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Tėvai žudo vaikus

kalbą pasakė Prusą

Pu prekinius laivus. Vadina
si, social-patriotai savo 
sali stumia prie karės. Tuo 
tarpu internacionalistai so- 
ialistai reikalauja, kad Is-

T'REZIDENTAS APGINK- j 
LUOS PREKINIUS LAI-

ko Cooper Union Hali kal
Washington, 9 d. kovo.—

Prezidentas Wilsonas palie-, hinmKų vadovas 
pė sušaukti nepaprastą kon-1 Dobs. Sykiu su jir 
greso sesiją ant 16 d. ha- pačios estrados ka 
landžio. Taipgi Jormališkai i Kirkpatrick, 
jis pasakė, kad turįs pilną' Dėbso k]ausė 
teisę tuojaus apginkluoti vi-'kai]) 3000 žmonių, 
sus Suv. Valstijų prekinius neįtilpo. Mūsų judėjimo

iau gene

daugiau, 
o d angy-

1; ivus, nelaukiant kongreso 
nutarimo.

vadovas pasakė: “greičiau 
tegul mane sušaudo, kaip 
Wall streeto išdaviką, bet

išpildys— tuojaus laivus aš nebusiu išdavi 
apginkluos ir tas skaitysis 
pradžia kares tarpe Su v. I 
Valstijų ir Vokietijos. j k

10 d. kovo Wilsonas jau 
’davė paliepimą apginkluoti T1 
prekybinius Amerikos lai
vus. “New York 1 
kuris geriausia žino prezi-

• dento pienus, sako: “dabar 
^Amerika jau randasi stovy 
ginkluoto neutraiiškumo. A- 
n;erikos prekybiniai ir paša- 
žiėriniai laivai netik bus ap-

i ginkluoti kanuolėm (ginties 
niuo submarinų), bet ant lai
vų'bus pastatyti ir specialiai 
kareiviai.

Jeigu dabar vokiečių sub- 
marina paskandins Ameri
kos laivą — tai galima lauk
ti aktyviškos karės.

Laivyno ir karės minis
terial paprašė telegramų 
•siuntimo agentūrų nesiųsti 
Europon jokių žinių apie A- 
vnerikos laivų judėjimą.

ninku klesos.”
Minia triukšmingai svei-

;nurodė, kad generališkas 
streikas vra tinkamiausias

World” kitko, savo prakalboj, E.
Debs pasakė:

“Socializmas davė 
man naują gyvybę, davė 
man idealą, davė man 
dvasia ir už ta socialis
tų judėjimą gatavas aš 
gyvastį atiduot.

Aš esu neištikimas kreipta prieš priešų aerop- 
bažnyčiai, kuri palaiko 'laną.
vergiją, aš neištikimas' 
valdžiai, kuri slegia 
žmones, bet aš ištikimas 
liaudžiai ir kovoju . už

kalba savo kazo- * ;

i- tkęs kazokų uniformoj, kas

' Žemiau aeroplanams muš
ti kanuolė Solonikuose. At-

žmon iškurna.

landžio mėnesi jisai vykstąs

į San Francisco gelbėti 
draugą Mooney neteisingai 
nuteistą miriop būk tai už 
bombų konspiraciją. “Jie ne
pakars draugą Mooney, o jei 
gu pakars, tai tegul antrą 
kilpą parengia man”— sušu
ko Debsas. maitinties.

*W. *.z .-

li atstovau- [Via 
dą) Savo manija Ir ant toliaus pasilik- 
nurodė į tąĮtų neutrališka.

patauja Prusnose.
Mirtingumas visoj Vokie-

rios epidemijos platinasi ne
paprastu greitumu. Padėji
mas yra daug blogesniu ne
gu manyta.

vų žudo savo kūdikius, to
dėl kad negali

MASKVOJE.
Vidurinių mokyklų moks

leivių Maskvoje yra nema
žas skaičius. Juos šelpia 
vietos Lietuviu Komitetas. 
(lyvenantieji bendrabučiuo
se yra bent kiek liuosesnį 
negu yoronežiečiai ar petra- 
oiiiečiai. Materijaliai moks-

gauti jiem ]ejvjaj toli gražu nėra taip

pakilti bulvių kainos.

BADAS VISIEMS J AKIS 
ŽIURI.

Netik Vokietijoj žmonės 
žudosi ir tėvai savo vaiku
čius žudo, kad duonos nebe-

Tos pačios žinios ateina iš 
Rusijos ir Anglijos.

Net Rusijos meška 
šaukė konferenciją Petro
grade, kad apkalbėjus opų
jį klausimą apie tai, kaip iš- 
rinaitint žmones.

DŽIAUGIASI. KAD KARĖ 
BUS.

Didieji New Yorko laik
raščiai, Wall st., ammunicio- 
nieriai ir garlaivių kompa
nijų savininkai didžiai nu
džiugę iš Wilsono apskelbi
mo, kad Amerikos laivai bus 
apginkluoti. Jie pramato ka
rę ir džiaugiasi tuo.

Tačiaus darbininkų tarpe 
Jhenū jokio džiaugsmo, pla
čiose’ žmonių miniose nėra 
jokio džiaugsmo. Amerikos 
žmonės, darbininkai, farme- 
riai ir net buržuazijos da
lis, aiškiai pasakė nenorin
ti karės. ' *

Tačiaus augštumenė, Wil- 
sonui vadovaujant, ant žūt
būt nori karės.

“Tai apaštalas Amerikos 
darbininkų judėjimo” — pa
sakė draugas Leo T rock i, iš
girdės E. Dėbso prakalbą.

kaltinimą ant dviejų asme
nų, rengusių revoliuciją In-

100 DDL. Už PASKANDI
NIMĄ SUBMARINOS.

Kapitalistai jaučia, kad

Ant vokiečių laivo Appam, 
Norfol, Va., atrasta bevieli
ai stacija. Tenais būdavo 
gaunami įsakymai iš Vokie
tijos.

Amerikos valdžia rengia

v’AWI ERIKOS BANKIERIAIi 
rnm ’JA CHIN1JAI PAS-WOx KOLĄ.

Ameri ^os l,an'<ier'a' ren- 
i. giasi-Chir. 'j°s valdžiai duoti 
■ ?25 niflionu s do.lernJ. pask1°’ 

ns. 10 d. kov '° .lsy?zlaY° dl! 
bankų atstovu K Chiniją del 

r' galutinos sutarL cs‘ 
v ; ‘ Mat, jeigu Suv. Valstijos 

apskelbs Vokietijai y. a5ę’ 
tuomet Chinijos va!<Y' /,ia ,us •• - anko-

Viršui Amerikos ambasa
dorius Berlyne, kuris grįžta 
namo.

Žemiau von Bernstorf f,

vai bus apginkluoti ir jau 
dabar pradeda skirti dova
nas U3 paskandinimą vokie* knygą, kurioj bus surašyta 
čių submarinų. Į Oklaho- 
mos valstijos parlamentą 
tapo įnešta rezoliucija, kadi 
gubernatorius išmokėtų šim
tą dolerių tam* kareiviui, ku
ris pirmas iš kanuolės patai- 
kis į submariną, kuri norės 
paskandinti Amerikos pre
kinį laivą.

Ant submarines randasi 
nemažiau 10 žmonių, tokiu 
būdu Amerikos kapitalistai 
i ž nužudymą žmogaus mo
kės nedaugiau $10. Mat, 
Amerika visgi bizniška ša
lis. Europoj dabar kareiviai 
negauna ir 5 centų už nužu
dymą žmogaus, o čia mokės 
net dešimti doleriu. 4 4

visi suokalbiai, 
Amerikoj.

buvęs Vokietijos ambasado 
rius.

VIS DAUGIAU ŠNEKŲ
x APIE ŠNIPUS.

Hobokene patraukta teis
man trįs vokiečiai, kuriuos 
kaltina suokalbyje isdinami- 

amunicijos dirb-tuot kelias amum 
tuves Jersey City

aprūpinti, kaip ištikrųjų tu
rėtu būti. Bendrabučiai kaiį) 
vaikinui, tai]) ir mergaičių 

' kimšte prikimšti; daugiau- 
l’:sia tenka gulėti po du vie- 
l’ noje lovoje. Vis tik pastarų

jų padėjimas daug geresnis, 
iegu tu, kurie dėl vietos sto
ws negali patekti bendra- 
bučiuosna (tokių gi yra ne- 
naža). šiems daugiausia 
tenka gyventi priemiesčiuo
se. Jų padėjimas dažniau
sia stačiai apverktinas, nes 
jie gauna visoms išlaidoms 
\os 25 rub. per mėnesį. Tu
rint omeny dabartinį bran
gumą, lengva suprasti, kad 
už tuos pinigus moksleivis, 
ypač gyvenąs priemiesty, 
jokiu budu negali žmoniškai 
pragyventi. Kažin kodėl mu- 
i u komitetas taip mažai do
mės kreipia į vargingą mok
sleivių padėjimą? Kokia, a- 
eitis laukia moksleivių, gy

venančių tokiose sąlygose? 
Viena nelaimingoji džiova, 
kuri jau yra pakirtusi tiek 
tėvynės sūnų. Praėjo visa 
vasara, ruduo, baigsis žie
ma, o musų Komitetas vis 
na r tik žada atidaryti ben- 
(irabūtį. Pasiteisinimas, būk 
luto negalima esą gauti, 
vargu yra nuoširdus, nes, 
norėdami, visuomet galėtų

su-

snė, nei ligišiol, maisto kon- ” 4~ z

Iš Franci jos praneša, kad 
ten visai trumpa su duona.

TA Į MEXIKĄ.
Chicago, 111. — Per vienąlygus Tolstojui. Jam nesise

kė, kaipo politikui, bet se-1 
kėši, kaipo žmogui. i išdavė 110 pasportų žmo-

------------- 'nėms vykstantiems i Mexi-
I ROF. SCOTT NEARING. ką Daugiausia vyksta į Me

turėję vietos pasižymėjo

DIDŽIAUSIAS TAIKOS 
MITINGAS NEW YORKE.

Kada valdžia rikiuoja ka
rę, žmonės šneka tik apie

Toledo universiteto turėjo 
rezignuot iš profesoriaus u- 
rčdo, nes patriotai ji labai J<ime su Vokietija Mexiko- 

susidarys gana stipri vo- 
Nearing kiečių kariumėnė.

persekiojo. Jam jau įkyrėjo j 
tie persekiojimai.

> savo didelėm 
simpatijom dėl darbininkų. 
Jisai tai]) pat yra didelis 
priešas rengiamosios karės.

Seniau kapitalistai buvo 
prašalino Nearingą iš Penn
sylvania universiteto.

ISPANIJOS SOCIAL-PA
TRIOTAI REIKALAUJA

KARĖS.
Ispanijos social-patriotai.

Labai liūdna, kad musų 
‘ auklėtojai” taip mažai rū
pinasi besimokinančia jau
nuomene, kuri, negaudama 
iš šalies pagalbos, turi nešti 
sunkų gyvenimo jungą.

ZEPPELIN MIRĖ.
Garsusis vokiečių orlaivi

ui nkas grafas Zeppelin mi-iv i v 1IVCUCI J nuu iiinnuv

valdžia buti'nai apginkluo- Irė Charlottenburge.
PIETŲ AMERIKOJ.

Minios žmonių susi- Buenos Aires. — čia ple- 
rinko New Yorko Carnegie ruojama suvažiavimas ats- 
Ilall pereitos petnyčios va~!į0VlI Amerikos respu- 
kare. Kalbėtojais buvo Me-jpup^ Sutikimą atsiųsti de- 
yer London, . B. March, :]egatus davė jau Argentina, 
Green Balch ir J. Slaugter.Brazilija ir Peru. Bus

Pirmininkavo Joe Canon, kalbama apie budus už- 
soc. partijos kandidatas į baigimo Europos karės.

Anglai netoli Jeruzolimo

Taikos reikalams. surinkta 
daugiau, kaip $5,000.

Kiekviena karta, kada tik 4 4 Z
kalbėtojai suminėdavo Bri
tanijos vardą,z publikoj pa
sigirsdavo paniekos balsai.

M. London palygino Bry- 
aną prie Tolstojaus.
pasakė: patriotai nori
kart

Londono Daily Chronicle 
praneša, kad anglų karin
iu ene,- vadovaujant genero
lui Maude, jau randasi ties 
pačiais Bagdado vartais

MEXIKA ORDERIUO.TA 
AMUNICIA Iš JAPONI

JOS.
Generolas Carranza, ma

toma, nori prieteliškumo iš 
japonų pusės. Štai, dar tik 

Jisai visai neseniai Mexika užsa- 
pa- kė Japonijai pristatyt 20 mi-

i iškas miestas, kur gyveno 
senovės chalifai, vyriausi 
atstovai mahometonų tiky
bos.)

Paėmimas Bagdado, be a- 
bejonės, turės labai didelę 
reikšmę. Patsai Bagdadas

tintas miestas.
Taigi, Messopotamijoj an

glams vis labiau pradeda 
'sektis. Neseniai jie atėmė iŠ 
turkų Kuttel Amara.

Ties Tel-el-Cheria, taip 
apie 20 mylių nuo Jeruzoli
mo, taip pat eina dideli mū
šiai. Anglų laikraščiai sako, 
kad Jeruzolimas greitai bus 
anglų rankose.

Turkų oficialiame raporte 
sakoma, kad anglai esą at
stumiami nuo Jeruzolimo.

■M



LaWOBO

KRYPSTANT | DEŠINĘ. MARGOS 
MINTIS 1 Dvasiškas kampelis

Nors rengiamosios 
rėš pobūdis toks, 
jau aiškus, nors amunici- 
jinis patriotizmas reikšdina-

ka- kelti prieš Ameriką japo- 
rodosi, nūs ir mexikiecius.

“Vorward” jau gavo 
tai vėjo ir turėtų gauti dar 

si bjauriausiose formose, o t daugiau. Jeigu dar karei 
betgi ir Amerikos socialistų nekilus ir neištirtomis žinio- 
tarpe jau apsireiškia nesuta-(niis pasiremdamas jisai jau

• •• i . • (v vnl t n rl n i p Irti 1 Ivi n ni nrimas, disharmonija, kuri 
gali turėti labai dideles pa
sekmes.

Jeigu ant Europos padan
gės karės debesiai rinkosi 
nepaprastu greitumu, tai 
to negalima pasakyt apie 
Ameriką. Suvirš 30 mėne
sių mes galėjome prisižiu- 
rėt, kas dedasi Europoj, ga
lėjom mokinties, daryti iš
vadas. Ir jeigu dar, nepai
sant to visko, vistik randa
si ir musų tarpe žmonių, 
kurie jau taikosi įsilipt į 
patriotų vežimą, tai galima 
tik norėti, kad jie kogrei- 
čiausia nuvažiuotu savo ke
liais.

Ch. Russell nori karės, 
nes ji, jo nuomone, prisku
bins taiką. Jisai žinoma, vi
sa širdžia su franeuzais ir 
anglais, kurie “gina kultū
ra”. John Spargo, Soc. Par
tijos Pildančio Komiteto na
rys, jau gieda panegirikus 
Wilsonui ir, jeigu karė kils, 
žinoma, stovės ties preziden
tu. Arthur Le Seur, kuris 
ligišiol buvo bene pačiu kai-

| Neskanai jaučiasi Euro
pos liberalai ir socialpatrio- 

r. 'tai. Jie jau jaučia į kokį 
uz liugyną įbrido ir bijosi tos 

dienos, kuomet reikės išduo
ti sąžinės rokundą.

I Tokių džentelmonų 
apie baltom pirštinaitėm yra 

kraują na (^auS- Karei kilus,

su 
ga- 
jie

Kairiųjų socialistų prie- ! amiai sau gyvendami, _ nie- 
dermė stovėti ant savo prin- aei izi^a(^anu,v hise 10- 
C’pų sargybos už šventą azPakaho kai žygių. Ir 
tarptautišką visų šalių dar- a^m()S{ey°.l
bininkų brolystę. Taip kaip 
draugas Eugene Debs pa-

darni jie nepavirto šunimis, 
kurie ėda vienas kitą. Jie 

irakal- huvo mandagus, kultūriški

mane sušaudo, kaipo išdavi-1 Vienas iš New Yorko lai
ką, bet aš neisiu pagelbon kraščių pasiūlė tūliems pa- 
ka])italistų karei.” Musų sužymėjusiems pacifistams 
’’Eugene” žino ką šneka!
Mes didžiuojamės juo.

Kiekvienas partijos narys 
turi veikti. Tik partijos mi
nių veikimas apsaugos di
džiumą vadovų nuo pakry- redaktorius Londono 
pimo i šunkelius. Tik kai- “
riųjų elementų veikimas pri-

ir socialpatriotams išsireik
šti apie kares tikslus. Atsi
liepė šie vyrai: Dr. Theodo
ras Wolff, redaktorius Ber
lyno Tageblatto, H Massin-

1 Ar jūs žinote, kiek “šven- vieną negrą. Viens baltas 
Koviečių centre laike Lie- ■ toji”katalikiška bažnyčia nu buvo tai Mt. Washington 

žudė žmonių, kurie kitaip n etodistų episkopalų bažny- 
galvojo, negu bažnyčia no-.čios kunigas, Frederic A. 
įėjo? Gould. Policijos leitenantas

Popiežiui Julijonui viešpa- llolan savo oficialiam rn- 
taujant nužudyta —

Laike skerdynių Franci- 
bom, nes jos perdaug žiuri į joj (Baltramiejaus nakties

tuvos Šelpimo Fondo pra
kalbų surinkta $28. Ten 
buvo visas “Kovos” štabas.

H: Ąt

Patartina moterims 
kviesti Kapsuko su prakai

miau kritikos.
Šeimyna privalo turėti 

kūdikių tiek, kiek ji gali , 
išauklėti sveikų, kaip fyziš-/ 
kai, taip ir protiškai ir tik i 
toki yra pageidaujami pilie
čiai. Ir tik tada sumažės 
kriminalistai ir kitokie ne
naudėliai.

Jeigu yra įstatymas, da- 
leidžiantis daryti aborcijas

ne-

jo akis ir neklauso, ką jis 
kalba. *****

Kapsukas kaneč nori gaut 
iš J. Gegužio $50 Sąjungos 
namui.

O kiek 
nuostoliu 
d rovei?

Kapsukas 
“Keleivio”

atnešė 
ben-

200.000. porte rašo, kad ji užtikęs nesveikom moterim (sifdi- *€ *■ < 1 1 r /A 1 1 t I T > 4* O 1 4* O 1 Irnrini
už skrynios besislepiant. likem ir kitoms), tai kodėl 

negal būti daleista kontro-
AREŠTAVO KUNIGĄ Mi.'i*uoti gimdymą, vengiant ap 

ŠIAS BELAIKANT. •’■''eisimo toms moterims,.

« J
¥ !

ir tt.) — 109.000.
Karėse prieš 

waldensiecius —
Laike jėzuitų 

mo — 900.000.
Pagal paliepimą kunigaik-'Jono gr. katalikų bažnyčioj,1 

ščio Alba Olanduose, 
met tą šalį valdė 
na i— 136.000.

Inkvizicija nužudė —150.- klebonas. Policija paėmė jį 
000. (Stačiai nuo altoriaus ir nu—

Laike airių skerdynių — gabeno kalėjimai!, kur jis 
150.000. pastatyta po $1,100 kauci- 1

Laike karių katalikų su jos. Varantą jo areštavimui t 
maurais (netikėliais, mat) išpirko tūlas Lukas Krupic-| 
Ispanijoj 1.500.000. Žydų kas iš Philadelphijos, kurį j 
Europoje išžudyta dėlei reli- tasai tėvelis būdamas anuo- 
giškų persekiojimų, ypač Is- met 
panijoj — 1.100.000. Laike kriaudęs ant $500. 
viešpatavimo karalienės 
Marės — 23.000.

150.000. Gazieta “Saulė” praneša 
iš Bayonne, N J.

Pereito j pėtnyčioj švento

kuo- laikant mišias, buvo areš-i 
ispa- luotas kunigas Jonas Kroch- į 

'malny, šv. Jono parapijos ‘

(kurios kaip mašinos kas 
metas gimdo. Tų vargšų 
beturčiu kūdikiu miršta be
veik 50%, o kurie užauga, 
negal būt naudingais na
riais draugijos, nes jie 

(skurde užaugę neišauklėti, 
kaip reik, neišlavinti.

Sir James Bar r, preziden
tas Britanijos medikalės 
draugijos 1912 m. pasakė: 
mes turime rūpintis apie 
ateities gentkartę ir mūsų 

jprivalybė atkreipti didesnę 
atydą ant jos naudingumo 
(quality), o ne ant skaitlin- 
gumo (quantity). Visų šalių 
didžiuma socialistų stovi už 
gimdymo aprubežiavimą 
nežiūrint to, kad ir ant že
mės galėtų išsimaitinti da 
daug daugiau žmonių. Ru
sijos darbininkai karštai di- 
skusavo- šį klausimą ir galų 
gale priėjo prie to, ka< 
darbininkiška šeimyna turi 
turėti kūdikių tiek, kiek ga
lima atsakančiai išauklėti.

Kad ir mažiau kūdikių, 
bet sveikų kaip fyziškai, 
taip ir protiškai, o nauda dėl 
draugijos bus didesnė iš vi
sų atžvilgių.

Kiekvienas protaujantis 
žmogus privalo kovoti už 
gimdymo aprubežiavimą, jei 
gu jam apeina nors kiek 

i gerovė.
! Priešai gimdymo aprube- 
žiavimo netur sveikų argu
mentu, tai stveriasi už 
gamtos įstatymų, kurie jau 
yra seniai sulaužyti žmonių 
augštesnės klesos ir pa
čios valstybės.

Didesnis prasižengimas 
prieš gamtą gimdyti ne
sveikus kūdikius, leisti juos 
ant amžino vargo, negu ap
sisaugoti nuo jų.,

J. Parulis.
I Brooklyn, N Y.

# % j: #
pinigas visuomet 

Philadelphijos 
-Brooklyno filosofiją.

*****
“Naujienos” jau nekalba 

apie tą garsųjį špoką, nes 
mato, kad lazda turi du ga
lu.

Bostono 
persveria

Philadelphijoj nus-
Nation”, C P Scott, redak

torius “Manchester Guar
dian” ir Pierre Renaudel, re
daktorius socialpatriotiškos 
“Humanite”.

Visi tie ponai jau nori 
taikos, nes mato, kad žudy- 
i ės 7 milionų žmonių prie 
nieko neprivedė. Gilume šir- 

by vienam atsitikime. .Ka- (dies jie jau jaučia bankrutą 
rei kilus, jos pradeda agita- diplomatijos, civilizacijos, 

remdamos ir kultūros, ir, bijodamiesi rė
minių judėji

mu. Jos pasisakė veiksian-

.(vers svyruojančius elemen
tus eiti kairyn. štai, tiktai 
ačiū kairiųjų minių veiki
mui New Yorko ir Brook
lyno socialistų organizacijos 
užima gana padorią tarptau- 
tišką poziciją. Jos jau pasi
sakė eisiančios prieš karę

riuoju tarpe Pildančio Ko- ciją už taiką, 
miteto narių, prisidėjo prie naudodamos 
bepartyvės farmerių lygos

* * . |: * *
Broli Bagočiau, nekalbėk 

taip, kaip kalbėjai Algirdo 
draugijai Waterbury.

It is not fit to print, bet 
nekalbėk!

* * * * *
Aš sėdžiu su savo drau

gu, o greta musų, čia jau, 
smuikininkas ir pianistas.

Taip jauku, taip smagu.

hie. Prieš mirsiant ji pasky
rė visą savo turtą katalikų 

20 d. vasa- bažnyčios įstaigoms. Ji buvo

North Dakotoje ir agituoja (čios aiškiai darbininkiškoj | ...“Mes, girdi, i,u 
u? taip vadinamą valstijinį pakraipoj, nesišliejant prie kos, mes nenorime 
socializmą. Jisai ir jo atseo- jokių buržuazinių taikos da- kurios bent tautos griuvė- 

k rytojų. Kiekvieną partijos siu....” taip mikčioja Re-
valdžiai parį, įstojant) kariumenėn, naudeliai, Wolfai ir jiems 
zee* i'nncinn/*i/\a Innl/nn IzMtrrA v r • • • i • •

voliucijos, mikčioja apie tai-J1’ svietas aplinkui toks gra- 
ką. * r . .

...“Mes, girdi, norime tai-|Yenb ^.ame rbjuj.
i matyt, draugiškumo,

(žus. Norėtume amžinai gy- 
— x x--------- . • • Pasauly

liūdesio ir

Paleistuvių karaliene pali- 
(lš “People’s Press). ko pinigus katalikų bažny- 

-- čiai. Duluth, Minnesotoj, pa- 
Sugavo kunigą paleistu- si mirė senė Marė Le Plo

vės name. ’’Naujienoms 
praneša1 iš Pittsburgh:

Tai atsitiko
rio. Policija įsilaužė į neg- nuteista kalėjimai! 1913 me
rės namą po No. 30, gatvėje tais už laikymą paleistu vys- 
Conductor Way, rado tris tės namų ir tik pereitą ru- 
negres, du baltu vyru ir denį paleista iš kalėjimo.

vaujama bepartyvė farme- 
rių draugija siūlo
paimti j savo rankas visą 
'karišką ir kas su ja rišasi 
išdirbystę ,(amunicijos, plie
no dirbtuves, drapanų ga
minimą etc.) Tuomet, jo 
nuomone, karės nebus, bot... 
jeigu karė kils, tuomet, Le 
Seuro nuomone, reikia ka
riauti, reikia stovėti “ties 
prezidentu.”

Perskaitę panašias
Seuro mintis pastarajam ne- 
ciėldienio numery New Yor
ko Call labai nustebau.

Morris Hillquith. nors 
ir atsargesniojo formoje, 
vistik išreiškė kelias ne
deramas mintis. Pasikalbė
jime su ”New York Times” 
reporteriu, jisai prisiminė 
ir apie lojališkumą, ir apie 
įvairias. visuomeniškas 
formas išdirbystėje, 
fcarė kiltų.

Frank Bohn, vienas 
kairiasparnių socialistų, sa
vo straipsny “Socializmo a- 
ateitis Amerikoj”.(Nr. 2 Int. 
Soc. Review), nors ir nekal
ba apie karę ir musų 
jos atsinešimą,

rytojų. Kiekvieną partijos siu....” taip mikčioja Re-

mesiančios laukan. Jos kovo- panašus. Ir vieni ir kiti, jau
siančios už žodžio ir spau- sclami savo negalę, savo uba- 
dos laisvę, pilsiančios van- giškumą, negalėdami su- 
dens ant šovinizmo ugnies. .kontroliuoti tą velniavą, kū
jų organizacijų draugai jau rį siaučia Europoj, graibs- 
davė vėjo vadovams, besitai- įosj wilsono skvernu, vadi- 
kantiems eiti pas patriotus. >na -j tautu gelbatoji/

Kairieji draugai turi veiki ‘ .
visur ir visuomet panašioje' Net politikierius

Le j°s minios.
nanti krypti iš vagos, turi 
būti sudrausti, ] 
Jei tas negelbės reik var;
juos lauk, varyt be jokio pa
sigailėjimo.

L. Pruseika.

panašųs. Ir vieni ir kiti, jau-

Wilso-

meilės.
* * * * *

Kai mažas buvau mane 
mokino ant smuikos griež
ti, bet aš •nesupratau muzi
kos poezijos.

*****
Tiktai tada, kada mano 

draugas nuvedė mane į Me
tropolitan opera, kad aš iš-(dakcijinį straipsnį, kuriame 
girdau Frico Kreislerio mie- bandoma išrišti minėta klau

Ar visuomet galima 
atsidėti ant gamtos, 
visuomenės pats skaitytojas.

Taigi, turčiai jau kovoja
Kada tarpe 

plačiau pasklydo gimdymo
kontroles klausimas, tad ir.preš gamta, turėdami daugžmonijos

1 ~ I Plonom rrimrlmvinspauda paveda daugiau vie-(mažesnes 
tos jo svarstymui. Vienas iš darbininkai.
musų laikraščių (’’Vienybė
Lietu v.” N r. 9j) duoda re-

L V V J y W A A VV \ / | V - - • 1 V • -1 • — • | *■

veikti parti- nas Bem Jau hlealu rodosi! las, griaudžias, šokinėjau- sjmą. Minėtas laikraštis iš- 
"" aiškina gimdymo kontroles 

nos dainas, kada aš išgirdau k]ausima taip, kad žmones
Vadovai, mėgi- 0 tie ubagai dvasioje. čias, linksmas senosios Vien aiškina gimdymo kontroles

Prie tų mikčiotoji! nese-

šeimynas, negu 
Antra vėlei: 

daugelyje Amerikos valsti
jų priimta įstatymas atimt 
vyriškumą visokiems išsigi
mėliams ir kriminalistams, 
kad jie negalėtų veisti pra
sižengėlių ir išsigimėlių 
kartos. Taigi, ir čia valsty-

JUODI, BET ŽMONĖS.
’’Kova” praneša, kad tar

persergėti. njaį prisidėjo ir ex-sociali- 
"‘"’yt 'stas Plechanovas. Subambė

jęs apie mažųjų tautų lais
vę, jisai pridūrė, kad ir Ru
pija turi paliuosuoti paverg
tąsias tautas. Žinoma, tai 
t'k tušti žodžiai, nes Mikė II 
nesikvies Plechanovo i talka,

Dvoržako “Humereska" ir 
Bethoveno Sonatas, naujas 
pasauh’s man atsidarė!

*****
Draugai, branginkime 

muziką, mylėkite jos stebu
klingus garsus. Ji padarys čia, kaip maži tai]) ir dideli, 
jus jaunesniais, ji įpils jūsų tik todėl, kad prieš gamtą 
širdin balzamo, ji stebuklų1 ” 1 J’
grože lieps jums nieko ne
paisyt ir cit pirmyn.

* * * * •*
Tik penkis metus Ameri

koj gyvenu. Ir seniau aš 
musų gyvenime muzikos 
negirdėdavau.

Bet Petrauskas padai
lino musų gyvenimą, o pas
kui aUjo Zazulak, Petraus
ko mokiniai, Jurgelutė, Ja- 
blonskiutė, Putvinskiutė ir pavejant, kad prieš 
visas miriadas mažesnių ir nekovojamą.

neprivalo kovoti prieš gam-jbč jau kovoja su gamta, da
tos įstatymus, o atbulai turi 1 ,r-
prisilaikyti jų.

Didelė didžiuma žmonių
su didelėmis šeimynomis
skursta, vargsta, badą ken-

tydama jai rubežius. Tą 
turėtu žinoti ir “Vienybės c. v
Lietuvninku” redaktoriai.

Kunigija ir kiti ’’moralis
tai” aiškina, kad apsisaugo
jimas nuo kūdikių, tai yra 
nemorališkas biaurus dar
bas. Kurie apsisaugo ja nuo 
kūdikių, prasižengia antro

SOCIA LIST AI ĮST AT YM- 
DAVYSTĖS ĮSTAIGOSE.
New Yorko legislatureje 

yra du socialistai atstovai — 
Shipliakov ir Whitehorn. 
Kapitalistų atstovai mėgino 
išvyt iš legislatures drg.

I Whitehorn, bet tas jiem ne
pavyko. Juodviejų veiki
mas yra toks smarkus, jog 
republikonai ir demokratai 
labai bijosi, kad šį rudenį

pė suorganizuotų Philadel- kuomet darys taikos saty
re-(phijos darbininkų yra jau gas

jeigu ir negrų būrys, susidedąs iš, Kaip iSeit iš to kl.uvino 
Tvtr,TrSnle!U’_J’G prie tjnkĮ0 — galvoja liberalai,

pacifistai ir socialpatriotai. 
Ir neturėdami drąsos prisi
pažint, kad jie buvo žmog
žudystės palaikytojais, pa- 
'teisintojais, kad jie privedė 
(Europą prie kruvinos haliu
cinacijos laipsnio, tie žmog
palaikiai mikčioja ir ambri- 
ja apie tautų teises, apie 
(kaltininkus, apie tautų san- 
'dora: vieni ant kitu bėda 
versdami.

Bjauri, šlykšti komedija,

IWW. unijos.
Drg. A Simons, rašo Pear

son’s Magazine apie didžių-’ 
ją ' mainierių uniją —

United Miners Workers.
link Toji unija taip pat jau yra 3 

bet reko- suorganizavusi nemaža juo- 
menduoja vienybę politikos dūkų. Seniau juodukai bu- 
•darbe su visokiomis farme- 'davę skobais, dabar gi jie 

tokie pat geri unijistai, kaiprių ir radikalų organizaci
jomis.

Tiek apie žymesnius vado
vus. Tik drąsesnieji iš jų 
šneka, dauguma prisilaiko 
diplomatiško takto ir tie, 
gal būti, dar pavojingesni.

Socialistų spauda, kolei .ni negrai.
’ kas, dar laikosi gana 
miškai, tačiaus 
HrV orwarde” 
•soc. dienraštis

Kaip išeit iš to kruvino

New Yorko “Evening 
Post” korespondentas pla
čiai rašo apie Haiti salos ne
grus. Tai gana didelė sala, ikaip lyginai bjaurus ir šlyk- 
ant kurios gyvena veik vie- štus tas sėdėjimas ant dvie- 

>_ Seniau ta sala jų kėdžių ir ta veidmainin-
žmo-priderėjo Francijai ir per- ga nekaltybės rolė, kurią jie

tai negrai vartoja fran- 
euzų kalbą ir randasi po 

įtekme.

jau žydi 
(didžiausias

Amerikoj) franeuzu kultūros 
tilpo isteriškas straipsnis a- Jau suvirš 100 metu, kaip 
pįe tai, kad darbininkai iki (Haiti negrai nuvertė Fran- 
paskutinio lašo kraujo tu-Įcijos valdžią ir tapo nepri- 
rės gint Ameriką, jeigu ant gulmingais. žinomi laiku 
jos užpuls Vokietija... Mexi- Haiti yra po Suvienvtu Val
ia ir Japonija. “Vorward” stiju protektoratu. Haiti ne
vaikišku naivumu įtikėjo iš grai kultūros žvilgsniu žiu- 
tamsių šaltinių kilusiai ži- rint, augščiausiai pakilę. Jų 
liiai apie Vokietijos užsieni- rankose veik visos valdavie- 
nių reikalų ministerio Zim- tės. didžiuma biznių, mo- 
jnermano konspiraciją su- kyklų.

Tamsių šaltinių kilusiai ži-

*•

mo

nori lošti.
Europoj yra trijų rūšių 

žmonės. Vieni tai pirmalaip- 
sniai “bučeriai”, kurie žudo, 
šaudo, skandina. Antri, tai 
revoliucijiniai socialistai, ku 
rie skelbia karę karei. O vi
duryje tų dviejų rūšių žmo 
nių vaikščioja farizėjai, ku
rie stengiasi lošti rolę ne
kaltų dorininkų, karės ideo
logų ir diplomatų. , Tai 
bjauriausia žmonių rųšis. •
r iJ.- ’ V i V f r/T*- < r.'”. • & . ./ /

didesnių ž v a i g ž d u č i ų.
Tegyvuoja muzika, 

muzika, kuri kviečia 
meilės, prie žmoniškumo,
kuri grinčias palociais ver
čia, kuri vargšus kunigaik
ščiais deda.

bet 
prie

čiru Vinį.

negalima kovoti, šiame su
rėdyme vienam žmogui sun- 
ku 'save išmaitinti, o ka ir laipsnio žmogžudystėje. Pro
kalbei apie tuos žmones,liaujantis žmogus tur nusi- 
kurie turi dideles šeimynas, 
o jas turi todėl, kad nenori 
ar nemoka kovoti prieš 
gamtos įstatymus, 
surėdyme turime 
silpnapročiu, daugybę, valka
tų, nenaudėlių, blėdingų na
rių draugijai ir tik pasidė-

Ir ištikrųjų, kaip galima 
užmušti žmogų, kurio visi- 

Šiame |škai nėra, kuris nieko ne
dali gybę jaučia? Jeigu skaitytis su

panašiais argumentais, tai
žmonės negal valgyti ne tik j^Įar daugiau socialistų at- 

het ir kiaušinių, nes ?Rt0Vu bus išrinkta legislatu- • 1 1 . 'i <''•« W 4- Z-X 1mesa, i
iš kiaušinių išsivysto gyvū
nai.

Dr. J N. Kurty, sekreto- 'socialistai atstovai remia 
rius Indiana Board of 'billių darbininkų sveikatos 
Health Indianapolio medici- apdraudimo, kaip jį išdirbo 
nos žurnale sausio 1917 m. darbo federacija.

giau, kaip 1.3. Žemesnės l<le- praneša, kad
sos šeimynos turi ,1.8; ame- jose kas metas atsitinka a-(legislaturen billių, kad lai— 

Ojborcijų (išmetimų vaisiaus) ke streiko pa j ieškant darbi- 
šimtai ninku per apgarsinimus lai- 

tūkstančių, ir iš to miršta tkraščiuose, visuomet butų 
pranešta, kad ten ir ten 

Dabar to neda-

ka d 
šeiniv

Skaitlinės parodo, 
augščiausios klesos 
nos (universit. profesoriai ir 
kiti) turi kūdikių nedau-

ron.
Wisconsin© legislatures 

remia

J. Whitehorn įnešė N

rikiečiai darbininkai 2.1,
ateiviai apie 4. (žiūrėk Ph.(nemažiau, kaip du 
Culture, Nr. 3) Aišku, kad 
tie žmonės, dabartinės civi-

BROOKLYNO BATSIU
VIŲ STREIKAS.

Brooklyne Dr. Pasner’s 
Shoes dirbtuvės darbininkai 
išėjo į streiką, reikalaudami’mų. Jų moterįs gimdo ku- 
pripažinti unijos ir pageri- dikių tiek, kiėk nori, o del 
nimo darbo sąlygų. Lietuviai j vargšų darbininkų valdžia, 
darbininkai neprivalo eiti dvasiški ja ir kiti liepia pri
dirbti į tą dirbtuvę. [ silaikyti gamtos įstatymų.

Streiko Komitetas. Kodėl? Atsakymą lai randa

ta ir žino gamtos įstaty
mus geriau, negu darbinin
kų klesos žmonės ir jie ne
prisilaiko tų gamtos įstaty-

moterų kas metas ne ma
žiau, kaip dvylika tukstan- streikas.
čių. Ir šis skaitlius moterų romą ir darbininkai, pasi
žįsta pasidėkavojant įstaty- skaitę pajieškojimų, nežino
mu! prieš gimdymo kontro- darni apie streiką ir tik nu- 
lę. Bet kunigas A J. vykę į vietą patiria kame 
Schulte žurnale “The Ca- dalykas. Kad išvengus to 
tholic Mind” sako: “geriaufWhitehorn reikalauja, kad 
kad motinų milijonas nu- apskelbime butų pranešta 
mirtų, negu vienam kūdikiui apie streiką, o jei nebus ta.
nedaleisti užgimti.” Iva/i

Juk tas pasakymas
i kad kapitalistas butų bau- 

že- džiamas..i — •' <^7

■>
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jau nepasineria į tą meilę ir rūpesčius, kad įgijus ko- 
daugiausia kūdikių, todėl ir meilė virsta kiton pusėn, 
pradeda žmogų traukti prie ypatiškos laimės, kad su
teikus jam visus gyvenimo smagumus. Meilė tampa 
patraukiančia dievaite, kuri suteikia žmogui progą 
naudotis gyvenimo malonumais ir tuomi pastato ir 
moterį ant lygaus laipsnio su vyru.

6. Ir juo labiau žmonija (vyrai ir moterįs) kįla 
kultūros laipsniais, juo labiau kiekviena ypata stengia
si apsišviesti, suprasti dailę, tuo labiau meilės jaus
mai pradeda keistis ir tobulintis. Jeigu mes padarysi
me palyginimą dabartinių žmonių jausmų su primity
vių jausmais, tuomet lengvai suprasime, kad dabarti
niai apsišvietę vyrai jokiu būdu negali su savo mo
terims elgtis taip, kaip elgėsi vyrai kad ir šeimyniš
koj gadynėj. Pavyzdžiui, pirmiau žmonės neužsiganė
dindavo nelaisvių paprastu nužudymu, bet juos viso
kiais budais kankindavo, gyviems nupjaustydavo no
sis, ausis, išlupdavo liežuvius, gyvus spirgindavo ant 
ugnies ir tt. Ir minia netik nepasibjaurėdavo tokiu re
giniu, bet dar gėrėdavosi ir iš to turėdavo didžiausi 
smagumą. Dabar matome ką kitą. Kultūriškai pa
kilęs žmogus jau netik kad tokiais darbais bjaurisi, 
bet negali į tokias scenas ir žiūrėti; jo jausmai išto
bulinti, dvasia visiškai kitokia ir nervai negali panašių 
reginių pakelti. Kultūriškas žmogus, matydamas 
svetimas kančias, pats pradeda jas atjausti, pats pra
deda kankintis; matydamas besikankinantį vergą, 
pats dvasioje tampa vergu ir pergyvena visas tas kan
čias. Suprantamas dalykas, jeigu vyro jausmai, vi
sa fantazija ant tiek pakilo, kad jis negali žiūrėti į 
vergija, bjaurisi vergti kankinimu, ir net pats savo 
sieloj atjaučia visas tas kančias, todėl negali būti ir 
kalbos, kad jis savo moterį laikytų verge ir su ja pa
našiai elgtųsi, kaip primityviai arba ir šeimyniškos 
gadynės vyrai. -Tik tie vyrai laiko savo moteris ver
gėmis ir jas kankina, kurie dar nepakilę kultūros laip
sniais. Tokie žmonės nors ir peržengė per tvorą iš 
šeimyniškos gadynės į ypatiškos meilės gadynę, bet 
toliaus nuo tos tvoros ir nenužengė: jų protas, jų psi
chologija, jų meiliški jausmai ir visa fantazija pasili
ko senoji, puslaukinė; jie nesupranta kultūros dova
nų, nesupranta progreso, viskas jiems keista ir vis
kam jie priešingi. Todėl ir su savo moterimis elgiasi 
taip, kaip pirmiau elgėsi laukiniai ir puslaukiniai žmo 
nes. Bet dabar, besiplėtojanti apšvieta, laikraštija 
ir knygos, pradeda ir tuos puslaukinius žmones stumti 
toliaus nuo tos tvoros progreso keliu ir priverčia lipti 
augštyn kultūros laipsniais. Prie ištobulinimo žmo
gaus jausmų, prie sukėlimo jo fantazijos, nemažai pri
sidėjo ir muzika. Reikia pripažinti, kad gera muzi
ka kultūroj veik tą patį lošia, kaip geros knygos ir 
laikraščiai. Tokia muzika, kaip S. Bach’o, Mozart‘o, 
Bethoven’o ir kitų ištobulina žmogaus jausmus iki 
augščiausio laipsnio, suteikia naują, kiltą dvasią, su
kelia augštą fantaziją, žodžiu, žmogų dvasiškai per
dirba. Jeigu pasauly nebūtų geros muzikos, vien tik 
knygomis bei spauda žmonės niekad savo jausmų taip 
neištobulintų. O kuomet žmogaus jausmai nėra ga
nėtinai ištobulinti, tuomet visgi jame pasilieka ženk - 
lai primityviu žmogaus jausmų. Tiesa, nors dabarti
nėj gadynėj atsiranda ir tokios muzikos, kuri ne tik 
žmogaus jausmų netobulina, bet juos dar darko, vie
nok mes turime užtektinai ir geros muzikos, nešan
čios žmonijai nemažai naudos. Jeigu šeimyniškos ga
dynės žmogus pakliūtų į dabartinius koncertus, kur 
išpildoma S. Bacho, Bethoveno ir kitų muzikos šmo
tai, jis nežinotų nei kur randasi.

7. Ant galo negalima praleisti nepaminėjus ir to, 
kad susilaikymas nuo apsivedimo irgi prisideda prie 
ištobulinimo ypatos jausmų. Dabartinėj gadynėj veik 
pusė subrendusio jaunimo pasilieka ilgam laikui neve
dusieji. Didžiuma tokių žmonių neveda dėl įvairių 
išrokavimų. nenori susieiti į poras vien tik dėl to, 
kad užganėdinus lytiškus kūno geidulius, bet nori 
prakilnesnio, ideališkesnio šeimyniško gyvenimo. Va
dinasi, tokie žmonės pradeda svajoti apie prakilnes
nius siekius, apie ideališkesnį gyvenimą ir tuomi la
biau ištobulina savo jausmus. Jie pradeda suprasti y- 
patišką meilę pilnoj to žodžio-prasmėj ir jeigu tokia 
meile negali apsivedę naudotis, tuomet visiškai ne
veda.

AR GALI BŪT MOTERIS LYGI VYRUI?

Mes trumpai pabriežėme tas priežastis, kurios 
privedė prie ypatiškos meilės gadynės ir moteris pa- 
statė lygiomis žmogystėmis su vyrais. Dabar trumpai 
pažvelgsime, ar ištikro moterįs gali būti lygios vy
rams?

šeimyniškoj gadynėj visuomenė (susidedanti 
vien iš vyrų) ijianė, kad moteris yra žemesnis sutvė
rimas, kuris visuomet privalo prieš vyrą nusilenkti ir

kad tas sutvėrimas egzistuoja vien tik dėl vyrų nau
dos. Tuo tarpu ypatiškos meilės gadynėj susipratę 
vyrai skaito ir moterį lygiu sau sutvėrimu ir kad mo
teris egzistuoja ne dėl vyro, bet pati dėl savęs. Moteris 
privalo naudotis tokia pat laime, laisve, teisėmis ir 
malonumais, kaip kad ir vyras. Vąclinasi, vyras ir 
moteris turi lygią vertę ir lygias teises; bet visgi jie
du negali būti lygūs. Tūlais žvilgsniais net venas ki
tam priešingi, nes tarpe jų viešpatauja lyčių skirtu
mas. Pavyzdžiui, moteris fiziškai visuomet silpnes
nė už vyrą, tuo tarpu iš įgimties moteris nepalygina
mai tinkamesnė šeimyniškame gyvenime, labiau pri
sirišus prie kūdikių, pas ją didesne taip vadinama 
motiniška meile. Išradimuose ir kitokiose profesi
jose vyras gabesnis už moterį. Muzika ir gimdymo 
dalykai nuo senų laikų buvo prieinami ir moterims, 
vienok mes veik neturime moterų kompozitorių; prie 
gimdymo visi svarbesnieji įrankiai taipgi ne moterų, 
liet vyrų išrasti. Moteris net paišelio negali taip už
drožti, kai]) kad vyras uždrožia.

‘Vienok nereikia manyti, kad visi tie nedatekliai 
yra įgimtais; jie, veikiausia, paeina nuo išauklėjimo 
moteries, arba geriau sakant, visuomenė nedavė tiems 
jausmams išsivystyti. Kad moteries charakteris 
daug kuo skiriasi nuo vyro, mes tai gerai žinome, bet 
tvirtinti, kad jis toks ir bus, irgi negalime; tą mes 
galėsime padaryti tik tuomet, kuomet susilauksime 
laisvės pilnoj šio žodžio prasmėj. Nors daugybė filo
sofų jau išsireiškė apie moteris, bet tie jų išsireiški
mai neturi jokio pamato ir net vieni kitiems priešin
gi. Pagalios, tuos visus išsireiškimus jau sukritika
vo Rožė Mayder savo knygoj “Zur Kritik der Weib- 
lichkeit”, todėl mes apie juos nieko neminėsime. Ant
ras dalykas, lyčių skirtumas irgi neparodo mums, kad 
vyras už moterį vertesnis, bet tik liudija, kad tiedu 
sutvėrimai yra skirtingi. Teisybė, moteris linkus 
prie liežuviavimo, visokių gudrybių, apgavysčių, me
lagysčių, žingeidumo ir tt., tuo tarpu vyras linkęs 
prie girtuokliavimo, kazyrų, žiaurumo ir tt. 1 Todėl 
vyro įpročiai bei palinkimai blogesni už moteries.

Kadangi mastas įvairiems daiktams yra žmogus, 
o šeimyniškoj gadynėj žmogumi skaitėsi tik vyras, to
dėl jis savo vyrišku mastu ir moterį mastavo ir turėjo 
pripažinti, kad ji menkesnės, mažesnės vertės sutvėri
mas. Ypatiškos meilės gadynėj augščiausiai turėtų 
būti apkainuota ta moteris, kuri turi moteriškus “į- 
pročius”, kuri “charakteringa” kaipo moteris ir gali 
geriau už kitas savo gerais įpročiais dapildyti vyro ne- 
dateklius. Tik taip moterį mastuojant, vyras galė
tų ją teisingai apvertinti.

Bet kame apsireiškia moteries tie gerieji įpro
čiai, kuriais ji galėtų užglostyti vyro bloguosius įpro
čius ir kame jos pasižymėjimai? Rodosi apie tai daug 
nereiktų nei aiškinti, nes kultūriškas žmogus aiškiai 
mato kokios permainos įvyko moterų gyvenime. Pa
vyzdžiui, laukiniai artimi prie “gamtos” žmones ma
nė, kad moteris sutverta atlikimui sunkių darbų, per- 
kraustymui iš vienos vietos į kitą viso jų turto ir tt. 
šeimyniškoj gadynėj žmonės manė, kad moteris su
tverta vien tik dėl kūdikių gimdymo ir namų prižiūrė
jimo; moteris niekur negalėdavo iš savo naminio lizdo 
išeiti. Sulaukus geresniu laiku, dėl moteries jau pra
deda durys atsidaryti ir ji pasirodo pasauliui, pra
deda veikti pagal savo išgalę. Ir štai, kada moteris,

vyrai pajuokia, o jeigu ir nepajuokia, tuomet klaidin
gą apie ją nuomonę turi. Vyrai sau persistato, kad 
moteris nieko kito negali atlikti, kaip tik gorsėtu su
sispausti savo liemenį, apsiauti mažais, kojas spau
džiančiais čeverykais, kurie pagimdo galybę sausų 
pūslių, veidą nusitepti, pliaukšti visokias nesąmones ir 
skaityti nevisai švarius romanus. Kiltesniu gi dar
bu ji visiškai nesirūpina ir visuomeniški reikalai jai 
neapeina. Pavyzdžiui Floberas savo knygoj “Phy
siologic du mariage” sako, kad moteries, dailiai pasi- 
puošiusios, koja dąsilyti tik karietų dugno, bet ne 
purvinos gatvės. Vadinasi, moterįs net nemoka gat
ve vaikščioti ir privalo karietose važinėti. Bet 
ar ištikro taip yra? Rodosi, kad ne. Dabar mes mato
me, kad moterįs ne tik gatvėmis vaikščioja, bet ir or
laiviais lekioja. Dabartinėje gadynėje mes turime 
moterų orlaivininkių, turime rasėjų, gydytojų, turime 
angliškų sufragisčių, kurios nusiaunu nuo savo kojų 
mažus čeverykus ir paleidžia vyrui į kaktą, turime 
parlamentuose atstovų, kurios nei kiek nepraščiaus 
už vyrus rūpinasi visuomeniškais reikalais. Mes tu
rime moterų agitatorių, organizatorių ir vadovių įvai
rių organizacijų.

Bet ir kultūriški vyrai, kurie moterį skaito lygiu 
su vyru sutvėrimu, turi blogus įpročius, kuriais sy
kiu ją ir pažemina. Tais jų įpročiais — yra patarnavi
mas moterims bei laikinis prieš jas nusilenkimas, šei
myniškoj gadynėj į tokius vyrų patarnavimus bei nu
silenkimus žiūrėjo, kaipo į suteikimą elgetai pašelpos 
arba valdininko nusileidimą prieš savo pavaldinį, 
nors, teisybę pasakius, jau tais laikais vyrai supras
davo, kad už tokius patarnavimus, nusilenkimus ir 
nusileidimus moteris gali gausiai atlyginti ir kad tas 
atlyginimas ne iš prievartos, bet iš liuoso noro. To
dėl atsirado visokių karžygių, kurie pasiaukuodavo 
dėlei moterų. Vienok prieš tokį vyrų pasielgimą kaip 
tik turėtų užprotestuoti daugiau susipratę moterįs, 
nes vyrai, neva moterims patarnaudami, viešuose su
sirinkimuose arba ant gatvių ant pirštų aplinkui jas

žydų Vorwardo” ir finu yV"“. “y—
“Tyomies” korespondentai .T
Washingtone D. C. siūlo 
soc. partijos nariams per
kelt partijos pildantį komi-j 
tetą iš Chicagos į Washing
ton ą.

Kokiais motyvas vaduoja
si draugai korespondentai, 
agituodami už tą permainą? 
Ogi ve kokiais.

Washingtone apsibuvusi 
Pild. komiteto raštine ir

dėjo į kapines; į kapines pa
lydėjo taip pat daugybė 

.žmonių, vyrų ir moterų. Ant 
i kapinių IWW. kalbėtojai 
kalbėjo įvairiomis kalbomis: 
lietuviškai kalbėjo J Schmi-

i ie, atiduodami paskutinį 
patarnavimą kritusiam drau 
gui, pasakė po rimtą ir į- 
spudingą prakalbą.

Visoj demonstracijoj ir 
visą laiką labai gražiai ap— 

’'siejo žmonės darbininkai;
jtik vienas peiktinas, tai yra' 
musų graborius p. Užumec-' 
kis, kuris ant kapinių labai, 
nemandagiai apsėjo, norėda
mas sukelt netvarką; p. Už- 
umeckis manė įmest į duo
bę nabašninką ir bėgt sku
biai namo. Kada kalbėtojai 
kalbėjo, ypač paskutinis an
gliškai, musų graborius p. 

(Užumeckis pradėjo visa 
gerkle šaukt, kad nekalbėtų 
ir neatiduotų nei pa
skutinio patarnavimo naba- 
šninkui. Ištikrųjų, prastai 
žiuri ]). Užumeckis, į darbi
ninkus.

I Draugai darbininkai, turi
te progą dabar įsižiūrėti pa
tįs savo akimis, kas yra jūsų 

. . . . . r , v r , draugai ir kas iusu prieši-
į tai, jog socialisto žodis ko- . , ;. •’ - 1
kioie nors komisijoj begalo. . * i-•’ J ‘ I tebūnie lengva žemele

musų draugui a. a. M Pet
kevičiui ilsėtis. Mes nieka
dos neužmiršim 
musų draugo kovoj už 
darbininkus.

| Visiems palydovams 
dingai tariame ačiū; 
siems IWW. lokalams 

. pat tariame širdingą
už Lietuvių Tautinę svetai-1 
nę, kurią jie suteikė mums 
veltui.

partijai daug daugiau gero, I 
negu Chicago], būdama. Par 
tijos sekretorius galėtų da-1 
lyvaut visokiose komisijose

se. Kongresas atlieka, o a- ( 
teityje turės atlikti daug 
svarbių darbų. Ateityje bus 
svarstoma klausimai apie pa 
ėmimą į valstybės rankas 
gelžkelių, plieno industrijos 
ir tt. Partijos sekretorius ar 
koks kitas P K. narys galė
tą tame daug pasidarbuoti. 
Esą reikia, kad tautos sos- 
tapily butų atstovas Soc. 
Parti jos,kuris gintų reikalus 
darbininkų klesos nuo milita 
rizmo užpuolimo ir tt.

1 Šita argumentacija paro
do, kad anų laikraščiu ko-

7 c •

*AR TURI TĄ NAUJĄ*' 
KNYGĄ APIE LYTIŠKĄ 
GYVENIMĄ?

Jeidar neturi, tai pasiskubink gau
ti, nes knyga gali greit :&iibaigt.

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

Knygos vardas
Patarmės Merginoms 
Apie' Lyties Dalykus.

Parašyta žinomos lytišky dalyky 
aiškintojos ponios M. H. SANGER.

Ta knyga reikalinga visiems: mer
ginoms, moterims ir vyrams. Joje 
aprašoma lyti Aky organy išsivysty
mas, jy veikmė ir svarba visame mo
teries ir vyro gyvenime; apsivaisini- 
mas; vaisiaus augimas; nėštumo hy- 
gijena; motinystė ir jos hygijena. 
Taipgi aprašoma lytiškos ligos, savl- 
žagystė ir daug kitę įdomiy dalyky.
> Knyga turi 120 pusi, ir papuošta 
paveikslais, kurie palengvina aprašo
mus dalykus suprasti.

KAINA TIK 50c.
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 daugybė {vairiausių dai
ny. Tarp kity yra nemažai senovišky, 
kurias mūšy seneliai dainuodavo, bet 
kurios dabar veik visai užmirštos.

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

KAINA 50c.jos Pildantysis Komitetas a- 
žuot rūpinęsis žmonių dar
bininkų reikalais, ažuot 
juos organizavus, turėtų pa 
virsti Į kokią tai protestuo
jančią ambasadą prie Wa
shingtono valdžios.

Ne, draugai! Soc. Parti
jos Pild. Komitetas ir se
kretariatas negali būti ko
kia tai komisija, pastatytai..., r \ Spaudos komisija:])rie vakuos. Ne tam ]ie 1 T XT. .... Jonas Navickas, 124

Greenwich st. Phila. Pa.
Alfons Burba, 

Fernon St. Phila. Pa.
K. Rutkowski, 

Tonis str. Phila.

5 ra įsteigti. Ne su valdžia 
jiem reikia turėt ryšius, bet 
su darbininkų miniom, jo
mis vadovauti ir jom nuro
dymų teikti. O tam darbui 
atlikti, kaip tik ir tinka to
kie didmiesčiai, kaip Chi-

būdami Pild. Kom. nariai ir 
sekretariatas bent nesiliks 
be ryšių su gyvais žmonė
mis. Gi Washingtone, , kur' 
jokio platesnio darbininkų 
judėjimo nėra kur tik vie
nos kanceliarijos, musų par
tijos viršininkai gali visai 
subiurokratėti ir pavirsti 
kokiais tai priedais didžios 
Washingtono mašinos.

PHILADELPHIA, PA.

kritusio
mus,

su

taip- 
ačiu
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RUSUS KAREIVIUS 
GABENA PER KANADĄ.

Winnipeg. — Visos dides
nis ir didesnis rusu karei - 
vių skaičius gabenama per 
Kanadą i Francijos frontą. 
Pastarąjį mėnesį per Kana
dą pravažiavo 60.000 rusų 
kareivių. Kadangi labai 
daug kanadiečių kareivių y- 
'ra paskirta gabenti į Euro
pą, tai jų gabenimas sustab
dyta, o pirmenybė atiduota 
rusams.

M. Miller. Kansas Citv.—

Mėgstantiems beprasmes

A. a. Petkevičiaus kūnas'_________
25 d. vasario išryto buvo at-1
gabentas į Lietuvių Tauti— REDAKCIJOS ATSAKAI, 
nę svetainę. Virš 10.000 
žmonių tą dieną aplanke jo
kūną. Gyvų gėlių vainikais Apie tą pirkinį savo laiku 
buvo papuoštas nuo cukraus jau buvo rašyta “Keleivy“, 
darbininkų IWW. lokalu su tai nesinori to paties atkar- 
užrašu: “Mes niekad neuž- tot.
mirsim”, nuo IWW. lietuvių Į J. Gimbutis (Harrisone). 
kriaučių lokalu, nuo biznio- c 7

rių ir simpatizatorių, nuo
brolių ir krikšto dukters ir lefornias. Vienas kitas iš 
nuo Liet. Soc. Sąjungos 1 (“Laisvės” korespondentų bei 
kuopos. į žinučių rašytojų, turbūt, nu-

26 d. vasario, 9:30 valan-įžiūrėjęs į ’’Kovą”, pradeda 
dą išryto, susirinko daly - rašyt vieton “karė“ — “ka- 
vauti laidotuvių demonstra - 
ei joj 10.000 žmonių, Laido- | 
tuvčse dalyvavo < 
darbininkų 
lietuviu kriaučių IWW. lo- 
kalas, dokų darbininkų IW.
W. lokalas, kurių tarpe buvo1 
200 negrų (juodukų), kepė
jų IWW. lokalas ir šv. Juo
zapo draugija, kuriai naba- 
šninkas prigulėjo. Cukraus

prasimanymas 
netinka. Kalti be 

cukraus į jokio reikalo naujus žodžius 
IWW. lokalas, mes nenorime.

THE MAGIC SHOP.
Pirmas Amerikoj lietuvys uždėjo magijos 
dirbtuvę. Dirba visokių štuku daiktus. Jėi 
nori gauti štuku kataloga, prlsiųsk štampą 

Ir tuoj gausi. Adresuokite taip:
TH! MAOIO •HOP,

F. OrJIOX 300. HOLBROOK, MAS*.

mi*., r * *<i .mW

AR VERTA BŪTI TEISINGU?
Visada yra žmoniy, kurie stengiasi 

dorai ir teisingu gyventi, betkokj 
jie 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 uz Teisybę

Jeronimas Savanorolla.
Kas nori žinoti apie teisingo Žmo

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

KAINA TIK 25c.
Reikalavimus ir pinigus siyskite 

šiuo adresu:
J. STROPUS, f

6 Loring St.,
> So. Boston, Mass.

DR. BUKKIS,

Medikališkas Institutas
yra atidarytas . 
šokiomis die- 
nomis ir ne- / f 
deldieniais nuo / į 
9 vai. ryte iki / J 
8 vai. vakare. W •

Gydimas y- 
ra ypat iškas. \ V

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

Europos gydytojas, 
padarytas gyduoles.

Dr. BUKKIS
Medical Institute.

E, 58th St. New York, N. T.

duodu saw
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V

VI:
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LIETUVIŠKA APTIEKA

APTIEKA
Žemiau paminėtas gyduoles galim* 

apturėti per paėtt}:
to reumatizmo ................   fl.OE
au.jo Valytojas .....••*•••••» 1.00

Valytojas ............  1.00
durni Reguliatorius .... _____ 50c.
ojanka 25 c., 5U c., ir $1.00. 
Ir visokias kitokias gyduoles nt>* 
okių ligų, kurios čia dar nepaml* 
tos, galima gauti per pačtą.

P. A. URBONAVIČIUS, 
151 METROPOLITAN AVĖ. 

BROOKLYN, N. Y. ,

Telephone 695 Greenpoint.
Daktaras J. MISEVIČB

Specialistas širdies tr 
Plaučių ligų.

8—10 ryte 
12—2 po pfet

Nuo
Nuo
Nuo

270 BERRY STREET 
BROOKLYN, N. Y,



Grocnpoint B291

Mbb du sykiu savaitėj, Utarninkais 
Ir Pėtnyčioms, 183 Roeblįng Str. 

Brooklyn, N. Y. Leidžia Lietuvių Koo 
Mratyvidka Spaudos Bendrovė, 183 
■••bling St., Brooklyn, N. Y.

Pirmininkas —Ch. Liutkus, Sekr 
rotorius A. Jurevičius, Kasieriuš V. 
Paukštys, Redaktorius L. Pruseika, 
tagelbininkas red. V. Paukštys,

Prenumerata metams: Amerikoj 
— |2.50, Kanadoje ir užrubežiuose 

■— 13.50; pusei metų Amerikoje — 
11.25, Kanadoje ir užrubežiuose $1.75.

Telephone Grenpoint 5231.

The Lithuanian Semi-Weekly 

“LAISVĖ”
Published by the Lithuanian
Cooperative Pub. Soc. (Inc.)

■very Tuesday and Friday
at 183 Roebling St. Brooklyn, N. Y.

Pres. Chas. Lutkus, Secretary A. Ju
revičius, Treasurer V. Paukštys 
Editor L. Pruseika Ass’t editor V.
Paukštys.

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

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

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

VERTĖJŲ IR LEIDĖJŲ 
ATYDAI.

Pranešu, jog gavęs nuo 
originalo leidėjų tam tikrą 
leidimą, pradėjau versti lie
tuvių kalbon daktaro Wm. J 
Robinson’o veikalą “Sex 
Knowledge for men.”

Kad išvengus nereikalin
go atkartojimo, prašau kitų 
vertėjų to paties veikalo ne
versti.

J. Stropus.

LAI S V6

MOTERIMS NAUJIENOS
WORCESTER, MASS.

Vietos moteris nesnau
džia, bet veikia, kiek tik iš
gali. Neseniai jos pastatė 
rcenoj du veikalu: “Nepa-

knarkia”. Viskas pasisekė 
labai puikiai ir kuopai liko 
apie $35 pelno.

siute ir J Neviackas, Puišiu- 
tė nurodinėjo, koks pirmiau 
buvo moterų padėjimas,

net ir dvasiškija tvirtino, 
kad moteris neturi dūšios ir 
tt. Pagalinus priėjo prie da
bartinių dienų moterų padė
jimo ir pasakė, kad jų padė
jimas mažai kuo pasigerino.

Antras kalbėjo J Neviac
kas. Jis taipgi aiškino apie 
n oterų vargingą padėjimą 
ir kad pagerinus savo būvį, 
privalo organizuotis. Nuro
dė, kad viena geriausių mo
terų organizacijų — Lietu
viu Moterų Progresyvis Su
sivienijimas ir visos moteris 
privalo prie jo prigulėti.

Prie kuopos prisirašė 8 
naujos narės. Literatūros

JIEŠKO IŠDAVIKŲ.
Seattle, Wash. — “Lais

vės” skaitytojai gerai atsi
mena tą baisią istoriją, 
kuomet Seatties miesto val
džia, nenorėdama įsileisti 
laivo, kuriuomi važiavo IW. 
W. unijos nariai, pradėjo 
šaudyt į pastaruosius. Tuo - 
met tapo užmušta 5 TWW. 
unijos nariai ir 2 policma- 
nu, 34 IWW. unijos nariai 
tapo sužeisti.

Dabar valdžia kaltina 74 
IWW. unijos narius pirmo 

laipsnio žmogžudystėj, bet 
neturi prirodymų. Dėl
to siūlo didelę sumą pi
nigų, kad iš tų pačiu kalti
namųjų atsirastų išdavikas 
ir pradėtų liudyti prieš sa
vo draugus. Sakoma, kad 
vienas jų jau pasižadėjęs tą 
darbą atlikti.

Grand Jury jau išrinkta 
ir tuojaus prasidės teismas.

Kapitalistai deda visas 
savo pastangas, kad tik nu- 
baudus organizuotus darbi - 
ninkus.

RAPORTAS
M. P. S-mo Sekretores, nuo

Pijus Krakaitis.

GYVENIMO DIENOS
(Pabaiga)

Jonas labai nusistebėjo, patėmijęs, kad
Spalio a, linu iki Sau- 'Krisčiunas nevalgo mėsos.

sm 1 d. 1917*).
Šitas raportas išduodamas 

sutrumpinto j formoj,

mums

nes

imama perdaug vietos.
Įplaukos

102.80
Už literatūra 1!
Nuo kuopų surinkti 

pinigai Susivažiavimo lė-

žąivimui 19.00
Aukų priimta Susiva

žiavime del
i Balso”

Viso ipla

’ “Moterų
$41.65

ė $345.10

$20.18 
Priežiu-

ra

kų padengimui lėšų surink 
ta $5.87. Viskas pavyko la
bai puikiai.

Aukuotojamš tariu širdin
gą ačiū.

18 d. vasario buvo pra
kalbos, kurias surengė LSS. 
40 kuopa, kad išnešus pro
testą prieš karę ir maisto 
brangumą. Kalbėjo F. J. Ba- 
gočius. Žmonių susirinko į 
400.

Vakare F J Bagočius skai 
te paskaitą “Apie pragarą”. 
Publika labai gardžiai pasi
juokė. Atsirado keliatas ir 
tokiu, kurie susiraukė drožė* L

liką pilnai užganėdino. Au

dei. su centais.

CHICAGO, ILL.

reikalams
“K udikiu
Kovai”
’’Kūdikio

ra ekspreso ir 
persiuntimo lėšos

Už “Kūdikių Pr. 
terų “Bals. Ad-jai

“Moterų Balsui”
siustą 92.27

c

Priežiu- 
pinigu

Mo-
24.48

gatui Susivažiavimai! 34.00 
• A B. Kuncienei sugra
žinta jos surinkti pini
gai apdengimui Susivažia
vimo lėšų c

išmokėta

$6.70

$24183

— Imk, štai, šviežio kumpio, 
krautuvė pataiko vis šviežesnį.

— Širdingai dėkingas, bet aš mėsos, 
jau koki 5 metai, kaip nevalgau.

— Ką, nevalgai mėsos? Cha cha! Nu 
kas čia per baikos. O kuomi gyvybę palai
kai?.

Jonas net kelis kartus gardžiai nusi-

’pirmą kart tokį matau.
Staiga Jonui pasidarė nejauku, atrodė 

būk jisai mato baisų žmogų, baisesni už a- 
narchistą;prisiminė lyg per miglas: jam ka
daise kas tai pasakojo, jogei yra žmonių, y- 
ra net toks tikėjimas, kurie nevalgo jokios 
mėsos, ir už didžiausį nusidėjimą laiko už
mušti by kokį gyvūną ir tt. Išpasalų dirs
telėjo ant svečio. Tasai, lyg supratęs Jono 
mintį, per juokus pratarė:

— Tai nėra drauge nieko stebėtino: aš 
nevalgau mėsos ir jaučiuosi gana puikiai.

Kriščiūnas išlėto pradėjo:
— Taip mielas Jonai, jau tuoj bus 5 

metai, kaip aš jokios mėsos neturėjau btir-

pre

tu-

“PAKORĖ” SENATORIŲ.
Senatorius Vardaman iš 

Missisippi buvo vienas iš tų 
12 senatorių, kurie pasiprie
šino Wilsonui reikalavime 
apginkluot Amerikos 
kybinius laivus.

Tas baisiai nepatiko
liems patriotams iš Missisip
pi ir jie nutarė jį “pakart”. 
Oficiališkas nuosprendis, 
kad Vardamaną reik pakart 
išneštas biznierių Clarkville 
miestely.

Nuosprendis nusiųstas pa
čiam Vardamanui į Wash- 
ingtoną, D C. ir prezidentui 
Wilsonui. »

NUSKENDO 625 JUODU- 
• KAI.

- Londonas. — Nuskendo 
anglų laivas ”Mendi”; kuris 
gabeno juoduosius darbi
ninkus.

Nuskendo 625 juodukai.

darbi- 
jog: 

pas jus yra laisvai manan
čios jaunuomenės, tai dėlko* 
ji snaudžia? Girdėjau, kad 
jūs bijote kunigėlio,' kuris- 
esąs gana, “smarkus”. Na, 
jeigu taip, tai neverta ir 
ant šios ašarų pakalnės be-, 
gyventi, jeigu jau vieno 
žmogaus bijote iš tos sektos, , 
kuri per du t’ukstančiu metų 
visą žmoniją kvailina įvai
riais prietarais. Na, jie ir 20 
'-tam amžiuj stengiasi žmo
nių galvas padaryti, kaip pe
lu maišą. Taig i draugai,. 
darbininkai ir darbininkės*, 
kurie skaitote Lietuvių So
cialistų darbininkų laikraš
čius, knygas, ir kitų tautų, 
kreipiuos prie jūsų, kad jūs: 
organizuotumėtės; tverkite 
darbininkiškas draugystes, 
atnaujinkite LSS. 96-tą. 
kuopą. Tverkite Lietuvių 
Darbininkų Literatūros- 
draugystės kuopą, kuri 
leidžia knygas, darbininkų 
turinio, ir jos nariai tas- 
knygas gauna veltui. Mote
ris ir merginos ir jūs orga- 
nizuokitčs, sutverkite Lietu-' 
,v‘ų Moterų Proresyviško 
Susivienijimo kuopa, nes

visi raguočiai vaikštinėja po žaliuojančias sigirdėti nei vienos_ 
pievas. Kaip bus tad puiku, linksma, kaip ninkiškos draugystės, 
lengva ant širdies!

Ilgai jiedu taip kalbėjosi. Vakar, begu
lint lovoje, Jonas vė prisiminė pasišnekėji
mą su Kriščiūnu. Jam vaidinosi, kaip galy
bės paukščių, bei gyvulių vaikštinėjo po 
laukus, ten pat tarpe jų ir žmonės maišo-

—matau ir tu stebiesi, bet jei pamastytum 
atsakančiai ant šio klausimo, tai be abejo
nės ir patsai sektum mano pavyzdį. Tai yra 
labai negeras, biaurus darbas atimti kam 
nors, gyvastį. Pamąstyk, kiek tu gyvasčių 
atėmei, ir kiek da atimsi? štai jau taikaisi 
amžinai merkti akis, o dar vis nesiliauni at
iminėjęs kitiem gyvybę. Tu sakai nori per
keisti savo tuščią gyvenimą, nori ką nors 
gero padaryti, ot ir pasinaudok šia proga.

Jonas su didele atyda gaudė kaimyno

- Teisybę kalbi, Kriščiūnai. Aš jau se-

Visi kartu vaikštinėja vienas kito nesibijo
dami. Koks tai puikus, naturalis draugiš
kumas !

Jono moteris pabudo, pakėlė galvą ir 
žiovaudama pratarė:

iganėdininio tonu uždraudė vyras ir vėl

ir atsidavė svajonėm. Jam pasirodė kiaulių 
pulkai. Tai labai navatnas dalykas su tom 
kiaulėm! Kiti visi gyvulėliai liuosi ir tas 
yra naudinga, bet jeigu kiaulės nevalgytu- 
me, tai kažin kas stotųsi. Atsiminus, Lietu
voje, kartą praganius kiaulę, — tai ji ne
vidonas, Balsio visas daigytines bulves iš-

ai-ai!

tada butu?

klausimas Jonui atrodė la- 
ji reikėjo neatbūtinai tuoj

ar miegi?
v

ši i “Moterų Baisa”.
*- 4. V

piktumo net ausis užsikišo. i Kus "'’retų gauti patari-
— Tai ir tavo razumčiis! oi, oi oi! I’a- i111’’. Itieiplvitės pas mane,, 

leist kiaules ant valios ir klausi, kas tada nurodytu antrašu;<►
butu? Ale tai razumčiis, kaip mažo vaiko!L’, *l'tVks,u Jums informaci- 

Jonas susigėdino ir nutilo. = ]as‘ . xei. 1
- Ir ištiesti kvailas dalykas, - po kiek *s: kal'> Į™*?*18

1 taipgi galėčiau ypatiskai 
atvykti pas jus ir pagelbėti,, 
j ims, tik pradėkite veikti.

Musų IlI-čiam rajone- 
I'ittsburge ir jo apielinkėj, 
randasi gana gabių draugų, 
kurie gali prakalbėlę pasaky 
ti ir įvairius gyvenimo 
klausimus atsakančiai rišti. 
Tie draugai galėtų pas jus: 
nuvažiuoti ir prakalbėlę pa-

— O šimtą sykių kvailesnis tavo klau-' 
simas! — atsakė Agota.

Jonas jau daugiau apie tai nesvajojo.
nas. Gal but ir bereikalingai atimama 
vybė gyvūnėliams dėlei mano griešno 
no. Bet kur mes tada padėsime vištas, 
tis, žąsis, kiaules ir tt.?

Svečias kiek pagalvojęs, sako:
Paleisim visus naminius gyvulėlius ant 

laisvės ir paukščius taip pat, lai visi gėrisi 
gamta ir jos dovanomis. Argi negalima sa
ve maitinti žaliais produktais?

Jonui buvo smagu klausyti jo išvadžio
jimų ir vaidentuvė jau gamino žavėjančius 
paveikslus busiančios ateities: visi paukšte
liai: antis žąsis, vištos, kurkęs, karveliai ir

gy- 
kū-
an-

ga mirė. Mirė ir Uršulė ligonbutyje. Alena 
susilaukė antrą sūnų. Jai tankiai prisimena 
momentas, kuomet suplėšė laikraštį ir su
pykino tėvą. Pažiuriant Uršulės paveik
slo, pasisodina vyresnįjį sūnų ant kelių ir 
jai pasidaro graudu. Pasijunta vienų-viena: 
supranta, jogei jos da niekas nesupranta. 
Mato, kad visa žmonija mezga kokį tai ste
bėtiną ateities tinklą kartu, o ji tik viena 
ne dalyvauja. Ant širdies jaučia sunkumą, 
o aplinkui tuščia, nejauku. Dievnamio jau 
nelanko.' — namie vaikai, virtuvė.

$151.11
1916 iki

lieka
spalio 9,
1, 1917 prisirašė Su

sivienijimai! 275 narės ir 
susitvėrė 12 naujų kuopų. 
Čion galima patėmyti, kad 
Sausio 1, 1916 LMPS. buvo 
9 kuopos, 119 narių. Dabar 
yra 32 gyvuojančios kuopos 
i»- 507 narės. Reiškia, Susi
vienijimas paaugo 82 

388 narėms.
M. M. Račiute Herman, 

Fin. Sekrt.

Nuo
Sausio

z kuopoms ii
Iš Pittsburgo apygardos

25 d. vasario buvo vaka
ras Lietuvių Moterų Prog
resyviu Susivienijimo 29 
kuopos. Sulošta veikalas 
’’Senmergė”; lošimas buvo 
vidutiniškas, bet veikalas 
n enkos vertės. Moterų Aido 
choras sudainavo keliata 
dainelių, kurios išėjo neblo
gai. Dundulienė kalbėjo apie 
karės blėdingumą, p-lė Vi- 
turčiutė padeklamavo. Visą 
programą išpildė vienos mo-

BAYONNE, N J.

Atsišaukimas i Vaiulergrif- 
to ir Leechburgo, Pa. pro- 

gresyvę visuomenę.

KIEK AKLŲ?
New Yorko valstijoj yra 

7.700 nedegių žmonių. Pa- 
‘ tytme New Yorko mieste y-

jį*/

8 d. kovo “The Schwar- 
zenbach Huber Co.” šilkų 
dirbtuvės išėjo į streiką 800 
merginų. Jos pareikalavo, 
kad kompanija pakeltų al
gas ant dešimto nuošimčio 
ii toms, kurios nuo štukių

Gerbiamieji lietuviai darbi
ninkai ir darbininkės!

Gal nevienas iš jūsų skai
tėte “Kovą”, “Laisvę” ir ki
tus socialistiškus darbinia

unud, po.i cenią mn ja uo. iš jusų žinote> koks (]a- 
Kompamja atsisakė da1’^1- j kartinis Amerikos darbiniu- 
mnkių reikalavimus ispildy- R1| k|(,s()s padėjimas. Ame.
t; ir jos išėjo į streiką.

Policija labai žiauriai el
giasi. Pirmą dieną jau tris ' 
merginas suareštavo.

Dabar kompanija duoda 
po vieną centą viršaus ant

ką norint Vandergrifto, ir .ant popierio begyvuoja, bet 
Leechburgo lietuviai darbi- 'gyvenime — praktikoj jos 
įlinkai ir darbininkės? Man' nebėra.. Pasirodo, kad die- 
teko girdėti, kad tuose mie- ’na po dienai jos visai nebe- 
steliuose gyvena gana daug bus. Draugai, nebėra “gar- 
lietuvių; jaunuomene turiu- siosios” Anglijos demokra
te kokį tai teatrališką rate- tiškos šalies.. Nebėra “gar- 
lį, kuris retkarčiais suren-(b’.ngos” franeuzų demokrati

Jums lėšų nereikės už
dengti, kadangi pradžiai or
ganizavimosi jūs silpni fi
nansiškai esate, užtai, musų. 
LSS. III rajonas visas kal
bėtojų kelionės lėšas pa
dengs. Jūs tik paimkite sve
tainę ir išgarsinki t prakal-

Jeigu jūs jaučiatės, kad 
pas jus negalima sutverti 
jokios darbininkiškos kuo
pos, tai ir nenusiminkite, — 
nors prakalbas surengkite,

■gia teatrą, kur žmonių atsi- škos respublikos... Tose ir ki- tai išgirsite daug ko naudin-
go ir reikalingo dėl musų 
visų.

Tikiu, kad Vendergrifto 
ir Ix’echburgo draugai dar
bininkai nepraleis šito mano 
balso ant vėjo, bet pradės 
(> r ga n i z a v i m o s d a rbą.

Su draugiškais velijimais:
Julius Daubaras*

LSS. IlI-čio rajono 4t-o 
apskričio organizatorius.

lauKo apie u-a šimtai, tai u jose salyse per ilgus metus 
viskas. Taipgi buvo kada tai ’ iškovotos darbininkų tiesos 
atsinaujinus LSS. 6ta kuopa,; visos atimtos, tą visą pada- 

, . ., ... , . ,. . i rodos, 1913 m. laike Drg. L rė valdanti klesa: iniperia-
kų laikrascius, taipgi nevio-ipruseikos maršruto po III hstai, militaristai su pagelba 

s ga- (tvasiškijos, ir toks pat liki- 
ta kuo- nias laukia ir mus, Amerikos 

darbininkus.
Draugai darbininkai Van

dergrifto ir Leechburgo, jei-' 
gu jūs tą visą suprantate ir 
permatote, tai dėlko nedaro >

besniems draugams

jšalį į milžinišką skerdynę, 
'kaip kad dabar Europoj — 
karę. Visa Amerikos darbi
ninkų klesa stovi ant kran
to bedugnės. Iš Įvairių mic- 

•stu ir miestejiu kila milžini
ški darbininkų protestai!

. .v . . . prieš karę, prieš gyvenimo i
o pi izat ą įastiskai patvir- rcikmenu pabrangima, prieš A'aitojimų ? Ar jus nemato 

tmUi, bot ,u tą da.-o tik zo-' irties įausn įall.\,ienas
< žiu, o raštiško prižado ne- (ial.binillk„ vadas San Fran. 
daro. Vadinasi, kompanija l.;sco vra' nuteistas ant 
oabar duoda, o kaip tik 'mirties ir visai nekaitai.

Nuo tos kovos prieš valdan
čią klesa neatsilieka ir lietu- 

|v>ai darbininkai ir darbinin
kės. Įvairiuose miesteliuose I 
rengia protestus, prakalbas, 
diskusijas, svarsto savo kle
sos ir šių dienų bėgančius- 
reikalus. Visur tveriasi įvai
rios darbininkiškos organi

me vakare moterų visgi bu
vo mažai. Nors tūlos mote
ris ir energiškai darbuojasi, 
bet visgi savo seselių dar ne jardo ir pakelia 5 nuošim- Į 
gali patraukti progreso lin-'tį Darbininkės gal ir tai-’

ko jūs taip ramiai ilsities? 
Argi jūs neat jaučiate tą 
jungą, kurį yra uždėjus A- 
merikos turtingųjų, pini
guočių klesa ant darbo žmo
nių Sprando? Argi jūs negir

linus, ir kad pagerinus savoj pox py, 
gyvenimą? Juk pas jus ne- Xew Kensington, Pa.

darbo ir'energijos, kad iš
judinus iš vietos lietuves mo

“L.” Korespondentas.

PRIEŠKARINIAI LAPE
LIAI.

Lietuvių Moterų Progre- 
syvio Susivienijimo Piki. 
Komitetas išleido prieš kari
nius lapelius. Patartina vi
som moterims parsitraukti 
tų lapelių ir koplačiausia 
paskleisti tarpe tamsesnių 
savo seselių. Lapelių galima 
gauti pas Rild. Komiteto se
kretorę drg. A. Jurevičienę, 
878 Driggs avė., Brooklyn, 
H. Y. ji •. „yįša&i •

bo. vėl numuš.
Pas darbininkes geras li

pas ir jos tikisi, kad strei
kas greitai bus laimėtas.

Bayonnietis.

Wilsonu priešakyje rengia ir 
jums ir jūsų vaikams ir mo
tinoms tokią pat kruviną

SVARBU KIEKVIENAM 
ŽINOTI.

Žinokit, kad daugiausia galvos skau
dėjimas paeina nuo akių. Vieninte
li vaistai, tai yra moksliškai pritaikin
ti akiniai.

Dr. H. A. MedofCas atsidavęs tam 
tikslui ir savo atsidavimu kiekvienam

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

*) Pilnas raportas nuo 
sausio 1, iki Spalio 1916 m.r
buvo išduotas I Susivažia-i^acB.0S’ draugystes, unijos, 
rime, ir turėjo patilpti Gęrga~l?.Q^zlu sakant,— visur judė- 
ne. šitas raportas todėl iščjimas*
duodamą^ tik nuo Susivažia- Juda, kruta darbininkai ir 

darbininlcSct hof Ai* 1

visur judė-

Darbininkai, ar nejaučia!, 
ar nematot, kaip Amerikos 
buržuazija, demokratu vai-Į 
džia to veidmainingo, darbi- ■ 
ninku “draugo” Wilsono,> 
deda ant. darbininkų klesos 
geležinius retežius... Drau- I 
gai, jūs nevienas, pasidi
džiuojate Amerikos "lais
ve” ir “demokratiškumu“ 
republics- Bet ta “laisvę”

DR. H. MEDOFF
Akinių specialistas

ir Aptiekorius.
500 GRAND STREET,

Kampas Union Ave., Brooklyn, N. Y.



Visi darbi- gas Tokiu būdu

O kad maistas dvigubai

streikieriu. i bininkas,ku kompanijos gali suma
bxian.n r n

Darbininką

Iš mūsų miestelio veik nie- ] » « 1 1— 1*1 * * •
FėvvnesRemeika.

DEL SLAPYVARDŽIO.

Namu statymo darbinin-

PRANEšfMAS.

kojų nupuola.

prie kraujo praliejimo,
Jis

ir

CLIFFSIDE, N J.
iš surinktu tuomet dalis jaunimo atsi-

kad jų
.kis tame knygynėly. Taipgi 
pageidaujama, kad draugys
tės surengtų prakalbas ir 
perstatytų scenoj nors vie

ži d. vasario buvo demon
stracija ir mitingas prieš

# T # ’4c

Yietos lietuviai 
tai norėjo surengti

lomos', todėl ir liovėsi aukuo
ti. M. Mažeika.

Vietos lietuviai katalikai

išdrįs pasipriešinti,
streiką ir bus nuolankiausiu į)S pasiliks “bedieviais 

• visame | vergu. Jeigu toj 
niekados ir streikas iškiltų

* J: * *

Artinantis Velykoms, tūli 
italikai galvoja apie par-

A beina i, išdirbystė kjla, 
dirbtuvės vis didinamos ir 

auga.

stebėti, kad laike tu balių z V V
nelabai

dailiai elgasi: atsineša su

$15. kapitalistų spauda rašo.
ioio I Veik visose didesnėse

<dna’»n

Pa",iu sykiu mes nemokėsime.
Nieko nuostabaus nebūti,i, lošė monologą “Motina 

kad kasierius dingo, bet la- publiką labai i 
bai nuostabu, kad jis neper-‘Antras kalbėjo V

skas išnyko, viskas pakriko 
ir apie IWW. galingąją uni
ją darbininkai visiškai už-'susipratusiu lietuviu

t---------- -----_l
Y,! f į
> :>l. l U 1*3:

* * * * *
Dabar jau cukraus, bulvių 

ir kitu maisto reikmenų veik 
ir už pinigus negalima gau
ti.

aukavęs tam tikslui.
Kad vietos lietuviai 

.......... ......  irgi blogas:!aukauja, pilnai su tuo 
protestuoti paprastai darbininkai sukim tinku, bet kaltinti v

kad , šti j tam tikrus barakus poDotuvius irgi negalima. Pir-

Ar nepuikus Kristaus tar- gurno išdirbystės. Bet jose 
darbininkai mažai uždirba, 
vos gali pragyventi. Dirba r 
/Ininvinnoin avnfimtnilpfoi___

MOLINE, ILL.

mažyn. Jau 1913 metais lie- 
į?.tuvių prigulėjo apie 400 ir
/jie negalėjo užlaikyti cent-.žmogelis. Jo brolis nuėjo pas

nes karės, darbai eina ge
rai ir kompanijos jau tris 
sykius be streikų pakėlė al-

[ ir unija

Katalikų nepasisekimai.
Neperseniai nežinia kur 

dingo S R. K. kuopos ka
sierius ir vyčių kuopos pir
mininkas su visa manta.-I

“Laisvės” Nr. 17 tilpo iš 
Lewiston, Me., koresponden
cija. po kuria pasirašo 01-

I !girtuoklių skaitlius sumažė' 
tu. Juozas Ručvsv *

”L.” Korespondentas.

DYKAI! DYKAI!
AA >5tra"l<iu r»i<> ir tiem

j1-s* kurie duoda lais -1 > ir naujus indeti.
\ VISAS DARBAS CZ L f »Visiškai be K ei U b Ui U

Ko kiekvienas dantistas moka apsieit' su dan
timis sunkiam atsitikime, tatikmi siunčia pa« 
specialisui. Dr Cl as TescMte. tf yra gerai ži
nomas kaipo > jx-eiaiistas ir įvairiose atsitiki-

-ji. Ateik i-duok išcgzaminiiot. Ir.forinaeijosdykai.Manokaninoatrtil-
> >to aukso su >iui eita-, a apa. ia. ' ;s*s dirtu.s rantuotas. Kainos pri- 
int nodėl’u. Oa:.a.s ir kok: iras varu jamas i -arai rrdkalą.
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BRISTOL, CONN. nemažai ir užsilaikė gerai, 
- išskiriant vieną, kuris visą 

ką nerimavo.
Darbininkas.

MiWiil

Dabar daugiau susipratę (dar' reikia skolas išmokėti, susitarę, tai kompanijai 
darbininkai deda visas pas-(tokiu būdu atsiduria blo- 1 juos “paglosčius”, nurimo, 
tangas, kad pavasary išve- ginusiame’padėjime ir veik| Pabrangus maistui, vietos 
dus visus darbininkus į nenuostabu, kad paskui pa- valdžia pradėjo “rūpintis”

W W?:* V

LAISVfi .w

JERSEY CITY, N J.

12 d. sausio, 1912 m., vie

la - skyrė tam tikrą komisiją,

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

Augščiau minėtos visos ypatos tapo atvežtos 2 d 
sausio, 1917 m. ant laivo ”New Amsterdam” per vi- , 
siems gerai žinomą Amerikos Benkierį Henryką C. Za- ’• 
1’0.

Laike jo buvimo, pono Zaro, Lenkijoj ir Lietuvoj; * 
labai daug žmonių dasižinojo apie jo mierį kelionės, 
atsilankė pas jį daug, kurie įdavė laiškus ii* 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:

HENRIKAS C. ZARO, Bankierius
Metropolitan Saving Bank Building,

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

darbininkus į nenuostabu, kad paskui
— vv.k, taikauja darbdaviams. ,_______ .c r___ w

daryti, greitai pamatysime. I Darbininkų, ypatingai su Sveikatos departmentas pa-
Neutralis. šeimynomis, privažiavo la - skyrė tam tikrą komisiją, 

-- - Į bai daug, todėl ir kambariai kuri vaikščioja po namus ir 
pabrango; mieste jau ir gau- apžiūrinėja, ar neperdaug 
įti negalima ir daugelis turi susikimšę darbininkai gyve- 

3 d. kovo, ant gatvės, vie- kraustytis už miesto ir ten ra, ar užtektinai kamba- 
tos socialistai buvo surengę jieškoti apsigyvenimui vie- Iriuose turi oro ir ar švariai 
protesto mitingą prieš mais- tos. įjuos užlaiko. Bet jeigu dar-

Kompanijos nesnaudžia, bininkas negali geresnių

***** j
Dabar pas. mus darbai ei- /'augiausia svetimtaučiai -- 

na neblogai; 'bedarbiu nesi-,austrai; didžiuma jų turi 
mato; uždarbiai vidutiniški, nusipirkę savo namelius, to- 

W. AV. Co., kuri išdirba aėl ir pataikauja darbda- 
leidžia savo vietas ir jas už-Į amuniciją, jau aštuntas mė- A’iams, norėdami turėti arti 
ima tie ponai, kurie per visą nuo, kaip streikuoja darbi- savo namų nuolatinį darbą, 
laiką vedė purviną agitaciją n nkai. Kompanija užtekti- O darbdaviams tokių dar-

• prieš socialistus. Tiems po- nai prisirinko streiklaužių ddninku ir reikia, tarpe aus- 
nams besidarbuojant, vėl r dirba. Atsiranda net tokių trų randasi ir lietuvių.

• narių skaitlius pradėjo ma-kurie meta kitose dirbtuvė-1 ly, kurie turi nusipirkę
Jėti ir lietuvių skyrius 1914 se savo darbus ir eina strei- (nuosavus namelius, padėji- 
m. atidavė dievui dūšią. Į Įdaužianti. Kunigas irgi priimąs gana sunkus. Mat, di-

Mirus unijai, surasta cen-' side j o prie kompanijos ir, džiumos, namai skolose; uz- 
tre visokių darbelių, bet jų gavo * ’ 
nhkas i viršų nei nekėlė,1 streikuoti

plojo rankomis, Na, gerbia- 
, mieji, dabar prirodykite,

26 d. vasario aliejaus dirb- kur panašiai paselgė sočia- 
tuvės darbininkai kėsinosi pistai, kaip kad jūsų kasie-

Mylintis Teisybę.

Girios Paukšteliui, Akron, 
liškino kokią naudą mums Ohio. — Neverta tokiuose 

[suteikia apšvieta ir prigulė- dalykuose užvesti polemiką, 
j jimas prie DLD. Jam pabai- nes ji jokios naudos neatneš, 
■gus. mokine P Girulaitė su- c laikrašty vieta brangi.

i” ir! P. šerčkienei, Harrison, 
užganėdino.; N J. —Visur tokios vestu-? 
’ \ Andriu- A ės ir, mums rodosi, never?

levičius temoj “Karė”. Jis ta apie tai ir laikrašty vie-, 
nors trumpai, bet aiškiai nu- tą užimti.
įnešė kokią blėdį atneša pa-’ Kartam, Wilkes Barre, 
šauliui dabartinės karės. Pa. — Ką kunigai per savo 
Trečias kalbėjo K. Kazlaus- pamokslus pasakoja “Laiš
kas. Tapo suloštas dialogas ves” skaitytojams nesvarbu. 
“Gyvenimas ir Viltis”, kurį! Kunigui M. X. Mockui. — • 
atliko Andriulevičius ir p-lė, Priduokite “Laisvės” re- 
Počiutė.Viskąs pavyko labai ei kcijai savo antrašą, nea 
gerai. Publikos susirinko jums yra daug laišku .

visi užmiršo apie tą garsią-
.. 1^. . j^ urdj<bPo penkių metų didžiojo | Dabar vietos darbininkai 

streiko. užmiršo apie praeitį, nesva
joja apie unijas, nes ir be jų 
I “jaučiasi laimingais”. Jie 

tos darbininkai buvo išėję^užmirš0, kad Laike didžiojo 
streiko visuomenė juos šel- to brangumą. Kadangi buvo j Kompanijos nesnaudžia, bininkas negali p 
pė. Tuomet iš visų pusių su-’subatos diena, tai prakalbų varo didžiausią tarpe darbi-(kambarių nusisamdyti ii 
plaukė apie 60 tūkstančių įklausė tūkstančiai žmonių, ’ninku agitaciją, kad pasta -,neišgali maisto nusipirkti, 

• ’ • v v nesi^UV0 įvairių tautų kalbėto- rieji pirktų nuosavus namus, valdžia nieko nesako,
jų, būtent anglų, vokiečių, 
žydų, lenkų, italų ir tt. Šiuo 
sykiu lietuviai nedalyvavo, 
bet ateity ir jie dalyvaus.

*****
3 d. kovo buvo susirinki

mas LSS. 59 kuopos. Tapo 
pabrango ir kad greitu lai- suaukuota $4.50 parėmimui ko algos. Suprantama, dar- 
Lv. iRhiladelphijoj streikieriu.ibininkas, pirkęs pas savo sikvietimą dvasiško tėvelio
žinti darbus ir vėl numušti Nors socialistų randasi ne- į darbdavį namą ir būdamas p-; _ 
algas, apie tai jie nei nepa-'nerdaugiausia, bet jie su au-;jam skolingu, niekados ne- |Bet C ‘ 
galvoja. komis visur pirmutiniais pa-.

Reikėtų darbininkams pa- 'sirodo. Bet tie, kurie sočia-

LAWRENCE, MASS

v KORESPONDENCIJOS •T

į streiką. Tas streikas, vei-1 
kiausia, buvo streiku ne tik 
Lawrence, bet ir visoj Ame- 
rikoj. Kada tapo apskelbta doleriu. Viską užmiršo, ..... 
išnaudotojams kova, tuomet dabar, iš priežasties europi- 
IWW. unijos vietinis skyrius 
turėjo apie 20,000 narių. 
Tame skaitliuje lietuvių bu-

' vo apie 1,800.
ninkai laikėsi vienybėj, vi
sur ir visuomet šaukė, kad 
laikytis prie unijos, visi sa
kė, kad IWW. unija yra 
geriausia. Lietuviai pasiža
dėjo per amžius prie jos lai
kytis ir kovoti už pagerini
mą savo būvio. Panašiai el
gėsi ir kitų tautų darbiniu- galvoti apie rytojų, reikėtų listus kritikuoja ir 
kai. Dėl susirinkimų užlai- |pamislyti apie uniją, nes kame persekioja, i 
kė svetainę, mokėdami po kuomet reikės išeiti j kovą 'neparemia darbininkų, kuo- .“savininkai” -turėtų streik -’ 
$70 į mėnesį. 7 
mus atsilankydavo po 2 ir'tuomet jau 
tūkstančius žmonių, 
nas judėjimas buvo didelis, 
darbininkų upas pakilęs. Vi
si darbininkai mokėjo mė
nesines duokles. Didysis 
streikas irgi tapo laimėtas. 
' Linksma buvo žiūrėti į 

tokį darbininkų judėjimą!

i Tūlos kompanijos net ir sta
tymu namų užsiima, kad tik 
darbininkams uždėjus tą na
štą ir pririšus jį prie savęs. 
Reikalauja išsyk truputį į - 

^mokėti, o paskui kiekvieną 
savaitę išskaito iš darbinin-

ir apsivalymą nuo nuodėmių 
šiais metais, pabrangus 

neis j pragyvenimui, rodos dauge-
nes 

’btuvėj i neturės penkinių, be kurių 
namų (kunigėliai nejiriima nuodė

mių, c
Į susirinki- jvž didesnį duonos kąsnį,,met pastarieji išeina į kovą laužianti, nes bijotų 

i ne laikas bus už pagerinimą savo būvio. į darbdaviai neatimtų iš jų 
Abel- kalbėti apie unijos sutveri- Didžiuma tų pačių darbiniu- namų, 

mą. (ku šmeižia socialistus, bėga
nuo jų, bet kuomet reika
linga pagelba/ socialistai ’darbininkų skaitlius 
pirmieji paduoda savo broli-.Kapitalistii laikraščiai visa 
šką ranką. ;• Į gerkle .šaukia, kad darbiniu-ja sušelpianti nukentėjusių

***** i kai į čia važiuotų, nes “auk-, ano karės. Girdi, nuo “Lie-
Vietos lietuviai socialis- ainiai” dėl jų laikai. Kada.tuvių Dienos“ daug praėjo 

Po didžiojo streiko pras- karę. Žmonių dalyvavo labai tai norėjo surengti viešas darbininkas atvažiuoja, at- paiko, o (lar nesigirdėjo, l<ad . .
_ _ • 11 kas daug. Mitinge tapo priimta (prakalbas ir išnešti protes-panaa tą pati skuiaą, vaigąt -cių. uiiinu. pa i ninnm’

l . . i- .. |.() rezo]jucijas prieš karę ir Išnaudojimą, kaip ir kitur
maisto brangumą, bet nepa-

kad nebūna laikraščiuose : 
jokiu žinia. Čia lietuviu, 
randasi apie' 50 šeimynų ir j 
apie 100 pavienių. Gyvuoja- 
dvi draugystės — ’’Lietuvių1 
Neprigulmingas kliubas ir 
'’Visuomenė”, prie kurios 
priklauso vyrai ii’ moteris.

linko penki metai, 
gi dabar Lawrence yra? Vi- protesto rezoliucija.

Nors čia randasi nemažai vyko tą darbą, atlikti. Mūsų kų padėjimas 
i, bet į lietuviai nenori ; 

miršo. -netrūksta ir tokių, kurie prieš karę (gal bijo,
Sulaukus 1913 metų, dar- Įdaūgiau nieko nežino, kaip smuklių neuždarytų) ir, vei- 

bininkų judėjimas žymiai įtik bačkutes tuštinti ir so- I 
pradėjo pulti žemyn, viskas cialistus keikti. Jeigu sočia- s< 
persikeitė, viskas virto ki- listai parengia kokią praino-; karės blėdingumą ir visas į 
taip ir tie, kurie sakė, kad gą, tai jie bijosi išlysti iš J --- --1 
per visą amžį prigulės prie.savo kambarių ir pasirodyti jonės, protestuotų, 
unijos, kitaip į ją ėmė žiu- svetainėje, 
rėti. Italų pirmiau buvo 
galingiausias skyrius, bet 
jis tuojaus pakriko. Nors jaučiasi nelaimingais, nestoja. Geriau valgyti supuvu- . a « « « • • . • « . . . _ '• • 1 1 i v • •

į neblogai. Lietuvių Dienoj, 
ne-4-;liubui pasidarbavus, tapo 
su- surinkta $170 ir pasiųsta A- 
etos morikos Raud. Kryžiui.

. Abidvi draugystės tankiai 
smukių neuzuaryių; ir, vei- 20-30 žmonių. Apie sanita- ,miausia.reikia užmesti ”Lie- (parenkabalius.^Reiha pu
ikiausia, nesupranta jos bai-'r^^umą nėra ir kalbos. Dai-( Kivių Dienos komitetui, ku-p _
senybių. Jeigu jie suprastų lydės ir budavotojai gauna toj dienoj labai neprak- e:! ,

......  y ......‘.nuo 40 iki 50 centų į valan- (tiškai elgėsi. Komiteto na- f aili;
!baisenybes, tuomet, be abe- dą, bet viso laiko nedirba: r’ai, tartum kokie genero- savimi po pantę

Kadangi aš keturi metai, • 
kaip bendradarbiauju “Ke
leivyje” ir kartais pačioj 
“Laisvėj”, ir visuomet pasi-< 
rašau “Olgirdas”, todėl mel
džiu tą korespondentą pasi- 
i) nkti sau kiįą slapyvardį.

Olgirdas.

Waterbury, Conn. — Id. 
i bus prakalbos 

11110 Lietuvių Moterų Progresy-
. ’vio Susivienijimo 12 kuopos.

. 1 Kalbės drg. Z Puišiutė iš 
1U.S i Worcester, Mass. Todėl mel- 

skaito maža dalelė. 5 patui- ūžiame visu vietos draugy- 
N, ,gai jaunimas apsileidęs'

83, pereitų metų, paduotose A'aikinai visą liuosą laiką
’ juos kapitalistai išnau- apyskaitose matosi, kad su- 1’ Meldžia smuklėse begii-
ia kiek tik Rali rinkta $412.26. o išlaidu pa- ,lnokliau<lami ir kazyvuoda-

m t Rniz.Ji.n-ie <iaryta $110.50. Komite-.1111-
tas dar buvo sumanęs su-| Patartina vietos draugys- 
šaukti visus kolektorius ir j^ins bendromis lėšomis į- 
‘nusitraukti paveikslus, žino- sKbgti viešą knygynėli, gal 
:na, apmokant . .......... .

Išėjus į streiką Brpoklyno aukų, bet tas sumanymas H- 
[ kosi atmestas.

Žmonės pamatė.

Dabar ’padirba kelias dienas, o pa- lai, per visą dieną važinėjo du }dena kitą vaišinti, lain pa]anjžio
vietos lietuviai dirba virš- dvi-tris dienas buna automobiliais ir tvarkė ko- besivaišinant, kitos ir 
laikį gauna didesnę algą, tai,be darbo. Mat, per didžiuo-.lektorius, ojiastarieji nu- 
apie protestus nei nepagal- i^ius streikus mūrininkai ne- \arge trankėsi rinkdami au- 

~ ‘ ‘ Jdirbo, tai ir jie neturi dar-jkas. Is to-daugelis pasipik-
tulą laiką atsilankydavo tu- neturi lietuvio kunigėlio. To-'sį maistą, mokant už jį ne- bo.^ Amo.
15 nariai į centrą, bet jie ne-,kiti būdu prisideda prie pa- svietišką kainą ir rengtis I i Žodžiu, visur darbininkai 
atstovaudavo narių, nes jų laikymo lenko. Dar-
jau neturėjo. Pabaigoj 1913 bo dienomis jis at- reprotestuot. Protestais gali/J1’’ ė p-■----S-* • ■ 1 1 1 • 1 •
Rusų, žydų, armėnų ir grai- ir sako spyčius, pasakoda 
kų skyriai mirė. Sulaukė'mas visokias nesąmones 
1914 metų lietuvių, franeuzų’girdamas kompaniją. Liepia 
ir fyelgų skyriai, bet narių -darbininkams šioj kompani- 
skaitlius vis ėjo mažyn ir joj pirkti Šerus ir nesiprie

šinti bosams.
Neseniai mirė vienas

metų mirė ir lenkų skyrius, eina į John Dclres dirbtuvę užsiimt tik “cicilikai 
o ne vierni Rymo 

ir katalikai.

AKRON, OHIO.

dai’bininkų gyvenimo.
Mūsų kolionija pagarsė- - 

\ro sekretoriaus, kuris tvar- tą kunigėlį ir paprašė, kad darbų “gerumu” ir dide- 
kytų visus unijos reikalus, jo broli palaidotų su bažny-.luiis “uždarbiais“. Teisybė, 
Už svetainę nupigino mokė-|tinėmis ceremonijomis. Ku- ,darbų užtenka, gali dirbti 
stį, bet ir tai nepajiegė už-jiigėlis užsipuola, kad velio- dienas ir naktis, bet uždar- 
laikyti. jnis neprigulėjo prie para])i- b]ai nekokie.Kapitalistai per

■LSS. nariai ir tūli IWW.'jos. Buvo paaiškinta, kad savo spaudą išgarsino, kad 
unijos nariai griebėsi už dar i neseniai j čią atvyko ir čia darbai eina kogeriausia 
bo, kad neprileidus prie mir- nespėjo prisirašyti. Tuomet d' darbininkai uždirba mil
ties. 1913 metais tapo iš- (kunigėlis sutiko atlaikyti žiniškus pinigus, todėl leng- 
rinkti kolektoriai rinkimui skaitytines mišias. Kada bro vatikiai darbininkai ir ma- 
mėnesinių mokesčių. Pa- j 
starieji pradėjo vaikščioti (tėvelis, pareikalavo 
po stubas ir rinkti mokes- į Žmogelis pasiūlė $5 i

ir Philadelphijos cukernių 
■darbininkams, vietinės cu- 
ikernės gavo daugybę užsa
kymų ir bijodamos, kad ir 
jų darbininkai neišeitų į 
si reiką, pradėjo su pastarai
siais žiauriai elgtis: už ma
žiausi prasikaltimą arba pa
sipriešinimą veja senuosiuos 

tdarbininkus laukan, o į jų 
Alėtą priima juodveidžius.
Prie dirbtuvės vartų iškabin

, - . ... i , .v,., , . -i • ta apgarsinimas, kad dirb- 1|bs atėjo ats.teisti dvasiškas no, kad istikro taip yra,kaip . darbininkai dil.btu n ■; d f ,
miai, nekeltų jokio triukš
mo, nesipriešintų bosams ii 
kad reikalingi darbininkai,tis. Narių skaitlius pradėjo |Dabar kunigėlis gązdina per dirbtuvėse 8 valandų darbo 

kilti ir buvo manyta, kad teismą išreikalauti $15. (diena; pirmą vietą užima
viskas bus gerai ir uniją pa
vyks išgelbėti nuo mirties.

Bet štai atsiranda tarpe 
lietuvių tokių gaivalų, kurie 
pradeda kurstyti vienus 

. prieš kitus, ypatingai prieš 
socialistus. Socialistai ap-

ima. Ypatingai kompanijos 
bijo lietuvių ir lenkų.

Ar šiai]) ar taip, bet vie
tos darbininkai turėtų y" 
galvoti apie tą kovą, kurią j 
veda kitu cukernių dirbtu
vių darbininkai. Dabar, ro- ; 
dosi, gera proga būtų prisi
dėti prie bendros _kovos ir no valkatomis, vagimis, 
lengviau galima būtų iško- žmogžudžiais ir tt., o kata 
voti geresnes darbo sąlygas ]1]<aj> jam įajp bekalbant, 
ir didesnę algą. 1 ’ • ' 1 • 'T

*****

sčių ir kuopų ant tos dienos 
'nerengti jokių pramogų, 
kad tuomi neužkenkus musų 
'prakalboms.

J. Mikalaviciutė, 
12 kp. sekrt.

___  ■ .. --- --------------—"

RED. ATSAKYMAI. >i
__________ ■ •'<

Boiseliui, Montello, Mass.
— Tokios kritikos jokios 
naudos neatneša, apart lai
krašty vietos užėmimo. Ne

Beniui Kuzmai, xKeno- 
sha, Wis. — Tamstai išrodo 
visi socialistų protestai ir 
šauksmai prieš karę nesu
prantami ir vaikiški, o 

pnums išrodo tokiu pat tam* 
stos straipsnis ir todėl jo 
negalime laikrašty patalpin- 

DLD. 70 kuopos, kalbėto- t:
iis buvo užkviesti iš Valpa-j J Baronas, Collinsville, 

;kima laikė didžiausioj slap- raišo studentai. Pirmas kai-,111. — Nėra taip svarbus 
lybei ir manė, kad viskas bėjo LSS. XII Rajono orga-,ualykas ir manome, kad 
laimingai užsibaigs. Bet štai nizatorius. A. Bimba, temoj užteks vieno atsakymo. 

’centras pareikalauja mene- i‘ / 
nosiniu duoklių ir visas “in- iš
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Naujas išradimas Šerų iš
mokėjimui.

Mūsų socialistai, tai tikri 
pliauškalai ir šmeižikai. Jie 
visa savo kakarine šaukia, 
būk mūsų tautiečiai eina 
prie bankroto, neprogrestio- 
ja ir tam panašiai. Tuo 
tarpu tautiečiai daug toliau 
nužengę progreso keliu už 
pačius socialistus. Štai So. 
Bostone tautiečių šulai išra
do naują būdą Šerų išmokė
jimui ir sako, kad dabar ge
rai jiems sekasi. “Ateities” 
buvusieji viešpačiai Liurbe- 
liūnas & Co. dabar išmoka 
buvusiems “Ateities” člon- 
kams serus antausiais. Išra
dimas labai paprastas, me
chanizmas dirba automatiš
kai ir darbas atliekamas la
bai greitai. Ta visa ceremo
nija atliekama sekančiu bū
du: ateina šėrininkas ir sa
ko:

— Maloniausias viešpatie, 
aš norėčiau savo Šerą gauti 
atgal.

Viešpats atsistoja prie
šais šerininką ir išdidžiai 
atsako:

— Kiek turi Šerų ?
Šėrininkas pasako skaitliui 

Šerų. Viešpats sugniaužia 
kumščia užsimoja ir drožia 
šėrininkui į veidą taip, kad 
jis išsyk parkristų. Kada 
šėrininkas išsitiesia, pasirai
vė ir atsikelia, tai apie Šero 
aimokėjirną nei neužsimena, 
bet kaip drūtas nešasi per 
duris.

Tautiečiai žada ta savo 
išradimą užpatentuoti ir pa
skui pradėti tverti didžiau
sias korporacija ir 
pagal naująjį išradimą iš
mokėti šėlus.

Dabar So. B ostono tauti
ninkai labai linksmi nauju 
ju išradimu ir mano turėti 
geras pasekmes.

sėją, kuris nuspręstu 
daugiau protestuoja 
kare “Kova“, ”1’’Laisvė”, 

“Keleivis”? 
ir ten ran- 

kad ji dau
giausia protestuoja prieš 
karę; skaitau “Laisvę” — 
ta pati pasaka; paimu 
“Naujienas” — ir ten rašo
ma, kad jos daugiausia pro
testuoja; pagalios “Kelei
vis” irgi taria savo žodi, 
kad jis daugiau už “Kovą” 
protestuoją prieš karę. Na 
ir suprask tu, žmogus, ku
ris dabar tų laikraščių pro
testuose užima pirmą vietą?

“Naujienos” ar 
Skaitau “Kovą”

raštininku ’’Sandora” išrin
ktų teisėją nusprendimui, 
kuriam laikraščiui pripuola 
garbė šiame klausime.

Laikraštininkas.

Persimaino.

Mare Karštuoliutė lab. 
maldinga mergaitė, nes ka

—Dabar jau persimainė.
La kol buvo jaunas klebonas.

o i čia atvyko senas

Geras patarimas.
Fabrikanto pati sako:
— Tu man būtinai priva

lai nupirkti naujus drabu
žius, nes aš negaliu ant gat-

— Negaliu, mano miela, 
nes automobilius paseno ir 
tuojaus reikia naują pirkti, 
t aš išsyk neišgaliu nupirk
ti automobilių, ir tau naujus 
drabužius, — atsako vyras.

— Jeigu tau trūksta pi
nigų, tuojau numažink dar
bininkams mokesti ir bus- 
man nauji drabužiai,— at-

Iki šiol musų vyčiams la
bai gerai sekėsi mokytis ka
riškas muštras ir su “be
dieviais” faituotis. Mat, 
nusipirkdavo porą tuzinų 
kiaušinių, ateidavo i svetai
nę ir pradėdavo mėtyti “be
dieviškus” kalbėtojus. Bet 
štai Suv. Valstijų preziden
tas pertraukė su Vokietija 
ryšius ir mūsų vyčiai pabū
go, kad jiems neprisieitų ei
ti j karę ir su vokiečiais fai
tuotis. Vyriausias vyčiu ge
nerolas karosas išlindo iš 
dumblyno ir išleido ukazą, 
kad visi vyčiai nesikištų i 
dabartinę karinę politiką, 
bet kiekvienas saugotų sa
vo biedną kailį. Vyčiai su
šaukė massinj mitingą 
vienbalsiai nutarė bėgti į ka
napyną ir ten pasislėpti nuo 
gręsiančio pavojaus. Išrinko 
tam tikrą komisiją, kuri pri
valo surasti kanapynu, kad 
visi vyčiai galėtų pasislėpti.

Dabar komisija dejuoja, 
kad Amerikoj nėra tokio 
kanapyno, kur jie galėtų 
rasti sau saugią vietelę. Lie
tuvoj, girdi, kas kita, ten net 
margiai ir rudžiai kanapi- 
nuose pasislepia, o čia ir 
vyčiai negali rasti vietelės.

Ant rytojaus darbininkai 
įgavo pranešimą, kad vi
siems algos sumažintos ant 
dešimto nuošimčio.

Nieko nuostabaus.
— Tik tu pažiūrėk į

minkšti, tartum šilkiniai.

kad ji turi tokius minkštus 
plaukus. Kada ji ištekėjo, 
tuomet jos vyras panašus

Kapitalas i Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų ................... $52.813

Moka pomirtinių $150; $300, $600 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $12.00 i savaitę.

ęELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki- 
uitis, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš

kus ir kulturiškus reikalus.

yMONIŲ apšvietai leidžia savaitrašti ,,TĖVYNĘ” su ilius- 
truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 

gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 
pusę kainos.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra semau- 
u šia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros 
organizacija. 9 Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietinės kuopos, arba norėdamas pla
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu:

A. B. STRIMAITIS
307 WEST 30TH STREET, NEW YORK CITY

............................. .......................- -

Temykite LIETUVIAIS
PAGAL NAUJĄ BUDĄ GREIT, GALIU SUJIEŠKOT JUS GIM1- > 
NES, VIETOSE, UŽIMTOSE VOKIEČIAIS, ARBA RUSIJOJE. "

Reikalaudami informacijų (dėkite atampą už 2 centu.
Pabėgėliam nuo kares nuibinčiu pinigus ir laiškus nes per mane 
Banką galite siųst j visas vietas, užimtas vokiečiais, e tikrai nu

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

pinigus ir laiškus per mano Banką.
Kas norite atsiimt savo gimines j Ameriką, kreipkitės prie mane. 
Taipogi parduodu LAIVAKORTES - ŠIFKORTES ant visų linijų 
ir geriausių laivų.
Kas nori pasidėt savo pinigus į Banką, tai ai moka 4 nuošimtį 

ir galite gaut savo pinigus atgal ant kožno pareikalavimo. 
Mano bankos yra gvarantuotoi, per New Yorko ateitą, užtat jūi 
pinigai užtikrinti.
Parduoda farmas, lotus ir namus. Padarau ir užtvirtinu visokius 

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

VISOKIOS RODOS-PATARIMAI DOVANAI.
Kreipkitės iiuo adresui

BANKER JOHN KOVACS
• r r- J Filia: 155 CLINTON AVI.,36 Grand Street, maspeth, l. i. n. y.

Borough af Broaklyu.

M

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISU REIKALU.

Kryžiaus
skaudėjimai
dažniausia genia nuo ink
stų betvarkės. Del nuo- 
savaus gero yra reikalin
ga, kad į tokias slogas 
butu atkreipta didelė doma.

SILPNUMAS.
Jei jautiesi netekęs spėkų, 

silpnus, bo noro valgyti, arbu jei 
virškinimo prietaisos atsakančiai 
nedirba, imk .

Severa’s Balsam of Life
(Severos

Sustiprina jis
Gyvasties Baisumas) 

visą organizmų ir 
vidurių sukietėjimų. 

Kaina 75c. — aptiekoso.

everas
Kidney and Liver Remedy

(SEVEROS GYDUOLE NUO INKŠTI! IR KEPENĮ!)
verta yra pasiūlyti tokiuose atsitikimuose, o taippat gydymo 
inkstu arba pūslės uždegimo, apsunkinto ir skausmingo šlapini
mosi, nuo koją suputimo, geltligės ir rukštumo skilvyj. Kainos

ir $1.00.

Kryžiaus skausmas išnyko.
Ponus K. Miliauskas, 11 High-

land avi’., Newton Upper Falls,
Mass., pranešu nuims taip: ‘‘Ken-
tojau skausmus kryžiuje ir šo-
nnose, bet skaitydamas just) ka-

1 lendorit), ėmiau vartoti Severos
Gyduoles nuo inkšti) ir jakui) ir
veikiai pusveikuu'

galima gauti visur aptiekoso. 
Reikalauk tiktai tikrų “Sevo- 
ros” gyduolių, bet neimk ki
tokių, arba užsisakyk, jei vie
tojo negalima gauti pirkti.

SEVEROS 
GYDUOLES

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IOWA

lllllllllllllllllllli

SERGANTIEJI! AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ IŠ 
PRIEŽASTIES LIGOS?

Dyspepsija ir Nevirinimas, Jakną Negales, Tulžingu
mas, Prietvarius, Raudonosios Gyslos (heinoroidai), 
Reumatizmas, Kataras, Dusulys, Veiksminiai širdies 
Suirimai gali būti pasekmingai gydomi Tamistos 
namuose už labai mažą, užmokestį.

Mes laip-gi norime Jums pasakyti apie musu 
pasekmingą me todą naminio gydymo lokių smarkių 
ir chroniškų ligų kaip Syfilis arba Kraujo užnuodi- 
jimas, Odos Ligos, Gonorea, Nerviškas Nusilpnimas, 
Sukrekėjimo Striktura, Pūsles bei Inkstu Negalės 
ii- ligos Lytiškai šlapimo organu, kurios vyrus taip 
tankiai kankina.

BRANGI 96 PUSLAPIU KNYGA 
SIUNČIAMA DYKAI.

Mano 
Ypatiškas 
Pranešimas 
Vilties.

Aš noriu susipažinti šit kiekvienu scr- X 
pančiu, lietuviškai kalbančiu vyru ir mo
tore pa»:uilye. Aš noriu, kad jie mane 
žinoti), kaipo teismui) dri.ug.) ir geretlari— 
kad žinoti) kas aš tsu —kuomi aš ėsti—ka aš 
ėsti padaręs praeityje Ir ka.i žinotų apie pra
kilnų darl-ų, kurį aš dabar veikiu. Iš mano 
paveikslo jus galite matv*>. kad aš užsiėmiau 
medicinos praktikavimu per usiugclj, <.aug<-l) 
metų. Mano plaukai dabar yra paba'ę dėlei 
nihno ilgų metų mokslo, tirinęjii..;; ir patiri- 
mo. Aš atidžiai studiji vau ir t ii i ne jau tas se
nas, chroniškas, giliai įsi-- dusias ligas, taip 
sunkiai gydamas ir apie kurias kili daktarai 
taip mažai žino. AS noriu, kad kiekvienas 
sergantis ir nusiinir.es vyras I.. i moteris 
savo negales man atneštų. Aš i'.. ;ns teisin
gai patarsiu. Leiskite man būti jūsų draugu 
ir geiadariu. Parsisiųsdinkite mano Dykai 
Puodam.) Knygų ir skaitykite mano pra
nešima vilties.

GERIAUSIAS DIDtfAUlMAr 
IR SVARIAUSIAS KALJA

NAS VISAM 80. 
BOSTONE.

mai Ir užkandžiai. Patarnavi- 
raan prielankus. Atlankykite,

JONAS MATHU8 
(Lietuvio fcsaYininkxs) 

842—344 W. Broadway 
So. Boston, Mao. 

(Dešimto žingsnių nue Liatmvlų 
Labdarystės Draugijes aamie).

Tai. 811 Graenpalai.

BBNIAUSIA UŽEIGOS 
VIBTA PASA. SHRUPSKI

Pa* wtui galit* gaatl ika- 
■fAaaie alsai, puikias dagti
ni! k ūkanam vyną. Pa- 
tarnavinaaa puikiausiai, ai- 
alkita, o paridtikrinalta.

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

VIE N A TI Ng Al JTOM 0 BI LI U 
MOKYKLA.
_ > ■ 2 K

,/lM i.RK,\l IONAI Auto S, ę HU O L
■?..< V ■ ■ - - 1' ~2- - -3 ■ ’

Parsisiųsdinkite kopiją tos knygos šiandien. .Toje pasa
kyti aiškus faktai aiškioje, paprastoje kalboje. Ji yra 
SHiiileliu žinijos ir užtini tokias informacijas ir patarimus, 
kokius kiekvienas vyras bei moteris tun tu žinoti ir sekti— 
ypač svarbi tiems, kurie ketina apsivesti. Jeigu norite 
žinoti, kaip joms gali Imti sugražinta jusi) senų laikų svai- 
kata, stiprybė ir gyvingumas, jus turite tuojamf parsisiųsdinti 
.šit:) dykai duodamą knygą ir patirti faktus apie tokias 

skite mums pinigų—siųskite tiktai savo, 
liškiai parašyt;) ant dykai duodamos knygos’ 
apačioje. Liaukite mokėję sunkiai uždirbtus 

pinigus už niekam nevertus vaistus, bet skaitykite šitą brangu vadą j svei
katą ir pasinaudokite jos laiku paduotais patarimais. Jus patirsite savo 
kentėjimų priežastis ir kaip jūsų negales gali būti juaŠalinamos.

kupono, >•>

DYKAI DUODAMOS KNYGOS KUPONAS
N

ir siusk mums šiandien, 
ateitu greitai.

Dr. J. Russell Price Co., l.uoo-o so. cunton st., Chicago, m.
Gerbiamieji:—Meldžiu man tuojaus pasiusti visai dykai, apmokėta 

pačta jusu brangią mcdikališką knygą.

Vardas ir pavardė......................................

Gatvė ir No....................................................

Miestas Valstija

JOHN KTTLBOK
CAFH

Dids'ii hotelii, t«ra vliUi pa
kelei vingiem*, kambar I 
lyti pagal nuają madą, b 
bvsit užganėdinti

Ital-

JOHN IULBUR Barielnka*
281 Wythe Ave., Cor. Ho. 1 ok. 

BROOKLYN, N. Y.
Tel 279 Greenpotnt.

'Iieiios jau
praėjo. Bet 1 
ir tarne inųs 
daug vergų, 

yra at stu-
15 nuo savo darbo beširdės- 
ini-trė- LIGOS.

j ra labai lengva išvengti ma
žų kliūčių išaugant į dideles, 
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 gerklės intraukimui į save 
apmalšinimui dusulio, .tuo gal
vos ir ausų skaudėjimo; ect.

kttric

apsireiškia esąs iš geriausių na
minių gyduolių, esančių ant 
jiardavinio—25c. už bonkutę.

Nuo Kiuiii.itiz.nio, INtrlagog, NeuraH- 
gijos. I‘< rsiš.iMyino, Apftlubitno, Dantų- 
SkaiKlėjiniti, Diegliu ir Skautiejimo Kru
tinėję. kaip ir nuo visokiu kitu reuma
tiku ligų, naudoki

PAIN-EXPELLER, 
kaipo sent) ir nztik.'tiną draugu Šeimy
nos p« r |i.ise šinitniečio. Tik 25c. ir 
5o<- tionkute; galima panti visose ap- 
tiekose arba pas pati fabrikanta—

F. AD. RICHTER A CO.
74—80 Washington Street, New Yoifc.

Tek 2320 Greenpoint

J. GARŠVA,

t

mėnesius jį padarė, da
minkštesniu už savo ])lau-

L.l‘ kus.
ir

vekario ir niekaip negali 
sulaukti. Policmanas, pra
eidamas pro šąli, sako:

tu čia 
naktimisstovi. Šia gatve 

karai nevažinėja, 
čias namo arba 
gatvės, kur karai

Niekus tauški, jeigu karai 
nevažinėtų, tai ir relių ne
būtų, o dabar matai, 
relės stovi, vadinasi ir 
rai važinei a.

ant kitos 
važinėja.

atkirto

kad
ka-

žmo-

tk-srsst'-'’

149 EAST 22 ST,N

Diena po dienai, metas po metui 
užsiimi gydymu sergančių žmonių. 
Persi.st a t y kite sau, kiek aš išlydžiau, 
kiek palinksminau gyvenimų. Jeigu 
jumis gyvenimas įkirėjo vartojant 
visokias gyduoles ir jaučiatės nuo
lat blogiau .tuomet, nieko nelauk
damas, kreipkitės pas gerai supran
tantį daktarų ir specialistų

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

ryti, kad išgelbėti gyvastį ir paaiš
kins apie ligų. Gydau per 20 metų 
visokias ligas su didžiausiomis pa
sekmėmis kaip tai: nusilpnėjimą, už
sikrėtimų kraujo, pilvo, širdies, plau
čių jaknų ir tt.

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

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

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

3rd A ve.,i New York City.

Šita mokykla gyvuoja nuo 1905 m 
ir duoda lekcijas jūsų prigimtoj kal
boj. Mes turime stadalų prie mokyk 
los kur galima sustatyt 20 auto
mobilių. Musų ilgametinė praktika ii 
geras sutvarkymas, duoda prog, 
sakyti, jog musų mokykla yra viens 
iš geriausių, kaip iš praktiško taip 
ir iš teoretiško atžvilgio mokinimai 
mašinerijos įvairių konstrukcijų au
tomobilių. Musų mokytojai turi dip
lomus apie savo mechaniškų išsila
vinimų, užtvirtintus konsulio. Užbai
gus mokyklų duodame rekomendacijai 
gavimui darbo. Mokiniai užbaigę ant 
šoferio ir norį važiuot Europon, gau
na skirtingų diplomų, vadinamų už- 
rtibežinį. Ateikite ir persitikrinkite 
NTERNATIONAL AUTO SCHOOl 

147 E. 40 st. New York City.

***>«*•» v

1 Akušerka
rtomtnt ^«>č

< jllege Baltinio’e
l^aiek'xr.lrirat atitek* ;

Stfindynia U'PBt suteikit 
Ktaxetba 'nva moiarv

| F.Stropiene,.,„e,,.... .
a*

A

GR.‘. I'OIU l'S < i’ndatnker)
LA 11 )OT IV 1U DIR Eli TORIUS 

bbalsamunju ir laidojo numirusiu® 
ttut visol ių kapinių.

Far^anitl: u 'Lt’.c.nuhd'us ir Karie
tas Vese'.ijoms, Krikitynoms ir šiaip * 
pasivažinejima'ns.

Ofisai:
144 N f.t h S‘. 2f.4 FRONT ST.
Brooklyn, N. Y. C Brooklyn, N Y.

Telephone 7867 Main.

, ■ 
.......

MES PERKAM!
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Męs perkame ir parduodame 
visokios rūšies BIZNIUS viso
se dalyse Amerikos. Padarome 
visokias doviernastis pirkime ir 
pardavim", imame visokias pro 
vas sužeidime' (ko)ostvas) ir 
{vairias kriminališkas. aprūpi
name geriausia is advokatais ir 
išpildomo visokias aplikacijas, 
einame už perkalbėiojus viso
kiose reikaluose.

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

Nepamirškite mus adreso:

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

NORINTIEMS PASINAUDOT PROGA.
Geriausias grafafonas su dabartinė mis lietuviškomis dainomis, lab«J pi

giai, kuria kreipsis nas mus. ___
DUODAME DYKAI 

20 lietuvišku dainų, 1000 adati 
albumą.

Grafafonai tik 20 dol. su švaru
ti ja ant 10 metų. Tik 20 dolerių.

Prisiųskite 3 dol. rankpinigių, likv
iduos užmokėsite prie atsiėmimo. Gra
fafonas su didele triuba, pauk "otalo 
kraštais, mechanizmas grafafono go
riausios konstrukcijos, kuri g Įima- 
užsukti laike grajinimo. Tinka re
kordai įvairaus didžio. TJsa lidao- 
da Čystą, kuris girdėt balsiai ir all- 
kiai. Vietinių meldžiame atsilankyti | 
musų krautuvę, kuri atidaryta aao
<7 vai. a j w aiva a.v v

pat nedėldieniais. Siunčiame dykai 
katalogą muzikališkų instrument! aat 
pareikalavimo.

Adresuokite 1
GREATER NEW

Bit Grand Str., New York. N. Y.
£ PHONOGRAPH. C 
Dept. L.

nusiinir.es


LAISVE4 ?

Centro TREJOS DEVYNER10S

TREJANKA

8va

10th

nuo

klek

10th Str,

lekna, Fr. Užkurėlis, P Mi
325

savo darbą smarkiai dirbom 
ir tuom tarpu streiką išlai- 
mėjom: gavom valandas su
mažinti ir po $1 mokesčio

Liuoaybės svetainėj, 801—8th 
Sheridan Rd. Waukegan, Ill.

APLA 
BOS

Park, III
Box 675

Gavėnas, J 
Aidokien, S 
Staknevičia

J. MARTINAITIS,
157 GRAND ST..

Draugijos, kurios turi 
“Laisvę” savo organu.

Park, Ill
O. Box

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

LIETUVOS SUNŲ 
DRAUGYSTĖ, 
Pirmininkas A 

802

Urbow, A. Kubelčikas, M C 
Sarol, S Vaslanovič, P Kur- 
kulis, J Stasiulevičius, A 
Sheponskis, M Lutvinskas, J 
Matulis, V Dapšis, L Micke-

AUKOS PHILADELPHI
JOS STREIKAVUSIEMS 
SIUVIMO DARBININ

KAMS.

812 
Užrašų rast.

TAI FAKTAS, kad DAUNOROS aptiekoje 
yra didžiausias sądėlis ir pasirinkimas 
įvairiausių naminių gyduolių, visokių ša« 
knų, žolių ir 1.1. <

Rl'IK ALAUKll rašydami, kokii| norite nemažiau kaip už 25c. 
bus jums prisiųsta.

ŠILTOS KOJOS
ELEKTROS VOLTINTS PADAS

DAUNOROS trejanka yra tikrai 
lietuviška. Saugokitės padirbi- 
mų-imitacijų.

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

DAUNOROS trejanką reikalaukit 
prisiųsdami 35c. f’nl!'P u Fil7ti ' ženkleliais (markėm)

nori instrumento, arba 
'»() parduodu tik už $1, 
daugams, Adresuoki! G

O Box, G. D McKees
(18-25)

žiūrėtojas A Staravičia, Box 1180 
Melrose Park, 111. 

Fin. rašt. W. Strumilla,
1814 So 6Uth Ave. Cicero, Ill,

mieste. Lekcijas duoda geriau
si ekspertai, Gvarantija šofe- 
riams-mechanikams, Važinėji
mo lekcijos ant lauko. Musų 
mokiniai pastoja specialistais. 
Atlankykite musų mokyklą, 
pirm negu pastosi kiton. Įren
gimas dėl studentų gyvenančių 
kitame mieste. Klauskite smul
kesnių paaiškinimų.
Nejnokčk pinigų, pakol negausi 
pasikalbėt su lietuviu mokytoju.

L. TYCHNIEVICZ
Instruktorius, 

COSMOPOLITAN AUTO 
SCHOOL,

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

ant 
dainavmo ■ 
Pasakykit 
A Baronas 
Kocks, Pa,

DRAUGIJA SUNŲ IR DUKTERŲ 
MELROSE PARK, ILL.

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

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

Protokolų raštininkas ir organo pri-

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

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

DR-JOS CENTRO VALDY 
IR KUOPŲ SEKRETORIŲ 

ADRESAI:
pirminink. J.

2025 Colwell st., 
Pirmininko pagelb.

1421 Fayette st. 
Centro sekretorius J 
2135 Sarah Str. S S, 
lentro Iždininkas K. 
12 and Carson

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

Viršininkų Antrašai.
Pirminnkas P Kardokas, 122 Court st.
Pirmininko pagelbininkas S. Lutkue, 

211 First Str.
Nutarimų raštininkas S. Morkii, 

255 Bond Str.
Turtų raštininkas J. Jankauskai 

232 Front Str.
Iždininkas J. Juzapaitis, 

234 Clark Place 
Iždo globėjai: E. Makutienas,

149 Clark Place, 
” S. Morkiukia

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

Visi Elizabeth. N. J.

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

liai ir M Kalėda.
Vietos Lięt. Moterų Prg. 

Susiv. kuopa surengė pra
kalbas, surinko 18.20 ir pa
aukojo streikuojantiems 
kriaučiams. Du liet. IWW. 
unijos organizatoriai J Gri
kštas ir K Geležėlė savo 
prakalbose Pittsburgh, Pa., 
surinko $2.60 ir paaukojo 
streikuojantiems siuvėjams. 
Kurie aukojo mažiau, kai 
vieną dolerį, tai jų vardų vi
sai neskelbiame. Philadel- 
phijos kaikurie biznieriai, 
daugiausia bučeriai, aukojo 
tik po 10 c. ir tai da kai ku
ne išniekino kriaučius, ant 
žemiausio laipsnio pastatė: 
girdi, kriaučiams visai strei
kas nesąs reikalingas. Bet

LIETUVIŠKA APTIEKA.
ftiuoml pranešame, kad gavome daugybę daiktų, reikalingą šiam 

■•tonui. Pirkdami daug tavoro anteyk dėl dviejų aptitkų, gallaa 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mui randai! kito
kių vaistų: 1) M1XTURAS, labai geras nuo kosulio vaikams ir dide
liems, honka 25c. ORRAPH’AS, Linimentas dėl reumatizmo. Bea- 
ka 25 ir 60c. 8) Tikra lietuviška TREJANKA, taksas 25 ir Ha. 
ŽUVIES TAUKAI, reikalingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 5) (VAI
RUS VAISTAI DĖL ATAUGINIMO PLAUKŲ ir TONICAS. «) 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonos, perfumes Ir 
visokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas dėl vi
durių. Bonka 60c. Kraujo Valytojai — bonka $1.00. Mūru aptiek** 
■e kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atsilan
kyti. Visas persiuntmo lėšas apmokime męe. Siunčiant laišku, 
galima siųsti pinigais arba įtampomis.

I. SHAPIRO, Littavlika* Aptiekoriug
41 • So. 2nd Street, kampai Union Ave

Skyrius: 745 Driggs Ava., kampas Ind St., Brooklyn, N. Y.

lietuviai 
matydami 

laikraščiuose

Philadelphijoj laike kriau
čių streiko surinkta $150 
nukų nuo Phila. biznierių, 
draugijų ir pavienių asme
nų. Pirmiausia aukojo Lie
tuvių Republikonų K bubąs 
$15; So. Side Lietuvių Pa- 
salpinis Kliubas ir šv. Juo
zapo draugija po $10; po 
$5 aukojo: Lietuvių Muzi
kantų Dr-ja, A Užumeckis, 
J J Kaulakis, Stasys Vasi- 
konis, A Leist ru m tas, V. 
Varževičius ir A K Abrai- 
tis; po 3: V Kapsukas, G. 
Kutra ir J K Z.; po $2: J 
Poška ir Sabas Maukus; po 
?1: J Bravinskas, A Driuk-

^iko justi kojas šiltai, sausas ir liuo- 
sas. Apsaugo nuo vėsumo, šalčio, ne
uralgijos ir reumatizmo užpuolimų 
Stebėtina pagelba prieš mėšlungi’ 
skausmų ir gėlimų šlaunyse arba ko
jose iš priežasties prastos kraujo 
cirkuliacijos Prašali na tą “huovar- 
gio” jautimą. Sulaiko bloga kvapą ir 
prakaitavimą Jie suteikia mušjmą 
viso kūno, maloniai palengvina tekė
jimą per visą sistemą i r padidina 
cirkuliaciją kraujo, gaivindami ją 
nauja gyvybe. Nerviškas silpnumas, 
galvos skaudėjimas, inkstų keblumai, 
nugaros skaudėjimas, nemiegojimas, 
viduriij ir kepenų keblumai esant 
priežaseia prastos cirkuliacijos, nega
li būti kuomet ELEKTROS VOLTT- 
NIS PADAS nešiojama Bet nepirk ne 
tikrų “Insoles”. Aš parduodu tik ge
riausius (neparslduoda 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.

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

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

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

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

416 Wickliff Ave.
Iždininkas J. Willimat,

837 Central Avė.,
Susirinkimai buna kiek’ ... mėne- 

ido 1-mą ir 3-čią nedėldie 1-mą va
landą po pietų, Sallel salėja, kampas 
E. Main ir N. Morrison r!nllb)i- 
ville, III.

LIETUVIŠKA AUTOMOBILIŲ 
MOKYKLA.

galime tave išmokinti 
automobilių į 3 dienas, 
dar neužtenka. Reikia

au-

Mokslo Nereikia J ieškoti
Dėlto, kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglų kalbą, aritmetiką te 
Ntaftuvių kalbos gramatiką savo namuose liuosame laike. Visi išmolorife 

Nurodymai ir knyga DYKAI. įdėk stempą. Adresas:

HHsrii Korespoidenciįiie Mokykla, 1317 H. Robey CHmBI.

kas, K Župka, ir S Kriščiū
nas — po 50 c.; smulkių — 
$10.15. Viso labo $39.15.

Aukos pasiųstos LŠF. ka- 
sierui K. Šidlauskui.

Visiems aukuotojams ta
riu širdinga ačiū.

F Pikšris

Pittsburgh, Pa.— 19 d.
vasario buvo draugiška va
kariene APLA. Toje vaka
rienėje dalyvavo APLA. 
Centro valdyba ir Aido cho
ras. Trumpai kalbėjo cent
ro pirmininkas T Maskoliū
nas ir paprašė svečių paau
kuoti po keliatą centų su - 
šelpimui nukentėjusių nuo 
karės. Aukojo šios ypatos.

T Maskoliūnas, J Masko- 
liunienė, F Pikšris, V Med- 
\ikis, M Lukošeniukė, P Pa- 
lekevičius, A Juodėnas, P. 
Lapinckas, M. Urlakis, T 
Rinkas, M Čeponis, J Jaru
ševičius, D Gelumbauskas, 
K Varašius, K Martinka, F 
Kirstukas, J Ramanauskas, 
J Stulgaitis, T S. Kavaliau
skas, P Linkevičius, K Stro- 
ga, V Pečiukėnas — po $1; 
J Janušauskas, P Savinskas, 
A Petronaitis, J Radzikaus- 
kas, K Lelušis, M Budnikas,

Hoffman’s Bitter Wine
DEL JAKNŲ IR SKILVIO.

Jos specialiai yra sutaisytos nuo ligų 
paeinančių nuo neveikimo jaknų, skilvio, 
kaipo nuo nemalimo ir širdies skaudėjimo.

Jos veikia labai gerai TIKRAI ant jak
nų ir skilvio paliuosavimo. Taipgi jos vei
kia ant nervų ir viso kūno. Jos geros nuo 
visokių nesmagumų, paeinančiu nuo nedir- 
bjmo jaknų, skilvio ir viduriij Tos gy
duolės kaip dėl moterų, taip del vyrų ir 
vaikų. Tos gyduolės yra ne koks tai pa
kastas išradimas, bet pasekme, ilgaus ty
rinėjimo ir sunkaus darbo. Jos turi gerą 
skonį ir priduoda sylos. Neimk nei jokių 
kitokių, kurios užvaduotų jas Pasakyk savo 
kaimynui apie tai. Reikalauk aptieko- 
riaus ar pardavėjo jų, jeigu neturi, reika
lauk stačiai iš mus. $1.00 už bonką, arba 
G bankos už $5,00, Siųsk 'Money orderį ar 
įtampomis,

PARTONAL DRUG CHEMICAL CO .
231 New Main st., Yonkers, N. Y-

Mes 
valdyt 
bet to 
turėti gerą supratimą apie 
tomobiliaus mašiną ir ją 
taisyt. Musų mokykla įrengta 
visais reikalingais įrankiais, ge
riau negu visos kitos šiame

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖ, MOLINE, ILL.

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

E. Moline, III. 
Vice prez. M Dackus, 354—8th str.,

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

-4th avė. 
Moline, III. 

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

Moline, III.
AMALGAMATED CLOTHING 
WORKERS of A. PRESERIŲ 
58 Skyriaus KOMITETAS.

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

Protokolų raštininkas J. A. Bekampis, 
183 Roebling it. Brooklyn, N. Y

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

Ildalakaa Kazimieras Šimkui,

Prot sekretorius S 
1220į — 7th 

Finansų sekretorius 
•41 h 

Iždininkas K Juška 325

IR DUKTERŲ 
WAUKEGAN, ILL. 
F. Sabeckis,
- 8st St, 

Vice pirmininkas K. Dimša, 
• 8th Str.
Masiliūnas 
10th Str. 

Finansų rašt. J. Waicis,
1320 Lincoln st., Waukegan, Ill. 

Kasierius M. Kairaitis,
166—10th Str. North Chicago, Ill. 

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

Kasos Glob. R. Ruleviče,
1330 S. Jackson st. Waukegan, 111, 

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

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

nedėlia kiekvieno mėnesio 2 vai. pc 
pietų

LIETUVIŲ BROLIŲ DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI, 

Pirmininkas G. K. Budria, 
1231 Cherry Str. 

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

Raštininkas A. Vegela
1029J Lockwood ave.

Turtų sekret. S Gelumbauskas,
920 Jackson Str.

Iždininkas J. J. Juozapavičla,
921 Herrick Ave. 

Iždo Globėjai: A. Pukterla,
444 Park View, 

” M. Kavaliauskai.
LBD. laiko savo susirinkimua 

trečią nedėldienį kiekvieno mėnesio, 
Winter Hall, 412 6th St. Racine, Wii.

AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ? DT®AT«

GARSAS GERIAUSIA KEPTUVE

LAISVĖS SUNŲ DRAUGYSTĖ, 
MAHANOY CITY, PA. 

Valdybos adresai: 
Pirmininkas W. Žemaitis, 

312 East Centre Str. 
Pirmininko pagelbininkas P. Įsėda, 

315 E. Centre Str. 
Protokolų raštininkas A. Ramauckai 

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

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

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

Maršalka W Svintickas, 
515 W. Pine Str.

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

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

Žiburėliui” aukojo 
patos; Jonas Gavėnas, F 
Mihvidas, F Lukaitis - 
50c. Viso $7.30.

Aukos perduotos p]). 
Jotams.

Reikia pažymėti, kad 
tos lietuviai, palyginus 
kitų kolionijų lietuvių skai- 
tlingumu, ar tik neužims 
pirmą vietą, nes iki šiol su
aukoja sušelpimui nukentė
jusių nuo karės $1100. Ir 
šios aukos sudėtos pažan
gesniosios visuomenės da
lies.

J ETŲ VIŲ PAŠELPINĖS DR-STES 
“LAISVĖ”, EASTON, PA.

Viršininkų adresai.
Prezidentas St Meison

634 Ferry st. Easton, Pa 
Vice prez S Masiulevičiene

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

223 So. Maple St. Easton, P*. 
Finansų rašt. Mar. Urba,

676 Church st Easton, Pa. 
Kasjorius F Vituris

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

634 Ferry Str. Easton, Pa. 
Maršalka P Urbienė

676 Church st. Easton, Fa 
Susirinkimai atsibuna kas pirmą 

’čtnyčią kiekvjeno mėnesio 8 vai 
vakare, Anglų socialist!} svetain. 439 
Northampton St Easton, Pa

Muzikos Žodynėlis.
Parašė Mikas Petrauskae. 

Kaina 25 c.
Patartina turėt kiekvienam maži 

kos mylėtojui.
Adresas:

LITHUANIAN CONSERVATORY 
OF MUSIC.

395 Broadway, So. Boston, Mae*

M. Maskeliūnas, 
Pittsburgh, Pa. 
J. A. Rūkas 
Pittsburgh, Pa.

. B. Miskevičia, 
Pittsburgh, Pa.

Varasis, 
Pittsburgh, Pa.

Turtų Kontrolės Komisija:
M Urlakis, 2126 Forbes st.

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

Pittsburgh, Pa.
F Pikšris. 1331 l’enn Avė. 

Pittsburgh, Pa.
Kuopų sekretorių adresai:
1-nios kuopos sekr. A Bartkus, 
1323 Carsell st, N S. Pittsburgh, Pa,
2 kuopos P Samulionis

P O Box 63, McKees Rocks, Pa.
3 kp. John Swipas, No. 11, Welder st.

Glendale. Carnegie, Pa.
4 kp. Fran. Pikszrius 1331 Penne ave.

Pittsburgh, Pa.
5 kp, J W. Brazauskas,

1* O. Box 154, Cuddy, Pa. 
kp. A Žvirblis, 2228 Forbes str, 

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

Pittsburgh, Pa.
kp, A Budzinauskas,

P O. Box 312, Creighton, Pa.
10 kp. John Shopis, 713 McKean ave.

Donora, Pa.
11 kp P Ainis, P O Box 343,

Courtney, Pa
12 kp J Kindaris, Ambridge, Pa.

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

Viršininkų adresai: 
Pirmininkas F. Raškevičia, 

1012 So. Maiii Str. 
Vice pirmininkas A Šimonis, 

517 Michigan Ave.
Protokolų raštininkas O. Užbalinti, 

622 Hulin St.
Finansų raštininkas P. G. Alekaynae 

1516 — 14th Ave.
Iždininkas S. Buzinskis, 

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

Susirinkimas atsibuna pirmą nedėl
dienį, kiekvieno mėnesio, 1010 8e 
Main St., 2 vai. po pietų.

229 Bed for d.-Ave 
„KAM PAS.- NORTH. 4*X? G A TV ĖS’__:2- -

Brjo ok lyn, New York

Senai broliai matėte lak
irasčiuose apie Brooklyno ’pridėjo savaitiniams darbi- 
Havemeyer cukernės darbi- pinkams, o štukiniam darbi- 

ninkams nuo 13 iki 20 pro
centu. Išviso auku surinkta 
su smulkiomis $152.00.

IWW. ir ACW. of A. Suv. 
Komitetas.

MOTERŲ LAIKRAŠTIS! MOTERŲ LAIKRAŠTIS!
Jau išėjo iš spaudos

“Moterų Balsas4.
Išleidžia L. M. P. S. A. Eis sykį j mėnesį. 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 
didelį nuošimtį. #

Lai nei viena susipratusi moteris ir žmonijos lygybę mylintu vy- 
as nepalieka neprisidėję prie ’‘Moterų Balso” leidimo.

“MOTERŲ BALSO” kaina metams $1.00; pusei metų 65c. Pavie
niai numeriai po 10 c.

Pinigus ir visus užsakymus siųskite:
“MOTERŲ BALSAS”

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

AUKOS LŠF.
Bayonne, N J. — 25 d, 

vasario buvo prakalbos DL. 
K. Vytauto draugystės. Rai

žomai- 
lytin- 

žmonių su- 
mūsu reikalavi-^įnnko apie porą šimtų. L. 

ŠE. aukojo šios ypatos: 
■ S Milvidas — $2.00; F. 
Milvidas, E Lukaitis, Aldo
na Lukaitis, Bronislava Lu- 

Aleksandra Traki- 
E Trakimas, J Čiu- 
A Artugienė, J Val

ioms, J Gavėnas, F Savi- 
;'cms, Ant Maceika, J Bačis 
j.iDom. Baublis, J Mikeliavi- 

čia, V Patbielskis, J Berno
tas, A Gražulis ir V Sle- 
džius po — $1.00; K Mickų- 
nas — 75c.; O šimkiutė, M 
Karlonas, P Smaliukas, V

Mickevičius, J 
Matušaitis,, E.
Gavelis ir St 

po 50 c. Vist

DR-JOS MIRTQS VALDYBA 
Cleveland, Ohio.

Pirm. V Ivanauskiutė, 
1452 East 33rd St, 

Vice Pirm. J Katkauskas, 
5823 Superior Ave

Prot. sekr. M Misiaviciutė, 
1452 E, 33rd Str

Fin, rašt, Antanas Banialis, 
.1449 East 24st Str, 

Kasiems M Lavinskas, 
8120 Cory ave.,

Kasos glob. O Sidabrute, 
2120 St., Clair Ave, 

“ V Kvedaravičius, 
’ . 1543 Oregon ave. , 

Dainų repeticijoi atsibuna 
viena sėrėda, nuo 7:30 vakr. 
Schwab svetainės, 6131 St. Clair ave 
Mėnesiniai susirinkimai ateibuna ka> 
trečią pėtnyčią kiekvieno mentale 
nuo 7:30 vai. vakar, ant Schwab sve
tainės. 6131 St. Clair ave.. Knygyną-, 
randasi Neuros krautuvėje; 2047 Ha 
milton ave. Knygos išduodamos kle 
krieną Panedėlio vakarą, nne 7:31 * 
vi kare.

Knygius Pranas Tumocaa, 
8570 E. 72 St.

ŠOKIŲ MOKYKLA 
Jau 36 metai, kaip 
gyvuoja Prof. Štern BBL,.. 
Šokių Mokykla, 952 
Broadway, kamp.
Myrtle ave. Brook- l'.
lyn. N. Y.

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

ninku streiką.
Vėliems pamatėte ir Long 

Island City, Jersey City ir 
Philadelphijos cukernių dar
bininkus sustreikuojant dėl- 
lei pagerinimo savo būvio.

Todėl ir mes “Arbuckle 
Bros. Sugar Refinery” dar
bininkai nutarėme parei
kalauti nuo savo darbdavių 
.geresnės užmokesties. Vasa- bėjo *pp. Bulotai 
rio 25 d. š. m. išrinkome iš 
.savo tarpo du delegatu, kad 
perduotų 
mus į bosii rankas.

Vas. 26 d. pastatėm savo 
reikalavimus duodami 24 va
landas laiko kompanijai del 
-apsvarstymo. Ir už neišpil- k 

’dymą musų reikalavimu pa 
žadėjom streikuoti.

Tada komp. matydama, ;įui 
Jogei čia ne žaisle, tai vie 
ton mus reikalautų 5 c. 
valandą pakelti mokesti, pa 
-siūlė aštuntą nuošimtį mo 
keti iki gegužės m ė n., o nuo 
gegužės mėn., tai jau mokės 
10 nu oš.

Matydami, jog komp. toli 
gražu musų reikalavimą ne
išpildo, priversti buvom ap
skelbti streiką.

Todėl broliai 
darbininkai 

angliškuose 
kad “Arbuckle Bros.” cu- 
kernėje Central Brooklyne, 
reikalauja darbininkų, arba 
jums kas kitas sakytų, t 
žinokite, kad yra melas ii 
ten yra streikas ir žinokit 
jogei reikia šalinties 
tokių dirbtuvių.

“Arbuckle Bros” streikie 
rių presos komisija.

LIETUVIŲ NEW YORKO POLITI
KOS KLIUDO VALDYBA, 

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

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

Susinešinių sekretorius — V J.
Gedvilas,

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

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

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

Liet, Pol. Kliubo Pirmininkai 
Iždininkas F. Lapinski, 

P. O. Box llUli, Melrose 
Iždo globojai: W. Janėnas, 
K Samalionis Box 613,

Melrose
Maršalka: A. Plėštis, P. 

675 Melrose Park, Ill.
Susirinkimai atsibuna kas trečią 

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

L BROOKLYNO rr-es į tai visai nežiūrėdami A Paurazas, M Baltušnikas, 
J Pavilauckas, J Urbonas,

Vincaš’'' J. Daunora
—••• APT IE KORIUS  —2. 



SiSZ .. < - . . LAIS-M
VflTTlNttC 'Martyno Liuterio draugy-
* Ui 1 illJLD stė, bet ir ta mažai veikia.

I Pastaruoju laiku kilo su
manymas išleisti savo laik- 
'raštį gotiškomis raidėmis.
Laikraštis bus užvardytas 
“Pasiuntinystės Pastas”;
redakcija — išleistuvė bus 
po N r. 47 Orient avė.

- Reikia pažymėt, kad dau
gelis lietuvių suvokietėję ir 
vartoja vokiečių kalbą. Ap- 
švieta tarpe liet, liuteronų 
menka, todėl ir norima iš
leidinėti laikraštį, kad juos 
uritraukus nrie skaitymo.

PAJIEŠK0J1MA1

Iš cukerninkų streiko.
Cukerninkų streikas iš

siplėtė netik Williamsburge, 
bet ir Central Brooklyne, 
kur streikuoja daugiau, 
kaip 1000 draugų. Streikie - 
riams Arbuckles Bros, išė
jus streikan, tą vakarą jiem 
kalbėjo L Pruseika “Lais
vės” redaktorius. Žmonių 
buvo gana daug. Jisai kalbė
jo lietuvių ir lenku kalbom, 
kviesdamas prisidėti prie

pajieškau pusbroNų Jurgio ir Vinco 
Mačiulių, Suvalki; gub., Liudvina
vo miesto. Meldžiu atsišaukti arba 
žinanti praneškit: M Mačiulis, 
Box 157, Nanty Glo, Pa,

91 -99

ANT PARDAVIMO. Parsiduoda ga
liūnas, labai geroj vietoj, lietuviais 
apgyventoj. Pardavimo -priežastis 
— savininkas nori apsigyvent ant 
farmų. Del platesnių žinių, kieip- 

kitčs laišku šiuo adresu: St. Erin g. 
Box 804, Westville, III.

ANT PARDAVIMO
Pajieškau kostumierių barbenu ir 

noriu parduoti savo barzdaskutyklą. 
Kas norėtumėte pirkti, tai pasisku
binkite, iX‘s labai gera proga. Biz
nis išdirbtas ir labai geroj vietoj. Pi
nigų ant nedėlios padaro po 70 ir 80 
dolerių. Yra 6 skutami krėslai ir vie
nas bolinis stalas Barbenai gali ge
rai išmokti bolesna grajiti. Taipgi y- 
ra maudynė su karštu vandeniu. Daug 
žmonių ateina mandvties Vien tik iš

PERSKAITYK!
ĮĮĮgy- Kiekvienas nau-

jas skaitytojas,,
ĮRMbok kuris užsirašys

< ' ' ..A Pas mane Lai-
svę” ant metų 
ii' užsimokės $2- 
50, tai gaus do-

iva n ii knygų ver- 
$$$/ ' dolerio ar-

* ba “Karda” ant

Edging
'Crochet
: 60DesionsZ

Book Form i
MOTERIS

kuri žingeidau- 
įa gražiu mez- ’ . ■ . . igimti Imtinai j 

turi įgyti šią 
r reikalingą kny ;

metų.

Geriausia pirmeiviška aftelga 
paa

GEO LASKEVIČ1Ą

Tel. 2372 Greenpoint.

Fornišiai
771 BANK ST Tel. m-S

WATERBURY, CONN.

Naujausios mados dideliame
pasirinkime, Lengviausios išly
gos. Taipgi parduodame pijanus.

Kazimieras.

gyvavimo.

ga, kaip ant mielių. 7 d. ko
vo buvo mėnesinis susirin
kimas, kuriame tapo priim
ta 17 naujų narių ir 14 per
statyta naujų kandidatų.

maudynės galima padaryti po 3 ir 4 
dolerius ant dieno.-.

Jeigu atsirastii geras pusininkas, 
meldžiu tuojaus a!-įšaukti. Biznis ge
ras ir geroj vieloj, puikiai išdirbtas, 
tik pa.-i kubinkit nupirkti, nes savi
ninkas turi išvažiuoti ant vainos už 
gaspadorių. Reikalingas geras barbe- 
ris. G<‘ia mokesti-;,

G \I.INtS D. VIDURINIS,
Barbe ris,

21’1 Broadway. So Boston, Mass.

skaitytojas, ku
ris atnaujins, gaus knygų už 50 c. 
Kas iš neskaitančių dar prisius už 
’’Keleivį” $1,75 gaus knygų už 50 c. 
senas skaitytojas gaus knygų už 25c, 
Kas prisius už “Kova” $2.00. gaus

fiškn piešiniu, vėliausios 
<l<>-, bet yra prie kiekvieno pa' 
luko aprašymai, kaip meg.-ti.<g

$1.00 ANT
kad savaites

$ t .00

rašys "Naująją 
tams $1.50 »tas

niams, nemokant iesm ir mokant iems. 
Reikalauk tos knygos tuojau, šian
dien. Kaina su persiuntimu tik 12c.

PEARL LE MONDE.
!(,."> Publicity Bldg. St, Louis, Mo,

namus (r toli- 
New 
Mas-

organizacijos (kuri nėra I. 
WW. or-ja). Tuoj susirašė 
apie 80 narių.

Gaila tik, kad visur labai 
trūksta kalbėtojų. Kasžin 
kur yra dingę visi tie musų 
kalbėtojai? Šiaip tai jų la
bai daug, o streiko laiku 
veik nesimato. Tai labai ne
gerai. Kalbėtojai turėtų pa
dėt streikieriam. . . .... NT

Geistina butų, kad visos vo mitukus I aut •skani Na- 
draugijos ir kuopos subrus- "le' t.'1!?' .‘"-1 '-S<° ‘ .a . x x -i.: • ii mo didžioji svetaine pereinatų paremt streikierius, kad ■'
jie nemirtų iš bado, nes 
Williamsburge jau streikuo
jama nuo 14 d. sausio, taigi, 
streikas tęsiasi jau 2 mėne
siu.

Dabar, paėmus 11 1\ 1111
miestų cukerninkus, jau 
streikuoja 23.000 darbiniu- 1 
kų, iš kurių 16.000 priguli 
prie unijų.

Brooklyno ęukerninkams 
aukas siuskit šiuo adresu:

'svetainės dėl susirinkimų.
I Buvo kalbama ir apie ku
lt peracijos komitetą, kuris 
'neva rūpinasi pastatymu 
’’Liaudies Namo”. Draugy
stė išreiškė neužsiganėdini- 
Lią, kad tas komitetas nie- 

ji.o neveikia. Vienok dar nu
tarė pasiųsti savo atstovą į 

į konferenciją, kuri svarstys 
tapie Įgijimą Liaudies Namo. 

f c ■ nr i t iii Bella Donna.of Sugar Workers, Local 1, 
188 Grand st. Brooklyn, ar
ba generaliam organizato
riui O. Deutscher, 474 Ma
dison st. Brooklyn, N Y.

Cliffside, laike L. P 
kos prakalbų (buvo protes-'nias luano u-ves, ra
tas prieš karę) cukernin- ^acc Hall, lygiai 8 vai.. vaini
kams surinkta $10.00. '.e- ^ariai; Atire yra įsirašę

Šiame “Laisvės” n-rv, ant (^ai nepirkę akcijų, nialo-

I iet. Labo Bendroves susi
rinkimas.

A teinanti ket vergą. 15 d. 
rusei- ^oV°, ^us susirinki-

rnuri-
seimynom, 1 storas, po

AN T P \RDAVI.MO puikus 
n is narnas 5

randa $600, įmokėti 
$4000. Puikus medinis 
rai su 7 kambariais 
kaina $ 2000, įmokėti $500.

Parsiduoda 4 saliunai, kaina nuo 
$300 iki $3000. Dvi vietos labai tin
kamos atidarymui saliunu, apgyven
ta lietiniais ir lenkais. Pigiai parsi
duoda Im.'ernė ir 2 grosernės. Mažos 
formos parsiduoda nuo $500 iki $1500.

Kreipkitės šiuo adresu: B A Zinis, 
Real Estate and Insurance Co.

287 Bedford avė.
'I’el. Greonpoint 3355 

2G Court Str,
Tel. Main 380.

Brooklyn, N Y,

Ofisai:

18—20

$500. kaina 
namas. .2 Uo
lotas 25x100,

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda puikus namas 8 Žeimy-* 

noms po -1 kambarius kiekvienam, 
toiletas ant floro. Lotjis 25x1000, rau
dos neša $900 kaina $6000.

Puikus mūrinis namas 2 šeimynoms 
su 11 kambarių ir maudynėms, ran-• bu ii iNcuriDai iii ii iTiauuyii 

Idos neša $400 kaina $2700.
į B. A. ZINIS,
1287 Bedford avė. Brooklyn, N. Y.

.ei. 3355 Greenpoint.
Taipgi vedu visokias kriminališkas 

r civiliškas provas darau visokius do
kumentus, 
aktus už prieinamiausią 
das duodu dovanai, C. L.

Kure yra jsirasę Court st.# Tel# 380 Main.

kontraktus, ir pardavimo 
kainų. Ro- 
Fasuilo, 26

ANT I’AJIDAVIMO puikus cigar- 
toris. geroj vietoj, biznis išdirbtas7 puslapio telpa atsišauki- atsilankyti ir nusipjrkti

mas Arbuchkle Bros darbi- s^rus, nes kol nebus užtek-,j • f i . .♦ ' » « . a • • ' Lx., I. « t i>\« 1 1 . • t I T ) /l !•*« l/llin _ 

ninkij. Kas atjaučia jiems sudėta, krautu-
siuskit pinigus kasieriui J.,v^s įgalima atidaryti. laip 

’-gi ir tie, kurie dar nėra

Į toj lietuvių, lenkų ir rusų. Parsiduo
da už prieinama kaina.. Priežastis 
pardavimo — savininkas eina j didė
tų bizni. Atsišaukite pas Bieliauską

gaus knygų už 35 c. 
is už 25 c, lūi.s užsi- 

Gadynė”. kaina ine- 
gaus knygų už 50 c. 

s “Naujienas" ant
midų ir prisius $5.00, gaus dovanų 
“Keleivį” ant metų arba knygų už 
$1.50, senas skaitytojas gaus dovanų 
“Karda” ant metu, Kas prisius $1.00 
už ’’Moterų Balsą”, gaus knygų už 
25c, Rašydami pažymėkil, ar e>ale 
senas, ar naujas skaitytoja^.

Todėl visi užsirašykite tuos laik-.
raščius per manę, l'iok pat mokėda- čiu baltu 
mi gausite geni knygų pasiskady- raudOIHI 
mui. Būtinai pasakyk apie tai savo 
draugui ir pažįstamų! Knygas duosiu 
tik “Laisves” laidos.

Pinigus siuskit šiuo adresu: 
J'. POCIUS, 

2370 Margaret St, Philadelphia, Pa.

l^^zlauskui
Brooklyn, o laiškus adresuo-Js\ras^’ atsilankykite. 
kit raštininkui K. Glebaus- 
kui 319 Plymouth st. Brook
lyn.

Cliffside streiko nėra* Ten Protesto 
begalo daug privežė juodu
ku. r

Visus kviečia Komitetas.
(20-23}

VALDLšK AS ATSI.ŠA ŪKIMAS
Namai, Parmos ir lotai arti fabri

kų ir netoli New Yorko. I’igjausios 
kainos $10,00 rankpinigių, o liku- 

. Titulas sa- 
vminK.vsies gvarantuotas Uždarbis 
užtikrintas, Rašykite ar ypatiškai at- 
slankykite pas SLAVONIAN COM- 
PANY, 309 Broadway Room 210 E. 
New York. N Y

Reikalingi agentai kiekvienoj kolio- 
nijoj.

i BRONXIFZIV ATYDAf.
prakalbos piies isl.lL 'nftlAk i’apral is£a|ę.
• 1 .-virti nk’VQtr*^ (rvnrnnf imt no

maisto branguma.
15 d. kovo. White Ičagle

i Yonkerio vergai.
3 d. kovo Wililamsburgo 

darbininkai nuvažiavo į 
Yonkers’ą ir išdalino lape
lius, kad tą dieną cukernin- 
kai susirinktų Į svetainę po 
Nr. 104 Riverdale avė. Tūlas 
lietuvis — “formanas,” su
organizavo buri tamsių dar-

ir 155 gatvių,
f. bus protesto^
prieš maisto L K AS NOJŲ IG^ n didelę krau-j 

• turo, naujai įtaisyta, randasi geroj1 
kurias rengia pietoj arti kampo Van Deam st r, ir 1 

; avė. gyvavęs groseris per
-...............  Labai paranki vieta dėl gro
s<‘i'nės arba aptiekos, Lenkais ir a- 

'merikonais apgyventa. Klauskite pas 
...... . ..............................'nėj ir lončruimyj.
GI Greenpoint avė. Blissville, L. T, N 
Y. 18—21

jLronx, N.
prakalbos;

,retos LMPS. 31 kuona.
bes K. Petrikienė ir kiti. «'.'i

-| v • r* T 1 t T* e- ' 1111-' 1C4<1|/K v VVIIPradžia 7 vai. vakare. Visi l Bioomfiicd beker
vietos ir apielinkiu lietu
viai, vpatine’ai moteris, ma
lonėkite atsilankyti.

Komitetas.
kad užpuolus ant kalbėtojo, 
kuris agituos cukerninkus 
prisidėti prie streiko. Tuo 
tarpu įeina į svetainę sveti-’ N r/736 3rd avė. Brooklyn, 
mas žmogus, nieko bendro N. Y. Pradžia 8 vai. vakare, 
neturintis su prakalbomis. ! Visi nariai malonėkte bu- 
Ta tamsuolių gauja paskaito tinai ateiti, nes yra daug 
jį už kalbėtoją, tuojaus už- svarbių reikalų.
puola ir smarkiai sumuša. Sekr. V. Kazlauskas.
“Tu čia, girdi, žmones bun-  
tavoti atėjai” — šaukia mi- Nenužinirškite. kad sere- 
nia. Tą nekaltą žmogų 
šiai sumušė ir išstūmė 
gatvės. Tasai minėtas for
manas yra lietuvis, o atliko 
taip bjaurų darbą.

Taigi, vieton padėt Broo-
klyno cukerninkam — rodo ^ia 7:30 vaf AkaA'fžan- 
kumščias.

DENTISTAS
atsibus 14 kovo, 1917, po

bai- 
ant negie Hall, 57th st. ir 7th 

avė. bus didelis mitingas 
prieš nuteisimą 5 darbinin
ku vadovu. San. Francisco, 
Kalbės daug kalbėtojų. Pra-

Gvarantuota ant 20 metą
Uždėjimas kepuraitei 22 k. ...

Užplombavimai 58 e. ir aagičiaa
Hvalyniau .................................... &•«-
Nžplombavimai alkai ........... 81.••

Skaudantį dantį duok Ištraukti 
ryti, • vakaro apžiūrėt. ,

Sanitary Dental Parlor
Bedford Ave. Tarpe 2-rn It 

1-moa gatviy.
BROOKLYN. N. Y.

307

'ga dykai.
Yonkcr ietis. ‘____

Meldžiu pranešti draugo 
ii gyveni- Antano Vadapalo adresą. Ji

sai randasi Bostone ar Cam- 
Brooklyne ir. apielinkėse i bridge,, Mass, dirba anglų 

yra nemažas skaitlius lietu-'teatruose, krutamųjų pavei- 
vių liuteronų, bet iki šiolfkslų operatorium. Turiu rei- 
apie juos mažai kas buvo,kalą. R. M. židžiūnas, 183 
girdėti. Teisybė, gyvuoja Roebling st.* Brooklyn, N Y.

mo

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

knygelė išaiškina, kokis mo
terų padėjimas buvo gilioj «•- 
novėj ir kaip link moterų at- 
eiškija. Ypač patartina Ją 
skelbia dabartinė mūsų dva- 
ir pats Kristus, kurio mokslą 
sinešdavo Kristaus apšatalai 

''perskaityti moterims. Kaina M»
LAISVE

183 Roebling Str. 
Brooklyn, N. Y.

Nusipirk Mosties.
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

Mentholątum Co., Prieš eisiant gult 
ištepk veidą mosčia per kelis vaka
rus, o padarys veidą tyru ir skais- |

Toji mostis išima plėtmus ( 
•>, juodus arba šlakus 

šalina visokius spuogus nuo 
Kaina dėžutės 50 c. ir $1.00. 
galit siųst ir stampomis

J. RIMKUS ’

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

MACYS & MARGIN 
FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET

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

P. O. Box 36.

ir pra- 
veido.

Pinigus
(7)

Holbrook, Mass.

AR NORITE GAUTI PATENTU ANT SAVO IŠRADIMO 
TRUMPAM LAIKE? Rašykite klausdami rodos,—duodu dykai.Taip 
gi reikalaukite “Rankvedžio dėl išradimų ir ką išrasti, kaip užpaten
tuoti. Ištyrimas madėlių ar piešiniu atliekamas dykai.

Taipgi užlaikomo hiurą Washingtonc, kur randasi valdiška j- 
staiga patentų. Todėl galime, viltis reikalus greit atlikt. Reikalau
kite musų gvarancijos.

AMERICAN EUROPEAN PATENT OFFICES’ ( I.) '

Specialistas vyrų, moterų, vaikų 
iKflnNMNMMB.......................... ........................ ..... ............ -T-------------—____

Daktaras D. Waserman. kuris pasekmingai gydo liga‘8 
Širdies, žarnų, nosies, gerklės, reumatizmo; nesveikumus 
bo gydome be operacijos ir įvairias kitokias ligas, taipgi 
tingas ligas. Mano gydymas yra pasekmingas. 
Jeigu kenčiate kokių nors ligą, tuojau klauskite mano 
kurią, suteikiu dykai, taoa galėsite eiti ant operacijos. 
Nenustokite vilties, nepaisant koki! nebūtų liga ir nepaisant kiek 
turėjot daktarų, nes mano 32 metu pasekminga praktika ir au pa
galbą naujausių išradimų medecinos (srity, aš galiu jums pagel
bėt.

1.VWM1

Sfum- 
tdisp-

rodos,

Aš GYDAU PASEKMINGAI
Apart mano ligos ir pasekmingos praktikos ir įrengimas 
ofiso įvairioms mašinoma, dųoė^ progą geriausiai išekzaminuoti 
ligonius. Apart įvairių mašinų virime elektriškus aparatus, kuria 
turi didžiausią svarbą gydyme įvMriomis ligomis sergančių, kaip 
nervu liga ir kitokių, lygias, galite' matyti mano ofise naujau
sios mados mašinas, kurias čia negavima aprašyti, dėl «tokos vie
tos.

Nepraleiskite tokios progos, bet tuojtl's ateikite ir duokit eave 
hlegzaminuot. ir gausite sažbingą pata/imą Jūsų ligoj.

DAKTARAS D. WASSERMAN
1335 Arch Str. arti 

Ofiso valandos: Kasdien 
šventadieniais: nuo 10 
Rodą dykai.

Broad St. Philadelphia Pa. 
n”o 3 0 iki 12; nuo 1— 3 va), vakar®;

1 2 va! po pietų. Egzaminavimas dykai. 
Kalbama Hetuvišfcal.
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Į Jeigu trokštate įgyti visapusišką išsilavinimą ir | 
1 geidžiate kovoti su piktąją kapitalizmo' tvarka, į 
1 skaitvkite ir platinkite |

j ‘NAUJĄJĄ GADYNĘ’ j 
Į Mėnesini socializmo teorijos, mokslo Į
j ir literatūros žurnalą, papuoštą gra- į

žiais paveikslais, kurį leidžia L. S. S. •

“NAUJOJI GADYNĖ” yra storas, didelio forma- j 
Į to, 64 puslapiu žurnalas, spausdinamas ant |
1 puikios popieros ir dailiai techniškai apdirbtas. i

“NAUJOJI GADYNĖ” turi skyrius iš visu <var- 1 
blausiu mokslo šakų ; gvildena visuomenės Į 

Į klausimus ir plačiai aiškina socializmo mokslo
j teorijas.
Į “NAUJOSIOS GADYNĖS” kaina labai pigi: me-
| tams vos tik $1.50; pusei metu S0c; uzsie- |
1 niuose melams $2.00; pusei metu $1.00. I'a- |
| vienis numeris 15c. , i

Norintieji vieną numerį gauti pasižiūrėjimui, pri- | 
siuskite 15c.

Pinigus siuskite šitokiu adresu:

“NAUJOJI GADYNĖ”
229 N. 6th Street, Philadelphia, Pa.
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I TEISINGIAUSIA ir GERIAUSIA 2 
|Į LIETUVIŠKA Į

(APTIEK A
Sutaisau receptus su didžiausia 

at yda, nežiūrint, ar tie receptai 
Lietuvos ar Amerikos daktarų. 
Tai vienatinė lietuviška aptin
ka. Bostone ir Massachusetts 
valstijoj 'Gyduolių galit gauti, 
kokios tik pasauly yra varto- 

; jamos. Galit reikalaut per lai-

sa.

K. SIDLAU8KAK
Aptiekorius ir Savininkas 

226 Broadway, kamp. C Street
SOUTH BOSTON, MASS.

Tol. So. Boston, 21014 ir 21013.

JOKŪBAS
i

: CAFE. Pa
keleivingus 

priimam ko- 
negražiau
sia ir visa
dos taisin' 
ga rodą?

KANCIERIUS

TEISINGI A PStA VtEIGA Į
253* WVTHE AVĖ kam p. N‘r». 1st St, < 

BROOKLYN, N Y,
Telephone Greenpoint' 5311.

DR. I. A. LEViTT
SURGEON DANTISTAS/

Kkau»< dantį ■ ai takiau
Į satsyk. HCraukiu h« Jakia 
i skausmą.
': >as Maana

PaklrMk&į, kaa 
iaatb tsdaa.

221 So. 4th StreCf 
Brooklyn, N. Y.
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JOSEPH LIPMAN, M. D.
.Specijalistas noterą ligą 

’814 E. 50th St.. New York, N. 1 
OFISO VALANDOS:

Iki* 10 vai ryta; nuo 1 iki t vai. p* 
plot ir nuo 7 iki 8 vai. vakaro

Nedaliomis pagal sutartu
Egzaminavimas DYKAI. Męs Uiti 

riama ir pasakoma visas ligas ir pa 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusiam* li
goniams parūpinama viatą, kol gydą 
si. Reikalui esant kreipkitės vai 
apžiūrėsime ir duosime prieteliiką re 
dą. Patarnavimas visai pigas. Nanf 
mirikita mano antrašo.

DR. J. LIPMAN
814 H. 50th St.. NEW YORK. N. 7 

Kalbama lietavikkai.

, TIKRA IR TEISINGA 
LIETUVIŠKA 
APTIEKA.

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

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

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

F. KUDIRKA,
Lietuvio Aptieks ir Savininkas

64 GRAND ST.
Brooklyn. N. T. .

K. Hensa
CAFE IR POOL ROOM 

tinkamai laiką praleist. <
Tai yra geriausia vieta

K. HENSAS
Gold St, K

BROOKLYN. N. 1.
Telephone: Main 7528.

Telephone tuov ureenpoint.

Dr. H. Mendlowitz
271 ISerry Street

Gydau ligonius įvairiomis ligomis, 
o ypąč mano specialė 

tui motoru Ilgos.
Gerai įsitėmykit adresą:

DR. II. MENDLt>WlTŽ 
271 Berry St., BrookIyi?4f>V5 
r Kampas So. 1-mos gatves. $

•MM.

SUčfiDYK PINIGUS 
1B SKAUSMĄ.

Bjauriausias sk.'usn'JMs dantų 
sustabdomas ant syk- t ^'TRAU
KIMAS danties etliakjmSu* bu 
mažiausio skausmo. ArtĖtiSUa 
"bridge” ir "plate” darbu aiife-’ 
kems mano moderniškame ofist 
už prieinamą kainą.

DR. J. LIEBERMAN, 
DENTISTAS,

408—410 So. 2nd St.
Brooklyn, Y.

Telephone Stagg 302(1.
Kalbame Lietuviškai, Lcnkif- ’ 

ka^ ir Rusiškai.
n—i_m_

Tel. Gunpoint

A. doMovolskis
Pirmoe ilMM CAFB. 
Geriauai

Taipgi suteikiu rodą viaokiue- 
atsitikimuose ir patarnauju 

visokiuose reikaluose.
\ DOBROVOLSKIS.

cor. Skilman av. Brooklyn, N T,




