus atrandama, kad tūlos 
bakterijos juda ir be tų 
plaukelių.

Tūlos bakterijos lieka ju-

ku ri duoda jiems spalvą, — 
___ ____________ _ bakterijos jo neturi. Iš to 

I_________________________atžvilgio jas reikia priskai-
~ i tyt prie gyvūnų skyriaus. 

Tečiaus jos veisiasi tiesiu
• Į skilimu į dvi ir sporomis; tu

jų pasidaro sau maistą 
iš kokių i 
jiasida-,(|an^.jonl|s tam tikrose 

u odegose; kitos pradeda; 
judėt tik prieš plyšimą į 
dvi arba po plyšimo. Neku- 
rioms reikalinga pritaikyt

negalima padaryt aiškaus 
atskyrimo rubežiaus tarp 
augmenų ir gyvūnų ir jog 
tik išsivystymo laipsny ge
riau matosi tas skirtumas, I 
prisieina but liberališku ir 
nesiginčyt, ar bakterijos yra 
Inepaprastai žemos rūšies 
gyvūnai ar augmenįs.

Jos yra taip mažos,
ii daug šimtų sykių padidi- bja prje saves karštligės ar
mine išrodo tik kai)) aguo-

Mes visi žinome, kad mag- 
nasas traukia geležį.. Ši 
ypatybė randasi ir tarp 
daugelio kitų gyvų ir negy
vų daiktų. Ji vadinasi che
motaxis. Bakterijos irgi ga
li būt pritraukto^ tūlų me- 
degų ir tuomi pajudintos iš

ivietos ir nuneštos prie mai
sto. Taip bulvių syvai trau-

minti, kad tai draugų Tra- -K()Va- džiaugiasi J Stil-
- •_ ’ . ^a šono kelione ir kaipgi ne

daili pradžia naujo, didelio sidžiaugt. Girdi: vienur kuo- 
sumanymo.... . Ipas tveria, kitur- gaivina ir 

Visi tam pritarė ir suau- v)Sur tik pinigus skambina”, 
kavo $14.00. Aukavo sekau- Į uur pinigus skambina. Bi- 
ti draugai: F. Milvydas $2.- )e skambina ir bile “ne pri- 
00; M Trakimas, E Traki- vatiškai...” Kas privatiškai 
mienė, L Pruseika, F La- skambina, ta 
pinskas, W Manski, J Fran- j 
ckevičius, Magd. Kįveras, J j / Angariet 
Matušaitis, A Mickevičius, J j()j Gadynėj” 
Čiupinskas, J Trakimas, ir esanti “pusiau nacionalisti- 
M Trakimienė po $1.00. (Au- ska» _ supr.lsk pusiau tau-' 
kos perduota C. K. Lietuvių tiška
Darbininkų Literatūros | Man gaila drg. Kapsuko, 
L’raugijos). įkuris savo rezoliucijoj apie1

I Tegul dangų Trakimų gy-,-LaiSVe” pasakė, kad ji sto-> 
j vi tarptautinio socializmo j 
pamatais...

li gyventi? I
i 4. • j Buržuazinis orakulasgubernatorius Whitman pra „I New York limes savo 

’editoriale sako: pasninkau-
... . kite!dėjęs moterų i . ...

judėjimas neturi apsistot.! ,Me" !’cl'daU8'i /v'’°™ T 

, . -"r įmes negalėtume pabūt ke-testu, musu balso negirdi, .. ,v 'has dienas savaitėje be me-dejuoiam savo* 0 r>. .. . .no- -- -4 sos- Žiūrėkit, girdi, kai]) Reikia išeit s ’ 1
i ant gatvės, reikia balsiai už- 
jirotestuot ir pa reikalaut. Ži- 
Įitoma, nėra reikalo, nėra ma 
Jžiausios naudos mušti bied-l 
nūs puškarninkus ir kerosi
mi šventinti jų maistą. Nė
ra reikalo užsisėsti

| fiskavimą...

Visi matome, kad musų pro-i

Bet vargo žmonėm nerti- p(ųe- lnes 
pl submarines ir kaizeris.Jie kambariuose, 
žino, kad visa Amerika knib- * 
ždėte knibžda visokiais 
kaizerukais, kurie, kai)) uo
dai, čiulpia žmonių kraują. 
Šiais neva “prosperity” lai
kais Amerikos žmonės gyve
na ir maitinosi blogiau, ne
gu blogiausiuose laikuose, 
k-viuet nors praeityje. Mai
stas pabrango ne dvigubai, 
ne trigubai, beveik dešimte
riopai. Pavei^dan, svarelis 
c’bulių, ką seniau kaštavo 
3 centus, šiandien pašoko 
jau iki 18 centų ir, be abejo
nės, kils augštyn. O kur 
bulvės, kur kopūstai, mor
kos, mėsa> duona, kiaušiniai 
žuvįs?

— Duokite mums duonos, 
ba mes mirštam badu —šau
kė New Yorko moterįs, su
sirinkusios ties New Yorko1 
City Hali. Ir jos turėjo antį 
savo rankų mažus vaikučius. 
O Chicagos pramonės rūmų I 
pirmininkas Griffit praneša (

> tarpvalstijinei pramonės ko
misijai, kad jeigu maistas 
neatpigs, tai šaliai gręsia 
anarchija. Panašios žinios 
ateina iš Philadelphijos ir, 
Bostono ir kitų didmiesčių, j 

Štai, kas patirta New 
Yorko rytinėj miesto dalyje, 
kur žmonės gyvena taip su-

sos ?
iEuropos žmonės pasninkau- 
ija. Mes turime susiaurinti 
Isavo apetitą. Kad maistas 
.brangsta, tai todėl, kad jo! 
nėra. Čia ne spekuliatorių 
kaltė.

ant . .
sprando mažų biznierėlių. iPjtaĮistiskas redaktorius, pri 
T’ai vis mažos žuvys. Didelės sl.rlJ^s 1*’ Pąukstienos rr zu- 
žuvys, didėsės “šarkos” pa-į 
sislėpę augštybėse. Tai mai- ;
sto spekuliatoriai, tai
tai, tai kiaušiniu, mėsos, an
glių, kviečių, bulvių kara
liai. Jų sandėliuose kupina 
maisto. To maisto užtenka 
ir Europos karininkams.

Konfiskuot tą maistą, 
konfiskuot be pasigailėjimo 
ir parduot žmonėm be jokio 
'pelno. Ve koks turi būti vy
kiausias žmonių rcikalavi- 
pnas.

Žmonija nori ne miclašir-

ivienos, kuriam nei i galva
; neateina, kad žmones jau 

fri1Qjir taip per daug pasninkam vi lt;

guli. Ir štai, jau ateina ži
nios, kad tulu miestu žmo
nės, be niekur nieko, konfis- 

ikuoja anglių sandelius.
Tebūnie konfiskuota mai

sto ir kuro produktai nuo 
spekuliatorių ir trustų.

Tebūnie įsteigtas federa- 
lės, valstijinės ir miestavos

ni siūleliai. Daugelis ligas, 
darančių bakterijų turi tik' 
vieną mikroną ilgio. Kad 
supratus, kai)) didelė tai bus, 
— išdalinkite vieną colį į 
25000 dalių. Kožna dalis bus 
.mikronas. Jeigu dėl tokios 

”(bakterijos vieną prie kitos, 
tai ant colio ilgumo sudėsi- 
me 25,000 bakterijų. Kitos 
yra da mažesnės. Yra tai]) 
mažų, kad su dabartiniais I 
padidinimo stiklais (mikro- 
seopais)^ visaip jų negalima ; jas tuomet negalima atskir-

- . . - . .. - . . ’ ti, ką turi. Prisieina jas nu-
- . - v c/.j u specialiais dažais,

raupai, tymai ir tūlos kitos, j acj gajjma bQtų matyti jų 
Paeina nuo bakterijų, nes forma# Padedama jų bisku-

terijų judėjimų, kurie paei
na nuo jų pačių ypatybių, 
jos yra nešiojamos vėjo, 
vandens, medžių ir gyvūnų 
judėjimais ir viskuo, kas 
tik daro judėjimą ore.

Bakterijų spalva. Didžiu
ma gakterijų yra bespalvė
mis, t. y. tokios spalvos kaip 
vanduo. Suprantama, tai 
apsunkina* jų matymą. Net 
ir po mikroskopo padėjus

sini-P;a(^a bgoms serga, jis eina įjs anį stiklo, leidžiama pri- 
Tuo-i^o£ya j.1’ ^°g'Vn’ nao &a; džiūt ir tuomet užpilama da- 

girdėjom, pilnai tam prita- met jo priešininkai sukilo ir pj užsikrėsti tūkstančiai Kada jie persėsta, tuo- 
prasidėjo karė. Laikraščiai ž.monių; jo kraujas, seilės, pRusieji numazgojimai 
nepraneša, kai)) ilgai tęsėsi pLipumas ar kitos medegos p. 11Uf]ažyt()s bakterijos pasi

gali but pavartotos kitų už- jieRa pridžiūvusios prie 
stiklo. Tuomet jau jas gali- 

Visos tos bakterijos, ku- ma matyt. Vienok ne visos 
rias mes galime matyt per dažosi tais pačiais dažais:

tokiais,

TUOJA $4.00.
Pradžioje šios

'New Yorke ir _______ . _ .
'už bulvių bušelį mokėjo $3, Iš LIETUVIŲ SOCIALIS- Ja ka,'6> rašo’ kacJ -i0-1’0 .... .

TŲ SĄJUNGOS j žuvo daugiau, negu 25.0u0 krėtimui.
Bayonne, N J. Naujai at

gaivinta per Elizabethiečius

bet į porą dienų kaina pakilo 
iki $4.00. Svarais perkant, 
jau reikia mokėti po 8 cen
tus švara, v

Dar niekas neprisimena 
tekios pašėlusios kainos, 
kaip dabai’ yra. Už cibulių 
švara mokama 18 centu, v c.

i žuvo daugiau 
žmonių.*•

Didžiausias mušys įvyko
’ spalių 27 d. jiereitų• r T) » •] ( t i * v /• j iiiicii paumii iciiiv 1 UO ViUlIUd UdZ/UM LliY VvIvldlO

ii lusei ą . tuopa jPagaliaus imperatorius Jea- ius> skiriasi viena nuo kitos kur yra rūgšties, kitos pri 
yicJ() £ nai !p’ Cl su ir jo kariumenė tapo np-.pagal savo subudavojimą. ima dažus tik su geležim, 
tines L Pruseikos prakalbas veikta ir ant sosto nasodin- ta r -r i ' - • r -i i • •nnil1-n noriu nrien^n d Tni j • am sosto pasocun ^augelis veislių pagal tai trecios lodino reikalauja n

'b c b.i. . C. i- / i b- b1 ,!aU.!1?v?<ai.?1aib’ ^“.ir atskiriama. Tečiaus del tt. Išmokus, katros bakteri
gi, uopa c a ai ga es ni i du krikščioniška įtekme pa- 1)arankumo nirmiausiai mes ios kokius dažus nriima. ffa

tai trečios iodino reikalauja ir 
ir atskiriama. Tečiaus del 11. Išmokus, katros bakteri-

_ _ . v r - parankumo pirmiausiai mes jos kokius dažus priima, ga
lenic viršų ant mahometonų jas pa(]a]jjame apgrabais i Įima pagal tai atskirti ir tu-
- T„. iii r it ris skyrius. Prie pirmojo las veisles. Daleiskime, džio-

m ■ i pi E>na gandas, kad per tu r.- Ipriklauso visos tos, kurios y- vos bakterjos visai nesida-
legul tik Rus veikęs vokiečių kaizeris • - - - • '.................... ~

norėdamas patraukt abisi- 
nus į savo pusę.

RAŠYTOJŲ IR MOKSLEI
VIŲ FONDAS.

Utarninke, 20 d. vasario, 
Bayonne, N. J. atsibuvo vc- 

. F. Trakimo su 
Artogiute. Ves-

ra lazdutės panašume arba žo tais dažais, kokiais dažo- 
pailgos ii’ daugiau ar ma- si tūlų kitų ligų bakterijos, 
žiau tiesios. Vienos iš šito! Visos bakterijos yra da- 
skyriaus turi apvalainius žomos dėl žiūrėjimo į jas ir 
galus, kitos kampuotus. Se-'atskirimo, vienok tūlos jų 
kautis skyrius yra apskri- .užlaiko savyj ypatingus da-- 
tu bakterijų. Jos yra žus—žalius, raudonus, meli- 
pilnai apskritos, arba biskį nūs ar kokius kitus. Nors 
pailgos, arba keturkampės, 'negalima matyt paprasta a- 
J rečiasis skyrius susideda iš kini atskirų bakterijų, vie- 
suriestų arba suraitytų bak-’nok kada jų yra labai daug 
terijų. Tūlos net į grąžtą kad ir čysčiausiam vande- 
panašios, ir turi kokius 9 i 
ar 12 susisukimu.

Ar jos turi kokią odą, ge-/ hieago, III.

maisto agentūros ir tebūnie stuvės dra
4-,XVVA<~. °

tiek daug pinigų, kiek tik tuvėse dalyvavo neskaitlin- j 
įgalima. Jeigu mes leidžia- Las būrelis artymesnių gi
lme simtus milionų ant ar- m)nįų draugų. Svečiams 
Ui.otų, tai tegul tiek jau bus p.rovin; hcsilinksminTini

imuuovo tiv vena vciip .
sigrudę, kaip silkės bačkoje. ^cntln'f’n!s T T?-? .panele F

Tamsios purvinos gatvės 
kur saulės spinduliai šykš- ■ 

f tųs, kaip močiakos šypsą.’
Kambariai neapšildyti, nes „
anglįs neįperkamos. Vaiku- znlonems nia-
čiai maitinami arbata, nes 1 
pienas neįperkamas. Suau
gusieji minta pusiau supu
vusiais cibuliais ir bulvė- 

, mis, nes mėsa neįperkama.
Mažų vaikučių mirtingumas 
nepaprastai padidėjo.

Veikiausia, tą patį vaizdą 
galėtume pamatyt ir Bosto
no Salem streete ir Chica
gos Michigan Ave.

Tas, kas seniau užpelny
davo 12 dolerių galėjo ge
riau gyventi, negu tas, ku
ris dabar užpelno $20.

O ponas Wilsonas dar gi
riasi, jog Amerikos 

niekados taip gerai ne- 'vos įrankis.

čių žmonių, priežiūra.
Tebūnie organizuota tie

sioginis maisto produktų sū
lpi rkimas nuo gamintojų, ap
lenkiant tarpininkus.

f I

% 
i i V-

f/
‘k. . 
■ m

L. Pruseika pasakė daug
maž sekančią prakalbą:

“Draugai jaunavedžiai ir 
,mieli sveteliai! Mes, be abe- 

Tai pirmutiniai rcikalavi- P°n6s ’/ai atsiminsime šią 
mai ir juos reikia plėtot liei ‘/na. kmpo dieną didelio 

draugiškumo, kurioj musų 
i jaunoj i porutė aukso vieny
be suriša savo likimą. AI 
'pažįstu mano draugą Traki-1 
mą jau kelis metus. Jisai

” Naujienos” atšventė tri
metines sukaktuves nuo sa
vo įsikūrimo dienos. Chica- 
gos Pilsen Auditorium susi
rinko daugiau, kaip ___
žmonių. Be koncertinės pro
grama dalies buvo ir pra
kalbų. Principialiu kalbėto-'- 
ju buvo drg. P Grigaitis/ 
dienraščio redaktoius.

Jisai nuode, kokį “Nau
jienos” bėgiu tik

stė nepereis į visuomenės ' 
rankas, kol pati visuomenė , 
nekontroliuos išdirbystės ir 
produktų išdalinimo.

KVIEČIŲ SANDĖLIAI 
CHICAGOJ IR MINNEA- 

I POLY KUPINI.
I Chicagos kviečių sande-!
Jiuose sukrauta 30 milionų 
bušeliu kviečiu. Laukiama, 

1Č00 bĮls Sa^ma migabent į 
juos į rytus. 7 milionai bu
šelių sukrauta vagonuose, 
bet kadangi gelžkelių lini
jos yra užblokuotos, tai va
gonai stovi ant vietos.

Minnėapolio sandėliuose riau sakant, plėvę del apsi- 
svkrauta 4 milionai bušeliu. |dengimo, sunku ' pasakyt. 

I Gabenimas kviečiu į ryti-:'ru|os veislės turi ja visados 
i dėl jt. net ar keturios apsi- 
. viena, (]engia vienu kevalu, net 

į audros žymiai sugadino re- an^ nematyt jokios plė-

....................... . .....
BRAVORAI PAVIRS Į 

KVARBŲ DIRBTUVES.
St. Paul, Minn. — Jeigu 

iMinnesotos valstija pavirs 
tuomet daugelis

metų nuveikė milžinišką dar ]ies valstijas trukdosi
bą darbininkų labui ii ką dvieju priežasčių

J • aciu ;audros žymiai sugadino re-
Aš visuomenės susipratimui ir ileSi antra rytuose nėra už- .,=s ir tik no idėiimo "i ko-l?aUsa ............. -

I tokiam uoliam rėmimui,kaip tektinai sandėliu, kur supi-i..?,’,„„.o „‘J. A. Vn |bravorų persikeis i kvarbų 
kad iki šiol ii parodė. Kalbė- ins kviečius. Visi Now *v , . ,. ? .t dirbtuves.

Minių veikimas, viešos de- turėjo savo gyvenime daug 
žmo- monstracijos geriausias ko- sunkai dienų, 
? --- i— -—Ir vartojant .visuomet buvois meKauos raip gerai ne-.vos jrains.i&. ai vmiujamj-—;—utv 

nreno, kaip dabar. Girdi, tuos kovos budus reikia jie-nusiminimą. Savo energija -kas turėtų nuo jos nukeritė- kurių negabenama dėl sub-
bo ant 42 bilionų škoties naujų.

M

Padėkime, Jr darbštumu jisai prasisie

Xia nors r 
matosi plėvė, kuri gali būti 
protoplazmos susitraukimu 
nuo rūgšties bei druskos.

Bakterijų judėjimas. Ne- 
kurięs bakterijos turi judė-

Kanada. Albertos valsti
jos blaivininkų konvencijoj 
paduota sumanymas pradėti 
agitaciją, kad visa Kanada 
butų.apsausinta



MONOLOGAS.
Broliai ir seserįs: katali

kai, publikonai, dymokratai 
ir cicilikai. Sakau jums, kad 
mūsų tautos didvyrių ir 
veikėjų darbai, tai sunkes
nis už mulo darba. Mulas 
'tempia vežimą, tai tempia, 
bet jam niekas daugiau ir 
nerūpi. Tautietis gi ir tem
pia ir rūpinasi, o kaip nie
kas neišeina, taip ne.

Mes tautiškai klerikališ- 
ki ir klerikališkai tautiški 
patriotai velkame, kaip mu
lai ią vienybes vežimą, o ci
cilikai, kaip ėjo pėkšti, taip 
ir eina — nesėda i 
tautiškai klerikališkus 
klerikališkai tautiškus 
tus ir tiek.

Gal jūs paklausite: 
kiems paibeliams jūs sodina
te tuos cicilikus i savo ra
tus?” Tiesa. Nežinodamas
politikos, toki klausimą gali 
paduoti, bet... (atsigeria 
vandenio). Nors teisybe pa
sakius jie yra pasiutę žmo
nės ir mes jų bijomos, kaip 
velnias krikštyto vandenio, 
nes cicilikas tik prieis prie 
tavęs,ištars žodžius ir tu jau 
atsiduodi ciciliku, o jeigu pa 
ėjęs bent bloką su 
tai jau tavęs tautiečiai ir ka.kad zanavykai 
talikai nematys daugiau - 
liksi griešnas cicilikas ir 
tiek.

Bet., (traukia augštyn ke- net pusę tuzino miestų 
lines), kaip priežodis sako: tpadaryti karališkais i----

musu *
ir

turi savo karališką miestą, 
kaip ve: Amerika — Wa- 
shingtoną, Germanija — 
Berlyną, — Anglija —Lon
doną, Švedija, — Stockhol- 
mą, Lenkija — Waršawą, 
Franci ja — Paryžių, Bosi
ja — Št. Peterburgą, Portu
galija — Lisboną, Čainiją— 
Pekiną ir tt. tt.. Bet kokį 
miestą paskirsime mes kara
lišku miestu?..

ko jis, —nugi Kaunas.
— Nosary, sakau aš. Kau

nas negali užganėdinti visų, 
nes paskui kovinskiai ir 
pradės savo ”kun” brukti ir 
suvalkiečiams kas bus?—

sako jis, bet tai nebus ųza- 
glasni kovinskiai.

— Geriausia karališkas

kiu. nes ten per šventa Bal
tramiejų sueina net tris 
sos: zanavykai, kapsai 
dziukai.

— tsss... kaip žaltys su
šnypštė jis, nekalbėk taip, 

tavim,Įneš ištikro galimas daiktas, 
pareikalaus 

savo karaliaus, kaušai savo, 
dziukai savo, žemaičiai sa
vo. Tokiu budu, mes turėsi-

“Skęstantis ir už britvos 
griebiasi” — tas pats ir mus 
verčia juos kviesti i talką,

; mies
tais. Jeigu visus užganėdin
ti, tai reikėtų zanavykams 
atiduoti Griškabūdi, kau

nes jie daug gali veikti. Mes,sams — Pilviški, dziukams 
juos norime Įsisodyt į savoVilnių, velioniškiams Sin- 
ratus, pavežti čaliuką, 
paskui jie mus vežš. Tai po , 
litika, kurią ne bile durnas £al 
supranta.

Jums žinoma., (apsižval
go), kad mes daugiau nie- nežinai tą priežodį: “tarp 
ko neveikiame ir tingime kelių mamų, vaikas be ne
veikti, bet rėkiame, kaip di- sies.” Tas bus ir su Lietu- 
deli vyrai, nes jaigu nore- va. Kaip tik priveisime dė
tume, tai niekas nežinotų, vynes galybes karalių, tai 
kad tautiečiai gyvuoja. Ka- nei nejusime, kaip cicilikai 
talikai, taip pat neveikia. Ot, užviešpataus viltis.
paduok jam kazyras, pantę| 
alaus, tai jis visus kruni-’ 
liūs nusidaužys į stalą. Jie l 

. nei rėkt nemoka, bet už tai , 
kunigai turi geras kakari
nes — jie išrėkia už visus.

Taigi., (užsiriša bato a- 
pyvarą), kad pasirodyt svie 
tui, jog ir mes veikėme 
veikiame - 
gi veiklų^ žmonės, o

o tautus, o kovinskiai, kaipo
su tokia kalakutiška kalba,

l pasikakintų tik venų 
Kaunu.

— Bet sakau, jam, ar tu

A... sako jis, nebūk 
Kauno vėplys. Nereikia iki 
to dasileisti. Mes valdysime 
mužikus, o ne jie mus. Duo
sime karalių ir “byt pasva- 
jamu”. Kazokų netruks, nes 
musų Vyčiai jau ir dabar 
i neblogai manievrus atlie-

.ir ka ant nigerių ir ciciliku.
— mums reikalin- pasakysime, kad tas mies- 

-o tie:įas, į-aį karališkas miestas 
žmonės yra cicilikai, kuriuos 
mes ir kviečiame į savo ra
tus. Jau, jau buvome nu
džiugę po ___________
seimui. Jau du buvo įsiriog
linę į musų vežimuką, L„ 
velnias papynė tą suvažiavi
mą, kuris net ir vežimą ap-

ir atlikta.
Aš vierysite, nevierysite, 

Wilkes Barrės palingavau galva ir pamisli- 
Į jau: nejaugi tu manai, kad 
tie Lietuvos mužikai bus 
taip pakarnus, kaip kad bau 
džiavos laikuose buvo? Bet

vertė ratais augštyn. ir at- nedrįsau kunigui
priešinties ir išėjau.

Matau, kad viskas eina 
atrajų), perpykę pradėjome jie savo keliu, todėl tegul jį 
veikti vieni ir jau vėl žiba paraliai tą tautiškai klerika- 

. nauja žvaigždė ant lietuvi-jlišką vežimą. Tegul mulkiai 
škai tautiškos ir tautiškai, ji tempą. Aš eisiu prie so- 
klerikališkos kaitinos ^aLcialistu, kaipo veikliu žmo- 
Lietuvos karalystė. Bet kasi . . *. ...v , „ / x -i i . mu, jeigu jie mane tik pri-is to?... (atsikanda ciuving . •’ J J 1

siėmė savuosius.
Dabar... (išmeta iš burnos

gurno”)
Gero nebus. Nors man vie- Senas Vincas.

nas kunigas pasakė. Sako: Paulsboro, N. J.
> “jeigu tik gausite šiokią-to- 
kią karalystę Lietuvai, tai
cicilikams vietos nebus. Mes • “Naujienos” mato tik tau- 
juos už ležuvių iškarsime.” 
Taip ir pasakė.

Gerai, sakau, jagamastie, 
W mes ir be ciciliku turė- 
*. we daug triubelio su ta 
-ętuvos. karalyste. Kaip tu

išrisi šitą klausimą, sakau 
jam, pavyzdin, visos šalys

tininkų ir klerikalų kompli
mentus Kapsuko adresu, 
bet ką rašo “Vienybė” 
“Naujienų” adresu, tai ne
mato. % . X

* Naujos rųšies bešališku
mas.

Meiles Laipsniai 
Jų išsivystyme

Švenčioniškis

(Tąsa)

Vienok, mes neturime užmiršti, kad šeimyniškoj 
gadynėj moterų padėjimas žymiai pagerėjo arba, ge
riau sakant, daug nužengė pirmyn kultūros laips
niais. Primityviai žmonės neturėjo supratimo apie kil- 
tesnius, dvasiškos meilės jausmus, pas juos buvo vien 
tik gyvuliški jausmai,traukianti prie moters dėl lytiško 
užsiganėdinimo, tuo tarpu, šeimyniškoj gadynėj jau 
atsirado ir dvasiški kiltesni meilės’jausmai, kurie žy
miai pagerino moterų padėjimą ir sušvelnino meilės 
jausmus.

Tuo tarpu, neužginčijamas dalykas, kad šeimyni
škoj gadynėj moteris visgi nesiskaitė lygia vyrui ypa-

si gyvenime atsiekti savo tikslo. šeimyniškoj gady
nėj moteris dar nesiskaitė žmogumi. Net ir kalba tą 
patvirtina: žmogus— vyras, o ne moteris. Jeigu su
sirinko vyrų buris, sakoma — susirinko žmonių bu
ris, bet jeigu susirinko moterų buris, jau niekas nepa- 
:-rkvs, kad ten susirinko žmonių buris. Moterįs dar 
m (laėjo prie to, kad vyrai ją skaitytų bei vadintų žmo
gumi. Vokiečių kalboj moterį vadina “das Weib.”— 
kokios tai vidurinės kilties sutvėrimu. Ištikrųjų gi, 
šeimyniškoj gadynėj moteris buvo namų prižiūrėto
ja, naminio turto tvarkytoja, kurio savininku skaitė
si vyras ir vaikų motina, nes vyras, įgijęs didesnį tur
tą, norėjo, kad to turto paveldėjais pasiliktų tikri jo 
kūdikiai, iš jo kraujo paeinanti. Moteris skaitėsi 
vyro drauge, kad rūpesčiuose jį nuraminus, moteris 
buvo sutverta ne kaipo lygus vyrui žmogus, bet tik dėl 
vyro palinksminimo ir suraminimo, šventraščio pasa
liose paminėta, kad moteris sutverta iš vyro šonkau
lio, todėl vyras privalo būti jos viešpačiu, jos valdonu, 
jstatymdaviu. Vyras galėjo su moteria taip elgtis, 
kaip tik norėjo, arba, geriau sakant, buvo pilnateisiu 
valdonu. šeimyniškos gadynės šauksmas: “Lai bū
na jis tavo viešpačiu ir valdonu.” Mergina, ištekėda
ma už vyro, pasiliuosuoja iš po tėvo globos, bet atsidu
ria po vyro globa, privalo permainyti pirmą savo pa
vardę, priimdama vyro ir pasiduoda pilnai jo valiai.

Moteris, norėdama vyrui įtikti, norėdama visus jo 
norus išpildyti, greitai persikeičia^ pasiduodama vyro 
valiai. Kad geriau vyras galėtų moterį suvaldyti, ji 
privalo būti tamsi, nieko nesuprantanti, paskendus 
prietaruose, ištikima, nuolanki, su dūšia ir kūnu atsi
davus tik jam vienam, visas jos gyvenimas privalo bū
ti vyro gyvenimu, žodžiu, ji privalo valdyti taip vadi
namu “moterišku” charakteriu, kad įtikus vyrui.

Bet nuolankumas ir vergiškumas turi ir antrą pu
sę. Kadangi kiekvienas pavergtasis išsigimsta, to
dėl ir moteris, būdama savo rųšies verge, įgijo visiš
kai skirtingus nuo vyro palinkimus, kurie tankiai už
nuodija vyro sielą. Kadangj vyro rankose buvo visa 
gale ir valdžia, moteris priversta buvo pasidaryti gu
dria, veidmaine, apgaudinėtoja ir melaginga; kadangi 
platesnis veikimas jai buvo neprieinamas, ji .pradėjo 
kištis į smulkmenas, liežuvauti, arba, kaip lietuviai 
sako, nešioti “telegramas”, prie mažiausių dalykų kib
ti. be paliovos zurzėti ir viską savo ašaroms už
baigti; kadangi nuo moteries buvo uždarytos mokyklų 
bei lavinimosi durįs, ji kultūroj nuo vyro labai atsi
liko ir todėl negalėjo būti savo vyro drauge, sykiu su 
juomi tartis apie bendrus gyvenimo reikalus, nes tar
pe vyro ir moteries pasidarė labai didele spraga žen
giant kultūros laipsniais. Vyrą su pačia vienijo ne 
draugiškumas, ne dvasiški jausmai, bet vienpatystė 
bei įstatymai apie vienpatystę. Kadangi vyras su 
pačia turėjo visiškai skirtingus dvasiškus jausmus, 
skirtingus supratimus, todėl tas jų šeimyniškas gyve
nimas, surištas vienpatystės įstatymais, tankiai pa
virsdavo į pragarą arba amžiną karę, kurioje kartais 
ir vyras tapdavo pergalėtu. Ir dėlei to, kad moters 
neturėjo lygių tiesių, buvo atsilikusios nuo vyrų visa
me kame, visuomet vyrui reikėdavo visą amžį vilkti 
moterį ant savo sprando.

Ir taip, šeimyniškoj gadynėj moteris mažai kuo 
skyrėsi nuo vergių. Finck savo knygoj nurodo, kad 
tūlų tautų įstatymuose buvo ]iasakyta: “Moteris yra 
priežastimi begėdystės, moteris yra priežastimi vi
sokių nesutikimų”. Toliams įstatymuose buvo pasa
kyta, kad moteris privalo ištikimai tarnauti savo vy
rui visą amžį ir net tuomet, kuomet vyras numiršta; 
jeigu vyras pačią apgaudinėja, myli kitą, savo, pačios 
neapkenčia ir persekioja, tai vistik gera moteris pri
valo jį gerbti, kaip dievą; ji neprivalo vyrui išmetinėti 
•jo blogų darbų ne tik gyvam, bet ir mirusiam. Broma- 
jių tauta ištikro pasirūpino, kad vyrui mirus, mote
ris pasiliktų jam ištikima, todėl pradėjo našles gy
vas deginti ant vyro kapo.

Nei kiek negeriau atsinešė moterų linkui, graikai 
ir rymiečiai. Pavyzdžiui, Aristotelis pasakė, kad 
moters, tai gamtos klaida ir sulygino ją sti baidykle.

t

Euripidas yra pasakęs: ” Vienas vyras'yra vertas tuk- 
stąnties moterų”. Graikų priežodis sako: “Ta moteris
yra geriausia, apie kurią absoliutiškai niekas nieko ne
kalba, nei blogo, nei gero.” Reiškia, kuri gyvena, 
kaip kalinė, nekur neišeina, niekam nepasirodo ir nie
kad žodžio neprataria. Beckeris sako, kad tų laikų 
moteris, kurią vyrai garbindavo, niekuo nesiskyrė 
nuo nuolankių, ištikimų vergių, šventai pildančių sa
vo viešpačių paliepimus. Kuomet afiniečiai kalbėda
vo apie savo šeimynas, visuomet jie sakydavo: “Tekna 
kai gynaikes” — vaikai ir moterįs, — vienok vaikai 
tyčia tardavosi pirmiau, kad parodžius, jog moteris 
žemiau jų laikomos. šeimynose tėvai visuomet ge
riau gerbdavo sūnus, negu dukteris. Nes sūnus sa
vo laiku pasidarys žmogumi, taps savystove ypata, o 
duktė iš po tėvo vergijos paklius vyro vergijon. Tarpe 
Įvairių graikų patarlių, randame sekantį tūlo poeto 
išsireiškimą: “Apsiveidimas vyrui suteikia visame gy
venime tik dvi laimingas dienas: kuomet jis apsive- 
da ir pirmą sykį savo pačią prispaudžia prie širdies, o 
antrą — kuomet ją (leda i grabą”. Tokia patarlė ne

ma patarlė, kad pati gera tiktai “lovoje ir grabe” (in 
thalamo vėl in tumulo.)

dimą skaitė ne kaipo laimę, bet kaipo didžiausią sun
kenybę, amžiną vargą, kurio gyvenimas reikalaują, 
Jų nuomone apsivedimas reikalingas todėl, kad sulau
kus savo kūdikių, kuriems galimą būtų palikti visą 
turtą, arba kure padėtų dirbti ir didinti tą turtą, o 
blogas tuo, kad vyras privalo būti surištas su tamsia, 
nuo progreso atsilikusią moteria, kuri jam nėra lygi 
drauge ir negali suteikti jokio smagumo. Richter savo 
knygoj sako, kad Demosfenas viešame afinų susirinki
me sekančiai pasakė: “Geteros (paleistuvės) mums 
reikalingos dėl pasilinksminimu ir jgavimų malonu
mų; gulovos (greta pačios užlaikomos nelegalūs mote
rįs) reikalingos tam, kad atlikus kasdieninius kūno 
reikalus, o pačios, kad susilaukus pilnateisių kūrikių 
ir kad turėti ištikimus sargus savo namų.” Vadinasi, 
pati negali suteikti malonumų ir vyras eina jų pajieš- 
koti į paleistuvystės namus, taipgi ji negali užganė
dinti ir jo kūniškų geidulių, todėl jis užlaiko gulovą; 
pati tik suteika jam teisotus kūdikius ir ištikimai 
sergsti jo namus ir visą turtą. ’Panašiai kalbėjo ir 
Platonas (Symposion): “Ne iš liuoso noro ir ne iš 
priežasties gamtos, bet verčiamas įstatymų žmogus 
pripranta prie to, kad būti tėvu ir veisti kūdikius”.
Ryme, — ir tai jo pačiuose geruosiuose gyvavimo 
laikuose, — žmonės į apsivedimą žiurėjo, kaip kad Pla
tonas išsireiškė. Pav., 132 metuose prieš Kristaus gi
mimą, vienas augštas valdininkas, cenzoras, K v. Me
teli, viešame susirinkime pasakė: jeigu mes, kaipo pi
liečiai savo šalies, galėtume egzistuoti be moterų, tuo
met mielai atsikratytame nuo šios sunkios naštos.”

šeimyniškoj gadynėj veik pas visas tautas ran
dame tuos pačius įpročius ir atsinešimus linkui mote
rų, kaip kad augščiau nurodinėjau. Meinerr’is pasako
ja: “Pas senovės rusus, laike šliubinių ceremonijų, 
pirmiausia tėvas paimdavo naują botagą, — viduram
žiuose taipgi botagas kabodavo ant sienos prie kiek
vienos vedusios anglės lovos, — ir išlengvo kirsdavo 
juoini dukterį, pranešdamas, kad jis tą daro jau pas
kutinį syki. Atlikęs tą ceremoniją, botagą parduoda
vo jaunikiui.”

Kroacijoj jaunikis, laike vestuvinių apeigų, dro
žia būsiančiai savo pačiai į žandą, duodamas suprasti, 
kad nuo šio laiko jis tampa jos viešpačiu.

Krauss nurodo, kad Serbijoj, Černogorijoj ir Boc- 
koj moteris privalėjo bučiuoti kiekvienam vyrui ran
ką, kokį tik susitikdavo ant gatvės, nepaisant į tai, 
kad jis buvo daug jaunesnis už ją. Bet niekas negir
dėjo, kad vyras būtų bučiavęs moteriai ranką. Vy
ras gi niekad neišdrįsdavo pabučiuoti į ranką mote
liai, nes tas skatėsi tais.laikais negirdėtu savęs paže
minimu. Jeigu vyras eina gatve arba kokiu nors ke
liu, o moteris turi pereiti skersai kelią, ji privalo lauk
ti, pakol vyras praeina, .t. y., neprivalo vyrui perei
ti skersai kelią. Ir jeigu atsirasdavo neatsargi ar
ba nepaisanti moteris ir pereidavo vyrui skersai ke
lią, pastarasis tankiai ją imdavo mušti, tartum ji butų 
papildžius didžiausi kriminališką prasižengimą. Jeigu 
vyras prataria moteriai pasveikinimo žodį, pastaroji 
privalo atsistoti ir žemai nusilenkdama jam už tai pa- 
ačiuoti.

Bažnyčia, kuri varė

AR TURI TĄ NAtg 
KNYGĄ APIE LYTI 
GYVENIMĄ?

Jei dar neturi, tai paaiekubinll g*u» 
ti, nes knyga gali greit :ftiibaigt.

Apie tos Knygos naudingumą |Mk 
klausk tŲ, kurie jau ją turi,

I Knygos vardas
I Patarmes Merginoms 
J Apie Lyties Dalykus. I Parašyta žinomos lytišku dalyky 
R aiškintojos ponios M. H. SANGER, 
s Ta knyga reikalinga visiems: mer

ginoms, moterims ir vyrams. Joja 
aprašoma lytišky organy išsivysty
mas, j y veikme ir svarba visame mo
teries ir vyro gyvenime; apsivaisini- 
rnas; Vaisiaus augimas; nėštumo hy- 
gijena; motinystė ir jos hygijena. 
Taipgi aprašoma lytiškos ligos, savi- 

L žagystū ir daug kity jdomiy dalyky.
! > Knyga turi 120 pusi, ir papuošta 
u paveikslais, kurie palengvina aprašo- 
Cinus dalykus suprasti.
j KAINA TIK 50c.

AR MYLI DAINAS? ' f 
Štai nauja dainy knyga, kurioj ra. 

si daug tokiy dainy, kuriy niekur jau 
nerandama. Knygos vardas 

įvairios Dainos.

I
Tni yra stora, 216puslapiy, knyga, 
kurioje telpa daugybė įvairiausių dai
ru. 1 arpkity yra nemažai senoviiky, 
kurias mūšy seneliai dainuodavo, bet 
kurios dabar veik visši užmirštos.
Dainos visokio tūrinio: meiliškos, 

juokingos, kaliniy, tautiškos, kari*- 
kos, politiškos ir kitokios.

KAINA 50c.
b AR VERTA BŪTI TEISINGU?

Visada yra žmoniy, kurie stengiasi 
'dorai ir teisingai gyventi, bet koki 
į jie gauna už tai atlyginimą ir koks jy 
I likimas, —parodo vieno tokio žmo- 
igaus istorija. Jo gyvenimas taip už- 
j imantis, jog skaitosi, kaipo graziau- 
!sia pasaka. Tos knygos varoas
Kovotojas už Teisybę

Jeronimas Savanorolla.
Kas nori žinoti apie teisingo Žmo

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

KAINA TIK 25c.
Reikalavimus ir pinigus 

šiuo adresu:
J. STROPUS,

6 Loring St.,
> So. Boston,

•iyskite

Mass.

IŠRADIMAI. .
Pakol susiraeite eau advo-’ 

katą išėmimui patento, prisiųa*| 
kite savo išradimą dėl ažpaten- ‘ 
tavimo. Dykai suteikiame rodą į 
dalykuoses užpatentavimo. Do-' 
vanai gausite kiekvienas kny- i 
gutę, kur nurodoma ką išrasti,' 
kaip užpatentuoti. Už užpaten-i 
tavimą pinigų iš kalno neina
me, apart labai mažų rankpinių 
gių, o likusius užmokate tada, 
kada gaunate risunkus ir po-| 
pieras ir jeigu esate tuoju 
ažganėdinti. I
AMERICAN EUROPEAN PA-

TENT OFFICES. — L. I 
309 Broadway New York City 

ir
403 Barrister Bldg. Washington,

D. C. 1
Rašykite lietuviškai, bant | 

katrą nors musų ofisą.

BENAS.
Lietuvių Unijos

Muzikantų
Visiems gerai žino

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

Repeticijos atsibuna 
kiekvieną seredos va
karą, 73 Grand St

v................... 1.1^

V. VAIVADAS 
SPORTING CAFB 

Puikiausia Ir HariaMSa
U įeikit Ir perdtlkrialdaa

betsusinėsimus, 
jausmus ir šliūbus, moterų padėjimo nepagerino, bet 
dar labiau prispaudė. Laike viešpatavimo rymiškos 
imperijos, svietiškoji valdžia visgi mandagiau atsine
šdavo moterų linkui, negu dvasiškija. Teisybė, dva-

me pasauly, bet aname, po mirties: tolinus bei krik
ščionybė pabriežė moterų gerąsias puses, būtent mei
le, nuolankumą, ramumą ir nuo visko išsižadėjimą, 

•tuo tarpu vyrų gerosios pusės buvo skaitomos: narsu
mas, išdidumas ir valios tvirtumas. Negalima pralei
sti nepažymėjus, kad dvasiškiai beaugštinant ir gar
binant Mariją, prisiėjo sykiu-priminti ir apie visų mo
terų pagerbimą. Vienok dvasiškija vedusią moterį 
pavesdavo pilnai vyro globai, kuris už ją visuomet bu- 

zvo stipresniu ir galingesniu.
z

•142 Grand St, 
BROOKLYN, N. T< 

Telephone Start 6*64.

i 
Jj M 

Daktaras J. MISEV1ČE lj: |
Telephone 595 Greenpaint,

Specialistas Airdtea I* 
Plaučių lir«.

Nuo
Nuo 
Nuo

8—10 ryte 
12—2 po piet, 
6—8 vakare.

276 BERRY STRUT 
BROOKLYN, N. Y.
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tėvyne” ir martus

1 KUOPOS METI

Sapnui

Saules Brolis. savo
Merkynes Vaidyla30. 10. 16,

ipsi-
Dis

■ Oi, sunau, negaliu laukti 
Mėn reik eit savu keliu. 
Laimės nori tu ragaut? 
Juk visiems aš ją skiriu.

mane 
bu da

nu veikti., 
geriausia

Tennesse valstijos parla- 
mentan buvo įnešta billius, 
kad suteikus moterims ly
gias su vyrais teises. Atsto
vų butas tą įstatymą priė- 
mė, bet senate 51 balsu prieš 
& tas bilius tapo atmestas.

ten moterįs nieko

Kuopa iš savo iždo paau 
kavo LSS. namui $75.00.

Kuopa prisidėjo prie pa
laikymo LSS. Vaikų Drau

You will be sorry just too late, 
When my love has turned to hate.., 

P. T. Knox

MILŽINAS MERGAITĖ 
Baltimore, Md

dienomis i vieną vietos ligo- 
nbučiu buvo atvesta 12 me* 
tų mergatė dėl ištyrimo ne* 
paprasto jos didumo. Iki 
9 metų ji niekuo nesiskyrė 
nuo kitų kūdikių, bet per pa* 
storuosius tris metus išau
go iki 6 pėdų augštumo. Ji 
dabar sveria 118 sv. Dak* 
tarai labai ja žingeidaujasir 
ir tvirtina, kad ji bus aug- 
šėiausiu pasauly žmogumi.

PIE SUTEIKIMĄ MOTE
RIMS LYGIŲ SU VYRAIS 

TEISIŲ.

As savo 
nemušti. Bet man 
kad tris sykius į 
mušti savo pačią, 
kiu prasižengimu 
reikalo mane skundžia, nes 
tankiau negauna mušti.”

Teisėjas visgi su Marke
vičiaus išvadžiojimais nesu
tiko ir paaiškino, kad ir sy
ki į metus mušimas pačios 
skaitosi prasižengimu. Mar
kevičius tapo nuteistas ke
liolikai dienų į kalėjimą.

Patarimą suteikiu už dyka. 9 Aki 
niai prisirašo jeigu būtinai yra rei
kalingi DR. H. A. MEDOFF.

Paskui tapo išnešta protai 
sto rezoliucija prieš karę.

Prie kuopos prisirašė £ 
naujos narės. Aukų padengi
mui lėšų surinkta $3.45.

Reikia pažymėti, kad L. 
•MI'S. 34 kuopos narės, su- 
į rengdamos tokias prakalbas,, 
atliko labai svarbų darbą.

Publikos prisirinko pilna 
svetaine. Iš to aiškiai ma
tosi, kad žmonės moterims ' 
prijaučiu. J Proletaras-

ROCKFORD, ILL.
18 d. vasario buvo prakal

bos su Įvairiais pamargini- 
nais Lietuvių Moterų Prog
resyviu Susivienijimo 5 kuo
jos. Kalbėjo A Montvilas, 
medicinos studentas iš Chi- 
cagos, III. Pirmiausia Stan
kutė paskambino ant pia
no. Reikia pažymėti, kad ji 
yra gabiausia vietos lietuvai 
čių ir puiki pianistė. Pas
kui K Raškevičienė ir H. Ge- 
ruliutė deklamavo, jos 
užduotis atliko gerai.

• Oi, netiesa mielas broli, 
Aš tikėt tau negaliu.
Tu vieniems tik skiri laimę, 
Kitus smerki tarp skausmų. 
Tik žiūrėk, kaip vieni skursta, 
Varge žūna nuo mažų;
Jie per amžį sunkiai dirba, 
Kenčia priespaudą vargu. 
Bet kiti visai nedirba, 
Jie laimingi nuo mažens. 
Vargo visai nepažįsta, 
Ir nežino jo nagų.

SO. MANCHESTER, CT.
Neseniai čia susitvėrė LD, 

L D. 80 kuopa, kuri pasek
mingai darbuojasi. Dabar 
jau rengia antras prakal* 
bas, kurios įvyks 11 d. ko* 
v o, vakare. Kalbės F. J. Ba* 
gočius. Geistina butų, kad 
vietos ir apielinkių lietuviai 
atsilankytu. Komitetos.

LMPSA. REIKALUOSE.
Pranešimas.

Lietuvių Moterų Progre
syviu Susivienijimo Piki. 
Komitetas nutarė išleisti

karę lapelius. Todėl 
Susivienijimo kuopos 

s narės malonėki- 
> pas Piki. Komi- 

sekretorę reikalaujant 
Kuopos, kurių 

tuvi neblogai malonės 
galę atsiųsti ir

SVARBU KIEKVIENAM 
ŽINOTI.

Žinokit, kad daugiausia galvos skau- ( 
dėjimas paeina nuo akių. Vienintė-’- 
h vaistai, tai yra moksliškai pritaikin
ti akiniai.

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

Drauge.
Esu užmirštas visų!.. Neturiu kam pa 

dejuoti, pasiskųsti, pasidalyti vargais ii 
nelaimėms, kurios manę taip tankiai aplan

rįs pradeda smarkiai veikti 
ir jau pačios stoja į viešas 
su vyrais diskusijas. Gei
stina butu, kad jos ir ant to
linus tai)) energingai dar
buotųsi, kaip kad dabar 
darbuojasi, o vaisiai bus.

Aldonos Mama.

Ei, gyvenime, kur bėgi?
Tu usstokie nors laiku.
Štai, žiūrėk — dar manę šaukia 
Viltis laime ir džiaugsmu.
Tu sustokie, dar palaukie
Meto vieno, ar kitų, 
Duok ir man tu paragauti, 
Skaisčios laimūs ir džiaugsmu!.

plaukus...
sakiau aš pirma, — tu negeiskie, 

pavirstų į neapykantos audrą. 
— bus tada pervėlu!..

pasriuvo krauju ir akis 
bet lupos, nors išsigan- 

vis tebekartojo iš-

FITCHBURG, MASS.
11 d. vasario buvo pra

kalbos Lietuvių Moterų Pro 
gresyvio Susivienijimo 3-- 
kuopos. Kalbėjo drg. J B. 
Smelstorius. Pirmoj daly sa
vo kalbos aiškino apie mo
terų vergiją, kurios praeity 
neturėjo jokių teisių. Ant
roj daly kalbos aiškino apie 
kivirčius, iškilusius tarpe 
Suv. Valstijų ir Vokietijos.

LMPS. 1 kuopa įnešė, kad 
būtų šauikamas Susivieniši- 
mo suvažiavimas ir išrinko 
4 delegatus. Taipgi kuopa 
)arėmė, kad leisti savo orga
ną ir surinko $35 aukų. Pa
aukuota B r. Vargšui $9.15.

Literatūros kuopos išpar
davė už $30 neskaitant par
davimo “Moterų Balso”.

Pirmo ’’Moterų Balso” iš
pardavė 350 ekzempliorių ir 
50 ekz. išdalino dykai.

“Laisvės”, kuris numeris 
buvo pašvęstas moterų rei
kalams, išplatinta 200 ek
zempliorių.

Kuopos knygyne randasi 
09 ekz. dėl pasiskaitymo.

Iz. Jakimavičiene, i

suteikė geriausią pagelbą. Malonėkit 
susilankyti ir persitikrinti. Akių ofi- 

aptiekoje.

DR. H. MEDOFF 
Akinių specialistas 

ir Aptiekorius. ’ 
500 GRAND STREET,

Kampas Union Ave., Brooklyn, N. Y.

- Tai tiesa, mielasis broli. 
Nėr lygybės tarp žmonių. 
Bet nekaltinkie tu manę,— 
Čionai kaltė jūs pačių.
Aš visiems vienodą dalį 
Skiriu laimės dėl visu, 
Bet tiktai jumis apgauna 
Tranai, siurbėlės žmonių. 
Taigi broli, nevaitokie, 
Pasakykie tu vergam, 
Kad padėtų tau sugrauti 
Sostus kruvinų valdžių; 
Kad lygybę jie sutvertų,— 
Meile tikrą tarp savęs, 
Tuomet laimės skaisti saulė 
Visiems lygiai sužibės.

Keršto širdis

TRIS SYKIUS i savaitę:
MUŠTI PAČIĄ NĖRA 

PRASIŽENGIMAS.
New Yorke tula Markevi* 

čienė apskundė savo vyrą, 
kad jis be paliovos ją muša. 
Kada teisėjas užklausė vy
ro, ar jis prisipažįsta prie 
kaltes, pastarasis rimtai at-

Aš “Tėvynę” arba, geriau 
pasakius, jos redaktorių 
gerbiu, nes “Tėvynė’4 yra 
sargas lietuviškos visuome
nės. Ji viską savo laiku pa
stebi viską iškelia į aikštę, 
viskuo rūpinasi, ypatingai 
Liet. Šelpimo Fondo auko
mis, kad jos savo laiku būtų 
pasiųstos, kad atskaitos bū
tų aiškios ir tt. Už tai ją 
kiekvienas privalo pagerbti.

Martus — tai didžiausias 
tėvynainis! Jis rūpinasi tė
vynės atbudavojimu, įsteigi
mu savo banku, fabriku, lai- 
vyno ir tt. Jis deda visas 
pastangas, kad tik daugiau 
aukų surinkus at būdavo ji- 
mui Lietuvos. Martus ir 
dabar jau remia tautiškus 
biznius, palaiko tautiškas į- 
•staigas; jis su dūšia ir kūnu 
atsidavęs savo darbui, savo 
idėjai.

Tik vienas dalykas man 
nesuprantamas: kada Mar
tus važinėjo su prakalbo
mis po Illinois valstiją ir 
Chicagą ir rinko aukas tė
vynės reikalams, tai visas 
jas sudėjo į Beržinskio ban
ką, nes norėjo paremti tą 
tautišką ir labai svarbią į- 
staigą.

Praslinkus tūlam laikui, 
Chicago j pradėjo siausti 
žiauri cholera ir Beržins
kio bankas mirė. Nors tas 
nelaimingas atsitikimas jau 
seniai buvo, vienok iki šiol 
nei vienas laikraščių nepa
žymėjo, kaip dalykai stovi 
su tomis Martaus surinkto
mis aukomis ir kokį jos nuo
šimtį atneša Beržinskio ban-

‘Ar nebūtų ’’Tėvynė” tai)) 
maloni truputį plačiau apie 
tai paaiškinti? Aš manau, 
kad šis klausimas ne tik 
man, bet ir kitiems rūpi.

Tikiu, kad ’’Tėvynė” šio 
dalyko nepraleis per pirš-

Aš Mačiau...
Aš mačiau ją, kai)) ji maža—jaunutė, 

be jokio rūpesčio šukavo, juokavo ir žaidė 
su kaimo vaikučiais, kurie nejausdami aš
traus gyvenimo rykštės plakimo,, tvėrė sau 
linksmybių pasaulį...

Aš mačiau ją, kai)) ji paaugusi raitėsi 
agonijoj, rovė iš savo galvos plaukus ir 
drūčiai spaudė prie savo krutinės mirusios 
motinos šalta lavonu... <■ v

Aš mačiau ją, kai)) ji vargo slegiama 
apleido savo gimtąjį kaimą, ir atsigrįžusi į 
'jį per ašaras tarė paskutinį „sudie!”

Aš mačiau ją, kaip ji apsigyveno did
miesčio purviname užkampyje ir diena iš 
dienos klaidžiodama triukšmingomis gatvė
mis jieškojo sau darbo.

Aš mačiau ją, kaip ji neturėdama iš
tekliaus užmokėti už kambarį liko išmesta 
ant gatvės kaipo nereikalinga išmata ;be 
duonos, be pastogės — be nieko.

Aš mačiau, kai)) ji peržengė godos na
mų slenkstį ir rengėsi už duonos kąsnį par
duoti savo kuna.

Aš mačiau ją, kai]) ji kruvinomis aša
romis verkė, kuomet aklas, kurtus, jaus
mais sužvėrėjęs, pilnomi gašlumo akimis 
sutvėrimas metė jai duonos kąsnį už kurį 
jis buvo nupirkęs jos kūną, sumindžiojęs 
savo purvinomis kojomis jos nekaltybės 
žiedą... v

Aš mačiau ją, kaip ji tapo “gerosios” 
valdžios už nedorus darbus pasodinta ka
lėjimai), kuriame ji daužėsi, vaitojo, ir šau
kė gerų žmonių pagelbos.

Aš mačiau ją, Kai)) ji ilgai, ilgai žiurėjo 
akimis jautimo ir matė prieš save baisų už
rašą “Tu paleistuve!”

Pagalios aš mačiau ją palaidotą dide
lėse miesto kapinėse, kur malonus vasaros 
vėjelis glostė jos kapo krūvą pilkų žemių ir 
lyg slaptai kuždėjo: “Dar daug, daug bus 
jaunų nekaltų aukų iki užtekės Naujos Ga
dynės Aušra!...” ,

pačios be paliovos 
rodosi, 
savaitę* 

nėra jo- 
ir ji be

Draugų neturiu. Gyvenimo sunkaus 
sunkia našta apkrautas, nebegalėjau su 
kaimynais juokauti ir žaisti tuščius jų žai
slus. Permatydamas rytojui tamsią, juo
dą ateitį, pradėjau į tuos paikus žaislus šal
tai žiūrėti, — jiems neįtikau; jie mane ap
leido ir užmiršo...

Netik draugai, bet ir saulė, — ir ta ro
dos, gailisi man savo spindulių, — nešvie
čia jinai man. tai}) skaisčiai, kaip kad švie
tė pirmiau...

Pasaulis man išrodo juodas, žiaurus, 
pilnas neteisybių, žmonės nedraugiški. Toks 
gyvenimas, rodos, ne yra vertas gyventi! 
Gerinus sau gyvastį atsiimti, —nematy
tum nors tuomet pasaulio neteisybių, išnau
dojimo' nebereiktų vargti, — pasibaigtų 
bent visos kančios!..

Bet, ne!.. Neatimsiu sau gyvasties!... 
Atsiminiau, kad dar viena draugė manes 
neužmiršo, — ji visuomet su manim, ji vis 
man kartoja:

— Nebūk nuliūdęs, aš visados su ta
vim. Su manim būdamas nepražūsi, nors ir 
tamsiausioj miglotoj naktyj tau prisietų 
digliuotais erškėčiais šklotu keliu, su ma
nim buk, aš tau padėsiu tuos erškėčius, tau 
pastojančius kelią, išskinti. Su manim tik 
buk, o išauš tau šviesesnė dienelė ir saulė 
apšvies gyvenimo kelią.

Tai]), aš jos klausysiu. Ji mano ge
riausia draugė, aš su ja būdamas, daug esu 
pergalėjęs visokių kliūčių, ir dabai 
visų apleistą, ji vis ramina... Su 
mas, tikiu, jog daug dar galėsiu 
— ji man padės, nes ji mano 
draugė, draugė VILTIS!

Sapnas vėl manę žavi - vilioja, 
Ir teikia daugybę džiaugsmų. — 
Vėl jaučiu, kai grožybės bangoje. 
Man gera, malonu, ramu...

Nors žinau, jog —rytoj prieš aušrinę 
Tas sapnas vėl manę apgaus, 
Ir apvils mano viltį auksinę, 
Yt vaizdas miražo gražaus...

Bet — tegul jis žavėja - vilioja, — 
Tegul sau apgauna mane!
Ei! Kol rytas tamsus pradienoja, 
Žavėk vėl, apgauk vėl mane!,..

1917

Metiniame susirinkime L. 
MPS. 1 kuopos buvo išduo
dami raportai ir paaiškėjo, 
kad kuopa pereitais metais 
gana daug nuvokė.

Mėnesiniu susirinkimu i- 
vyko 12 ir 1 nepaprastas; 8 
buvo lavinimosi vakarai, 
kuriuose mokintasi valgiu 
gaminimo ir lietuviškos ra
šybos.

Per pereitus metus prisi
rašė prie kuopos 13 naujų 
narių ir 2 persikėlė iš kitų 
kuopų. Dabar kuopoj randa
si 33 narės.

Buvo sulošta trvs teatra
lai veikalai, nuo kurių liko 
gryno pelno $191.20. Su
rengta 5 prakalbos, tarpe 
kurių vienos LŠF. naudai; 
rinkta tose prakalbose $40.- 
33, kurie tapo pasiųsti LŠF

Surengta vienas išvažiavi
mas, nuo kurio dar liko $13. 
77. gryno pelno. Surengta 
v’enas draugiškas vakarė-

1Z( 
pagal savo 
pinigų dėl padengimo lėšų 
išleidimui tų lapelių, o kurių 
iždai silpni, tos lai atsiun
čia tik reikalavima, kiek 
jos gali išplatint tų lapelių.

Kuopų narės privalo pa
sistengti tuos lapelius pa
skleisti tarpe tamsesnių sa
vo seserų, kad jos galėtų su
prasti, ką tai reiškia karė 
ir kas ją rengia, reikalau
jant lapelių ir siunčiant pi
nigus, kreipkitės šiuo adre
su: A. Jurevičienė, 878 

avė., Brooklyn, N Y. 
Kom. Sekrt.
A. Jurevičiene.

Išsitraukiau aštrųjį kalaviją ir vėriau 
tris kart meilės paveikslą.... Vėriau tiesiog 
jam į širdį, išduriau akis ir supjausčiau 
puikųjį veidą į mažus šmotelius....

Juk sakiau, aš pirmiau, — nedaleisk prieš 
mano meilei neapykantą stot, nes gailiesies, visos 
kuomet bus pervėlu! į1*1’ l)avįen;

Klaikumoj paklaidintas aš ėjau paskui Te kreipti 
gražų Amūrą ir sekiau jo pėdomis. — Nu-i^0 
vargęs, nuilsęs, ištroškęs ramybės ir atilsio Ąl lapelių 
sekiau aš Amūro pėdomis iki pat vidurio 
tamsiojo miško. Viduje tamsiojo miško ve
dėjas paliko manę vieną baimėje..

Nežinodamas tikrojo kelio, ilgai be
klaidžiojau, kol sugrįžau aš namo...

Bet sugrįžau aš namo!...
Ii1, žvelgęs j vilties skaisčias akis, už

keikiau pekliškais žodžiais ir keršto ugni
mi uždegtas nuplėšiau nuo viliugingos 
džiaugsmo deivės šilkini drabuži.. Šudras- c./ L c
kiau jos rublis ir nuroviau geltonus kve
piančius

Juk 
kad meilė 
Juk sakiau

Širdis mano 
apsipylė ašaromis 
dę, nors pamėlynavę, 
meti nedarnos:

— Juk sakiau, — bus tada pervėlu!...
Merkynes Vaidyl

■tea du sykiu savaitėj, U ta minką is 
ir PStnyčioms, 183 Roebling Str. 

Brooklyn, N. Y. Leidžia Lietuvių Koo 
Kityviška Spaudos Bendrovė, 183 

bling St, Brooklyn, N. Y.
Pirmininkas —Ch. Liutkus, Sekr 

rotorius A. Jurevičius, Kasierius V. 
Paukštys, Redaktorius L. Pruseika, 
>agelbininkas red. V. Paukštys,

Prenumerata metams: Amerikoj 
— $2.50, Kanadoje ir užrubežiuose 

— $3.50; pusei metų Amerikoje — 
$1.25, Kanadoje ir užrubežiuose $1.75.

Telephone Grenpoint 5231.

The Lithuanian Semi-Weekly
“LAISVĖ”

MOTINA ŽVĖRIS.
šiomis dienomis Bronx’e 

policija rado skiepe vaiką 
pats Saliamonas negalėtų su perpjauta gerkle. Išsyk bu 
prasti ir nepasakytų, ką 
jie norėjo tuomi išreikšti 
Priešų “stipriausi” 
buvo šie: “Jos nenori 
ri ir todėl nesilanko”

Paleidus per balsus, di
džiuma balsavo, kad motoru 
pusėj teisybė.

vo manyta, kad tai darbas 
žmogaus, kuris užsiima, 

faktai pjovimu kūdikių, nes pir- 
, neno-'miau New Yorke buvo tokių;

atsitikimu. Bet paskui pa
aiškėjo visai kas kita. Vai
kas buvo dar gyvas ir kada 
jį nugabeno j ligonbutį ir 
ten pradėjo tardyti, tai jis 
pasakė, kad motina jam 
perpjovė gerklę ir liepė sa
kyti, kad jį sužeidė nepažį
stamas žmogus.

Mat, vaikas buvo apdrau
stas ant $50 ir motina norė
jo gauti tuos pinigus.

Motina-žvėris, kuri už 
50 dolerių norėjo savo vai
ką papjauti, suareštuota.
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liaus sekė A Montvido kalba. 
Kalbėtojas plačiai nurodinė
jo į dabartinį gręsiantį pa
vojų, aiškino, kas trokšta 
karės, kam ji atneš pelną 
kam vargus ir tt. Paskui 
tapo perskaityta protesto 
rezoliucija prieš karę ir pri
imta. Pertraukoje J. Bace
vičius sudainavo solo ir 
iiibliką taip užganėdino, kad 
net antru sykiu iššaukė. 
Paskui dainavo kvartetas, į 
kurį įėjo J Bacevičius, Ši
maitienė, Sirviliutė ir J. 
Valentu. Viskas pavyko la
bai gerai.

Antru sykiu A. Montvidas 
kalbėjo apie moterų klausi- | 
mą, nurodydamas, kokioj , 
vergijoj jos pirmiau buvo ir, 
kokioj dabar randasi. Fak- : 
tiškai prirodė, kad moterįs 
gali turėti lygias su vyrais 
teises ir visuomeniškuose 
dalykuose nei kiek nepras
čiau už vyrus gali atlikti 
visas pareigas.

Manoma, kad po šių pra
kalbų musų kuopa turės ge
ra pasisekimą ir gaus dau
giau narių.

Publikos buvo pilna sve
taine ir kalbėtojas ją užga
nėdino. * * * $ $

18 d. vasario buvo lavini
mosi vakaras LS. J R., ku
riame diskusuota, kodėl 
merginos ir moterįs nesilan
ko tai)) skaitlingai į 
rias pramogas, kai)) 
vyrai. Moterįs pačios 
ėmė ginti savo pusę 
kusijose dalyvavo Varako- 
jienė ir Kunčienė. Moterįs 
diskusijas laimėjo, nes nuo
sekliai atsakinėjo į daromus 
joms užmetimus ir viską fak 
tais rėmė. Tūli diskusantai 
priešingos pusės daug pri
kalbėjo, bet tos jų kalbos nė



|Vrf], lril,-įrirrĮ r, -H.

mai d&r nepaskelbti, j bet 
manoma, kad bus vedama 
smarki agitacija tarpe dar
bininkų, idant juos išvedus į 
generalį streiką ir tuomi iš
kovojus geresnes darbo są
lygas.

4*

Moterų drabužių siuvėjai
!Pabaigęs kalbą, rengėsi ap- buvo išėję į streiką, bet tei

smas išleido uždraudimą, 
•kad streikieriai neturi tei- 

i. Tuomet daktaras sa-jsiU pikietuot Jr susirinki - 
Jeigu jus nieko neturi- j mus rengti. Iš tos priežas- 

te, tai kam ši susirinkimą ir .ties atsitiko daugybė ores-
7 W- i- |

mane šaukėte?” Iš rengėjų tų.

ANTANAS SAUKUS. bent iliustravo!) Vietomis
Bayonne, N. J. 6 d. vasa- ir Pritarė <«al ncno" 

rio, po trumpos ligos, čia roms> tokiems protestams, 
mirė vietos biznierius, žmo-f, . :
gus pirmeiviškų pažvalgų e.ls^ pagrindas, bet pirmi- 
Antanas Saukus. Nabašnin- užklausia apie rezo-į 
kas paliko dideliam nuliudi- '1illici;'‘|* . . _ . ■.
n?e savo žmoną ir sūnų. 8 d. t^-): Jkls nieko neturi-j
vasario ■ A Saukus tapo pa-1 
laidotas ant laisvų kapinių.

s Mirė laisvai. A Saukus iš
gyveno Bayonnej apie 251 
metus, o krautuvę turėjo per | 
1.3 metų. Jisai buvo plačiai' 
pažįstamas netik Bayonne 
lietuviams, bet ir abelnai.

Ir prie tų žmonių tai niekas 
neprieina — nei socialistai, 
nei katalikai.

New Yorkietis

|tojas .S. Biblo. Šiam kalbė
tojui miesto valdžia buvo 
, uždraudus viešuose susirin
kimuose kalbėti, bet publi
kai pradėjus reikalauti, vėl 
daleido. Tapo, priimta piles 
karę rezoliuciją ir pasiųsta 
prezidentui Wilsonui. Rezo
liucijoj pasakyta, Jeigu no-
rimą Vokietijai Jipskelbti 
kare, tuomet lai ta klausi-

L ’ *•

18 d. vasario buvo vaka- 
N a u j ienų” be n d r o ve sris. .(Nors kartą aiškiai pa-(ras 

sirodė, ką atstovaująs.) (paminėjimui trijų metų jų 
Tuomet kun. M. patarė iš- gyvavimo. Kalbėjo P. Gri- 
rinkti rezoliucijos komisiją įkaitis, K Gugis ir P Galskis..

New Jersey valstijoj. Mokė- 'r ln*ane<e 
'hos jis rjc su žmonėm gražiai ap

sieiti ir skaitė “Laisvę” ir 
“Keleivį.”

Laidojimu užsiėmė šei
myna. Mirė dar palyginamai 
jaunas, nes turėjo tik 53 
metus ir mirė visai netikė
tai. Daktaras sakė, kad iš
gysiąs. Velionis naėjo iš Ra
seinių pavieto, Kauno gu'b.

Lai bus jani lengva šios 
šalies žemelė.

LAWRENCE. MASS.
Anti-kariški susirinkimai;

Dr. Mikolaicio šposas.
Pėtnyčioj, 16 d. vasario, 

po vadovyste LSD., buvo su-

", kad ant Nedė- Dainavo ponia Gugi 
rengia prakalbas, Jakutis ir socialistų

758 YPATOS, KURIE PABĖGO Iš VIETŲ UfljJ 
VOKIEČIŲ IR AUSTRŲ KARIUMENfiS.

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

Laike jo buvimo, pono Zaro, Lenkijoj ir Lietuvoj, 
labai daug žmonių dasižinojo apie jo mierį kelionės, v * 
atsilankė pas jį daug, kurie įdavė laiškus ir linkėjimus 
kad perduot giminėms gyvenantiems Amerikoje.

Visi tie adresai, žinios ir pasveikinimai nesutilptu 
šame laikrašty, jeigu p. Zaro panorėtų juos išdrukuoti, 
todėl visi kurie turite pažįstamus ar gimines ir norite 
dasižinoti, tuojaus kreipkitės ypatiškai ar laišku že
miau nurodytu adresu:

H ENRIKAS C. ZARO, Bankierius
Metropolitan Saving Bank Building,

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

vyrų

įeikalui ir kad ten bus gali- si pilnai užganėdinta. Nors L 
ma priimt rezoliuciją. Į ko- tą vakarą buvo daugelis i- 
riisija įėjo 4 iš publikos ir vairių pramogų, vienok pub- 
kun. M. Subatoj, susirinkustlikos prisirinko.pilna svetai- 
komisijai pas kuri M., 
pasakė, kad rezoliuciją jau

1 • • •jis,ne. J P Raulinaitis atsiimt 
pasveikinimą.

”L.” Korespondentą:-
tu i sukorektuoti. Liepė ko
misijai susirinkti. Nedėlioj 
prieš prakalbas ir pažiūrėti

NEW YORK CITY.
12 d. vasario New Yorko

*****

BALTIMORE, MD.
Aidoblistų vargai.

18 d. vasario buvo “mar
gas” vakaras vietos aidobli
stų. Publikos susirinko ne
mažai, nes daugelis žingei- 
davo išvysti tą jų “mar
gumą”. Programas susidėjo .Dc-čitr nubalsavimui. Jeigu 
iš prakalbų, dainų, magijos l'Udžimna piliečių pripažins, 
ir “lūpinio orkestro.” p.ip.Įkad karė reikalinga, tnome1 
miausia kalbėjo A Kurilai- 
tis. is aiškino apie aidobli
stų organo “Darbininku
Balso” -varginga padėjimą.'diarl)() moterų drabužių sin
ks jo kalbos paaiškėjo, kad,vC'jai- Streikas tęsėsi apie 
veik niekas to jų laikraščio poni, sakaičių ir darbininkai 
ir neskaito; ant vietos išsi- P laimėjo.. Streikavo apie 
])latina 306 ekzemplioriai,1 darbininku. Darbinip- 
Chicagoj 100 ekzempliorių, Jmi iškovojo 8 va], darbo die- 

:kituose miestuose po kelias rią mokesti — vyrams po 
dešimtis ir net po kelis ek-,’^9 centų į valandą, o moie- 
zempliorius. Viso, kaip kai- iams P° ^0 c.
kėtojas išsireiškė, išsiplatb
na apie (iOO ekz. Jis sake, 17 d- vasario buvo balins

ę.    ........... r,,, ——,

Nusipirk gerus ir tvirtus čeverykus

sSMfcv*- At, W*-.

Tėmyk, nes krautuvę 
perk rausčiau nuo 109 
Grand Street, po numeriu 
157 Grand Street.

J. MARTINAITIS, 
157 GRAND ST„ 

BROOKLYN.’ N. Y.

jvi laikraštis todėl nesiplati-Kazimiero draugystė-. 
, na, kad lietuviai jo neskai-1 Rodosi balius — paprastas 
(to, nors tokį laikraštį, kaip oalykas, bet dėl šios draugy

stės didžiausia naujiena! 
Šv. Kazimiero draugystė 25 
metai kaip gyvuoja ir per 
visą tą laiką surengė pirmą

ar bus tinkama. Perskaičius daly Bronxe įvyko protesto'
ja viešam susirinkimui pasi- mitingas prieš kare, kurį Į..D;i|.bininku Balsas„ turč. 
i ode, kad ,iokni budu jos ne-bendromis spėkomis paren- |tu kiekvienas lietuvi's skai.

Irimnn' snnn iri 1 a 
lyti.

Vienok priešams liepė ne
si
taip silpnai gyvuoja, nes, 
girdi, kadaise ir Žemaičiuo
se buvo pasilikę tik 8 katali-

K/.u , i<un’ltyai 0 dabar ju tiek 
pasiustu Wilso-i * . r ,- v.1 * k tyra, kad gales per amžių

įamžins gyvuoti. Todėl ir jų ’Stilsonui, kurios įvyks 2 ji. 
daikraštis ateity būsiąs ga-lKovo> Selsman svetainė-

’* po N r. 1029 Freeman avė. 
Geistina būtų, kad visi vie
tos ir apielinkių lietuviai

skėtiniame paragrafe advo-(Dukterų Draugija ir Mote
li! Progresisčių kuopa. Pub- 

V. apskelbs karę, mes lino- i likos buvo nemažai ir visi
kato pridėta, kad jeigu S.

šauktas Visuomeniškas lietu-isai atsiduodame Į jos tarny-,klausėsi labai gerai Kalbč- 
vii; susirinkimas, kad išnešti |st^ l’l^iejo vėl issiskyrsty- jo G Herman ir M. Juke- 
prieš-karišką rezoliuciją. 
Kalbėtojai buvo kun. Micke
vičius ir Dr. Mikolaitis. Dr. 
Mikolaitis, vakaro rengė
jam prašant, prisižadėjo pa-

^Pirmas kalbėjo kun. Mic
kevičius. Pradėdamas kalbą 
citavo “‘Kas su kardu kovo-

ti, paliekant komisijai para- lis. Priimta protesto rezo- 
šyti kita rezoliuciją ir vėl Uncija kuri 
sušaukti susirinkimą. įUui ir keliem kongresma- 

Vaidotas, nam.
Bronxieciai veikia ,-----

gerai. Tikrai pirmeiviškų Į 
žmonių čia bus jau suvirš 
100. Tai ištikimi socialistai 
arba jų pritarėjai.

idžiaugti, kad jų laikraštisĮpi’nmogą — balių. Į balių at- 
Jilankč daugiau svetimtau
čių, negu lietuvių.

*****

Kelintas vietos draugų

CHICAGO, ILL.
Protesto mitingai.

18 d. sausio, Coliseume,

(lingas ir galėsiąs taip ilgai į 
gvventi, kiek tik panorę-. 
si as. cĮS. | 11 1

Vargšai tų aidoblistų kai- atsilankytų.
«o mm Vo.m. ■j.wio >’ ’IUV0 l,ro'-esto mitingas prieš | Charakteriška, kad ren- 
ja, tas nuo kai do n zųsta. kal ę. žmonių susirinko j „;ąnt nrf,tPqtn mitino-i no Paskui istoriškais faktais 12)000. Pirmiausiai kalbėjo giant pi°teSt° mltlngą’ ”° 
nurodė, kaip darbo žmonių oSCar Callaway, kongresma- 
klesa per amžius buvo ir nas iš Texas valstijos. Jis 
yra išnaudojama ir už tur-!savo kalboj kaitjno amUni- 
čių reikalus verčiama žudy-'cijos išdirbėjus ir Metropo
lis. Priėjęs prie Europines !litan laikraščių organiz.aei- 
karės nurodė, kad kaip tik kuri tarnauja amunicijos 
valdanti klesa pamatė, į^dirbėjams, jieškodama rin- nioteris 
knrl Hfirrnninkni nncnnncrifi- i * .1 -.i 1-

Paskui istoriškais

J D. Bendokatis.

Proletaras.

LEWISTON, ME.
16 d. vasario DL. K.

DYKAI! DYKAI!
Aš ižtra>'ki*> dantis Ho skausmo ir voltui tiem

’ kur>< dtuwla taisyti ir naujus indeti.

Skausmo
No kiekvienas dantistas moka apsieiti su dan-

I titnis tunkiani atsitikime, tankiai siunčia pas
(specialistą. Dr. Cbas Teschberg yra gerai ži
nomas kailio specialistas ir įvairiose atsitiki-

s ii Ateik ir duok i'opzaminv.ot. Ii.formacijos dykai. ManokarunostrtU- 
■s'i to auki n su ilobeit.An ai>a< ia. X is-s d t bf s Rvcrantuotas. Kainos pel
ai.t redehu. (lažas ir kol.amas vartojamas parai rc-ikala.

nuo 9 A M. iki 9 V M. Pėtnyčioms nuo 9 A. M. iki 6 P. M.
Nedčliumis nuo 9 A. M. iki 1 P. M.

i-o siuriėi.tma pn
i yra 12 , mato < 

■e.-,. M. ke.-ti-.
Ofiso valandos:

DR CHAS TESCHHERCi, D. D. S . Lietuviškas Dentistas
5(X) (ii-rtind St., kampas Union Avenue, I3»-ool<lyn, 1N.Y.

Kalba Lietuviškai, Lenkiškai.Rusiškai Telephone StaiW 86B8.

rie daugiau uždirbo, tiems 
mažiau ir išskaitė, o kurie 
mažiau uždirbo —tiems dau 
giau išskaitė. Prie bruslotų 
dirbo daugiausia apysenės 
moterįs ir uždirbo nuo 8 
iki 9 dol. j savaitę.

Dirbtuvė buvo unijinė ir 
visi darbininkai prigulėjo 
prie unijos. Kompanija, no
rėdama atsikratyti nuo li
nijos, sugalvojo tą bankroto 
keliu atlikti ir tas jai pui-

c—

Į THE MAGIC SHOP.
| Pirmas Amerikoj lie tu vys uždėjo magijos 
| dirbtuvę. Dirba visokių štuku daiktus. Jėi 
į nori gauti štukų katalogą, pnsiųsk štampą 
> ir tuoj gausi. Adresuokite taip:

THE MAGIC SHOP.
Į P. O. BOX 309, HOLBROOK. MASS.bėtojai ir prie ko jie nepri- 

lyefiria savo tą nelaimingą
■ -/ ./ i , • i l • laikraštėlį. Neseniai vienaslieta pritraukt prie darbo ir . k „ -J / nac.akp ka(1

V* • 1 • • v T I'' IXCvl Uv Vv I elo I JctodlYkJ, ixdllsv. Dzidoriaus ir sv. Jono <(TA u T. f ,, i. • i .i .. i j. i i -i i i Darb. Balsas atsidūręs to- draugijas, bet klerikalams - - - -- v - -
tas nerupi. Jie sau gadzin-!. , .
kas gieda ir gana. I ? tevo a.rkl7s’ ku,'!

-r, • i -i i tėvas pries supsiant nuve-Pn aru rimui Imlzn va n vn I ... 1
dęs i girią ir palikęs dievo 
apveizdai.

Geriausiai “pavvko” ta 
l“lūpu” < 
r»abaigus savo

Daugiausia Bronxe skai-1 • ...
tomas' “Keleivis”. jYar«”s; P>'->mmnkas prane-

***** lsG l<ad dabar bus lupų
, ___ , . . kestra. Žmonės nurimo

čia bus. Pras- (lankytis į Mockaus prakal- 
..j minutoms, (bas, jeigu jos čia kada nors

■ , prie (bus. Kuris to uždraudimo 
atsitupia, neklausys, bus prakeiktas.

1 atalikiška pusė 
si laikyti, nors jų buvo 
daug. Suprantama, balsavi 
me. jie 2 balsais paėmė vir 
šų, bet tas dar nereiškia, 
kad jie butų ir diskusijose 

i paėmę viršų.

ROCKFORD, ILL.
21 d. sausio buvo prakal

bos LDLD. vietos kuopos, 
kiame padėjime, kaip kad Kalbėjo A. Montvidas te

moj “šios dienos klausi
mas”. Kalbėtojas savo už
duotį atliko labai gerai irPastaruoju laiku Bronxe I 

pradėjo smarkiau darbuo-' 
; progresistės.

i Progresisčių ten yra jau dė?Sd.-.ar^nkaiL?5S?aU^y Al’:irt kitko jis pasakė
■ -l 'jc'igu Suv. Valstijos ir aps-1s; įkas j,. jos sutikime gvve- 
al”S delbtų Vokietijai karę

nri savo tvirtas rankas, pra
dėjo protauti, tartis r*" 
savo reikalus, tai ji sumanei 
surengti jiems skerdynes,' 
kad jų spėkas išblaškyti, iš-' 
žudyti; privertė tėvą nepa
žinti savo sūnaus, sūnų savo 
tėvo ir mirti ant karės lau
ko, draskant viens kitam 
krutinės, kaipo priešai. Val
danti klesa džiaugiasi žiūrė
dama į tą sceną. Karštai a- 
gitavo protestuoti prieš to-j 
kias skerdynes, kadangi josi 
yra del mus rengiamos 
kad jų sunkenybes vien tik 
mes turėsime panešti ir su
griautą pasauli, musų klesos

tai 
‘mažai jos galėtų pagelbėti ( 
talkininkams. Kongresas e- 
sąs paskyręs $400,000 dėl 
prisirengimo, bet labai maža 
dalis tos sumos galėsianti 
būti panaudota tam tikslui, 
Užbaigdamas savo kalbą pa
sakė, jeigu butų reikalinga j 
kištis į karę, tuomet tą 
klausima turėtu nubalsuoti 

vai-

. . vedinta. Kanklių ir S J. R.'dėjo priiminėti darbininkus, 
orkestrą. Kalbėtoiui chorai sudainavo keliatą tik, siųirantama, jau visiš-

teatralį veikalą^ Piršlybos, linkus kelioms i 
kuri mano sulošt New Y or- pirmininkas prieina 
.^Yonkery, ir Hobokene. krašto steičiaus, 
Losime dalyvaus i 
kuopos draugai.

* * * * *
11 dė kovo Ukėsų kliu-

uzia* . S has rengia dideles prakal -raskui kalbėjo keliatas ki-Y .. , .....
Koo i c« o*o i »ot i mi 11 l/hnhn fib

tų kalbėtojų. Tapo priimta1
CJIUUUd JllLlOU i . . XT 1 2** • A11UU

likučiai turės atstatvti. Pa-|*"^a Valstijų prezi- | ,
__ :_ dentin Wilsonui. '7 v.žangesnius ragino eiti pir

myn ir nepalikti atsiliekan
čių, jeigu kas bandytų eiti 
užpakaliu,

4* 4* 4* 4* 4*

19 d. vasario,

nuobodžią'dainelių. Buvo ir deklamaci- paj kitomis išlygomis, 
(kalbą arba pasakojimą apie jų. Publikos susirinko į 300. jokių unijų.

I Ta pačia diena vietos ku- dirbtuvėj darbininkai dirbo • j.L.’rvLiJ / un oiuvcj uaioiniiiKai un inu name tapo pmmta. protesto
uz“ ųmo dienų, o dabar jau dir- rezolucija prieš karę. Nors 
Lnls ba nuo štukių. publikos susirinko neper-
a ", Kukas, daugiausiai, bet ji karštai

or-Jnigėlis per pamokslą rv 
u’, draudė savo parapijonams

gabiausi pasį§aukia tūlą žmogelį, ku- 
iris sėdėjo pirmoje eilėje, 
kad ta “lūpų” orkestrą su
sirgo ir negali dalyvauti.

|bas išgarsinimui kliubo tik- 
■shi. Kiekvienas galės įstoti 
kliuban palengvintomis saly- 

’. Prakalbos ivvks Bar-
I * 41 •Basiaus svetainėje, 2 vai. no 
įpietn. Kalbės L. Pruseika 

Wicker, ir kiti.

redakorius. Užsivilko ant 
steičiaus su apsiautalu ir

CLEVELAND, OHIO.
Subankrutijo vyriškų dra

bužiu dirbtuve.
Šiomis dienomis

9G| domino draugystė buvo su- 
Pirmiau toj vįegą mitingą, ku-

.. riame tapo priimta protesto

protestavo prieš kišimąsi 
Su v. Valstijų į europinę

6 d. vasario patiko neini- j karę. Tik du tautiečiu buvo 
mė Jurgį šumokauską: ėjo(priešingu tokiam susirinki-* 
namo nuo savo draugo ir ii- (mui ir kėlė triukšmą. Kada 
kosi užmuštas. Velionis dir-, jau protesto rezoliucija buvo 
bo anglių kasyklose, gerai j priimta, tuomet venas tau- > 
uždirbdavo, bet viską pra- ’Gėčių sušuko: “Aš nueisiu |

WESTERNPORT, MD.

— atsukti jį į Park Hall svetainėj, buvo ! Būtinai visi ateikite, 
priekį. Liepė nebūti tykiai, protesto mitingas prieš ka- išgirsite daug naujo, 
kaip avelė, kuri tyli žiūrė- rę, kurį surengė vokiečiai 
dama į ranką nešančią peilį sc cialistai. Kalbėjo Socialist

suban- gerdavo ir kada prisiėjo lai-jr paduosiu į angelslps ga- 
pirštinėmis. Jis pranešė, kad;krutijo vyriškų drabužių doti, tai rintka aukos. Jis'zietas. kad iūsu ta rezoliu- 
tvrėięs daug ką kalbėti, bet,dirbtuvė,. — F. C. K. P. Co.,, 
kiti kalbėtojai viską pasakę, kurioj dirbo apie : 
ir jam dabar nelieka nieko darbininkų; tarpe jų buvo i 
sakyti. Bandė šį tą kalbėti, keliolika ir lietuvių. (

■ ■ ■ i 12 gruodžio, pereitų me- 
Nę. tų, buvo paskelbtas bankru- 

!tas ir neišmokėta darbinin-
Unijos darbi

mvu, nuclei cvuxxvp. Jis i zlotas, kad jūsų ta rezoliu- 
” l,’paėjo iš Suvalkų gub., bu-,cija neteisingai padirbta..O 
200 \ o vedęs ir paliko moterį su Jeigu iškils karė, pasirūpin

5 mažais kūdikiais. Jos pa- siu jus visus aptverti dratk . 
ne tvora, kaipo tėvynės iš* | 
davikus.”

Ar ne narsus musų tau- < 
-1 iečiai?! J •*****

A ... v IV/ l/U» V. |<l VIIVVU

bos LSS. 131 kuopos: kalkė | Vietos LŠF. skyrius perei-J 
jo J Neviackas, apie Euro- tą vasarą išrinko taip vadi- įfJ 
pos karę ir apie gręsiantį namą teatralę komisiją, ku-;4l 

kad tarpe 'mokiniu- randasi ir lienė visiems boikotuoti -kas, kreipėsi pas teisėja. Amerikos darbininkams pa-,n turi pasirūpinti. raHMifl 
į Teisėjas atsiuntė “resiverį”, vojų. Paskui pasakojo apie .perstatymą. Jau daug laiko į 
Ji peržiurėjus viską, liepta jpasaulio nuotakius ir ant pa- praslinko, o ta komisija dar į 

ALA. kliubo choras sūdai- i darbininkams dirbti, pakol Jaigos ragino vietos mote- veikalo neanrinko, o kada W'į 
n * 1 ’ ” , ku-,vžbaigs visus paimtuosius ris rašytis prie Lietuviu .pradės mokintis ir pastatys^

. Kada darbininkai Moterų Progresyvi o Susi vie- scenoj, tai dievai žino^ 
užklausė, kas jiem mokės,tai nijimo kuopos. Kalbėtoja 
atsakė, kad nuo šios dienos publiką jn'lnai užganėdino, 
teismas mokės, pirmąją algą' *****

*****

prie jos kaklo, bet parodyti,Tarty sekretorius Germer, draugo C. Hermano veda- 
|J C. Kennedy ir kiti kalbe- nioj mokykloj yra jau apiesavo aštrius ragus.

Pertraukoj buvo vienas 
monologas ir pora dainų. 
Aukų surinkta 4 doleriai su 
centais.

Dr. Mikolaitis pradžioje 
. savo prakalbos išreiškė savo 

abejojimą apie vertę tokių 
protestų ir ar gerai pada
rysime protestuodami, ka
dangi mes mažai ką reiškia
me; kad valdžia ne taip ka
rės nori, kaip tūli mūsų lai
kraščiai rašo; kad nereikia 
būti tokiems karštuoliams, 

visas 
pleška.

(Tai

girdi: “uždegkime 
dirbtuves ir tegul

t< jai. Žmonių susirinko gana 25 mokiniai, 
skiatl ingai

uos bet nieko gero iš to neišėjo.
į Mat, kiti pavogė mintis,
’turėdamas minčių ir temos, 
.todėl atkartojo tuos sociali
stu šmeižtus, kurie buvo til- ninkai tuojaus pranešė apie
ne rb. Balso N r. b, su- 

Laisvę” ir “Keleivi”
tai savo viršininkams; pa-

A. Vaitiekus.

FITCHBURG, MASS.
4 d. vasario buvo prakal-1

ir pora merginu, draugės socialistus. Tuomi viską ir 
rūbsiu- Klimiutė ir Raibužiutė. t užbaigė.

Lekcijos atsibuna kas ne-j
Šiomis dienomis 

viai buvo surengę milžiniš- | 
ką balių, kuriame dalyvavo doldienis nuo 10 iki 1 val.'navo keliatą dainelių, 
virš 10,000 žmonių. Tai dar po pietų. . rios išėjo gana gerai. Ant orderius.

įpirmas toks skaitlingas ba-j Rašykitės ton mokyklon, \ galo kalbėjo J Šmitas ir nu
lius. Iš to aiškiai matosi, nes daug ko pasimokinsite. Jodinėjo, kaip žiauriai elgia- 
kad A. C. W. of A. unija ***** s, plieno trustas su darbi-
stiprėja ir publika jai dau
giausia simpatizuoja.

.J* -į*

Algirdas. '

WATERBURY. CONN. j
i 18 d. vasario buvo disku si-’ Šiomis dienomis ScoviBĮ J 

sas biznis bus išparduotas, jos Liet. Jaun. Draugystės; Manufacturing Co. paleido - 
10 d. vasario buvo išmo- diskusuota klausimas:“ Kas 15,000 darbininku. Ši kom* 

senos išganys darbininkų klesą?”tpanija dirbo Rusijai amp* t i 
griekus baudžia IWW. unijos lietuvių sky- algos. “Koutų” siuvėjams už Į šias diskusijas buvo už- niciją. Kitos dirbtuvės dįfeįL J

Vietos duselių ganytojas 'rinkais ir agitavo už IWW. išmokės tuomet, kuomet^vi-1 
vis dar niekus pasakoja sa- uniją.
vo pamoksluose, kad. ši karė j Reikia pažymėti, kad pa-

Pastaromis dienomis buvo nuo dievo paeina. Girdi, die- staruoju laiku musu mieste karna darbininkams 
bertaininis susirinkimas A.jvulis už r——i— i.-z.*.-...:.-. nlo-ns “Knnhi siuvai

■C • , I-“1“.!'’ V... .

už-niciją. Kitos dirbtuves dį?*4m
Č” w’ o f’ A. GenerMi^Hld^žmdne^Tai, mat, ir Ameri- riua labąi "silpnai gyvuoja." įtaiki 10-tą nuošimtį, o brus- kviesta ir katalikai. Disku- ba neblogai. ; J® |
Komiteto. Kol kas nutari- ,ką dievas nubaus. ■ : I t Diglys.-lptų — 50-tą nuosuntj. KaV sijos buvo žingeidžios, bet F. i

. . \ • ■ L . ■ S

• ■ ■ ,• . r ' y; *!• \ *

• *'1 ~rh v--< n M*'- Illi



LAIsva

TREJANKA
Blaivinink

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ

4*WAl

Jonas MATHUS

Teisybe apie plaukus

jeigu

NAUJOJI

NAUJOJI

NAUJOSIOS GADYNE

DR. I. A. LEVITT
BURGEON DENTISTA8

nenori pasida

taip 
dabar

seimy- 
J 5c. ii 

visose ap«

GADYNE”
' Philadelphia221 So. 4th Street 

Brooklyn, N. T.

SUČEDYK PINIGUS 
IR SKAUSMĄ,

(IJetuvi* Suvininkar)
342—344 W. Broadway

8o, Boston, Man 
(Došimta žingsnių nu® Liotavlą 
Labdarystė# Draugijos uc»).

“NAUJOJI
229 N. 6th Street

apie au 
klaus 

kas rei 
Rci

Brooklyn, N. Y. — Lietu
vos atstatymo Bendrovės 
buvo metinis susirinkimas 
17 d. sausio. Lietuvos sta- 
tėjais išrinkta sekančios y- 
patos: kun. Petkus, R Ka
ruža ir J O. Širvvdas ant 
trijų metu; kun. P Gudaitis, 
K Kasaitis ir Dr. A. Bace
vičius

Šį veikalą paraše garsus ru
sų rašytojas MAKSIM GORKIJ 
Lietuviu kalhon išvertė KARO
LIS VAIRAS.

GERIAUSIAS DIDki <»»»*» 
IR SVARIAUSIAS RAUft. 

NAS VISAM 80. 
BOSTONE.

mai ir užkandžiai. Patarnavi- 
<oaa prielanku*. Atsilankykite, 
u porsitikrinait®.

o Sulošimui šio veikalo reikia
g 17 ypatų.
g Dabar užstojus lošimų Bežo
dę nui, kiekviena kuopa, Draugija, 
J1, bei grupa renkasi ir mokinasi 
g geresnius veikalus kad sulo- 
o šius šiek 
8 pastumti musų 
g O šisai naujas 
o kalas kaip tik 
8 kiam reikalui.
8 Knygutė susideda iš 96 pusi. S 
S Kaina 40c. Reikalaukit pas: P 
§ P. M.‘ ŠOLOMSKAS, g 
g 255 Broadway, S. lioston, Mass p

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

Kas norite atsiimt savo gimines i Ameriką, kreipkitės prie mane. 
Taipogi parduodu LAIVAKORTES - ŠIFKORTES ant visų linijų 
ir geriausių laivų.
Kas nori pasidėt savo pinigus | Banką, tai aš moka 4 nuošimti 

ir galite gaut savo pinigus atgal ant kožno pareikalavimo.
Mano bankos yra gvarantuotos, per New Yorko ateitą, užtat jūs 
pinigai užtikrinti.
Parduoda farmas, lotas ir namas. Padarai ir užtvirtina visokius 

dokunientus-raštus ir išjieškau dalis.
Padarau apdraudimas (Insurance) gyvasties, nuo ugnies, ir tt.

VISOKIOS RODOS-PATARIM AI DOVANAI.
Kreipkitės šiuo adresui ■' -

BANKER JOHN KOVACS
z, I Oz 4. Villa: 15S CLINTON AV0.,36 Grand Street, maspeth, l. i. n. y.

Borough e? Brooklyn.

Bjauriausias skausmas dantų 
sustabdomas ant syk. IŠTRAU ( 
KIMAS danties atliakamas bt 
mažiausio skausmo. Artistiškas 
“bridge” ir “plato” darba atlie
kama mano moderniškame ofise 
už prieinamą kainą.

DR. J. LIEBERMAN, 
DENTISTAS,

408—410 So. 2nd St.
Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 3020.
Kalbame Lietuviškai, Lenkiš

kai ir Rusiškai.

zioo hevvus si
Cor. So. 2nd Si. Brooklyn, N

DAUNOROS trejankc yflt tikri! 
lietuviška. Saugokitės padirbi- 
mų-imitacijų.

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

DAUNOROS treja n ką reikalaukit 
pris.ųsdami 35c.

, I*. n Likos, Netirnli- 
Apšhibiino, limitu 
ir Skaudėjimo Kru 

visokiu kitu reuiiuv

LI ET U-VISK A A UTOMOBILIŲ 
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

veikalus
tiek pasipelnyti Ir 

kultūrą pirmyn. 
4-rių aktų vei- 

ir atsakanti to

rn ieste. 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.

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

ryto; nuo 12 iki ?. v. po piet; nuo 
G iki 8 v. vak. NcdSlioj iki 12 ryto.

LIETUVIŠKA APTIEKA.
šluomi pranešame, kad gavom* daugybę daiktų, reikalingų tisą* 

• eionui. Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiekų, galim® 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mui randasi šito
kių vaistų: 1) M1XTURAS, labai geras nuo kosulio vaikam* ir dide
liems, bonka 25c. ORRAPH’AS, Linimentas dėl reumatizmo. Bee
ita 25 ir 50c. 8) Tikra lietuviška TREJANKA, kiksas 25 ir Wt 
ŽUVIES TAUKAI, reikalingi dėl įvairių Ilgų žiemos laike. 5) ĮVAI
RUS VAISTAI DP.J. A TA LIGINIMO PLAUKŲ ir TONIC’AS. 6) 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio nauderio, odekolonos, perfume* ū 
rinokUų CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotoja* dėl ri- 
durių?\Bonka 50c. Kraujo Valytojas — bonka $1.00. Mūsų aptiekt
as kalbaMietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame at*ila«- 
kyti. Visas persiuntmo lėšas apmokame męi. Siunčiant laiške*, 
galima siųsti pinigais arba atampomi*.

L SHAPIRO, Idetuviškas Aptiekorina
i) 9 80. 2nd Street, kampas Union Ava

Skyrių*: 745 Drigga Ava., kampa* tnd fit., Brooklyn, N. Y.

TAI LAKTAS, kad DAUNOROS aptiekoje 
y ra didžiausias sąddis ir pasirinkimas 
įvairiausių naminių gyduolių, visokių ša
knų, žolių ir 1. t.

REIKALAI K II rasj darni, kokitj norite nemažiau kaip už 25c. 
bus jums prisiųsta.

Ikaaamą dantų *watahdaa 
aatayk. litraakia be joki® 
■kaaam®. Paklauakite, kaa 
pa* mane dantį* falai.

Priežastis piktumo.
— Pasakyk man, kodėl tu 

taip supykai kuomet aš ta
ve po ta senąją obelia pabu
čiavau? Nejaugi aš tuomet 
papildžiau dideli prasižen
gimą?

— Klausi, kodėl aš taip 
supykau?... Hm... Keistas 
tavo klausimas!.. Supykau 
todėl, kad viskas pabučiavi
mu ir užsibaigė!

Ir nieko nedavęs nuėjo.
Už valandėlės neregiai pe

šės kiek tik galėdami, nes 
abiem rodėsi, kad vienas iš 
jų gavo 
linti.

> TELEGRAMOS.
(Svirplių Agentūra).

Rockford, Ill. — Vietos 
kunigėlis išleido savo para- 
pijonams šitokį ukazą: ku
ris iš mano parapijom] iš
drįs atsilankyti į Mockaus 
prakalbas, tas, be jokių pa- 
sįteisinimų, bus etapu pa
siųstas į peklą ir perduotas 
į liucipieriaus nagus. Ten 
nelaimingajam bus verks
mas ir dantų griežimas!”

Dabar parapijonai labai 
susirūpinę tuo jo ukazu. Tik 
nesupranta, kas juos ten 
turės departuoti, ar parapi
jos komitetas, ar kunigo ga- 
spadinė? Nekuriu sprendžia, 
kad tas džiabas kliųsiąs ga- 
spadinei, nes ji geriau žinan
ti į pragarą kelią ir turinti 
ypatišką pažintį su liucipio- 
riu. V.

ra Rusiškoj kalboj knyga 
« tomobilų amatą su 
j® rnais ir atsukimais. 
K kalinga prie egzamino
5 kalinga šoferiams, mokiniams 
vk ir automobilistams. Sutaisė 
ra L. Tychnievičius. Kaina 75c.. 
ra su persiuntimu 80 c. Norintie 
K gali gauti ir angliškoj kalboj. 
jB Kainuoja su persiuntimu 80c. 
K Taipgi daug didesne ir su 
jg paveikslais anglu kalboj $1.60
6 L. TYC’HNIEVICH,
ff 231 W 50 str. New York City.

talaitis ir V K. Račkauskas 
— ant vienu metu.

Kaip matote meisteriai, 
kurie išnaujo nerbiklys Lie
tuvą, jau išrinkti. Tik aš ne
suprantu, ka jie visi darvs? 
Kunigai, daktarai ir kriau- 
čiai reikalingi, nes kada 
griavėšiuse bus surastas la
vonas, pirmiausiai daktarai 
turės apžiūrėti, ar jis ištik
imo negvvas; paskui kriau
čių? reikės drabužius pasiū
ti ir tą lavoną aprėdyti, o 
kunigams ekzekvijas atgie
doti. Vadinasi, jie visi turės 
darbą. Bet ka darys Rač- 
kauskas, Sirvydas ir Karu
ža? Kitokio darbo nelieka, 
kaip tik imti špatu s, kasti 
duobę ir palaidoti tą lavo
ną. Jeigu jie tą džiabą atli
kinės, tuomet reikėjo juos 
užvardyti “duobkasiais”.

GRABORIUS (Unda(aker) 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Šbalsamuoju ir laidoju numirusiu® 
ant visokių kapinių.

Parsamdau Automobilius ir Karie
tas Veselijoms, Krikštynoms ir ŠiaiM 
pasivažinėjimams.

Ofisai:
144 N. 5th S‘, 264 FRONT ST.
Brooklyn, N. Y. G Brooklyn, N Y. 

Telephone 7867 Main.

Teisėjas sako kaltinama
jam:

— Pasakyk teisybę, ar tu 
dalyvavai sykiu su kitais 
apvogime to žmogaus?

— Nėra kvailių pasakoti 
apie tokius dalykus, — atsa
ko kaltinamasis.

— Jeigu tu prisipažinsi 
prie kaltės ir išpasakosi vi
sa istorija, tuomet aš tavę 
paliuosuosiu iš kalėjimo.

—Vargiai teisėjas galėsi 
rasti tokiuose šalčiuose 
kvailius, kurie norėtų išeiti 
K- kalė limo, — atkirto kalti
namasis.

Geras atsakymas.
Vaikinas, prisi glaudęs

prie merginos, klausia:
— Ką tu darytum 

būtum vaikinu?
— Aš nestovėčiau 

ramiai, kaip kad tu 
stovi!

Forest City, Pa. — Tik 
jau tas dievas ir keistai el
giasi. 10 d. vasario sumanė 
šposą iškirsti musų vier- 
niems katalikams, ėmė ir 
sudegino lietuvių bažnytėlę, 
padarydamas apie 50 tūk
stančių nuostolių. Ar tai ne 
šposai? Imk tu man ir de
gink savo namus! Sakyčiau, 
kad čia randasi tu p pakei
ktų cicilikų, todėl jis vietos 
katalikus baudžia, bet dabar 
to nėra. “Darbininke” ko
respondentas rašo, kad tame 
miestely nėra nei vieno cici- 
liko ir šliuntarnio. — visi 
vierni katalikai.Vadinas, sa
vuosius baudžia ir nepasa
ko už ka.

Eis sykį į mėnesį. Tai bus pumas dar 
lietuvių moterų laikraštis kaip Amerika gyva!

“MOTERŲ BALSAS” yra leidžiamas kad paliuosuoti iš tam
sos nuo amžių prietarų pavergtą musų moterį.

“MOTERŲ BALSAS” rašys apie moterų darbininkių reikalus, 
vaikų auklėjimą, turės speciali sveikatos skyrių, vaikų skyrių, su
teiks žinių iš moterų judėjimo, aiškins moterims politikos teises, pa
duos daug naudingų patarimų apie maisto gaminimą ir tt.

“MOTERŲ BALSAS” bus moterims tikruoju jų gyvenimo veid
rodžiu.

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

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

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

Pinigus ir visus užsakymus siųskite:
“MOTERŲ BALSAS”

229 N. 6th St., Philadelphia, Pa.

NAUJĄJĄ GADYNĘ
Mėnesinį socializmo teorijos, mokslo 
ir literatūros žurnalą, papuoštą gra- 

paveikslais, kuri leidžia L. S. S.

Akušerka;
Al’ab«iKU4i) Woman. į

i College, Baltimore, M <5. f
JP*B®i.n»lr;jf*f. Atlte*.* Paritai f 

‘ .fliaidyni. tatptff enteik'. vlookta. *1/
ięaRpIba fnvairl iae moterų ffgoi* ”

F. St'ropiene,‘lXnVHr I
M'.t, HOSHr%; *

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

Reikalaudami informacijų įdekite štampą «ž 2 centu.
Pabėgėliam nuo karės nu«<u.nčiu pinigus ir laiškus ne* per mane 
Banką galite siųst į visa* vietas, užimta* vokiečiais, o tikrai nu-

— Kaip sau nori, bet tavo 
sužiedotinis man labai ne
patinka: i kiekvieną dalyką 
kišasi, viską kritikuoja, vis
kas jam nepatinka, pučiasi, 
šiaušiasi, kaip ežys.

— Tas teisybe, bet mama 
turėk truputi kantrybės, pa
lauk valandėle, nes iki šliū- 
bo pasiliko tik penkios die
nos ir lai jis per tas penkias 
dienas pasispardo, kai]) o- 
žiukas, o po šliubo (nerei
kės jam spardytis, nes aš 
paimsiu jį už ragų.

VERGIJOS Wggf
dienos jau į 'Vv'H 
praėjo. P,et \ * X I I 

vis dar tarpe / i
yra daug vergų, 
kurie yra atstu
miami nuo savo darbo beširdės 
verg-mistrės-I.IGOS.
v ra labai lengva išvengti ma
žų klinčių išaugant j dideles, 
jeigu tintai atida ant to atkrei
piama. Ir tas yra jūsų pareiga 
link paties saves ir savo šei-

Du neregiu.
Du neregiu sėdi prie gat 

vės kampo. Kokis tai juok 
darys Įiraeidamas sako:

— Še, pasidalinkite abu

priklausys tie, kurie gers ir 
už savo pinigus, bet tik ka
talikiškose karčiamose. A- 
belnai gi visi skaitysis pil
nais blaivininkais ir kovos 
prieš svaiginančius gūry- 
mus.

Muzikos Žodynėlis.
Paraše Mikas Petrauskai. 

Kaina 25 c.
Patartina turėt kiekvienam muzi

kos mylėtojui.
Adresas:

LITHUANIAN CONSERVATORY 
OF MUSIC.

395 Broadway, So. Boston, Mai»

2.2 9 Bed f o m d _ Av e . ■
I.AMPAS. NORTH. C ATVĖSI - ‘

Ft I /X IN, NffAv

I\u nšials reikalais kreipki
tės pas mus, o užtikriname, 
kad busite pilnai užganėdinti.
Nepamirškite mus adreso:

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

i augti plaukai. Mes jumss prisiusime* 
I už $1.00. bak.suką Calvacura Nr, lir 
syku su augščiau minėta iliuostruoUb 
knygute. Iškirpk šitą kuponą ir siųsk, 

plaiskanų, šiandien pas Union Labaratory, Box. 
545, Union, N. Y.

KUPONAS• I
Union Labaratory,

Box 545, Union, N. Y.
čionai rasite 10 c, kurie padės pa- 

I dengt išlaidas siuntinėjimą knygučių,, 
kurią už 10 c. ir man prisiųskite. Taip» 
gi prisiunčiu $1.00 už kurį meldžia 
prisiųst Calvacura Nr. 1 ir augščiau 
minėtą knygutę (Iškirpes įdėk šitą^

Tik ką išėjo iš po spaudos S 
o Puikus Teatrališkas Veikalas 6 

J Ant Dugno | 
Sis veikalas tinkamas perstati- g 

S neti bile griovei be skirtumo, o 
S Taipgi labai naudingas ir o 
y šiaip kiekvienam perskaityti, g 
g nes labai vaizdingai aprašo / 
y skurdų biednų Rusijos miestų c 
« žmonių gyvenimą, ir kokios bu- g 
o va to skurdo ir vargo pasek- g 
S mes. S

JUOKŲ -• I 
kąsneliai!

-----——-- :— V TREJOS DEVYNERIOS 
arba

niukse meninis Sz.Ol); puse 
\ ienis numeris 1 5e.

orintieii viena numeri gauti pasiziurčjiinm

Moksliškas, Pasekmingas 
visai dykai.

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

Mes norime tave pertikrinti savo 
iškaščiais. Calvacura Plauki; Gyduo
lė sulaiko plaukų slinkimą, sunaiki
na plaiskanas, niežėjimą ir pradeda kuponą)

Nuo |{<-i>iii:iI izino, 
Ifijos, I’eisisaMx mo, 
SKuuddjiiuo, Dici'liu 
tillėie, luiip ir nuo 
tišku ligų, naudoki

PAIN-EXPELLER
kaipo seni> ir uztikCtinij draugo 
uos per puse fiimtmečio. T" 
5<>c. bonkute; galima gauti 
tiekose arbu pas [>ati fabrikantu—

F. AD. RICHTER & CO.
74—80 WashingtoKi Street, Now York

mylios lai vis atlikti.
Nuo skaudėjimo pilvo ir žar

nų, kąipo plovimas skaudžian- 
čios gerkles intraukimiii į save 
apmalšinimui dusulio, .tuo gal
vos ir ausy skaudėjimo; cct.

SOE1.0X* 
apsireiškia esąs iš geriausių na
minių gyduolių, esančių ant

MOTERŲ LAIKRAŠTIS! MOTERŲ LAIKRAŠTIS!
Jau išėjo iš spaudos

“Moterų Balsas’.
Išleidžia L. M. P. S. A

Tūlo vyro mirė moteris. 
Kaimynas, norėdamas jį su
raminti, sako:

— Nesielvartauk, kaimy
ne, ji dabar laiminga, nes 
danguje sėdi po dešinei Jė- 
zusėlio ir gėrisi dangiško
mis grožybėmis.

- Onelė, i —‘Labai gaila Jėzų sėlio,
-- nes ji prie pirmo sunykimo 

So. Boston, Mass. — šio- gap jam aj;įs išdraskyt, — 
mis dienomis buvo pilnųjų atsakė velionės vyras, 
blaivininkų susirinkimas, ku 
riame nutarta padalint blai
vininkus j tris skyrius: pil
nuosius blaivininkus, papra
stus blaivininkus ir rėmėjus 
blaivininkus. Prie pirmųjų 
priklausys tie, kurie abso
liutiškai negers karčiamose, 
bet viską gabens į namus ir 
užsidarę langus gers; prie 
antrųjų priklausys tie, ku
rie gers ir karčianįose, tik 
ne už savo pinigus, bet jei
gu kas fundys, prie rėmėjų

FŽSa£SSS5SES5~=5? ffigg ■BSSSSEggSg-Sa

LIETUVIAI!,

ŠOKIŲ MOKYKLA
Jau 36 metai, kaip jgBK 
gyvuoja Prof, š’tern 
Šokių Mokykla, 952 
Broadway, kamp. 
Myrtle avė. Brook- 
lyn N. Y.

Waltz, Two Step, /
Foxtrot, One Step /
ir įvairus naujausio* / 
mados šokiai moki- 
narni, privatškai ir 
kliasoje. Mokestis 
nuo $5.00 iki $10.00 pagal šokių. Mo
kykla atdara nuo 9 ryto iki 11 vai. 
vakaro, taipgi ir nedėliomis. Mokina
me balių šokius ir stage’aus. Klausk 
atsilankydamas informacijų.
THE STERN SCHOOL of DANCING 
950-52 Broadway, Brooklyn, N. Y.

Tel. 2320 Greenpoint ,

J. GARŠVA

Męs perkame ir parduodame 
visokios rūšies BIZNIUS viso
se daly e Amerikos. Padarome 
visokias doviernastis pirkime ir 
pardaviau*, imame visokias pro 
vas suže’dime (kolestvas) ir 
įvairias kriminališkas, aprūpi
namo goriausiais advokatais ir 
išpildomo \isokias aplikacijas, 

kalbėtojus viso-



SERGANTIEJI!

Varašis

k p, J W

A. SHRUPSKI

Vice prez. M Dackus, 354

Iždo

SEVEROS 
GYDUOLES

AI. Bulotienė 
pirmininkė ir

DYKAI
1000 adatą I

omui u 
; nu*) ii 
pasvuik.i

Kryžiaus 
skaudėjimai

Tel. Greenpoint 1569.

A. DOBROVOLSKIS 
Pirmoa kleaoa CAFE.

< Geriausi Gžrymal.

921
Iždo Globėjai:

444

Draugijos, kurios turi 
“Laisvę” savo organu.

Mano nuomone, nepapra- 
ouas suvažiavimas visiškai 
. ereikalingas ir kuopos tu
relių balsuoti prieš APLA. 
'pirmos kuopos Sumanymą.

APLA. Narys,
• -J»

812 
Užrašų rast.

922

AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ IS 
PRIEŽASTIES LIGOS?

-AB REIKALINGAS APLA 
NEPAPRASTAS SUVA- 

ŽIAVIMAS.

SENIAUSIA UŽEIGOS 
VIETA PAS

AMALGAMATED CLOTHING 
WORKERS of A. PRESERIŲ 
58 Skyriaus KOMITETAS.

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

Protokolų raštininkas J. A. Bekampis
188 Roebling at. Brooklyn, N. ¥ 

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

lidaiakas Kazimierai Aimkua.

A. Lelis 50c.;
P. Masiulevicius 50 c 
K. Laskevicius 50 c.

LŠF. skyriaus sekr.
P. Glaveckas 

873 Hollins st.
Baltimore, Md.

DRAUGIJA SUNŲ IR DUKTERŲ 
MELROSE PARK, ILL.

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

Pagelbininkas D. Rimša,
P. O. Box 849, Melrose Park Ill, 

Protokolų raštininkas ir organo pri
žiūrėtojas A Staravičia, Box 1180

Melrose Park, IU.

Bulota.
Visiems aukautojams ir p. 

I. Gaižučiai, kad veltui da
vė svetainę, tariu širdingą 
ačiū !

JOHN IULBUR BevlaiakM
291 Wythe Ave„ Cer. 8*. 1 ak 

BROOKLYN, N. T.
Tel. 279 Greenpeiat.

LAISVE

VIENATINE AUTOMOBILIŲ 
MOKYKLA.

Pas an galite gauti eka- 
alausie alaus, puikias degti*

Ir skanaus vyno. Pa
tarnavimas puikiausias, at
eikite, o jwirsitikrineita.

€1 8. 2nd St, 
BROOKLYN, N. 7,

AUKOS L. š. FONDUI.
(Tąsa iš praeito numerio)

Curtis Bay, Md. — Spalio 
23, 1916. LŠF. skyr. susirin
kime aukavo šios ypatos: A 
Metelis, K Mikolaitis, St. 
Butkus, I. Stanis, V Lebe- 
da ir T. Čepuliutė — po 
50 .; Ulevičius, V Kurelai- 
tis, J Melinavičius, V Dep- 
kuniutė, K Matuliauskas, Pa 
lavis, O Deltuvienė, Z Gap- 
šis, A Gapšiutė, P Glavec
kas ir A Paulionis — po 25 
c. Smulkiu aukų surinkta — 
77 c. Viso $6.52.

LDLD. 25 kuopa pridavė 
likusius nuo kun. M. X. 
Mockaus bylos pinigus — 
$3.99.

Pas p. I. Geležėlę pasilin
ksminime surinkta, —prida
vė M Kujinskas, —$4.30.

Viso surinkta į LŠF. $74,-

AUKOS ’’ŽIBURĖLIUI”.
B rook lyne, (N. Y.) auka 

vo:

Wilson, Pa. — Šis mieste
lis nedidelis; lietuvių ran
dasi 12 šeimynų ir apie 30 
pavėnių. Bet “L. Dienoj” 
aukų rinkime neatsiliko nuo 
didmiesčiu. Darbavosi visi 
lietuviai bendrai ir surinko 
$158.86. Pasidarbavus P. 
Ambrazui, Elizabeth, Pa.

NORINTIEMS PASINAUDOT PROGA.
Geriausias grafafonas su dabartini mis lietuviškomis dainomis, labri >1 

giai, kuria kreipsis pas mus,

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IOWA

Taipgi suteikiu rodą visokiu** 
se atsitikimuose ir patarnauju 
visokiuose reikaluose.

A. DOBROVOLSKIS.
S7.7 Graham Ave. 

cor. Skilman av. Brooklyn, N T.

nuo ink 
>cl nuo 
r e i kali n

K. Liutkus $1.00;
J Ulba $1.00;
P Bukšnys $1.00;
J Verbyla $1.00;
J Martinaitis 50 c.; 
O Kazlauskienė 50 c 
P. Gražys 50 c.;

Dar turiu priminti, kad 
kuopų turtas augo ir auga 
tik iš užlaikymo kliubų su 
svaiginančiais gėrymais. Bet 
metai už metų gali įvykti 
permainos, gali ši valstija 
likti “sausa” ir tuomet kuo
pų įplaukos sumažės. Todėl 
mes šį klausimą iš anksto 
turime gerai apsvarstyti, 
kad paskui nereiktų gailėtis. 
J skolas galima lengvai įlys
ti, bet reikia žiūrėti, ar ga
lima bus paskui iš tų skolų 
išlysti ?,

Tolaus gyvenančioms kuo- 
poms jokios naudos iš to 
namo negali būti, nes jos 
negalės juomi naudotis, o 
jungas’ bus visoms vienodas.

Todėl nėra reikalo eikvo
ti pinigų dėl nepaprasto su
važiavimo, nes šį klausimą 
galima bus apkalbėti pus
metiniame suvažiavime.

J. K. M. sako, kad kuopos 
viena po kitai auga, narių 
skaitlius auga u- greitai rei
kės Centro sekretoriui raš
tinės. Kad kuopos tveriasi 
ir nariai auga —tas tiesa, 
bet apie tai mes dar suspė
sime ir vėliau pakalbėti, 
bet ne dabar. Apart to. ir 
kuopų didelio tverimosi ne
simato. Nuo spalio 1915 m. 
iki Vasario 1917 metų susi
tvėrė viena kuopa, o šešios 
kuopos mirė. Man rodosi, 
pirmiausia reikia pasirūpin
ti naujų kuopų tvėrimu, di
dinimu organizacijos, o jau 
paskui kalbėti apie įgijimą 
nuosasvo namo ir narių to
bulinimo.

Šita mokykla gyvuoja nuo 1906 na. 
ir duoda lekcijas jūsų prigimtoj kal
boj. Mes turime stadalą prie mokyk
los kur galima sustatyt 20 auta* 
mobilių. Musų ilgametinė praktika i» 
geras sutvarkymas, duoda progą 
sakyti, jog musų mokykla yra viena 
iš geriausių, kaip iš praktiško taip 
ir iš teoretiško atžvilgio mokinimą* 
mašinerijos įvairių konstrukcijų au
tomobilių. Musų mokytojai turi dip
lomus apie savo mechanišką išsila
vinimą, užtvirtintus konsulio. Užbai
gus mokyklą duodame rekomendacijas 
gavimui darbo. Mokiniai užbaigę ant 
šoferio ir norį važiuot Europon, gua
na skirtingų diplomą, vadinamą uŽ- 
rubežinį. Ateikite ir persitikrinkite 
NTERNATIONAL AUTO SCHOOL

147 E. 40 st. New York City.

DUODAME 
20 lietuvišku dainų, 
albumą.

Grafafona« tik 20
tlja ant 10 metų. Tik 20 dolerių.

Prisiųskite 3 dol. rankpinigių, like 
siuos užmokėsite prie atsiėmimo. Gra- 
fafonas su didele triuba, pauk -otali 
kraštais, mechanizmas grafafono ge
riausios konstrukcijos, kurį g linu 
užsukti laike grajinimo. Tinka re
kordai įvairaus didžio. Paisą išdae- 
da čystą, kuris girdėt balsiai ir aiš
kiai. Vietinių meldžiame atsilankyti | 
musų krautuvę, kuri atidaryta n ve 
9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro ir talj 
pat nedėldieniais. Siunčiame dykai 
katalogą muzikališkų instrumentų aai 
pareikalavimo.

Prot sekretorius S
1220 i

Smulkių surinkta $8.37. 
Atiku surinktu “Žiburė 
ii” laike prakalbų, 18 d.

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

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

Prisiųsk 75 c. stamporpis ar 
money orderiu.

Sutaisytos
SAN-E-VAC Remedy Co 

Shenandoah, f*a.

1917 in. Brooklyn, N. Y., 
New Plaza Hall penikoliką 
doleriu 37 c 
ėmiau.

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

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

- 8th Str. 
Masiliūnas 
101 h Str.

Finansų rast. J. Waičis,
1320 Lincoln st., Waukegan, III.

Kasierius M. Kairaitis,
1GG—10th Str. North Chicago, Ill.

Kasos Glob. M Rekis,
1548 Sheridan Road N. Chicago, Ill.

Kasos Glob. R. Ruleviče,
1330 S. Jackson st. Waukegan, Ill.

Maršalas K. Navickis,
1420 So. Victoria st. Waukegan, Ill. 

Pagelbininkas J. Wardauskas,
1448 Jackson st. Waukegan, Ill.
Susirinkimai atsibuna kas trečia 

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

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖ, MOLINE, ILL.

Valdybos adresai: 
Prezidentas F Akatckis,, 1314—13 St.

Moline, III. 
—8th str., 
Moline, 111.

Rusteika, 
avė. Moline,^ III. 
W Vapsevich. 
avė. Moline, III. 

-4th avė.
Moline, III.

TM D-tė susirinkimus laiko pinną 
nedėldienį kiekvieno mėnesio Indus
trial svetainėj, 14 st. ir 5th avė.

Moline, III.

ėmus persiuntimo lėšas, pa
siųsta Amerikos Raud. 
Kryžiui $172.76.

Reikia pažymėti, kad au
kų rinkimui truputį užken
kė tas, jog mes neturėjome 
jokių ženklelių ir vaikščio
jant gatvėmis, tankiai nuo 
rinkikų buvo reikalaujama 
parodyti nuo miesto val
džios leidimas.,

Bet kaip ten nebuvo, o 
vietos lietuviai, pagal’savo 
išgalę ir skaitlių, pasižymė
jo tiek surinkdami aukų.

L Kas P. G. Kirša.

MOTERŲ PADĖJIMAS EVAN
GELIJOJ IR APAŠTALŲ RAI
TUOSE. Parašė Z. Aleksa. Al 

knygelė išaiškina, kokis mo
torų padėjimas buvo gilioj se
novėj ir kaip link moterų at- 
siškija. Ypač patartina ją 
skelbia dabartinė mūsą dw- 
ir pats Kristus, kurio mokslą 
sinešdavo Kristaus apšatalai 
perskaityti moterims. Kaina 

Revoliucijos Atbalsiai...............
Kontrobandninkai .........................
Išvogimas iš Parinko 10 kalintą 
Pileniečiai........ . .................... . .

LAISVE
183 Roebling Str.

’’Laisvės” Nr. 11 J. K. 
Mažiukna ragina APLA. 
kuopas šaukti nepaprastą 
suvažiavimą (kuris jau bu
vo didžiuma balsų atmes
tas), kad apsvarsčius apie 
■statymą nuosavo namo. J. 
K M. sako, kad APLA., 
kuopos turi po keliatą tūk
stančių dolerių, kurie gali 
bankose pražūti.

Dabar kila klausimas, ar 
<laug yra tokių kuopų, ku
rios savo ižduose turi po 
keliatą tūkstančių dolerių? 
Nedaugiau dviejų ar trijų 
c kitos neturi ir po šimtą 
dolerių. Pastatyti namą, rei
kalinga turėti nemažiau 10- 
15 tūkstančių dolerių. Na, 
iš kur tą sumą galima bus 
paimti? Beje, centro ižde 
randasi apie 8 tūkstančiai; 
konstitucijoj pasakyta, jei
gu ižde randasi virš pen
kių tūkstančių, tuomet jau 
galima pinigus panaudoti 
kitiems reikalams. Tokiu 
būdu iš centro iždo galima 
bus apie tris tūkstančius nu
imti namo pastatymui. Bet 
visgi mes negalėsime surin
kti užtektinai pinigu namo 
įgijimui ir prisieis lysti į 
skolas. Tikėtis, kad namas 
atneš didelį pelną, negali
ma. o už paskolintus ninigus 
. eikės didelius nuošimčius 
mokėti.

Įgijus sdvo namą, reikės 
žiūrėti, kad jis tuščias ne
stovėtų. Tuo tarpu Pitts- 
burgo draugystės labai ma
žai veikia. Jeigu per me
tus surengia kokias nors 6- 
8 pramogas, tai ir viskas. 
Na, ar tuomet daug .pelno 
turėtume? Svetimtaučių gi 
mes nepritrauksime, nes jie 
turi užtektinai savo svetai
nių.

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

Centro Valdyba.
Pirmininkas J. Jakimavičius,

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

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

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

334—29 th St. Brooklyn, N. Y. 
Trustisai: M. Liberis, 121 Grand 
t. 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,

V# Hudson avė., Brooklyn,, N. Y

TRIJŲ ŽVAIGŽDŽIŲ NU-LIFE 
ELIXER’AS.

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

Šį preparatą tūkstančiai var
tojo paskutiniais 15 metais, ir 

visi ji giria. J is turi aukso ver-

LIETUVIŲ BROLIŲ DRAUGIJOS 
' VALDYBOS ADRESAI,

Pirmininkas G. K. Budris, 
1231 Cherry Str. 

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

Raštininkas A. Vogčia
1029į Lockwood ava.

Turtų sekret. S Gelumbauskaa, 
920 Jackson Str.

Iždininkas J. J. JuozapaviČia, 
Herrick Ava. 
A. Dukteris, 
Park View, 
Kavaliauskas, 
savo susirinkimus

r esuokita t
GREATER NEW YORK PHONOGRAPH, C

Sil Grand Str., New York. N. Y. Dept. L.

kp. A Rudzinawskas,
Donora,

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

7 th
Finansų sekretorius

J25 —4th
Iždininkas K Juška 325

VALDYBA CTDD. MIRTOS 
CLEVELAND, OHIO.

Pirmininkas D. Petrauskas,
1600 Oregon Avenve 

Vica Pirm. T. Rimkus,
1062 Ansel rd.

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

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

Iždininkai T. Neura,
2202 Hamilton Ava.

Knaoa globėją V. Ivonauskiutl, 
1452 E. 83rd Str.

Dainų rapeticijoa atsibuna kiek 
viena sėreda, nuo 7:30 vakr. aa» 
Schwab nvetainea, 6131 St. Clair ava 
Mėnesiniai susirinkimai atsibuna kai 
trečią pėtnyčią kiekvieno do •neria 
nuo 7:30 vai. vakar, ant Schwab ava- 
tainės. 6181 St. Clair avė. Knygyuu 
randasi Neuros krautuvėje, 2047 Ha 
milton avė. Knygos išduodamos kie
kvieną Panedėlio vakarą, nue 7:11 v 
vi kare.

Knygius Pranas Tumosas, 
3570 E. 72 Bt.

JOHN KULBOK
CAFB

Didelis h otelis, ^era vieta pa* 
kaleivingiema, kambar’ i Jtat* 
syti pagal nuają madą, ta 
busit užganėdinti.

LBD. laiko
trečią nedėldienį kiekvieno mėnesio, 
Winter Hall. 412 6th St. Racine. Wis. 
DRAUGYSTĖ 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. Morkis, 

255 Bond Str.
Turtų raštininkas J. Jankauskas 

232 Front Str.
Iždininkas J. Juzapaitis, 

234 Clark Place 
globėjai: E. Makutienas, 

149 Clark Place, 
” S. Motkiukia 

109 So. Park Str
Maršalka B. Budrus, 240 Second st. 

Visi Elizabeth. N. J.

LAISVĖS SUNŲ DRAUGYSTĖ, 
MAT.ANOY 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 10th 

St., J. Laukus, 1121 E. Mahanoy 
avė., W. Siinniškis 1227 E. Ma
hanoy av<£

iMaršalka W Svintickas,
515 W. Pine Str.

Susirinkimai atsibuna paskutinį pa- 
nedėlį kiekvieno menesio 7 vai. vaka
re, Juozo Margelio svetainėje, G0 N. 
•lain St., Mahanoy City, l’a.

.s;":ius gero yra 
ga, kad i tokia 
butę atkreipta didelė doma

Fin. rašt. W. Strumilia,
1814 8o 5Uth Avė. Cicero, I1L 

Iždininkas F. Lapinskų
P. O. Box 1109, Melrose Park, Ill. 

Iždo globėjai: W. Janėnas, Box 675 
K Sarnalionis, Box 613,

Melrose Park, Ill,
Maršalka: A. Plėštis, P. U. Box 

675 Melrose Park, Ill.
Susirinkimai atsibuna kas trečią 

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

SILPNUMAS.
.Tol jautiesi netekęs spėkų, 

silpnas, bo noro valgyti, arba jei 
virAkinimo prietaisos atsakančiai 
nedirba, imk

Scvera’s Balsam of Life
(Scveros Gyvasties Halsainas)

Sustiprina jis visa organizmų ir 
prašalina vidurių sukietėjimų. 
Kaina 75c. — aptickose.

1)R. LEONARD LANDES
Ofiso vai.: nuo 10 vai. ryto iki 8 

vai. vakaro, šventadieniais nuo 10 
v. ryto iki 4 vai. po pietą. ,
I4O E. 22»vl St., Lexington ir

3rd Ave., New York City.

□IETUVIŲ PAŠELPINĖS DR-STĖS 
“LAISVĖ”. EASTON, PA. 

Viršininkų adresai.
Prezidentas St Meison

G34 Eerry st. Easton, Pa 
Vice prez S Maciulevičiene

320 So list St. Easton, Pa, 
Protokolų raštininkas ir organo pn- 
iurčtojas Alex Vituris

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

G7G Church st Easton, l’a. 
Kasierius I*' Vituris

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

634 Ferry Str. Easton, Pa. 
Maršalka P Urbienė

G7G Church st. Easton, T‘a 
Susirinkimai atsibuna kas pirmą 

Pėtnyčią kiekvįeno mėnesio 8 vai 
vakare, Anglų socialistu svetain. 439 
Northampton St Easton, l’a

Išlaidos:
Vasario 4, 1917, už svetai

nę $15.00, plakatai $3.00; 
viso $18.00.

Vasario, 5, 1917, plakatai 
Curtis Bay dėl prakalbų po
nu Bulotų ir j). Žemaitės — 
$2.00.

Rengiantis prie “Liet. Die 
nos” pasidarė išlaidų $6.09. 
Viso išduota $26.09.

Lieka į LŠF. $48.38.
(kirtis Bay, Md. surink-

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

Viršininkų adresai: 
Pirmininkas F. Raškevičia, 

1012 So. Main Str. 
Vice pirmininkas A Šimonis, 

517 Michigan Ave.
Protokolų raštininkas O. Užballutė, 

G22 Hulin St.
Finansų raštininkas P. G. Aleksynai 

1516 — 14th Avė.
Iždininkas S. Buzinskis, 

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

Susirinkimas atsibuna pirmą nedėL 
dienį, kiekvieno mėnesio, 1010 bo, 
Main St., 2 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. Dzidollkas, 

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

416 Wickliff Ave.
Iždininkas J. Willimat,

837 Central Avė.,
Susirinkimai buna kielo mėne

sio 1-mą ir 3-čią nedėldie ų, 1-mą va
landą po pietų, Sailel salėje, kampas 
E. Main ir N. Morrison av«. Collins
ville, Ill.

galima gauti visur aptickose, 
Reikalauk tiktai tikrų “SevO1 
ros" gyduolių, bet neimk ki
tokių, arba užsisakyk, jei vie
toje negalima gauti pirkti.

LIETUVIŠKA ĄpTIEKA

APTIEK A
Žemiau paminėtas gyduoles galima 

apturėti per paėtą:
Nuo reumatizmo ....................... $i.oe
Kraujo Valytojas........................... 1.0®
Vidurių Valytojas .............  1-0®
Vidurių Reguliatorius....................50c.
Trojanka 25 c., 50 c„ ir $1.00.

Ir visokias kitokias gyduoles nu® 
risokių ligą, kurios čia dar nepamL 
nčtos, galima gauti per pačtą.

P. A. URBONAVIČIUS, 
151 METROPOLITAN AVĖ.

BROOKLYN, N. Y. ,

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

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

ruti, kati išgelbėti gyvastį ir paniš
ki:.s apie ligą. Gyd’.u per 20 metų 
\isokias ligas su didžiausiomis pa
sekmėmis kaip tai: nusilpnėjimą, už- 
s;krėtimo kraujo, pilvo, širdies, plau
čiu jaknų ir lt.

Dėl gydymo nervų ir lytiškų ligų 
turiu visiems gerai 'žinomą elektrišką 
aparatą ir X-spindu!iai. per kurią 
matyt kiaurai kūne. Ne kiekvienas 
dr.kfarar, turi tokios aparatus, del 
to, kad labai brangs. Chemiškas iš
tyrinėjimas šlapume. Neat įdėliokite 
ant ryioiaus, bet tuojau ateikite pas 
gerui žinomą:

', o taippat gydyme 
i- skausmingo šlapini- 
tumo skilvyj. Kainos

Kidney and Liver Remedy
(SEVEROS GYDUOLE NUO INKSTŲ IR KEPENĮ!) 

yra pasiūlyti tokiuose atsitikimuose 
■s uždegimo, apsunkinto i 
uputimo, geltligės ir rukš

12-ka SUV1Ų VIENU UŽDARYMU!
Juodas—tam tikro metalo, gerai pa
darytas, tinkamas visiems 
“Special” išpardavimas 
Šitas 12 šūvių pišta’ietas ir baksas 
žuvinių gaunamas visai dykai jeigu 
pagelbės! išgarsinti musų naujį 21 
akmens pagražintą laikrodėlį. Darbas 
visai lengvas. Reikalaujama tik tai, 
parodyt tą laikrodėlį savo draugams 
ar paž.įstamiems ir pasakyt kur ga
vai. Jeigu tau patinka nvsų pasiuli- 
jimjy, tai iškirpk tuojar šita prane
šimą įdėk į laišką ir pr siusk mums. 
Męs prisiusime tiesitd ji ms į namus, 
kaip ant paveiksluko parodyta, tai 
yra 12 šūvių pištalietą ir baksą šovi
nių, taigi sykiu prisiusime labaį gra
žų, auksu pleititą LAIKROŲELĮ 21 
AKMENS, GVARANTUOTĄ. Po ap- 
laikymui užmokėsite tiktai $6.70 už 
laikrodėlį. Mat ta kaina speciališkai dėl agentų, o 12šuvių pištnlietan 
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 ,!ALT,M0,!^S;>.

Kryžiaus skausmas išnyko.
llij-’h

APLA. DR-JOS CENTRO VALDY
BOS IR KUOPŲ SEKRETORIŲ 

ADRESAI:
Centro pirminink. J. M. Maskeliūnas, 

2025 Colwell st., Pittsburgh, Pa. 
Pirmininko pagelb. J. A. Rūkas

1421 Fayette st. Pittsburgh, Pa, 
Centro sekretorius J. B. Miskevičia, 
2135 Sarah Str. S S, Pittsburgh, Pa. 
lentro Iždininkas K 
2&Carson sts. S. S. Pittsburgh, Pa 

Turtų Kontrolės Komisija: 
M Urlakis, 212G Forbes st.

Pittsburgh, Pa
I Alexis, P O Box 344, Diamond sta 

Pittsburgh, Pa.
E Pikšris. 1331 Pcnn Avė.

Pittsburgh, Pa 
Kuopų sekretorių adresai: 
1-mos kuopos sekrt. A Bartlius,

323 Carsell str. N. S. Pittsburgh, Pa,
2 kuopos P Samulionis'

P O Box G3, McKees Rocks, Pa
3 kp. John Swipas, No. 11, Welder st.

Glendale. Carnegie, Pa 
Pikszrius 1331 Penne ave. 

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

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

8 kp A Paliucis. 2123 Wrights st. SS.
Pittsburgh, Pa.

P O. Box 312, Creighton, Pa. 
10 kp. John Shopis, 713 McKean ave. 
12 kp J Kindaris, Ambridge, Pa.

AR NORI VALGY

GARSASs,
T GERĄ DUONĄ?

KEPTUVE-
Kepa geriausią duoną iš 
Cystų ruginių miltų. 
Teipat mes kepame ge
riausius keiksus veseli- 
joms ir kitokiems poki- ’ 
liams *******

vol

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

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

jmi^l^rtiom win. .................  ..III. ................ ■ > ................ ................ J



VEnN£S_ŽIN10S
* Didelės moterų prakalbos! 

Utarninke, 27 d. vasa
rio, New Plaza Hall, kampas

•zohucija pneš karę. Visi vie- 
į tos lietuviai atsilankykite.

Komitetas.

Pastaruoju laiku Brook-

PAJ1EŠK0JIMAI REIKALINGAS KALVIS/ kuris mo 
ka tą darbą. Atsišaukit šiuo adre 
su: Feldman, 165 Cook.st., Brook

Havemeyer ir Grand St., bus 
didžiausios prakalbos Lietu
vių Moterų Prog. Su
sivienijimo 1 kuopos, šiose 
prakalbose bus aiškinama a- 
pie nesvietišką maisto pa- i 
brangimą ir kaip su tuo

i uri rūpinsis įgijimu liau
dies namo arba svetainės. 
Ta kooperacija dar nėra le
galizuota, t. y. neturi čar- 
terio. Tuo tarpu ' čia pat 
randasi susitvėrus Lietuvių 

brangumai kovoti. Todėl kie-1 * J“0™’
kviena lietuvė privalo į 
šias prakalbas atsilankyti. 
Kitų tautų moterįs jau su
bruzdo kovoti, todėl ir mes, 
lietuvės, neprivalome atsilik
ti nes ir mus tas pats bi au
gumas spaudžia.

Kalbės K Petrikienė, L. 
Pruseika ir kiti. Pradžia 
7:30 vai. vakare.

Komitetas.

mus čarterį ir gali ne tik 
valgomą daiktą atidarinėti 
krautuvės bet ir namus sta
tyti. Todėl ar negeriau 
butu Liaudies Namo koo
peracijai prisidėti prie Lie
tuviu Labo Bendrovės ir 
sykiu visiems veikti? Man 
Gosi, kad visiškai nereikalin-

kuomet tą darbą gali atlik
ti viena.

PARSIDUODA saliunas, biznis nuo 
seniai išdirbtas, netoli nuo geležin
kelio stoties Parsiduoda iš prieža
sties savininko ligos. Laisnės 
Pusę valandos važiavimo nuo 
sto Del platesnių informacijų 
pkitės pas H B. Rosenson 
Grand St, Brooklyn, N Y

$300, 
mie- 

kre’- 
317

PARSIDUODA kriaučių šapa už pi
gią kainą. Gera proga daryti biznį. 
Atsišaukjt šiuo adresu: A. Galiū
nas, 127 North 5th st. šapa randa
si po Nr. 9—17 Hope st. ant 3 flo- 

ro, Brooklyn, N Y.
14—17

PARSIDUODA bučernč, geroj vietoj 
apgyventoj lietuviais. Biznis išd:r- 
btas, viskas puikiai įtaisyta Parsi
duoda nebrangiai. 
Ignatovich, .855 Sc 
geport (’on n,

Tamošiūnas ir 
Main st. Brid-

lyn, N Y, ■ 17—18

REIKALINGAS KAMBARYS dėlei 
vieno vyro, pas blaivus žmones, 
Atsišaukit per laišką: Mr. K Prak- 
tikauskas, 2 Hope st. Brooklyn, N 
Y, 17—19.

GERA PROGA dėl lietuvio ar len
ke. tapti saviitinku. Parsiduoda duon- 
kcpykla (bekerne), biznis išdirbtas, i- 
eigos nuo $350.00 iki $500.00 ant sa
vaites, nereikia išvažinei ar išnošiot, 
jokio hargavimo arba knygučių nė
ra, viskas eina už pinigus. Randasi 
siako, miltų ir kitų dalyki! vertės 

i ant $1800.00, randa su bokerne, >to- 
' ru. 6 ruimais dėl gyvenimo, viola dėl 
, laikymo vežimo $53.00. Tas viskas 
kainuoja lik $2500,00, už šlaką 
dasi 30 dienų dėl
gi, jeigu neturėtų visų pinigų 
l;kti margičicm. Pirkit, o ne:

išmokėjimo, 'l'aip- 
gali

DENTISTAS LIETUVIS FOTOGRAFAS
Pranešu lietuviams, kad ai 

laikau puikią Fotografijų Gale
rijų. Padarau visokius pavei
kslus taipgi traukiu veselijas.

Prie 12 šliubinių paveikslų dae- 
du vieną didelį paveikslą dova
nai. Darbą atlieku artistiškai ir 
nebrangiai. Ateikit persitikrist

88 Willow uve. kampai Clinton Avenue, Maipeth, T N. Y, 
(vienai blokai nuo Lietu viškoi bažnyčioi.)

.jieškau švogerio Antano Jagmino 
pirmiau gyveno Detroit, Mich. Siun- i 
čiau kelis laiškus ir visi sugrįžo 

.’'leidžiu atsišaukti: A Vaitekūnas, 
P O Box 443, Westernport, Md.

ijicškau .Juozo Čekanausko, paeina 
r uo Panevėžio. Mudu persisk vrėm

Gvarantuota ant 20 metą 
Uždėjimus kepsraitės 22 k. ... >5.8* 

Užplombavinias 56 c. ir affgičiaa 
livaiymns ......................  Mt
Nžplumbavhaaa sakia ........... 81.81

Skaudantį dantį duok iitrauktl 
ryte, • Takar/s apžiūrėt.

Sanitary Dental Parlor
0 7 Bedford Aye. Tarpe 1-rea Ir 

Kalvių. 
BROOKLYN, N. ▼.

Geriausia pirmeiviška uieiga 
pas

GEO LASKEVIČIĄ
K. Hensas

771 BANK ST.. Tel. »64-t 
WATERBURY, CONN.

Ar žinote?
Ar žinote, kad 10 d. kovo, 

McCaddin svetainėj, 
Berry st, tarpe 2-ros ir 3- 
Čios gatvių, LSS. 19 kuopa I 
statys scenoj puikiausią pen- j 
kių aktų dramą “Patamsio 
Galybė”? Šis veikalas para-! 
sytas garsiausio pasauly fi-, 
losofo Levo Tolstojaus. Kie
kvienas bei viena privalo 
atsilankyti j svetainę ir pa
žiūrėti taip puikaus veikalo. 
Jūs pamatysite, prie ko žmo
nes veda tamsumas.

Pasistengkit išanksto nu
sipirkti tikietus, nes vėliau 
gali pritrukti vietų.

Patartina kuopoms ir 
Iraugystėms savo susirinki-

gy VUOJOP-

St Laurinaitis.
kau Onos ’l'ekoriutės 
.. Kirmeliries kaimo, 
šaukti. M Glaveckutė 
Str, Brooklyn N.

Aš iš va

Taipgi parsiduoda buceinf geroje 
randa pigi — $25,00 su rui- 
liznis eina gerai, tarpe lenki.' 

lietuvių, netoli nuo fabriko ir 
Jai apgyventa: Kaina $650.00. 

(Ant pardavimo puikus namas 34 fa- 
miliji.i vertas $17000,00, galima pirk- 

j t; už $12000,00, įmokant $2000.00, na
mas pals per save trumpam laiko 
issimoka. Ant. pardavimo 3 saliunai, 
gerose vietose nuo >$800.00 iki $3000,- 
00; galima gauti visas informacijas 

p; j.: S YANKUS. Rea! Estate,

vietoj

60 Warren st

Mo t erą judėjimas.
New Yorko, Broklyno ii 

■pielinkią moterų judėjimas

to brangumo vis auga ir

j mos, kerosimi ir benzinu 
lieja produktus ir tt. 
prantama, policija irgi 
snaudžia, todėl nuolatos 

Ina su ja susirėmimu ir a

muša
ap-

ne-

Iš cukerninkų streiko. j
Cukerninkų streikas tę

siasi. Dirbtuvės apstatytos 
milicija ir 
labai žiauriai elgiasi. Jei-į 
gu tik darbininkai prisiar-J<aiP t()^atIS su ^ran' 
tina prie dirbtuvių, juos Subatoj, 31 vasario,
durtuvais bado. Šiomis die-,^ew ^()*‘ke buvo nulzimska 
nomis tūlas darbininkas, ne-'ino^era demonstracija. De- 
matant kareiviui, buvo pri- /nonstrantės nesc iškabas, 
siartinęs prie dirbtuvės, ant ?11 ?u^.° u

Reikia pažymėti, kad mo
terų judėjimas virsta orga
nizuotų judėjimu. 23 d. va-

, New Yorke mote n r 
•’išrinktoji komisija kovai su 

maisto bangumu, sykiu par
lamento atstovais socialis
tais, Shipliakovu ir White-

New Yorke ir Brooklyno 
moteris 

svarsto,
; policija. Milicija visuose kampuose

• . « • • • mnrvin imfinmic? iv

VAliyM j/* MVZ v v. v • Z 1’

kaip tik kareivis pamatė kad l)0 v !(>1?a zo^l .
jis peržengė uždraustos vie
tos rubežių, tuoj aus pribė
gęs dūrė jį durtuvu. Durtu- f 
vas išlindo per petį. Per- a\’12)1’ 
durtasis tapo nugabentas į 
ligonbuti, bet nežinia, ar 
galės pasveikti, nes pakol 
pribuvo pagelba, labai daug . 2 _. . . r
kraujo išbėgo ir nelaimiu- I '()l’įlu* atY]() ! Riesto valdy 
gasis neteko sąmonės.

Tai matote, kaip šios 
lies gynėjai elgiasi su dar-j 
bininkas, tarnaudami kapi
talistams.
** rReporteris.

ibą i pareikalavo, kad ji 
paskirtų milioną dolerių nu- 

;pirkimui maisto įr pardavi
nėjimui savo kainomis žmo- 
' r ėms. Taipgi reikalavo, kad 
miesto valdyba reikalautų 

'nuo federates valdžios įsiki- 
'šimo kovai su maisto bran
gumu. t .y kad federalė val- 

- tižia užsiimtų pirkimu ir 
pardavinėjimu produktą.

i Kapitalistą spauda šau- 
__ , __  _____i papirko 
moteris, kad jos dabar su
kiltą. Tuomi moteris dar la 

ibiau pasipiktino ir pradėjo 
LSS. Pild. Kom. išleido tam1 smarkiau kovoti.
'tikrus prieš karę lapelius į
Kurie norite gauti tų lape-(deda jau subruzti. 
lių ir paskleisti tarpe lietu-.
vių, malonėkite atsišaukti I 
pas Pild. Kom. narį J. Šukį 
šiuo adresu: 183 Roebling 
str. Brooklyn, N. Y.

Geistina butų, kad tuos 
lapelius darbininkai 
savęs paskleistų ko plačiau
sia.

28 d. vasario, Sokolų sve
tainėj, bus susirinkimas Ai
do choro. Pradžia 8 vai. va
kare. Visi nariai malonė-, 
kite pribūti, nes turime buk’^kieč-iai 
daug svarbių reikalų, 
f Komitetas.

Lietuvės moteris irgi pra-

ŠILTOS KOJOS
ELEKTROS VOLT1NIS PADAS ūž

"v

Juozo Pilte
gut), Šiaulių pav.. Pašuršvės para
pijos. Mažuolių kaimo. Taipgi ir 
pusbrolio Jono Bitte.s, Kauno gub, 
Šiaulių pav.. Vaininiu kaimo. Mol- 

>. 635 W. 
Md,Lombard

inol malonėkit O Masu-

Bruožiu, '< metai atgal 
Boston, Mass. Meldžiu

Jono ir Juozo Sūr
ių gub, Vilkaviškio 
au, kad Jonas gyve

na api° Detroit, Mich. Kas žinot, 
malonėkit pranešti, M šarmaitis, 
P. O. Box 282, Jenners, Pa,

niaicuj,

Pajieškau brolių Petro ir Jono Pie- 
čaičiu, Kauno gub Naumiesčio nav. 
Purcinii kaimo. Metai atgal, gyve
no Wilkes Barre, Ph, Meldžiu atsi
šaukti. F Piečaitis, P O. Redcfi’ff, 
Alta, Canada.

• iieškau draugų k rano Saldargo *r 
Tamo 1.tikos, pirmiau gyveno Free-; 
hold, N J. ir išvažiavo į' Newark, 
N. J. Turiu svarini reikalą, Anna 
Duben, 31 Woouinere avė, Detro
it, Mudu

D. K VENCKUS, MUZIKANTAS.
Parunpinu muziką, ant visip parei

kalavimų. Piano halsus sutaisau. 
Taip pat pataisau ir parduodu pia
nus Reikale kreipkibėii šiuo an'našu:

*61 South 2 st r. Brooklyn, N Y.
Ttlephone-— 885 Grecnpoint.

CAFE IR POOL ROOM 
linksmai laiką praleist.

Tai yra geriausia vieta
K. HENSAS !

69 Gold St, 
BROOKLYN. N. K 

Telephone: Main 7528.

LI ETUVIU NEW YORKO • POLITI
KOS KLIUBO VALDYBA,

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

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

Susinašimų sekretorius — V -J.
Gedvilas,

442 Greenwich St. New York City.
Fin. t-yakrt. — M J. Iškauskas,

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

93i Ferry st, New York, City, 
Draugiškai A Fetricka,

Liet, Pol. Kliubo. Pirmininkai,

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda puikus nan»as 8 šeimy

noms po 4 kambarius kiekvienam, 
toiletas ant flc/vo. Lotas 25x1000, ran- 
dos neša $900. kaina $6030.

Puikus murin.is namas 2 šeimynoms 
1 1 ■ kambariu ir inaudjiaėms, ran- 
neiia $400 kaina $2700.

B. A, ZINIS, 
Bedford avė. BrookRm,
3355 Gi'eeti.’point.

Taipgi vedu visokias k ri ricinai iškas 
,s provas darau viskius do- 

kontraktus, ir pardavimo 
prieinaiv.iausią kc.ii?>ą. Ro- 
dovanai, C. L. Faiiallo, 26 

Tel 380 Main.

<0
Cfi
3 ‘t- s A ’ jSU

ET

/ <x>

Tel. 2372 Grcenpoint.

Fornišiai
Naujausios mados dideliame 

pasirinkime, Lengviausios išly
gos. Taipgi parduodame pijanus.

su 
do s

287 N. Y

kumentus... 
aklus už 
das duodu 
Court st.

' ii

DR, BI KKIS,,

Medikaiiškas lostitutas
yra atidarytas
šokiomis, die
nomis nc-
deldieriuus nuo
9 vai. ryte iki /
8 vai. vakare.

Gyd Imas y-
ra y p at iškas.

Kaltsume an
gliškai, len
kiškai ir rusi
škai.

Euftęos gydytojas, duodtai 
padarytas gyduoles.

Dro UBUKKm
Medini! Institute.

l'3į 58th Six ?<ew Ycclk, N. Y. iii

Nusipirk Mosiies.
TAI BU31 GRAUS'. Ją išdirba 

Mėntholatuin Co., Prieš eisią 16 gult 
.iitepk veidą mo»?uia per keliu- vaka
rus, o padarys veidą tyru ir skais
čiui baltu Toji mostus išima pigimus 
raudonus, juodus arba šlakus 2 
šalina visokius spuogus nuo
Raina dėžu.tės 50 c. ir $1.00. ‘.?2nigus 
galit siųst ir slan'.pomis

J. RIMKUS ’
P. O. Box 36, Holbrooky Mass.

. -------- , ■ —

TEISINGIAUSIA Ir GERIAUSIA į 
LIETUVIŠKA

APTI EK A

$1.00 ANT
savaites

407

DEPAZITORIAME MAX KOBRE’S BANKO 
NEW YGRKO IR WILLIAMSBUJSGO ‘ŠAKOMS.

savo

Pradedant su ned'ėldieniu; Vasario ('February),. 
11, 1917 ui. bus išmokamas 15 nuošimtis (disburse 
ment) tokiu pat budu kaip pixrmesniems buvo mokėta^ 
visiems depazbtoriams po nu:n. 41 Canal st.

Banka bus atidaryta nuo 1 vai ryto iki 4 vai. po 
pietų, ir nuo 6 vai. iki vai. vakar. Nedčiliomis, pėtn^- 
domis ir šventadieniais banka bus.atidaryta nuo 10* v. 
ryto iki 4 vaL po pietų. Bai.’ika bus atidalyta neną i.mė
nesį dėl išmokėjimo.

KOBRES ASS’. CORPORATION.

Mokslo Nereikia Jieškor
kad nurodomu kaip langval išmokti aciglų kolbą, arh'rnietii ? 

■tf,«vuv(ų KalbiM gramatiką savo namuoso liuosasne laiku. Visi išmokite..
Nurodymai ir knyga 5>YKAI. Wėk štampų. Adresas.

Uxwiu Idresr^BdeiicifiiStMokvlkM 13 27
FiT'»'■-! S".— -f—»■ ■■■■■■ L - --------------- --—'-“-“-f ' ' * '■n'"'1*--

;• pra- 
veido.

( Slutaieau receptus ta didžiausia 
/ »tjda, rteilūrint, ar tie receptai 
t Lietuvos ar Amerikos daktarų, 
s Tai vienatinė lietuviška aptieka 
( Boztone ir Massachusetts valstijoj. 
Į Gyduolių j/allt gaut, kokios tik pa- 
( Mw3y yra tarto j am o Sr Galit rel-

■>*r aaprccą,
K. SIDLAUSKAS,

AptieLoriai Ir Saviainkas
S28 Broadway, k&mp. C Street 

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. Fe. Bosten 21014 ir 21818.

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

MACYS & MARCIN 
FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET 

Tarpe Driggs ir v. ,
Brooklyn, N. Y. *

namus ir toli|
Jersey New

Mas-

Crochet

Book form / K OŽ N A 
MOTERIS
kuri ži ;«ei<iauia 
gražiu snezgimu 
būtinai u>i v 

.niu<iing:| i • reikalin.

Joje ti-ipa »otik ik) f<.ito«rafišku 
l>i jtliniu vėilau»i<.» mados,, bet yri • 

pri’.i kiekviei-o pavuiV*sluk<> apri.isymai. kai > 
me jsti. kad ie ežiai icrodytu.

Geriausias pasiulijimas. ko1.s kada buv ». 
T uką |>rad <>i:uns, nemokanti!* cv» ir mok: n- 
t*«n». Rei'Milauk tos knygos tuojau-• ši.ut- 
ck'n. Kaina -ui pewluntimu ';>k 12c.

PEARL IE MONGE, 165 Felicity B tfg.
SI . LOUIS. M».

VALDIŠKAS ATSI ŠAUKIMAS
Namai, farunos ir ’x)tai arti, fabri- 

ikų ir netoli New Yarko. Pigiausios 
įkainos $10,C© rank’/inigių, o liku
sius mokėk pagal išgalę. TiAulas sa- 
vinjn'iystės gvaraiGuotas Uždarbio 
užtikrintas., llašykihe ar ypatiškai ai- 
slankykite ' pas SLAVONIAN COM
PANY, 3(M> Broadway Room 210 E. 
Nevz York, N Y

1 veikaiv/jg?. agentai kiekvienoj kolo
nijoj.

PERSKAITYK!
Kiekv'enas r»r 
jas eksdtytejas 
kuris xitlraJyr 
pas mane “Lida 
vę” ant metų b 

užsimokės 12.56 
ta. ffaar devaaą 
knygų H»rt4* 
1 dolerie arba

y tų. Senna; skid*
tytojai, kuris at
naujins, gaa> 

Kas ii neskaitančią 
“Ksleivi” $1.50, ga®» 
, senas skaitytąjį 

Kas prisius ui

knygų a# 60e. 
dar prilipi ai 
knygų ui 50e. 
gaut knygų ai 25e. 
“Kovą” $2.00, <aui knygų ui 75e.;
kai prialųi ui “Kardą” $1.00,tan gnax 
knygų ui 85c., ienai įkaitytajam 
25 centui. Kai utalraiyi “Naująją 
Gadynę”, kaina motami |l.ik, Uu 
gani knygų ui 50c.

Todėl visi nžiiraiykit taai baik 
raičius par mane.. Tiek pat mekida- 
Mi gausite gerų knygų paiiikaitp 
asai. Būtinai pasakyk apie tai s* 
Ve draugui ir pažįstamu!. Kuygai 
daeelu tik “LaisvJi” laidės.

Piaigus siųskit ilue adresai

JOKŪBAS KANCIERIU8
CAFE

Pake !»•

ULdagą

TEISINGIAUSIA UŽEIGA
813 WYTHE AVI., kam p. North J* 

BROOKLYN, N. Y.
Telopheae Greenpelnt MII.

JOSEPH LIPMAN, M. D.
. Specijalistaa moterų ligą

E. lath St^ New York, N. I 
OFISO VALANDOS!

10 ^>1 ryte; nue 1 iki 2 vai. p*

5d4

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

Nedėliomig pagal sutarti. 
Egzaminavlroas DYKAI. Męs liti 

riame ir pasakome visas ligas ir pa 
gelb&time. 15 kitur atvažiavusiems li
goniams parūpiname vietą, kol gydė 
si. Reikalui esant kreipkitės aoei 
apturėsime ir duosime prieteliiką re 
dą, Patarnavimas visai pigus. Nevi 
mlrškite mano antrašo.

DR. J. LIPMAN 
814 H. 58th St.. NEW YORK, N. 

Kalbami Hetevitkai.
i

Telepnone tyau ureenpoint.

Dr. H. Mendlowitz
271 Berry Street

Gydau ligonius įvairiomis ligomis, 
o ypač mano specialė

ta.1 moterų liįjos.
Gerai įsitčmykit adresų:

DR. M. MENDLOWITZ
271 Berry St., Brooklyn,N.Y.
r Kampas So. 1-mos gatvės. 4

Buk pardavėju.
Mes išmokysim jumis prekystės 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, Maae.

VELNIAS
IŠRADĖJAS

TIKRA IR TEISINGA 
LIETUVIŠKA 
APTIEKA.

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 j visus kraštus 
Amerikos, kas tik kokių parei
kalauja, ir kokios tik yra var
tojamos. Ypatingai užlaikau 
visokių VAISTU NUO PLAU
KU SLINKIMO, PLEISKANŲ 
IR TT., NUO PLAUČIU, REU- 
MATIŽMO, KOSULIO, NUO 
PERŠALIMO, NUO SILPNU
MO ŠIRDIES IR TT.

Kreipkitės prie manęs, e ai 
užtikrinu, jog busit užganėdin
ti.

Dailės ir muzikos Har
monijos choras antru kar
tu statys scenoje trijų ak
tu operą

velnias išradėjas.
Pereitą kartą buvo per

statyta dviejuose aktuose, 
dabar bus statoma trijuose 
aktuose. Parašė P. Bukšnai- 
tis. Muziką sukomponavo 
M Petrauskas. Lošime daly
vauja visi žymiausieji ak- 
toriai-dainininkai.

Subatoj, 3 kovo-March, 
1917, Durys atdaros 7:15. 
Pradžia perstatymo 8:30.

McCADDIN HALL, Ber
ry st., tarpe So. 2 ir 3-čios, 
Brooklyne.. Tikietai: 25 c.; 
50 c., 75 c., $1.00, Box $1.50.

Tikietus galima gaut “V. 
Lietuvninkų” ofise, 12Q




