
ir balso taikos tarybose.
Suvažiavimas ėjo prie už-
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Francijos karės fronte.

160 PRŪSŲ LIETUVOS
činovnin-

šaukia:

kaip praneša 
telegramos,

šai 
ko:

Prof, 
j o go i 
“tūlo

aš, kunigas, pervaręs šešetą 
kryželių, nublokšiu jį.” To

PAKVAIŠĘS KUNIGAS.
Grasina pavartoti kumštį 

prieš Scott Nearingą.

lurie važiavo ant Frederick 
VIII sykiu su ambasado
rium, pasakoja, kaip bjau-

Taigi, pavirintu, kad Čigo
nų bastūnų esama ir Ameri
koj.

tymiausiojo medžio.”
Kunige, ar tamsta užmir- 

tą prisakymą, kuris sa- 
“penktas —neužmušk!”

lėjiman Namure ir Huy.
Tas viskas parodo, kad vi- PRIBUVO VOKIETIJON, 

su r prasideda bruzdėjimas.
Ir jeigu tik žmonės

IŠVIJO 100 ČIGONŲ Iš 
PASSAIC’O.

Passaic, N J. — Iš š

Jessopotamijos didmiesčio, ■ 
i • tai jiems baisiausias nuo-1 
s’olis. Mūšiuose ties Bagda-1 
nu turkai nustojo daugiau j

v;
1

kusijas apie patriotizmą. 
Dieve, atleisk man — tai 
nekrikščioniška, — bet aš, 
lig jaučiu belaikąs jį už

•Scott Nearingas ar kuris 
nors kitas taikos šalininka

“Naujienos” rašo: 
Toledo, kovo 12. — Šil
tos“ Naujienose” buvo p ra 
•šta apie prof. Scott Nea
ugo rezignaciją.

VOKIEČIAI VĖL SIŪLO 
TAIKĄ.

Belgų valdžia girdėjo, 
kad Vokietija vėlei greitai

Prusu Lietuvos g, 
grade ir kituose miestuose. i,.ul.įe buvo ištremti 

’Petrograde gatvėse kupina 
kareivių. Sukilėlius malšinta 
inašininčm kanuolėm.

laivo. Jie nerodė nei vokie- 
ičiams nei neutraliu šalių 
žmonėms jokio mandagumo.

Buvęs Vokietijos ambasa- 
Ir jeigu tik žmonės ištiesti dorins von Bernstorff jau 
stotų ant revoliucijos kelio, [pribuvo Berlynan. Visi tie, į 
ta: taika tuojaus įvyktų.

KOL DAR NEVĖLU, 
PROTESTUOKITE VISI

PRIEŠ KARĘ!

Revoliucijos vėjas atūžė 
iš Rusijos ir atnešė žinių, 
kad caro šalyje jau p rasi dė
jo sukilimai.

Darbininkų minios išėjo 
ž’.nt Petrogrado gatvių ir 
pareikalavo duonos ir karės 

jau prisieina badauti, 
rograde sustojo d iri 
gatvekariai ir laikraščiai lio 
vėsi išeidinėję. Demonstra
cijos nepasibaigia ant gat
vių. Valdžia, žinoma, atsi
kvietė kazokus ir tie žūdo 
žmones.

Utarninke atėj 
kad caro paliepimu 
dūmai ir valstybės 
sustabdyti posėdžius iki se
kančio mėnesio.

Tas viskas rodo, kad Ru
sijoj prasidėjo nepaprasti 
atsitikimai, kad jau revo
liucijos vilnis bekįlanti.

Pamatas revoliucijinio 
bruzdėjimo, be abejonės, y- 
ra ta betvarkė, kuri žymi 
'visoj Rusijoj — žmonės ne
turi ko valgyt.

Kiek ankščiau buvo atė i il
sios žinios ir iš Maskvos a- 
pie revoliucijinį bruzdėjimą. 
Iš Maskvos praneša, kad 
lenais maisto pristatymo 
žvilgsniu dar blogiau, negu 
retrograde.

Durnos nariai išsitarė,kad 
"žmonių maitinimo reikalas 
būtų pavestas miestų ir že
miečių atstovams.

Vėliausios žinios iš Petro
grado atėjusios per Londo
ną skelbia, kad kareiviai jau 
nuramino sukilimus Petro-

VISOS EUROPOS MINIOS 
PRADED/V BRUZDĖTI.
Amsterdam, Olandija. — 

Iš visų kariaujančių valsty
bių ateina kurtus balsas,kad 
•darbininkų minios jau ren
giasi prie revoliucijos.

Francijoj, 
paskutinės
Briando ministerijos dienos 
esančios jau suskaitytos. 
Francuzai reikalauja jo pa
sitraukimo. Visi mato, kad 
Eriandas neišgelbės Franci- 
jos ir kad ją gali išgelbėt tik 
taika.

Britanijoj jau renkasi o- 
pozicija prieš galingąjį 
Lloyd Georgą. Darbininkai 
ir pacifistai reikalauja tai
kos. Buvęs pirmasai minis- 
teris Asquith irgi stoja už 
tai, kad užvesti taikos tary
bas.

Italijos socialistai vis la
biau reikalauja taikos. Par
tijos įtekmė žymiai auga. 
Būriai naujų narių rašosi 
prie partijos.

Vokietijoj, greta aktualio 
bado, prasideda vis didesni 
kareivių sukilimai. Štai, o- 
landų dienraštis. “Teleg- 
raf” praneša, kad daug vo
kiečių kareivių sukimšta ka-
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Į VOKIETIJĄ.
Į Stockholmą iš Rus ijos 
važiavo pirmoji partija 

gyventojų, 
...J į gilu 

na Rusijos kaipo belaisviai. 
Išviso atvažiavo 160 asmenų, 
t a r]) jų 80 vaikų.

Vyriausiai Lietuvių “Glo-- 
bos” Prūsu Lietuvos nelais- 
viams šelpti rupesniu jau 
seniau buvo išgautas leidi
mas grįžt netinkantiems 
karėn Prūsų lietuviams, 
bet del i vairiu formalumu 
taipgi del lėšų stokos lig 
šiol nebuvo galima patiesę 
gražinimo pradėti. Dabar, 
matyt, jau pasisekė.

(“Ateitis”)

ŠAUKIA KARIUMENĖN 
17 METŲ AMŽIAUS.

Telegramos praneša, kad 
Austrijos valdžia šaukia 17 
metų amžiaus jaunikaičius 
į kariumenę. Taipgi esą šau
kiami nuo 54 iki 61 metu 
amžiaus seniai dėl pildymo 
“nestrojevos” tarnystes; t. y 
del palaikymo vidurinės 
tvarkos, įvairių sargybų ir 
tt.

CARAS TURI NAUJĄ 
PATARĖJĄ.

Maskva.— Caras negali 
jau apsieit be patarėjo.’Vie
tą užmuštojo Rasputino už
ėmė koks tai nevalyvas mu
žikas Koliaba. Sakoma, kad 
caras jam aklai tiki. Greta 
Koliabos yra dar tūlas mi- 
nykas Mordari.
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namo, išduos raportą iš sa-! 
vo veikimo Amerikoj.

Sakoma, kad Vokietijos 
karės viršininkai tuojaus 
šauks extra konferenciją a]) 
tarti klausimui apie subma- 
rinų veikimą. Mažu, subma- 
rinų kovos budai bus kiek 
nors sušvelninti. Jeigu tai]), 
tai gal būt, iš to butų kokios 
nors geresnės pasekmės.

gal naujas taikos sąlygas 
Belgija bus apskelbta esant 
neprigul minga. Vokiečiai 
reikalausiu tik turėti savo 
garnizonus Lieže, Namure 
ir Antwerpe. Belgijai ne
bus valia turėti savo ka- 
liumenės, o tik nacionalę 
policiją.

REIKALAUJA DAUGIAU 
PAGELBOS Iš JAPONI

JOS.
Amerikoj gauta žinios, 

kad talkininkai reikalauja 
daugiau pagelbos iš Japoni
jos, kuri nieko nedaro, tik 
už amuniciją pinigus plėšia.

Manoma, kad japonai pą- 
siųs dalį savo kariumenės 
Francijon, bet užtai reika
laus didelių koncesijų. A

ŠELPKITE GAUSIAI NU-

KENTĖJUSIUOS NUO 

KARĖS!

BROOKLYN, N, Y. KOVO (MARCH) 16 <1- 1911 1,1 VII METAS.

T u rki jai pavoj us
LUKAM DIDŽIAI NEPA

rys blogą įspūdį visame ma
hometonų pasauly.

O kas svarbiausia, kad 
angių kariumenė, paėmusi i ' ' '71 11ia rBagdadu, gali susivienyt su i •i . i. .. rei.nišų kariumene, einančia isj

SOC IALISTŲ PARTIJOS 
SUVAŽIAVIMAS.

C hicago, Ill. — Socialistų 
[Partijos Pildantysis komite- 
itas nutarė šaukti 7 d. ba
landžio, nepaprastą partijos 
suvažiavimą. -Suvažiavimas 

!įvyks viename isSšiį miestų: 
[C hicago, St. Lour
\ eland.

'basai partijos suvažiavi- 
turės nepaprastos svar- 
Reikės aiškiai nustatyt 
jos politiką kilus ka-

ar Cle-
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VON BERNSTORFF JAU I.IEK AMERIKOJ VOKIE
ČIŲ?

Washington, D C. — Val
džia susirūpinusi, kiek nuo
stolių galėtii padaryti vokie
čių agentai Amerikai, jeigu 
kiltų aktualė karė tarpe 
Vokietijos ir Amerikos. Su
vienytose Valstijose priskai- 
toma daugiau, kaip 8 imlio
mis vokiečiu, iš kuriu tiktai 
2,500.000 gimė Vokietijoj. 
Naturalizuotų (turinčių pil- 

[nas pilietiškas popieras) vo
kiečių yra 889.007, turinčiųJkad prof, 
pirmas popieras 92.000.

išvaryta 100 čigonų. Tokį 
nuosprendį išdavė teismas.

Mat, daugelis Passaic’o 
gyventojų skundėsi ant či
gonų. Sakoma, kad jų buvi
mas kenkęs sveikatai ir do
rai.

AMFITEATROVĄ IŠVARĖ 
J SIBIRĄ.

Žinomą rusų rašėją ir re
daktorių ’’Russkaja Zemlia” 
p. Amfiteatrova išsiuntė ru
su valdžia į Sibirą. Pirm su
grįžimo Rusijon jisai buvo 
korespondentu rusų lakra- 
ščių Ryme. Šioj karėj jisai 
uoliai palaiko talkininkų pu-

VARGAS UŽMUŠA 300.000 
VAIKUČIŲ J METUS.
Amerikoj kas metai mirš

ta 300.000 vaikučių, kurie 
nemirtų, jeigu būtų atsa
kančiai prižiūrėti ir paval- 
gydiiiti. . ........... . 

f 
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jis buvęs varžomas 
asmens”, norinčio, 1 
vien. Valstijos paskelbtų ka
rę Vokietijai. Dabar ateina 
daugiau žinių. Jos liudija,

. Scott Nearingas 
netik varžyta, bet jam tie
siog grasinta sumušimu! 
Kas indomiausisa, kad tuo

DIDELĖ AUDRA.
Ohio ir Indiana valstijose 

siautė didžiausios audros. 
Žuvusių yra daugiau, kaip 
20 žmonių, o nuostolių pada
ryta ant milionų dolerių. 
Sužeistų rokuojasi šimtai.

STREIKAS WASHING
TONE.

Sustreikavo 1.000 gatve- 
karių darbininkų. Judėjimas 
apsistojo ant 16 linijų.

Utarninke atėjo žinia, 
[kad rusai smarkiai sumušė 
turkus Persijoj ir paėmė jų 
15.000 į nelaisvę. Persijoj 
rusai užėmė gana stambų [Federacijos vadovų,
punktą Bisitan. žiavo keli šimtai vadų

Jeigu anglų ir rusų kariu- r-uos nerinko federacijos na 
menei pasiseks susivienyti, 
tai turkams reikės trauktis stovavo patįs save. Pirmi- 
į Syriją. n i ūkavo S Gompers.

Suvažiavimas būk tai kal-

mesti iš Egipto, bet jie atsi
dūrė net netoli Jeruzolimo, 
ties kurio vartais beveik 
juos nusiginė anglų kariu
menė.

Pasekmės šito turkų pra
laimėjimu gali būti didelės, 
Mat, Į pietus nuo Jeruzoli
mo ir Bagdado prasideda

Iš kitos vėlei pusės turkų 
ekspedicijąį Egi])tą visiškai [bėjęs Amerikos darbininkų 
nepavyko. Turkai netik iš- vardu. Tam tikroj rezoliuci-

Įjoj sakoma, kad Federacija 
nori taikos su Vokietija, 
Let... jeigu karė kils, tuomet 
darbininkai gins savo šalį ir.v 
atiduos jos apgynimui visas 
savo pajiegas. Taigi, kaipYr 
galima buvo laukti, Gomper- 
sas žada parduot Amerikos 
darbininkus, kaipo mėsą ka
pitalistų kanuolėms.

laiko po savo jungu. Arabi-1 Už tą patriotišką patar- 
joj jau seniai prasidėjo bru-;navimą jie reikalau- 
zdėjimas ir šiandie fenais [ja šiltų vietelių viso- 
gyvuoja pauja arabiška vai-ikiose Valdiškose komisijose 
džia, kurią pripažino talki- ’ >----
ninkai. šitie talkininkų lai
mėjimai gali dar labiau su- darytų durų. Sakoma, kad 
judint arabus ir tuomet di- tenai butą labai karštų dis- 
džioji Turkijos imperija ga
li būti perskriosta į dvi da-

DIDELI MŪŠIAI VAKA
RŲ FRONTE.

Vokiečiu kariumenė ties 
Baupome, vadovaujant ku- 
m’gaikščiui Ruprechtui, trau 
kiasi atgal. Manoma. kad 
miglai tuojaus užims Bau
pome.

Pasitraukiančia vokiečiu 
armiją prižiūri patsai Hin - 
denburgas. Anglai džiaugia
si savo dideliais laimėjimais 
vakarų fronte.

Iš Vokietijos apie tai nė
ra žinių. Tačiaus vokiečiai 
rengiasi prie didelės ofensy- 
vos. Tam yra daug ženklų.

NAUJA JOANA D’ARK.
Francijoj atsirado mer

gaitė kaimietė, turinti 20 
metų, kuri sakosi gavusi iš 
dangaus šventą įkvėpimą iš- 
liuosuoti Franciją. Tos mer
gaitės pavardė Kleotilda 
Peršo. Jai būk tai apsireiš
kia įvairus dangaus paliepi
mai.

Ta mergina esti jo kunigų 
priežiūra. Ja rūpinasi miny- 
kai ir minyškos.

Laikraščiai ape tą 
sveiko proto merginą rašo 
gana daug. Veikiausia, tai 
yra ne kas kita, kaip dide
lis naujas humbugas.

ne-

GOMPERSINIŲ SUVAŽIA 
V IMAS.

Washingtone įvyko suva
žiavimas Amerikos Darbo

Suva-
, ku- 

i’iai. Taigi, tie vadovai at- 

kusijų.
Jau dabar Federacijoj 

prasidėjo protestai prieš 
tuos nutarimus.

Begalo keistas šiame daly
ke “New York Call” elgima
sis. Tasai laikraštis, tary
tum vandens burnon priė
męs, tyli apie Gomperso nie-

GRESIA GELŽKELIŲ 
STREIKAS.

Kolei Augščiausias Suvie
nytų Valstijų teismas svars
to konstitucijinis ar ne ta
sai įstatymas apie 8 vai 
das darbo dienos ant Ameri 
kos gelžkelių, kurį pereitais 
metais priėmė kongresas, 
Gelžkelių unijos uoliai 
rengiasi prie streiko.

Sakoma, kad pradėti strel 
ką yra įsakyta ant subatos, 
17 d. kovo.

Tačiaus tūli New Yorko 
kapitalistų laikraščiai pa
skelbė, kad streiko nebebus, 
jeigu kiltų karė,, nes visų ke
turių gelžkelininkų unijų 
vadovai davę Wilsonui žodįį 
kad ’’tėvynei esant pavojuj, 
streiko nebus.”

—
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NUOSTOLIŲ ANT $150,- 
000.000.

Iš priežasties submarinų 
veikimo Amerika per vasa
rio menesį turėjo $150.0001- 
000 nuostolių.,

(
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LAISVĖ

Musų Laikraščiai ir Biznio 
Pavydumas.

Tai, turbūt, jau amžinai 'dėdamas šio straipsnio ant- 
nugarmės užuomaršos Le- galvį. Noriu kalbėt apie biz- 
ton tie laikai, kada gerų nį. 
pelnų belaukdami “Keleivio” j 
zeceriai įsteigė “Laisvę” 
Minnersvillės mainieriai 
steigė “Pirmyn”. Dvi stam 
bi klaidi darė tie žmonės, 
įkurdami savo laikraščius: .tvėrėsi socialist, laikraščių 
1) jie manė, kad1 pinigai'įdė- sandora, jisai prisiminė ir 
ti laikraščio leidiman neša į apie biznį, apie leidėjų su- 
didžiausių procentų; 2) jie 
steigė savo laikraščius ii 
darė pienus siaurame

I Ne aš, rodosi, busiu pir- 
o miltinis laikraštininkas, ku- 

i- ‘ris užveda šneką apie biznį.
Juo buvo draugas J. Baltru - 
•sritis iš Pittsburgo. Kuomet

pasididžiavimas ir koks igncK dailės nuo Miko Petrausko I 1916 m. suvažiavime da-'|* mileli laikrašcill 
ravimas apkitusių gyveni-‘stalo. Kaip rriatot, tai gana lyvavo jau 50 kooperacijų;*^ IHUSlĮ IdlKiaovlU

menka veikimo sfera, jokiu atstovai.nio sąlygų.
Tegul musų laikraščių saCbudu nepasiekianti plates- ________________________

vininkai susieina ir pasisne-Įnių darbininkų minių. Ir i —
ka. Bent tegul padaro mė- a sfera tuo labiau susisiauri NĖRA KO DŽIAUGTIES. 
ginimą. Džentelmeniškas na, juo labiau 
bizniškumas visuomet galų žiedai skęsta Amerikos do- ( 
gale geriau apsimoka, negu Jorio bangose. O tose ameri-, 
biznio pavydumas.

L. Pruseika. miausia skęsta biznierija ! 
__________________________ 'kur tautininkai j ieško sau , 

? I rekrutų. Taip liūdnai aptin
kame

konizmo bangose visųpir-

Du tautininkų 
kalbėtojai

kybėms susidedant,

lietuvybės' . ---------
' Tie nesutikimai, kurie

] astaruoju laiku apsireiškė 'respondencija, kuri atėjusi 
LSS. organizacijose ir span- slaptais keliais ir kurios 
(’oj, iššaukė daug komenta-'ai
rų musų oponentų laikraš- Į dina prancūzų socialistu, 
čiuose ir... kelių draugų pa- Juo įdomiau, kad tai rašo 
bėgimą iš Sąjungos. !]patriotas socialistas. Čia

savo keliu daro įtekmę į Lie 
tuvos jėzuitus— kunigus.

| Kadangi dig šiol, nevisas 
KAS DAROSI PRANCŪZU gautas žinias galėjome pa-

JOJ. tikrinti, tai ir apie lenkiškai
  vokiškai-lietuviškų jėzuitu, 

’’New York Call” (kovo 3 ]jei jų pienus plačiau tuo
’d.) telpa iš Prancūzijos ko- tarpu nerašome.

Keleivis” konstatuoja:
Ne faktu ir šalto 

ivimo srytyje, bet 
I sandėliuose ir spekuliavime, 
• lietuviškom. girelėm, lietuvi
škom mergelėm, sveiku Lie-

rezona- 
j aušinu

Bet kad./
Lietuvoje darosi kas nors 
tokio, kas Lietuvai gręsia 

utorių “Call” redakcija va- pavojumi likti dalimi voki— 
škai-lenkiškos karalystės, 
tai liudija jau ir tos žinios, 
k.irios pastaruoju laiku pa- 

Iduodame tos korespondenci- s:rodė lenkų ir kitų tautlj 
pandoje. f~

(“Ateitis”)

slaptais keliais

“Sukelti LSS. organo jos svarbiųjų vietų ištrau- 
ginčai savo vaisius jau kų:

■

i

išduoda. Veiklesni na- “Atmainos anglų ir pran- 
riai jau pradeda Sąjun- euzų valdžiose rodo visuoti- 
gą apleisti. Pirmutinis na nepasitenkinimą dėlei 
buvo D. Klinga, kuris karės nesisekimų. Per pus- 
buvo priverstas išstoti j trečių metu augo militarės 
iš Sąjungos. Dabar ma- paklaidos. Kiekvienas pran- 
tome, kad ir moksleivis euzas dabar yra militarizmo 
' ' 98 proc. Pran- 6) Darbininkas, 7) Keleivis,

S) Kardas, 9) Kova, 10) 
Katalikas, 11) Lietuva, 12) 
Laisvė, 13) Laimė, 14) Mot. 
Balsas, 15) Mot. Dirva, 16) 
Moksleivis, 17) Naujienos, 
18) Pažanga, 19) Saulė, 20;

ebėčiaus, jei fronte neįvyk- Naujoji Gadynė, 21) Šviesa, 
Imki drg. D. Klingai laimiu-;tu sukilimo, jeigu armija1 22) Tikyba ir Dora, 
gos keliones ir tiek. į bus priversta apkasuose lei- 23) Tėvynė (savaitinė) 24) 

| Mums, 'iš šalies žiūrint į sti 1917-18 m. žiemą. Nebe- Tarka. 25) Tėvynė (mėnesi- 
tą viską, išrodo, kad nebuvo r? savanorių užtverti musių nė), 26) Tautos Rytas, 27 
jokių principialių priežas- linijos spragoms. Yra dau- :Vienybė Lietuvninkų, 28) 
čių apleist Sąjungą? Drg. gelis pabėgėlių ir neklausių Vytis, 29) žvaigždė, 30) 
Klinga juk nepasisakė esąs kareivių, kurių nemaža bu- žvirblis. “Vienybė Lietuv- 
socialpatriotu. Jisai tik ne- vo pirma papuošta karės ninku“ skelbia, kad netru- 

I norėjo, kad “Kova” tos kryžium už didvyrybę mu- kus dar Brooklyne pradės 
pušies žmones perdaug kri-‘šio linijoj. Tokių pabėgėlių eiti laikraštis lietuvių liute-

Norėtume padaryt palygi-
mimą tarpe ponų Martaus ii

iširki1 lUtkausko, dviejų kalbėtojų tuvos oreliu — įieško pagel- 
<U0S(, ;kurie tautininku partijos b()S> jieško jšei(įR A|n^os 
išeii“- išdirbtais pienais, keliauja

<l<>, tai ką jau norėt, kad bu- p<> Ameriką ir sako prakal-
tu išgirdę svetimi.

Mes tankiai kalbam apie

I (.Įsu šaukiančio tyri 
sa- Net savo žmones to nei

suomenės nepasiklausę.
<<

. mokėjo tą paklaidą, o “Lai- . v .
svė” atsiteisė gyvenimo lio 1 :me kitam^, bet ncmato’m*(būti oratorium, 
gikai, tik atitaisydama ])a-‘t<*^ vienybė 
klaidą, kas jai gan brangiai jau, po pat 
atsiėjo. j

Be šių dviejų laikraščių neša, vargų našta vis didėja, | 
leidėjų darė klaidų ir kiti [c šnekos apie laikraštinį 
leidėjai. Ne kas kita, kaip I h<nį ir gerus laikus, galbūt.ĮP1'ie to, ir jo 1 
bizi.io pavydumas ir dideliu ’sapnuojasi tiktai tiem, kuri'* (savotiško pamatingumo 
pelnu laukimas nuvedė Į nieko nemato, išėmus “Ko- l’^i* nelinksta 
kapus du Chicagos dienraš-.ltivio” randondvarį. 
čius: “Kataliką” ir “Ameri-’ Koks tai smulkus, pikta 
kos Lietuvą”. Tūli kiti lai-(1 romininkiškumas 
krašČiai dar gyvuoja, bet jų matavę musų laikraščių tar- 
leidėjai ir dabar graužia ;|>e, koks 1 
sau pirštus, užsidėję ant(biznio pavydumas, 
pečių nepakeliamą naštą.Aš' —Jau “Laisvei” atėjo 
nenoriu padidint jų vargus,'sunkus laikai — kas tai su
dardindamas leidėjus. Te- riko pereitą rudenį.

Ateitis” šiur bankru - Martaus prakalbos neša 
jau treti metai, kaip [tautininkams daug didesnės 

Massachusetts naudos, negu pono Liutkau-

Pirmyn” savo mirčia ap-

musų panose, j 
I Pelnų musų Laikraščiai ne-

Marius nėra
neturi

tas žmogus, ką išmanau, tą 
ir sakau,” — charakteri
zuoja Marius patsai save.

Liutkauskas yra, be a be
ganą. iškalbingas

lietuvių nacionalizmo mintis. 
Ir magaryčioms dar ji žada 
kelis politiškus gintarus sa
vo prozelitam, pasekėjam.

Čia kaip tiktai ir tinka 
sodietis Martus. Jo prastu
mas, naivumas ir mažu biz- 
nelių varinėjimas ir darinė- 
jimas virsta tautininkų aky* 
se dorybėmis.

Laisvietis.

MUSŲ LAIKRAŠČIAI

Amerikoj iština lietuviš- 
ki: laikraščių: 1) Ateitis, 2) 
Am. Lietuvis, 3) Dirva, 4) 
Darb. Balsas, 5) Draugas,

Kučinskas jau nuvary- pi iešininkas 
Lietui- cuziios kareeuzijos kareivių ir šiai]) gy

ventojų nori taikos, patva
rios taikos. 25 iki 30 proc. 

'nori taikos, vistiek kokia 
kaina, kokiomis sąlygomis.

“Kova”, atsiliepdama į arba be jokių sąlygų... Aš 
į “Keleivio” pastabą, pa-

ninku.”
Michelsonas 

tai “Koya” ji
nebėga, 
’’išbrau-

džių savo mintims išreikšti.
' Martaus gaila,o Liutkaus- 

isivieš- ^<as imponuoja. Pirmasai 
..'panašus į dorą karabelnin- 

tai nesuvaŪomas (M, antras turi visas kvali- 
Ifikacijas urėdui vice-pirmi- 
ninko poniškos tautininkų 

‘sandoros.
įvardindamas leidėjus.
bunie ji] našta lengvesnė. —

Iš tų skaudžių smūgių ir tys — 
patyrimo paaiškėjo, jog kalba tūli 
steigiant naujus laikraščius,žmonės, 
įeikia tam tikro išanksto' — ’’Vienybė“ — kojas 
nustatyto pieno, kurio iš- Įpakratys — džiaugiasi dalis 
dirbime dalyvauja ne vienas socialistų, 
kitas kurios bent sriovės . j p 
žmogus, bet visa sriovė, ar- /‘Naujienų 
ba įtekminga jos dalis. Šita šnabždėjimus Brooklyne i

ško. Martaus paprastumas 
muša Liutkausko žestus ir 
ekscentriškumą. Tasai ma
žasis kurmis v ištik gerai
knisa. Žiūrėkit: ar nesutve
rė jisai sandoros kuopų 
Clinton, Ind., Pittsburg, Pa. 
Dayton, Ohio, ir kitur? Ir 
pinigų jisai pririnko nema
ža. Kiek per prakalbas ne
surenka tiek pakiemiais su- 
kalėdoja. Kiek iškalbingumu 
nepaima,' tiek privatiškain 

' j. asikal bū j imo i ško lektuo j a. 
Ir rezultate jo prakalbos 
'neša naudos sandorai, ki
tai]) juk jie nerengtų jam 
maršruto po Providence ir 
Bostono apygardas.

Martus atstovauja tauti
ninkuose konsertyvį. “šir
dingo žmogelio tipą ir to
dėl jam šiek tiek sekasi. Ja
me dar tėra sodietiško mes- 
tumo ir naivumo ir todėl ji
sai dar gali rasti prielanku-' 

Imo palyginamai siauroj au- 
•di to rijo j.

Kas kita Liutkauskas. Ji- 
'sai yra padaras besiameri- 

1 anizuojąnčios lietuvybės. 
Todėl ir kalba jo nėra jau 
gryna lietuvių kalba, bet 
savotiškas amerikoniškai lie 
tuviškas žargonas ir ta kal- 

|bos forma kai]) sykis tinka, 
j savotiškam idėjų komplexui, 
i kurį socialistiškų laikraš
čių korespondentai vadina 
skaniu vardu: mišinys barš- 

spaustuvės čių su kopūstais. Jis tai i- 
rdkmenys tai]) nesvietiškai dealizuoja lietuvystę, tai 
]>ubrango, musų spaustu v- liepia praskiest ją ameriko
niukai vis dar varinėja mir-.nizme, tai jisai užsimena a- 

T ii’nę kovą dėl pašalinių dar-.pie žmonijos liuosybę, tai

— Jau Grigaitis neatlaikys 
i” — girdžiu aš

mintis virto jau veik nea
bejotina aksioma. Ji įleido 
gilias šaknis visuomenės 

, psichikon ir praktikoje jau nedraugai.
rtanešė vaisių. U " '

_“Naujienas” ir jų buvinr-,llim‘e’tj)kįų §nekų _____
vietą pagimdė ne atskirų .klausyti ir nors ju autoriai 
žmonių užgaida, bet sociali- gimtus sykius suklupo savo 
stiškas “common sense”, or- pranašavimuose, o vis tik jie 
ganizuota soc. mintis. “Dar-.savo gakgmis ka(| ra§0 tai 
bininką” pagimdė ne atski-1 ,.ašo... ant vandens.
jų asmenų užsivarinėjimas. I Nėra bjauresnio daikto, 
bet iš anksto permatytas kaip šitas smulkus krominin 
savo sriovės reikalas. Iš da- kiškumas. O juk jis nieko 
lies tą patį galima pasakyti netllri su i(16jU) su S1.ioviu 
ir apie' Bostono “Ateitį” ir ^()Va 
Cleveland© “Dirvą” ir apie, 
sumanytąjį Brooklyno kle
rikalų organą.

Tokia paties gyvenimo lio 
gika. Ne atskirų žmonių na- sių pakraipų 
ravas, bet sriovių aprokavi-1 

' mas gimdo naujus laikraš
čius ir jieško jiem buvimo jasj gana pasekmingai

“patikėtinų šaltinių.”
— Naujoji Gadynė” kojas 

užvers — šnabžda Kapsuko

Musu kasdieniniam gyve-
i neatsi-

Ar negalima jau būtų 
rasti išeigą iš to užburto ra
to?

Kodėl, padėkim, įvairiau - 
j amerikiečiai 

sp a u st u v n i n ka i be n d r o m i s 
spėkomis niaujasi, ir niau-

i su
vietą. Nesuklysiu pasakęs, 
jog tai reiškia laikraščių1 
yisuomenėjimą. Net toks 
individualus laikraštis, kaip' 
“Keleivis” eina į platesnios ' 
organizacijos pastogę, o “A-1 
teitis“, kaip man radosi, tik 
todėl “suindividualėjo”, kad 
vienu ypu padarius salto- 
ir.ortale prie tobulesnio su- 
siorganišavimo buvo, kame1 
klerikališki kūkaliai bus 
išskirti iš tautiškų kviečių. 1
* •«. a-2. i i ‘.iv- iv ivvr v <<, i/uoauiuu Aiuumiun nu\wyuę, uu

■'us?)la e ’ a. U) n. bu! Dabar, kada jau imsimą-'pasineria patriotiškam lega- 
,.veVy"e ’ "US12JUl'ej?-S'. !.ną žmonės tikrai tvirtina, llizme. Ta filosofija tinka vi- 
Kovą’, pradėjo grozeties k.,d b. skelbilnll gavime ga- ..... i..............................

savo plačiu visuomenišku- 
n*u!

Taigi, laikraščių reikalas 
paskendo sriovių reikale. 
Sistema ir pienas pakeičia 
ypatlšką užgaidą, kaprizą, 
.ambicija. Tai yra gera, bet 
tai dar toli gražu neišsemia

< Idausimo apie laikraščių 
.•antikius. Ir aš prieinu prie 
^^apie ką norėjau rašyti,

popieros t rustu?
Kodėl jų leidėjai 

savo draugijas?
Kodėl jie gali turėt 

apskelbimų dalykuose
ir 

tam

Pavyzdžių galima privest 
dar daugiau.

Dabar, kada

lėtu būti sutartis, nieks a- 
pie ją neužsimena.
vienas faktelis: mes turime 
daugybę spaustuvių ir tik 
kelias geras.
spaustuvės žmonės užsibūrę 
savybėje ir didžiuojasi, kad 
visi įrankiai tai jųj$ locna- 
stis, nors tie įrankiai butų 
ir iš viduramžio laikų.

Koks smulkus amatninko

IS KOOPERACIJŲ
KOOPERACIJOS KARĖS 

LAUKUOSE.
Puikų pavyzdį parodė 

baneuzu kareiviai susiorga-!
n zuodami taip savęs.reika- t(pUQtu> rpa j() mažiukė at-'(.augiau jau nebešaudo, nes ronu, lietuviu kalba, spaus-

i istnipn 1 • ..i - r no ' i__ i__ i... I.............. :..... ...kx v. J ♦ - »-k.uti kooperatinių įstaigų 
karės laukuose, ginimui sa
vęs nuo visokių privatinių 
■vertelgų -(pedlerių) išnaudo
jimo. Ir tas jiems pavyko. 
Kooperacijos pradėjo pri
statyti jiems visokių reika
lingų daiktelių ir maisto net 
į tas vietas, kur tranšėjos 
randasi. “Prastoj, iš lentų 
pabudavotoj pašiūrėj par
davinėjama tokie pat daik
teliai, kokių galima gaut 
Paryžiuj ir da žemesnėmis 
kainomis.” — tail) rašo vie

kokis gaunama pardavus

virutė LSS. sekretoriui, ku- 'vyriausybė bijosi tai daryti, 
rią mes savo laiku kritika-į Nebetraukia už tokius nusi- 
vom, negalėjo, rodosi, būti |kaitimus nė karės teisman, 
rimta priežasčia apleist Są-.liktai neklausiuosius atgal 
jungą. Įsiunčia į frontą.

Mums rodosi, kad drg. D baisiai nekenčiami ir neretai
K., išstodamas iš LSS., pa- kariami... Prancūziją purto 
darė didelę klaidą.Jeigu jam jos nuostolių didumas: L- 
kas nors nepatiko musu or- 250,000 užmuštų ir dingu-

“dingusieji” tai KLERIKALAI APIE TAU
TININKUS.

Žandarai

dinamas gotiškomis raidė
mis. Lawrence irgi žada iš
eiti laikraštis. Viso Ameri- ■ 
koje turėsime 32 laikraščius. 
Argi mes neturtingi laikra
ščiais?

(“Dirva”)

ganizacijoj, tai jau reikėjo i šiųjų —
iikties joj' ir taisyt ją jam'daugiausia mirę. Nuo 700,-[ 
geistinoj dvasioj, taip rodo-TOO iki 800,000 vyrų sunkiai! 

šaltas sužeista...

dutiniai pasiturinčiam bur
žujui, bet kadangi tokių 

Ir dar nedaug tėra musų tarpe, tai
J.iutkausko prakalbos neša 
mažai pasekmių tautininkų 

Kiekvienos partijai.
Socialistai ir klerikalai i- 

rra viršų savo aiškumu. 
Tautininkams liekasi tik Ge
diminas ir Vytautas plus iš
tikimybe Amerikos valdžiai, 
bizniai, amatai ir trupiniai

| Vis daugiau ir daugiau 
Vakaru fronte nebebus J-achališko drąsumo įgija 

musu klerikalai. Štai, chika- 
ginis kunigų šlamštas Nr. 
57 rašo, kad... ir “Vienybe 
Lietuvninkų” neapšviečia . 
skaitytojus, nepadidina jų 
doros, bet skleidžia tik iš- 
t\ irkima”.

Nejaugi tautininkai ne
ras tinkamo" budo uždėt a— 
pynasri tam begaliniam ne
susivaldymui?

.1 šioj . ---------------

si, turėjo diktuot ir 
protas ir įsitikinimas.

Bet pas mus jau nuo se-'dalelės ofensyvos (užpuoli- i 
blo- nio). Prancūzija tiesiog 

jeigu nebeturi iėigų varyti užpuo- 
, tai viską luną plačia papėde, nes jinai 

lie

ginusias paprotys:
tavorus, skiriamas kareivių,kas kanl nepatiko
šeimynų šelpimui.

Iš šito mes ir vėl gauna- [kites 
me naujų faktų, jog be ko-;paįs<

žino- •> ra nuilsusii r jos nervu
aš eisiu s

operacijų darbininkai negal 
i.ei žingsnį žengti — jos vi
suomet ir visur reikalin
gos.

tai]) daro, tas parodo ---------------
nemeilę savo organi- SUSIVIENIJIMAS LIETU-didelę 

zacijos ir dar didesnį as
mens unaringumą. Unarin-
gumas ir nekantravimas ro
do stoką pastovumo, stoką neutrališka, ant . tiek VIENI MINISTERIJOSE, 
gilaus įsitikinimo, nedemo- musų Susivienijimas Lietu- mtI — KALĖJIMUOSE, 
kratiškumą. ;viU Amerikoje sriovių sau- į   —— .

Mes nekalbam čia apie tikiuos:) 
vieną ar kitą draugą, pa- Nka vis( 
bėgusį ar norintį bėgf iš LS. Jtmimi'/i.i
S., mes kalbam apie tą ydą atiduoda Anglijai, o Vokieti- >ra tarpe revoliucijinių so- 
inusų visuomeniškam gyve- jai rodo špygą ir vis šaukia: cialistų ir vadinamų social- 

mjų priguli beveik 11 milio- nime, kuri apsireiškia .veik

(“Rankpelnis”)

VIV AMERIOJE.
---------

Ant kiek Amerika

KOOPERACIJOS RUSI
JOJ.

Rusijoj vis labiau platina
si kooperacijų judėjimas. 
Pirmutinė kooperacija Rusi
joj įsikūrė 1865 metais. Da- 
bargi prie Rusijos koopera-

nu žmonių. Vienose tik pa- visose mūsų draugijose.

bepartyviskas. Ame Tokiu antgalviu straipsnį 
ar savo pajiegas — duoda rusų “Novi Mir”. Ji- 
,ą duoną ir pinigus sai nurodo tą bedugnę, kuri

M<s neutrališki!” 'patriotų.
Tas pats ir su mūsų Susi-! Kuomet K. Liebknechtas

Draugai, šiais nepapras- ivienijimu Račkauskas, Stri- katorgos retežiuos sukaus-’ ii Lciupjinv uraugai, siais nepapras- p ‘t-m,.
, kurios labai issipla-. tai sunkiai laikais, daugiau niaiti 

proletariško demokratišku- .visą : 
mo dnnoinn nikius isitikini- 1 ta

cijose,
tinę Rusijoj, yra 9 milionai n ‘ .....................
narių. |mo, daugiau gilaus Įsitikini-

Sibire labai išsiplatinu- rno 
sies pienininkų kooperacijosI 

ir kiti bepartyviški”,tytas, kuomet Fricas Adle- 
ivo “power” atiduoda

tik smarkiau galėtų mušti 
socialistus. Ir kuomet socia-

ris laukia mirties nuospren
džio, kuomet Rusijos durnos 
atstovai vargsta Sibiro iš
trėmime, kuomet švedų

(artelės). Sibiro sviestas pa- A TORI CMS VELTUI Per savo-spaudą nuro- Hogland uždarytas tarpe
siekia ir Ameriką. IsKUS BARZDĄ IR KIRPS (‘°’ SLA. šulai remia keturių sienų, kuomet dau-

PLAUKUS. dautininkus, tai Račkauskas gybė Italijos, Rumunijos ir 
su Strimaičiu šaukia: “ge-’Anglijos socialistų sukimšta 
valt mus šmeižia! Mes be- kalėjimuosna, — tai ponai 
party viski.” sccialpatriotai Sheidemanai,

(’’Kardas”) Plechanovai, Renodeliai, 
--------------- I Mussolini, Alexinskiai ir 

jiem panašus virto tikrais 
buržuazijos orakulais.

Tarpe tų dviejų sriovių 
Musų senovės ‘“broliai” nėra tilto, čia Amerikoj tas 
ikai naudojasi proga ir pats. Dar karės nėra, o 
engiasi padaryti viską, jau visokie Russelliai, Ka

pini- kad po karės Lietuva butų kanai, Spargo kryžiavojasi, 
|vėl “susijungusi” su Len-Įuž karę, vieni atvirai, kiti1 

kaip,veidmainiaudami. Gal būt, 
__________ _ L * ... Y vietas 

pastaruoju laiku pradėjo [pasiūlys. Tuo tarpu, smar- 
turi kieji socialistai, nuoseklus 

talkininkų vokečių [socialistai gali laukti kalė— 
r kurie,, jimo. i

KOOPERACIJOS ILLINO- 
JUJ.

Bėgyje pastarųjų penkių 
metų kooperacijos žymiai 
užaugo Illinois valstijoj 
Šiuomi laiku toj valstijoj y-[plaukus. Iš valstijos iždo ('nAUJAS JĖZUITU “SKY 
ra jau 50 kooperatyvių krau jskiriama didoka pinigų su- MAS”,
tuvių. Labiausia tame pasi
darbavo United Mine Wor
kers of America. Geriausia

jai, kuri turi savo grosernę 
ir dry goods krautuvę. Ji 
turi virš 200 narių.

1915 metai^ Sprinfielde į- 
vyko suvažiavimas 30 ko
operacijų atstovų, kurie su
tvėrė Illinois Etate Co-ope- 
rątive Soc-ty. . -

it"'--

Harrisburg. Pennsylvani- 
jos valstijos senatoriai u> 
“kazionus” pinigus galės

t

ma barberio užlaikymui. Ži
noma, visi geros barzdasku- 
t.vklos įtaisau pamados, “li
lac waters” ir tt. ta 
supirkta už “kazionus 
gus.

Ištiesų, kaip patarlė sako, įkija. Ir šitas-darbas,
kam dievulis duoda, tai jau. mums teko girdėti, lenkams Jiem ir ministerių 
ir dribtelia.

Senatoriai ir.
tančius gauna, tai jiem 
barzdą skuta veltui;

taip tuks- gana sektis, nes jie 
ir.igerų

{katalikų jėzuituose,



Paaiškinimai

viešose vietose neva nusilenkia prieš moteris, suteikia
AR TURI TĄ NAUJA

•iyskite

ajnziaus merginos

Nuo
Nuo
Nuo

Meilės Laipsniai 
Jų išsivystyme

VISO 
u z

Gydimas 
i votį tiška
Kalbame i

n u z jį n
prie
kad ten būna lai 
r vyras ir mote 

įbildu eina vienu ke

skirtumų tarpe dviejų gady- 
darome palyginimus, yra ta- 

buvo šeimynišku daly- 
nieko

motinomis, todėl vyrai nuo tokių ir šalinda- 
Kaip .vyrai bijodavo,, kad moteris neapsišvies- 

faktas: Miltonas išmokino savo duk- 
ir lotyniškai skaityti tik dėlto, kad 
aršiai skaityti garsesnių rašėjų raš-

Neužgyjanti kiaulinė 
Džiova.

Telephone lyav ureenpoint.

Dr. H. Mendlpwitz
271 Berry Street

Gydau ligonius įvairiomis ligomis, 
o ypač mano special? * 

tėti moterų lijgofe.
Gerai įsitėmykit adresą:

DR. H. MEN0L0W1TZ .
271 Berry St., Brooklyn,N.Y. 
e Kampas So. 1-tnos gatvės. *

motinos arba 
Nors pavar- 

mas nbra jau taip svarbus, vi.enok ir mote
ly gią teisę turėti su vyru perduoti vai

kams savo pavardę, o dabar kaip tik to nėra. Vadina
si, moteris negali naudotis tokiomis teisėmis, kokiomis 
'naudojasi vyras. Dabar mes užeiname stačiai šlyk-

Telephone 595 Greenpolnt.
Daktaras J. MISEVIČE

Specialistas širdie* Ir 
Plaučių ligų.

8—10 ryte
12—2 po plot 
6—8 vakare.

270 BERRY STREET
BROOKLYN, N. Y.

Reikalavimus ir pinigus 
šiuo adresu:

J. STROPUS,
6 Loring St.,

> So. Boston,

vaikščiodami, sykiu parodo, kad moteris daug men 
kesnė už jį, negali viena apsieiti, reikalauja vyrų gl(

ninkavimo susipažįsta ir apsiveda. šeimyniškoj gady
nėj taip pasielgti ir negalima buvo, nes vyrai moteris 
skaitė labai žemais sutvėrimais, todėl vaikinas, norė
damas apsivesti, negalėjo ne tik draugauti su savo bū
siančia pačia, bet ir pakalbėti neturėdavo progos. Net 
ir tuomet, kuomet jau susižiedodavo, negalėdavo du 
v,ienų kalbėtis ir jeigu kalbėdavo, būtinai turėdavo 
būti ir trečias — tėvas arba vienas artimesnių gimi
niu. Tuomet viešpatavo įprotis,* kad “pirmoji mei- 

Todėl rymie- 
apvezdinti, kaip tik 

Apsivedimo am- 
osl tarpe dvylikos ir keturiolikos 
daugelis žmonių prisilaiko seno-

tėvas arba vienas
Tuomet viešpatavo įprotis,* kad 

būtinai turi užsibaigti apsivedimu. 
ciai ir stengdavosi savo dukterį 
jos sulaukia dvylikos metų amžiaus 
ziuš dėl moterų uk. 
metų. Ir dabar cf 
vės įpročių ir stengiasi savo dukteris apženyti tuojaus, 
kaip tik jos- užbaigia mokyklas arba sulaukit tokio, 
amžiaus,^kada jau šalies įstatymai nedraudžia ištekė
ti už vyro.' r '

Yra atsitiki- 
gana toli nuėju- 

Tokių 
gana 

gydytojai. Man teko 
•ieną lietuvę, kuriai 

džova tikrai liko atrasta du 
metai atgal, o šiandien ji jau

AR VERTA BŪTI TEISINGU!
Visada yra žmonių, kurie stengiasi 

dorai jr teisingai gyventi, bet Kokį 
i i e gauna už tai atlyginimą ir koks jų 
likimą*, — 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 š» knygelė būtinai 
reikalinga.

KAINA TIK 25c.

Sergantis džiova gali gy
venti įvairiai. Viena. pri
klauso nuo to, kur džiova 
randasi. Jei ji plaučiuose, 
tai išeiga gana prasta. Vie
nok reikia; antra, atkreipti 
at,ydą Į ligonį, kuris apsirgo. 
Jei jis buvo sveikas ir drū
tas prieš apsirgimą ir jei jis 
atsakančiai užsilaikys po 
apsirgimo ir da gydysis, jis 
gali arba pasveikti arba 
išgyventi da keletą metu. 
Jei ligonis silpnas, jei už
krėtimas didelis, jei da jis 
nesigydo atydžiai ir neturi 
iŠ ko gerai užsilaikyti, jis 
rali suirti į kelis mėnesius.

A. Mont virins.
815 No. Ashland avė., 
Chicago, 1)1.

šeimyniškoj gadynėj vyrai reikaląvo ,nuovsįvo 
moterų ištikimybes, o nuo sužiedotinhp—-nekaltybės, 
tuo tarpu moteris negalėjo nuo>vyro reikalauti nei iš
tikimybės, nei nekaltybės,—vyras buvo liuosas ir ga
lėjo elgtis taip, >kaip tik jam patinka. Dabartinėj ga
dynėj jau ir nuo vyrų reikalaujama ištikimybės ir ne
kaltybes, reikalaujama, kad abudu turėtų lygias teises 
lytiškoj meilėj ir kad abudu prisilaikytų morališku
mo.

šeimyniškoj gadynėj tarpe vyro ir moteries pro
tiškame išsilavinime buvo didžiausias tarpas, kuris 
visame kame skyrė moterį nuo vyro. Dvasiniuose rei
kaluose vyras su moteria niekados negalėjo susitaiky- 

tarpe jų radosi tuštuma, atskirianti vieną nuo 
viešpačiu,

ti, nes 
kito. Vyras, visuomet norėdamas būti 
stengdavosi, kad jo moteris nieko nesuprastų ir butų 
neapsišvietusi; daugiau apsišvietusios ir suprantan
čios dalykus moterįs skaitėsi netinkamomis šeimynin- 
kėmis ii 
vosi 
tų, parodo ir šis 
toris graikiškai 
jos galėtų jam 
tus. Bet mokindamas skaityti, dėjo visas pastangas, 
kad jos nesuprastų toj kalboj nei vieno žodžio ir kuo
met skaito, kad nežinotų apie ką dalykas eina. Vadi
nasi, jis savo dukteris padarė gyvais gramafonais, 
kurios galėjo ištarti žodžius, bet nežinojo, ką tie žo
džiai reiškia. Dabartinės gadynės progresyvis žmo
gus jau neužsiganėdina, kad jo pati būtų gera šeimi
ninkė ir motina, jis jieško tokios moteries, kuri ir dva
siškai būtu išsilavinus nemažiau už jį ir kad abiejų 
dvasiški siekiai eitų vienu keliu ir prie vieno tikslo. 
Daugelis žemesnių filosofų tvirtii 
mingas šeimyniškas gyvenimas, 
ris — yra “draugai dvasioj 
liti ir prie vieno tikslo.

Kada.ne tik vyras, bet ir moteris dvasiškai pra
turtėjo, tuomet jau ir lytiška meilė įgavo visiškai ki
tokį pamatą, pasidarė pastovesne ir rimtesne. Pir
miau lytiška meilė rėmėsi vien lik ant kūniškų jaus
mų ir šeimynos, iš kurios vyras turėjo naudą arba 
bent tikėjo turėti; ir kaip greit kūniški jausmai iš
nykdavo, o iš šeimynos vyras naudos nematydavo, taip 
greitai ir meilė tarpe vyro ir moteries pražūdavo. Da
bartiniame laike'vyrą su moteria riša į krūvą dau
giau dvasiški jausmai, o ne kūniški- ir šeimyniška 
nauda. Ir tik dvasiškų jausmų išsitobulinimas sulai
ko vyrą nuo daugpatystės, arba, geriau sakant, ne
leidžia sugrįžti gamtiškiems jausmams.

Juo daugiau žmogaus dvasiški jausmai tobulina
si, tuo labiau jis privalo bjaurėtis tokia meile ir mei
liškais glamonėsiais, kurie tik užganėdina gyvuliškus 
jausmus. Todėl dabar vis smarkiau ir smarkiau pra
dedama kovoti prieš neapsivedusių lytiškus susineši- 
mus ir ypatingai prieš prostituciją. Dabar jau ir pra
smė žodžio “prostitucija” persimainė. Pirmiau prosti
tucija skaitydavo tik tokį pasielgimą, kuomet mote
ris už pinigus savo kūną pardavinėjo, o dabar jau pro
stitucija vadinama kiekvienas lytiškus susinėsimas, 
jeigu jis atliekamas vien tik dėl užganėdinimo kūniš
kų geidulių; todėl dabar tankiai išgirstame kal
bant, kad ir apsivedimas yra prostitucija 
ma, jeigu tarpe apsivedusių nėra jokių dvasiškų ryšių, 
jokios prakilnesnės meilės, apart lytiškos, kad tik už
ganėdinus gyvuliškus jausmus, tuomet pilnai galima 
pavadinti tokį šeimynišką gyvenimą “legališka prosti
tucija”.

Vienas svarbiausiu t 
nių, kurioms mes dabai 
me, kad pirmiau apsivediųi 
ku, o dabar jis tapo atskiros ypatos dalyku 
bendro neturinčiu su kitais šeimynos nariais

Mes jau žinome, kad šeimyniškoj gadynėj apvez- 
dmimu vaikų rūpinosi tėvai ir kad jaunieji vienas kitą 
pirmą sykį išvysdavo laike šliūbinių ceremonijų. Ka
dangi levai savo vaikus rūpindavosi apvezdinti tik 
dėlto, kad pagerinus ekonominį būvį, todėl ir apsi- 
vediniai buvo ne iš meilės, bet dėl ekonominių išroka- 
vunų. Dabargi atbulai, progresyvė visuomenė jau pa
smerkia tuos, kurie veda ne iš meilės, bet dėl ekono
minių išrokavimų ir jeigu dar atsiranda daugybė to
kių, kurie veda ne iš meilės, bet dėl ekonominių išro- 
kavimų, tai greitu laiku tie įpročiai turės išnykti.

Specialistas Įvairių !!» 
g ypač vaikų, mote* 

r j ir prie gimdymo.
OFF O VA.L.A N DOS: nuo 8 Iki 10 T. 

r- tv; r. ..u !2 *ki 2 v. pkt; not 
L iiS v. vok. Nedalioj Iki 12 ryto.

.a c., 5b c., ir *1.00.
•. .<•* ia.- ’ ■♦-.ik’Ps gyduoles nuo

Virins čia dar nepaini* 
. gc.Jma kauti per pačtą. ' • 
P. / . URBONAVIČIUS,

151 METROPOLITAN AVĖ. 
BROOKLYN, N. Y. »

D R, B URKIS, 

^edikališkas Institutu

inoterįs galėtų savo pavardes perduoti vaikams, tuo
met, be abejč, visos šlykščiosios pavardės išnyktų.

Pirmiaus buvo skaitomos jaunomis mergaitėmis 
nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus. To
kias mergaites visi gerbdavo, rašydavo joms eiles, po
etai iš jų semdavo sau visą poetišką įkvėpimą; kaip 
tik peržengdavo aštuoniolika metų amžiaus, jau tokia 
skaitydavusi senmerge, negalinčia mylėti ir apie ją 
niekas nei neužsimindavo. Dabar mes matome visai 

kitą.: mūsų gadynės poetai apdainuoja ir keturios- 
dešimties metų amžiaus mergaites. Vadinasi, jie ir 
tokias skaito nesenomis ii* galinčiomis mylėti, nes ir 
pas jas suranda sau poetiško įkvėpimo. Kodėl įvyko 

/tokios žymios permainos? Pirmiaus vyrai pripažino 
jaunas mergaites atsakantesnėmis todėl, kad apsive- 
dus su tokiomis, lengviau taisyt savo kurpalį. Qabar gi 
jau pas progresyvę visuomenę dėl 
nepaniekinamos.

nes teises pasilieka sau ir prie jų ištolo neprileidžia 
motery. Ir į tokį vyrų gatvinį pataikavimą prisieina 
su panieka atsinešti. Daktarass Dansingas rašo:

“Jeigu mūsų moterįs turėtų nors kiek saumeili- 
jškumo ir išdidumo, tuomet jos energiškiausiai užpro
testuotų prieš vyrų gatvinius nusileidimus ii* nepave- 
lyty jiems tokių pasielgimų, kaip traukiniuose vietų 
užleidimas, gatve einant nešimą jos apsiautalo, liet
sargio, palaikymas krepšelio ir tt. Jaunas vyras, su
teikdamas merginai bei moteriai tokius patarnavimus, 
aiškiai parodo, kad jis randasi jos laikiniu globėju, 
tuo tarpu ji visiškai nereikalauja tokios vyro globos, 
nes viską kopuikausia gali pati atlikti.” Havelock El- 
ns sako: “Mūsų jauni vyrai su merginomis taip ap
sieina,, tartum jos būtų iš stiklo nulietos.”

Toks vyrų pataikavimas yra ne kas kitas, kaip 
tik užsidejimas ličinos, po kuria slepiasi moterų prie
spauda. Juk visi išleistieji įstatymai palietė ir dar 
tepaliečia tik vyrų reikalus: moterys gi pasilieka be
teisiais sutvėrimais. Bet dabartiniame laike vei 
se šalyse moterįs stojo į kovą su tais, kurie ličiną 
simovę neva joms suteikia privilegijas. Jos jau pra
deda neužsiganėdinti tomis tuščiomis Įirivilegijomis, 
bet reikalauja lygių su vyrais teisių. Ir daugely vietų 
tą savo kovą laimėjo. Anglijoj nors moterįs ir neturi 
balsavimo tiesiu, vienok istatvmiškai nuo 1882 metu < € • V
pilietiškose teisėse moteris skaitosi lygi vyrui ;Vokieti- 
joj 1908 m. moterims suteikta teisės organizuotis, tū
lose šalyse jos jau iškovojo ir balsavimo teises.

Taipgi išnyko ir tie įpročiai, kad vedusias mote
ris atskirti nuo nevedusių. Teisybė, nors tas įprotis vi
suomeniškame gyvenime menką rolę lošė, vienok ant 
moterų kasdieninio gyvenimo visgi skaudžiai atsiliep
davo. Pavyzdžiui, šeimyniškoj gadynėj, kaip tik ia- 
ponietė ištekėdavo-už vyro, ji būtinai turėdavo nusis
kusti antakius ir juodai nusitepti dantis, kad galima 
būtų atskirti nuo nevedusių; Vokietijoj vedusios mo
terįs priverstos buvo nešioti taip vadinamą “Gabcn- 
de”, kuria pridengdavo savo veidą ir kas prisiglausda
vo prie jų galvinių papuošalų, tas, pagal Lox salica 
LXXV įstatymą, tapdavo pinigiškai nubaustas. Da
bartiniame laike tokių įpročių veik visiškai nėra: mo
teris jau neišstatoma visiems ant ]>arodos, kaip koks 
skirtingas sutvėrimas. Taipgi jau pradedama naikin
ti skirstymas moterų į “ponias” ir “paneles”. Fran- 
cijo^j jau įėjo į madą vadinti merginą ir moterį “ma
riame”. Jeigu vyrai neskirstomi į tam tikrus skyrius 
ir nededama jokių ženklų, kad atskyrus vedusį 
vyrą nuo nevedusio. tai kam skirstyt moteris? 
Bavarijoj tarpe valstiečių ir dabar viešpatauja įpro
tis nevedusius vadinti jaunikaičiais, nors tie ’’jauni
kaičiai” kartais turi po septyniosdešimts metų am
žiaus. Ir jeigu toks “jaunikaitis” numiršta, ant pa
minklo užrašoma: ‘Čia ilsisi nekaltas jaunikaitis.”

Toliaus, daugelis progresyvių moterų atranda 
neteisingu ir pažeminančiu, kad ištekėjus už vyro jos 
privalo išsižadėti savo pavardės ir priimti vyro, šiame 
klausime prisieina prisilaikyti Šveicarijos arba Por
tugalijos įpročių. Portugalijoj viešpatauja įprotis, 
kad moteris, ištekėjus už vyro, pasilaiko savo pavardę. 
Tankiai prie moteries pavardės būna prikerkiama ir 
vyro pavardė. Vaikai gi turi pilną teisę pasiskirti tą 
pavardę, kuri jiems geriau patinka — 
tėvo, o kartais ir abidvi sulieja į vieną 
džių k lap

Europos gydytojas, duodu 
padarytas gyduoles.

Dr. BUKKIS
Medical Institute.

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

M. Ž—kas klausia: Ar pa
vojinga yra' rectal fistula? 
Ar galima ją išgydyt ir ko
kiu būdu?

Ar išgydoma yra džiova? 
Jei ne, tai kaip ilgai ser
ganti gali gyvent?

Atsakymas.
1. Angliškai vadinamoji 

rectal fistula yra kiaurinė, 
kuri pasidaro tarp žarnos 
rectum šono ir kūno pavir- 
šio. Žarna rectum yra že- 
miausis žarnų galas, per 
kurį žmogus išmeta laukan 
kūno nesuvartotas me
džiagas. Bet šis mano pasa
kymas nėra dar pilnas. Gali 
pasidaryti kiaurinė tarp 
rectum ir pūslės, tarp rec
tum ir gimdos ir tt. Pas mo
teris laike gimdymo kartais 
įvyksta tokie sudraskymai, 
įvyksta kiaurinė ta r] i rec
tum ir kurios nors dalies 
lytišku organu. Pavojus 
reclines kiaulines priguli 
nuo to, kur ji išeina. Daleis- 
kime, jei ji yra tarp rectum 
ir pūslės ir išmotos su milio- 
nais bakterijų eina i mįsle, 
tuomet seka pūsles ujdeei- 
mns ir jo svmntomai. Bet 
nediskusuojant kiaunnes iŠ 
žarnos rectum į kitus orga
nus, imkite paprastą kiau - 
rinę, kuri seka iš minėtos 
žarnos iki odos paviršio. Jos 
pavojingumas tiesiai Įirigul* 
nuo priežasties, kuri tą 
kiaurinė daro., Priežasčių v- 
ra kelios ir tarp jų susižei- 
dimas, operacijos, pūlinių 
guzu išsiveržimas ir tt. Su- 
sižeidimas gali būti tokis, 
kuris užnuodija bei užkre
čia sužeistąsias mėsas ir 
jos neužgija. Operacijose ir
gi kartais užkrečiama, jei 
atsakančio švarumo ir sau
gumo nėra ir rezultatas yra 
neužgyjimas. .Gali būti pa
likta gazos per neatsargu
mą. gali neužgyti dėl širdų 
ar kitu daiktu, kurie reika
lingi operacijoj. Gali likti 
neišsausinta ta vieta, iš 
kurios pūliai eina. Abelnai 
galėjimu daug. Jei pūliniai 
guzai padaro kiaurinę, ji 
irgi neužgyja, kol tik pūliai 
eina per ją. Operacijose, ka
lki išpjaujama “pūliniai” 
guzai, paeinanti nuo džiovos, 
sunkiausiai yra išgydyti į- 
piautas mėsas, todėl jei ži
re'm a, jog gyviai paeina nuo 
džiovos bakterijų, jie gydo
mi velvk kitais budais, o ne 
pjovimu. Pasitaiko kartais, 
kad skylė arba kiaurinė 
tarp rectum ir odos priau
ga odos celių iš visu pusių ir 
tuomet visai nėra vilties, jog 
užgys, kol neliks tos celės 
i/kaistos. Pati kiaurinė gali 
nebūti daug pavojinga. Bet- 
jei joje randasi Ilginiai mi
krobai, .ji gali puti, pasilik
ti uždegime, ji gali didintis. 
Kadangi iš žarnų eina mili
jonai visokių bakterijų, tai 
be atsakančio gydymo pati 
kiaurinė paprastai neužgy
ja. Ji daro perštėjimą, 
skaudėjimą kartais, nerviš- 
k u m ą, r e t k a rč i a i s u ž degi n i as 
iš jos siekia tolyn. Medžiaga 
iš žarnų eina daugiau ar 
mažiau laukan jie r ją ir 
daro daug nesmagumo 
ligoniui. Ilgas perštėjimas 
gali privesti prie guzų au
gimo.

Rectine kiaurinė yra gana 
sunki gydyt ir,neretai vir
šutinės užgyjimas gali ne
reikšti, jog ji užgyjo, nes 
vėl gali prakiurti. Jei mėsų 
sluogsniai nuo pat’ žarnos

GYVENIMĄ?
Jei dar neturi, tai pasiskubink gau

ti, nes knyga gali greit šs i baigt.
Apie tos knygos naudingumą pa

klausk ty, kurie jau ją turi.
Knygos vardas

Patarmes Merginoms 
Apie Lyties Dalykus.

Paradyta žinomos lytišky dalyku 
aiškintojos ponios M. H. SANGER.

Ta knyga reikalinga visiems: mer-( 
gilioms, moterims ir vyrams. Joje 
aprašoma lytišku organy išsivysty
mas, ju veikmė ir svarba visame mo
teries ir vyro gyvenime; apsivaisini- 
mas; vaisiaus augimas; nėštumo hy- 
gijena; n.?4.?.'.ystė ir jos hygijena. 
Taipgi aprašoma lytiškos ligos, savi- 
žagyste ir daug k i tįi jdomiŲ dalyky.

> Knyga turi 120 pusi, ir papuošta 
paveikslais, kurie palengvina aprašo
mus dalykus suprasti.

KAINA TIK 50c.
“7 AR MYLI DAINAS? ,

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

Įvairios Dainos.
Tai yra stora, 2‘.6puslapiy, knyga, 

kurioje telpa daugybė įvairiausių dai- 
ny. Tarp k >ty 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.

$1.00 
1.00 
1.00 

. 50c.
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iki odos neuŽgyjo. Gydymo 
pasekmės irgi priklauso žy
miai nuo priežasties, kuri 
kiaurinę padarė. Jei priežas
tis prašalinama, gydymas 
pasekmingas, bet jei ne, 
tuomet vargingas. Ypač jei 
operacijoj dėl džiovos gu
zų pasitaikė neužgyti arba 
jei džiovos guzai trūksta ir 
padaro kiaurinę, tuomet la
bai sunku išgydyti. Sunku 
užgydyti ir tuose, kurie tu
ri ųlapligę, vėžį arba kokią • 
kitą kūną .naikinančią ligą. 
Senuose žmonėse irgi sun
kiau ji' užgyja. Paprastuose 
atsitikimuose užgydymas ' 
galimas, bet be operacijos 
roužsimoka gydytis. Visos 
susigadinusios ir bereikalin
gos mėsos turi būti išplau
tos iš visu kiaurinės sienų ' 

*■ ‘ 1 ir sveikos mėsos gali būti su- ■ 
siūtos į krūvą. Galima pa - 
daryti tai ir be siuvimo, ku
ris kartais yra tiesiog blė- 
dingas. Bet jau chirurgijos 
dalykas, o ne ligonio. Ligo
nis turi būti stiprus, sveikas, 
gerai maitintas, ilsėtis ir 
gaut daug tyro oro laiko 
gydymosi. Jis turi būti labai 
švarus ir nekišti savo pirštų 
prie atvertos vietos.

2. Džiovai gydyti nėra 
tikrų vaistų, nė būdų, bet 
ii gali būti išgydyta su tū
lų vaistų pagclba ir tinka
mais hygieniškais būdais, 
kurie tinka ir kitom ligom 
gydyt. Tik visa bėda, kad 
žmones yra perdaug biedni 
ir pas gydytoją eina tik ta
da, kuomet jau nebegali pa
kęsti ligos — kada ji pilnai 
pradeda apgalėti juos. Vie
na, ligoniai atena pervėlai, 
kita—džiovą nelengva pra
džioj pažinti ir daugelis da
ktarų padaro klaidą. Jei su
sekti džiovą pradžioj ir gy
dyt ją, tuomet daugelyj at
vejų ji liktų išgydyta. Rei
kia sustiprinti ligonį atsa
kančiu maistu, oru, pasilsiu, 
įeikia vaistais ar kitais bu
dais palengvinti jo sympto- 
mus, tokius kaip kosulį, ir 
ligonis gali pasveikti. Kada 
ršaustoma mirusių žmonių 
kimus, randama, jog dauge
lis yra turėję džiovą ir nuo 
jos pasveikę. Vok iečių dak
tarai tikrina, būk kožnas 
žmogus yra turėjęs džiovos 
užsikrėtimą 
mų. kada ir 
si diova išgydoma, 
o įsitikimų paduoda 
žymus

yra atvlarytas 
šokiomis die
nomis ir nc- 
dr’.uio'iiais tvio

. .7*'
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vienas po kitam, šitą faktę. 
paduoda patįs kapitalistig. 
laikraščiai; sako: “Šeštas- 
nuošimtis streiklaužių išmi
rė, — o kiti sunkiai serga.”* 
V argas kapitalistams, kad 
gelbėtojai silpni.

Vieną gražią dieną Spre- 
viais joja tiesiog ant vyrų ir’ckelio kompanijos superin- 
moterų, nepaisydama, kad tendentas laikė gatvėj pra

kalbą streikininkams.. Apsi- 
šnipai, apsiginklavę brau- ginklavęs kalbėjo toj gatvėj^ 

ningais, eina kalbint pavie-1 kur streikininkai eidavo pro 
nius streikininkus, kad grįž-jšalį į susirinkimus. Žinoma,, 
tų darban, žinoma, žadėdami I jo kalba buvo prieš IWW., 
padaryt bosais, bet jiems ne [kad IWW. esanti neegra. Ir* 
siseka suklaidinti darbiniu- kad permaža esą IWW. dar
bus. Tad jie kreipėsi į tokią bininkų. Bonas kapitalistas-- 
moterį, kuri varo biznį 

i“burdingierių”; ta moterėlė Darbo Federacijai arba ki- 
turėjo (lu vyru apdraudus—^ai kokiai organizacijai. Ži- 
“mšiurinus”, ir pasiuntė romą, tas kapitalistas pasa- 
juos skebaut. Skaitytojas ga ,kė tą-patį, ką mes girdime 
Ii suprasti, kodėl siuntė ta nuo kun. Kemėšio ‘’Darbi- 
moteris skebaut savo “bur- ninku”, šv. Juozapo Sąjun- 
dingierius”. Tie burdingie- j gos organo. Vadinas, Kelne
riai yra tamsus, nepriklau-.šis kalba ta pačia burna; o 
so jokiai draugijai, papras-(kapitalistai tik ir laukia to., 
t i girtuokliai, o šiai]) geri j Ne! .
Kemėšio pasekėjai. Be to, suardysią 
kita moteris, p. Tamulienė, Atėjo laikas atsikratyt nuo' 
pamačius einant gatve strei-(visokių prietarų ir kovot už- 
kininką ėmė šaukt visa ger- įti umpesnę darbo dieną ir 
kle policiją ir areštavo už didesnį mokestį, 
tai, kad ėjo pro jos. namą.
Tamulienės vyras laiko , 
kriaučių dirbtuvę. Mat. 
streiko metu tautos skirtu
mo nėra,— bosas už bosą 
stoja. Nežiūrint, kad tai bu
vo lietuvis, kito darbo strei
kininkas, areštavo ir nu
baudė $8 vientik už tai, kad 
ėjo pro jos namus. IWW. 
kriaučių skyrius, sužinojęs, 
kad jų bosas su cukraus fa
brikų bosais eina ranka 
rankon su cukerniu strei
kininkais ir priversti savo 
bosą atmokėt teismo paskir
tą bausmę.

Kompanija buvo parsiga
benus streiklaužių nemaža, 
negrų butą, kurie absoliučiai 
nėra tinkami prie cukraus 
darbo. Skebai daugiausia gu 
B fabrikuose. Dėlei sugedu
sio fabrikų oro pradėjo mirt

kos vartoja ir tam tikras 
spėciales buožes skaldymui 
darbininkams galvų. Buožės, 
kurias vartoja dabar, tai 
yra tos lazdos, kurias varto
ja prie “base ball” žaidimo. 
.Raitoji policija aršešnė ir už 
Rusijos kazokus, — šaligat-

dinėjo ir net streiką apskel-| Ir čia?jie pasirodė, kuomi 
t LAISVOJI X be. Jesą. Illinoiso legislaturon į-
X 4 pats ^us *r su nePri" n^ta Pratto billius, kurio
t SAKYKLA: jgulmingais kunigais. Jau ir,tikslas esąs toksai: publiškų 
*------------------ ——----------♦ : dabar atsiranda tokių, kurie mokyklų vaikučiai turi gan-

reužsiganėdinę neprigulmin ti dovanai mokykloj reikia- 
gais kunigais, kad jie nekei- .mas knygas. Knygas turi 

parūpint valstybė. Knygose 
Man rodos, socialistai pri- neturi būti nieko nei apie 

valetų atsargiau draugauti dievus, nei apie velnius, Ro* 
su neprigulmingais kunigais,; Josi, kiekvienas žmogus tu
nes jie visi vienodos šersties > rėtų tam pritart, bet kleri- 
— nepaisant į tai ar priguli kalai nepritaria.
prie Romos trusto, ar pasi- 
v a d i n a n e]) r igu 1 m i n gaiš.
Faip vieni, tai]) ir kiti žmo- Rus bombarduoja.
nes mulkina, klupdo ant ke-jlO d. Hartshorne, Okla, bu
kų ir verčia garbint molines vo tautiško Susivienijimo 
stovylas. O juk. garbinimas prakalbos.. Anot “Keleivio” 
tu stovylų, eikvojimas laiko!— “Žmonių susirinko gana 
darbininkams jokios naudos/ daug. Katalikai matomai iš- 
neatneša. Apart to, kaip Ikalno susitarė išardyt pra- 
vieni, taip ir kiti žada > po kalbas. Kalbėtojui pradėjus 
mirties dangaus karalystę, j kalbėti apie biblijos pasakas, 

Kaip Romos kunigai, taip J katalikai sukėlė triukšmą;
ir neprigulmingi reikalauja, 
kad darbininkai kruvinai už-'apie pusę tuzino kiaušinių 
dirbtais savo centais juos bet tik svetainę 
palaikytų.

Neprigulmingi kunigai a-'šdinus prakalbos 
gituoja žmonęs atsiskirti gražiai tęsėsi.”

Mtaa du sykiu savaitėj, Utaminkais 
ir Pėtnyčioms, 183 Roebling Str.

Brooklyn, N. Y. Leidžia Lietuvių Koo
MratyviSka Spaudos Bendrovė, 183,
Boobling St., Brooklyn, N. Y. (

Pirmininkas —Ch. Liutkus, Sekr|x'Y SOCialistai privalo palai- kia SOCiallStU.

™ ! įHiiimiiifnnniTnn: >

esterius A. Jurevičius, Kasierius V. 
Paukštys, Redaktorius L. Pruseika, 
•agelbininkas red. V. Paukštys,

Prenumerata metams: Amerikoj
— $2.50, Kanadoje ir užrubežiuose 

— $3.50; pusei metų Amerikoje — 
•1 .25, Kanadoje ir užrubežiuose $1.75.
Valephone Grenpoint 5231.
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■diter L. Pruseika Ass’t editor V. 
Paukštys.
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“Laisvės” red. įgijo verti
mą Ingersollio “ ei n 111. 
Vertė Ferdinando de Sa
ly ogitia.> Neužilgio pradėsim 
spausdint “Laisvėje”.

NEAPSIŽIŪRĖJIMAS.

Pereitame “Laisvės” num. 
juokų skyriuje per redakci
jos neapsižiūrėjimą tilpo 
straipsnelis, galįs užgauti 
laikraščio ‘Ateities” reika
lus. Mums labai gaila, kad 
.įvyko ta apgailėtina klaida, 
kurią šiuomi atitaisome. 
Mūsų laikraštis anaiptol ne
turi blogų norų l^i s t les i k u I 
rio bent kito laikraščio biz
nio reikalus.

Mes prašome žinučių ir 
straipsnelių rašytojų turėti 
tai omenyje.

Ryti visuomeniškus biznius?
Socialistų programe pa

sakyta, kad reikia panaikin
ti privatiškus biznius, o jų 
vieton įsteigti visuomeniš
kus. Todėl, rodos, socialistai 
ir turėtu palaikyti visuome
niškus biznius.

Bet štai ‘Laisvės” N r. 20 
tūlas Guoga nesigėdina pa
smerkti visuomeniškus biz
nius. Juk tamsta pats stovi 
už panaikinimą privatiškų 
biznių, o įkūrimą koopera
tyviškų. Tuo tarpu tamsta 
vadini kooperatyviškus biz
nierius tautiškais biznieriais 
ir dar sušunki: “Ura, lai 
gyvuoja lietuviškas biznis!” 
Nejaugi Guoga nori, kad 
gyvuoti! žydų bizniai, o lie
tuviai pas juos bernautų?

Mes pažvelgkime į priva
tiškus biznierius ir koopera
tyviškus ■ ir pamatysime 
skirtumą. Privatiški biznie
riai žiauriai elgiasi ne tik su 
darbininkais, bet ir 311 unijos 
delegatu, tuo tarpu koope- 

?’ latvviški biznieriai labai 
mandagiai apsieina su dar
bininkais ir su unijos dele
gatu. Todėl bereikalingai 
Guoga užsipuola ant koope
ratyviškų biznierių. Darbi- 
įlinkų simpatija visuomet 
pastarųjų, o ne kontrakto- 
rių pusėj.

NEWARKIECIAMS.

irNeužmirškite draugai 
draugės, kad 14 d. balandžio 
Turnbull Auditorium bus 
didelis balius naudai socia
listų laikraščio “Newark 
Leader”.

Būkit ant baliaus 
remkit tą laikraštį.

Neprigulmingi kunigai ir 
socialistai.

Pastaruoju laiku vis dau
giau pradeda atsirasti tarpe 
ietuvių neprigulmingi! kuni
gų, kurie patraukia savo 
pusėn laisvamanius ir tuos, 
kurie socialistams simpati-

ir pa-

NAUJA SĄJUNGOS KUO
PA CLIFFSIDE, N J.
9 d. kovo Cliffside įvyko 

protesto prieš karę mitin
gas, kurį surengė Susivieni
jimo Liet. Amerikoip 70 
kuopa ir LDLD. 77 >-u or. 
Kalbėto jum buvo T, Bin :- 
ka. Priimta rezoliucija pri 
gręsiančią karę.

Po prakalbai suorganizuo 
tr Lietuvių Soc. Sąjungos 
kuopelė iš 7 narių. Draugai 
žadėjo, kad šią savaitę pa
siųs LSS. centran mokes-

k niai atsineša linkui nepri
gulmingų kunigų, nes pas
tarieji socialistų nekeikia ir 
net jiems pataikauja. Tai]) 
besielgdami, jie netik prie 
savo parapijų pritraukia 
laisvamanius, bet ir dalį so-

Kodėl neprigulmingi kuni
gai taip maloniai atsineša 
socialistų linkui? Man ro
dosi, kad daug aiškinti ne-

1 nei kunigai nespėjo įlei- 
šukrur ir užkariauti sau 

.•r -'pozicijų, kaip kad
'■ kunig- i, fni jie ne

kurias Romi 
biria.

esą. Illinoiso legislaturon į- 
kurio

silankyti, nes daug naujo 
galėsite išgirsti.

Komitetas.

CHICAGOS MOTERŲ 
DEMONSTRACIJA.

Nepaisant policijos už
draudimo, 1000 Chicagos 
moterų surengė parodą 
prieš maisto brangumą.

tai ir nestreikininkai.

Davatkos jau ir tautinin-
Vasario

PIRMUTINĖ MOTERIS 
KONGRESMONĖ.

New York City. — 2 d. k

nelė Jeanette Rankin, kuri 
pereitą rudeni tapo išrinkta 
kongresan iš Montana vals- patarė prigulėt Amerikos-

triukšmą;
bėgdami iš svetainės paleido

aptaškė.
Tiems juodašimčiams išsine- 

tolesniai

pi ie neprigulmingi! atstovų 
(išviso jų 7).

Ji savo prakalboj labai iš
gyrė vakarų valstijas, ypa
tingai Montaną. Sako, pe
reitais metais Montanoj už
augo tiek kviečių, kad kiek
vienam Amerikos gyvento
jui būtu po 17 bakanelių 
duonos.

Penelė Rankin stojanti už 
blaivybe ir už referendumą

jūs ponai nesitikėkit
i musų vienybę f

pri taria
kunigai

Bet socialistams visgi n
reiktų su neprigulmingi

čius jau už 10 narių, o kiek kunigais draugauti, nes kuo-
vėliau Cliffside bus LSS/hlct jic sustiPrės, tuomet ki- 
kuopa iš kehų desėtkų na- ()aina uždainuos ir so-
rių. Kuopos valdybon iš
rinkta org. Bražėnas, sekr. šmeižti, 
K. Steponavičius, ižd. V Ka-1 
tėnas.

Koviečiams dabar tikrai 
galės nusirist akmuo nuo 
krutinės. Mat, Ciiffside gy
veno “Laisvės” šėrininkas K 
Steponavičius, kuris nebuvo 
sąjungiečiu. Dėlei to 
laiku buvo surikta 
visos Amerikos. Ačiū

cialistus taip pat pradės 
kaip kad dabar 

šmeižia romiškiai. Paga
lios, jeigu jie ir tylėtų, tuo
met parapijonai juos pri
vers panašiai elgtis. Juk ku
ris nekeiks socialistų, neper
sekios, ta vadins socialistu ir 
išvys jį iš parapijos.

savo 
ant 
die- eities faktai. Kunigas A Ja-

Bažnyčioj “show”. —Chi
bus' cagoj, Apveizdos Dievo baž- 

“užta-’nyčioj kun. Kruša su Ma- 
jliausku pereito j savaitėj bu- 

v . Ant di
li žkabino

naujas bažnyčias ir juos už
laikyti, o jie, girdi, 
žmonių “draugais” ir 
rėjais.” jiičiuonu puruiLuj h

Atsiranda lengvatikių so-,vo įtaisę “show”, 
cialistų, kurie tuojaus paša- džiojo altoriaus 
ko: ’’Reikia jiems pritarti, Dievui ant galvos marška ir 
ics laisvi kunigai ir kuomet vdė “muping pikčius”. Įžan- 
mes jiems pritarsime, tuo- gos ėmė po 25

jeigu jie kuom nors prasi- 
Įkaista. Ji taip pat smarkiai 

‘j kritikavo sąlygas pramonė- 
’ JŲ

Sufragizmas ateina įŽmonės
kad ju^l1s‘ Žiurčkite: jau Ohio 

ii.” Na ir pradeda draugau- pastatytoj bažnyčioj kunigaipn(liana 
ti, parengia prakalbas ir to- biznį daro. Ypač moteris ko
kius kunigus net kalbėtojais 
pakviečia.

Kai]) sau 
man išrodo 
kuomet socialistai pradeda 
su tokiais ponais draugauti. 
Mes turime atsiminti, kad ir 
neprigulmingiems kunigams 
neapeina darbininkų būvis 
ir jie nesirūpins pagerinimu 
jų būvio. Ir neprigulmingi 
kunigai neagituos, kad rei
kia panaikinti privatinę 
nuosavybę, reikia kovoti su 
išnaudotojais ir tt. Kai]) 
vieni, taip ir kiti kunigai 
stengėsi ir stengsis darbL 
ninkams apmulkint akis, pri 
žadėdami dangaus karalys-

norite, bet 
labai1 keistai,

Mažoji Varguole
Lawrence, Mass.

Dvasiškas Kampelis
Trįs buvusios katalikų mi- 

nyškos. Laisvos spaudos ap
gynimo draugija (Fr°e
press defense league) A rro 
smarkią agitaciją prieš įsi
galėjusį Amerikoj papizmą.

Tris buvusios minyškos 
j1 atalikų klioštoriuj yra ios 
;• raugijos kalbėtojomis. Ją 
’vardai yra sekami: Ona 
t.awry, Elzbieta Schoffen ir 
Elena Jackson. Jos pasako
ja apie baisenybes klioštori- 
nio gyvenimo pačios iš sa
vo locno patyrimo ir todėl 
geistina, kad kuodidžiausias 
žmonių skaičius jų prakal
bas girdėtų. (Norint rengti 
prakalbas kreipkitės. į reda
kciją. The Menace, Aurora, 
Missouri).

Klerikalai surenka milio
nus. Savo klioštoriams, savo 
vaikų prieglaudom, savo u-

lė triukšmą, bet kun. Kruša i 7
atsivedė policmaną su buože, 
tai žmonės keikdami išsi
skirstė.

ir 
moterims 

pripažinta balsas prezidento 
rinkimuose. Ta teisė joms 
pripažinta ne per visuotiną 
žmonių balsavimą, bet per

(nors

MOTERIMS
NAUJIENOS

Lonservatyviškiausias Ame
rikos valstijos — New Yor- 
ką ir Pennsylvania.

Maino valstijoj klausimas 
apie suteikimą moterims tei
sių bus paduotas tos valsti
jas piliečių nubalsavimui.

Po nutarimais Ohio ir

Draugai darbininkai ir 
darbininkės! Atkreipkite 
doma i musu ta sunkia ko
vą. Duokite mums piniginės 
paramos toj kovoj prieš mu
sų išnaudotojus. Mes pas
kelbsime laikraščiuose au
kas visas, iškur tik prisiųsit 
daug ar mažai. Tiesa, jau 
šiek tiek gavom pastaruoju- 
laiku iš kai kurių draugijų, 
vietinių ir kitų miestų, bet 
ką tai reiškia tokiam žmo
nių skaičiui? Duokite para
mos mums, kovojantiems už 
geresnį būvį. Mes stovėsim 
ir kovosim, nes mes nieko 
neturim pralaimėt, tik algi- 
nės vergijos pančius.
Pinigus malonėkite siųsti 

iždininkui: K Rutkauskui,. 
131 Tasker st., Philadelphia^

CLEVELAND, OHIO.
Moteris, apsisaugokite apga- 

vingų daktarų.
Pastaruoju laiku mūsų mie
ste atsirado stebuklinga 
daktare, kuri nei mažiausio 
supratimo neturi apie medi
ciną, bet vaikščioja po sta
bas ir gydo nuo visokių li
gų. Turi nusipirkus visokių 
neva “vaistų” ir su jais ka-

paklausia, ar ji turi leidi
mą pardavinėti vaistus tno- 
iiA ■: i.; t •au’- la k >kio ;ai <’; Y- 
taro sarlatono apgarsinimą

viską atrako. Ypatingai 
siena gydymu merginų i" 
jterą. Kada aš uzkiausi- 

kaip jai eina biznis,tai
ir
au,
i įsako, kad nespėja apsidlr- 
?ti, ypatingai daug ligonių 
turi tarpe lietuvių ir len-

Patartina moterims ir 
merginoms vyti tokia dakta-

blogai, visuomet kreipkitės 
pas gerą gydytoją, bet 
Beužsidekite su tokiomis mo 
tori m is, kurios apie gydy
mą nieko nesupranta, o lik 
apgaudinėja jus.

Kukas.

ANSONIA, CONN.

Spaudos Komisija.

natoriai. Tačiaus, Ohio jau 
prasidėjo agitacija, kad ta
sai nutarimas butu atšauk
tas. Žinoma, agitaciją veda 
ir pinigais remia tie elemen
tai, kurie priešingi moterų 
teisėms.

PLĖMAI ANT SAULĖS.
Astronomai labai nustebę 
tuomi, kad nuo 1914 metų 
(karės pradžios) ant saulės 
° Ui'T. d ) naujų juodų, aiš
ki .i Įmatomų plėmelių. 
Skaičius plėmelių vis auga 
ir auga taip pat jų didumas.

19i5 1916 metais as
tronomai užsiėmė jų tyrinė
jimu. Jie nemano, kad nau
jų plėmelių pasirodymas ką 
nors bendro turėtų su kare.

PHILADELPHIJOS DAR
BININKŲ KOVA SU CUK

RAUS TRUSTU.
Tarp darbininkų ir cuk

raus trusto eina tvirta kova 
už būvį; jau šešta savaitė, 

.kai stovini ant kovos lauko, 
ir stovėsim, iki priversim 
savo ponus išpildyt musų 
^įstatytus reikalavimus. Mu

I BOSAK STATE BANK 
| 434 LACKAWANNA AVE., SCRANTON, PA.
§ UŽTVIRTINTAS IR LAIKOMAS PO PRIEŽIŪRA BANKINIO SKYRIAUS 

PENNSYLVANUOS VALSTIJOJ.

> BOSĄ K STATE BANK nepaprastai greitu augimu kapitalo, per
► viršijo visus rekordus ir šiandien priskaitomas prie didžiausių Pennsylva- 
{ nijos BANKŲ.
; Štai augimas padėlių tik per septynis mėnesius:

11 d. Lapkričio (Nov.) depazitas
, Sausio (Jan.), 1916 ,,
, Kovo (March), ,, ,,
, Birželio (June) ,, ,,

$ 652.316.39 
$ 815.515.04 
$1.011.017.68 
$1.137.131.85

12
30
30

Toks greitas ir didelis padėlių augimas aiškiai liudija, kad musę btn-
kas turi ger-ą užsitikėjimą tarpe depuzitorių. Ir jeigu jus norite, kad Jū
sų sunkiai uždirbti ir sutaupyti pinigai butų pi Inai apsaugoti ir išmokėti 
jums ant kiekvieno jūsų pareikalavimo, dekite juos j BOSAK STATE 

ANKĄ.

k
§

Jeigu norite siųsti pinigus į Rusiją arba j užimtą vokiečiais Lietuvą 
savo giminėms ar pažystamiems, arba taupinimui j Rusijos valdiška* 
bankas, siųskite visuomet per BOSAK STATE BANKĄ. Atminkite, 
kad už $33.00 galite nusiųti 100 rublių, kuriuos taip sunku uždirbti 
Lietuvoje.

Laivakortei parduodame ant visųrgeriausių linijų sulyg kompanijos 
prekes. K’auskite informacijų. Patarimus suteikiame dykai.

BANKAS turi didelį lietuvišką skyrių.

BOSAK STATE BANK I
434 Lackawanna Avenue, Scranton, Pa. 1

SVARBU KIEKVIENAM 
ŽINOTI.

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

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

vams, dabar jau bus ramu

Budisčiu mote

turi streiklaužius nuo dar
bo, kas kompanijai duoda 
smūgi.

Kapitalistai visokiais bū
das bando ardyt darbininkų 
vienybę.Prisisamdę daugybę 
visokios rųšies šnipų ir mu
šikų. Nebeužtenka kapita
listams nuolatines policijos, 
tad jie nusisamdę spe
cialių mušeikų; o tie mušei-

MOTERŲ UNIVERSITY 
TAS JAPONIJOJ.

š Tokio 
ru draugija šį pavasarį į- 
kurs Kioto moterų universi
tetą. Universitete bus du 
skyriai — namų ruošos ir 
literatiškasis.

Patarimą suteikiu už dyka. * Aki
niai prisirašo jeigu būtinai yra rei
kalingi DR. H. A. MED0FF

Pranešimas. 18 d. kovo, 
Warehoziko svetainėj, 158 
Jersey st., bus, prakalbos 
Lietuvių Moterų Progresy- 
vio Susivienijimo 15 kuopos. 
Pradžia 7. vai. vakare. Įžan
ga 10 centų. Kalbės K Petri- 
kienė. — ’’Moterų Balso” 
redaktorė.

Visi vietos lietuviai, ypa
tingai moteris, privalptę at-

Amerikos klerikalai surenka 
milionus. Juk jie yra specia
listai kaulyt pinigų. Bėgyje 
pastarųjų keturių mėnesių 
klerikalai surinko $1.375.000 
sekančiuose miestuose:
Portland, Sari Diego. Balti
more, Washington, D C., 
Quincy, Lima, Oakland, 
Rock Island, Burlington ir 
Oklahoma, City. •.* (

pie 13 ar 14 metų, turėjo a- 
pie 3-4 tūkstančius parapi- 

I jonu, bet socialistų ir jų lai
kraščių nekeikė. Todėl pri
verstas buvo apleisti parapi
ja ir išvažiuoti kitur. Para
pijos komitetas nuolatos ant 
jo užsipuldinėdavo, kad ne
duoda socialistams vėjo, ne
keikia jų spaudos ir tt. Juo 

į toliaus, juo labiaus užsipul-

A > -

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

DR. H. MEDOFF
Akinių specialistas

ir Aptiekorius.
500 GRAND STREET,

Kampas Union Ave., Brooklyn, N. Y.



PADĖKIME IR MAŽES
NIEMS MIESTELIAMS.

LSS. keliaujantis organi
zatorius drg. St. Stilsonas 
važinėja veik po visą Ame
riką su agitacijos reikalais. 
Jis yra pasižadėjęs neaplen
kti nei mažiausios lietuviais 
apgyventos kolonijos. Mes 
gerai žinome, kad drg. J. 
Stilsono atsilankymas į kiek 
vieną miestelį gali atnešti 
labai didelę naudą Sąjungai, 
nes ten taps paskleista ’’Ko
va”, “Naujoji Gadynė” ir 
parinkta aukų Sąjungos na
mui. Todėl mes privalome 
pasistengti surengti prakal
tas ir mažesniuose mieste
liuose, kur tik randasi nors 
kiek lietuvių. Pav., paimki
me kad ir E. Arlington, Vt. 
Ten lietuvių randasi nema
žai ir labai pageidaujamos 
prakalbos, bet tas miestelis

ne vienas, bet daug.
3- Iš kur imta žinia apie 

Adoma ir Jieva ir
V 4-

4) Kad krikščionybė ne 
panaikino daugdievystos.

Komitetas*.

NASHUA, N. H.
4 . kovo buvo prakalbos T 

MD. 79 kuopos. Kalbėjo Z 
Jankauskas iš Lawrence, 
Mass. Kalbėtojais pasakojo 
apie tą, ką skaitanti laikra
ščius jau žino. Taipgi agita
vo už TMD. nusiskundė, 
kad lietuviai tarpe savęs, 
pešasi ir ant galo pasakė 
kelis juokingus išsireiški
mus ir publika pasileido juo
kais. Tuomet atsistojo ant 
pagrindų tūlas “didvyris” ir 
pradėjo šaukti, kad socialis
tai kelia betvarkę. Jam bu
vo atsakyta, kad juokėsi ne 
socialistai, bet tautiečiai ir

toli nuo didmiesčių ir vietos!bermkąlo jis ant socialistų 
lietuviai neįstengia surengti ^ask.ul . musP
prakalbų ir parsikviesti kal
bėtoją. Dabar kaip tik yra 
proga surengti prakalbas ir 
ten, nes gegužės mėnesį •' . v -.
drg. Stilsonas kalbės Roches'slJs Paslun^ šunims 
ter, N Y., o paskui Sche-!k.la}^b tuomet jau apleido 
neetady, N Y. Iš čia i E. ...
Arlingtoną kaštuoja gelžke- . . - . - . •
liu nuvažiuoti $1.50 ir kai- Kbgu mūsų tautiečiai tai])

elgiasi ?

Paskui mūsų 
•’didvyris” ėmė plūsti socia
listus, Bulotą ir visą pažan
giąją visuomenės dalį. Kada 
jau ganėtinai išplūdo ir vi- 

šėko

Arlingtoną kaštuoja gelžke- Na, ar gali būti vienybe,

Neužtenka save pasiva
dinti socialistu ir pasakoti 
visokias nesąmones, bet 
reikia ir suprasti socializmo1 
mokslą. Patartina tokiems 
“socialistams” pirmiau susi
pažinti su socializmu, o jau 
paskui jį skelbti.

‘ LSS. 59 kp. Narys.

AKRON, OHIO.
3 d. kovo buvo vakaras 

LSS. 24 4kuopos. Sulošta 
trijų aktų tragedija “Kers- 
tnga Meilė” ir vieno akto 
komedija “Paliepus Knar
kia”. Kadangi svetainė neti
kus dėl perstatymų,

rl uomet draugystė išrinko 
atstovus ir pasiuntė pas 
Račkį], kad užkvietus jį į 
viešas diskusijas su Mockų.

Račkus atsakė: “Mane už- 
nuo jkvietė šy. K D. ir aš negaliu 
flh. eiti į viešas diskusijas. Jei-, 

biznierius; |gu •’fls duosite draugystei 
na, o A Vaitkus ir taip “at- •T’5??- tuomet aš eisiu.” 
bulas sienom lipinėja”.

|jie taip darė — aišku: P 
Vaičiūnas — biznierius ir 
tikisi, kad jo karėn neimtų. 
A. Denbinskis mokinasi 
tarystės, o §. Baronas, 
na sudžiuvusią plutą 
įBrocktono biznierių;
Kazlauskas —

dak- 
gau-

Mat,
girdite, darbininkai, biznie-itai griebėsi pinigiško gink-
rėliai ir tie nori karės, kurie

. . . v. 1 tikisi, patys joje neatsidur-
scenerijig tai ir losnnasjsejo r į Tame susirinkime daly- 
silpnai. Geriausia pasižyme- vav() daugelis trumpakelniu, 
jo drg. K Grigaliūnas. Pub- .gurie ant gatvių kampu 

_^UV°i. nel^rdai^iaasia. trypic% 0 prie jų ’ ir buris 
merginu, net keliatas “apsi- 

Sen Kašto, 'švietusių”, prigulinčiu prie 
ILMPSA. 22'kp. ir nei viena 

KANSAS CITY, KANSAS. ji; netik neprotestavo ir ne-
Kur dingo aukos? I

Nors ’’Lietuvių Diena’ 
jau seniai praėjo, bet jos 
balsiai dar ir dabar atsilie-jdomi P° kojų. T 
pia. ’’Lietuvių Dienoj” vietos “pirmeivės”. Gėda! 
lietuviai rinko aukas ir su
rinko, rodosi, virš trijų šim
tu doleriu, 
atidavė kunigėliui, 
pasiųstų sušelpimui nuken-

Kuopai pelno liks apie $13.
Sen Rašto.

lo. Nesulaukus Račkaus į 
viešas diskusijas, Mockus 
tcsė toliaus savo kalba. Bu
vo keliatas fanatikų, kurie 
taip įkaito, kad jau ramiai

smuko laukan.
Reikia pažymėti, kad vie

tos fanatikai pirmiau sakė: 
“Pakol čia gyvuos lietuvių

I apleido susirinkimo, ųors jų'katalikų bažnyčia^ patol Mo- 
” kuopos ir visų moterų Susi-.ckus negalės kalbėti,” bet iš- 
. .vienijimo obalsiai buvo min-V.'0 atbulai: bažnyčia dar 

' * Tai tau ir gyvuoja, ir Mockus jau atli-
. w v-. * v.-v * • r. / t A a T * VV X » < t a

'gyvuoja, ir Mockus jau atli
ko savo misijas.

* * * * *
Kovo 7 d. sandoriečiu Iv- 

Visus piniRiis (ieriai _ a. Denbinskis ir A> 
kad jis Vaitkus, — stengėsi ir LM.i. savimu visuometD. pravesti įnešimą: — pa-l

bėtojui labai paranku už
sukti j ten. Todėl aš ma
nau, kad drg. Schenectadie- 
Čiai neatsisakys pagelbėti ir 
E. Arlingtono lietuviams ir 
padės jiems surengti pra
kalbas ir tuomi atliks nau
dingą visuomenei darbą.

Arlingtoniečiai, ypač drg. 
D J. Aleksis ir drg. J. Miki
tas taipgi turėtų padėti vi
sas pastangas, kad pasinau
dojus šia proga.

S. Indriunas.

Dulkė.

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

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- 
ro.

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

Visi tie adresai, žinios ir pasveikinimai nesutilptą 
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 S t., New York, City.

DYKAI! DYKAI!
A3 ištraukiu dantiubo skausmo ir veltui tiem 

kurie duoda taisyti ir naujus indėti.
VISAS DARBAS CI/niiCtYlA Visiškai be OKdUblIlO
Ne kiekvienas dantistas moka apsieiti su dan
timis sunkiam atsitikime, tankiai siunčia pas 
specialistą. Dr. Chas Teschberg yra gerai ži
nomas kaipo specialistas ir įvairiose atsitiki

muose siunčiama pas ji. Ateik ir duok išegzaminuot. Informacijos dykai.---------- - - - ,
tukai yra 22 karato čysto aukso su duboltava apačia. Visas darbas gvarantuotaa. Kainos prt- 
einamos. Mokestis ant nedėliu. Gazas ir kokainas vartojamas pagal reikalu.

(a Ofiso valandos: nuo 9 A. M. iki 9 P. M. Pėdnyčioms nuo 9 A. M. iki 6 P. M. 
Nedčliomis nuo 9 A. M. iki 1 P. M.

DR. CHAS TESCHBERG, D. D. S., Lietuviškas Dengtu 
500 <ji-£inci £St., kampas Union Avenue, Brooklyn, IN.Y.

Kalba Lietuviškai, Lenkiškai. Rusiškai Telephone Stagg 3698.

. Mano karūnos trtfi*

kunigas išeina ir liepia joms 
kitur eiti, tuomet gauna at- 
sakyma: “Tu mus išvarei iš 
ramu, tai mes dabar čia, 
pardavinėjam savo meilę.”'

Teismai taipgi užversti 
paleistuvių bylomis.

Mūsų valdžia, matomai, 
bijo vokiečių ar japonų, tai 
skubiai pakraščius užminuo
ja — į vandenį minas lei- t ;

T v • Mozia.

K Norkus, su pagelbininke, 
surinko tik $15.54, o Centr. 
Kom. sekretorius M. Šal

tinę prakalbą, agitavo, kad čius, būdamas Norkaus ypa- 
ivietos lietuviai prigulėtų’tišku draugu, pagarsino, 

‘ like bal- kad jis daugiausia aukų su
balsuotu Į rinko ir per tai gavo dova- 

ž socialistų partijos kan- uą.
didatus.

• • j 111 v* o a * a a c i • jycv • i | r.

tėjusiems nuo karės. Jokių iemti pr. Wilsono politiką!^, 
apyskaitų nebuvo daroma, (]jnp kares, bet sutiko griež- 
neS-ž.monebcii pasitikėjo ku-|ta pasipriešinimą. Ir gerai.

y . įTokie “ponai” neturi rasti
Po “Lietuvių Dienos’ pra- .vietos užmanymams, kurie 

c . m lm i ivi/mnc’in i n Iri . i ' • v • • i i • • i • •»i priešingi darbininkų reika
lams.

nigėlio sąžine.

RUMFORD, ME.
Pereitą rudenį čia susitvė

rė Lietuvių Apšvietos Rate
lis, kuris daugiausia rūpina
si statymu scenoj veikalu. 
Kokia tik draugystė rengia 
vakarus su perstatymu, mi
nėtas Ratelis visuomet pa-, 
tarnauja. Ratelis gyvuoja 
gana gerai, nes prie jo prid 
klauso nemažas skaitlius 
jaunimo. Taipgi jau yra ke
letą veikalų sulošęs.

4 d. kovo buvo vakaras L. 
DLD. vietos kuopos. Minė
tas Ratelis sulošė veikalą. 
“Parduotoji Laimė”. Akto
riai savo roles atliko labai 
gerai, ypač -pasižymėjo 
Jokūbaitis, A. Valiušaitė 

sa- S. Povilinskas.

kalbas, likosi pilnai užganė
dinti, išskiriant keliate fa
natikų.

Kovo men. buvo kuopos 
susirinkimas ir tapo ikur-

Cinko keli mėnesiai, o kuni-[ 
gelis jokios apyskaitos neiš
duoda ir nepasako, kur tas 
aukas padėjo. Parapijonai 
pradėjo nerimauti.

Sausio mėnesį buvo para
pijos susirinkimas. Vienas ' ' - - ■ - -
parapijonų užklausia kimi- Įžodžių apie steigimą LSS. ..... —
gėlį, kodėl jis neišduoda jo- namą. Prakalbai rengė LSS. liumi čia gyvenančiu lietu— 

. pcios apyskaitos. T‘

*****
Kovo 4 d. kalbėjo LSS. VI 

raj. org. Žiurinskas. Aiškino 
besiartinančios karės pavo
jų. Taip pat pasakė keletą

SAN FRANCISCO, CAL.
Jau metai laiko, kaip čia 

gyvuoja SLA. 10G kuopa, 
Narių turi neperdaugiausia. 
bet jeigu palyginti su skait-

J1S PacJe- 17 kuopa. Aukų sąjungos 
jo mikčioti ir galų gale pa- namui surinko $80.00. Ačiū, 
sake, kad visas aukas pa-‘Aukuotoji! vardai tilps “Ko- 

voj”.

vių, tai, veikiausia, prie kuo
pos priklauso 50 nuošimčių. 
Iš kuopos veikimo žingei- 
džiausia bene bus susirin
kimai. Kiekviename kuopos 
susirinkime vieni nanasako-

mokės po 25 c. Į mėnesį eks
tra ir laike ligos gaus -po 
5 dol. į savaitę. Dabar kurie 
SLA. skaito partyviu ir ne-

prie kuopos prigulėti ir gau
ti pašelpą iš to fondo.

Taipgi nutarta kreiptis 
pas miesto valdžią ir prašy
ti, kad Į viešą knygyną nu
pirktų lietuviškų knygai.

bereika-

ELIZABETH, N J.
LDLD. 54 kuopą paskyrė 

10 dol. Sąjungos namui ir 
10 dol. 147 kp. LSS. knygy
nui. Labai geras pavyzdis ir 
kitoms LDLD. kuopoms.*****

Šį pavasarį špol 
mus nebelinksmins
vom dainelėm. Mat, kunigė
lis surengė vakarienę para- 
pijonams, ant kurios buvo 
užmušta 3000 špokų.. *****

147 kp. LSS. buvo suren
gus išnešimui protesto re
zoliucijos prieš karę prakal
bas; kalbėjo J. Stalioraitis ir 
J. Jukelis. Bet štai kame ne
gerai, kad per nežinojimą 
prakalbų komisijos ką dary
ti su ta priimta rezolucija, 
liko suvėluota ir niekur ne
pasiųsta. *****

Čionai susitvėrė 
mišrus choras, po vardu 
“Audra”, kuris jau turi apie1 
30 narių; vedėju yra Indon 
iš Newarko. Taipgi susi
tvėrė orkestrą mandalinų, 
balalaikų ir gitarų. Prie 
orkestrų taipgi priklauso a- 
pie 10 narių. Kaip choras, 
taip ir orkestrą yra socia
listams artimi.

Kunst Albers.

siuntęs. Parapijonai parei
kalavo kvitos nuo pasiųstų 
aukų. Kunigėlis prižadėjo 
pristatyti. Sekančiame para
pijos susirinkime vėl buvo “At. 
pakeltas klausimas apie tas1 
aukas, bet kunigėlis jokios 
kvitos ir apyskaitos nepris
tatė. Tuomet parapijonai 
nutarė nemokėti jam algos 
patol, pakol neišduos pilnos 
apyskaitos ir nepristatys 
kvitos nuo pasiuntinio pini- ant A?Rimkos paskai-

# . tų nesilanko? Pirmininkas
Kunigėlis atsidūrė knbai išmetinėjo, pyksta, už nesi- kuopos susirinkimo nepra- 

keblame padėjime. Ir štai ]f<nkymą.; bet bereikalingas indo. Jis sako: “Geriau man 
vasario per pamokslą pa- ■ 2 „ '

sako, jeigri parapijonai .iuo- toje bartis už nesilankymą 
mi neužsitiki ir reikalauja .pirmą ištirti gerai, ar p. A 
atskaitų, todėl jis apleidžia ] jmka kartais pats nesap- 
parapiją ir išvažiuoja kitur,1 

me pakelta dėl apsvarstymo į lai jie pasi įieško sau kito 
daugybė įvairių klausimų. Įkunigo. Girdi, parapijonai 
Tarp kitko buvo svarstoma;neprivalo nuo dvasiškų ypa- 
ir prieita prie išvedimo, kad tų reikalauti jokių apyskai- 
geriau kuopoj turėti ma- tų ir kvitu.

n

Po lošimui pribuvo 
Džian Bamba su savo spy
riais.

Žmonių susirinko gana 
daug. LDLD. kuopa turės

JERSEY CITY, N J.
4 d. kovo buvo susirinki

mas LSS. 59 kuopos, kuria-j

ELIZABETH, N. J.

*****
San Francisco ir Los 

Angeles neatsilankys keliau
jantis organizatorius J Stil
sonas. Mat, vietos socialis
tai sako, kad atsilankymas 
organizatoriaus,
lingas Sąjungos pinigų ęik- 
vojimas; jie jau prieš tai nu- ., 
siuntė protestą.

*****
SLA. organas “Tėvynė“ 

patol skaitosi bepartyvis, 
pakol giria Liet. Centr. Ko-

Kovo 7 d. LTND. surengė 
paskaitas; prelegentu buvo ja kokius nors juokus, kiti 
—” red. A Rimka, skaitė įneša diplomatiškus suma- 

apie“sapnus, miegą ir hipno- r.ymus ir ta viską bedisku- 
tizmą.” Žmonių atsilankė'suojant , nei nepasijuntame, 
labai mažai. Kuomet toji kaip prabėga šešios ar sep- 
draugija užkviečia prelegen- tynios valandos ir nei vie- 
tais Bagočių, Michelsoną ir 

os kitus pirmeiviškus žmones, 
:žmonių būna pilna svetainė.

pagerbimui pasižymėjusio
nario A. Dvorinsio ir visas
]’einas bus skiriamas LSS.
namui ir LSDP. mitetą. Tūlas K N. N. pa

***** jrašė į

geriau kuopoj turėti ma- tų ir kvitų. Kaip kunigas 
naujas ^jau narjp> bct ka(| pe })Utp sakąs, taip turį ir būti.

J pilnai susipratę ir žinotų,
kodėl priguli prie Sąjungos, dvasiški tėveliai elgiasi

Mat, pastaruoju laiku pas kokias apyskaitas išd 
mus atsirado labai daug to
kių, kurie save pasivadina 
“socialistais”, neva užtaria 
už socialistus, varo už juos 
agitaciją, bet apie socializ- 
n ą nieko nesupranta ir to
kiu savo pasielgimu užken
kia socializmo judėjimui. 
Vadinasi, tokie “draugai“ 
visur atlieka meškišką pa-J . • v-^ • V — . • ’ /

savo parapi jonams. Lai šis 
atsitikimas būna mūsų pa
rapi jonams gera, pamoka.

Mark Miller.

18 d. kovo, 2 vai. po pietų, tarnavimą. Reikia pažymėti, i<,01jecių 
A Lutvino salėje,ka atsiranda ir tokių. L Jčia bus

surengtas 147 kp. LSS. re-ĮDe prie LSS. 59 kuopos ne-( 
feratas, kurį skaitys drg. J 
Jukelis temoje: “Žmonių ti
kyba senovėj ir dabar”, su 
sekančiais darodymais:

1) Iš kur mūsų šventraš
tis paeina.

2- Kad dievo, sūnus yra

“Tėvynę” būk SLA.
Bėgy trijų metų mirė tris JOG kuopa išgyrus Central? 

lietuviai: A Kapitoną 
Žukauskas ir J Deiku

*****
San Francisco 1_____ _

randasi apie 27,000, tarpe ju ^įsišaukime išpeikė Central!
1 1 • • ............ -yt

[iki šiam laikui nieko nesa
ko.

Matjošiuko Justins.

A i Komitetą už nuveiktus dar
ius, tai ji mielai tą patalpi
no. Bet kada ta pati kuopa

kareivių parašė atsišaukimą ir tame 
x__  ciinnVimo ičnoilčP

lietuvių yra: 1 kapitonas, 1 tai “Tėvynė
antrasis leitenantas, 4 pir
mieji seržentai, 3 antrieji 
seržentai, 2 kapralai ir 1 pa
prastas kareivis.

Studentų Įvariose mokslo 
šakose randasi 9.

| Vienas lietuvis buvo kepė- 
rinkimą. V Akrimaviėius j” unijos žurnalo redakto- 
buvo išstojęs iš Susivieniji- | 
mo, bet kaip atsilankė j mū
sų kuopos susirinkimą, tiio- 
jaus prisirašė prie kuopos ir 
pasakė: “Jeigu kuopa rei
kalautu už kiekviena susi
rinkimą dolerį įžangos, aš

m.m nenusibosta tas laikas 
Kad susirinkimai būna žin-

l'.uopos pirmininkas gyvena 
už 50 mvliu ir dar nei vieno < »

.piktumas. Aš patarčiau vie- ]>atrotyti $15 ar $20, negu

nuodamas veikia, ar keno 
nors nėra užhipnotizuotas, 
ir jei prelegentas yra nor- 
n aliam stovy, tai išrinkti iš 
visų stubų “sapnininkus”, 
’’Saliamono nosis”; “Plane- 
t*ts“ i ' ' -- --

. kaip mūsų ^jur? kai]) neturės
1 ir j rasti atsakymo sapnams, tai

jVasos bobos susirinks kiaušy- nes jie per metus laiko so
il is, kaip A Rimka sapnus 
buria. Beje, neužmirškite iš

ir kitus paibelius, o ta- n ielai užsimokėsiu, nes čia miestui vandenį, 
’ j kur būna puikiausias teatras.” vandens pakėlė 1

BROOKLYNO, NEWAR- 
KO IR APYGARDOS 

DRAUGAMS.
Draugai, neužmirškite!

|rium, bet ten neteko vietos(kad jau 10 metų suėjo, kaip 
i'1 dabar pildo tos unijos .darbuojasi Lietuvių Sociali- 
sekrotoriaus pareigas. Įstų Sąjungos IV rajonas.

***** iKad jiažymėjus savo dar-
Čia viskam baisiai panran- gavimos jubilėjų, rajonas 

go. Spring Valley, vandens Rengia nepaprastai puošnų 
kompanija, kuri pristato paminėjimą — vakarienę — 

tai]) ant koncertą Kaizerhoff Garden 
ui ant Newarke, N J. ant Wa-

IV rajonas yra vienas iš

MONTELLO, MASS.
Sandoricčių “politika.”

Jau ‘Laisvės” n r. 20 buvo 
.ranešta apie buvusią san-

* $ $ *

cialistų reikalams aukojo] Du metai atgal žmonės(didžiausių akstinų, stumian- 
-(£32, o prieglaudos namui tik buvo nubalsavę.uždaryti pa-.čių pirmyn socialistišką ju- 

mufyti ir tą čigonę, ką ka- į85.00. Bet už tai badaujan- ikistuvystės namus, 
j/yroms buria, nes ii’ tą pre-1 tiems Lietuvoj -----

legentas atliks.

, bet [dėjimą. Tai yra didelė spe- 
paaukuojo'valdžia nesiskubino uždary- i

[00. Mat, kuopa mano, kad.ti. O kaip reformist ų kuni-|

RACINE, WIS.
24 ir 25 d. vasario

Kas brangina rajono dar
ybą, tegul neužmiršta daly- 

šelpimas ir kariaujančių. (24 vai. uždarė. Reformistai ,vauti apvaikščiojime, kuris 
Teisybė, kuopa padare pra-( tuomi labai nudžiugo. Bet [ivyksjiedėldienį 25 dieną* 

buvo (Daą surengimui “Lietuvių (pasekmės to visko nelabai j Pradžia 7-8 vai. vakare* 
;: į dvi savaiti laiko ta-| Dalyvaukite visi draugai 

po ant gatvių pagriebtos 5(ir draugės iš Brooklyn^, 
merginos, įmestos į automo-iNew Yorko, Elizabetho, Ne

Lietuvos Brolių ’Dienos”, vienok išėjo nesusi- geros 
Kalbėjo kun.;pratimu, nes komitetas ski-

puotą” kovo 4 d. prakalbos
Bet kadangi dauguma tuomi Draugystės.

’žingeidauja, tai čia pasis- M. Mockus; per tas dvi dieni.k’- Vėli:
J ^-*---1.- ■* - 1 ’ --i nrnknibas. DCUtralispriklauso, bet save vadina tengsiu dapildyti tą žinutę, pasakė trejas

.is uapo suaaryias .nei gilios, įmestos į muoiiiu-į.\vvv luiau, ijuz-aucmv, ahc 

komitetas, bot bilius, išvežtos užmiestin ir(warko, Bayonne, Cliffside, 
Pastarasis susidėjo iš kuopos išžagintos. Manoma, kad 
narių. Kada K. Norkus gavo kareivių ir studentų darbas.
dovaną už surinktas aukas, Dabar paleistuvių pilnos

i prakalbas.
Pirmą vakarą žmonių susi
rinko arti 500. Nedėlioj bu-

*****
Laike tos “puotos” kalbė-

“socialistais” ir skelbia savo
tišką “socializmą”.

Pasirodo,
vardas yra brangus,
daugelis jį ir savinasi. LSS. Kerdiejus,
59 kuopa nutarė su tokiais M Čižauskas, A Denbinskis,

' ... 1 • W

Great Neck, Yonkers ir ki
tų miestų. Kaina tikieto tik • 
$1.25. Galite gauti pas kuo-įlįstu jo A Rimka “Ateities” re- po dvejos prakalbos — vie- dovaną uz surinktas aukas, Dabar paleistuvių pilnos Gante gauti pas Kuo- 

todėl1 daktorius j’Baniulis ir J. nos po pietų, o antros vaka- tuomet tas pats komitetas gatvės. Jos su vyrais atei- pos draugus ’’Laisvės” red.kad socialistų jo A. Rimka, . I _ • ~ T

gana daug žmonių protesto rezoliucijų. Girdi, vyrais ten “žaidžia”. Kada
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JOHN KULBUH Baviaiaka*
Wythe Ave., Co r. 8®. X ot. 
BROOKLYN, N. Y.

T«l. 279 Greenpoint.

(Sevoros
Sustiprina ji 
prašalina 
Kaina 75c. — uptiekose.

ink- 
nuo- 

reikalin* 
tokias slogas

butų atkreipta didelė (loma.

t* 
w

atsitikimuose, o taippnt gydymo 
apsunkinto ir skausmingo šlapini- 

ir rukštumo skilvyj. Kainos

SILPNUMAS.
Jei jautiesi netekęs spėkų, 

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

Scvera’s Balsam of Life
Gyvasties Balsamas)

organizmų ir 
vidurių sukietėjimų.

įprc.p

A. B.

v

sesytes susiėjusios

teorijas.

“NAUJOSIOS GADYNĖS" kaina kibai ęig

Padarome 
Iri

JUOKŲ 

KĄSNELIAIS

— Klausyk, Jonai, aš ne-Necivilizuoti žmones.
• Europos lietuviai tankiai žinau vardo tų valstijų, ku- 

irėgsta pasakoti, būk Ame- irose uždrausta pardavinė- 
rikos lietuviai tamsus, pa- ti alų ir degtinę. Ar tu nu
skendę girtuoklystėj ir tam galėtum man pasakyti? 
panašiai. Bet, rodosi, kad j
Amerikos lietuviai progreso į Valstijų tyrlaukiai, kuriuo- 
keliu daug toliau nužengę, 
negu Europos. Pastarieji, 
palyginus, stačiai necivili
zuoti., Kad neužvedus be
reikalingų ginčų, tuo jaus 
faktais prirodysiu.

Europos lietuviai f aitą

Didžiausi

Iš apgarsinimu.
Mūsų laikraščiuose tan

kiai būna labai įdomiu ap
garsinimu. Štai “Naujieno- 

vadina karu, o kara tram- skaitau sekantį apgarsi- 
vajum; balione vadina deš- miną: 
ra, traina vadina traukiniu,! “Lietuvoje karė išnaikino 
stritą vadina gatve, byrą va
dina alumi, viskę vadina 
degtine, peiperius vadina 

, laikraščiais, stora — krau
tuve, ofisą — raštine, auzą
— namu, spyčiu — prakal
ba, Džianą — Jonu, Džiovą
— Juozu, Maike — Mykolu, 

’ Eesę—Barbora, beskę—kre
pšiu, mečius — degtukais, 
fajerą — gaisru, šiušius — 
čeverykais, barberį — barz
daskučiu, turke — kalakutu 
ir tt. Žodžiu, kada iš Euro
pos atvažiuoja i 
grinorius, tai išsyk 
zuotas žmogus su juomi net 
susikalbėti negali. Paklausk 
;į paprasčiausio žodžio — 
kaip fylini? — ir jis tau ne
galės atsakyti. Kodėl? To
dėl, kad jis atsilikęs nuo ci
vilizacijos, nežino net ką 
reiškia žodis — fylini! O ką 
norėti, kad jis augštesnius 
žodžius suprastu, kuriuos 
Amerikos lietuviai vartoja!

Patartina visiems iš Euro
pos pribuvusiems grino- 
riams pradėti ęivilizuotis ir stalo, o mergina kitoj. Pa- 
nedaryti mums, ame-'stebėjęs merginą užsimas- 
nkiečiams, su savo žargoni-Ąiusią 
Ška kalba. Kada jūs prade
date iškraipyti mūsų civi
lizuotą kalbą, tai mes už- 
springstame jūsų tais žo 
džiais.

mano tikru broliu ir seserų 
namus — likosi didelės šei
mynos, todėl reikalinga urna 
pinigiška pagelba likusiems 
nariams šeimynų. Parsi
duoda už pusę kainos Dr.

malonėkite kreiptis 
laišku ar asmeniškai sekan-

Amerika

iš

Dvi 
kalbasi

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU

Moka pomirtinių $150, $300, $600 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $g 00 ir $12.00 į savaitę.

Kapitalas i *9*7. $145.000
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715
Ligoje pašalpų ................. $52.813

5ELPIA Našles, Našlaičius,
nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš

kus ir kulturiškus reikalus.

Mokšleivius, Politiškus Kanki-

i-YMONIŲ apšvietai leidžia savaitraštį ,,TĖVYNĖ" su ilius- 
truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą

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

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

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

LIETUVIAI! ■Temykite
PAGAL NAUJĄ BUDĄ GREIT.GALIU SU J IEŠKOT JUS GIM1 
NES, VIETOSE, UŽIMTOSE VOKIEČIAIS, ARBA RUSIJOJE.

Reikalaudami informacijų įdekite ntanipą «ž 2 centu.
Pabėgėliam nuo karės nusiunčiu pinigus ir laiškus nes per inarm 
Banką galit* siųst į visas vietas, užimta* vokiečiais, e tikrai nu-

DORINTIEMS PASINAUDOT PROGA.
Geriausias grafafonas su dabartini mis lietuviškomis dainomis, l*b*l 

Kiai. kuriu kreipsis pas mus.

I
 GERIAUSIAS DIDŽIA 

IR SVARIAUSIAS HAIJ®
NAS VISAM 80. 

BOSTONE.

mat ir užkandžiai. Patarnavi

mai, prielanktut. Atallankyklta, £ 
• paraltikrinult*. t|

JONAS MATHU8 f 
(Lietuvis Navininkai) A 

242—344 W. Broadway^ 
So. Boston, Masa. | 

(D&fiinuts žingsnių nu« Ll«txv!< tfy 
Labdaryotts Draugijos ff

Tai. 88* Grattnpaint.

3ENIAUSIA L’ŽlKIGOa
VIRTA PAS

A. SHRUPSKI
Pas mus galite gauti ska- 

Mlaasie alaua, puikios degti- 
aSa ir ekanaua vyne. Fa- 
tamavlaaaa palklaaslas, at
eikite, e persitikrfneit*.

61 8, 2nd St,
BROOKLYN. H.

VIENATINE AUTOMOBILIU 
MOKYKLA.

DUODAME DYKAI 
1000 adatų lu»20 lietuvišku dainų, 

albumą.
Grafafonaa tik 20 dol. bu <▼>»■- 

tiia ant 10 metų. Tik 20 dolerių.
Prisiųskite 3 dol. rankpinigių, Ifka— 

aiuos užmokėsite prie atsiėmimo. Gra*> 
fafonas su didele triuba, pauk ntaia* 
kraštais, mechanizmas grafafon® ga
liausios konstrukcijos, kuri k 
užsukti laike grajinimo. Tinka re
kordai įvairaus didžio. P Įsą iidee- 
da čystą, kuris girdėt balsiai ir aii- 
kiai. Vietinių meldžiam® atsilankyti fj- 
musų krautuvę, kuri' atidaryt* »*«r 
H vai. ryto iki 10 vai. vakaro ir tai** 
pat nedėldieniais. Siunčiam® dykais 
katalogą muzikališkų instrumentų ***** 
pareikalavimo.

dol. BU

GREATER F" 
tlh Grand Str., New York. N. Y.

Adresuokite i
NEW YORK PHONOGRAPH. C

Dept. L.

JOHN KITLBOK
CAFH

Dideliu hotel!®, fc«ra vi®t* pa 
kaieivingiema, kainhai’ i 
syti pagal nuają madą, h 
huwit užganėdinti

DIDELA PROGA
DEL VYRU NUSILPNEJ1SIB

!t*'< ANT LYTIŠKU ORGANU

Kad žmonės nesužinotu.
— Mano miela, juk mudu 

susižiedavome ir rengiamės 
prie apsivedimo, bet aš ne
suprantu, kodėl tu tą daly-

— Matai, kaip tik pagar
binsime, tai žmones išt. 
■pradės manyti, kad aš 
giuos už tavęs ištekėti. 

!dėl aš ir nenoriu, kad 
tai žmonės sužinotu.

Jis žino.
Vaikinas sėdi vienoj pusei

— Jeigu žinai, tai kodėl 
taip toli nuo manęs sėdi! — 
atkirto mergina.

Ūkininkas susitikęs 
sipenėjusi poną klausia:

— Ar ponulis nepasa' 
rengiesi už Lauro ištekėti, dūme man kokiu būdu 
ar teisybe? penėjai?

— Taip, tikra teisybė. ! — O kas tau darbo,
— Na, tai sveikinu, jeigu 1\ ! — atkirto ponas, 

taip. —Matai, ponuli, aš
ar tu manai, kiaulę ir niekaip negaliu nu- 

kąd jis turi kitą? | enėti, tai norėjau pas poną
— Dabar jau neturi, gali indos pasiklausti, kaip po- 

drąsiai tekėti. nas nusipenėjai, tai gal ii* aš
- — Man rodosi, kad tu ka tokiais būdab 
nors čia slepi. Būk tokia ge- nupenėčiau.
ra ir papasakok viską apie ____

Paliovė.
i, man tikra uolai-tik tegul tarpe mudviejų 

viskas palieka. Jis uirmiau 
buvo susidėjęs su tūla mer
gina ir jau gyveno, bet da - 
bar ja pametė. į

— Kame dalykas, kad pa-!
metė? I

— Matai, jis syki ją užti
ko besibučiuojant su jo 
draugu ir todėl pametė.

— Ir dėl tokio menknie
kio! Na, jeigu jis kimtya jau 
prie tokiu dalyku, kaip pasi
bučiavimas su kitu 
ir aš negalėsiu su juomi gy
venti.
šiandien aš jam atsakysiu, j kentėti, paimsiu peili ir pa
juk aš negaliu būt taip su- sipjausiu!.
varžyta, kaip kad jis nori.

noriu išsigydyti, privalau 
paliauti gerti, rūkyti ir mo
teris mylėti.

Nepa vėlina.
Bevakarieniau ja

tuome* pasakė:
(.... . ........ .. ....... \ . I — Ar nenutilsi, tu, velnio
Ačiū, kad pasakei | sėkla! Aš jau negaliu ilgiau

Nežino vardo.
Du prieteliu. išėjusiu 

karčiamos, kalba

— Tik, meldžiamasis ne 
šituo peiliu. Toks asilas be- 
sipjaudamas dar gali peilį 
sulaužyti ir paskui aš netu- 
lėsiu kuo mėsą pjaustyti?

Kurie turit buvo Rimines paimtu* nelaisvėn Vokietijon, fallt aiųu 
pinigus ir laiškus per mano Banką.

Kas norite atsiimt buvo gimines į Ameriką, kreipkitės pri® mana. 
Taipogi parduodu LAIVAKORTES - ŠIFKORTES ant visų linijų 
ir geriausių laivų.
Kas nori pasidėt savo pinigus į Banką, tai aš moka 4 nuošimtį 

ir galite gaut savo pinigus atgal ant kožno pareikalavimo.
Mano bankus yra gvarantooto®, per New Yurko ateitą, užtat jfh 
pinigai užtikrinti.
Parduoda farrnas, lotus ir namus. Padarau ir užtvirtina visokius 

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

VISOKIOS RODOS-PATARIMAI DOVANAI.
Kreipkitės šiuo adresui

BANKER JOHN KOVACS
~ j , Fili®: 155 CLINTON A V H,36 Grand Street, maspeth, l. l n. y.

Baro® j k »f Bruaklyn.

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALU.

Kryžiaus 
skaudėjimai

ĮHĮpl

1

ševera s
Kidney and Liver Remedy

(SEVEROS GYDUOLE NUO INKSTŲ IR KEPENŲ)
pasiūlyti tokiuose 

arba pūsles uždegimo, i 
uo kojų suputimo, geltligės

Kryžiaus skausmas išnyko.
Paims K. Miliauskas, 11 High

land avo., Newton t.'ppc 
Mass., praneša mums taip 
tėjau skausmus kryžiuje 
nuošė, liet skaitydnmi s Jūsų
b-tidorių, vinilui 
Gvduoles nuo i1

Falls, 
‘ Ken

to- 
k u-

Juknų

SEVEROS 
GYDUOLES
gulima gauti visur aptiekose. 
Reikalauk tiktai tikrų ‘'Seve
rus' ' gyduolių, bet. neimk ki
tokių, arba užsisakyk, jei vie

ptoje negalimu gauti pirkti.

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IOWA

SERGANTIEJI! AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ 13 
PRIEŽASTIES LIGOS?

140 EAST 22*ST,N.

Šita mokykla gyvuoja nuo 1IK15 m 
ir duoda lekcijas jūsų prigimtoj kai 
boj. Mes turime stadalą prie mokyk
los kur galima sustatyt 20 auto
mobilių. Musų ilgametine praktika b 
geras sutvarkymas, duoda progt . 
sakyti, jog musų mokykla yra viena 
iš geriausių, kaip iš praktiško taip 
ir iš teoretiško atžvilgio mokinimą, 
mašinerijos įvairių konstrukcijų au
tomobilių. Musų mokytojai turi dip 
lomus apie savo mechanišką išsila 
vinim:)., užtvirtintus konsulio. Užbai
gus mokyklą duodame rekomendacija, 
gavimui darbo. Mokiniai užbaigę ant 
šoferio ir norį važiuot Europon, gau 
na skirtingą diplomą, vadinamą už 
rubežinį. Ateikite ir persitikrinkite 
NTERNATIONAL AUTO SCHOO!

147 E. 40 st. New York City.

V. VAIVADAS

Puikiausia Ir *varia**l» 
Užeikit ir parsitikrlnklv*

Męs 
v Lok

Tan 
t ės p 
kad bu

119 Gi

rduodame

;drc2O:

Brooklyn.

442 Grand St, 
BROOKLYN, N. Y. 

Talcphon® Stage S&34.
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Prisiunskite mums tik 50c.
ino.lie a•>( lytišku organu vyrai, 

n< rviii, paliks išgydynti ant vlsa- 
\ .irti.jima. gyduolių NOVO. Tal

linn j.as-.tkyt’i, eudaune gyduolė,, 
iiirydi jau tūkstančius vyru aer- 
lytijkmns ligoms. Jei e^ate aer— 
r.i Iviišhu nus.lpnejhnu. kad ken- 

nirviu, kad nuatoet 
esatį- nusilpnejesiam 
kos arba kojos, galvos, 
n ai viduriu, nevirlni- 
ilgą arba kitos llęos» 

tpniai. baime sutiktu 
k ip tai daro nekurie, palikite

i per \ai lojimą gyduolių NOVO.
1 tas i trumpa laika padaris ju®. 

txii’ais ir laimingais, tada gi 
bus naudnotis gyvenimu ir jo 
s. 1 >. 1 atvdos. idant pertikrinti 
tai. kad yttVO gyduoles tą pada- 

išsiuusme .jums DYKAI kompletlfck®.

k.<d

Gyduoles 
sveikais. 
K.-ilima 1 
ypatibnn. 
jus apio 1 
ri 
ki .... .. .
kada ;ri prisiunsto mums savo antrašą Ir 
pavard'-. t.-dp ui sykiu 50c krasoa ženkle
les arba sidabru del apmokejlma lieju- 
jiersiutitiin.'). Malonėkite atkreipti atydą,. 
ant to. kad tai nėra maža defute. bet 
komletiškas kursas fšsiervdymut. užtekti
nai ant 15 dienu, labai tanke yra užtekti
nai išsijrvdymui. Ta proga yra vien, 
svarbia ant trumpo laika. Rašykite mums 
neatideliokite. taip-Ki praneškite kokiam 
laikrašti skaitite ta apRarsInlmn ir me®- 
ifislunsme jums tiiojatis tas gyduoles.

' NOVO ČOMPANY, 
Dept. 37. BOX 4000. Philadelphia, Pa.

dienos jau
praėjo. Bet 

vis dar tarpe mus
yra daug vergų, 
kurie yra atstu
miami nuo savo darbo beširdėj- 
vcrg-mistrės-LIGOS.

Yra labai lengva išvengti ma
žų kliūčių išaugant i dideles, 
jeigu urnai atida ant to atkrei
piama. Ir tas yra jūsų pareiga- 
link paties savęs ir savo šei- 
myi*>s tai vis atlikti.

Nuo skaudėjimo pilvo ir žar
nų, kaipo plovimas skaudžian— 
Čios gerklės m traukiniui j save* 
apmalšinimui dusulio. -iuo gal
vos ir ausų skaudėjimo; ecu

ui gan t i dideles,

apsireiškia esąs is geriausių na
minių gyduolių, esančių ant 
pardavimo—25c. už bonkutę.

Nuo R.'iiinatizino, l’miagos, Neurall- 
gijos, l*< rsifciMyino, Apihibitno, Dantų- 
Skaudėjimo, hiegliu ir Skaudėjimo Krū
tinėn*. kaip ir nuo visokiu kitu reutna- 
tišku ligų, naudoki 

PAIN-EXPELLER, 
kaipo senų ir uztiketinq draugą Šelmy-* 
uos p. r p w sin t mečio. Tik 25c. ir 
5o<- bo»ikut< ;-galima gauti vieoee ap
tiekusi- arba pas pati fabrikanta*—

F. AD. RICHTER A CO.. 
74-80 Washington Street, New Yofk.

metas po metui 
scr g a ne i ų žmonių, 
kiek aš iš gydžiau, 
gyvenimą. Jeigu 
įkiitjo vartojant 

gyduoles ir jaučiatės nuo- 
au .tuomet, nieko nelauk- 

kreipkites pas gerai supran- 
daktara ir specialistu 
DR. I.ĖONARD LANDĖS
jums be pinigų patars, ką da

lant išgelbėti gyvastį ir paaiš- 
Gydau per 20 metų 

su didžiausiomis pa- 
jiįv.ą, už

sikrėtimą kraujo, pilvo, širdies, plau
čių jaknų ir tt.

Oi! gydymo nervų ir lytiškų ligų 
turiu visiems gerai žinomą elektrišką 

’ ” i, per kurią 
Ne kiekvienas 
aparatus, dėl 
Chemiškas iš- 
Neat įdėliokite

Diena po dienai, 
užsiimi gydymu 
Persistatykite sau, 
kiek- palinksminau 
jumis gyvenimas 
v ir-'.ikiar

dą n:
tuatj

i

viso!
sėkmėmis kaip tai: nusilpt

A

apai<uą ir A-spuiduli 
matyt iii nu va i kūne, 
dūkiams turi tokius 
to. kad labai brangs 
t y r t n e j i nu\ s šlapume, 
nnt rytojaus, bet tuojau ateikite pas 
gerai žinoma:

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

vai. vakare. L___________
v. ryto iki 4 vai. po pietų.
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Šventadieniais nuo 10
<1

E. 22nd St., Lexington ir
3rd Ave., New York City.

NAUJĄJĄ GADYNĘ’
Mėnesinį socializmo teorijos, mokslo 
ir literatures žurnalą, papuoštą gra
žiais paveikslais, kurį leidžia L. S. S.

“NAUJOJI GADYNĖ

“NAUJOJI GADYNE’

met am

spausdinamas

melu

\ i-ii

numeri gauti pa>iziurcjiinui.

“NAUJOJI
229 N. 6th Street

Šitokiu

GADYNE”
Philadelphia Pa.

LEIDI SLINKTI 
SAVO PLAUKAMS?! 

daugiau kal- 
rėsvų, krintan- 

pleiskaftuotų, ap- 
žodžiu—ligui- 

platikų—ko turėtu- 
visuoinet gėdinties, 
tas daro Tau ne- 

ikonią nemalonumą 
jeigu tik urnai pra
si vari, h musų su- 
isytus plaukams vais- 

eri.ūjiiga”. Geresnių plaukam: 
Dermafugą” nėral 
a” padarys tą, kad Ta
bus tankus, švelnus i’ 
a Tavo galvoje bus ty 
>s išnyks ant visados 
iekad daugiau neslinks 

latenkintas savo plaukais! N» 
k kitų puikiems plaukams 
ils gali turėti dar dailesnius 
niaujant prisiusime Tau pačt: 
dykai išbandymui “sampilą** 

Prisiųsk 10c stampomis persiuntinu 
lėšų, gausi išbandymui dėžutę ‘‘Per 
mafugos” veltui, sykiu ir brošiv 
užvardytą: “Puikus Plaukai**. ■ , 
ARGIL SPECIALTIES CO

Dept. 7 *
P. O. Box 37, Philadelphia, P»

tonuotų, 
čių, 
įnirusių, 
stų 
met
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TAUTININKAI NEšEL 
PIA “ŽIBURĖLIO.”

’no, kad nėra. Tai, girdi, aš gausi dovana neatskleidžia 
I “Vien. Lietuvninkų” neim- gilios slaptybės. > Sekanti 
k;iu skaityti, jeigu korespon- laikraščiai, taip pat slaptai 

, yra: ’’Patrie”, 
Putinas. “Motus” ir “Review of 

j Francois Press”.

Šiomis dienomis Lietuvos deneijos ant socialistų nėra, leidžiami, 
/ eibėjimo Fondas atmetė •

‘“Žiburėlio” draugijos pirmi-1 
ninkės Al. Bulotienės prašy-. 
mą paskirti $1000 sus 
mui nukentėjusios nuo 
res moksleivijos.

Pinigų L. G. Fonde 
prašymo užganėdinimui 
daugiau negu reikėtų.

ka-

to

Iš CENTRALIO KOMI
TETO.

kų suplaukusių Centralio 
Komiteto vardu į Raudoną
jį Kryžių — pasirodo yra 

'Pad išviso

; kuoja, leisdami tuos laikra
ščius. Kas savaitę general
gubernatorius von Bissing 
at randa “Libre. Belge” ant 
savo stalo. Jam siunčiama

° $ 129,200.76. Tad 
visgi prašymą atmetė, nežili- (-entl, K.t„ žini()je 
rint į tai kad pernai to Fon- () vasa|.j0 |)UVo:' 
do pirmininkas Dr šliupas hal|() Kryžiuie $129.200.76 
ant rašto užtikrino “Zilnire- iabe,.tv Bankc Š9.Ū75.94ant rašto užtikrino “Žiburū- ubertv Banke
I;”, jogei LGF. tikrai sušelps Cenll. ’ Komitete
“Žiburėlį” kaip tik jo ižde .p^, c K iž(jininka 3.005.26

. e e • e catsiras pinigai.

Iš AUGS. PRIEGLAUDOS 
LIETUVIŲ AMERIKOJE.

• GYVENIMO. Wood 25.000.00

Muzikos Žodynėlis.
Parašė Mikas Petrauskas.

Kaina 25 c.
Patartina turėt kiekvienam muzi

kos mylėtojui.
Adresas:

LITHUANIAN
OF

395 Broadway,

CONSERVATORY 
MUSIC.
So. Boston, Mate

New Kensington, Pa. 9 
kuopos susirinkime 4 d. ko
vo atlikta daug svarbių 
kalų. Iš iždo paaukauta 
00. Phila streikieriams 
kerninkams). Beto dar 
nariai po keliatą centų 
aukavo. LSS. namui paskir
ta $4.00. |

Išnešta protesto rezoliuci
ja prieš karę. Išrinkta ko
misija, kuri susitarus su ki
te tautų darbininkais, pa
rengs tai’ptautišką protesto 
liūtingą. Protesto mitingas 
preš kare ir brangumą į- 
vyks 18 d. kovo Strand The
atre, pradžia 1:30 po pietų. 
V isi kviečiami atsilankvti.

’’Laisvės” N r. 17 buvo 
klaida. Pasakyta, kad šešios 
kuopos mirė, o turi būti — 
tik viena šešta kuopa mirė.

Kaimynas.

.$202.795.59
NAUJA KNYGA. Mylėtojams mil
tą ir dainas lietuviškoj kalboj su-

ries gali išmokti notas be mokytojo,
rei-

(cu- Grand Rapids, Mich, šios 
draugystės aukavo:

Vytauto Kareiviui 
Lietuvos Vyčių

Blaivininku

50.00
50.00
24.00
15.00
10.00

$199.00

Bush padėjo į Lib. Banką 
$138.00. Pittston’o’ Pa., 
'tautos Fondo sk. $5.00 

$342.00

kasiais $202.795.59

$203.137.59

ifca

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

A Baronas. P O Box, G. I) McKees

BERISSO, ARGENTIN A.
Visiems aukotojams C. K 

tas taria didi ačiū ir kviečia 
prie tolimesnio darbo. Au
kos bus skelbiamos kas sa
vaitę laikraščiuose.

Liet. Dienos kningai ren
giama medžiaga ir bus pa
duota į spaudą. Prašoma 

1 Vietų Komitetų siųsti paveik

11 d. vasario, 1917 m. L$. 
DNK.” 1-mos kuopos komi
tetas ėjo po lietuvių stubas, 
parinkti aukų nukentėju
siems nuo karės. Aukavo 
šios ypatos: J Gervė, P. I- 
voškevičius, P Jančius po 1 
p? K Janiūnas 60 c. J Ce- 
pella. J Kiškis, K Kamins-
kis, D Kadžiulis, K Gabriu-.M-00 priimama toliau C. K- 
nas, P Mukulis; J Varkalis.h" Raštinėje 2000 Fifth ave. 
J Intas. M Pranuti, P Rino- New York, N Y.
ris, J Griškevičius, P Bud- ---------------

’mai savo darbų.
Prenumerata kningai

P Kiaulėnas 40 c. P Žode
lis 20 c. Viso labo surinkta 
— $10.70. Aukuotojams ta
riam širdingą ačiū.

Komitetas:
T Žebrauskas,

, J. Rakunas,
, S. Čepas,

SLAPTI LAIKRAŠČIAI
VOKIEČIŲ UŽIMTUOSE.

KRAŠTUOSE.
Mūsų skaitytojai jau žino, 

;ad Lietuvos socialdemo-

Iš ARGENTINOS 
PADANGĖS.

Kokius laikraščius Argen* 
tiniečiai labiau gerbia? Ar
gentinoj socialistų ir jiems 
pritariančių yra mažiau
siai. O vadinamu tautiečiu 
ir klerikalų yra daug dau- 

, giau. Na, o laikraščių, tai 
kur kas daugiau pareina 
socialistiškų, negu tautiškai 
klerikališku. Ir Argentinos 
lietuviai, kur kas labiau 
skaito socialistiškus laikraš
čius, kaip tautiškai klerika- 
liškus. O jeigu netiki, tai aš 
jums paduodu faktišką pri
rodymą! Kartą, nuėjau į 
draugiją “Vargdienį” pasi
imti laikraščių dėl pasiskai 
tymo. Nuėjęs jau radau iš 
seniau keletą narių atėjusių. 
Iš jų vienas paklausė knygi
ninką ar nėra “Laisvės”, 
“Keleivio”, “Kovos”. Knygi
škas paaiškino, kad tie 

yiši išduoti skaityti, ir pa
siūlė “Vien. Lietuvninkų.”. 
Narys atsiliepė: “Ar yra ko
respondencija ant socialis
tų?” Knygininkas paaiški-

so” laikraštėlį. Apie tą laik
raštėlį tačiaus pasaulis neži
no.

Kas kita apie slaptus lai
kraščius leidžiamus Belgi
joj. Paryžiaus “Temps” sa
ko, kad vokiečių okupuotoj 
Belgijoj eina slaptų laikra
ščių gana 
jų “Libre

daug, vyriausias 
Belge” (Laisvoji 
Vokiečių valdžia 
šimtą tūkstančiu 

franku, kad tik kas nuro-
(lytų, kame tas laikraštis 
spauzdinamas, bet ir ta

net

anl kokio 
dainavmo

LIETUVIŠKA AUTOMOBILIŲ 
MOKYKLA, 

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

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

rĮ*č’(Ks>AoroLi r xN A'hoSi Hpotj,

mieste. Lekcijas duoda goriau
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.
Nemokėk pinigu, pakol negausi 
pasikalbėt su lietuviu mokytoju.

L TYCHNIEVICZ
Instruktorius, 

COSMOPOLITAN AUTO 
SCHOOL,

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

ŠILTOS KOJOS
ELEKTROS VOLTINTS PADAS

aiko jūsų kojas šiltai, sausas ir liue
sas. Apsaugo nuo vėsumo, šalčio, ne
uralgijos ir reumatjzmo užpuolimų 
Stebėtina pagelba prieš mėšlungį, 
skausmų ir gėlimų šlaunyse arba ko
jose iš priežasties prastos kraujo 
cirkuliacijos Prašalina tą “nuovar
gio” jautimą. Sulaiko bloga kvapą ir 
prakaitavimą Jie suteikia inušjmą 
viso kūno, maloniai palengvina tekė
jimą per visą sistemą, j r padidina 
cirkuliaciją kraujo, gaivindami ją 
nauja gyvybe. Nerviškas silpnumas, 
galvos skaudėjimas, inkstų keblumai, 
nugaros skaudėjimas, nemiegojimas, 
vidurių ir kepenų keblumai esant 
priežasčia prastos cirkuliacijos, nega
li būti kuomet ELEKTROS VOLT1- 
NIS PADAS nešiojama Bet nepirk ne 
tikrų “Insoles”. Aš parduodu tik ge
riausius (neparsiduoda krautuvėse) 
Kaina krasa $1,00 Jeigu neužganė
dinti, sugrąžinkit ir aš sugrąžinsiu 
jūsų pinigus, Atsiųsk stempas arba 
pinigus. Duok čeveryko mierą. Adre
sas: A P, OWENS,

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

jppwwiWW,1

Varašis,

uiiiiun’ji..

T"

812

10th

Wis.

kas

Nusipirk gerus ir tvirtus čeverykus

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

Park, 111.
Box 675

klek
aat

žiūrėtojas A Staravičia, Box 1130 
Melroaa Park, Ill. 

Fin. rašt. W. Strumilia,
1314 So 60th Ave. Cicero, Ill

Prot sekretorius S 
1220į — 7th 

Finansų sekretorius 
325 —4th

Pa

Mokslo Nereikia J ieškot*
UMto. kad mes nurodome kaip lengvai išmokti angių kalbą, aritmetiką f < 
uls4Tjiių kalbos gramatiką savo namuose liuoeame laike, visi IŠmokM^v 

Nurodymai Ir knyga DYKAL Idėkstempą. Adreaaat 

KorespoedmijN Mokykla. 1327

LAISVE

Draugijos, kurios turi 
“Laisvę” savo organu.

DR-JOS CENTRO VALDY-AP LA.
BOS IR KUOPŲ SEKRETORIŲ 

ADRESAI:
Centro pirminink. J. M. Maskeliūnas,

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

1421 Fayette st. Pittsburgh, Pa. 
Centro sekretorius J. B. Miskevičia, 
2J35 Sarah Str. S S, Pittsburgh, Pa. 
lentro Iždininkas K.

12 and Carson st. Pittsburgh, Pa.
Turtų Kontrolės Komisija:
M U rinkis, 21’26 Forbes st.

Pittsburgh; Pa. 
.1 I Alexis P O Box 344 Diamond sta.

Pittsburgh, Pa.
F Pikšris, 1331 Penn Avė.

Pittsburgh, l’a.
Kuopų sekretorių adresai:
1-mos kuopos sekr. A Bartkus,
1323 Garseli si, N S. Pittsburgh, Pa,

ADRESA1:

kuopos 1’ Samulionis 
1’ O Box 63, McKees Rocks, Pa. 

kp. John Swipas, No. 11, Welder st.
Glendale. Carnegie, Pa.

kp, Fran. Pikszrius 1331 Penne ave. 
Pittsburgh, I’a. 

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

kp. A žvirblis, 2228 Forbes str, 
Pittsburgh, I’a.

8 kp A 1’aliucis, 2123 Wrights st. SS, 
Pittsburgh, Pa.

4

10 kp.

kp.

i’ O. Box 312, Creighton, Pa. 
.John Shopis, 713 McKean ave, 

Donora, i’a.
I’ Ainis, 1* 0 Box 343, 

Courtney, Pa.
J Kindaris, Ambridge, I’a.

LAISVĖS SUNŲ DRAUGYSTĖ, 
MAUANOY CITY, I’A. 

Valdybos adresai: 
Pirmininkas W. Žemaitis, 

312 East Centre Str. 
Pirmininko pagelbininkas P. įsėda, 

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

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

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

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

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. 
vlain St., Mahanoy City, Pa.

A ETŲ VIŲ PAŠELPINĖS DRrSTĖS 
“LAISVĖ”, EASTON, PA.

Viršininkų adresai.
Prezidentas St Meison

634 Ferry st. Easton, 
Vice prez S Masiulevičiene

320 So list St. Easton, Pa, 
Protokolų raštininkas ir organo pri
turėto jas ’ Alex Vituris

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

676 Church st Easton, Pa. 
Kasjerius F Vituris

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

634 Ferry Str. Easton, Pa. 
Maršalka P Urbienė

676 Church st. Easton, Pa 
Susirinkimai atsibuna kas pirmą 

’ėtnyčią kiekvjeno mėnesio 8 vai 
vakare, Anglų socialistų svetain. 439 
Northampton St Easton, l’a

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

Viršininkų adresai: 
Pirmininkas F. Raškevičia, 

1012 So. Main Str. 
Vice pirmininkas A Šimonis, 

517 Michigan Ave. 
Protokolų raštininkas O. Užbalinti, 

622 Hulin St.
Finansų raštininkas P, G. Aleksynai 

1516 — 14th .Ava.
Iždininkas S. Buzinskis, 

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

Susirinkimas atsibuna pirmą nedėl- 
dienį, kiekvieno mėnesio, 1010 Be. 
Main St., 2 vai. po pietą.

Teisybe apie plaukus 
’-d 
3 
w

LIETUVIŲ BROLIŲ DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI, 

Pirmininkas J Vasilaitis, 
1021 La Salle st. Racine, 

Vice pirmininkas M Kaupas, 
1116 Mound avė 

Raštininkas A. Vegela 
1029 į Lockwood ave. 

Turtų sekret. S Gelumbauskae,
920 Jackson Str. 

Iždininkas J. J. Juozapavlčia,
921 Herrick Ava. 

Iždo Globėjai: A. Pukterls,
444 Park View, 

'* M. Kavaliauskai. 
LBD. laiko savo susirinkimua

trečią nedėldienį kiekvieno mėnesio, 
Winter Hall, 412 6th St. Racino, Wie.

Moksliškas,

B o
K.

</> 
p
p

rO

I 
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Pasekmingas gydymas* 
visai dykai.

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

’Mes norime tave pertikrinti savo 
iškaščiais. Calvacura Plaukų Gyduo
lė sulaiko plaukų ėlinlUmą, sunaiki
na pleiskanas, niežėjimą ir pradeda

augti plaukai. Mes jumss prisiusime 
už $1.00. bakfuką Calvacura Nr, Ii, 
syku su augščiau minėta iliuostruota 
knygute. Iškirpk šitą kuponą ir siųsk 
šiandien pas Union Labaratory, Box 
545, Union, N. Y.

KUPONAS, 
Union Labdrdtory,

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

dengi išlaidas siuntinėjimą knygučių, 
kurią už 10 c. ir man prisiųskite. Taip 
gi prisiunčia $1.00 už kurį meldžiu 
prisių^t Calvacura Nr. 1 ir augščiau 
minėtą kąjrgutę; (Iškirpes įdėk 
kuponą).

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

Viršininkų Antrašai.
Pirmlnnkas P Kardokas, 122 Court st.
Pirmininko pagelbininkas Š. Lutkus, 

211 First Str.
Nutarimą raštininkas S. Morkls, 

255 Bond Str.
Turtų raštininkas J. Jankauskas- 

232 Front Str. ' 
izdininxas j. Juzapaitis, 

234 Clark Place 
Iždo globėjai: E. Makutienas, 

149 Clark Place, 
” S. Morkiukia 

109 So. ‘Park Str 
Maršalka B. Budruš, 240 Second st. 

Visi Elizabeth, N. J.

■Ha’.

LIETUVIŲ NEW YORK O POLITI
KOS KLIUBO VALDYBA, 

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

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

Susinėsimų sekretorius — V J.
Gedvilas

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

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

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

Liet, Pol. Kliubo Pirmininkas, 
Iždininkas F. Lapinski,

P. O. Box 1109, Melrose 
Iždo globojai: W. Janėnas, 
K Samalion is. Box 613, 

Melrose
Maršalka: A. Plėštis, P.

Park, 111, 
O. Box 

675 Melrose Park, Ill.
Susirinkimai atsibuna kas trečią 

savaitę kiekvieno mėnesio Frank anų 
James svetainėj, 23-ėia Avė. ir Laki 
gatvė, apie 1 vai. po pietų.

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

420 So. Chestnut Str.
Pirm, pagelbininkas, P. I’apeika, 

424 So. Chestnut Str.
Nuatrinių raštininkas, A. Džidollka», 

358 E. Wickliff avė.
Finansų rašt. !•'. Skamarakas, 

416 Wickliff Ave.
Iždininkas J. Willimat,

837 Central Avė.,
Susirinkimai buna kiek’ „eu* 

šio 1-mą ir 3-čią nedėldie j-rną va 
landą po pietų, Sallel šulėje, kampai 
E. Main ir N. Morrison »’’*■ r' 
ville, ill.

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

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

8th Sir.
Užrašų rast. B. Masiliūnas 

022 —lUlh Str.
Finansų rast. J. Waičis,

1320 Lincoln st., Waukegan, III.
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, Ill.
Maršalas K. Navickis,

1420 So. Victoria st. Waukegan, 111.
Pagelbininkas J. Wardauskas, 

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

nedėlia kiekvieno menesio 2 vai. po
pietų 
St., A

JLTD. DR-JOS MIRTOS 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 Baniulis, 
1449 East 24 st Str, 

Kasiems M Lavinskas, 
8120 Cory avė.,

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

“ V Kvedaravičius, 
1543 Oregon avė. , 

Dainą repeticijom ateibuna 
viena sėrėda, nuo 7:80 vakr.
Schwab svetaines, 61.31 St. Clair 
Mėnesiniai susirinkimai atsibuna ka> 
trečią pėtnyčią kiekvieno noeneaie 
nuo 7:30 vai. vakar, ant Schwab 
taines_ 6181 St. Clair avė. Knygyną, 
randasi Neuros krautuvėje, 2047 Ha 
milton avė. Knygos išduodamos kie 
kvieną Panedėlio vakarą, nue 7:lt v 
▼k kare.

Knygini Pranas Tumocas, 
8570 E. 72 St.

TREJOS DEVYNERIOS

REJANKA

Re
ik

al
in

gi
 A

ge
nt

ai DAUNORUS trejank® yr* tikrai 
lietuviška. Saugokitės padirbi- 
mų-iinitacijų.

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

DAUNOROS trejanką reikalaukit 
prisiųsdami 35c. PTTLVT’L1 1 žvnkk’lutis (markam)

floros Išlygos

L •>' VOČ A.S i J 0AŲNOR A ■.

m

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

Ri'IK ALAUKI'I rašydami, kokių norite nemažiau kaip už 25c. 
bus jums prisiųsta.

‘p-V? - 229 Bedford_-Ave. V--7
T i KAMPAS NORTH. 4X£.»GATVea“jL ^

• Brjo ©k NŽ w Yonįr

LIETUVIŠKA APTIEKA
fttuomi pranešame, kad gavome daugybę daiktų, reikalingą Mam 

■•zonul. Pirkdami daug tavoro antayk dėl dviejų aptiekų, galinta 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mui randasi lita- 
kių vaistų: 1) MIXTURAS, labai geras nuo kosulio vaikams Ir dide
liems, bonka 25c. ORRAPH’AS, Linimentas dėl reumatizmo. Bas
ką 25 ir 60c. 8) Tikra lietuviška TREJANKA, taksas 25 ir Ms. 
ŽUVIES TAUKAI, reikalingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 5) ĮVAI
RUS VAISTAI DĖL ATAUGINIMO PLAUKŲ ir TONICA8. «) 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonos, perfumes ir 
visokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas del vi
durių. Bonka 50c. Kranjo Valytojas — bonka SI.00. Mūsų aptiškę- 
>e kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiamo atsilai
kyti. Visas persiuntmo lėšas apmokame męs. Siunčiant laiškas, 
galima siųsti pinigais arba įtampomis.

L SHAPIRO, Lietaviikaa Aptiekoriui
09 So. 2nd Street, kampas Union Ave

Skyrius: 745 Driggs Ave., kampas 2nd St., Brooklyn, N. Y.

AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ? fST

GARSAS KEPTUVE
Kepu geriausią duoną iš
Cysty ruginių miltų.
Teipat mes kepame ge- (fe ‘3
riauaiua keikaus veseli-
joms ir kitokiems poki-
liams *,*,*,*

DRAUGIJA SUNŲ IR DUKTERŲ 
MELROSE PARK, ILL?

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

Pagalbininkas D. Rimša,
P. O. Box 849, Melrose Park III.

Protokolų raštininkas if organo pri

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

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

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖ, MOLINE, ILL,

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

E. Moline, 111.
Vice prez. M Dackus, 354—8th str.,

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

Iždininkas K Juška 325 —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. Bekampli, 
188 Roebling at. Brooklyn, N. Y 

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

Tidninkas Kazimieras Alinkas,

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

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

MOTERŲ LAIKRAŠTIS! MOTERŲ LAIKRAŠTIS!
Jau išėjo iš spaudos

“Moterų Balsas’
Išleidžia L. M. P. S. A. Eis sykį į mėnesį. Tai bus pLmas dar 

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

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

vaikų auklėjimą, turės specialį 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”. Duodam* laba! 
didelį nuošimtį.

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

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

Pinigus ir visus užsakymus siųskite:
“MOTERŲ BALSAS”

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

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

J. MARTINAITIS,
157 GRAND ST„ 

BROOKLYN, N. Y<

.M**
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VIETINES ŽINIOS
Patamsio Galybės sulosi

mas duos daugiau, kaip 
$200 pelno.

Daugiau kaip $200 įplauks 
- į LSS. 19 kuopos kasą nuo 

vakazro McCaddin Hali. 
Kuopos artistai ir simpati- 
zatoriai pereitą subatą lošė 
Levo Tolstojaus Patamsio 
Galybę.

Publikos buvo labai daug, 
daugiau, kaip 800 žmonių. 
Daugelis žmonių, norėjusiu 
gauti pigesnius tikietus, jau 
negalėjo gaut vietos.

Visi, kaip vienas. kurie 
n-atė lošimą, negali atsi
džiaugt juo, o ypač J Kačer- 
gium ir Sadauskiene. . Tai 
buvo “star-lošikai”. Jau ta 
Sadauskienė (Antanienės 
rolėj) tai buvo tikru demo
nu keršto ir apsukrumo. 
Lošime taip pat pasižymėjo 
Petras. Petrienė, Alena, An
tanas, Jonas ir kiti. Apie jo
kį artistą nieko blogo nega
lima pasakyt, tik žinoma, ke- 
no rolės buvo mažesnės, tai 
tie negalėjo daug kuo pasi
rodyt.

Reikia tik norėti, kad pa
našių spektaklių būtu dau
giau.

Protesto mitingas prieš 
maisto brangumą.

15 d. kovo, vakare New 
Plaza Hall svetainėj, kam
pas Grand ir Havemeyer st. 
bus protesto mitingas prieš 
maisto brangumą, kurį ren
gia Brooklyno žydės. Jos 
kviečia ir lietuves atsilanky
ti. Šiame mitinge bus taria
ma apie surengimą demon
stracijų.

Pranešimas.
“Aido” choras rengia Kon 

certą ir balių 22 april, 1917, 
New Plaza Hall, kampas 
Grand ir Havemeyer str. To 
vakaro visas pelnas skiria
mas L S Sąjungos Namo 
I ondui. Todėl meldžiame ki
tų draugysčių bei kuopti ne
rengti ant tos dienos jokių 
pasilinksminimų, kad neuž-

ANT PARDAVIMO. Parsiduoda sa- 
liunas, labai geroj vietoj, lietuviais 
apgyventoj. Pardavimo priežastis 
— savininkas nori apsigyvent ant 
farmų. Dėl platesnių žinių, kreip

kitės laišku šiuo adresu: St. Ering, 
Box 804, Westville, ill.

PERSKAITYK!

Žiūrovas.

• Kapitalistų darbeliai.
Nicols Cooper Co. dirbtu

vės darbininkai baisiai iš
naudojami. Apart to. užvei- 
zda elgiasi su darbininkais 
žvėriškai. Darbininkai, ne
tekę kantrybės, išrinko S 

’atstovus ir pasiuntė Į ofisą,' 
kad jie praneštų bosams dar 
bininkų reikalavimus. Tarpe 
kitko buvo reikalaujama ir 
užveizdos prašalinimo. Kada 

. jie nuėjo į ofisą, bosas juos 
išvijo iš ofiso laukan.

Vakare, apie 11 vai., tie 
darbininkai,kurie buvo ofise 
su skundais, ėjo į darbą. 
Jiems beeinant užpuolė gau
ja bomų ir pradėjo darbinin
kus mušti. Ir taip baisiai 
sumušė,kad vienas jų mirė, 
o kiti randas ligonbuty. 
Ant rytojaus sužinota, kad 
tas užpuolimas buvo pada
rytas tuo tikslu, kad atker
šijus tiems, kurie ėjo su 
skundais.

Darbininkai patyrę tokias 
šunybes, išėjo į streiką.

Tai matote, kaip kapitali
stai išpildo darbininkų rei- 
.kalavimus.

Komitetas.

Kiekvienas nau
jas skaitytojas,, 
kuris užsirašys 
pas mane “Lai
sve” ant metų 
ir užsimokės $2- 
50, tai gaus do-

EdSings!In 
Crochet 
60Desions

In / 
Book Fbrmįy >

Geriauita plrmeivilka aielga 
pas

GEO LASKEVIČIĄ

771 BANK ST., Tel. 264-1 
WATERBURY, CONN, x

t ės

62 E. 106th St

socialdemokrato

prakalbos New Yorko Uke- 
sn Politikos Kliubo. Kalbėjo 
L Pruseika, nepaisant kad 
žmonių buvo visai mažai su-

oras buvęs kaltas, bet 
veikiausia teisybė bus tame.

prisirašė betgi 5 nauji na
riai. o 3 draugai užsirašė

Kliubo

l.as turis jau 200 nariu. Tai 
\ ra pusėtinas narių skaičius.

Klausytojas.

Iš Cenlral Brooklyno.
Draugas Central Brook- 

lynietis praneša mums, jog 
23 d. vasario turėjo įvykti 
P’-akalbos, kuriose turėjo 
kalbėti gerb. A Bulota, Bu- 

1’11 tienė ir Žemaitė, bet kal- 
1 ėtojai nepribuvo, Prakalbos 
rengė LSS. 83 kuopa. Tai 
lobai gaila. Geistina, kad 
kalbėtojai pasiaiškintų.

Buvo susirinkę daug tau
tininkų ir vyčių, net su visa 
savo “načalstva.”

Tūlas vytis buvo besu ke
liąs lermą. Jo elgimasis per 
Itykino publiką ir vytis su 
savo frontais drožė laukan. 
Tasai žmogus iš piktumo 
jau nebežinąs ką daryti. Ra
šyt apie jį būtų per prasta 
i laikraštį.

Kazarmės Billy Sunday 
pamokslams.

Billy Sunday daro puikų

žilvitis.

Koncertas naudai “Socialde
mokrato.”

Subatoj, 24 d. kovo. Ro
yal Lyceum, svetainėj, po 
Nr. 10-14 W. 114t St., New 
York, bus puikus koncertas 
ir balius, kurį rengia rusų 
socialdemokratų didžiumie- 
čių kuopa. Pelnas nuo kon
certo skiriamas palaikymui 
didžiumiecių organo “So
cialdemokrato”. Geistina, 
kad ir lietuviai atsilankytų.

Įžanga 25 c.; drapanų pa
dėjimas — 15 c.

ligija sumašyta su komedi
ja, su farsu.

I Ties Broadway ir 168 
streeto, New Yorke, Billy 
Sundav šalininkai išbudavo- 
jo kazarmės, kur tilps apie 
20.000 žmonių. Ten tasai 
garsusis sorkininkas sakys 
pamokslus ir krės šposus. 
Kazarmių pabūdavo jimas
kaštavo daugiau kai]) 70.000 
doleriu.

18 d. kovo, Tautiškam Na 
me, bus susirinkimas Ap
švietus draugystės.Pradžia 2 
vai. po pietų. Visi nariai ma
lonėkite atsilankyti.

Sekrt. A. Kubilius.

KOŽNA 
MOTERIS

Draugiškas pasiliiiksmni- 
mas.

190 Grand st..

lankyti i ši pasilinksminimą 
Visos pasilinksminimo išlai-

ro ir svečių vyrų.
Rengimo Komisija

Žuvininku kliubas.
Šiuomi pranešame, 

Brooklyne tūlas laikas, kai]) 
susitvėrė Lietuvių Žuvinin
ku Kliubas ir laikvs savo 
antrą susirinkimą Nedėlio
jo, 18 d. kovo, 1917, A. Pui
šio salėj 213 Berry st., Bro-

kad

h*. Kviečiame atsilankyti na
rius ir užsimokėti savo mė
nesines mokestis, kurie ne
užsimokėję ir taipgi mel
džiame atsivesti naujų na- 
liu. Ant šio susirinkimo bus

guliariški mėnesiniai susi
rinkimai nustatyta.

Komitetas:
Pirm. M Banis,
Sek r. J Urnevičius, 
Kas. J Nienius.

PAJIESKOJIMAI
l’ajieškau Povilo ir Benedikto Kerailų, 

Kauno gub, Aleksandra vos pavie
to, Rodaikių kaimo. Turiu svarbų

■ reikalą. Taipgi pajieškau giminių ir 
pažįstamų. Meldžiu atsišaukti, A, 
Viksva, 101 Bell avė, McKees
Rod

ijieškau dėdės Mateušo l’laccnio. 
Pirmiau gyveno Cordobos provinci
joj. Argentinoj vėliau išvažiavo į 
Buenos Aires, Argentina, l’aeįna 
iš Kauno gub, Vilkmergės pavieto, 
Bilenų kaimo. Meldžiu jį patį atsi
šaukti arba žinančių pranešti J 
Biranas, 398 So. Meade str, Wil
kes Barre, Pa. , 22-25

tjieškau draugu Martino Punio ir 
jono Punio, Kauno gub, Panevėžio 
pav.. Biržų valse. Vinkšniniu kai
mo Meldžiu atsišaukti, M Shlika, 
949 So Gregory st, Rockford, Til.

l’ajieškau brolio Juozo Burbaus, Su
valkų gub.. Naumiesčio pavieto, Beda

lių kaimo. Meldžiu atsišaukti , J 
Burba, 199 Irving avė, Brooklyn, 
N Y.

Pajieškau Julijonos Skirvainienės, ku
ri prasišalino metai laiko atga1 su 

Juozu Sirgic. Ji turi du kūdikiu.
Stefaniją ir Albertą apie 3 m, se
numo, Kas apie ją praneš pirmas, 
gaus $10, K Skirvainis, 4769 Mel
rose st. Philadelphia, Pa. 22-23

l’ajieškau pusbrolių Jurgio ir Vinco 
Mačiulių, Suvalkų gub., Liudvina
vo miesto. Meldžiu atsišaukti arba 
žinanti praneškit: M Mačiulis, 
Box 157, Nanty Glo, Pa.

21-22.

met u.

kuri žingeidau- 
,|a tU’ažiu mez- 

z ‘ gimu būtinai 
/■' , turi įgyti šią

naudingą ir įeikalingą kny
gą. Joje telpa netik 60 fotogra- 
fišku piešiniu, vėliausibs ma-

co 
ft

is atnaujins, gam
uts iš neskaitančių

50 c. dos, bet yra pri 
luko aprašymai,

Tel. 2372 Greenpoint.

Fornišiai
Naujausios mados dideliame 

pasirinkime, Lengviausios išly
gos. Taipgi parduodame pijanus.

’’Keleivį” $1,75 gaus knygų už 50 c. 
senas skaitytojas gaus knygų 
Kas prisius už “Kova” $2,00, 
knygų už 75 c, kas pro 
dą” $1.00, tas gaus k n 
senas skaitytojas už 25 
rašys “Naująją Gadynę

kaip mėgsti, 
Geriausias p

« 5 <6 C-.
rr o ;* p - S v

$1.00 ANT
savaites

UZS1-

me-

i’.iani.-, nenibkantiesm ir mokantiems 
Reikalauk tos knygos tuojau, šian 
dien. Kaina su persiuntimu tik 12c.

BEAKI. I,E MONDE
165 Publicity Bldg.

“Naujienas” ant. 
$5.00, gaus dovanu 

vį” ant metų arba knygų už 
$!.5o, senas skaitytojas gaus dovanu 
“Kardą” ant metų, Kas prisius $1.00 

už

Nusipirk Moshes
už ’’Moterą Balsą

ena naujas
ar

visi užsirašykite tuos laik- 
per manę. 'Tiek pat mokėda- 
dto geni knygų pasiskaity-

draugui ir pažįstamui Knygas duosiu 
tik “Laisvės” laidos.

su:
J. POCIUS,

2370 Margaret St. Philadelphia,

TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 
Mentholatum Co., Prieš eisiant gult 
ištepk veidą mosčia per kelis vaka
rus, o padarys veidą tyru ir skais
čiu baltu, 'Toji mostis išima plūtmus 
raudonus, juodus arba šlakus 
šalina visokius spuogus nuo 
Kaina dėžutės 50 c. ir $1.00. 
galit siųst ir stampomis

J. RIMKUS ’

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

MACYS & MARCIN 
FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET

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

toli-
Jersey New

Mas-

Pa. I’. O. Box 36,

ir pra- 
veido. 

Pinigus
(7)

Holbrook, Mass.

AR NORITE. GAUTI PATENTĄ ANT SAVO IŠRADIMO
IRI Ail’AM LAIKE? Rašykite klausdami rodos,— duodu dykai.Taip

tuoti. Ištyrimas madėlių ar piešinių atliekamas dykai.
Taipgi užlaikomo biurą Washingtom*, kur randasi 

staiga patentu. Todėl, galimo, visus reikalus greit alli 
kito musų gvarancijos.

30!) BROADWAY,NEW YORK CITY.

Specialistas vyrų, moterų, vaikų
Daktaras D. Waserman. kuris pasekmingai gydo ligas pilv*, 

širdies, žarnų, nosies, gerklės, reumatizipo; nesveikumus gum
bo gydome be operacijos ir įvairias kitokias ligas, taipgi slap
tingas ligas. Mano gydymas yra pasekmingas.
Jeigu kenčiate kokią nors ligą, tuojau klauskite mano 
kurią suteikiu dykai, tada galėsite eiti ant operacijos.
Nenustokite vilties, nepaisant kokia nebūtų liga ir nepaisant kiek 
turėjot daktarų, nes mano 32 metu pasekminga praktika ir su pa
galbą naujausių išradimų m«decinos srity, aš galiu jums pagel
bėt.

rodei,

Aš GYDAU PASEKMINGAI
Apart mano ligos ir pasekmingos praktikos ir įrengimai man* 
ofiso įvairioms mašinoms, duoda progą geriausiai išekzaminuoti 
ligonius. Apart įvairių mašinų turime elektriškus aparatus, kuri* 
turi didžiausią svarbą gydyme įvairiomis ligomis sergančių, kaip 
nervų liga ir kitokių, lygias, galite matyti mano ofiso naujau— 
įlos mados mašinas, kurias čia negalima aprašyti, dėl "tokos vie
tos.

Nepraleiskite tokios progos, bet tuojau ateikite ir duokit iav* 
Išegzaminuot. ir gausit* sąžblngą patarimą jūsų ligoj.

DAKTARAS D. WASSERMAN
1335 Arch Str. arti 

Ofiso valandos: Kasdien 
Šventadieniais: nuo 10 
Rodą dykai.

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

i 2 vai po pietų. Egzaminavimas dykai. 
Kalbami lietuviškai.

Rusiškoj kalboj knyga apie au-A 
toinobilų amatą su klaus-» 
mais ir atsakimais, kas rei-M 
kalinga prie egzamino. Rei-j| 
kalinga šoferiams, mokiniams® 
ir automobilistams. Sutaisei 
L, Tychnievičius. Kaina 75c..I 
su persiuntimu 80 c. NorintieA 
gali gauti ir angliškoj kalboj.m 
Kainuoja su persiuntimu 80c.9 
Taipgi daug didesnė ir su j 
paveikslais anglų kalboj $1.60 m

L. TYCHNIEVICH, 1 
231 W, 50 str. New York City.9

TEMYKITE!

TEISINGIAUSIA Ir GERIAUSIA 
LIBTUVKSKA

Sutaisau receptus su didžiausia
> atyda, nežiūrintį ar tie receptai
i Lietuvos ar Amerikos daktaru.
• Tai vienatinė lietuviška aptie-
J ka. Bostone ir Massachusetts
' valstijoj Gyduolių Ralit Rauti,
; kokios tik pasauly yra varto-
! jamos. Galit reikalaut per lai-
' skus, o aš prisiųsiu per expre-

K. SIDLAUSKAS
Apliekorius ir Savininkas 

226 Broadway, kam p. C Street
SOUTH BOSTON, MASS.

Tol, So. Boston, 21014 ir 21013.

JOKŪBAS

kolei vingus 
priimam ko- 

nogražiau- 
sia ir visa
dos teisin
ga rodą.

i.320 Greenpoint,

G RA BU R U S M Pd :< (n ker) 
LAIDOTUVIŲ D!REKTORIUS 

šbaisamuojn ir lai ’oju numimsiu* 
ant visokiu kapinių.

Parsamdau Av on.ot>j’ius ir Karie
tas Vcj-elijom", Krikštynoms ir šiaip 
pasivaž i nė j imams.

KANCIERIU8

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

BROOKLYN, N Y,
Telephone Greenpoint 5311.

DR. I. A. LEVITT
BURGEON DKNTI8TAB

Bkaaimą dantų isitabdaa 
nntiyk. Htrawkis ba jekie 
■kamiae. Paklanikite, teas 
pai mane dantis taiil.

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

JOSEPH LIPMAN, M. D.
. Specijaliitaa moterų ligų 

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

Iki 10 vai ryti; nuo 1 iki 2 vai. 
plot ir nuo 7 iki 8 vai. vakar*:

Nedėliomii pagal lutartj.
Egzaminavimai DYKAI. Męi liti 

riam* ir pasakom* visai ligai ir pa- 
gelbstim*. Ii kitur atvažiavusiam li
goniams parūpiname vietą, kol gyd* 
ii. Reikalui *sant kreipkitėi 
apžiūrėsim* ir duosim* prietcliiką ro 
dą. Patarnavimai visai pigai. N*ai 
mirikit* mane antrašo.

DR. J. LIPMAN
814 S. ŠOth St.. NEW YORK, N. 1 

Kalbama lietaviikal.

144 N. 51h S\ 265 FRONT ST. 
Brooklyn, N. Y. <' Brooklyn, N Y.

Telephone 7867 Main.

SUčfiDYK PINIGUS 
IR SKAUSMĄ.

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

DR. J. LIEBERMAN, 
DENTISTAS,

408—410 So. 2nd St.
Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 3020.
Kalbame Lietuviškai, Lenkiš

ka! ir Rusiškai.

T*l. Gr**npoint 1569.

A. DOBROVOLSKIS
Pirmo* kle*o* CAFB.

Geriausi Gėrymai.

Taipgi suteikiu rėdą viseklw- 
se atsitikimuose ir patarnauju 
visokiuose reikaluose.

A. DOBROVOLSKIS.

cor. Skilman av. Brooklyn, N Y.

Pėtnyčioj, 16 kovo.
prakalbos New Plaza Hall, 
Havemeyer ir kampas 
Grand st., Brooklyne. Pra
džia Ivedai 8 vai. vakare.

Liaudics Namo konferenci
ja.

Šią pėtnyčią 7:36 vakare, 
Tautiškame Name įvyks 
draugijų atstovu konferen
cija reikale Liaudies Namo.

ANT PARDAVIMO puikus cigar- 
štoris, geroj vietoj, biznis išdirbtas 
per G metus, randasi apgyventoj vie
toj lietuvių, lenkų ir rusų. Parsiduo- 
a už prieinamą kainą. Priežastis 

pardavimo — savininkas eina į didė
tų biznį. Atsišaukite pas Bieliauską 

119 Grand st. Brooklyn, N Y 
(20-23)

Rengia LSS. 19 kuopa. Bus 
aiškinama apie besiartinan
čią karę ir brangumo mais-

neužmiršt atsilankyt

15 d. kovo, Palace Hall 
svetainėj, 93 Grand st., bus 
mėnesinis susirinkimas Lie
tuvių Labo Bendrovės. Pra
džia 8 vai. vakare. Kviečia
me visus narius ir pašalinius 
atsilankyti.

Sekrt. G Kudirka.

svwirwava fumiow 
GELDOJ IR APAŠTALŲ RAS
TUOSE. Parašė Z. Aleksa. ŠI 

knygelė išaiškina, kokis mo
terų padėjimas buvo gilioj b*- 
novėj ir kaip link moterų at
lieki ja. Ypač patartina ją 
skelbia dabartinė mūsų dva- 
ir pats Kristus, kurio mokslą 
sinešdavo Kristaus apšatalai 
perskaityti moterims. Kaina II*

LAISVĘ
183 Roebling Str.

K. Hensa
CAFE IR POOL ROOM 

linkimai laiką pralaiai.
Tad yra garlauaia via

•9 Gold St, 
BROOKLYN. N. 1. 

Telephone: Main 7121.

17 d vasario (lutego), 1917 m. p. 
Shedlovo ir Latuko salėj, 736 —3rd 
avė kampas 24 gatvės So. Brooklyne 
atsibuvo maskinis balius. Žmonių su
sirinko gana daug, Iš apsimaskavusių 
daugiausiai pasižymėjo Klemensas 
Siemcnkevičius, kuris buvo pasirėdęs 
kareiviu jojančiu ant arklio. Taigi 
sudžios jį pripažino puikiausiai apsi- 
maskavusiu, todėl jam pripažinta do
vana veik nauja smuiką, vertės 50 
dolerių.

Komitetas Tow. P N, Spolki, 
Skyriaus 51.

šiuomi pranešu, kad aš atidariau 
naują lietuvišką karčiamą po num. 
311 Bedford avė., kampas So 2nd 
gatvės, Brooklyn, N Y, kur bus lai
koma puikiausi ir skaniausi gėrymai, 
cigarai ir užkandžiai. Taigi užkviečiu 
visus atsilankyti, nes aš patarnauju 
visiems lietuviams visokiuose reika
luose. Duodu legališkus patarimus vi
siems dovanai.

Su pagarba, K LABANAS,

22-23

VALDIŠKAS ATSIŠAUKIMAS
Namai, farmos ir lotai arti fabri

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

Reikalingi agentai kiekvienoj kdlfo- 
nijoj, . . AUJfe®

KIEKVIENAS GALI BŪ
TI FOTOGRAFISTU.

Ką tik išėjo iš
spaudos pirma lie-

NORTH

iš kurios kiekvienas 
gali lengvai išmokti 
fotografystės ama
to. Prisiųskite $1. 
o gausite šitų kny
gą, Siuntimą apmo
kame. Adresuokite

END PHOTO Co
76 Selkirk avė., Winnipeg, Man. 

Canada,

TIKRA IR TEISINGA 
LIETUVIŠKA 
APTIEKA.

Sutaisau receptu tikrai, lą- 
žiniškal, 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
MATIZMO, KOSULIO, NUO 
PERŠALIMO, NUO SILPNU
MO ŠIRDIES IR TT.

Kreipkitės prie manęs, * ai
užtikrinu, jog busit užganėdln

F. KUDIRKĄ, 
Lietavio Aptieka ir Savininkes 

64 GRAND ST.
Brooklyn. N. Y.

DENTISTAS

Gvarantuota ant 20 metę
Uždėjimai keparaitž* 22 k. ... |S.M 

Užplombivimu 50 c. ir angižian.

Nžplombavimaa aakaa ............. IV
Skaudanti dantj duok litraakti 

ryta, e vakare apžiūrėt.

Sanitary Dental Parlor
307 Bedford Ava. Tarpe S-TM Ir




