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Tie 12 senatorių

kon-

veikt: Baronas ir kiti.

kongresai!.

ANGLIJA PER MĖNESĮ
LAIKO NETEKO 123

t

kuriame patsai kaizeris 
ena.
leseniai Įvyko nauji rin- 
lai. Liebnechto draugai

J. nkus klausyti vokiečių vy- 
iriausybės ir netikėti - per
daug pasklidusiais gandais, 
kad lenkai visai nepriklau
somi esą.

KOL DAR NEVĖLU, 
» •

PROTESTUOKITE VISI

PRIEŠ KARĘ!

ŠELPKITE GAUSIAI NU
KENTĖJUSIUOS NUO 

KARĖS!
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t
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BROOKLYN, N. Y. KOVO (MARCH) 9 d. 191 -

Pereita nedėldienį, su 12 
valanda nakties, pasibaigė 
sesijos Amerikos Kongreso 
(senato ir atstovų namo). 
Naujas kongresas turi su
sirinkti rudeni.

Prezidentas Wilsonas,

Sandora už
Wilsona

“Brockton Daily Lutei 
price” praneša apie mitin-

gresui, norėjo gauti 
plačius įgaliojimus 
visai savystoviai reikaluose 
su Vokietija. Visų pirmiau
sia jisai prašė atstovų namo 
ir senato duoti jan! valią ap-j 
ginkluoti Amerikos prekybi- merikai ir pasižadėjo remti

Suvienytų valstijų valdžią ir 
Wilsona. Draugija pasisako, 
jog jos nariai tarnaus taip, 
kaip lieps šalies interesai.

(“ Laisvės” sk ai t y t o j a i 
meldžiami sulygint šią žinu
tę su straipšniu “Protestuot 
ar neprotestuot. ^telpančiu 
šiame “Laisvės” num. ant

nius laivus. plaukiančius 
Europon. Tasai žingsnis aiš
kiai veda prie karės, nes
Vokietija jau pasakė, kad
su apginkluotais Amerikos 
laivais ji elgsis, kaip su prie
šų laivais.

Wilsonui pasisekė perva- 
'*yt reikalaujamą rezoliuciją 
tstovu name, bet senate 

Wilsono dalgis užėjo ant 
akmens. Žinoma, dauguma 
senatorių butų pritarę 
Wilsonui, bet tenais atsitiko 
ve kas. Atsirado 12 sena
torių, Wilsono priešų, kurie 
nutarė nedaleist prie balsa
vimo ir todėl sakė ilgiausias 
prakalbas. O senate yra to
kia taisyklė: kolei nors vie
nas senatorius nori kalbėt, 
tol negalima balsuot. Na, 
tai tie senatoriai kad kalbė
jo tai kalbėjo, net iki 12 va-

i Kas pavaduos
! K. Liebknechtą?

VIETON K LIEBKNECH-

Pirmininkavo tame mitin
ge p. Čižauskas.

jau ne
atsto

jau! atimta atstovo tei- 
K Liebknechtas atsto-

> reichstage Pottsdamo

Britu valdžia oficialiai 
paskelbė, kad per vasarį 
mėnesį vokiečių submarines 
paskandino 123 Anglijos 
laivus.

Ant 67 laivų buvo subma
rines užpuolusios, bet pa
starieji išsigelbėjo nuo pa
vojaus.

<;PRt{>eiUK VHI 
OANHARK

ringo, vokiečių socialdemo
kratijos istoriko, redakto
riaus “Leipziger Volkszei- 
tung”. Jisai yra kairysis. 
Patriotai davė viską, kad tik 
Mehring nebūtų išrinktas 
bet neišsipildė jų norai. K 
Liebkneehto draugas —Fri- 
tzas Mehringas išrinktas

BRITAI STUMIA VOKIE
ČIUS ATGAL,

Rajone palei upę Anera 
britų kariumenė stumia vo
kiečius atbal. Britų koman- 
dieras praneša, kad tame 
rajone vokiečiai be pasiprie
šinimo apleidžia savo tran
šėjas ir traukiasi atgal, šio
mis dienomis britams pavy
kę paimti dvi mylias pločio 
apdrutintų tranšėjų ir 170 

landos nakties, kuomet pa-įriel^lsvlų’ , , ,. .
sihniffifj cUn I Manoma, kad vokiečiai

neturi užtektinai jiegų pa
sipriešinti, todėl ir traukia-

sibaigia šito kongreso veiki
mas. Po 12 vai. nakties se
natoriai jau nustoja savo į- 
galiojimų.

Taip tai tie 12 senatorių
savo prakalbose ir sugadino IN0RRJ0 SUKELTI RE- 
visą Wilsono biznį.
Formališkai dalyką imant, 

jisai dabar neturi paveliji
mo ginkluot laivus.

‘ PAKART JUOS! — ŠAU
KIA PATRIOTAI.

Prieš tuos 12 senatorių, 
kurie suvaržė Wilsono veiki-, 
mą, dabar sukilo visi patrio-1 
tai. O tie 12 senatorių visai 
ne socialistai ir nėra vokie
čių patriotai. Vienas iš jų 
Stone, iš Missouri, yra net 
pirmininku senato užsieni
nių reikalų komisijos.

Prieš juos dabar patriotai 
stačiai siunta. Štai, 5 d. ko
vo New Yorko Carnegie 
Hall įvyko susirinkimas 
“American Rights League”. 
Žmonių buvo kupina svetai
nė ir kuomet kalbėtojai tik 
suminėdavo kurio bent iš tų j 
12 senatorių gardą, tuojaus 
minia pradėdavo šaukt: 
kart juos! pakart juos! 
Išdavikai.”

VOLIUCIJĄ INDIJOJ.
Penki suareštuoti.

New Yorko ir Hobokeno 
policija sakosi susekusi žy
mius suokalbininkus, kurie 
New Yorke gyvendami, no
rėjo prirengt sukilimą In-

vinių organizuot tam tikrus 
įburius ir per Chiniją pereit

AUSTRIJOS GYVENTO- 
AI BADAUJA.

Londonas. — čia gauta 
žinių, kad dabar Ailstro- 
Vengrijoj siaučia baisi ba
do šmėkla. Ypatingai ken
čia badą darbo žmonės. Mi
ll isterių pirmininkas prane
šė, buk valdžia paskyrus 
kelis milionus kronų dėl 
užpirkimo maisto badaujan-

..........
• Sue-'litl l*liOt<>Rru|h|is

Buvęs vokiečių ambasadorius Amerikoj von Bernstorf i ir jo žmona. N r. 2— tai 
von Igel, kuris įtartas įvairiuose suokalbiuose. Nr. 3 George Barthoime — vokiškų 
laikraščių korespondentas. Jie plaukia ant laivo “Frederick VIII” į Vokietiją.

tage kaizerio distriktą at
stovaus patsai smarkusis 
socialdemokratas.

Suėmė daug konspiratorių
NĘW YORKO VALSTIJOJ CENTRALĖS VALSTIJOS 
ĮVESTA KARIŠKO MUŠ- EINA SU VOKIETIJA.

TRO MOKINIMASIS.
Albany, N Y. — 5d. ko-'joms prisieis pertraukti di- 

vo — New Yorko valstijos plomatiškus ryšius su viso- 
parlamente tapo priimtas mis centralėmis valstijomis, 
bi Jius, kad visi jauni vaiki-jms jos pritaria Vokietijos 
nai, nuo 16 iki 20 metų am- 'pienams skandinti visus ne- 
žiaus; priverstinai mokytų- ĮUtralių šalių laivus, gabe
ni kariško muštro. Mokini-rančius kontrobandą talki- 
mosi laikas — nuo 1 d. rug- pinkams. Bulgarijos valdžia 
sėjo iki 15 d. birželio. Per .dabar rengia spėčiau notą 

'dėl Suv. Valstijų, kad ji 
i [pilnai pritaria Vokietijos

tą laiką kiekvienas jaunas

Visųpirmiausia areštuota 
vokietvs Ernest Kunna ir 
indas daktaras Chandre 
Chakraberti. Juodu jau pri
sipažino gavusiu iš vokiečių 
ambasados viršininko $60.-
000. Sakoma, kad jie turėjo'750 LAIVU “NEW YORKO 

APGINIMUI.”
Nors New Yorkui jokis 

pavojus negresia, bet jau 
tapo sumobilizuota 750 įvai
raus didumo laivų, kurie 
saugos pakraščius, kad prie- 
jšas neužpultų ant New Yor
ko. Ant tų laivų tarnaus 10, 
000 kareiviu.

savo sandėlius Chinijoj.
Hobokene areštuotas vo- 

kietys chemistas F 
Kolb. Jisai buvo Im] 
hotel v. Tenais atrasta 

ibų fabriką.
Dabar spėjama, kad

•ir jo vienamaniai žino 
jie nors apie

|girną ant.
salio.

Kolb

milžinišką spro-
Black Tom pus-

SUSIRĖMIMAS POLICI- sakosi turinti sa-
JOS SU STREIKIERIAIS. rankose paskutinius likit- 

čuis vokiečių propagandos 
i Amerikoj.

EXTRA SESIJA KONGRE
SO.

Washington, D C. — Ma-

Niagara Falls, NY. — 
Vietos darbininkai išėjo 
streiką, kad pagerinus savo | 
vargingą būvį. Policija ir 
šnipai deda visas pastangas, 
kad tik streiką sulaužius iri
darbininkus privertus grįžti Įnoma> kad reikės šaukti ex- 
atgal. Iš tos priežasties tar-p/'a s^siją kongreso ne vė- 
pe streikierių ir policijos į-;dau, kaip 1 d. birželio. 
vyko susirėmimu. Vienas5, Yra daug svarbių įstaty-
darbininkas, lenkas, mirtinai mų, kurie neužsibaigė

EINA SU VOKIETIJA.
Londonas. — Suv. Valsti-

plomatiškus ryšius su viso
mis centralėmis valstijomis,

sadorius iš Washingtono 
tuo jaus bus atšauktas.

į Iš Amsterdamo praneša,

muštrui. Nepasiliuosuoja ir 
lie, kurie dirba įvairiose 
dirbtuvėse.

Vadinasi, New Yorko vai- ^a^ Austro-Vengrijos val
stija jau pavirto kariška ka-l(^a davė Suv. Valstijų am- 
zarme. Greitu laiku tas pats basadoriui atšakymą, jog 
bus ir kitose valstijose. P d’gi prisideda prie Vokie

tijos ir sykiu skandys 
sus neutralių šalių laivus.

tabstai ne juokais

NELAIMĖ ANT GELžKE- 
LIO.

Altoona, Pa. — 27 d. ga

Žinios iš Brooklyn©
ko nežino apie amerikiečius, 
nežino, kad Sirvydas senai 
senai renegatu virto). Be sario, nakti, čia susidūrė diV 
sveikinimų, norėčiau gauti traukiniu — pasažierinis ir 
iš jųsų lašinių, sūrio, pieno, tavorinis. 20 žmonių tapo
dešrų ir tt. x
Sveikinkite mano draugus.

Adresas: Ciyilgefangener 
Kechtsanwalt Augustin Ja
nulaitis, Gefangenenlazarett 
I? Bar. 10, Czersk, Westpr., 
Deutschland.

užmušta, — 19 pasažierių ir 
1 traukinio darbininkas. Su
mušta keturi plieniniai va
gonai. Ant prekinio trauki
nio tik vienas žmogus su-

UŽGROBĖ AMERIKOS

BALTGUDžIAI.
Užsienio laikraščių žinio

mis, praėjusių metų gruo-
"(džio menesi Vilniuje

Iš Londono praneša, kad Įsisteigę mokyklų komisiją.
Anglijos blokadiniai laivai kuri organizavusi pedagogi- 
ipaėmę nelaisvėn Amerikos jos kursus. Bet paprastųjų
laivą, kuris norėjo plaukti i

Kasžin, ar Suv. Valstijų 
valdžia grąsis Anglijai per
ki aukimu diplomatiškų ry- 

vi- šių už tokį pasielgimą?...

-- EUGENIKOS ĮSTATYMAI 
A. JANULAITIS NELAl-j ILLINOIS VALSTIJOJ.

SVĖJE. | Springfield, 111. — Illinois
atstovu butan i nešama bi
lius, kurs reikalauja. kad 
žmonės rengiantis išsiimti 
vedimo laisnį, tiek vyras 
tiek moteriškė, turi parody-

Prašo sušelpti jį valgomais 
daiktais.

“ Naujienų” redakcija ga
vo iš Augustino Janulaičio 
trumpą atvirukę. Jis yra 
vokiečių nelaisvėje, ligoni-

valgomais daiktais. Laiške
lis be datos, tik Londono

MŪŠIAI TIES VERDUNU. pras()S antspaudu pažymėta 
Iš ’ Paryžiaus Feb. 15, 1917.” Laiš- 

, rašytas vokiečių kal- 
dunu vokiečiai buvo padarę^ba, skamba: 
labai smarkias atakas ant 
franeuzų pozicijų. Nors 
f raneuzų’artilerija tas ata- Draugai! 
kas atmušė, vienok vienoj 
vietoj vokiečiai visgi dasi- riu. Kame dabar yra Bal- 
gavo priešakiniu franeuzų trušaitis, Sirvydas ir kit?

jie neserga veneriškomis li
gomis. ....

Prasižengėliams bilius gra
sina pinigiška bausme nuo 
$100 iki $1,000 ir metais ka
lėjimo.

Czersk.

Tikrojo jūsų adreso netu-

YARROWDALE BELAIS
VIŲ NEDALIUOS A VO.
Iš Berlyno praneša, kad 

61 Amerikos Jūrininkų, su
areštuotų ant laivo Yar- 
rowdale ligi šiol dar nepa- 
liuosavo. Amerika vėlei rei
kalauja jų paliuosavimo.

kursus. Bet paprastųjų

gramon Įvedė

t u ros istorija. Mokomoji 
kalba buvusi gudų. Pavasari 
1916 m. Vilniuje atidarė

miesto vietose, kur dau
giausia gudų gyvena, bu

jt. Antakalnyje, žvėryne. 
Norėję atidaryti dar dešim
ti mokyklų, bet ar šis su
manymas ivvko — nežinia.

ryta ir kitose vietose, pavyz
džiui, Gardine prie Boriso- 
\o vienuolyne. Pagalinus

atidaryta gudų mokytojų 
seminarija, kurioje yra du 
mokytoju ir 20 mokinių. 
Prie semwiarijos, atidaryta 
pradedamoji mokykla. Ma-

t i savą mokyklą, kurioje

LENKUOSE
“\ ossishe Zeitung ži

niomis” Varšuvos generolas 
gubernatorius Bezeleris iš
leidęs Į lenkus atsišaukimą. 
Atsišaukime Bezeleris prašo

Vaikų Draugijėlės koncer-
- v,Ms tas pavyko.

• *■25 d, vasario, Tautiškame 
Name, buvo koncertais ir ba
lius LSS. 19 kuopos Vaikų 
Draugijėlės. Koncerto prog
ramų Išpildyme dalyvavo 
draugijėlės nariai ir Aido 
choras. Reikia pažymėt, kad 
Vaikų Draugijėlės choras,, 
po vadovyste L. Eremino, 
puikiai sudainavo keliatą 
dainelių. Apart dainų, buvo 
deklamacijų, skambinta ant 
piano ir griežta ant smuikų. 
Viskas pavyko gana gerai. 
Publikos susirinko nemažai 
ir pelno Draugijėlė tu rėšK
porą desėtkų dolerių.

Reporteris.

4 . kovo buvo susirinki
mas “Lietuvių Labo Ben
drovės”. Tapo dabaigta rin
kti valdyba. Dabar jau vis
kas sutvarkyta ir greitu lai
ku bus krautuvė atidaryta. 
Kurie norite prisidėti prie 
bendrovės, malonėkite ateiti 
į susirinkimus. Susirinki
mai buna du sykiu į mėnesį, 
po pirmo ir penkiolikto.

Sekrt. G Kudirka

Prieš saliunus.
Kad visoj Amerikoj prasi

dėjo kova su alkoholizmu, 
tai ir New Yorko legislato
rial nenori atsilikti. Albany 
yra sumanymas sumažinti 
sekančiais metais saliunų 
skaičių New Yorko valstijoj 
net 3000 ir pavelyti mies
tams įsteigti daliną blaivy
bę.

Manoma vėlei padidinti 
laisnius.

f

(Matyt, Janulaitis visai nie-tranšėjų ir jose pasiliko.šia sesija.sužeistas; kiti lengviau.
Bartenderys.
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Laikraščių ir Gyvenimo Apžvalga
fr 'Haverhillio merginos pra- kalbas prie kuopos 'prisira- 
deda veikt tarpexprogresy- še 22 nauji nariai? Kalbėto- 

irnkininke jas pripažino, kad’ ir TMD. 
'cėlė Stra- išleidžia gerų raštų.

Rezoliucija antra.
Tarp socialistiškų laikra

ščių būtinai reikalinga idė- 
ijinė vienybė. Tos vienybės 
palaikymui jiems reikalinga 
organizacija. Kadangi buvu
si Socialistų Spaudos Sando
ra nėra dar mirus, tai mes 
pageidaujam, kad ji veiktų 
ir toliaus.

Tečiaus šita Sandora turi

Visoje Amerikoje tėra ne 
daugiau, kaip 20.000 latvių,' 
tuo tarpu, organizuotų so
cialistų yra 1600.

Palyginkime socializmo į - 
tėkmę latviuose ir lietuviuo
se. Pas mus yra net kelio
lika kolionijų, kur vienoj 
vietoj gyvena daugiau, kaip 
20.000 lietuviu ir mes džiau
giamės, jeigu jųjų tarpe yra* 
100 organizuotų socialistų, 'vaduotis LSS. Suvažiavimu 

------------- nutarimais ir vadovaujamų
Mums praneša, kad valpa- Sąjungos ištaigų nutarimais 

raisiečių studentų dauguma j.taktikos‘klausimuose.
— kalba eina tik apie lietu-( Teorijos gi klausimuose 
vius — yra arba aiškus so- kiekvienas laikraštis gali tu- 
cialistai arba pritaria dar- i*eti savo nuomonę.
bininkų judėjimui. Mums( Tečiaus butų pageidauja- 
smagu pažymėt tas faktas ina< kad tokiuose klausi- 
ir palinkėti, kad tie draugai nmose, kurie paliečia musu 
kuolabiausia gilintųsi į so- spaudos taktiką, Sąjungos į- 

, cializmo problemas ir, pa- įtaigos tartųsi su Spaudos 
baigę' mokslus, tinkamai Sandora, 
darbuotus savo klesos rei
kalams.
Užsimezgantis Rašytojų ir 

Moksleivių Šelpimo Fondas 
prie Darbininkų Lite ra eu
ros Draugijos, be abejonės- 
tik sustiprins socialistų į- 
tekmę moksleivijos tarpe.

IWW. vadovų ginusių rei
kalus geležies kasyklų darbi
ninkų. Reikėjo nemaža aukų 
legališkai bylai teismuose.

Panašių užsipuolimų ant 
darbininkų ir jų vadovų ga
lima laukti ir daugiau. Mu-

laikraštininkai labai greiti 
by kam primesti konspira
ciją, suokalbiavimą ir kurs
tymą prie žudynių. •

Ligišiol lietuviai socialis
tai neturėjo tokio fondo, ku
ris butų pastovus. Mes tik 
sykis nuo sykio parinkda- 
vom auku tai vienam, tai 
kitam atsitikime. O butu la
bai reikalinga turėti tokį 
fondą nuolatinai.

Prašome musų draugų ap
svarstyt tą klausimą. Mes 
manom, tokis fondas reikėtų 
įsteigt prie Lietuvių Sociali-

Priimta vienbalsiai.
M. M. Plepys, pirm.

STRAIPSNIS, KURIS SU- 
KeLe DIDELES DISKU-

balsiai nutarta ’pasiųsti «o- 
cialistų laikraščių Sandorai

KLERIKALAI apie tau
LAI NENORI KAReS? tivivkttq

I^ietu\ .ų klei il^alų laik ra-| Įdomu pasiklausyti, iš sa
gčiai priešingi karei su Vo- bes žiūrint, kai]) klerikalai 
kietija. Jie stengiasi paspe-,‘ garbin a” musų tautinin- 
kuliuoti ir pažaisti “(lemo- kus. štai, ’’Darbininkas” po- 
ratizmo“ jausmais. Tik var- Jonizuodamas su “Ateičia”. 
giai jie ką nors apgaus.'sako: 
Principe, jie, žinoma, nėra' 
priešingi karei. Juk tai kle
rikalai, o ne kas kitas, la
biausia stoja už karę su Me- 
xika. Todėl, jeigu šiuo žy
giu klerikalai nenori ka
rės, tam yra kelios priežas
tys. Mes nu rodysim į dvi 
priežasti. Rymas šios karės

“laisvamaniai nori su
silaukt šliupiškų ir rim- 
kiškų gadynių. Tokiu 
keliu eidami musų sube- 
dievėję ir sulaisvama- 
nėję doriški bank nitai 
netoli tenueis.”

Jsitėmykit: klerikalai jau 
m tautininkus vadina doriš- 

laiku labiau palinkęs Į Aus- kais banki-utais. O tauti- 
tro-Vokietijos pusę, ne į tai- ninkai tyli...
kininkų. Antra, musų lietu-! — Clevelande eina tauti- 
viai klerikalai šiuomi laiku ninku dvasioj vedama “Dir- 
daug ko tikisi iš kaizerio va”. Ji netik nekovoja su 
valdžios, o visųpirmiausia|klerikalais, bet dar taikosi 
“neprigulmingos” Lietu- !}>rie jų. Ir štai, vietos kuni- 
vos. Štai kodėl jų širdys nuo gos per savo pamokslus jau 
tūlo laiko vis labiau ir la-j 
biau linksta prie vokiečių.
štai kodėl grafas von Bern-'
storff taip maloniai priėmė Amerikoj “giliuoja”.
masažistą Bielskį, ir kun. J j — Kun. Kemėšio leiborga- 
Žilinską ir štai kodėl ne su nas kitoje vietoje vėl rašo

n is “laikraščiu barniai”, ku- 
ri pagamino Balsas iš mi
nios sukėlė dideles diskusi
jas, kuriose dalyvauja ’’Ke
leivis”, “Kova” ir “Vieny
bė Lietuvninkų”. Straips
nis pasidabojo “Kovai” la
biausia dėlei to, kad ten sa
vai]) nušviečiama Sandoros 
rolė pastarųjų metų 
judėjime. (’’Laisvės” 
tame dalyke su Balsu
minios nesutinka). ’’Kelei
vis” polemizuodamas su Bal

soc.
red.

iš

Ji netik nekovoja su

Dirva

kokio kito laikraščio, o tik 'apie tautininkus:
C’i’i VauVai* • t. r • • •su “New Yorker Staatszei-;

• tung” (patriotų organas) | 
pagelba jųjų “tautos” 
bai pasisekė išgarsint 
memoriala.

Klerikalai, principe, 
priešingi karei, kurią 
aiškina dievo valia. Bet šiuo 
žygiu jie nenori karės, nes 'DARBININKŲ 
ji galėtų žymiai pakenkt jų į 
overtiuroms su Berlynu,kur 
dabar nukreiptos jų akys.

tary-
savo

DVI REZOLIUCIJOS.

ves visuomenės. f 
tapo išrinkta Ma 
vinskiutė, sekretorium A 
Matulevičius, kasierium J. Įsu tūlom kitom ;__
Jurkūnas, 25 d. kovo rengs kuopom, kviečia kalbėt LD. 
prakalbas ir kvies drg. J. LD. drg. S Michelsoną, “Ke

leivio” redaktorių.
Omaha Ncbr. rodosi, susi-

Brooklyno draugai, išvien 
apygardos

prakalbas ir kvies drg.
Smelstorių. '

Bridgeport, Conn, per pa
starąsias L. Pruseikos p ra- ’tvers LDLD. kuopa.

Protestuot ar
neprotestuot?

Santikiams su Vokietija 
vis labiau aštrėjant, pasipy
lė Washingtonan iš visų im
siu protestai. Protestavo (ir 
tebeprotestuoja dar) uniji- 
stai, socialistai, sufragistės, 
įvairios taikos lygos, tauti
nes unijos,. įvairių įvairiau
sių tautų organizacijos.

Pirmutinė lietuvių pi‘0tes
to rezoliucija buvo priimta 
Brooklyne ir po ja pasira
šė Lietuvių Moterų Progre- 
sisčių organizacija, Amalga
mated Clothing Workers ir 
Brooklyno liet. soc. kuopos. 
Vėliaus panašių rezoliucijų 
lir lietuviuose pasirodė dau- 
Igiau.

D ras J Šliupas, tautiniu - 
kų lyderis, savo prakalboje • 
Brooklyno tautiškam name, 
sušuko: “kur protas tų' 
žmonių, kurie protestuoja 
prieš karę?”

Ir toliaus Scrantono tau- i 
tininkas aiškino, kad tie 
protestai neturėdami jokios 
praktiškos reikšmės, nieko 
negalėdami 
politikoje, gali

nusvert šalies 
betgi už-

su iš minios dėlei visiškai kenkt geram lietuvių var-
dui. Kitame 
vienos žymios

susirinkime 
lietuvių į-nesuprantamų mums prieža

sčių, duoda vėjo “Laisvei”. 
‘ Keleivis” mano, 
sas iš minios yra “ 
1_____ ________  _______ v.
ti, kad draugai iš “Keleivio” stačiai siūlė pranešt 
jau išmoko skaityt ir žmo
gaus širdyje. Mes bęnt jau 
nepatėmijom, kad tas Bal

kad Bal- staig°s (“Laisvės” red. neį- 
Daisvės” ga^°ta pranešt

pritarėju. Reikia nusistebė-!organizacijos) tasai pats da-
vardo tos

Iwilsonui, jog lietuviai stovi 
1 “behind the president”.

.Su J Šliupo nuomone pil-
sas iš minios butų pasirodęs sutinka ’’Ateitis”. Lictu- 
“Laisvės” pritarėju. Nesu- vLj balsas i
I'rantam taip ])at, koks buvo J<ad jisai nieko nereiškia.

pritarėju. toks menkutis,

vio” baimę bereikalinga bai
me, o persergėjimą neapgal
votu p e i *se r gė j i m u.

“Lietuvius, kaipo tau-

nes puikiai

] iro testuoja ir kitų tau
tų žmonės. Ir jie visai

Net Chicagos ’’Lietuva”, 
kuri iš principo nepritaria 
) iro testą m s, nesutinka su 
’’Keleivio” baugštumu. Ji 
teisingai sako, kad jeigu jau 
valdžia norės ka nors nu
baust, tai jau ji ras protes
tu rašytojus visviena ar-jie 
pasirašys lietuviais ar ne.

Gana įdomus apsireiški
mas tautininkų tarpe tai tas, 
kad jųjų organas “Vien. 
Lietuvninku” kokiu tai kei- €

sne ir už “Lietuva” ir už I t v
“Ateitį”. Ją bent neapėmė 
baimė dėl pro testų ir viena
me jos editoriale visai tei
singai prieita prie išvedi
mo, kad karė, jeigu kils, tai 
nebus karė vardan žmonių 
interesų, bet vardan saujos 
Wall st. bosu.

Klerikalų lapukai irgi kal
ba apie protestus, tačiaus 
tas viskas liekasi tik ant 
popieros. Mes nepatėmijom 
i ei vienos vietos,kur klerika 
lai butų surengę protesto 
mitingus. Tose gi vietose, 
kur mus ų (Irau ga i s te n gė s i 
pritraukt juos prie bendrų 
protestu, nieko neišėjo. Ver
nai ve reais ir pasiliko. Per-

■ .■■■ -'-'--i..................... 1 "i r ' ' wi ■
Kada So. Bostono sociali-! Bet tai 1905 m. revoliudo- 

stąi parengė diskusijas lai- nieriai ir tuomi viskas išsi- > < 
kraščių santikių klausime,’aiškina, 
tai tūlas montelliškis sociali
stas ve ką pasakė:

* C * # * ,
Tai jau ir “Tėvynė” agi- 

kad Susivienijimo“tie privatiŠki laikra- tuoja, 
mus laikė kuopos duotų darbus tik jai. 

Ir mat, privileguotas pa
dėjimas.

Šukys dvylika sykių iš
kraipė ”N-nu” mintį 

11* •.viename straipsnyje.
i inie straipsnyje, veikiausia, 
tai]) pat iškraipė “N-nų” 
mintį kokia 12 sykių.

i- “Kova” amžinai iškraipo 
-j!“N-nas”, “Laisvė” kaip-ka-

ščiai ilgai 
išsiliuosavpme , 
mes išsiliuosavom, 
jie vėl nori mus į maišą 
sugrūst.”

Aš misliu net koviečiai

tai i' i
tai

savo
Ant-

ty i ų “Strahdneeko” sociali-j“N 
štai, ha nieko nekalba apie da.

Reikės, turbūt, specialių 
akinių, kad suprast “N-nų” 
mintis. čiru Vinį.

Baltijos tautu federa-

Brooklyno kriaučiai ir kare
Brooklyno kriaučių atsinešimas linkui prisiartinan 

čios kares su vokiečiais.

Kada Amerikos valdžia patįs agitatoriai už karę į 
pertraukė diplomatiškus ry- cxecutve board, nuo kurio 
sius su Vokietija, kada so- j daug priklauso unijos gyva* 
cialistų partija, darbo uni- | vintas. čia aiškiai apsireiš- 
još ir tai]) visokios organi- , kia tendencija agituoti ir 
zacijos pradėjo protestuoti ginti kapitalistų reikalus 
prieš karę. musų draugai Kągi reiškia agitacija, k 
kriaučiai tai]) pat surengė ires ne])rotestuotum pr? 
sykiu su LSS. 19 k]), protes-'karę? Daugiau nieko, ka 
te prakalbas. 19 k]), užkvie- agitacija už karę. Jeigu t 
U kriaučių išpildomąją tary-ddna agituoti už karę ir gin- 
ba (executive board) prie L stambiųjų kapitalistų rei- 
išnešimo protesto ir jis pil - .kalus, tai ar gali tie draugai 
nai tam pritarė. Prakalbos teisingai atstovauti mus ir 
nusisekė visais atžvilgiais, musų reikalus?
Bet iš tų surengtų prakalbų| Kas gi yra executive 
kriaučių su LSS. 19 k]), ga-.board? Tai atspindys musų 
Įima įgyti aiškesnį suprati - j.rganizacijos, tai išreikšto- 

.kaip. abelnai- kriaučiai i jas musų reikalų. Jeigu to- 
žiūri Į tą prisiartinančią kiam svarbiam dalyke, kaip 
karę. Didelė diduma kriau-’karės klausime, musų “va- 
čių, kurie praeityje pasižy-'dovai” neturi išsidirbę aiš- 
įmėjo prakilniais darbais ir kių pažvalgų linkui jos ir 
i užmanymais, kurie rėmė dar agituoja už ją, ar tai 
kiekvieną progresyvišką ju-'nepardavimas darbininkų 
dėjimą, buvo priešingi ka- klesos? Ar tai gali būti užsi- 
rei netik iš jausmo tikėjimas jais? Jeigu gali-
bet ir iš supratimo netik ma varyti agitacija už stam- 
šiai, bet bile karei už kapt- ,hiųjų kapitalistų reikalus, 
talistų interesus. Jie aiškiai tai kodėl neužtarti ir tautie- 
supranta, 
kokią nauda atnešė Eurono- tai]) labai artimi mums, kū
jo darbininkų klesai ir kokią i :e su visu jausmu atsidavę 
naudą turėsime iš jos Ame-'musų tautos reikalams, myli 
rikos darbininkai, jeigu jis mus, uždaro savo dirbtuves, 

į kada mes pridirbame jiems 
’pakankamai turto. Kaip čia 
neginti tokių “gerų” žmo
nių reikalus. Ur-ra! lai gy
vuoja lietuviškos akėčios, 
lai gyvuoja lietuviškas biz
nis !...

Mes ypatiškai niekam ne
galim uždrausti, kad neitų 
kas muštis. Tai valios dar
bas. Kas turi drąsos ir nori 
svetimo kraujo, tegul pasi
ima nuo Dėdes Santo šautu
vą ir skerdžia niekuo jam 
neprasikaltus] kitos šalies 
darbininką, bet darbininki
škoj organizacijoj toki daly
kai negali būti toleruojami, 
\ patingai tarpe kriaučių, 
kurie visados ėjo teisingu 
keliu, vedančiu prie išliuosa- 
vimo darbininkų klesą iš

čius “kapitalistus”, kurie 
timi mums, ku-tai ir ju raginimas 

tuoti” likosi tik jeis daryti “Laisvei” prie-'torius mano, kad lietuvių 
tus, kad  i balsas esąs “ųuantitė negle-

“ji ginčuose svyravu- jgeable”, tai kodėl ponai 
si. Viename numery ji Šliupas, Rimka ir kiti tokią 
gynė Kapsuką, kitame 'svarbą priduoda lietuvių 

Ibalsui šiame Europos konf- 
‘ t NeJlikte? Jeigu pusės miliono 

mano, kad Amerikos lietuvių balsas 
leidžia- nieko nereiškia chore šimto

• « • a e ■» • 1

Tai jau gražiausia. Ne-'ljkte?
jaugi “Keleivis” i 
“Laisvė” tik ir 1 
ma amžinam Kapsuko gyni-''milionų amerikonų, tai kiek 
mui ar pliekiami? Nejaugi bereiškia balsas pustrečio 
jis mano, kad ’’Laisvė’’’ nuo miliono lietuvių toje milži - 
“a“ iki ”z” turi sutikti su kovoje, kurioj dalyvauja 
’ Keleiviu visuose bėgamuo- gal tūkstantis milionų žmo- 

Įsiuose klausimuose? Nejau-'nių?
VADOVU g’1 ’’Keleivis” mano, kad ab-, 

APGYNIMO" FONDAS. soliutiška teisybe tiktai ties'^ŲP^ kaipo savo šalies pi-

“Lietuviai katalikai 
šiuo laiku turi daug 
kitu svarbiu reikalu ir i < V <. w
liberalų zaunas nemano 
didelės atidos kreipti.

ties.
s ir Rimka kai

manome, kad prote-

mę, o šiuo žygiu jie aiškiai 
parodė, kad Amerika neno
ri karės. Žmonių upas pilnai 
paaiškėjo ir šiandien džin- 
goistai jau truputį prikan
do savo liežuvi.

bus apskelbta Vokietijai.
1 Nors diduma kriaučių pri

tarė tokiam protestui prieš

f MARGOS j
i MINT|S I

c '/

spėkas, kad ji neįvyktų, bet 
visgi neprošalį bus paminė
jus, kad atsirado tokių, ku- 
i ie varė agitaciją, kad nerei
kia protestuoti, kad girdi, 
reikia nubausti executive 
board narius, kam jie sy-

Tasai klausimas jau ke
li metai atgal buvo pakel-

p0 iliečiai, pildą priedermę aky- 
kad va iždo je baisaus pavojaus, 
lis ir l?°f kaipo liliputai, žemės 

“Laisvei” visiškai nėra jau kurmiai, kurie patįs save pa-

tais dviem priešingais 
bais? O mes manome,

■š <><$><$> <&<$>^

Balandžio mėnesį Šliupas 
važiuoja i Europą. Gerai,

Agitacija už panašaus'tokio didelio reikalo žiūrėt įžemina.
veltui ne -j tai kas dedasi poBostono ir apielinkės so-, fondo įsteigimą veltui ne-į tai Kas dedasi po 

cialistų pasikalbėjimuose pri praėjo. Tai vienur tai kitur B’way, So. Bostone 
imta dvi rezoliucijos — dė- įsikūrė panašus fondai, 
lei laikraščiu santikių ir dė- fc v
lei Sandoros. Ve jos:

Matydami didelius nesu
tikimus tarp įvairių sociali-,tin, kitas 
štų laikraščių ir nesutari- tman. 

| mus dargi i
mais, kas labai kenkia mu>'miestely,Washingtono valsti 

. ,«« daugeliui yra žinoma.
Dar ir dabar daugelis dar
bininkų ten kankinasi kalė
jime. Mes tiktai ką gavome 
rezoliuciją, priimta Washin
gtono valstijos Darbo Fede
racijos suvažiavime, kur visi 
darbininkai raginami su
krusti ir suteikti materialę 

kant jiems draugiškos kriti- iv iporalę pagelbą> Everetto « 4 • *1 1. • _

San Francisco neperseniai 
nuteista keli darbininkų va
dovai. Vienas nuteistas mir- Balsas iš Minios dai 

amžinan kalėj i- prabils ’’Laisvėje” i

Socialistų spauda, žinoma, 
už protestus, kurie jau pa-

jimo daktaru.
Matulaitis ir Baltrušaitie

nė — socialistai, Gegužis— 
žmoniškas ir rezultate cen-

tokius “maištus”, girdi, kaip 
valdžia dažinos, tai mus bai
siai prispaus, mes nei ant 
gatvės negalėsime pasirody
ta mums uždraus visai 
streikuoti ir tt. Ir taip sake 
while koki menki žmoneliai, 
bet tie, kurie skaito save ly
deriais, kurie draugavo su„v..,, K,v,. ar po 1,4 l’iULVMUb, Mine ,|.iu vnklvhn Iid-Bq nnPnb-nti•. 229 North 6th st. Phi- r°dė, kad veik visa Ameri- U a a ‘

ka protestuoja. Tiktai “Ke-
’ leivis”, dėl nesuvaikomų V. Kapsukas, budajnas
„r kartą priežasčių, nors ir stojas už I Massachusetts, prisikalėdo- 
ir patsai protestų rašymą, vistik ra-lj<) apie $500 Sąjungos na- 

atsakys “Keleiviui”, “Ko-'S^ia nesakyt, kad tai lietu-'mui. Tik iš vieno Pernicko, 
r “Vien. Liet.” Jisai vLd protestuoja, nes tai gali. finansų ministerio 60 kuo- 

rašo ramiai ir nesikarščiuo-

Mes tikimės, kad patsai

dienos klausi-į Apie atsitikimus Everetto vai” ii

sų veikimui, LSS. 60 kp. ir 
apylenkės kuopų nariai pri- 
pažystame, kad išvengimui 
to, visi socialistų laikraščių 
redaktoriai turi vaduotis L. 
S. S. Suvažiavimų nutari
mais ir bėgančiais klausi-

• mais klausyti LSS. Pild.-jo 
Komiteto direktyvų, palie-

pamokinanti.

Iš DARBININKŲ LITE- 
RATUROS DRAUGIJOS.

Balsavo 66 už ir 3 balsai Nelabai seniai Minnesotoj 
buvo suareštuota visa eilė

Drg. J Jurkūnas praneša 
iš Haverhill, Mass, jog te- 
nais susitvėrė LDLD. kuo
pa iš 13 narių. Draugas Už- 
davinis paaiškino apie 
draugijos tikslą.

Reikia pažymėti, kad jau

užkenkti lietuviams, kaipo Įpos, gavo apie $400. 
tokiems, nes tūli darbo gali; Linksmas ir džiaugiasi 
nustoti, o tūli gali ir į kailį 
gūut nuo patriotų. |

Tačiau su šia “Keleivio” i 
nuomone nesutinka 
“Naujienos” nei “Kova”, j 
nei “Laisvė”. “Kovos” re
daktorius teisingai pastebi, — Puiku, labai puiku, 
jog “Keleivio“* pastaba gali i — Na, matai, o kas iš- 
tiesiog sulaikyt nuo protes- dirbo čia tą puikią dirvą, jei- 
tu lietuvius darbininkus ir gu ne “Keleivis” ir “Lais-

Vienas žmogus prieina ir 
nei klausia:

— O kai]) patinka Mass.

todėl esanti kenksminga, ve 
“Naujienos” vadina “Kelei- gatavos duonos

Pats atvažiavai jau ant

socialistais, dalyvavo ant jų vergijos. Ar gi mums reikia 
kur dar kitokios karės kur nors 

pirmu- svetur, kitoj šalyj? Tik 
>riam“.1J pažvelgkime po plačią- 

nuo 'j.id Ameriką, visur karė, vi- 
,'Fur šaudomi darbininkai.

’ūtų nesąmonė jieškoti prie
šų kitur, kad jie čia pat.

Kapitalistai daugiau su-

pa rengtų vakarienių, 
I uvo suteikta jiems

Reikėtų apsisaugoti i 
tokių bespalvių žmonių ir ne 
si teikti jiems tiek daug ne
samos garbės, kad 
tereikėtų gailėtis. Kriau-

savo po- ] ranta ir kur kas gudresni 
tamsiose už mus. Jie neagituoja už 

valandose, kai]) nedarbo lai- mūsų darbininkiška karę ir 
kai, kada kitų amatų unijos nei kiek neprisideda, 
pakriko. Kriaučių tarpe ne- . 
buvo atžagareiviams vie
tos, jie ėjo sykiu su sociali
stais ir šiaip progresyviška 
visuomene. Bet pastaruoju 
laiku pradeda rodytis keisti 
“vadovai” ir net įeina tie

ziciją, net tokiose

prie 
jos laimėjimo, bet visados ir 
visur jie stengiasi ją užslo
pinti. Todėl, agituoti už ka
rę — yra prasižengimas 
prieš visą darbininkišką vi
suomenę.

Jonas Guoga.



(Tąsa)
Bekovojant gamtiškiems jausmams su dirbtiniais, 

— ypatingai šeimyniškoj gadynėj, — tankiai paimda
vo viršų pirmieji ir žmonės prailėdavo elgtis, tartum 
būtų staiga prisikėlę iš numirusių laukiniai, kurie jau 
seniai išnyko.

Ypatingai buvo pradėję gamtiški jausmai užka
riauti kulturiškus laike franeuzų revoliucijos ir dire
ktorijos (laike įsteigimo Francijoj augščiausios re- 
publikoniškos valdžios aštuonioliktame šimtmety), 
Prūsijoj laike viešpatavimo Fridricho Vilhelmo II ir 
tt. Tuose laikuose, kaip liudija įpročių istorija, primi- 

• tyvės gadynės meilė vėl užgimė su visomis savo smulk
menomis ir pradėjo rodytis laike įvairių iškilmingų 
švenčių, šokių svetainėse, pirtyse ., audinyčiose, palei
stuvystės namuose, teatruose laike perstatymo reli
giškų dramų, — visur primityvio žmogaus gyvuliški 
jausmai nuverčia tas tvoras, kurias kultūra sutvėrė 
ir laikinai pradeda viešpatauti; tokie apsireiškimai 
buvo tarpe visų klesti: žemdirbių ir karžygių, mieste
lėnu ir vienuoliu ir tt. •

Nors pirmieji jausmai buvo užkariavę antruosius 
tarpe įvairių luomų žmonių, vienok jie pasiekė aug- 
ščiausį laipsnį tarpe aristokratijos, karalių ir tt. Ypa- 

ngai buvo pagarsėjęs medžioklės parkas Liudviko 
/. Neatsiliko ir dvasiškija, Vatikane, viešpataujant 
oiežiui Aleksandrai VI, pirmą sykį viešai tapo ant 
nos atliktas meiliškas aktas; tą sceninį veikalą lo- 
dailiosios kurtizonės ir popiežiaus nupenėti tarnai, 

u visi Vatikano gyventojai žiurėjo ir gėrėjosi tokiu 
lošimu. Net tokis dalykas, kaip kad pavydumas mei
lės, tarp augštesniosios klesos buvo išnykęs. Jeigu 
mes pradėsime tyrinėti tu laikų dailiąją literatūrą, 
aiškiai, pamatysime, kad vieno aristokrato žmona, sy
kiu buvo ir kitų mylimoji ir vyras nepykdavo, jeigu 
jo moteris su kitais susidėdavo. Moteris, priklausan
čios prie aristokratų klesos, išsyk nesusidėdavo su bi
le kokiu vyru. Pavyzdžiui, Rusijos carienė Ekaterina 
II užlaikė pas save vieną panelę, kuri vadinosi “ep- 

' rouveuse” ir kuomet carienė nužiūrėdavo sau tinka
mą vyrą, tuojaus jį perduodavo tai panelei dėl išty
rimo. Ir jeigu pastaroji patvirtindavo, kad tas vyras 
tinka, tuomet jau carienė su juomi turėdavo meiliš
kus ryšius. Apie šį faktą plačiau rašo Bastian, Der 
Mensch in der Geschichte, išleistoj 1820 m. knygoj, 
3 tome, 313 pusi. Mes čia privedame kelis iš daugelio 
faktų, kad gamtiški jausmai, nepaisant į žmogaus kul- 
turiškumą, visuomet paima viršų ant dirbtinių jaus
mų. Užtenka mums pažvelgti į dabartinę prosti
tuciją, nelegalius lytiškus susinėsimus, neištikimybę 
moterų vyrams, o vyrų moterims, abelną ištvirkimą ir 
lt., kad supratus galybę gamtiškų jausimi ir silpnu
mą kultūros išauklėtų. Visi ištvirkėliai prasižengia 
prieš dorą, prieš kultūros įstatymus, bet jie neprasi
žengia prieš gamtos įstatymus ir todėl nesiskaito pra
sikaltėliais.

III. YPATIšKOS MEILĖS GADYNĖ.
Patarlė sako, kad gamta nešokinėja, bot vienodai 

žengia savo keliu. Kada sulaukiame pavasario, stai
ga išsprogsta medžiai ir pražysta gėlės, toks apsireiš- ' 
kimas mums išrodo netikėtu, nežinia iš kur atsiradu
siu, bet jeigu mes atydžiau pažvelgsime į tą procesą, 

tl tuomet patirsime, kiek laiko užėmė, pakol tie medžiai 
\ir kvietkos priėjo prie išsprogimo ir pražydėjimo! 

.• Jau rudenį, prieš lapams nubirant, užsimezga pumpu
rai, per visą žiemą kenčia šalti ir tik pavasary, kuo
met jau laikas ateina, išsprogsta ir pražysta. Pana
šius apsireiškimus turi ir kultūra, kurioje randasi ma
žas šmotelis, Jeigu taip galima išsireikšti, amžinos 
gamtos. Kultūra irgi ilgai rengiasi, kad paskui pra
žydėti ir parodyti savo galingumą. Senos gadynės nyk
sta, o jų vietą užima naujesnės, bet tas darosi palen
gva, daug laiko prabėga nuo vienos gadynės iki kitos; 
ir nestaiga viena gadynė peršoka į kitą, bet išlėto prie 
to prieina, lipdama laipsniais vis augštyn; ir kada jau 
senoji gadynė prieina prie tvoros ir nori pereiti j 
naująją gadynę, tuomet nedrąsiai, neužsitikinčiai ir 
bailingai pradeda remtis tos tvoros, ka ją išgriovus. 
Kada išgriauna tą tvorą ir atsiduria naujosios gady
nės viešpatystėj, tai yra, senoji gadynė apsirėdo nau
jais drabužiais ir palieka savo senuosius įpročius, 
taipgi palengva, bailingai pradeda žengti pirmyn, kas 
syk užkariaudama vis didesnius plotus, pakol neiškįla 
iki žinomo laipsnio.

Nors mes dabar gyvename ypatiškos meilės ga
dynėj, vienok anaiptol dar nesame pasiekę augščiausio 
laipsnio ir randamės dar tik ant pradinių laipsnių ar
ba, geriau sakant, vos peržengėme per tvorą iš šei
myniškos gadynės į ypątišką meilės gadynę. Dabar
tinės gadynės žmonės dar nėra galutinai atsikratę nuo 
šeimyniškos gadynės įpročių ir dauguma juose pasinė
rusi. Suprantama, dalis jau žengia augščiau naujo
sios gadynės laipsniais; prie pastarųjų priklauso tie 

yrai ir moterįs, kurie reikalauja visa kam pamatinių 
rmainų ir jau darbuojasi, kad savo tikslo atsiekus.

Svarbiausios priežastys, kurios privertė pažanges^ 
nę visuomenės dalj greičiau žengti prie ypatiškos mei- 
1&, bus sekančios:

1. Kadangi pabaigoj aštuoniolikto ir devyniolikta
me šimtmety tapo išrastos milžiniškos darbo maši
nos, tai ir kapitalistiškoji sistema persikeitė, pakilo 
augščiau. Pirmiau kiekvienas dirbdavo tik dėl sa
vęs, o vėliaus jau pradėjo išdirbinėti įvairias prekes ir 
jas pardavinėti. Vadinasi, išnyko, privatinė išdirbys- 
tė, bet atsirado abelnas prekių gaminimas ir žmonija 
atsidūrė kitokiose gyvenimo aplinkybėse. Supranta
mas daiktas, kada žmogus atsiduria naujose aplinky
bėse, jis būna priverstas permainyti savo įpročius ir 
visus palinkimus.

2. Naujieji išdirbystes metodai, pagimdyti kapi
talizmo, pasirodė atsakantesniais ir geresniai, todėl 
smulkioji “šeimyniškų sąjungų” išdirbyste negalėjo iš
laikyti konkurencijos ir turėjo viską užleisti stambia
jai išdirbystei. Tokiu būdu didžiosios šeimynos bei 
šeimyniškos organizacijos turėjo išsidalinti. Juo ka
pitalizmas labiau augo ir pramonė plėtojosi, tuo la
biau šeimyniškos organizacijos ėjo silpnyn. Paga
linus priėjo prie to, kad kiekvienas žmogus pasidarė 
atskira ypata, turinčia pilną autonomiją savo ypatiš-

3. Toliaus žemdirbystės ir kariavimo viešpatys
tės virto pramones ir darbo įstaigomis. Kariškojoj 
viešpatystėj geriausiu ir teisingiausiu vyro užsiėmimu 
skaitėsi karė; o despotiška dvasia, iššauktą karėmis, 
atsiliepdavo ir ant šeimynų, nes vyras būdavo aficie- 
ris ant savo pačios ir vaikų ir kaip jis pasakydavo, 
tail) turėdavo ir būti, niekas jam neišdrįsdavo pasi
priešinti. Atsiradus kapitalistiškai sistemai, pirmą 
vietą užėmė pramone ir darbas. Karių jau pradėjo ne
apkęsti, nes pamatė, kad jos negali atnešti didelės nau
dos. Teisybe, galima butų paskutiniajam išvedimui 
pasipriešinti, nes dar niekad Europoj pirmiau nebuvo 
tokio galingo militarizmo, kaip kad dabar yra. Bet 
užlaikymas armijų ir begalinis ginklavimasis paeina

Europos gyventojų konsęrvatiškumas ir proto tamsu
mas nedaleidžia sugaKųti geresnių būdų, kurių dabar 
reikalauja naujoji Gadynė dėl įkūrimo tarptautines 
organizacijos. Bet 

moteris palengva pradeda pasiliuosuoti iš po vyro ver

I. Moteris neužsiganėdina tuomi, kad vyro despo
tiškumas išnyko ir ji pradėjo liuosiau jaustis, ji bando 
toliau žengti, norėdama galutinai nusikratyti tuos re
težius, kuriuos nuo amžių nešioja. Pirmiau vyras 
skaitėsi moteries užlaikytojo ir maitintoju; vyras tu
rėdavo dėti visas pastangas, kad gavus duonos ir pa
stogę, o už tą viską moteris privalėjo vyrui atmokėti 
meile, paklusnumu, nuolankumu— moteris turėjo būti 
verge, vyras gi — viešpačiu. Augščiau mes matėme 
Shakespiro vaizdely, kur moteris liepia nesipriešinti 
savo vyrams ir visame kame pildyti jų šventą valią. 
Bet besiplėtojantis kapitalizmas ir čia padarė dideles 
permainas. Atsiradus visokioms mašinoms, pakilus 
technikai, ne tik vyrų naminis darbas sumažėjo, bet 
dauguma ir moterų jo neteko arba kad ir turėjo dar
bo, tai jis tapo be vertes, nes tą patį darbą, su pagelba 
mašinų, galima buvo padirbti daug greičiau ir geriau. 
Tokiu būdu ir moteris ėmė skverbtis į dirbtuves, mo
kintis amatų ir užsidirbti sau ant maisto. Pavyzdžiui,

1882 metais........................ 4,259,103
1895 “ ....... .............. 5.204,393
1907 “ ........................ 8,243,498.

Vadinasi, paskutiniais metais jau vienas trečdalis 

čios sau užsidirbo duoną, nelenkdamos prieš vyrus 
gaivu ir nesakydamas, kad jūs mūsų viešpačiai ir 
maitintojai. Pradėjus moterims mokintis amatų, 
pradėjus vis didesniam skaitliui atsidurti įvairiose iš- 
dirbystėse, praėjus atsistoti am savo kojų ir savysto- 
v?ai gyventi, pradėjo keistis ir meilės formos. Ir jei
gu dar didžiuma moterų prisilaiko senesniųjų įpročių, 
jeigu dar neišdrįsta meilės klausimuose pasielgti taip, 
kaip vyrai, tai reikia tikėtis, kad greitai ateis tas lai
kas, kuomet ir moteris taps lygios vyrams.

prie palengvinimo moterų naštos, šeimyniškoj gady
nėj, kuomet dar ant žemės žmonių buvo mažai ir jie 
turėjo užkariauti šalį, svarbiausias buvo jų tikslas: 
“Veiskitės ii’ dauginkitės, kaip jūrių smiltys!” — Ir 
visa šio tikslo našta buvo suversta ant moters; ji pri
valėjo pasaulį pripildyti žmonija, o tam dar kenkė ir 
tas, kad tuomet kūdikių mirtingumas buvo neapsako
mai didelis, todėl moteris veik visą savo amžj turėda
vo praleisti nėštume, gimdyme ir maitinime kūdikių. 
Bet devynioliktame šimtmetyje skaitlius gyventojų 
Europoj žymiai pakilo, būtent nuo 1800 m. iki 1895 m., 
t. y. per 95 metus nuo 187 milionų iki 378 milionų. 
Suprantama, jeigu ir toliaus taip kiltų skaitlius žmo
nių, kaip kad pakilo devynioliktame šimtmety, tuo
met jau prisieitų jieškoti apsigyvenimui naujų šalių 
ir tas būtinai privestų prie neapsakomo produktų 
brangumo, skurdo, karės, elgetystės, ligų plėtojimąsi 
ir abelno išsigimimo. Tą kaskart pradeda suprasti vis 
didesnės žmonių minios, ypač pažangesnieji darbinin
kai ir kad išvengus to visko, pradeda vartoti įvairius 
apsisaugojimo būdus nuo užsiveisimo. Kultūringesnė
se šalyse viešai yra skelbiama, kaip žmonės gali apsi
saugoti nuo didelių šeimynų. Sykiu su apsisaugoji
mu nuo didelių šeimynų, persimaino ir meilės charak
teris. Pirmiau meilė buvo tik įrankiu dėl palaikymo 
ir padaugihimo žmonijos, bet kada jau pažangiosios 
šeimynos pradėjo apsisaugoti nuo didelio skaitliaus-

talo viešpačių interesų, kaip 
štai jau ir antra žmonių 
skerdynė ruošiama kitoje

Pasaulis pakvaišo... (smakas, kuris rija jau ne 
Europoje skerdynė da ne- vien turtą, bet ir gyvastis . 

užbaigta. Laikraščiai paduoda skai-
Da tebegargaliuoja krau- tline, kad Europos karė a- 

ju milionai vergi! suvarytų įtraukianti nuo darbo apie 
žudyti viens kitą dėlei kapi- go milijonų darbininkų. Tie 

žmones nieko neuždirba, o 
turi vistik šiaip-taip mai
tintis. Jų nedarbas sudaro 
milijonus doleriu nuostolių.

>AR TURI TĄ NAUJĄ* 
KNYGĄ APIE LYTIŠKĄ 
GYVENIMĄ?

J ei dar neturi, tai pasiskubink gau
ti, nes knyga gali greit :šsibaigt.

Apie tos knygos naudingumą pa
klausk ty, kurie jau ją tun.

Knygos vardas
Patarmes Merginoms 
Apie Lyties Dalykus.

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

Ta knyga reikalinga visiems: mer
ginoms, moterims ir vyrams. Joje 
aprašoma lytiškų organų išsivysty
mas, jų veikmė ir svarba visame mo
teries ir vyro gyvenime; apsivaisini* 
mas; vaisiaus augimas; nėštumo hy- 
gijeno; motinystė ir jos hygijena. 
Taipgi aprašoma lytiškos ligos, savi- 
žagystė ir daug kitų įdomių dalykų.
>Knyga turi 120 pusi, ir papuošta 

paveikslais, kurie palengvina aprašo
mus ua'vkus suprasti.

KAINA TIK 50c.
aulra — t\:is

Beleista pasaulin apie 10 
1 :jmm raišų, paliegėliu.

menes, jeigu leidžia palis; 
sau mirtį rengti, leidžia vi-1 
šokiems tyreliams trempti ir;

tu ■

AR MYLI DAINAS?
Štai nauja dainy knyga, kurioj ra

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

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

kurioje telpa daugybe įvairiausių aši
mi. '1 urpkity yra nemažai aenoviSky, 
kurias i n ū.sy seneliai dainuodavo, bet 
kurios dabar veik visai užmirštos.

Daines vi.-okio tūrinio: meiliškos, 
juokingos, kaliniy, tautiškos, kariš- 
ipolitiškos ir kitokios.

o

karo laukuose.

ši nerija jau užsukta. Kapi - 
(alistai verste-verčia kong-

ibihjonus dolerių turto.
Juk tai skaitlinė apie ka

iria mąstant žmogaus pro-

j r. u t

Ali VERTA BŪTI TEISINGU?
Visada yra žmoniy, kurie stengiasi 

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

Jeronimas Savanorolla.
Kas nori žinoti apie teisingo žmo

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

KAINA TIK 25c.

lerių. Amerikos laivų gink
lavimas, laivų darbininkų 
UneU.mU:<> vBn i.V
lam rodo prie ko Amerikos 
piniguočiai rengiasi: ren
giasi sukelt pragaro aud-

aūdra!

sol musu auta. r.iKmie 
kas tik galime

Reikalavimus ir pinigus 
šiuo adresu:

J. STROPUS,
6 Loring St.,

> So. Boston,

•iyskite

Mass.

protesto mitingus;

gasekmes liaudžiai: salėse.
< 11i r ba v i etose, še i m y n i n i u < >se 
pasikalbėjimuose, visur ir 
visame prie bile progos. ,

Lai kiekvienas darbinin
kų klesos narys lieka perti
krintas, kad karė yra pra
garas, kad jos nori tik tur- 
č ai, kurių niekad apkasuose 
jus nepamatysite še riant
savo riebia mėsa kanuoles.

Tokie žmonės, kaip ban- 
kieriai, stambieji fabrikai!

savininkai, 
senatoriai.

Iki šiol Amerika, rodos, , 
buvo apsiginklavime (mili- 
tarizmu) atsilikusi nuo Eu
ropos valstybių, o vienok per ( 
tustrečių metų . išleisdavo 
karės reikalams $1,125,000,- 
000,00. šią skaitline mes 
randame garsioioj Kirkpat- 
licko knygoj “Karė — ko 
dėlei?”. Pusketvirto tos su
mos nuošimčio nėr vienus į 
metus butų ,$39,375,000. Tas 
nuošimtis apmokėtų mokslą 
visų jaunų vyrų ir moterų, 
kurie mokinasi 573-jose Suv., 
Vai. kolegijose, universite
tuose ir technologijos insti 
Uituose (1916 m., 30 d. ba
landžio tosė mokyklose bu
vo 150,187 studentai).~_ __

Tai tiek Amerikoj. Be 
kiek apsieina šiandieninis i. 
n ilitarizmas visam pasau
liui per metus? Joki žmo
gaus mintis negali atvaiz
dinti reikšmės kraujo ir pel
no politikos, kurie laiko pra
keiksme siu dienu pasauli.

$8,000,000,000,00. Aštuoni 
bilionai dolerių sužeriama Į 
kruvinojo karės dievaičio— 
Marso, nasrus tik per vie
nus metus! Tuo tarpu, kada 
viso pasaulio darbininkų 
klesa yra slegiama tamsy
bės, kankinama prietarų ii* 
žudoma skurdo.

“Vyrai ir moterįs sudre-

tai, kasyklų 
Longresmanai, 
.garbingi didelių laikraščių 
redaktoriai — nei vienas ne

įeina frontan. Paauksintu į’i 
industrial™ viešpačiu rumu 
sotieji, nutukę dykūnai, jie 
nei valandėlei nepamąsto, 
tad eiti į plieno ir švino 
uidra, i ta ligų ir mirties

Kam tad mums darbinin
kams už juos skerstis?

mos:

nemažiau baisus, kaip ir vy- 
lams. Vyrai apkasuose žū
ti nn i miršta, o jumis karės 
metu marina alkis ir badas, 
sielvartas ir dantų grieži
mas iš sopulio dėlei savo 
mylimųjų.

Stokite j eilę, darbiniu-

savo knygoj, — kuomet te
legrafas praneša pasauliui.

pragaro

motinos, žmonos ir

PERSKAITYK!
— Kiekvienas nau-

*■ jas skaitytojas,, 
kuris, užsirašys 
pas mane “Lai
svę” ant metų 
ir užsimokės $2- 
50, tai gaus do
vanų knygų ver
tės 1 dolerio ar
ba "Kardą” ant 
metų. Senas 

_____ .skaitytojar, ku
ris atnaujins, gaus knygų už 50 e. 
Kas iš neskaitančių dar prisius, už 
’’Keleivį” $1,75 gaus knygų už 50 e. 
senas skaitytojas gaus knygų už 25c, 
Kas prisius už “Kovą” $2,00, gaus 
knygų už 75 c, kas prisius už “Kar
dą” $1.00, tas gaus knygų už 35 c. 
senas skaitytojas už 25 c, Kas užsi
rašys "Naująją Gadynę”, kaina me
tams $1.50 tas gaus knygų už 50 c.

Todėl visi užsirašykite tuos laik
raščius per manę. Tiek pat mokėda
mi gausite geni knygų pasiskaity
mui. Būtinai pasakyk apie tai savo 
draugui ir pažįstamui Knygas duosiu 
tik "Laisvės” laidos. x

Pinigus siuskit šiuo adresu:
J. POCIUS, 

2370 Margaret St, Philadelphia, Pa.

LIETUVIŠKA APTIEKA

APTIEKA'
Žemiau priminėtas gyduoles galima 

apturėti per pačią;
Nuo r e u m
Krautu

izmo .... 
dalytojas .... 
Valytojas ... 
Rejru Gaterius 
.i 25

1.00
1.00
50c,

50 c., ir $1.00.
kitokias gyduoles nu* 

kurios čia dar nepaml» 
galima gauti per pačtą. .

P A. URBONĄ VKIU& 
151 METROPOLITAN AVĖ, 

BROOKLYN, N. Y. ,

Telephone 695 Greenpoint.

Daktaras J. MISEVIČE .
Specialistas Širdies Ir 

Plančių ligą.

Protestuokite ir jus sy
kiui

Pakelkite savo baisa!
Tik visuotinu visos šalies 

darbininkų protestu galima 
bus numalšinti kilančią pra
garo audrą.

Gana baliuose žaisti, kada 
giltine griežia laidotuvių 
marša! V

Visos musu organizacijos,

Nuo
Nuo
Nuo

12—2 po piet 
6—8 vakare.

270 BERRY STREET 
BROOKLYN, N. Y.

tas ir gaisras pridarė de
šimtį ar dvidešimtį dolerių 
mostelių. Pabandykime ap- 
skaitliuoti militarizmo nai
kinamąjį turtą, išsireikš- 
dami apie ji taip, kaip kad:
jis butų ugnies sunaikintas. | Lietuvės-mAterįs

“Astuoni bilionai dolerių!, tik pajiegiate, darykit 
“Ta suma tos buldogu—;

tigrų politikierių 
militarizmui 21-oje pasaulio testo mitingi!, 
šalyje per 12 mėnesių san
taikos metu prilygsta nuola- draugijos ir unijos lai sto

giniam nuostoliui nuo ug
nies, jei per kiaurus metus, 
dienomis ir naktimis ug
nis naikintų turto už $913,- 
000,00 kas valanda, arba, 
už $15,219,00 kas minutė”, 
iii ’

kurios
; m-

jtaką i svetimtautes ir su jo- 
išlaidos 'mis bendrai rengkite pro-

ja darban!
Lai buna panaudoti visi 

galimi budai pragaro aud
rai malšinti: protestai . ir 
demonstracijos, spausdintas 
ir gyvas žodis.

P. Kurklį

DR. BUKKIS, 

Medikališkas Instil 
yra atidarytas —
tokiomis die
nomis ir ne- 
dčldieniais nuo 
9 vai. ryte iki 
8 vai. vakare.

Gydimas y- 
ra y patinkąs. 

Kalbame an
gliškai, len
kiškai ir rusi- _ 
škai.

Europos gydytojas, duodu 
padarytas gyduoles.

Dr. BUKK1S 
Medical iMtiteU,

407 E, &8th St. New Y«rių
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šeimynoje, taip be niekur nieko ir negalima, 
dar paskui prakeiks kunigas.

Pagaliaus jsidrasi/ų) ir užklausė:
— Dėlei ko tėte antru kartu apsivedėt, 

jeigu šeimyniškas gyvenimas pražudo mei
lę?

Tėvas nieko neatsakė. Jinai toliau tę
sė:

—'■ Bet aš turiu būtinai su Petru apsi
vesti.... Petras gražus, geras, aš noriu ir tu-
riti apsivesti, ot ir viskas!

— Tai sakyk tu,— su Petru manai 
apsivesti ir gana! —Pamėgdžiojo tėvas. — 
O kas čia jau per šposai?

Alena tylėjo. Tėvas ruščiai paantri-
no:

Yearly subscription rates: in U. S.
$1.50, to foreign countries $3.50

— Tu už Petro neisi, aš neleisiu!
Alena nusigando. Jai atėjo į galvą min- 
jeigu'dabar nepastatyt ant savo, tuo-

Pas Uršulę apsireiškė džiova, pasidavė į 
miesto ligonbutį. Jono gi moteriškė pasiro
dė esanti gana originališko pobūdžio; nie
kur neina ir jeigu kas juos atlanko, tuo
met užsidaro miegamajam kambaryje ir nė 
balso. Siuvinėja, ardo ir vėl siuva ir tt. 
Jonas pažvelgė vieną kartą, kitą, smarkiai 

■mostelėjo ranka ir pratarė:
— Ot boba, tai ir boba! Už tad jas ir 

vadina bobomis, kad jos yra bobomis be 
jokių išvadžiojimų. Kad ir da čia taip, o 
ji liksis tokia, kokia yra.

Užsirūkė pypkę ir išėjęs per užpakali
nes duris, atsisėdo ant trepu. Atsirėmė ir 
atsiduso. Kaip čia butų galima pagerinti 
savo gyvenimą? Mirtis, matyt, švaistosi ap
linkui, o jo visas gyvenimas nuo pat ma
žumėlės toks tuščias! Gerai butu atlikti ka 
nors tokio dievobaimingo, bet ir neišeina. 
Ot, jeigu Lietuvoje būtum, tai aplankytum 
šventas vietas, tai visgi šis tas, na o čia? 
Nė šventų vietų, nė šventųjų, oi nelaimin
ga šalis ta Amerika!.

MOTERIMS NAUJIENOS
BUKIME RIMTESNĖS 
SAVO TARIMUOSE.

“Entered as second class matter 
March 11, 1914, at the Post Office 

at Brooklyn, N Y. under the Act 
•f March 3, 1879.

“Laisvės” bendrovės kon
certas įvyks ir Waterbury, 
Conn.

Koncertas įvyks 27 d. ge
gužio, vienoje iš didžiausių 
to miesto svetainių.

Komisija kuriai pavesta 
rupinties koncerto reikalais, 
susideda iš:

T. Mato, M. Šteinio, J. 
Fruselaitienės, J. Kemėšio, 
ir P Motiečiaus.

’’Laisvės” boa r di rektoriai 
nutarė parengti koncertą ir 
Worcester, Mass. Koncerto 
surengimu pavesta pasirū
pint drg. J. Paruliui, susi
nėjus su vietos draugais.

' Prie “Laisvės” bendrovės 
prisidėjo šie nauji draugai:

M. Dusevičius.
J. Kemėšis,
S. Kretavičius.
Prie “Laisvės” bendrovės 

priguli jau daugiau, negu 
šimtas draugų ir bendrovė 
vis auga. Ir ne dyvai, juk ji 
yra visuomeniška įstaiga, 

• kuriai nerupi pelnų gavimas, 
c socialistiškos idėjos sklei
dimas.

Žiburėlio koncertas.
8 d. balandžio Lietuvių 

Darbininkų Literatūros 
Draugijos kuopa Waterbu
ry, Conn, rengia didelį kon
certą “Žiburėlio” naudai.

Koncertas įvyks svetainė - 
j j ant Green st. (103). Kon
certe dalyvaus ir ponia Al. 
Bulotienė ir geriausi 
terburio artistai.

tis:
met jau viskas nueis per niek. Staiga atsis
tojo nuo sėdynės ir stačiai pratarė tėvui į 
akis:

— Mudu šiandien eisim pas kunigą, ir 
nieko daugiau nenoriu žinoti.

Jonas dar bandė perkalbėti:
— Paklausyk, tu neišmanėle. Aš tau 

gero vėlinu. Neik už Petro, nes paskui ver
ksi, bus gaila, sunku. Susiprask, pakolei 
laikas, atmink, kad tu gali apsivesdama pa
keisti savo gražų jaunų dienų gyvenimą. 
Aš tikrai permatau, kokį ramumą suteiks 
šeimynoj vyrai, panašus Petrui. Jeigu jau 
neklausai manęs, neklausai mano uždrau
dimo, tad paklausyk mano prašymo.
Alena, dukrele, nebūk maža mergaitė, ne
būk tokia priešgina, aš viską padarysiu ge
rai, tik neik; matysi, paskui raudosi pati ir 
man bus skaudu ant širdies, kad nepajie- 
giau tave pertikrinti. Alena jau butų pa
klausius, bet tuom tarpu įėjo sesuo Uršulė. 
Alena, neapkęsdama sesers, dėlei jos lais
vumo, visur ir visuomet stengėsi būti prie
šinga ir dabar net nusišypsojo piktai, jaus
dama kokį įspūdį padarys savo priešginu- 
mu. Nutvėrė nuo staliuko laikraštį, perplė
šė per pusę, trenkė ant grindų ir sušuko:

— O jūs ir da taip šnekėkit, man vis 
viena, tai mano dalykas! Ir sutrenkus 
durimis išėjo.

Jonas labai įširdo. Urnai apsirėdė ir, 
nevalgęs taipgi išėjo. Jau žingsniuodamas 
gatve nusprendė šiandien nedirbti, bet pa
gerti gerai, idant užmiršti viską ir visus, 
bet kadangi buvo pusėtinai šalta, o gertu
vės dar uždarytos, tad nejučiomis pasijuto 
pas dirbtuvę. Padirbėjo porą valandų savo 
paprastą darbą ir pabaigė.Tuomet užveizda 
pristatė prie kįto darbo, tas galutinai jį su
erzino. Dirbti visai nesinorėjo. Pasiprašė 
namon. Jam sako:

— Šiandien subata, dirbt reikia tik iki 
piet, da 2 valandi ir visi eisim.

— Man vistiek,aš turiu reikalą 
jau.

as

tuo-

Wa-

MOKSLEIVIŲ TARPE.

J. Karpavičius, Carnegie, 
technologijos studentas, iš
statė du savo piešiniu tos 
mokyklos studentų parodoj 
J Wanamackerio krautuvėj 
New Yorke.

Drg. Andriulevičių. kuris 
dabar mokosi Valparaiso u- 
niversitete, remia medžia
giškai* daugelis soc. kuopų. 
Youngstowne jam 
aukų virš $20.

surinkta

Syracuse, N. Y. 
tote mokosi du 
Žiurys ir Kvietkus.

universi- 
lietuviu:

Praslinko dvi savaiti. Galų gale Jonas 
nusipirko pusėtiną vienos šeimynos namą; 
nusiramino. Ir Petras netikėtai metė gėręs.

Tuojaus po vestuvių, visi — 
ir jaunavedžiai, ir Uršulė ir Jonas su savo 
žmona, kartu apsigyveno naujai nupirktam 
name. Ir gyvenimas iškart neaiškios 
spalvos, iš palengvo įbėgo į normales vė
žes. Jonas smarkiai peršalo ir po ligos jau
tėsi gana silpnas. Tankiai širdis imdavo 
smarkiai plakti, jautė įsitempusias gyslas 
nuo pakaušio žemyn linkui, pasidarydavo 
tai nepaprastai karšta, tai vėl šaltis purto, 
po tam akyse mirga mirijadai žvaigždy
čių ir visam taip silpna. Kuomet nesma
gumas praeina, Jonui dingsteldavo mintis: 
o juk tai ženklas trumpo gyvenimo, o kas 
baisiausia, — staigios mirties. Persigązda- 
vo labai dėlei panašių sąprotavimų, nuskri- 
zdavo minčia į praeitį savo gyvenimo, urnai 
atskirdavo blogus darbus nuo gerų ir

šios pasekmės gimdavo, kadangi visas jo gy 
venimas yra uždengtas storu sluogsniu 
blogų darbų. Visa praeitis tamsi, žiauri. 
Atsidusdavo Jonas. Norints jam neužeida
vo niekados ant minties baisi peklos esybė, 

jog 11 d. kovo 1:30 do pietų 'vienok nejauku pasidarydavo, nes dabar jis 
Hartforde bus dideliausios 
prakalbos Lietuvos Šelpimo 
Fondo.
rius, miesto majoras Hager
ty ir kiti.

HARTFORD, CONN.
Šiuomi pranešam Hartfor

do ir apielinkių lietuviams,

aiškiai suprato, kad kožno žmogaus parei
ga yra kiekvieną valandą sunaudoti ant

Kalbės F J. Bago- naudos sau ir kitiems.
Vos keletai mėnesių praslinkus, Alena 

tapo motina, — sulaukė sūnų, ir visa Sir-
* °"*"’^BRodoste)a-džia atsidavė jo auklėjimui

—

jmais ir padaviau bilą už 
:minėtą sugaištą laiką, kaip 
Ikad ir pasiryžiau ateityje

LMPS. P.K-to tarimas a-'paduoti bilas už visas kitas 
pie kuri noriu keletą žo-'inan nuostoli nešančias iš- 
džių čion pratarti, pamate laidas. Pagalios, P. K-tas 
daugiausiai paliečia tiktai neturėtų visai bartis ir pyk- 
inane. Bet kadangi tokie ta- ti, jei kas iš Susivienijimo 
rimai ateityje gali labai (viršininkių reikalauja atly
dau^ pakenkti musų orga- ginimo pinigiškų nuostoliu 
nizacijos bujojimui, tai esu įvykusių pildant LMPS. į- 
priversta apie tai pratarti staigų pareigas. Užtenka, 
žodį viešai, (šitas straipsne-(kad musų draugės aukauja 
Us talpinamas’’Laisvėje” to- savo liuosą laiką ir darbą 
dėl, kad ‘‘Moterų Balse”, 
kur jis buvo pasiųstas 
No. 1, nežinia dėlko nepa-

prie pasišventimo 
slo labui. Mano 
mą Susivienijimui tokie ta- 
limai, suprantamas dalykas, 
negali sulaikyti, nes viena, 
žinau, kad P. K-tas taip ga
lėjo spręsti tik užtai, kad 
nežinojo tikrojo dalykų sto
vio, o kita — S-mas man 
perbrangus, kad nustojus 
jam aukauti savo pastan
gas. Kitaip galėtų atsitikti , 
su draugėms, kurios savo ’ 
5patos garbę da nesupranta 
laikyti žemiau organizacijos 
naudos ir kurioms LMPS. 
nestovi taip arti prie šir-

Ateityje panašus tarimai, 
galinti atšaldyti musų 
drauges nuo tarnavimo Su-

atlikimui joms pavestų pa- 
dęl ijeigų.

Tarimai
paminėta, yra labai netin- vietos Susivienijime.

i met ičuiyči induliu;!) penui- kanti oiganizacijai noiin-! 
viau P. K-tui (per Centralę rčiai „plėtotis ir augti.
sekretorę) bila už mano su- £’ali veikenčias drauges tik .šiau šį straipsnelį
gaištą laiką dalyvaujant L. atgrasinti o nepaskatinti| ---------

Kartą iš netyčių atlankė ijyjpg į susivaliavime. Da-
T T • v • • • 1 | —

Praslinko daugiau, kaip metai laiko.
Jonas ėjo vis silpnyn. Tankiai atsiko

sėdavo krauju ir buvo jau persitikrinęs 
ryt-po-ryt mirti, 
jį senas pažįstamas Krisčiunas. Seniai, gal 
daugiau negu 7 metai, kaip juodu nesimatė. 
Žodis po žodžio išsikalbėjo, prisiminė jau
nas dienas. Jonas beveik verkdamas nusi
skundė, kad jau jam reikės tuoj tapti dvo
kiančiu puvėsiu. Jam da tik ant kalėdų 
suėjo 49 metai. — Pusę amžiaus išgyvenęs 
ir skirtis su pažįstamais su mylimais amži-. 
nai, idant niekad nieks kitam žodį neištar-1 
ti ir kodėl?

— Norėtųsi man nors dabar ką norints 
tokio gero, naudingo padaryti, nes kaip tu į 
nerokuosi, bet gi griekas taip be niekur i > - 
nieko lįsti kelias pėdas į žemę... _ L ,......  .

Jonas atydžiai dirstelėjo ant Ki iščju-Į 1>ažvti -jas eĮiutes> ^at| 
no. Pastarasis norints metais ir buvo kiek • .oįestavus tokiam 
senesnis, vienok, atrodė stiprus, sveikas,' 
atletiškos figūros žmogus. Jonas jau be
veik nusprendė vienas sau kame ta prieža
stis. Tai perdidelis vartojimas alkoholio

x Tkaip augščiau si vienijimui, neturėtų turėti
„ Per-

(sergėjimui kenksmingumą • - 
Jie’tokių tarimų tad ir para-

o nepaskatinti | , M. M. Račiutė Herman.

bar nuo Centralinės sekreto
rės,. drg. K Petrikienės ga
vau sekantį pranešimą: 

“Tarimas 7.
“Apmokėti drg. Herman 

$3.00 už sugaištą laiką da- 
| yvaujant Susivažiavime, 
balsavo vienbalsiai, nors vi
sos, visos matėm, kad dau- 

Igiau niekas kaip tik kerštas 
tame reikalavime.”

Tasai P. K.-to manymas, 
i” reikalavau 

atlyginimo ir privertė manę
I už- 
netei- 

singam manęs supratimui ir 
atėmus pamatą tolimesnių! 
neteisingam manymui, apie 
mano “keršijimą”. Parei- 

_ užmokesčio už 
(sugaištą laiką reikalavau 

gayęS|kas man priklausė, reika- 
avau už man įvykusį nuo-

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

UŽTVIRTINTAS IR LAIKOMAS PO PRIEDU RA BANKINIO SKYRIAUS 
PENNSYLVANUOS VALSTIJOJ.

BOSAK STATE BANK nepaprastai greitu augimu kapitalo, per 
viršijo visus rekordus ir šiandien priskaitomas prie didžiausiy Fennsylva- 
nijos BANKŲ.

Štai augimas padėlių tik per septynis mėnesius:
11 d. Lapkričio (Nov.) depazitas
12 ,, Sausio (Jan.), 1916
30 ,, Kovo (March), ,, ,,
30 ,, Birželio (June) ,, ,,

Toks greitas irdidelis p? dėlių augimas aiškiai liudija, kad musų ban
kas turi gera užsitikėjima tarpe depazitorių. Ir jeigu jus r orite, kad jū
sų sunkiai uždirbti ir sutaupyti pinigai butų pilnai apsaugoti ir išmokėti 
ju rs ant kiekvieno jūsų pareikalavimo, dėkite juos j BOSAK STATE 
BANKĄ.

- $ 652.316.39
- $ 815.515.04
- $1.011.017.68
- $1.137.131.85

nuo pat jaunų metų. Jau Lietuvoje ger- kaudama
davo ir rasdavo tame užsiganėdinimą. 18 
metų atvyko Amerikon ir čia tuoj 
darbą, ėmė uliavoti. Alus, degtinė, deg
tinė alus, moteriškės, neišmiegotos naktįs 
ir taip metas po metui su mažomis per
traukomis. *

Kriščiūnas norėdamas nulinksminti 
Joną, papasakojo tūlą atsitikimą, kuomet 
juodu abudu kartą panedėlyje apie piet 
pabudo po tiltu iki ausų įsiknisę purvyne. 
Prisiminė Jonui, kad juodu tuomet buvo 
baisiai pasigėrę. Reiškia ir Kriščiūnas gė-

— Et, —atsiduso Jonas ir nusivedė 
svečią į valgomąjį kambariuką. _

— Sėskis štai čia, aš užsakysiu ką no
rints užkąst. Da turbut ir alaus yra.

(Daugiau bus)

KALĖJIMO kančių urve

(Skiriu suareštuotajam Rusijoj, darbininkų 
poetui, V-os A-iui).

Kalėjimo kančių urve, 
Žandarai įstūmė tave,

Kad laisvės idėjos aušrinė nauja 
Skaisčiais spindulėliais pasaulį palietus, 
Užgestų tavyje, žmonėms nenušvietus.... 
Uždarė tave ten žandarų gauja, 
Kad sienos kalėj’mo apkurtę, murinės, 
Užslėgtų poetiškas mintis auksines...

Kalėjimo kančių urve, 
Uždarė drauguži, tave,

Kad išsunkt’ tavo drąsą,—jaunas spėkas; 
Kad daugiau tu vergam dainų nedainuotum, 
Nešauktum į kovą, nei pats nekovotum... 
Juk, sunkiais retežiais apkaltas rankas, 
Nei pakelt, nei paverst dabar negalėsi, }’ 
Ir į kovą jau stoti spėkų neturėsi...

Kalėjimo kančių urve, 
Mes matome broli,,tave, — 

Mato didžiule darbininku minia. 
Skelbėją pasauliui to Naujojo Ryto, 
Už kurį ir pats bekovodamas krito... 
Bet rytas jau švinta ir žėri Ugne, — 
Šviesa jo pasaulį teisybe užkure, 
Ir žmonės sukilo, yt siaučianti jure!

Lai kristų nevieno galva, — 
Jau baimės nežino kova!

Nedrebės prieš audras vergų milžinai! 
Jie mato kaip kenčia kalėjime broliai, — 
Už laisvę kovos jie karštąi ligi koliai 
Vergijos retežiai nutruks amžinai, — 
Nes Rytas pasaulį šviesybę užkurė, 
Ir žmonės sukilo, yt siaučianti jure!...

; Jeigu norite sipsti pinigus j Rusiją arba j užimtą vokiečiais Lietuvą
> savo gimįnėms ar pažystamiems, arba taupinimui j Rusijos valdiškas 
; bankas, siųskite visuomet per BOSAK STATE BANKĄ. Atminkite, 
*. kad už $33.00 galite nusiųti 1O0 rublių, kuriuos taip sunku uždirbti
> Lietuvoje.
f Laivakorte< parduodame ant visų geriausių linijų sulyg kcrrpanijos 

prekes. K aus cite informacijų. Patarimus suteikiame dykai. 
BANKAS turi didelį lietuvišką skyrių.

Žiniai visu užinteresuotu 
turiu pasakyti, kad'ši yra 
mano pirmutinė bila Susi
vienijimui. Iki šiol už visą 
sugaištą laiką atlikinėiime 
per keletą metų įvairių dar
bų LMP. S-mui, niekad ne
pareikalavau atlyginimo. Iš
gavimas daleidimo versti 
“Kūdikių Priežiūra”, pasi
rūpinimas rankraščių “Mo
teris ir jos Ekonominis pa
dėjimas” ir “Moteris turėtų 
užsiimti savais reikalais”, 
pastarųjų dviejų rankraš
čių, kaip ir Susivienijimo 
konstitucijos ko rėktų skai
tymas, rūpinimasis visų tų 
paminėtų raštų išleidimu, 
sugaišino man daug laiko, 
ir reikalavo nemažai rūpes
čio. Ne vien tik tas buvo 
atlikta be atlyginimo. Jokio 
atlyginimo nereikalavau nė 
už formulavimą ir kopijavi
mą ant duplikatoriaus šim
tų laiškų išgarsinimui pa
ties LMP. S-mo ir jo lei
džiamos literatūros, kaip ir 
įvairių referendumų (už 
kuriuos C. K-tas ir buvo

BOSAK STATE BANK
434 Lackawanna Avenue, Scranton Pa.

Norintieji pirkti ūkę, pir kit tiesiog iš pirmų rankų, 
kur nereikia didelių agentų 
ir kompanijų.

tf ŠĮ-met turėsiu puikių vie
tų dėl pieninkystės ir uki- 

K ninkavimo.
Katalogą prisiunciu vi- <<

siems dykai. Taipgi turiu 
daug gero-čysto medaus ir 
prisiunciu savo kaštais tie- • •
siog i namus.

Viedrukas 5 svarų 
— 75 c.; Tokių vied- 
rukų 10 — $7.30; To
kiu viedrukų 20 — 
$14.30; Medus ko
riuose, visas keisas 24 
skrvnukės — $4.00.

gelb-
st.ant Central]nei Sekreto
rei, drg. K Petrikienei jo
sios darbe. Niekad jokio at
lyginimo nereikalavau nei 
už Susivienijimo pareigų 
atlikimui suvartotą popierą, 
konventus, krasženklius ir . 
Įvykusias telegramų, telefo
nų ir važinėjimų išlaidas. Ir 
po visam-tam aš gaunu už
metimą, būtent mano bila už

SVARBU KIEKVIENAM 
ŽINOTI.

------------------------------------- ---------------------- —■ -—■---------------------------------------- ---------------- --— ■ .............. -.N. f" 11 ■■

M. VALENČIUS, Išsikirpkite adresą, nes

P. O Box Į mano apgarsinimas tankiai
Hart, Michigan. 1

L
nebus. • *

Žinokit, kad daugiausia galvos skau- f 
dėjimas paeina nuo akių. Vienintė- * 
ii vaistai, tai yra moksliškai pritaikin
ti akiniai.

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

Bukime rimtesnes savo 
tarimuose. Priežastis mano 
bilos pridavimo, tai tas, kad 
mačiau kaip kitos musų 
draugės išreikalauja atlygi
nimo už visokias savo išlai
das ir jautimas, kad mano 
patarnavimai LMPS.-mui 
nėra niekuomi mažesnės 
vertės draugių gaunančių 
atlyginimą savo* išlaidų? 
Vado vau j an ties tais išvedi-

suteikė geriausią pagelbą. Malonėkit 
atsilankyti ir persitikrinti. Akių ofi
sas randas jo aptiekoje.

DR. H. MEDOFF
Akinių specialistas 

ir Aptiekorius.
500 GRAND STREET,

Kampas Union Ave., Brooklyn, N. Y.

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



LAISVĖ

| Kalbėjo vietinis plačiai ži 
nomas prof. Walter Rausen

v KORESPONDENCIJOS V baush ir S. J. Mahoney iš 
Buffalo. Priimta protesto 
rezoliucija prieš karę.

Visur Esantis.
LAWRENCE, MASS. 

Margumynai.
ROCHESTER, N. Y.

_____  f Vas. 24 d. LSS. 7-ta kuo-
LSS. 64 kuopa dabar turi 1 ,a surengė draugišką vaka- 

nenę; kuopiečiai ir pasali- ,L,()b 
niai draugai labai skaitliu- (svetainėj, 
gai atsilankė. Žmonių buvo seika 
virš šimto. Prieš vakarienę 

i surengtas trumpas 
rašyti M’ogramas iš eilių ir mono-

73 narius, tarpe kurių ran
dasi 7 merginos ir 5 mote
ris. Visi nariai pilni ener-j 
gijos ir veikia gaiTa smar
kiai. ‘ .
merginos paliovė 
prie kuopos.Kame pr 
sunku pasakyti. Gal dauge
lis laisvesnių merginų, ku
rios pirmiau buvo linkę 
prie socialistų, dabar da
lyvauja neprigulmingoj pa
rapijoj. *****

Trys metai atgal Lawren
ce skaitėsi lietuvaičių mies
tas. Prasidėjus karei, 
merginos ėmė nykti, nes 
daugelis ištekėjo, o naujų iš 
Lietuvos neatvyko. Dabar 
vietos senberniai labai nusi
minę, nes mato, kad jiems 
bus lemta visa amži 
š' entablyvame stone 
kti.

758 YPATOS, KURIE PABĖGO Iš VIETŲ UŽIMTI 
VOKIEČIŲ IR AUSTRŲ KARIUMENĖS.

Augščiau minėtos visos ypatos Xapo atvežtos 2 <L 
sausio, 1917 m. ant laivo ’’New Amsterdam” per vi
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, 
atsilankė pas jį daug, kurie įdavė laiškus ir linkėjimus 
kad perduot giminėms gyvenantiems Amerikoje.

Visi tie adresai, žinios ir pasveikinimai nesutilptų 
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: t

HENRIKAS C. ZARO, Bankieriu*
Metropolitan Saving Bank Building,

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

[pragyvenimo produktams, 
'darbininkai atsidūrė labai

25 d. vasario buvo prakal- blogame padėjime ir todėl 
bos LSS. 179 kuopos. Kalbė- pradėjo rūpintis įkūrimu ko- 
jo A. Montvidas - -medici - ;operatyvės valgomų daiktų 
nos studentas iš Chicagos, krautuvės, nes mano, kad 

o. Vnihninin krautuvėj galima bus
oiskį pigiau maisto nusi
pirkti. Dabar jau organi
zuojasi kooperatyve ben
drovė, prie kurios nemažai 
narių prisirašė. Geistina 
butų, kad visi vietos lietu
viai prisidėtų prie šios ben
droves, tuomet greitu laiku 
ir krautuve galėtume atida
ryti. ..

MOLINE, ILL

nos studentas :
III, Kadangi apie kalbėtojo

SO. BOSTON, MASS. atvažiavimą sužinota tik 
_____  j trimis dienomis anksčiau, 

Vasario 25 d. buvo prakal-, todėl nespėta ir išgarsinti..
": apie 

Pru- 50, bet pasekmės buvo ko- 
pilna puikiausios. Kalbėtojas, ne- 

svetainė, ir visi atydžiai užgaudamas tikėjimo ir ti- 
klausėsi. Panelė Ona Tu-^inčiųjų, aiškino apie so- 
yauskiutė padainavo keletą cializmą ir socialistų reika

lavimus ir kvietė susirinku
sius rašytis prie kuopos. 

[Laike prakalbų prisirašė 
Buvo renkamos aukos Re-110 naujų narių ir daugelis 

A?do” A’oliucijos ir Kankinių Šelpi- pasižadėjo vėliaus prisirašy- 
" ■ • • ’ Tarpe naujai prisira-

ir kelios 
moteris 

i.

“ Lietuvių Žmonių susirinko tik
, Kalbėjo L

; žmonių buvo
visi I .

...i. Panelė Ona Tu-Ję'ičiųju, aiškino apie
.nzl.iinmrz' IrnUifn nif’Uvmn ir ąnpinlistuTik pastaruoju laiku ^uvo

5 rasoti '»•« vmii u lA.v/nM . .. ■ . . . .v-
nriež'istis lugo. Monologas (feljetonas) revoliucijos dainų. 1 aipgi is- 

• kaip prie draugiškos vaka- 1:ešta protesto rezoliucija 
rienės, buvo visai neatsakau- P vieš karę.
t is. Po vakarienės prasidėjo 
šokiai, tarpe kuriu 
choras dainavo keliatą dai
nų. Kiek teko patirti, at
silankiusieji vakariene buvo 
užganėdinti.

*****
Vas. 25 d. Lietuvių Politi

škas Kliubas surengė pra
kalbas. Kalbėtojai buvo trys. 
Pirmas kalbėjo, Liet. Pol. 
Kliubo narys Baranauskas. 
Tai buvo geriausias typas 
L P K. Jis agitavo rašytis 
prie kliubo, nes girdi, “poli
tika”, tai aukščiausias daik
te s; urie kliubo prigulint e- 

blogos są galima susipažinti su 
;ako- ougštesniais politikieriais ir 

25 vetuoti už lietuviška “polic- 
net į u aną

mo Komitetui; surinkta ,ti.
$28.00. Prie kuopos prisira- šiušiųjų randasi 
šė 5 draugai*

Vasario 23 ir 25 d. buvo čiame LSS. kuopos susirin- 
drg. V. Kapsukas. Ji užkvie- kime.
tė 60 kp. LSS, kad apkal- I Tokiame užkampyje, kaip 
bėjus nesutikimus tarpe so- ;kad_ Moline, LSS. 179 kuopa 
c’alistų laikraščių; buvo pa- turės apie 30 narių ir tarpe 
kviestas ir drg. Michelso- .10 10 moterų. Galima drą- 
nas. Ginčai buvo gana karšti siai sakyti, kad mūsų mie-

moteris; keturios 
pasižadėjo prisirašyti sekan-

Kooperacijos susirinkimai 
būna kiekviena ketvergą po 
Nr. 1506 No. Main avė., sve
tainėje “Lincoln Hali.” Pra
džia 7:30 vai. vakare. Norin
tieji prisirašyti prie koope
racijos, malonėkite atsilan
kyti.

Antanaitis

jų 10 moterų. Galima drą-

Nusipirk gerus ir tvirtus čeverykus

savo 
pasili-

Pas mus labai 
naujienos; alus i 
rnai pabrango, net ant 
nuošimčiu. Tartasi net į u aną” — tai branduolys jo 
streiką išeiti, bet paskui pa- kalbos. Pirmininkas persta- 
aiškėio. ka,d didžiuma ma- į to kalbėti P Petroni — tau
ro stręiklaužiauti, todėl vis-.tietj, bet jis atsisako, ge- 

riaus kalbėsiąs ant galo, 
Antras kalba K J Vaivada. 
Jis priminė, kad kliubiečiai, 
Prašydami ji kalbėti, žino
jo, kas jis esąs, ir kad jis 
kalbėdamas savo plauko ne 
riainvsiąs. Reikia pasakyti, 
kad jis savo žodi išpildė.

iv manyta, kad iš to pasikal- otelis aplenkė visas lietuvi- 
bėjimo nieko neišeis; mat, >škas kolionijas, palyginus su 
drg. Michelsonas nenorėjo ^aitliumi lietuvių gyvento- 
pripažinti jokio vadovavi- Tb
mo iš LSS., bet eiti savo ke-| . Auku padengimui lėšų sti
lių. Tano nriimtos dvi rezn- rinkta $12.45.liu. Tapo priimtos dvi rezo
liucijos; viena — visi socia
listu laikraščiu redaktoriai 
turi vaduotis LSS. Susiva
žiavimu nutarimais ir bė
gančiais klausimais klausyti

1 as aprimę

vietos 
nurimo 

nieko 
ar tai

Pastaruoju laiku 
tautininkai visiškai 
ir apie jų veikimą 
negirdėti. Kasžin, 
prieš gera, ar prieš blogą?
O gal jaučiasi jau savo dar
bą šventai atlikę, todėl da
bar ramiai ilsisi ir laukia, 
kada ponas dievulis pašauks 
pas save išduoti apyskaitą 
iš viso veikimo.

Darbai pastaruoju laiku 
eina neblogai ir iš kitur at
važiavus galima darbą gau
ti, tik, suprantama, tas 
darbas buna labai prastas ir 
mažai apmokamas. Amat- 
ninkų randasi be darbo už
tektinai, ypatingai audėjų, i 
aes daugelis naujų darbi
ninkų išmoksta ta darba ii 
paskui atsiranda bedarbių.

Verpėjų nesimato bedar
bių. Čia gali gauti darbo ii 
moteris. Mokestis maža, net 
<amatninkai mažiau uždirba, 
negu prie audimo.

Remeika, i

Pertrankoje gražiai 
deklamavo Dučkienė.

Savaitė tam' atgal, 
pa buvo surengus šokius su 
įvairiais pamarginimais.

LSS. P K. direktyvų. Ant- pelnas ($25) paskirtas LSS. 
ra — kad socialistišku laik-,namui. Programų išpildy- 
raščių būtinai reikalinga 
dėjinė vienybė, todėl pripa-j 
žinta socialistų Spaudos 
Sandora.

kuo-

STOUGHTON, MASS.
Pastaruoju laiku buvo šv. 

Antano draugystės susirin
kimas. Apart kitko tapo pa
keltas klausima^ apie Įkūri
mą kooperatyvus valgomų 
daiktų krautuvės. kad pi
giau galima nusipirkti mais
tą. Geistina būtų, kad vietos 
lietuviai susiorganizuotų ir 
,ia remtų šį nutarimą, t. y., 
įvykinti jį gyvenimam

Adamson.

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

J. MARTINAITIS, 
157 GRAND STn 

BROOKLYN, N. Y.

MONTELLO, MASS.

p me dalyvavo Savickienė, 
• Kalvaičiutė, Dučkienė ir 
Dučkus. Visi savo užduotis 
atliko kogeriausia.

šilimas.
Lietuvos Dukterų ir Sūnų

Nupiešė visa kliubo istoriią, 'Dr-stė paukojo iš savo iždo 
taipgi nurodė, kad politika LSS. namo fondui $50.00.
yra geras daiktas, ieigu ią' Tai pirma ir gana duosni 

* ”1 darbininku auka iš South Bostono.
4* 4* %

Maksimo Gorkio veikalą
i “Ant Dugno”, 60 kp. LSS. 
statys scenoj 24 d. kovo, 
Dudly Opera House. ’’Erš
kėčių Taku”, — bus persta
tytas scenoj 21 d. balandžio

pavartoti dėl 
žmonių naudos, Į r labai blo
gas. ieigu su ta politika 
parduoti darbininku reika
lus. Kaip tie Liet. Pol. K liū
liai tankiai padaro. Trečias 
kalba P Petronis; iis vietoj 

/kalbėjus apie kliubo reika
lus, kritikuoja K J. Vaivadą, 
Esą mums turi rūpėti pir- 
miaus tautiški reikalai, o 

’paskiau darbininkų. Sulyg
P Petronio. labai gerai esą 
turėti lietuviška nolicmana. 
Toliaus kalbėjo apie V. Ku

Čius temoj, “Pekla karštės- ! 
nė”. Žmonių buvo du syk 

......... .... daugiau, negu ant kitų
,’dirką ir apie vienybę. Pet- paskaitų. Ar tik ne tema 

mniui pabaigus, pirminin
kas pranešė, kad ant nabai-
igos kalbės dar K. J. Vaiva- kiekvieną ketverge vakarą, 
da. Tuomet tautiečiai ir pa- kol atšils oras.
rapijonai išdūmė laukan, jie, 

'.gerai žinojo, kad K J. Vai
vada Petronio kalba puikiai

Western Maryland hospi- sukritikuos. Ką^ žinoma, ! 
taly Cumberlande randasi \ aivada ir padarė. Pirmsė-[ 
sužeistas mainierys Juozą- ,dis F Tamošiūnas, iš dalies, 
pas Glebauskas. Jam sulau- atsakydamas į P. Petronio

J. kalbą, nurodė kokia pas 
mus dabar vienybė, ir kiek 
“savi” žmonės gero padaro. 
“Per “Lietuvių Dieną” — 
sakė jis, “L P. Kliubąs” au
kavo 25 dol. ir kun. Kasa- 
kaitis tuos pinigus priėmė. 
O kada L. P. K. prakalbų 
plakatus nunešė pas baž
nyčią dalinti, tai parapijo- 
nai, plakatus atėmė ir su
plėšė. Ganytojas per pamo
kslą iškoliojo kliubiečius, 
kam šie nelindo į bažnyčios 
skiepą, o pasiėmė Gedimino 
sale“Nnėiomc nes t’dą 
lietuvi politikierių su reika
lais, tai jis pareikalavo 5 
dob vien tik u^tai, kad 
prirodys gerą “lojerį”. Gi 
svetimtautis visą bizni atli
ko už 8 dol. Tas tautiečiams

CUMBERLAND, MD.

žyta koja. 8 d. vasario 
Glebauskui darė operaciją.

Nelaimė įvyko kasyklose
Beryl, W. Va.

J. G. “Laisvės” skait.

CHICAGO. ILL.
Protesto mitingas.

23 vasario, taip vadina
moj North West Side mies
to daly, SchOenhofen zsvetai- 
iiėj, buvo viešas mitingas, 
kurj surengė Draugijų Są
ryšis. Kalbėjo W. E. Rodri- 
guez, 15 nuovado alderma- 
nas, P Grigaitis — “Naujie
nų’ ’redaktorius ir A. Mont- 
vidas —med. studentas. Iš
nešta protesto rezoliucija 
prieš kare. Žmonių susirin
ko apie 400. , . ,
• Dabar rengiama susirin-ĮL bai nepatiko, žmonių buvo 
kimai visose miesto dalyse ir mažai 
žmonės atsilanko gana skai
tlingai. Visur išnešama pro 
testo rezoliucijos prieš ka

LOWELL, MASS. 
-------------- it. <

25 d. buvo prakalbos D. 
LK. Algirdo draugystės. 
Kalbėjo drg. M Akelaitis iš 
Norwood, Mass. Kalbėtojas 
labai puikiai nurodnėjo rei
kalingumą prigulėti prie pa- 
šelpinių draugysčių, aiškino, 
kaip darbininkai gali page
rinti savo būvį, kas surengė

’ kares ir kam jos reikalin
gos ir t.t. Taipgi kvietė 

TZ . , , . 2 .. darbininkus prigulėti prie
Kovo 1 d. buvo ketvnta ls socia]istų partijos, nes tik 

[socializmas galės juos pa- 
lliuosuoti iš po kapitalizmo 
jungo.

Žmonių prisirinko pilna 
svetainė. Prie draugystės 
misi rašė 29 nauji nariai.

Tą pačią diena, vakare, 
visų tautų socialistai buvo 

y. t surengę protesto mitingą 
J. Cipenas. prje§ karę, kuriame tapo pri 

įimta rezoliucija. Lietuviškai 
.kalbėjo M Akelaitis. Nors 

s„ [dėl prakalbų buvo nusam- 
akal- ,(1.vta didžiausia svetainė, 
SLA v,eno^ žmonių tiek prisirin

ko, kad į vidų visi nesutilpo. 
Pasirodo, kad vietos darbi
ninkai jau pradeda supras
ti savo reikalus. Laike pra
kalbų di-g. M Karkuskiutė 
paskambino ant piano kelin
tą revoliucijos dainelių ir 
tuomi nepaprastai sujudino 
publiką.

L. M. Karkuskas.

juos patraukė?...
Paskaitos bus rengiamos

Tautininku

bos, kurias surengė
VII apskričio , viršininkai. 
Susirinkimą atidarė F. Ži- | 
vatkauskas. Išėjo ant stei- i 
čiaus tartum ko bijodamas, 
nedrąsiai, prabilo Į publiką. 
Bet kur čia žmogus nebijo
si. kad i svetaine susirinko 
33 ypatus ir veik visi sociali
stai. Iš to aiškiai matosi, 
kad mūsų tautiečiai galuti
nai subankrutijo savo politi- 
koj. MELROSE PARK. ILL. 

Pranešimas.

*****
Vas. 25 d. (vak)

DYKAI! DYKAI!
An ištra”l'iu <1anti« • kaui-mo ir veltui tiem 

l;uneduo<ia tapyti ir t aujus indėli.
VISAS DARBAS lz I 1 CITI A 
Visiškai be Iv CA14 & 111 w
Ne kiekvienas dantistas moka apsieiti su dan
timis sunkiant aUdiiKirne, tankini siunčia pas 
specialistu- l)r. Cl as Teschberg yra gerai M- 
nomas kaipo specialistas ir įvairiose atsitiki- 

ppto^e siunčiama ras ji. Ateik Ir duok Begzaminuot. Informacijos dykai. Manokarunoeft^- 
t ūkai yra 22 karato čy'sto ttukso su dub< Itava apačia. Visas dxrbas gvs rant uotus. Kaino* prt- 
eintunoH. Mokestis tint nedčiiu. Guzas ir kokainas vartojamas pagal reikalu.

Ofiso valandos: nuo S A. M. iki 9 P M. Pėtnyčloms nuo 9 A. M. iki 6 P. M.
Nedūlioa.is r...o i) A. !■*. iki 1 P. M.

DR. CHAS TESCHPF.PG, D. D. S . Lietuviškas Dantistas 
500 Cirttrid St., kampps Union Avenue, Brooklyn, IN.> •

Kalbu Lietuviškai, Lenkiškai.Rusiškai 'I eiephcne Stagg 8698.

• • ’ u

Vasario 18 d. LMD. su
rengė prakalbas. Kalbėtum. 
<aip ir visada toji'draugija 
išstatė didelę galybę, bet 
'<as iš jų, kad nei vieno gero! 
nebuvo, tarp kitų kalbėto
jų pampinėsiu S. Baroną, ku
ris kalbėjo, kalbėjo “augšta 
kalba”, kol žmonės vieni ė- 
mė snausti, kiti tyliai tarp 
savęs šnekučiuotis ir tik 
tada kalbėtojas supyko : 
savo “mokslišką” prakalbą 
nukirpo. Tada išėjo'“ stu
dentas” S. Šleinis; šis ant 5 
puslapių turėjo surašytą 
“labai svarbią” paskaitą, ~ 
pie “miegą, sapnus ir hipno
tizmą”. Mat, kada žmonės 
miega, tada pats laikas i 
apie miegą bei sapnus kalbė- 
tv Bet vienas dalykas ma- n ublika nesusirinko, 
ne uzinteresaj o, tai is kokių L jutkausko prakalba 
brosiuru kabino žinias apieLfO...qc:ni • . . c i i 1 dMIH

rąžančių” pas mumis Broo- Kolektorės mažai aukų su- 
klyno garsusis Liu-’rinkę iš priežasties komite- 
tkauskas. Kviestas jis buvo to nemokėjimo paskirstyti 
SLA. Apskričio. Esu girdė- joms vietas aukų ' rinki- 
jęs daug visokių geresnių ir mui.
blogesnių prakalbų, bet to- 1 Kadangi aš buvau “Liet, 
kio žargoniško mišinio, kokį Dienos” komitete, todėl pri- 

Į girdėjau iš lūpų to Brookly- verstas esu paaiškinti, kaip 
niškio kalbėtojo, dar niekuo 
met nepasitaikė girdėti.

Per pusantros valandos 
jis čia pripasakojo tiek ir 

’ a‘Įtiek visokiu reikalu Įvairio
se temose; da vienos nepra- 
dėjo, jau griebėsi už antros.:

.. I1’ Abelnai, maišė žirnius su

tas atsitiko. Susirinkus “L. 
D.”, pakelta klausimas, ar 
'•įsų kolektorių garsinti pa
vardes. Tuo tarpu tūli ko- 
liktoriai paprašė jų vardų 
negarsinti. Komitetas nuta
ri visų kolektorių vardus 
pagarsinti, išskiriant tų, 

’."Laimė dar,’’kad’ kurie patys nenori. Tuo tar-
uos sekretorius pranešė, kad 

būtu j’s pasielgs taip, kaip jam 
,. . ......nuo lankymosi griaus patiks. Kiti komite-
Lpmotizmą, gerb. prelegen- j visoki.ls parengtas
r?Sn 1)0,10 0 Shel'°k prakalbas ateityje. Atėio t....
Hollms nuotikių. Lc. s()C;alistų ir apie tiek ka-l

***** kalikų. Prieš baigsiant savo
Vasario 21 d. kalbėjo (Irg. “prakalbą”, persistatė

V Kapsukas, temoj: “Apie|net pranašo rolėje: 
besiartinančia kare.” Žmo
nių buvo virš 300. Rengė [mirsią ir išnyksią nuo 
LSS. 17 kuopa. Montelliečiai 
pageidauja tankiau turėti 
drg. V K. kalbėtoju.

* * * * *

tu nariai tam pasipriešino, 
tik savo žodį išpildė.

! Kad mažai aukų surinkta, 
tai ne komitetas kaltas, kaip 

save korespondentė išsitarė,
Girdi,bedarbė. Reikia atsimin- 

betuviai Rvmo-katalikai iš-i^-- kad čia per 8 mėnesius a- 
p.c 60 nuošimčių darbininkų 
dirbo tik po vieną dieną į 

t.ks ir su socialistais lietu-., Kj*',Pe,dirl?) 
vinis, (rodydamas pirštu j j>dno laiko. Tokiu būdu ir

Tik mes vieni
Vasario 25 d. kalbėjo S. 

Michelsonas. Rengė prakal
bas 22 kp. LMPSA. Šalę 
prakalbos, kurią labai ge
rai pasakė kalbėtojas, buvo 

i įvairiausių pamarginimų,

jų vaikai. Prie kuopos
prisirašė 11 nauju narių. 
Aukų, surinko $10.19.

koriai turės juos visus 
laidoti, o tik tuomet ir 
galės numirti!

Viltas

Bereikalingas korespon
dentės nusiskundimas, kad 
mes pasiuntėme. Marvvillės 
merginas po stubas kolek- 
tuoti, o ne kur kitur. Visos 
vietos merginos buvo iš
siuntinėtos Į kitus miestus* 
o moteris pasiųstos pas biz- 
nierius, nes jos turi didesnę 
įtekino. Kitos nioterįs■ taip
gi vaikštinėjo po stubas. 
Marvvillės kolektorių nega- 

---- piĮėiome kitur pastatyti, kaip
■ tik pasiųsti po stubas. Po 

ai’vs. ou kolektorių nevaikščiojo, 
išskiriant dvieju jaunų mer- 

p gaičiu, kurios atsisakė viena 
nuo kitos skirtis.

F. Skamaras*

pa- 
jie

SLA

kad prirašius daugiau nariu

tokios rūšies kalbėtojus, ne
tik kad neprirašote naujų 
narių, bet net ir senus su-i 
erzinate, atimdami energi-iPITTSTON. PA.

Prooklyn’o. Apie jo kalbos Į 
turinį neverta nei minėti,1 
nes žemiau
maišo, vrius plūsta, niekina,1 nl draugystės. Aktoriai mė- 
risuomeniškus reikalus mai-!^jai su]0§ dvieiu aktu vei- 
šo. su savo vnatiškęs reika- ]<alą “Gudri Našlė”. Paskui 
lais ir tt. Kalba apie V1*pnv- uus šokiai. Meldžiame kitu 
bę, bet sykiu visus plusta, vietos draugysčių ir kuopų 
Žodžiu, verda tautišką koše,iminėtoj dienoj nerengti jo- j 
kurios niekas nenori valgyti.
Jei mūsų tautininkai netu-,

> ge-

28 d. balandžio. Frank ir 
James svetainėj, bus vaka- 

kritikos: viską ras Lietuvos Sūnų ir Duktė- - . • -i • i

ri geresniu kalbėtojų,
vtto. m. Soc. riau su tokiais nei nesiro-

Party lokalas surengė pro- dyti, nes jie prįe didesnio 
prieš

Atsakymas vienai iš penkių.

Laisves in r. v i 
respondencija iš Maryville,laVvme Nusipirk Mosties.

Pirmutinės laidotuvės ant 
lietuviško skyriaus laisvų 
kapų, buvo nedėlioję po pie
tų, 25 d. vasario. Liko palai
dotas pirmeivis Juozas Po
vilaitis. Paliko moterį, duk
terį 10 metu ir sūnų 6 m.
Taipgi broli Albina, kuris ,Ilk po kuria pasirašo “Viena 

km pramogų 'gyvena Waterburyje. Žmo- ir penkių.” Korespondentė
' P Draugystės Valdyba.'™1? susirinko ant laidotuvių nupeikia Collinsville’s “Liet.

’ gana daug, net vežimų pri- Dienos” komitetą už tai, 
triiko. Didesnė pusė daly- kad jis atskaitoj nepaminė-

» Maryvillės kolektorių 
vardų ir kiek jos aukų su

SCRANTON, PA.
Vietos lietuviai subruzdo. vaujancių buvo sociahstai is jo 

pącįus ve- -——J- Viąos apielmkes. varnų ir men jus aunu su-
Proletaras. Nesvietiškai pabrangus ' 27 d. vasario “atkalbėjo rinko ir priduria, kad'tos >p. <

visos apielinkės

TAI RUSI GRAŽUS! Ją išdilta 
Mentholatum Co., Prieš eisiant ffult 
ištepk veidą mosčia per kelis vales
nis, o padarys veidą tyru ir stata 
čiu baltu. Toji mestis išima plStmu* 
raudonus, juodus arba šlakus ir pra*. 
šalina visokius spuogus nuo wide, 
KainR dėžutes 50 c. ir $1.00. Pinigai 
galit siųst ir stampomis

J. RIMKUS/ 
H ,v Įh

i

T
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KĄSNELIAI |

TELEGRAMOS
(Svirplių agentūros)

Philadelphia, Pa. — Vie
tos katalikai, ypač Juozo 
draugystes nariai, baisiai 
susirūpinę cukerninkų strei
ku, kad dabar streikierius

Reiškia, misijos —- kuni
gų atsitolinusių nuo dievo,

MOTERŲ LAIKRAŠTIS! MOTERŲ LAIKRAŠTIS!
Jau išėjo iš spaudos

“Moterų Balsąs4.
Išleidžia L. M. P. S. A. Eis sykį į rnėnesj. Tai bus pLmas dar 

lietuvių moterų laikraštis kaip Amerika gyvai
“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 
dideli nuošimtį.

Lai nei viena susipratusi moteris ir žmonijos lygybę įnylintiu 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.

i Akušerka
£ iP«bMlgusi Ikursą Womans
$ Kaitimo'*, Mė
j VąšeliralPKAf atlieka tam .-Ciaximi. iO.’I-*
* ii-fuodyma. tatpįi eutoikis visokias raAto :<
1 wastoJba Invalrfose raotaru i’Roms.

| F. Stropiene,^’:;:*”;,
? **O HOS'I < »'>,. M

t u
i 
$ti

Jie kruvinomis ašaromis 13 
verkia, gailėdamiesi už savo k: 
nuodėmės, kad išėjo Į strei-1 
Vn ir dabar noori'/ta

ž toki prisipažinimą vei

streikas neseniai tebesitęsia.! —----- T-----
G jau katalikai darbininkai ! Neteisybę sakai, 
turi po šimtą doleriu nuosto-! lnlas kunigėlis, nori 
lių. Vadinasi ir kunigams n;‘,s savn IKirapijonams 
dešimtinės negali atiduoti l>vm>ti dvasią šventą, 
per tuos prakeiktus civili- ’‘engė misijas vakarai; 
kus ir aidoblistus. ime pasakoti apie dorą.

Pelnykite LIETUVIAI!;

arlinio meilę, apie dievą ir 
I agerbimą kunigų. Išsyk 
žmonių susirinko nemažai,New York, N Y. — ”T 

vynės” redaktorius pada 
sekantį išvedima: SLA.— 
ra didelis medis. jo n 
riai—šakos, o redaktoriui— i< tik du parapijom!. Kimi 
sodininkas. Ir štai pasku
tiniame “Tėvynės” numerv 
redaktorius sako:

“Ant medžio atsirado sau- 
šakų ir jos dabar užkenkia 
tam medžiui. Norint medi 
apvalyti, reikalinga tokias 
šakas nuo medžio nukirsti.”

SLA. Centro sekretorius

nuižėt i.

L’ė'is labai Įnirto ir pradėjo 
krikti savo parapijoiuis.

nesilanko ant jo misijų 
\ ienas paraniiomi. norėda-

perskaitė tokią pastabą ir Kai, kad nuo tavo mįslių 
tuojau parašė centro valdy- žmonės iškrypsta iš gero k<> 
bai sumanvmą paskirti iš lio ir tamoa bedieviais. Aš 
kasos penkis dolerius. už nepralcidžiau nei vienų m: 
tuos pinigus nupirkti kirvi, sijų, o su manimi nieko b!o- 
Įteikti jį redaktoriui ir pa- co iki šiol nepasidarė. Aš ir 
leisti sausų šakų kapoti.

Puikus sumanymas ir aš 
tam pritariu, tik nežinau,

kiau, kad jie nebijotų ir eitų

nuo štukių ar nuo dienų? 
Aš visgi patarčiau mokėti 
nuo štukių, o ne nuo dienų.

nuo kuriu iokio blogumo ne- 
eali būti, bet jie manęs ne
klauso.

Philadelphia, Pa. — Ir 
keisti musų katalikai! Jie 
nori, kad juos kompanijų

Panaši i poną.
Tūlas dvarponis dalino sa

vo tarnams ir darbinin-

šaukęs vieną tarnų, kuris tu
rėjo nemaža šeimvna, tarė:

ti! Kada čia tapo nušautas j 
streiikeris Petkevičius, tai 
“Darbininko” koresponden | 
tis rašo: “Darbininkai jieš- t 
ko ramybes pas Kristų, nes 
jis pasakė: Eikite prie ma-ąntas mano dovana? 
ne visi, kurie dirbate ir ap
sunkinti esate, o aš jus at
gaivinsiu.”

Vadinasi, “Darbininko” 
korespondentas džiaugiasi, 
kad kapitalistai šaudo katali 
kus,nes tuomet jie tiesiai nu 
eina į dangaus karalyste.
1 Katalikas.

I per ištisus metus ištikimai 
Iman tarnavai, tai dabar aš

nebusi
bran-

eda dovana! Juk ta degloj’ 
kiaulelė tokia daili ir gera, 

j kad sunku nuo pono atskir
ti’. tartum būtum ponas su ja 
[viename kambary išauklč-

Nesupranta.
— Žinai, Maryte, labai ne

drąsi ir gėdinga: kada aš 
ją pirmą sykį užkalbinau, ji 
tvojaus akis žemyn nulei
do.

— Kvailas iš tavęs sutvė
rimas ir gana! Ji ne iš gėdos

— Ar tamsta nežinai kas 
vakar vakare galė
jo dainuoti gyvulišku balsu.

ma?

- s mano duktė dainuoja.
akis žemyn nuleido, bet no-| _ Hmm... tai tamstos du- 
rėjo pažiūrėti, ar nesuplyšę ktč?.. Tamsta nepyk, kad as 
tavo čeverykai, o tu ir 
nesupratai.

^’ pasakiau “gyvulišku balsu” 
* įneš omeny turėjau lakštin-

sau -

zmo-

Teisybę pasakė.
Socialistai visuomet 

kia, kad ’kunigai ir 
spauda mulkina savo 
nes, bet aš tiems rėksniams
Tetikiu, nes kartais ir kuni
gai bei jų, spauda tikrą tei
sybę pasako. Štai “Darbi
ninko” Nr. 26 randame iš 
Worcester, Mass, sekanti 
pranešimą: ,

“Šį mėnesį bus dvejbs mi
sijos — vienos moterims, o 
kitos vyrams. Moterims mi
sijos prasidės nuo 4 d. kovo 
ir tęsis iki 11 d. kovo.....

Ai 1-14- < i ' "

Lauke kol 3 metai praeis.
Laike perstatvmo Brook

line operetės “Velnias Iš- 
ladėjas,” po pirmajam ak
tui, — kuomet velnias nuė
jo tarnaut pas ūkininką už 
berną trejis metus, — taip 
ilgai užėmė laiko laukti ant
ro akto, kad net tūla iš pu
blikos mergaitė už mano pe
čių prasitarė:

— Iftat, jie ne juokais 
laukia, kol tie 3 metai pra
eis. H. F.

t;
.. T -

PAGAL NAUJA BUDA GREIT.GALIU SUJ1EŠKOT JUS GIML 
NES, VIETOSE. UŽIMTOSE VOKIEČIAIS, ARBA RUSIJOJE. *

d.
Reikalaudami Ininrniwclju Įdekite štampą 2 centu. .<

Pabėgėliam nuo kares nusiunčiu pinigus ir laiškus nes per mano 
Banką galite siųst į visas vietau, uzimias vokiečiais, o tikrai nu-

Kurie turit hrco gimines paimtus nelaisvėn Vokietijon, galit slųat ^8 
pinigus ir 'aiškus per mano Ranka

Kimi norite atsiimt savo giniineaj Ameriką, kreipkitės prie mane. 
Taipogi parduodu LAIVAKORTES - SIFKORTES ant visų linijų 
Ir geriausių laivų.
Kas nori pasidėt savo pinigus į Banką, tai aš moki# 4 nuošimti 

ir galite gaut savo pinigus atgai ant kožno pareikalavimo. 
Mano bankus yra gvarantuotoa, per New Yurko ateitą, užtat Jd# 
pinigai užtikrinti.
Parduiidn farinas, lotus Ir nr.ir.wa Padarna ir užtvirtiuic visokius 

dokiimentus-rašttiH ir išjieškau dalis.
Pedantu aperaudiines (Im uratice) gyvasties, nuo ugnies, ir tt.

VISOKIOS RODOS-PATARIM4I DOVANAI.
Kre'iĮikitėtji šiuo adresu:

BANKER KOVACS
I 04 4. CLINTON AVB..36 Grand Street, maspeth. l. i. n. y.

Brtro»Ki4 vf HroiA'lya. *
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SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ

gJįSJIįĮu®

Kryžiaus 
skaudei jmai ♦.v

'ino ink- 
>i-l lino* 
veika liti-

but ą atkreipta didelė donia.

SILPNUMAS.
Jei jautiesi netekęs spėkų, 

silpnas, be noro valgyti, arba,jei 
virškinimo prietuisos atsakančiai 
nedirba, imk

Sevcra’s Balsam of Life
(Severos Gyvasties Balsamas)

Sustiprina jis visu organizmi) ir 
prašalina vidurių sukietėjimų. 
Kainu 75c. — aptiekose.

vera s
Kidney and Liver Remedy

(SEVEROS GYDUOLE NUO INKSTŲ IR KEPENŲ) 
verta yra pa'-inlyti tokiuose atsitikimuose, o taippat 
inkstu arba į-tįsi, s uždegimo, apsunkinto ir skausmingo 
mosi, neo koją suputiino, geltligės 

ir .*1.00.

Kryžiaus skausme® išnyko.
Ponas K. Miliauskas,' 11 High

land avi . Newton l'pper Falls, 
Mass., praneša mums taip: *‘Ken- 
t--'.a:i skausmus kryžiuje ir so
li.lose, bet skaitydamas jūsų ka- 
len-l-n-iu. ėmiau vartoti Severos 
(iolmdis nuo inkstų ir jakui) ir 
veiktai pasvi.-i k a u '.

i '■■■■vaiun«šA*MMaaMMauflWM«MBMMaa

ii

gydymo 
šia pin i- 

ir rukštuino skilvyj. Kainos

SEVEROS 
GYDUOLES
galima gauti visur aptiekose. 
Reikalauk tiktai tikrų “Seve
ras'’ gyduolių, bet neimk ki
tokių. arba užsisakyk, jei vie
toje negalima gauti pirkti.

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IOWA
id

NORINTIEMS PASINAUDOT PROGA.
Geriausias grafafonas su dabartinėmis lietuviškomis dainomis, lah«.J yi 

fiai, kuria kreipsis pas mus.
DUODAME 

20 lietuvišku dainų, 
albumą.

Grafafonaa tik 20 
tija ant 10 metų. Tik 20 dolerių.

Prisiųskite 3 dol. .rankpinigių, Ilk* 
siuos užmokėsite prie atsiėmimo. Gra 
fafonas su didele triuba, pauk • otai. 
kraštais, mechanizmas grafafone <• 
riausios konstrukcijos, kurį g Hn»* 
užsukti laike grajinimo. Tinka ra 
kordai įvairaus didžio. T^lsą iidaa 
da čystą, kuris girdėt balsiai Ir ali- 
kiai. Vietinių meldžiama atsilankyti | 
musų krautuvę, kuri atidaryta nu 
9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro ir tai) 
pat nedėldieniais. Siunčiamo dyka 
katalogą muzikališkų instrumentą u 
pareikalavimo.

DYKAI
1000 adatų i

<iol. su gratae

d rezuoklta f
GREATER NEW YORK PHONOGRAPH. C 

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

12-ka ŠŪVIŲ VIENU UŽDARYMU!
Juodas—tam tikru metalu, gerai pa- 
darytas, tinkamas visiems 

“Special” Išpardavimas 
šilas 12 šūvių pištalietas 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 pažįstamiems ir pasakyt kur ga
vai. Jeigu tau patinka musų pasiuli- 
jimis, tai iškirpk tuoj&L šita prane- y 
Šimą įdėk į laišką ?r pi siusk mums, s 
Męs prisiusime tiesiai j ms į namus, ft 
kaip ant paveiks’uko parodyta, tai n 
yra 12 šūvių pištalietą ir baksą šūvi- t 
nių, taigi sykiu prisiusime labaį gra
žų, auksu pleiticą LAIKRODĖLĮ 21 
AKMENS, GVARANTU0TĄ. Po ap- 
laikymui užmokėsite tiktai $6.70 už 
laikrodėlį. Mat ta kaina speciališ ai dėl „ . _
ir baksas šovinių visai dykai gausite. Siusk savo užsakymą tuojau— 
šiandien. Atsitikime, jeigu nepatiktų, męs apmainysime arba sugra
žinsime pinigus. Adresą uždek aiškiai:

ELITE COMPANY 109 BALTIMORE^BLDG^ j^

ŠOKIŲ MOKYKLA 
Jau 36 metai, kaip 
gyvuoja Prof. šU'rn 
Šokių Mokykla, 952 
Broadway, kam p. 
Myrtle avė. Brook
lyn N. Y.

Waltz, Two Step, 
Foxtrot, One Step 
ir įvairus naujausio# 
mados šokiai moki
nami, privatškai ir 
kliasoje. Mokestis 
nuo $5.(10 iki $10.00 pagal šokių. Mo 
kykla atdara nuo 9 ryto iki 1 1 vai 
vakaro, taipgi ir nedėliomis. Mokina 
me balių šokius ir stage’aus. Klausli 
atsilankydamas informaciių.
THE STERN SCHOOL of DANCING 
950-52 Broadway, Brooklyn, N. V

| GERIAUSIAS UiDZ!At>»<A»
& IR SVARIAUSIAS RAIA* 
f N AS VISAM 80.
į BOSTONE.

<r užkandžiai. Patamavi- 
y mat prielankus. Atsilankykite, 
3 o pcirsitikrinulta.

į JONAS MATHU8
V (Lietuvio Inavininkas)
I Ž42—344 W. Broadway 
į So. Boston, Mew.
Y (Dešimta žinginių nu« IJatavi^ 
jJ Labda-jdtėo Draugijas aajuoe).

DIDELA PROGA
DEL VYRU NUSILPNEJ1SIU

ANT LYTIŠKU ORGANU

III'

V1E N ATI N F A IITOMOBIU (J 
MOKYK LA.

'rio

1905 xŠita mokykla gyvuoja nuo 
ir uuoda lekcijas jūsų prigimtoj kv 
boj. Alės turime studalą prie mokyk 
los kur galima sustatyt 20 auto 
mobilių. Musų ilgamutinč praktika I 
geras sutvarkymas, duoda prog- 
sakyti, jog musų mokykla yra vien? 
iš geriausių, kaip iš praktiško tau 
ir iš teoretiško atžvilgio mokinimai 
mašinerijos įvairių konstrukcijų *u. 
tomobilių. M Ūsų mokytojai turi dip 
lomus apie savo mechanišką išsila 
vinimą, užtvirtintus konsulio. Užbai 
gus mokyklą duodame rekomendacijų- 
gavimui darbo. Mokiniai užbaigę air 
šoferio ir norį važiuot Europon, gau 
na skirtingą diplomą, vadinamą ui 
rubežinj. Ateikite ir persitikrinkite 
NTERNATI0NAL AUTO SCHOOl

147 E. 40 st. New York City.
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DYKAI lo.mp;. 1i;i<ą 
< kt iiiui itin 15 <li« nu. 
u n i > .-a v< i a n t ' i ša ir 
i arte kriscs ženkle- 
1 :i |>inokr> jimi li<šu 
kit-- :itkr<ipti alvdą

mvabiikr.isti sk.-iitit.. ta antrarsini 
jums tuotius tas irv 
NOVO COMPANY.

Dept. 37, Box 4000. Philadelphia, P«L 1

KAM
LEIDI SLINKTI
SAVO PLAUKAMS?!

Neturėsi daugiau kai
liniuotų. resvų, krintan
čių, p’ieiskanuotŲ, ap
mirusių, žodžiu—ligui
stų plaukų—ko turėtu
mei visuomet gėdinties, 
ms tas daro Tau ne
apsakoma nemalonumą 

-jeigu tik urnai pra
dėsi vartoj musų su
taikytus plaukams vais

“ 1 )< t inai ti«a”. Geresnių plaukanti 
11; už "I >ertnafug;i” nėral f 
>< t m:.;'titrą” padarys tą. kad Ta- 
plaukai bus tankus, švelnus ii 
'i ;-' < )<la Tavo galvoje bus ty 

išnyks ant visados 
ad įlaugiau neslinka 
ts >avo plaukais! N« 

puikiems plaukams 
tnr< u dar dailesnius 
prisiųbime Tau pačtt 
bandymui ‘‘sampilą** 
ainpoinis persiuntime 
ndyrntii dėžutę “Der 

<<lt ui. >ykni ir brošiūrą 
’ I 'nikus 1 'laukai”.
SPECIALTIES CO.,

l It I a II t

ARGU

P. O. Box 37, Philadelphia. P»

Muzikos Žodynėlis.
Parašė Mikas Petrauskai.

l’atartma turėt kiekvienam muzl 
kos mylėtojui.

tu
rn

O

(ONSERVATORY 
M L SIC.
So. Boston, Man.

THE MAGIC SHOP.
Pirmas Amenkcj lietuvys uždėjo magijos 
•protavę, b.rba visokių štukų daiktus. Jei 
ucn Rauti štoką katalogą, prisiųsk štampą 

ir tuoj Rausi. Adtesuokjte taip:
THE MAGIC SHOP, »

P. O BOX 309. HOLBROOK. MASS.

V. VAIVADAS
SPORTING CAFB

Puikiausla ir tvariausia 
Užalkit ir persitikrinau*

išpildo:,v vi 
einame už t 
kiose r; i’.-.a!

Panašiais 
tės pas nu

;.uvoi<r.tais u 
aplikacijas 

būic’iis viso-

! ik r in am p 
igančdinti

Nepaini

M. Balsas ir J. Bosh
n'.us r.urcso:

119 Grand Street, Brooklyn.

NAUJA liNYtlA. Mylėtojams mu
ziką ir dainas lietuviškoj kalboj su
rinktos visokios notos (gaidos) iš ku
rios gaii išmokti notas be mokytojo.

6’<«

tik nori instrumento, arba 
$1.50 parduodu (ik už $1, 
ir (langams, Adresuokit G 

A Baronas, P O Box, G. 1) McKees 
Rocks, Pa, • (18-25)

kokioant 
dainavmo

v dienos jau 
praėjo. Bet l 

vis dar tarpe mus 
yra daug vergų, 
kurie yra atstu
miami nuo savo darbo beširdės 
verg-mistrės-LlG OS.

\ ra labai lengva išvengti ma
žų kliūčių išaugant j 
jeigu urnai atida ant to atkrei
piama. Ir tas yra jūsų pareiga 
link paties savęs ir savo šei
mynos tai vis atlikti.

Nuo skaudėjimo pilvo ir žar
nų, kaipo plovimas skaudžian- 
čios gerkles intraukimui j save 
apmalšinimui dusulio, .tuo gal
vos ir ausų skaudėjimo; ect.

j dideles,

apsireiškia esąs iš geriausių na
minių gyduolių, esančių ant 
pardax into—25c. už bonkntę.

Nuo Hi-uiiiiitiz.uto, l’.ulagos, Noirali- 
Ifijos. IVrsišal<!> 1110, Apšltibituo, limitu- 
Skaudu i i mo, Oieii'iu ir Skaudėjimo Krū
tinėj.'. kaip ir uuo viMikiu kitu r.-utna- 
tišku ligų, naudoki

PAIN-EXPELLER, 
kaipo svitų ir uztikėtiut) draugų Reiniy- 
tios p.r pusi' šimtiiH-ėio. Tik 25e. ir 
6Oc. boitkute; galima gauti visose ap
tiekose arba pas pati fabrikantu—-

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

GRASU 
j aido r; 

šb ai.sami’, o

pafeivaz.::.ej

144 N. r, 
Broi.klyr

II’S 
■■'.irusiuo

Karie-

tone 78G7 Main.
OS

442 Grand St, 
BROOKLYN, N. T. 

Telephone Stagg 8S14.

JOHN KITLBOK
CAFB

Didelis hotells, ^era vietai pa
keleivingiems, karnbar 1 įtai
syti pagal nuają madą, b 
busit užganėdinti.

JOHN KULiiUA BavlaJaka*
Ml Wythe Ave., Cor. So. A o*. 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. 279 Greenpolnl.

,o
S

Tik ką išėjo iš po spaudos 
Puikus Teatrališkas Veikalas 

Ant Dugno 
Šis veikalas tinkamas perstati
nėti bile sriovei be skirtumo.

Taipgi labai naudingas _ ir 
šiaip kiekvienam perskaityti, 
nes labai vaizdingai aprašo 
skurdų biednų Rusijos miestų 
žmonių gyvenimą, ir kokios bm 
va to skurdo ir vargo pasek
mės.

šį veikalą parašė garsus ru-
> aų rašytojas MAKSIM GORKIJ.
> Lietuviu kalhnn išvertė K.ARO-
> LIS VAIRAS.

> Sulošimui šio veikalo reikia 
į 17 ypatų.

Dabar užstojus lošimų aezo-
> nui, kiekviena kuopa, Draugija, 
’ bei grupa renkasi ir mokinasi 
’ geresnius veikalus kad sulo-
• šius šiek- tiek pasipelnyti ir 
, pastumti musų
* O šisai naujas 
- kalas kaip tik 
, kiam reikalui.
I Knygutė susideda iš 96 pusi. 
' Kaina 40c. Reikalaukit paa:

P. M. fiOLOMSKAS,
> 255 Broadway, S. Boston, Maso

kultūrą pirmyn.
4-rių aktų

ir atsakanti ta-

PHONH W’MSBUROH MIS

DR. I. COHN

gų, o ypač vaikų, mote
rų ir prie gimdymo.
0FF1S0 VALANDOS: nuo 8 Iki 10 ▼. 

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



po savo sparnu gana gabių (h’eičiunas, — po $2.00; M ankščiau tilpo, 
artistų' pa ji egų. Toj draugi- Ragauskas. M Švėgžda, J S.
joj vadovauja ir režisieriau-'Matonis, S Pikelis, M Meš- 

P Urbienė, P.
Malkštis, S Kutaitis, S Ja-' 
nauskis, ir J Bačkis, — j 1 
-1.00; P Lečkunas — 50c.; 
P Meškauskas, M Česnaus- I

kauskienė,ja gerb. A Vitkauskas, tur
būt, gabiausias Amerikos 
lietuvių artistas.

Pastaruoju laiku draugi
jos artistai lošė veikalus šio- ..it.
se vietose: Elizabeth. Ne-1 J 
wark, Bayonne, Great Neck,

Aukas priėmiau.
T. L. Dundulis.

po, 25 c. Viso —
Centrall Brooklyne ir Wil- 
liamsburge. Lošta buvo šie 
veikalai: Tarnas Įpainiojo, 
Gairės, Mirtų vainikas, Jau
nikis ir Blinda. Lošime da
lyvauja šie gabesni artistai;

Jeigu Romanas Karuža, 
tautietis ir myli tautą, tai 
i kodėl jis pabėgo nuo savų 

P j tautiečių latvių? Mat, todėl, 
kad Karuža iš anksto supra
to jog pas brolius latvius ne
laimės ir prisiglaudė prie 
lietuviu, kurie nusiuntė j 
Londoną, Paryžiaus amuni- 
'•i ionierius.

255 Bond 8tr.
Turtų raštininkas J. Jankauskai 

232 Front Str.
Iždininkas J. Juzapaitis, 

234 Clark Place 
Iždo globėjai: E. Makutienai, 

149 Clark Place, 
” S. Morkiukia 

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

Visi Elizabeth. N. J.
■t.

AMALGAMATED clothing 
WORKERS oi A. PRESER1Ų 
58 Skyriaus KOMITETAS.

Pirmininkas A. Mačaitli,
109 Grand Str. Brooklyn, N T 

Protokolų raštininkai J. A. Bekampi*
183 Roebling it. Brooklyn, N. T 

Finansų raštininkas VI. Jiiėiaa,
67 Stajrg 8t., Broklyn, N. Y.

Ifdninkaa Kazinfaras Afmkaa.

TREJANKA

Ašara.

DRAUGIJA SUNŲ IR DUKTERŲ 
MELROSE PARK, ILL.

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

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

Protokolų raštininkas ir organo
žiūrėtojas A Staravičia, Box 1130

Melrose Park. III.
Fin. rašt. W. Strumilia,

1314 So 50th Ave. Cicero, Ill

m
m. 

pri-

ci/ri). DR-.ios Mitrios valdyba 
Cleveland. Ohio.

Pirm. V 1 vanauskiutė.

Viro Pirm. J Katkauskas,

patsai Vitkauskas, Liutkiu- [kaitoj aukuotoji], 
tė, Skeraitė, Būtėnas, Nor
kienė, Vaicekauskas. Valen
tis ir kiti.

Geriausia lošimai pasise
kė Centrall Brooklyne ir 
Elizabethe. Nesmagumų ir 
tai didelių nesmagumų bu
vo, kuomet lošta kun. Pet
kaus svetainėje. Ten publi
kos buvo mažai. Mat. kleri
kalai sutvėrė savo draugiją.

Blinda, kuri statyta Mc
* Caddin Hali pavyko gerai ir 

duos kiek pelno.
Žmonių buvo 400. Publika 

buvo užsiganėdinusi losi
mu.

Dabar artistai mokinasi 
Undinę, trijų aktų dramą.

Draugijos, kurios turi 
"Laisvę” savo organu.

r. Stakėnas.

APLA. REIK ALUOSE
McKees Rocks, Pa. —Tu- 

susi-Ir- laiką tam atgal čia 
tvėrė APLA. choras.
(tzia buvo labai sunki, nes 
choras turėjo daugybę prie
šu, bet visas tas kliūtis per-

puikiausiai sekasi. Daini
ninkų susirinkimai ir nauju 
narių priėmimas buna kas

10 d. kovo p. Lu tvino svetai
nėje.

Geistina butų, kad pir
meiviška publika paremtų 
teatro veikėjus.

t\s apmoka mokytojui ir 
padengia visas kitas iš
lakias. Padengimui išlaidų, 
rengia koncertus. Geistina 
hutų, kad prie choro dau
giau jaunimo prisirašytų.

AUKOS DRG. V. ANDRU- 
LEVIČIUI.

McKees Rock, Pa. — AP.

si rinkime tapo išrinktos į 
valdybą sekančios ypatos: 
pirmininku F. Navickas— 
senas, pagelbininku — J 
Lriedis — senas, p rot. rast. 
-- P Samulionis — naujas,

Youngstown, Ohio. —Vie
tos lietuviai neatsilieka su 
aukomis nuo kitų miestų 
lietuvių. Pasirodžius laikra
ščiuose žinutei, kad Akrono 
lietuviai sumetė keliatą do
lerių sušelpimui moksleivio 
drg. Andriulevičiaus, vietos 
lietuviai irgi sumanė tą pati p Vilkas, 

si nauji 
St rielčius.

Linkėtina naujai vu

knygų s — K.padaryti.
Aukojo šios ypatos:
D Gudaičiutė $2.00; drg. J

S Mažeika, Ž Mažeikienė, A energingai darbuotis dėl A.
Mažeika, J Šilingas, J Mil
kus, Dr. Brody ir J MičiLi
lis — po $1.00; Dr. Penter, 
Dr. Shenedecher, Dr. Per

i son, Dr. Benner, St. Jessey, 
P Lekavičius, J Viskupaiti:,,

, J Janušaitis, O Balčiūnienė, 
‘ V Pečiulis, ir V Katilius — 

po 50 c.; O Paliulienė ir J. 
Abažorius — po 75 c.. Pr. 
Kuokštis — 35c.; M Onai- 
tienė — 45c.; J Tarnuiionis
— 30 c.; J Povilionis, P Ra- jieužmirštat mūsų.
dzeviČius, K Aurila, A Kuo
kštis, P Subonis, A Janušau
skas, J Kalvėnas, K Morkū
nas, B. Stupinkevičius, J 
Kasparavičius, Ad. Antana- 
nas, V Žalis, J Alliosku, J 
Rudžinskas, S Konstantina- 
vicius, J Lekavičius, L Ba- 
nialis, K Onaitis, M Luko
ševičius, V Kupreševičius, 
F Žanečkas, ir J Yonkshai-

P. Samulionis.

REDAKCIJOS ATSAKAI.

turbūt, labai linksmas vyras. 
Tai labai gerai, bet tokiu 
juoku nerašinėkite.

J Reda. — T ris vaizdelius

Pr. žmogui. (Chicago) 
|Ačiu jums už “Paauksuotus 
pelėsius”. Rankrašty nera

miom jūsų adreso. Malonė
kite pranešt.

Į ton, Me.) Paveikslas — ne
tilps dėlei vietos stokos.

status Lietuviu Soc. Jaun.
tis po 25 c.; K Okulis, k jLvgos gavom. Peržiurosime 
Nečiumkas, P Stankevičius,'j,* pasakySjme savo nuoino- 
J Yavas, J Šliekis, J Palių-'re 
lis ir B. Aurila — po 10 c.;
viso $23.60.

Visiems aukuoto jams ta
nu širdingą ačiū. Mes visi 
•šukuoto j ai nei kiek nesijau
sime biedniesniais, bet drg. 
'.sušelptasis jausis, kad mes 
'jo neužmirštam.

Aukas pasiunčiau tiesiai turite kokių nors užmetimų 
^rg. V Andrulęvičiui. įprieš Laisvės draugiją, pa-

J. S Mažeika, duokite skundą draugijos

pasakysime savo nUOniO-

į Pašešupiui (Bridgeport,) 
“Sutvėrimas naujo žmogaus 
gauta”. Kad protestas pra
puolė, tai ir gerai.

I Demokratui (Cliffside).— 
Netilps.

A M B. (Akron) Jeigu

■

DR-JOS CENTRO VALDY- 
1R KLUPŲ SEKRETORIŲ

ADRESAI:
pinninink. J. M. Maskeliūnas,

202b Colwell st., 
Pirmininko pageli*.

1421 Fayette st. 
Centro sekretorius 
213b Sarah Str. S 
Jentro iždininkas-

BOS

Centro

J

Pittsburgh, Pa.
J. A. Rūkas 
Pittsburgh, l’a.
B. Miskeviėia, 
Pittsburgh, l’a.

Varašis, 
Pa.

K.
Pittsburgh, 

Turtų Kontrolės Komisija; 
M U rinkis, 2126 Forbes st.

Pittsburgh, Pa.
J I Alexis 1’ O Box 311 Diamond sta.

Pittsburgh, Pa. 
F Pikšris 1331 Perm Avė.

Pittsburgh, Pa.
Kuopų sekretorių adresai; 
1-inos kuopos sel<r. A Bartkus,

LIETUVIŲ NEW YORKO POLITI
KOS KLIUBO VALDYBA, 

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

Vice-Pirmininkas — T. M Lisajus,
• 183 Roebling st, Brooklyn, N Y, 
Susinėsimų sekretorius — V J.

Gedvilas,
442 Greenwich St. New York City.

Fin. sekrt. — MJ. Iškauskas,
373 Grand st, Jersey City N J.

Iždininkas —A Pietaris,
93> berry st, New York, City. 

Draugiškai A Petricka,
Liet, Pol. Kliubo Pirmininkai,

Iždininkas F. Lapinski,
P. o. Box lluy, Melrose

Iždo globėjai: W. Janėnas* 
K JSanialionis Box 613,

Melrose
Maršalka: A. Plėštis, r.

l’rot. sekr. M Misiaviciufe,
1452 E, 33rd Str

Fin, rašt, Antanas Baniulis,
1449 East 24st Str,

Kasiems M Lavinskas,
8120 Cory avė..

Kasos glob. O Sidabrui ė,
2120 S!., Clair Avo,

daunoros trejanka yra tikrai 
lietuviška. Saugokitės padirbi** 
m ų-i mitacijų.

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

DAUNOROS trejanką reikalaukit 
prisiųsdami 35c. U'lT’!• si,U' Vi'1?• ~ z<*nkieliaiH (markėm)

•vnBMfHMa

1 5<13 Oregon

4

r,

8

Park, III.
Box 67b

kuopos 1’ Samulionis
P (J Box 63, McKees Rocks, Fa. 

kp. John Swipas, x\o. 11, Welder st. 
Glendale, Carnegie, Pa. 

b ran. Pikszriua 1331 Penne ave. 
Pittsburgh, Pa.

J W. Brazauskas,
1’ O. Box 154, Cuddy, Pa. 

A Žvirblis, 2228 Forbes str, 
Pittsburgh, Fa.

kp A Paliucis, 2123 Wrights st. Sb, 
Pittsburgh, Fa.

kp.

k p,

kp.

10 kp.

12 kp.

P O. Box 312, Creighton, Pa. 
John Sliopis, 713 McKean avė.

Courtney, Pa.
J Kindaris, Ambridge, Pa.

LAISVĖS SUNŲ DRAUGYSTĖ, 
MAilAlNUl UITI, PA.

Valdybos adresai:
Pirmininkas W. Žemaitis, 

312 East Centre Str.
Pirmininko pagelbininkas P. Įsėda, 

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

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

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

St., .L Bankus, 1121 E. Mahanoy 
1 ave., W. Simniškis 1227 E.

hanoy ave.
Maršalka W Svintickas, 

515 W. Pine Str.
Susirinkimai atsibuna paskutinį pa- 

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

Ma

ALIUVIŲ PAŠELPINĖS DR-STĖS 
"LAISVĖ”, EASTON, PA. 

Viršininkų adresai.
Prezidentas St Meison 

634 Ferry st. Easton, Pa

pn-

Pa.

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

223 So. Maple St. Easton, 
Finansų rast. Mar. Urba,

676 Church st Easton, 
Kasierius 1*' Vituris

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

634 Ferry Str. Easton, 
Maršalka P Urbienė

Pa.

Fa 
pirmą 

’ėtnyčią kiekvieno mėnesio 8 vai 
vakare, Anglų socialistų svetain. 439 
Northampton St Easton, Pa

Susirinkimai atsibuna 
ėtnyčią kiekvjeno

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. Užbaliutė, 

622 Hulin St.
Finansų raštininkas P. G. Alek»yn»i 

1516 — 14th Avi.
Iždininkas S. Buzinskis, 

721 Lincoln avė.
Kasos globėjai:
St Vazenasj 1529 — 101h Str.
P Kutra, P O Box 80.
Maršalka P. Vaitkus, 415 Wall 
Organo prižiūrėtojas: 
J Rumia 1017 So. 3rd Str.

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

■t.

Si.

LIETUVIŲ BROLIŲ DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI, 

Pirmininkas G. K. Budria, 
1231 Cherry Str.

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

Raštininkas A. Vegela 
1029J Lockwood ava. 

Turtų sekret. S Gelumbauskai,
920 Jackson Str.

Iždininkas J. J. JuozapaviSla, r
921 Herrick Ava. .£”|

Park, Ill, 
U. Box 

675 Melrose Park, 111.
Susirinkimai atsibuna Kas trečią 

savaitę Kiekvieno menesio r rank anų 
James svetainėj, 23-eia Avė. ir Lake 
gatve, apie .1 vai. po pietų.

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

420 So. Chestnut Str.
Pirm, pagelbininkas, P. Papeik*, 

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

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

416 Wickliff Ave.
Iždininkas J. Willimat, ’ J 

837 Central AyeT;
Susirinkima^J$H*a/1<iek’ . . .

šio 1-mą iry^ciąYnydeldie ų. 1-nią va
landą po^jmitų, Sallel saicj.% Kampui 
E. Mai/Tir N. Morrison »•' ■’’-dlins 
ville, Ml.

lietKvos sunų r" ------
DRA ua YSTĖ, W A UK EGA N, 
Pirmininkas A. F. Sabeckis, 

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

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

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

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

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

1548 Sheridan Road N. Chicago, 
Kasos C lob. R. Ruleviėe,

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

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

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

nedėlia kiekvieno mėnesio 2 vai. po 
pietų Liuosybės svetainėj, 801—8th 
St., A Sheridan Rd. W auks ran, Ill.

IR DUKTKi<l
...... ILL.

III.

Ilk

III.

lli.

Ilk

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

Centro Valdyba.
Pirmininkas J. Jakimavičius,

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

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

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

334—29 th St. Brooklyn, N. Y.
Trustisai: M. Liberia, _ 121 
t.

Grand
B’klyn, N. Y. A. Sirgedas, 183 

Roeblings St., B’klyn, N. Y.
Kuopų sekretorių adresai:

J. Purenąs, 292 Manhattan Avė., 
Kuopos Brooklyne —A. Vitkevičia,

U9 Hudson avė., Brooklyn, N. Y,

Nutarimų

PI n. Raftt.

Iždininkai

VALDYBA CTDD. MIRTOM 
CLEVELAND, OHIO.

Pirmininkai D. Petrauskas, 
1600 Oregon Avinai 

Vici Pirm. T. Rimkus, 
1062 Anail rd. 

rašt. H. P. Pratkionii, 
1527 E. 88rd St. 

Antanas Banelli, 
1447 E. 25th Str. 

T. Ncura, 
2202 Hamilton Ave.

Kaioi globėja V. Ivonausklutl, 
1452 E. 83rd Str.

Daina npeticijoa atsibuna 
viena sėrėda, nuo 7:80 vakr. 
Schwab svetainei, 6131 St. Clair avi 
Mėnesiniai susirinkimai atsibuna Irtu 
trečią pėtnyčią kiekvieno manmit 
nuo 7:80 vai. vakar, ant Schwab 
taines_ 6131 St. Clair avė. Knygy»»u 
randasi Neuros krautuvėje, 2047 Ha
milton avė. Knygos išduodamoi kie
kvieną Panidėlio vakarą, nue 7:lt v

Knygini Pranai Tunwcaa, 
8570 E. 72 8L

kišk

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖ, MOLINE, ILL.

Valdybos adresai:
Prezidentas F Akatckis,, 1814—13 St

E. Moline, UI.
Vice prėz. M Dackus, 854—8th str., 

A Moline, Ilk

Buk pardavėju.
Mes išmokysiu! jumis prekystės ir 

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

MONTEŲLO COR R ES. SCHOOL
Montello, Mani.

TUI.J0 ŽVAIGŽDŽIŲ NU-LIFE

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
tę.

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

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

Prisiųsk 75 c. stampomis ar 
money orderiu.

Sutaisytos
SAN-E-VAC Remedy Co.

Shenandoah, Pa.

Imk po 
šaukštuką

Mes 
valdyt 
bet to 
turėti

Keikia

LIETUVIŠKA AUTOMOBILIŲ 
MOKYKLA.

galime tave išmokinti 
automobilių j 3 dienas, 
dar neužtenka.

gerą supratimą apie au- 
tomobiliaus
taisyt. Musų mokykla įrengta 
visais reikalingais įrankiais, ge
riau negu visos kitos šiame

mašiną ir ją pa-

mieste. Lekcijas duoda griau
si ekspertai, G varanti ja 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.
Nemokėk pinigų, pakol negau-i 
pasikalbėt su lietuviu mokytoju.

L TYCHNIEVICZ
Instruktorius, 

COSMOPOLITAN AUTO 
SCHOOL,

231 W. 50th st. New York, N Y.

1 ŠILTOS KOJOS
ELEKTROS VOUTINIS PADAS už-

aiko jūsų kojas šiltai, sausas ir liuo- 
sas. Apsaugo nuo vėsumo, šalčio, 
uralgijos ir reumatizmo 
Stcbčtin i, pagelba. prieš 
skausmų ir gėlimų šlaunyse 

sties prastos 
Prašalina tą

ne
užpuolimų 

mėšlungi,

kraujo 
nuovar- 

jautimą. Sulaiko bloga kvapą ir 
mūšį mą

cirkuliacijos 
gio’ 
prakaitavimą 
viso kūno, maloniai palengvina tekė
jimą per visą sistemą į r padidina 
cirkuliaciją kraujo, gaivindami ją 
nauja gyvybe. Nerviškas silpnumas, 
galvos skaudėjimas, Inkstų keblumai, 
nugaros skaudėjimas, nemiegojimas, 
viduriii ir kepenų keblumai esant 
priežasčia prastos cirkuliacijos, nega
li būti kuomet. ELEKTROS VOLTT- 
NIS PADAS nešiojama Bet nepirk ne 
tikrų "Insoles”. Aš parduodu tik ge
riausius (neparsiduoda krautuvėse) 
Kaina krasa $1,00 Jeigu neužganė
dinti, sugrąžinkit ir aš sugrąžinsiu 
jūsų pinigus, Atsiųsk stempas arba 
pinigus. Duok čeveryko mierą. Adre
sas: A P, OWENS,

Dep’t 42-8, Nr. 190 Quincy st.. 
Brooklyn, N Y.

TAI FAKTAS, kad DAUNORUS aptiekoje 
yra didžiausias sądelis ir pasirinkimas 
j vairiausių naminių gyduolių, visokių ša
knų, žolių ir t. t.

RŪKALAI Kll rnA> dumi, kokių norite nemažinu kaip už 2SC. 
bus jums prisiųsta.

229 Bed foro. Ave‘. 1 
KAMPAS NORTH GATVĖS 

Biwokj.vaL New Yoivk

LIETUVIŠKA APTIEKA.
Šluoml pranešami, kad gavomi daugybe daiktų, reikalingų I1«m 

nzonul. Pirkdami daug tavoro anteyk dėl dviejų aptiikų, galimi 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mui randai! šito
kių vaistų: 1) MIXTURAS, labai gerai nuo kosulio vaikami ir dide
liems. bonka 25c. OKRA PH’AS, Jdnimentas dėl reumatizmo. Bu
ka 25 ir 50c. 8) Tikra lietuviška TREJANKA, kiksas 25 ir Mk. 
ŽUVIES TAUKAI, reikalingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 5) ĮVAI
RUS VAISTAI DĖL ATAUGINIMO PLAUKŲ ir TONTC’AS. d) 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio nauderjo, odekolonos, perfumei ir 
visokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojai dėl vi
durių. Bonka 50c. Kraujo Valytojas — bonka $1.00. Mūsų aptilk*- 
ii kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiami atsilai
kyti. Visas' persiuntmo lėšas apmokami mę«. Siunčiant laiškai, 
galima siųsti pinigais arba itampomii.

I. SHAPIRO, Lietu vilkau Aptiekorins
W So. 2nd Street kampan Union A v*

Skyrius: 745 Driggi Avi., kampas žnd 8t., Brooklyn, N. Y.

AR NORI VALGYT GERA DUONĄ?

GARSAS KEPTUVE-
Kepa geriausią duoną iš 
Cysty rugin i y miltų. 
Teipat mes kepame ge
riausius keiksus veseli- 
joms ir kitokiems poki- 
liams *»*♦*.*

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. ¥.*

per kovą i
1 -I 1 • t

skausmą

Jeigu trokštate į^vti visapusišką išsilavinimą ir 
geidžiate kovoti -u piktąją kapitalizmo tvarka, 

skaitykite ir platinkite

NAUJĄJĄ GADYNĘ’
Mėnesini socializmo teorijos, mokslo 
ir literatūros žurnalą, papuoštą gra
žiais paveikslais, kuri leidžia L. S. S.

"NAUJOJI GADYNĖ” yra storas, didelio forma
to. 64 puslapiu žurnalas, spausdinamas ant 
puikios popiero> ir dailiai techniškai apdirbtas.

"NAUJOJI GADYNĖ” turi >kyriu* iš visu svar
biausiu mokslo saku; gvildena visuomenės 
klausimus u plačiai abkina socializmo mokslo 
teorijas.

"NAUJOSIOS GADYNĖS” kaina labai pigi: me
tams vos tik SI 50; pusei metu 80c; užsie
niuose inctaniš $2.(X); pusei metu $1.00. Pa- 
v ienis numeris 15c.

Norintieji vieną numeri gauti pasižiūrėjimui, pri
siusime 15c.

Pinigus siuskite šitokiu adresu:

“NAUJOJI GADYNĖ”
229 N. 6tli Street. Philadelphia, Pa.

Mokslo Nereikia J ieškoti
Dėlto, kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglų kalbą, aritmetiką & 
Hetuvių kalbos gramatiką savo namuose (luošame laike. Visi iimofcafci 

„ Nurodymai ir knyga DYKAL įdėk etempą. Adresas*

Urtmli KimfMiMcijiN Mokykla, 1327 LRatejr St,CHa<i



Komitetas.

So. Brooklyno lietuviu

avė

kovo, 
Shedlowo svetainėj, 736 —

20 kuopo
[j Pruseika, ir kiti. Visi

UWWJJHJ

V

0ENTISTAS

307

nes

Komitetas.

žinReidatljakuri

PAJIESKOJIMAI
piešiniu
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Dr. H. Mendlowitz
JOKŪBAS KANCIERIUf’

VIETINES ŽINIOS. N. Y.

pen iu.

rodoa,

Meškiunas, 416
Hooper st.

kad ]ų.
SERGANTIEJI!

Komitetas. ll’
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, knygute 
mis. ari

pilvo, 
gum- 
slap-

226 Broadway, kam p. C St
SOUTH BOSTON. MAS 

♦Pel, So. Boston, 21014 ir 21

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

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

netik G0 fotografišku

ma gyveno New Yorko apygardoj, 
gal ir dabar ten tebegyvena. Kas 
žinot malonėkit pranešti. O Masu- 
iienė, 6 Market and Delaware avė.

224 
18-20.

< nupirko fotografijų

Geriausias pasiūlijama*. koks ka.la buvo. 
Tinka pradiniams, nemokantiems ir mokan
tiems Reikalauk tos knygos tuojau •-Šian
dien. Kaina su persiuntimu tik 12c.

PEARL LE MONDE, 165 Publicity Bldg. 
ST. LOIIIS. Mo.

CEISINGIAUSIA UŽEIGA
253 WYTHE AVE kamp. No. 1st St, 

BROOKLYN, N Y, j
Telephone Greenpoint 5311.

Bartašiaus svetainėj, 498

ačiai žinomas vietos ir

but inai turi v 
šią naudinga ir reikalin.

5
N

co
to

F- '
“O7Y.______________  ■■■ _________________

Pranešimas.
Tuojaus po velykų LSS., 

19 kuopa statys scenoje vei
kalą ’’Žmogžudžiai”. Bisku- 
tį vėliaus — “Erškėčiu Ta - 
ku”. Meldžiame kitų drau
gysčių ir kuopų šių veikalų 
nesimokyti.

vieta, kur pirmiau laikė R. 
Kručas.

ijicškau pusbrolio Kazimiero Viš- 
gaičio ir Antano; paeina iš Suvalkų 
gub. Mariam polės pav. Kreidos 
gmino, Garliavos parapijos, Stanai
čių kaimo; meldžiu atsišaukti sy
kiu ir kitu pažįstamų: J Jurevičius, 
4 Smith st, Ansonia, Conn.

Pajieškau Vincento Griciaus, paeina 
iš Kauno gub., Šiaulių pav., Papi
lės par, Jonaičių sodžiaus. Girdėjau 
gyvena Rumford, Me. vėliaus išva
žiavo Niagara Falls. Meldžiu at
sišaukti, Petras Gricius, 791 Wa
shington st. New York City.

REIKALINGAS KALVIS, kuris mo 
ka tą darbą. Atsišaukit šiuo adre 
su:# Feldman, 165 Čook st., Brook 
lyn, N Y, ’ 17—18

R EIK ALINGAS apereiteris 
prie moteriškų koat’ų. Mo
kestis gera. Atsišaukite 
tuoj pas P. Shertwitis, 
431 Lorimer st., B’klyn, 
N. Y. . (18-9).

ANT PARDAVIMO
Pajieškau kostumiorių harberių ir 

noriu parduoti savo barzdaskut yklą. 
Kas norėtumėte pirkti, tai pasisku
binkite, nes labai gera proga. Biz
nis išdirbtas ir labai geroj vietoj. Pi
nigų ant nedėlios padaro po 70 ir 80 
doleriu. Yra 6 skutami krėslai ir vie
nas Folinis stalas Barberini gali ge
rai išmokti bolėsna grajiti. kaipgi y- 
ra maudynė su karšiu vandeniu. Daug 
žmonių ateina mandyties Vien lik iš 
maudynės galima padaryti po 3 ir 4 
dolerius ant dienos.

Jeigu atsirastų geras pusininkas, 
meldžiu tuojaus atsišaukti. Biznis ge
ras ir geroj vietoj, puikiai išdirbtas, 
tik pasiskubinki! nupirkti, nes savi
ninkas turi išvažiuoti ant vainos už 
gaspadorių. Reikalingas geras barbe-

Gera mokestis,
GALINIS I), VIDURINIS, 

Barberis,
Broadway, So Boston, Mass.

Gvarantuota ant 20 metų
L idėjini h h kepuraitės 22 k. ... S5.4*

Užplombavinir.o 50 e. ir aagščiaai 
Išvalymas ........................................... 4#*.

.; Niplomhavimas šaknį .............. H
J Skaudantį dantį duok Ištraukti 

ryt*, • vakar* apžiūrėt.

Sanitary Dental Parlor
Bedford Ave. Tarpe X-r«« l> 

1-inoa gatvių.
BROOKLYN. N. V

In

'■Ji.

60 Dc
Bock Fcr m J' ~ P K O Ž N A 

MOTERIS

Gariauaia plrmuivilka aUlga 
paa

GEO LASKEVIčlĄ

771 BANK ST., Tel. 864-S 
WATERBURY, CONN.

0
(/)

<0
O 
2

'TEISINGIAUSIA Ir GERIAUSIA
, LIBTUVIIKA

TeL 2372 Greenpoint.

Fornišiai
Naujausios mados dideliame 

pasirinkime, Lengviausios išly
gos. Taipgi parduodame pijanus.

$1.00 ANT
savaites
Pristatom į namus ir 

mas apielinkes, 
York, Central Broklyn, 
pc th, ir tt.

MACYS & MARGIN
FURNITURE CO
198-200 GRAND STREET

Tarpe Driggs ir Bedford ave’a.
Brooklyn, N. Y.

tolU
Jersey New

Mas-

ANT PARDAVIMO 
nis namas 5 šeimynom, 
4 kambarius ant floro 
randa $600, įmokėti 
$4900. Puikus medinis 
ra i su 7 kambariais 
kaina $ 2000, įmokėti 

Parsiduoda 4

puikus muri- 
1 storas, po 
su įtaisais, 

$500, kaina 
namas, 2 flo- 
lotas 25x100, 
$500.

saliunai, kaina nuo 
$300 iki $3000. Dvi vietos labai tin
kamos atidarymui saliunu. apgyven
ta lietuviais ir lenkais. Pigiai parsi
duoda biieernė ir 2 grosernės. Mažos 
farmos parsiduoda nuo $500 iki $1500, 

Kreipkitės šiuo adresu: B \ Zinis, 
Real ’

Ofisai:
Estate and Insurance Co. 
287 Bedford ave.

Tel. Greenpoint 3355
26 Court Str,

Tel. Main 380.
Brooklyn, N Y,

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda puikus namas 8 šeimy

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

Puikus mūrinis namas 2 šeimynoms 
su 11 kambarių ir maudynėms, rau
dos

VALDIŠKAS ATSIŠAUKIMAS
Namai, farmos ir lotai arti fabri

kų ir netoli New Yorko. Pigiausios 
kainos $10,00 rankpinigių, o liku
sius mokėk pagal išgalę. Titulas sa- 
vinĮnkystės gvarantuotas Uždarbis 
užtikrintas, Rašykite ar ypatiškai at- 
slankykite pas SLAVONIAN COM
PANY, 309 Broadway Ronin 210 E. 
New York, N Y

Reikalingi agentai kiekvienoj kolio- 
nijoj.

atyda, nežiūrint, ar tie recc 
Lietuvos ar Amerikos dakt 
Tai vienatinė lietuviška a] 
ka. Bostone ir Massachu; 
valstijoj Gyduolių galit g, 
kokios tik pasauly yra vl 
jamos. Galit reikalaut per

K. Hensas
CAFE IR POOL ROOM 

tinkamai laiką praleist.
Tai yra rerianala

K. HENSAS
€9 Gold St,

BROOKLYN, N. V.
Telephone: Main 7528.

Telephone TJOU ureenpoint.

Visi į McCaddin svetainę!
Subatoj, 10 d. kovo, visi 

vietos ir apielinkių lietuviai 
privalo atsilankyt į McCad
din svetainę, kuri randasi 
ant Berry st., tarpe 
ir 3 gatvių, nes ten 
perstatyta puikiausia
kių aktų drama “Patamsio 
Galybė”. Dramą stato LSS. 
19 kuopa. Lošime dalyvauja 
gabiausi vietos aktoriai, 
kaip tai: J. Kačergis, Sta- 
kauskiutė, Sadauskienė ir 
kiti. Veikalas “Patamsio 
Galybė” bus su dainomis 
Pradžia 8 vai. vakare: sve
tainė atdara 7:30 vai. vaka
re.

’’ 3. kovo, McCaddin sve
tainėj, buvo vakaras “Har
monijos” choro. Sulošta o- 
perėtė “Velnias Išradėjas”. 
Žmonių susirinko pilna sve
tainė ir rengėjai ture.’ <»ry
žaus pelno. Dailės žvilgsniu 
operetė atlikta gerai. Tei
sybė, buvo tūlų trukumų, 
bet reikia atsiminti, I 
lošime dalyvauja ne profe
sionalai, bet darbininkai, 
kuriems laikas nepavelija 
viską atsakančiai išmokti.

Svečias.

taip: mes pasikalbėjome su 
vietos žydžių moterų komi
tetu, kad surengus demon
straciją, bet nesikreipėme į 
centrai) komitetą, nes tikė
jomės, kad viską atliks vie
tos skyrius. Nors vietos sky
rius ir buvo pažadėjęs viską 
atlikti, bet nieko neveikė, 
todėl mes likome suviltos.

žydžių komitetas ne tai]) no
rėjo demonstracijos, kai]) 
pinigiškos paramos, t. y. 
kad mes prie jų pinigiškai 
prisidėtume.

Dabar bus susinešta su 
centraliu komitetu ir jeigu 
t-k bus galima, tuojaus su
rengsime demonstraciją. A- 
])ie tai savo laiku pranešim 
per ’’Laisvę”.

A. Jurevičienė.

Nedėlioj, 11 d. kovo, po 
N r. 878 Driggs avė., Brook-

Pajieškau pusbrolio Antano Meškio, 
Kauno gub, Šiaulių pav., Kursienų 
miestelio. Motai atgal gyveno 
Brooklyn, N Y, Turiu labai svar
bų reikalą, malones atsišaukti. O 
Adomavičiūte, 201 Fairmount str. 
Fitchburg, Mass.

Pajieškau pusseserės sūnaus Kazi
miero Lokeckoi Suva’kų gub., Liud
vinavo par., 3 ’metai atgal gyveno 
Worcester, Mass. Meldžiu atsišauk
ti, arba kas žinot nraneškit. A 
Žebraitis. 117 So 22dn st, Herrin,

neša $400 kaina $2700.
B. A. ZINIS, 

Bedford ave. Brooklyn, 
3355 Green point.

. Taipgi vedu visokias kriminališkas 
r civiliškas provas darau visokius do

kumentus, kontraktus, ir pardavimo 
aktus už prieinamiausią kainą. Ro
das duodu dovanai, C. L. Fasullo, 26 
Court st. Tel 380 Main.* • »

KAS NORI ĮGYTI didelę krau
tuvę, naujai įtaisytą, randasi geroj 
vietoj arti kampo Van Deam str, ir 
Greenpont ave. gyvavęs groseris per 
27 metus. Labai paranki vieta dėl gro 
sernės arba aptiekos, Lenkais ir a- 
inerikonais apgyventa, Klauskite pas 
L Bloomflied bekernčj ir lončruimyj. 
61 Greenpoint ave. Blissville, L. .1, N 
Y • 18—21

CAFE 
kelei vingus 

priimam ko- 
nogražiau- 
sia ir visa
dos teisin
ga rodą.

Gydau ligonius įvairiomis ligomis, 
o ypač mano specialė 

tai moterų lijjoa.

Gerai įsitėmykit adresą:

D R. H. MENDLOWITZ
271 Berry St., Brooklyn,N.Y 

Kampas So. l-mos gatvės. *

su- 
, - ------.___  . kad ta knygu-
jtė lik tam reikalinga, kuri* kazyruo- 

ia. .Jeigu kuris slaptybes visokias ne
žinote. tai nrisiuskife štampų už 25c, 
ir gavo (lažinosi!e. Agentams perkant 
nemažiau tuzino, nuleidžiu 50-tą nuo
šimtį. Perskaitęs šį angarsinima rą-

REIKALTNGA moteris (gaspadinė) 
i pas našlį, šeimynos —du vaikai jau 
nemaži; st ūboj darbo nedaug, butų 
reikalinga prigelhėti valgomų daiktų 

1 krautuvėje. Darbas ant visados; apie 
išlygas praneškite per laišką: Simo
nas Pestynikas, 439 Main St. 
Bridgeport, Conn.

ANT PARDAVIMO puikus cigar- 
štoris, geroj vietoj, biznis išdirbtas 

, per 6 metus, randasi apgyventoj vie
toj lietuvių, lenkų ir rusti. Parsiduo
da už prieinamą kainą. Priežastis 
pardavimo — savininkas eina į dide- 

' nj bizni. Atsišaukite pas Bieliauską

bus susirinkimas LMPS. 
Pild. Komiteto. Pradžia 2 
vai. po pietų. Visos narės 
malonėkite atsilankyti, nes 
turime daug svarbių reika- 119 Grand st. Brooklyn, N Y

Ą. Jurevičiene. I

Specialistas vyrų, moterų, vaikų

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

i 2 va! po pietų. Egzaminavimas dykai. 
Kalbame lietuviškai.

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

AŠ GYDAU PASEKMINGAI
Apart mano ligos ir pasekmingos praktikos ir įrengimas mano 
ofiso įvairioms mažinome, duoda progą geriausiai išekzaminuoti 
ligonius. Apart įvairių mašinų turime elektriškus aparatus, kuri* 
turi didžiausią svarbą gydyme įvairiomis ligomis sergančių kaip 
nervų liga ir kitokių, lygins, galite matyti mano ofise naujau
sios mados mašinas, kurias čia negalima aprašyti, dėl stokos vie
tos.

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

DAKTARAS D. WASSERMAN

AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ IŠ 
PRIEŽASTIES LIGOS?

JOSEPH LIPMAN, M. D
. Specijalistas moterų ligą 

(14 E. 50th SU New York, N. 1 
OFISO VALANDOS:

iki 10 vai ryte; nuo 1 iki 2 vai. p« 
piat ir nuo 7 iki 8 vai. vakare

Nedėllomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs liti 

lame ir pasakome visas ligas ir pa 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusiems B 
gontams parūpiname vietą, kol fyd* 
ji. Reikalui esant kreipkitės met 
apžiūrėsime ir duosime prieteliiką re 
ią. Patarnavimas visai pigus. Neai 
tuirikite mane antrašo.

DR. J. LIPMAN
A14 E. 50th St., NEW YORK, N. 1 

Kalbama lietaviikal.

SUčfiDYK PINIGUS 
1K SKAUSMĄ.

Bjauriausias skausmas dantų 
sustabdomas ant syk. IŠTRAU
KIMAS danties atliakamas bu 
mažiausio skausmo. Artistiškas 
“bridge” ir “plate” darba atlie- 
kams 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 Rusišk&i.

Tel. Greenpoint 1568.

A. DOBROVOLSKIS
Pirmo* kleaou CAFTB.

Geriausi Girymai.

Moterų demonstracija ne
įvyko.

Subatoj, 3 d. kovo, LMPS. 
1 kuopa, sykiu su žydėmis 
moterims, norėjo surengti
protesto demonstraciją prieš] 
maisto brangumą. Lietuvių 
moterų prisirinko i New 

'Plaza Hall gana daug, bet 
žydžių visiškai nebuvo, to- 

*dėl ir demonstracija neįvy-.
ko.

Daugelis lietuvių moterų 
užsipuola ant LMPS. 1 kuo
pos narių, būk jos esą kal
tos, kad neįvyko minėta de
monstracija. Dalykas buvo,

GERA PROGA dėl lietuvio ar len
ke. tapti savininku. Parsiduoda duon- 
l epykla (hekernė), biznis išdirbtas, į- 

j eigos nuo $350.00 iki $500.00 ant sa- 
l vaitos, nereikia išvažinėt ar išnešiot, 

iCity, bus prakalbos Liet. j°l<io bargayimo arba knygučių nė- 
Politikos kliubo. Pradžia 2 slako. h. kill', lWyku vpl.t(,s

Į vai po Įlietu. Laike Šių pra- ar‘t $1800.00, randa su bekerne, Ao- 
kalbų bus papiginta įstojimo ‘
mokestis, todėl kurie norite kainuoja tik $2.r4)o,oo, už staką duo- 
nrio kliubo nrisirašvti naši-!<lasi.::° <lipnų r*'a>p-ĮMie Kiliojo , Je)pu np(ur-tų visų pjnigl, ffa|į
naudokite proga. I likti margičium. Pirkit, o nesigal-

Taipgi parsiduoda buveinė geroje 
vietoj, randa pigi — $25,00 su rui
mais, biznis eina gerai, tarpe lenku 

lietuviu, netoli nuo fabriko ir 
štai apgyventa: Kaina $650.00.

s namas 34 fa-

52 ros k p. draugams.
LSS. 52 kuopos mėnesinis'ti 

cnai’vinVi'nTiQ ivvks: 1<OVO 11 lA,,t Par(,«vimo puiku SU. 11 inKimaS J y Įmilijų vertas $17000,00, galima pirk-
d. S m. po numeriu 140 E. tj už $12000,00, įmokant $2000.00, na- 
19th St. N Y. C. 2-rą valan-ln,as ^ts sav<?

_ jissimoka. Ant pardavimo 3 saliunai, da po piet. Draugai malone- | gerose vietose nuo $80p.00 iki $3000,- 
kite pribūti j laiką nes bus.^'^^u
daug svarbių reikalų aptar-; 26O Warren st Jersey City. N J. 
ti. Sekrt. A Klimiute. I (17-ip)

(t
'•ėPS-FIffiįįiji

MO EAST 22 ST.H

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

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

ryti, kad išgelbėti gyvastį ir paaiš
kins apie ligą. Gydau per 20 metų 
visokias ligas su didžiausiomis pa
sekmėmis kaip tai: nusilpnėjimą, už
sikrėtimą kraujo, pilvo, širdies, plau
čių jaknu ir ti.

Dėl gydymo nervų ir lytiškų ligų 
turiu visiems gerai žinomą elektrišką 
aparatą ir N-spinduliai, per kurią 
matyt kiaurai kūne. Ne kiekvienas 
daktaras turi tokius aparatus, dėl 
to, kad labai brangs. Chemiškas iš
tyrinėjimas šlapume. Neatidčliokite 
ant rytojaus, bet tuojau ateikite pas 
gerai žinoma:

Dll. LEONARD LANDES .
Ofiso vai.: nuo 10 vai. ryto%ki 8 

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

3rd Ave., New York City.

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 į visus kraštus 
Amerikos, kas tik kokių parei
kalauja, ir kokios tik yra var
tojamos. Ypatingai užlaikau 
visokių VAISTŲ NUO PLAU
KŲ SLINKIMO. PLEISKANŲ 
IR TT., NUO PLAUČIŲ, REU- 
MATIŽMO, KOSULIO, NUO 
PERŠALIMO, NlH) SILPNU
MO ŠIRDIES IR TT.

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

Taipgi sutelkiu rodą vieekiue- 
se atsitikimuose ir patarnauja 
visokiuose reikaluose.

\ DOBROVOLSKIS.
3 7.7 Graham A v

cor. Skilman av. Brooklyn, N Y.

F. KUDIRKA, 
Lietuvio Aptieks ir Savininkas 

64 GRAND ST.
Brooklyn N. Y.

Rusiškoj kalboj knyga apie au- 
tomobilų amatą su klaus- 
mais ir atsukimais, kas rei
kalinga prie egzamino. Rei
kalinga šoferiams, mokiniams 
ir automobilistams. Sutaisė 
L. Tychnievičius. Kaina 75c.. 
su persiuntimu 80 c. Norintie 
gali gauti ir angliškoj kalboj. 
Kainuoja su persiuntimu 80c. 
Taipgi daug didesnė ir su 
paveikslais anglų kalboj $1.60

L. TYCHNIEVICH, 
231 W 50 str. New York Qty




