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DURIS DEL TAIKOS.
Talkininkai— Rusija, An- nuostolius.

glija, Francija, Italija, Ja
ponija, Belgija, Rumunija ir'pa ant tokių pamatų, 
Serbija, ir Juodkalnija, da- i būtų gerbiamos didelės 
vė atsakymą ant Wilsono mažos tautos ir kad butų 
užklausimo, kokiomis saly- 'gvarantija ir nepavojingu- 
gomis jie sutiktų taikytis- mas joms ekonomiškai.
Ir, suprantama, tuo savo 
atsakymu uždarė duris dėl 
taikos. Atsakymas išsyk pra'seniau buvo jiega arba pries 

rašyti mandagioj ir žmonių norą atimtos.
5) Paliuosavimas italų, 

slavų, rumunų ir cechų 
iš po svetimos vergijos.
6) Paliuosavimas visų tau-

.. ziriškoj formoj, bet už
baigtas visiškai kitaip. Už
baiga aiškiai parodo, kad 
talkininkai — pasiryžę su
naikinti Austriją ir Turkiją tų, kurios randasi po kru- 
ir pasidaryti viešpačiais ant vinaja 
visų mažesniųjų tautų. 7) I

Talkininkai, paskelbdami 'ottomanų imperijos 
savo išlygas, kuriomis jie 
sutiktų taikytis, pirmiau
siai protestuoja prieš Wilso- 
no “notą”, kad jis nemato 
skirtumo tarpe abiejų ka
riaujančių pusių: Taikiniu- išsidalint Austro-Vengriją, 
kai visą bėdą suverčia ant nes ji susideda iš tų tau- 
Vokietijos ir Austro Vengri- tų, kurias, jie penktame pun 
jos, kurios, jų nuomone, iš-jkte reikalauja paliuosuoti iš 
šaukusios šią karę. Vokieti-'po svetimos vergijos. To
jai ir Austro Vengrijai pri- liaus talkininkai nori išvyti 
skaitoma devynios galybes turkus iš Europos ir 
visokių prasikaltimų ir sy
kiu pasakoma, kad dabar 
pradėti kalbėti apie taiką jo- kai nori pavergti tas valsty- 
kiu būdu negalima. 1

Vienok talkininkai pasiro- i 
do “žmoniškais*“ ir paskel- '(loti, 
bia išlygas, kuriomis visgi 
jie sutiktų taikytis. Jie rei--tę visus- 
kalauja:

1) Atbudavojimo
jos, Serbijos ir Juodkalni
jos ir atlyginimo visų joms tikslo, t. y. pakol neišsida- 
padarytų nuostolių. dins visos Austro Vengrijos,

2) Vokiečiai ir austrai'neužgriebs Europinės Tur- 
privalo apleisti Francijos kijos ir nepavergs po 
Rusijos ir Rumunijos dabar globa visų mažųjų tautų.

Mūsiškiai veikia
Peirograde

Turkijos tironija, 
vijimas iš Europos

kijos), kuri nepakenčiama 
vakarų civilizacijos.

8) Sugražint Franci jai
Alzas Lotaringiją.

Vadinasi, talkininkai nori

visą 
europinę Turkiją atiduoti 
Rusijai. Ant galo, talkinin-

miteto posėdis, tremtiniams 
šelpti. Pirmininku išrinktas 
Januškevičius, sekretorium 
— Liutkevičius.

“Globai” duota 1000 rub. 
tokiomis sąlygomis: šelpti 
tuos, 1) kurie duonos neturi, 
2) kurie drabužio ,trūksta 
ir 3) mokykloms, jei anie
dvi reikmeni patenkinta. 
Nurodyta, kad šelpdama ji 
nemokėjo užimti pilietinės 
pozicijos ir laikėsi šoviniz
mo.

varsčius tą dalyką, valdyba 
nutarė tuoj įtaisyti dirbtu
vę, kuri turėsianti kas mė
nuo padirbti .11 tūkstančių 
pūdų tokios vielos. Tokiu 
būdu, musų tautiečio dėka, 
Rusijoje bus išdirbama ba 
tams siūti metalinė viela, 
kuri iki šiolei buvo gabena
ma iš kitu šalių.
(“L. B.”)1 ‘ Pikčiurna.

JUODAŠIMČIAI NORI MI
LIUKO VĄ NUŽUDYTI, mas apie kongreso išleistą 

. . “T , .. vv. įstatymą 8 vai. darbo die- Apie tai vieno laikraščio n()S> ku‘is d;lb;u. atsidurė
redaktoriui pranešė tas, 
kuriam buvo pavesta Milių 

’kovą užmušti. Jis to padary 
ti nenorįs, bet negalėjęs ir 

kiti 
už

šiam Teisme ir apie 
varlinę arbitraciją.

prie-

)ėles, kurios su jais ka-
•iauja ir paskui jas išnau-’ . .......■ pirmininkui žinia.

Ir štai, talk'ninkai, išdės-
• savo reikalavimus, 

pabriežia, kad jie dės visas i 
Belgi- 'savo pastangas, kariaus pa

tui, pakol neatsieks savo

savo

Nuskandino Italų 
karišką laivą

Vokietija sako, kad talki- 
Ininkai yra mažųjų tautų 
neprieteliai ir priveda pa-

maugė burns (Afrikoj), 
kaipRymas. — Oficialiai pra- kaip smaugia Airiją, 

nešama, kad italų karės lai- elgiasi su Graikija ir kaip 
vas “Regina Margarita” už- Rusija smaugia 
ėjo ant minos ir nuskendo, tauteles. 
Žuvo 675 žmonės. 200 pavy
ko išgelbėti. Laivas nusken- ri taikos, o talkininkai nori 
do ties Avlona, Albanijos 
pakrašty-

VOKIETIJA VĖLEI 
KALBA.

Vokietija parašė vėlei 
naują notą visoms neutrali- 
škoms valstybėms. Ji ir jos 
draugės vėlei aiškina, kad, 
girdi, ne jos karę pradėju
sios; jos tik, esą, ginančios 
savo liuosybę. Vokietija 
skundžiasi, kad talkininkai 
todėl kariauja, kad nori api
plėšti Vokietiją, atimt jai 

\ Alzasą ir Loreną ir tūlas 
provincijas, išdalint Austri- 

ir numarint Turkiją 
ilgariją.

bei

juodašimčiai būtų jam 
tai nedovanoję. Jis. dabar iš
einąs iš juodašimčių parti
jos. Visa tai jis rašė — “Juo
dašimčio išpažintis” ir pra
šė to redaktoriaus savo lai
krašty išspauzdinti.

PHILADELPHIJOS 
iKRIAUčIAI APSKELBĖ

GENERALI STREIKĄ.
Philadelphia, Pa., 11 d. 

sausio. — Vietos kriaučiai 
apskelbė general} streiką. A- 
pie 12,000 darbininkų išėjo

ANGLIŲ?
Kada anglių kaina pradė

jo kilti, tuomet kapitalistai 
ėmė aiškinti, būk dabar iš
kasama mažiau anglių, ne
gu pirmiau, todėl ir kaina 
kįla. Tuo tarpu mes mato
me ką kitą, nuo 1 d. liepos 
1915 iki 1 d. liepos 1916 me
tų W. Virginia valstijoj iš
kasta ant 15 milionų tonų 
anglių daugiau, negu užpe- 
reitais metais, 
jeigu W. Vitą 
daugiau, iškasė,

V adinasi, 
’Mstijoj

KODEL PASITRAUKĖ 
TREPOVAS?

Kodėl turėjo pasitraukti 
iš savo vietos dar ^u.i ne
seniai ją užėmęs Rusijos 
pirmasai ministeris Trepo- 
vas? Iš Berlyno praneša, 
kad tai įvyko dėlei minyko 
Rasputino užmušimo. Tre- 
povas su Ignatjevu, būk tai 
užstojęs už Rasputino už-

pie tai nusiųsta Lš. Fondo į mušėjus. Antra vertus, Tre- 
Žiunnt, Į povas buvęs kiek laisvesnis 

~ žmogus- Tatai baisiai nepa
tikę carui. Caras galutinai 
nutaręs nedaryt ceremonijų 
su dūmą ir su pirmeiviais. 
Visus varys į ožio ragą. Pa
sitraukus Trepovui, prie ca
ro likosi vidurinių dalykų 
ministeris Protopopovas (M 

ir naujas 
kuni-

mas. Kovoja klerikalai su 
tautininkais iš vienas pusės 
ir socialdemokratai su vadi
namais liaudininkais iš kitos 
pusės.”

FINUS IMS KARIUME- 
NĖN.

“Stockholm Dagblad” pra
neša girdėjęs iš ištikimų 
šaltiniu, kad ir finus ims 
rusų kariumenėn- Rusiją 
prie to verčia Anglija ir 
Francija. Rusijai jau pra
deda trukti kareivių ir todėl 
visai tikėtina, kad ir finai 
turės kariauti caro armijoj. |

šieji gerai organizuoti ir 
priklauso prie ACW. of A. 
unijos.

BAISIOS
EKSPLI0Z1J0S

mažasias1

Vokietija sako, kad ji no-

karės.
(Nuo redakcijos. “Laisvė” 

visuomet sako, kad abidvi 
kariaujančios pusės lygiai 
kaltos dėl šių žudynių).

10SAKO TAUTOS DAR 
METŲ GALI KARIAUTI.

Iš Liverpoolio, . Anglija, 
tiktai ką sugrįžo Amerikos 
profesorius Alfredas Noyes.

Jisai buvo buvęs Somme 
fronte ir sako, kad, jo nuo
mone, tautos gali tesėti ka
riauti dar dešimts metų.

Jisai tvirtina, kad niekas 
negali įspėt, kaip greitai į- 
vyks taika.

ei Ilgu u vili i 
ne mažiau.

t \ 1 O u w v, 
daugiau, o

WILSONAS VISGa\ DAR 
RŪPINSIS TAIIv A.

Prezidentas Wilsona.s, ne
paisant neprielankaus dėl 
taikos talkininkų atsaky mo, 
visgi rūpinsis suvesti ki’U- 
von kariaujančias Europos'

Yčo “frontas”) 
šiaudinis premjeras 
gaikštis Golicinas.

LIETUVIS IŠRADĖJAS.
Maskvos miestas turi įtai

sęs vadinamus darbo na
mus, kuriuos yra daug įvai
rių dirbtuvių. Tų namų sky
rius yra miesto dalyje, vadi
namojo Šokolnikai. Čia visų 
to skyriaus dirbtuvių pri
žiūrėtojo pareigas atlieka 
mūsų tautietis Jonas Gara- 
levičius. Tarp įvairių dirbtu
vių, kuriose dirba gana 
daug mūsų karo tremtinių kariuomenės nuo karo pra- 
ypač moterų, merginų ir 
vaikų, yra taip pat batų 
siuvamoji dirbtuvė. Kol bu
vo pakankamai metalinės 
vielos, kuria prisiuvama pa
dai prie batų galvos, darbas 
ėjo sparčiai. Bet ilgainiui 
pasirodė,kad nebegalima bū 
šią toliau taip darbas atlik-

VOKIEČIŲ KARIUOME
NES NUOSTOLIAI.

Oficialiomis vokiečiu ži
nioms per spalių mėnesį bu
vo užmušta, sužeista ir ne
laisvėn pakliuvo iš viso 199. 
675 žmonės. Pasiremiant to
mis pat žiniomis, vokiečių

džios netukusi 3.755.693 
žmonių, iš jų vienų užmuš
tu esa 755.817 žmonių, v c c

ŽYDAI KELIAUJA 
RIKON.

AME-

12 d. sausio Du Pont pa
iko dirbtuvėse Haskell, N.

RUMUNAI VELEI NETE-'J- įvyko baisiausia eksplio- valstybes. Wilsonas pasiūlys 
jzija. Ekspliodavo keturi'visoms valstybėms sušaukti 
'šimtai tūkstančių bedūmio .-konferenciją ir išdiskusuoti 

taikos sąlygas. Wilsonas 
mano, kad Vokietija var
giai nuo to atsisakys, jeigu 
Wilsonas ją paragins-

Wilsonas tariasi su pulki
ninku House, kuris yra jo 
didelis prietelis ir patarėjas 
sunkiuose politikos klausi
muose.

KO MIESTO.
Berlynas. — Teutonai pa

ėmė naują Rumunijos mies
tą Laburtea. Rusai vėlei nu
stumti atgal link Seret upės, 
tarpe Galač ir Braila.

Iš Berlyno dar praneša a- 
pie naujus teutonų pasise
kimus Moldavijoj.

parako. Ekspliozija buvo 
girdėtis net New Yorke, 
nors Haskell randasi 31 my
lios tolume nuo New Yorko 
miesto.

Nuostolių padaryta veik 
už du milionų dolerių, bet 
manoma, kad nuostolių bus 
daug daugiau, nes dabar 
prasidėjo dideli gaisrai 9 
darbininkai užmušti, o 35 su 
žeisti.

11 d. sausio įvyko bai
siausia ekspliozija Kings- 
lando ammunicijos išdirby- 
stėse. Kingslandas randasi 
irgi New Jersey valstijoj, 

ARGENTINOS SOČI ALIS-'netoli New Yorko.
TAT PROTESTUOJA!

. .Buenos Aires. — Argen
tinos socialistai įtaisė milži
nišką demonstraciją protes
tuodami prieš įstatymą apie 

kareiviavima, 
Argentinoj.

IR RAIŠIEJI DIRBS.
Vokietijoj bus pristatyta 

prie darbo visi koliekos, ku
rie randasi ubagnamiuose. 
Kares ministerija tam tikra
me atsišaukime sako, kad 
visi kas dar gali dirbti, turi 
būtinai dirbti.

Iš užimtųjų 
labiausia iš Vilniaus 
nijos, Amerikon važiuoją kuris įvestas 
žydai su savo šeimynomis, iš Didžiausios žmonių minios 
viso apie 400 žmonių- Va- 

kiti A- 
merikos žydų draugijos lė
šomis. Kaip sako emigran-

žemių 
guber- į priverstiną

nės vielos, kurios Rusijo; 
nedirbama, bet buvo gabe
nama iš užsienių, daugiau- žiuja'vieni jų savo, 
šia gi iš Vokietijos.
J. Garalevičius ėmė galvą 

sukti ir, pagaliaus, išrado j tai, sunkios dabartinio gy- 
tam tikrą prietaisą, kuriuo ’ 1
galima padirbti tokia pat 
metalinė viela batams siūti- 
Tą savo išradimą jis pris
tatė miesto valdybai. Aps- x

ėjo Calle Santa Fe ir šaukė: 
“Šalin su armija!” “Mes ne- 
apkenčiam vergiją!”

venimo sąlygos tėvynėje, o 
taip pat privalomieji dar
bai, prie kurių verčia vokie
čių vyriausybė, > priversiu 
emigruoti ir kitus žydus.

GELŽKELIŲ DARBININ
KŲ KONFERENCIJA.
Chicago, Ill- 11 d. sausio. 

—- Čia prasidėjo gelžkelių 
darbininkų konferencija, 
kurioje dalyvauja virš 6000

TURKAI UŽĖMĖ RUMU
NŲ MIESTĄ.

Berlynas, 13 d. sausio- ■— 
Vokiečių generalis štabas

praneša, kad į šiaurvaka-* 
rius nuo Braila, turkų ka«» 

Kings- į riumenė šturmu užėmė Ku-
I lando nelaimė prasidėjo iš munijos miestą Mihalea. Ru- 
!mažo gaisro, kuris vėliau a- sų garnizonas, susidedantis 
pėmė visas dirbtuves. Tuo- iš 400, paimtas 
met prasidėjo ammunicijos Kita dalis rusų kariuome- 

Nuostolių uės, bėgdama iš miesto, už« 
bėgo ant Sereth upės, tuo 
tarpu ledas įlūžo ir jie vi
si paskendo.

ekspliodavimas.
ten padaryta už 16 milionų 
dolerių.

Abidvi ekspliozijos atnešė 
milžinišku nustoliu — dau
giau,, kaip 17 milionų dole
rių. Aplinkinių miestelių gy
ventojai irgi baisiai nu
kentėjo.

Iš Albany, N. Y. ir Sprin
gfield, Mass. pranešama, 
kad net tenais buvo jaučia
ma New Jersey įvykusios 
ekspliozijos.

nelaisvėn.

MIRĖ TRAUKINY 
MOTERIS.

Utica, N. Y. 13 d. sausio< 
— Moteris Henry R. James 
iš Ogdensburg, važiavo } 
New Yorką pullman kare 
ir mirė. Ji turėjo 80 metų 

|amžiaT s. y 3



LAISVĖ

Apžvalgos
Iir dėl musų, mes patariam* a į 
savo skaitytojams prie kiek-; U 
vienos progos paremti bro- I 
lišką dienraštį.

“NEZALEŽNINKA1”.

Nauji; keliu bejieškant.
(Dėl krizio socialistų Tarptautinėje).

Užpereitame 
numery tilpo surašąs au
kautojų, kurie vestuvėse 
draugo B. Andriuškevičiaus 

sudėjo 
Fondan

Po Scrantono —Westville, 
Ipo Westville — Lawrence, 

“Laisvės” po Lawrence Cambridge, po

su A. Babušiute, 
Lietuvos Šelpimo 
$154.

Ir čia mūsiškiai sumušė
rekordą. Ligišiol tautininkai VQ- Neprigulmingose bažny-
1___ I __ • 1« • 11 1 n viAanotniiin in nnii

Socialistams, kurie yra 
socialistais ne vien vardu, 

Cambridge — Detroit! ;kuriems socialistiškus įsiti- 
Katalikai žmonės atsime- ginimus padiktavo ne jaus

ta nuo Romos trusto, kuria- mas, bet išmintis ir kritika, 
si neprigulmingas bažny
čias, šaukiasi neprigulmin- 
gus kunigus ir laisvesniu 
būdu garbina tą patį Jeho-

Kur tai skaičiau, kad bu
vęs “Kovos” administrato- 

■ rius A. Žymontas kalbėjo 
i Clevelando tautininkams.

Antanėli, ir tu?
* * *

Kada V. Kapsukas atva
žiavo į Ameriką vienas 

tiltą (’’Laisvės“ darbininkas pasa
kė: veizėk, lygiai, kaip Na
poleonas ! Bet viešpatie gink 
jį nuo šventos Elenos salos.

H: įt M: *

turi būt turčiai ir vargšai, tėvynės Lietuvos 
darbdaviai ir darbininkai! Mūsų tėvynės 
Kitaip kokią gi reikšmę tu- fvokiečių bernai! 
rėtų mutų sutvertojaus žo- kaito net su tokiais 
dis: “Greičiau kupranuga- niais, kaip kad aš 'ir 
ris perlys per adatos sky- no kolegos!

turčius įsigaus kleriai, norintieji 
” So- bėti ginklu, vieton

šviesdami liaudį, arba stikliuko. Jie save

priešai!

ma

lutę, negu 
į dangaus karalystę!
cialistai, 
stumia ją į amžiną pražu- dina socialistais, bet" 
tj. Jėzus Kristus pasakė: i socializmą neturi 
“Palaiminti ubagai dvasioj, mo!

buvo besididžiuoją, kad tū
lo bostoniškio tautininko 
vestuvėse pavyko surinkt 
$130.00 Gelbėjimo Fondan. 
Tuomet visi tautininkų laik
raščiai paminėjo tą faktą e- 
ditorialų skyriuj.

Bet apie L. Šelpimo Fon
do laimėjimą jie vargiai pa
minės.

Ir čia mūsų viršus!

Heine užvis labiausia susi-' 
rūpinę Vaterlando garbe, bį 

Budavoti vienybės U14"' 
tarpe vienų ir kitų galima 
pavesti veidmainiams.

Amerikoj veik tas pats. 
Skirtumas Tame, kad čia dar 
karės nėra.

Kas sako, kad Amerikos 
socialistams neišpuola, ne
reikia rūpinties tuo, kas de
dasi Europoj —tas arba 
nieko neišmano arba jam 
mažai teapeina musų judė
jimo reikalai. Migdinti sa
ve sapnais-iliuzijom, kad 
viskas gerai, kad viskas 
pats per save susitvarkys, 
taip pat negalima. Norint, 
kad dalykai pasitaisytų, rei
kia jie taisyt. O kad taisyt, 
būti taisytojais, reikia turėt 
daugiau valios, daugiau e- 
nergijos.

Amerikos socialistų parti
joj ne viskas sveika. Lapkri
čio. rinkimai parodė, kad 
mūsų tarpe yra net tokių 
besarmačių,kurie nesidrovė-' 
jo agituot už Wilsona. Ir < 
tokių “socialistų” vilkų kai- j 
lyje yra gana daug. Be to, |,us~ įu”. 'ragyt ' 
musų partijoj perdaug re-j * * *
formizmo dvasios. Visi dar TZ. ; . . ..
mes atsimenam, kai]) perei-’ _^iekvienas sociailstas tu- 
tais metais Bergerio šaliniu- atsimint syk, ant visa- 
kai kryžiavojoši už “nacio- .(!os: neužtenka būti raudo- 
nalę tarnybą”. Visi dar mes ”a papūga, reikui uit raudo- 
atmenam Lunno istorijas. inLLs?CI^ IS^IL

Santikiuose su Europos va( maudomi papūgų y- 
socialistišku judėjimu nors 
pereitais metais musų, par
tijos nacionalis komit. 
prisidėjo formališkai 
Zimmerwaldo, tai kas 
to? Dar pereitą savaitę ta
sai pats Nacionalis komite
tas, ignoruodamas Zimmer-! 
waldieciu įsteigtą 

• koitiisiją, nutarė kreiptis 
’prie Vanderveldės biuro,kad 
tas sušauktų 
viso svieto socialpatriotų ir; atstovų kelionę pas 18 am- 
sutaikintų juos. Mat, jau basadorių jie, veikiausia, 
žmoniii gana išskersta. Pri-'pirštus padėjo kramtyt iš ir arcivyskupai 
brendo, mat, laikas panau- apmaudo — tie kietaspran- palaimintų. O mes, kunigai 
jinti “socialistiški ryšiai.” ' ,v‘ ’ 1 .... ...................... J - 2—

Esant šitokiom aplmky-’su savim nepasiėmė! 
bėms, tylėti, atsisakyti nuo ■ 
kritikos negalima. Ir kriti-: 

jau i 
Ji eina “New* 

York Call“, “New Rep”^i;-“ 1 
’’The Masses”, “New 
ker Volkszeitung,” “ 
can Socialist“, siekia net I 

s()_ tulus buržuazinius žurnalu.'- 
x • 'ir tokius buržuazijos vado-

Darbininku miniu’vus> kaip “Springfield Re- 
LJcll UlIllIUYŲ. IIlllllLl i i !• n įpubliCcin.

skunerio

apie

nes jų yra dangaus kara
lystė.” Iš šių Kristaus žo- kokiais, tamstos supratimu', 

. . - - - ,džių aiškiai matyti, kad turėtų būti socialistai?
i sis ir Amerikon neatvyks kiekvienam doram krikščio- | — Mano supratimu socia- 
| jaunų pamokintų vaikinų, njuį mokslas nereikalingas. Ii štai turėtų gerbti carą, nes 
Itai mes neteksim nei redak-,juo ^niOgUS apšviestesnis, po jo globa visgi negalėjo 
j torių, nei administratorių, i tuo sunkiau jam savo dūšią ištautėti. Lietuvių biznierius 
nei zecerių. ’išganyti. Jeigu socialistai pripažinti autoritetais ir

Ir nuskęs tada visas lietu- dorais žmonėmis, jei- nesikišti į patriotišką biznį, 
viškas laivas

Aš .visgi norėčiau žinoti,
tiems socialistams turi rūpė
ti tas didelis krizis, ta sun
ki liga, kuria serga socia- 
listiškas judėjimas.

Europos karė parodė, kad 
socialistiškam judėjime ne 
viskas sveika. Ir tik aklas! 
gali nematyti socialpatrioti- 
zmo šunvotės. Vokiečių 
Sheideman, belgų Vander- 
valde, rusų Aleksinskis-Ple- 
chanovas, italų Bisolatti 
franeuzu Herve-Renodel, 

gių sumanymų, lenais ga“!pernerstorfer — įai vis va- 
na tankiai net paremiama,jaį ^os minįos> kurias mes 
progresyviski sumanymai. va(]inam socialpatriotais.

bet parapijo-įkybįų prįSpausti jie ramia iifjw * • v i i • v •' ’sązme liepia zudyties, zudy-
L PO- 

•_ !nam jau seniai dingo iš
Reikia pažymėti, kad galvos šventas obalsis: dar- 

neprigulmingų kunigij, bįninkąį vįSų galių eikite iš- 
i, labai ;vien. Jie jau seniai pasakė,

čiose viešpatauja ta pati 
prietarų ir religijinio opiu
mo dvasia, kaipo ir Romos 
trusto bažnyčiose, tačiaus 
neprigulmingose bažnyčiose 
žmonės jaučiasi smagiau. 
Tenais, bent tuo tarpu, ne
plūsta socialistų ir jų laik
raščių, neplūsta visų pažan-; ang]ų Hyndman, austrų —

Nei “New York Call”/nei,Pačios bažnyčios priguli ne:Ne varu verčiami, ne aplin- 
“Naujienos”, nei kuris bent vyskupams, "y?— 
kitas doras socialistų laik- nams. Tuomi skaudžiai už-i 
rastis nepriėmė rinkimų lai- gaunama interesai bažnyti-' tįes jr ^udyties. Tiem 
ke kapitalistų partijų skel- nes hierachijos. ;----  • -i-

Nei “New York Call”,; nei

bimų. Išimtį padarė tik
“Milwaukee Leader”. Re-’tas“ i 
publikonai ir demokratai bent pas lietuvius ___ ___ ____  _____
negalėjo prieiti prie sociali- prastas. Tai vis daugiausia darbininkai turi padėti 
stiškų minių su socialistų '“buvusieji žmonės”, tačiaus j kapitalistams įgyti naujų 
spaudos pagelba. “Milwau- nepaisant blogi] ypatybių ku-Hj-jkų, įai yra rūpinties, kad 
kee Leader’ sulošė išdaviko nezaležninkų, žmones ,tautiškam bizniui kuolabiau- 
rolę, išduodamas visų sočia- linksta prie jų ir tai parodo, sja sektųsi. Pasiskaitykit, ką 
lįstų spaudą. Jo leidėjai iri kaip baisiai jiem įkyrėjo ,ra£0 rusų Maslovas, austrų 
redaktoriai atidarė kapitali-, Roma iy ta tvanki atmosfe-|penner ai.])a pOnai iš“Socia- 
stams duris į socialistų au-d’a, kurioj prisieina gyvent ]istiseho Monatsheftc.” Jie 

jos buriutėms. . į^k ir šneka apie tai, kai])
Klerikalų laikraščiai ;prisitaikius prie kapitalistų 

L ? “Darbiniu- i interesų. Ape tai, kad socia
lias didžiai susirūpinę ne- ,]įstu priedermė yra užkovot 

“M. zaležninkų judėjimu, kuris sena pasaulį, pasaulį bjau- 
mu- įgauna vis platesnę forma. ' vybių ii* išnaudojimų, 
it jo 1 as judėjimas muša katali- tai kad išdraskyt tą 

nemokamo •' apgarsinimą, -kų klerikalus dviem žyilg- įr plėšikų lizdą, jie 
mes ' hn tai padaryti, sniais — medžiaginiu ir ide- nešneka.

)dami jam kreip- jmiu. Užtat vardai Jankau- 
us prie rejublikovių ir de-'sko, Mickevičiaus, Strazde- 
mokratu. v

igu jie savo partijos permai-Įnes mes ant to turime spe- 
|nytų platformą, tuomet vi- ciales privilegijas. Ramiai 

’’Keleivis” tveria bendro- siškai kitaip į juos žiūrė- užsilaikyti ir daryti tą, ką 
vę. Dabar nevalia apie tai .tume, nieko prieš juos netu- mes liepiame. Nežiūrėti 
rašyt. Pagirs! — bus bloga, retume ir broliškai gyven- ’mums į pirštus, kuomet mes 
papeiksi bus dar blogiau. tume. ' tvarkome labdarybės iždus

* * * * * i
Kun. Mockus nedalyvauja 

musų laikraščių peštynėse ir 
jam daugiausia sekasi.

* * * * *
Musų redaktoriai besigin-1

(čydarni užmiršo ir apie po- 
įpieros trustą, kinas iš jų vi
sų juokiasi.

Kada nebus popieros, ne- . .;ir jų gaspadines.

tume. j tvarkome labdarybės iždus
I — Gerai, bet aš norėčiau i ir nieko nerašyti į laikraš- 
išgirsti nuo kunigo, kokiais čius apie blogus darbus, 

. turėtų būti socialistai?
— Pirmiausiai kiekvienas 

sociailstas turėtų prigulėti! 
i prie parapijos; taipgi ture- 1 
tų prigulėti ju žmonos L 
vaikai. Visi turėtų regulia- .socializmo mokslą.

■ riškai parapijines duokles • __ .

Įneš mes jų nepapildome.
— O paskiaus?
— Tuomet mūsų sociali

stai pasidarytų tikraisiais 
ir socialistais ir elgtųsi pagal

stiškų minių su socialistų “buvusieji žmonės”, tačiaus

di tor i ją.
Nejaugi toks nachališkas 

pasielgimas praeis jiem vėl-. ‘ Draugas 
tui?

Kuomet neseniai
Leader” kreipėsi prie apie 

vagių 
jau

ir 
prie 

iš

; duokles' — Oi, oi! Žinai ką, tams-
1 užsimokėti. Gerbti kunigus .ta? Kada aš išgirdau tams- 

Partijos tos nuomonę, kokiais turė- 
programa turėtų būt perinai 
ryta- Socialistų partija vi-

kyti šiandienini surėdymą.
Visa socialistų partija turė
tų atsiduoti bažnyčios glo
bai ir kunigai turėtų valdy-

tu būti socialistai, m n 
pilvą pradėjo skaudė \ 
sveikas, tamsta! ’ , •

Na, brangus skaitytojau, 
dabar tu pasakyk man, ko
kiais turėtų būti socialistai? 
Ar tokiais, kokiais jie da
bar yra, ar tokiais, kokiais 
nori kapitalistai, kunigai ir 
smukliniai patriotai?

Pagal Sczypawką
Pašešupis..

i.ois ].ams virstant ir socialistai 
užsitarnautų dievo malone. 
Kiekvienam socialistui, po

jokiu pekliška bausme ir išmeii-
būdu nesuprantu: kodėl A. mu iš partijos, turėtų būt
Rimka yra “Naujosios. Lie- uždrausta skaityti visokie DARBININKŲ BŪVIS EI-

i raštai, apart maldaknygių. NA BLOGYN, O KAPITA-
-»r i i • • \ " l t rannir pvdvkt

tuvos” atstovu Amerikoj ?
Vistik- jau reikėtų susi- 

Berno prast ir rezignuoti.
* * * *

LĮSTŲ geryn.Mano nuomone, tokiais tu
rėtu būti socialistai, c

— Kunigas sakai, Ir kaip keistai išodo, kad 
prie dabartinės technikos, 
prie dabartinių mašinų išto
bulinimo. prie tokio civiliza-

kad 
dva-

Tie kurie mano, kad social 
i patriotizmas esąs karės pro
duktas, daro didelę klai
dą. Jau daug laiko prieš šią 

’karę socialpatriotiška ideo- 
•logija padėjo suleisti šak
inis. Atsiminkite, kad dar 
'1907 metais, laike tarptauti- 
inio kongreso Štutgarte, jau 

,'buvo daug tokių žmonių, 
i kurie nei kiek nesijiiktino 

. . ' iis ir dan-; . 'mis.
!imperializmo interesai!

FRANCU A TURI' Ma.n r()(p)S» Kiu atėjo lai- 
KOLIONIJU? |kas, jau pribrendo valanda 

 c ' ’rengti socialistų minias prie 
Francija turtinga kolioni- Į tos nuomonės, kad 

jom visose dalyse pasaulio, cialpatriotais reikia 
Azijoj Francija turi: veikint.

franeuzišką Indiją su 276,- i jie nenusives su savim. 
484 gyventojais, franeuzišką; Tie Europos socialistai, 
Indo-Chiniją su 16 milionų kurie karės audrose neuž- 

. . , miršo darbininkų klesos
; Afrikoj: Alžiriją su 5 mi-.reikalų, pasakė, jog reikia 
i liūnais gyventojų, f raneuzi-: daryt kas nors naujo, kad 
šką Kongo su 9 milionais gelbėt socializmo garbę, kad 
gyventojų, Madagaskarą gelbėt darbininkų judėjimo 

,„ (sala) su 3 milionais gyven-. reikalą. Tai buvo Ziminer- 
fojų, Mayotte, Reunion, So-.Waldo socialistai. Tiesa, tai 
mali pakraštys, vakarų Af-.ne vienodų pažiūrų žmo- 
rika, Sakara ir Tunis — a- 'nes. Jų protavimo vingiai ne 
pie 13 milionų gyventojų. 'visuomet susisiekia bendroj 

Amerikoj: Guadeloupe su veikimo linijoj, bet juos 
212.000 gyventojų, Guiana--. jungia viena bendra idėja— 
49.000 gyv.. Martinique, St. pabudavot tokį Internacio- 

ierre — 196.000 gyventojų, nalą, kuris pavojaus valan- 
Australazijoj: Naujoji doj nenueitų sykiu su kapi-

f Kaledonija — 50.000 gyven- talistu klesa.
VI“ ' r/- ‘ i v v. .; Zimmerwaldieciai yra ru- 

’i}) matot, Fran- stųs. Jų širdis dega kerš- 
augštai pakilusio tu. Jų socialistiška sąžinė; 
lio imperializmo nerimsta. Jie jieško naujų ;

■kelių, kad gelbėti brangų 
žiburiukas, reikalą.

  į O tuo tarpu, tokie socia- 
New Yorker Volkszei- išdavikai, kaip Herve 

ir'tung” (8 d- sausio), • įdėjo -rūpinasi Konstantinopo- 
i“L.” redaktoriaus raštelį a- iiu, tokie krastutima! 0P°r- 
• pie lietuvių socialistų judė- itunistai, kaip Bissoloti di- 

• - ------------ ’ • ddziuojasu kruvinais medja-
kaip

lio, Urbono ir Burowo veik' 
nenueina nuo skilčių kleri
kalu laikraščiu. * »■ i

Mes manom, kad susipra-, 
tusiems dąrbininkams nėra;

Rusu socialistu dienraštis'.!0^0 reikalo gelbėti savo, 
-Novy’ Mir” ‘(77 Saint dūšią, per tarpininkystę vis 
Marks Pl. New York City) .vieną Kemešio ar Mickevi- 
pakrypo kairiojon pusėn. Ičiaus. Faktiškai imant, 
Šiuomi tarpu faktiškais to .vienas ir kitas spekuliuoja pačių savęs kritika j
dienraščio vedėjais yra drau peklos baisenybėmis ir dan-; . . u t ų n^ėjo prasidėjo. Ji eina “bT 
gai Bucharin ir Cudnowsky,'gaus gėrybėmis. -mis’ Jiem lupcj( ~ ......... - — - ’ -
neseniai pribuvę iš Euro-!
pos. Senasis “Novy Mir” re-'kIEK 
daktorius T. Ellert, aiškiai i 
palaikęs socialpatriotų pusę, 
aiškiai pripažinęs, kad Eu- . 
ropos karingieji socialistai / 
gerai daro, remdami tarp- 
tautišką žudynę, jau valan
da laiko pasitraukė iš urėdo 
ir nuvažiavo j Philadelphia t(). 
pastoti ammunicijos inspek-, 
torium.
• Musų skaitytojams jau ži
nomas N. Bucharino var
das. Retkarčiais drg. šven- 
čioniškis išverčia “Laisvei 
jo populeriškai agitatyviškų 
straipsnių. i

Naujoji “Novy Mir” re
dakcija aiškiai atsirubežia- 
vo nuo tų socialistų, kurie 
pripažįsta tėvynės gynimą. 
Ji smerkia socialpatriotus ir 
tame mes jai pritariam. * 
Mes tik norėtume, kad eida
ma kairiuoju keliu, ji 
suomet žiūrėtų abelnų parti-, ' 
jos interesu, niekuomet ne-

• a • i x ei j a yi asmervuotų, niekuomet ne- 
kryptų prie sektantiškumo. 
Painiuose socialistų judėji- i 
mo klausimuose ir ypač A- * 
merikos partijos klausimuo-i 
se mes patariam redakcijai: 
visuomet būti atsargiai 
nekrypti perdaug didelėm į 
kraštutenybėn. ; i.

Kadangi išlaikytas “No- jimą (apie mūsų spaudą į 
vy Mir” yra labi: svaraus Vilniečio laišką). Vlais ^tokie vyrai

NOVA MIR’” 
RANKOSE.

NAUJOSE

Kuomet tautininku veikė-inrieš tokius socialistus
1 • i .

suvažiavimą !jai perskaitė apie klerikalų siškija nekovotų?
bet— Ne tik nekovotu 

dar šventas tėvas, vyskupai 
socialistus

įdžiai klerikalai nei Šliupo tuojaus prie tokios socialis- 
‘Į tų partijos prisirašytume, 

Mauras atliko savo darbą sykiu su socialistais pra-
- mauras gali sau eiti. ’kalbas sakytume ir agituo- 

čiru Viru. tume žmones.
---------  -------------------- j — Kai]) matau, kunigas

Kokiais turėtų būti

dien milionų darbininkų gy-. 
venimas eina vis blogyn^ ir 
blogyn; jų būvis darosi sun
kesniu ir nepakenčiamu. 
Pažvelgus į dabartinę civi
lizaciją, į dabartinę techni
ką ir pažvelgus į tuos dar
bininkų milionus, kurie kas 
dien veda kosmarkiausią ko
vą, kad apsigynus nuo bado, 
išrodo, kad visas mokslas, 
visa civilizacija, visi doros 
skelbėjai, visi tvarkdariai 
viešpatauja tik dėl palaiki- 
mo milionų darbininku ver
gijoj ir didžiausiame sku.'A 
d e ir kad sau jale kapitalistu 
galėtii puotauti ir be saiko 
išnaudoti darbininkus.

“Neteisybę kalbi!’” — su
šuks kapitalistas, išgirdęs 
mano žodžius.— “Penki me
tai atgal, mokėjau savo 
darbininkams po $1. ir $1.50 
į dieną ir jie dirbo po 14 va
landų, o dabar moku po $2 ir

žengiau kareiamos slenkstį $2.50‘ už 10 vai. darbo die- 
ir atsidūriau vidury, kai]) iš-' ................................
girdau balsą: “Socializmas 
— liga”! Tai buvo lyderio

iš tokiu mulkiu duonos ne
bus! Todėl lik sveikas.

Iš bažnyčios atstovo palo- 
ciaus nusidanginau į^Anson. 
!Conn. ir tiesiai patraukiau

— Man išrodo, kad tokių i tautišką karčiamą, kurioi- 
tamstai Įje nuolatos būna tautininkų

ilgai, laukti! Likie'lyderis, agituoja už savo 
brangią tėvynę Lietuvą, 

tęs tokį svarbų at- kai]) išmanydamas keikia, 
socialistus ir net į augštj iš-

socialistai?

~ . .v . . 'socialistu prisieisO štai, pries mane ir pi r- • 
masai “The linternationa- ! &*•/ q 
list” numeris, organas “So- S 1 
cialist Propoganda Leage of: 
America’. Tai kairiojo zim 
merwaldieciu sparno orga
nas. (Dar bus)

sakymą nuo kapįtalistų at
stovo, nuėjau pas vieną iš Įkėlęs skunerį grūmoja tiems 
; bažnytinių tūzų, kad ištyrus: išgamoms. Aš jį skaitau mu-

/ ./ 'kunigu priežastis kovoje suL. Prtiseika. . 1; socializmu.

! MARGOS 
£ MINTIS

| riau jam,—nežinau, kaip 
t tituluoti bažnyčios galvą,— 
t šviesiausiu, skaisčiausiu
X .V| kai]) nors kitai]) ir uz
X prašau atleidimo, nes

:bažnyčia neturiu jokių rei-

ai

su tautos didvyriu, tėvynės 
gynėju, todėl norėjau ir su 
juomi pakalbėti. Vos per

na. Vadinasi, darbininkų 
būvis žymiai pasigerino-

Gerai, ponuli, mes dabar 
dirbame trumpesnes dar
bo valandas ir gauname di
desnę algą, bet ar jūs pri
simenate, kad penki metai 
atgal už mėsos svarą mokė
jome 10 centų, o dabar tu
rime mokėti 80 centų? Pen
ki metai atgal aš galėdavau 
pragyventi metus laiko išlei
sdamas du šimtus doleri’

— Vardan dievo tėvo, sū- o dabar už tokį pat pragy- 
naus ir dvasios šventos, —<venimą neužtenka jau šeš’

I
I 
o 
tį<@><$<0 <$><§> <§><$> <$■

Sako, jau esąs padarytas kalų. Pasakyk man 
'•įnešimas, kad i 
ui argų minčių i 
'Sako, kad tai žmonių kur-j 
stymas vienų prieš kitus. 
Nevalia bus minėt nei Ba- 

igočiaus, nei Kapsuko, nei 
! Grigaičio, nei Šukio vardų.

Tai yra reikalinga dėl vi
suomeniškos ramybės.

* * * * *

Kiti dėl žmonijos gero- sugriauti,— visiškai sunai-
vės ant kryžiaus mirė, tai kinti ir savotišką tvarką už- siu išpuolęs, kad klau$

kad ką tuos raudonkaklius vėl- darbininkų, jeigu kokį no 
,. ___ _ ________ o nius keikiu? Juk tie raudon-!--------------------------------------------

i juk tas negalimas daiktas; kakliai —

dievopnaugia tuos raudonkaklius! 
s taip uoliai ■— pridūrė keli girti tautie- 

’ čia i, statydami -ant stalo
uždrausti tarne, kodėl ji

rašinėjimą.(kovojate prieš socialistus?
' — O švenčiausia, panele! Iskunerius.

Tamsta klausi, kodėl mes 
kunigai kovojame prieš so
cialistus? Mes kovojame to
dėl, kad socialistai — žino-

! — A tamsta socialistams
Į pogromą rengi? — Užklau- 
■ siau Ivderi? — Už ka tams- 1 • . , 4 i ta juos tai]) mokini?

nijos ardytojai. Jie nori vi-i
są draugijinį surėdymą,ku
ri sutvarkė mūsų viešpats, prabilo susinervavęs patrio- šimtų.

man dėl žmonijos gerovės vesti. Socialistai nori, 
nebus taip sunku atsisakyt-visi žmonės būtų lygus, 
rašinėt margas mintis-

tas. — Ar tamsta iš d$he- t Pirmiaus jums, ponai 1 
, už pitalistai, reikėjo dešimtie

didžiausi musų Tąsą ant 3čio pusi. 3- c



Ar tai strinžierka 
atvažiavo?

— Atvažiuoja mano sesuo Agota-
— Atvažiuoja mergina!.., — nusistebė

jo vienas iš burdingierių.
— Ar jauna? — paklausė kitas.
— Ar graži? — bumbtelėjo trečias.
— Na, kad pradėjo klausinėti... Ugi

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)
•--------------------------------------------7--------------
daiktą darydavote, o dabar, 
prie pagerintų mašinų, tą

vaistas labai veiklus. Į kūną 
priimti doza yra į gr. Ži
noma, tulupse atsitikimuo
se galima duot gerokai dau-

kokis nors incidentas ant 
gatvės ar namie; svečių at
silankymas ir tūli kiti pana
šus dalykai duoda geras pa

(Tąsa)
“Dvasioje žengdami per jūsų slenkstį, 

tariame: tegul bus pagarbintas Jėzus Kri
stus. Turime nodieją, kad atsakysite, ant 
amžių, amžinųjų —amen.

O dabar, duodame žinoti, kad esame 
sveiki iš loskos pono dievo, to ir dėl jūsų 
žičijame jūsų gyvenime.

O dabar apznaiminam, kad musr duk
tė, o jūsų sesuo Agotėlė išvažiuoja pas 
jus 15 dieną liūto, pagal naujo kalendo
riaus.

O dabar apznaiminam, kad musų duk- 
kumelaitė padvėsė, o dvyloji karvė apsi
veršiavo. Taip visi gyvuliai sveiki iš loskos 
po dievo, kad dievas čėslyvai duos, tai ir 
žaloj karvė apsiveršiuos, tai pieno turėsim.

O dabar daugiau neturim ko rašyti, pa
siliekame sveiki, ko ir dėl jūsų žičijame. 
Kaip atvažiuos Agotėlė, tai daugiau navy- 
nų papasakos.

Jūsų tėvelis ir motinėlė ir brolis Rau- 
takas ir seselės pasiliekame dideliame nu
liūdime iš iškadoš, kuria mus dievas nuka
rojo, atilodamas t okią smarkią kumelai
tę. Per švento Martyno jomarką siūlė net 
50 rublių.”

— Na, tai matote, kiek daug navynų at
rašė tėvai, — nusišypsojęs, tarė Kriaučius 
kišdamas laišką į konvertą ir duodamas jo 
avininkei.

— Kad atvažiuoja!... Tai bus vaikinam 
‘džiaugsmo. Dėkui, kad paskaitėte- Kaip 
atvažiuos strindžierka ir atvežš sūrį, tai 
jums pusę atnešiu.

— Ale, kad nieko nerašo apie sūrius,— 
pastebėjo kaimynka.

— Tai niekis. Aš visose gromatose pri
miniau apie surius. O čia rašo, kad karvė 
apsiveršiavo, tai jau nei kalbos nėra.

— Tai ir sudiev. Reikia skubintis na
mon.

— Keliaukite sveikos, —mandagiai ta
rė Kriaučius, leisdamas pro duris mote
ris.

Moterims išėjus, Kriaučius atsisėdo 
ant krėslo, palingavo galva, atsiduso ir 
tarė savo moteręi:

— Na, dabar, tai jau bus kalbų, kad 
nei poteriauti nedaviau. Tik spėjau pote
rius sulaikyti, tai kad paraudo abidvi, kaip 
vėžiai. Kasžin ką pamislino?

• — Tegul sau plepa. Juk mums neskau
dės, — lėtai ištarė jo moteris.

— Jau laikas eiti pas graborių, —pa
žvelgęs į laikrodį pastebėjo vyras.

— Eik, — atsidūsėjus, ištarė moteris ir 
pradėjo šluostytis nuo veido ašaras, kurių 
negalėjo sutaikyti.

ir kūdikiai, kuriems moka- žymėta 7į gr. tai jau reikė- 
te nepalyginamai mažesnę tų klausti, ar žmogus liks 
algą. Prie tokių __

• nors darbinin-'sėklas. Priėmimas 7į gr. 'žmonės neretai žeksi, nes 
kai dirba trumpesnes valan- chlorinio gyvojo sidabro 'a]kohdlis ėda pilvą. Te-

eina nuo pilvo perštėjimo, 
tuomet geriausiai išvemtikaip atvažiuos, tai pamatysite, atkirto ga- te nepalyginamai 

spadinė. algą. Prie tokių
— Ir vėl baderis atvažiuoja, — bumb-!aplinkybių, i__

telėjo gaspadorius,
— O kas jau čia per baderis? — už

klausė gaspadinė.
— Lyg tu nežinai. Kaip tik atvažiuos,

tai tuoj drabužius supirkie, tai jaunikius iš- 
rinkie: tas negeras, tas prastas, tas pijo
kas, tas mažai uždirba, tas lėtas, kitas vėljgėjo, o keno pagerėjo 
koks ir nėra galo toms sugertuvėms ir tų, kurie gauna 25 nuošim-|j pilvą ir žarnas" ir kiti gy-‘arba druskos su uksusu tan- 
tiems riksmams per naktis, — rugojo gas- čiais algas didesnes, o už ............. ‘
padorius. pragyvenimo reikmenis mo-, ženklai.

gyvenimo,gyvas nors tiek, o ne apie jo'arba išmazgoti pilvą. Girti' 
dnrninin-1 oXL-lno PmAtMlmnc <71 !* - ____ i. • vi* ___ <

d_as ir gauna didesnes algas, (corrossive sublimate), ver- čiaus kada žeksčjimas paei
jūsų pelnas trigubai padi
dėjo, negu penki metai at
gal.

Na, ir keno būvis pablo- ■uždegimas, pilvo ir

tetų pasišaukti daktarą ir na be žinomos priežasties, 
gerokai susižinot su grabo- įkartais išgėrimas stiklo spi
rtam. Būtinai įvyks inkstų J rito sustabdo jį. Ledo čiul

bamų pimas, priėmimas šaukštelio 
uždegimas, kraujo bėgimas druskos su citrinos sultim

na be žinomos priežasties,

didesnes, o už 'vuoju sidabru užsinuodijimo kiai pagelbsti. Kada ne vie- 
Man matos, kad nas minėtų būdų neveikia, 

visai tuomet reikia eit pas gydy-— Tk jau tu nesirūpink perdaug. Nu- ;ka 200 nuošimčių brangiau, i klausimas pastatytas
pirksi kokią jakutę, tai ir viskas. Patalinį j ar tų, kurie darbininkams i neaiškiai: nepasakoma, ar .to ją, kuris jieškos priežas- 

kokia plikė atvažiavus be nieko. < 
vakarais pasilinksmina, pašoka, išsigerta'landas, bet pelno gauna 
kokį afigalą (pusgorčių) alaus, tai tas 200 nuošimčių daugiau, ne
rudos niekam neužkliūva už liežuvio, —tei- gu pirmiau? 
si no gaspadinė.

i temokę* t** lekcija* j*u mc 

į Kalbeli Ir Rašyti Angį, 
j Jei netiki šitam pranešimui, tai per’ 
’ pirmą lekciją, o persiti)rinci ar 
j 'Pricipki 10 centų, o tuojau)- ga»»4i 
. MONTELLO CORRESPONDENCE SCHOOL. 
• MONTELLO. MASS.

V Tik ką išėjo iŠ po spaudos 
o Puikus Teatrališkas Veikalas 

| Ant Dugno 
X šis veikalas tinkamas perstati- 
y nėti bile griovei be skirtumo, 
y Taipgi labai naudingas ir 
2 šiaip kiekvienam perskaityti, 
X nes labai vaizdingai aprašo 
y skurdų biednų Rusijos miestų 
/ žmonių gyvenimą, ir kokios bu- 
y va to skurdo ir vargo pasek- 
X mes.

Popietis- Angliakasiai pradėjo eiti iš 
darbo: juodi, nuvargę; batai vienų šlapi ir 
purvini, kitų aptraukti juodų dulkių stora 
pluta. Viens po, kito pradėjo rinktis į pir- 
miaus minėtą kambarį: pareina visas pur
tinas, tuoj sėdasi, nusimeta visus drabu
žius, įsistoja į taip vadinamas šlipes, keli
nės vos nevos nenupuola žemyn — lenkiasi 
prie didelio ceberio ir prausiasi. Kad šiek 
tiek paguodojus moteriškę, šiek-tiek pa
slėpus bent antrąją kūno dalį, pas mainie- 
rius nėra reikalo. Jie jokios sarmatos netu
ri ir nežino, kas tai per daiktas “sarmata.” 
Bet gerai supratus mainierių gyvenimo ap
linkybes, atrasime, kad jiems mandagumas 
nereikalingas. Kuomet ir gaspadorius su 
savo moteria ir burdingieriais miega ir val
go viename ir tame pačiame ruime ir taip 
pripranta vieni prie kitų, tai sarmata jiems 
lieka nereikalinga.

O jeigu pasitaiko, kaip jis vadina, koks 
purimas, išgeria kelis viedrus ataus, tai 
daugelis atsitikimų yra, kad gaspadorius 
atsigula pas burdingierių, o burdingierius 
pas jo pačią. Tokiame atsitikime ant ryto
jaus sutaiko abi pusi tik vienas gorčius a- 
iaus. Ir dalykas užsibaigia.

Gaspadinė išdėstė visiems po porciją, 
. visiems po kepalaitį duonos (nes kožnas 

savo valgo), kiekvienam po stiklinę cuk
raus ir po kavos puodelį. Visi su įnirtimu 
pradėjo valgyti. Gaspadinė nešė laukan šla
pius drabužius bei batus. Kuomet viskas 
buvo apdirbta, gaspadinė, atsiminė gautąjį 
laišką ir su džiaugsmu

—Ar žinote ką vyrai? Pasakysiu ge
rą naujieną.

— Tai jau sakyk, sakyk, — prabilo jos, 
vyras pirmas.

v......   C--- ,
• tų, kurie darbininkams 'neaiškiai:

, gr. skiriami priėmi- ties ir vartos ką nors tin-
■ ar morphiną, ar 

kurioj norima žudyt vyro chloroformą, ar amalynį nit- 
sėklą. Jei kalbama apie so- • ratą ar ką kitą, 
liuciją, turėtų būti pažymė-' 
ta i kiek vandens norima tie
7 į gr. dėti, tuomet aš gale-

Jgas pakėlė ant 25 nuošim-'tie 7į . ______ t____  vlcn
O ką čia'čių ir sutrumpino darbo va-’mui ar solinei jos padarymui, karną —

ant

Manau, kad platesnių pa-
— Neužkliūva... Ar nežinai, kada at- aiškinimų nei nereikės. Da- 

Pagėrėme per bar kįla klausimas, ką dar- 
vieni bininkai turi daryti, kad pa- 

apskun- gerinus savo būvį? Oarbi- 
eigu tu 1 tankai neprivalo iš niekur 

turėsi'taukti sau paramos, nepri- 
išsikraustyti, nes kaimynai negali miegoti valo tikėti, kad kokia t„_ 
ramiai.

— O airišiai ar nešit rauko 
Net sienos dreba, kaip tas plikis 
kuris bažnyčioj kolektas renka, 
mušti savo pačią. Mat, jiems tai valia, 
mums ne,— debatavo gaspadinė.

— Šiaip, ar taip kalbėsi, bet kad nege
rai, tai negerai perdaug varijavo!i stubo- 
se, — spyrėsi gaspadorius.

— Jau tu nesirūpink per daug. Aš pri
dabosiu tvarką. Kai]) tik norės kas peštis, 
tuo už šluotos ir per duris lauk, — išdidžiai 
atkirto gaspadinė.

Gaspadorius pavalgė, užsirūkę pypkę, 
ir pradėjo mąstyti, kaip čion atsikračius 
nuo tų pasilinksminimų ? Jis nebuvo socia
listas, vienok ir ne priešas jų. Buvo ramus, 
mažai-mėgdavo gerti ir norėjo ramiai gy
venti- Jis buvo rimtas,bet ir didelis štuko- 
rius. Taigi jis ir'mislino, galvojo, kadi 
kokį šposą iškirtus, jog sarmatytųsi ateiti 
pas jį kiti. Paklausęs,kada atvažiuos, išėjo 
pavaikščioti.

Ėjo galiuką keliu ir vis mąstė, 
čion iškirst šposą. Pypkis užgeso ir jis pa 
sirėmė ant šalę kelio stovinčios tvoros. Pa-i 
tvory griaužė nudžiuvusia žole vienos na-1 
šlės, ožka. Jis bežiūrėdamas į jam nelabai 
pažįstamą gyvulį, sumanė parengti ją 
merginą ir pranešti, kad atvažiavo jo pa
čios sesuo.

važiavo Antanuko sesuo?
kelis vakarus, pašokome, išsiplovė 
kitiems ausis ir kas buvo? Airišus 
dė palicmonams, tie ir pasakė: “ 
nenustosi rėkavęs savo stuboj, tai

tai 
nematoma jiega nusileis iš 

stubose? augštybių ir pagerins jū bu- 
airišias,' vi. Darbininkai privalo or- 
pradeda’ganizuotis,

Apie bėgimą kraujo iš 
nosies aš jau rašiau “Lais
vėj” pereituose metuose, ro- 

, todėl 
raskite straipsnį, iš kurio

jčiau atsakyti, ar ji bus stip- (|os spalių mėnesy,
ri gana vyro sėklai nužu
dyti. Kitas neaiškumas, kur Į daugiau sužinosite, negu iš 
ta sėkla turi būti, kadd mi-Įtrumpo atsakymo sužinotu- 

Umėte.nėti vaistai ant jos veiks: 
vyro organuose ar lauke? 
Reikia klausti aiškiau.

Apie sėklos patekimą
— ji gali patekti lai- 

privalo jke lytiško akto,'bet kartais 
gilintis į klesinę kovą , pristik už kelių valandų paten- • 
valo prigulėti prie socialis- jka. Jokio aštriai apribuoto ' 

taiko nėra. Nestebėtina, kad j 
tūlos ypatos, kurios vartoja 
vaistus apsisaugojimui, ne
retai apsigauna, nes vaistai 
nepasiekia tų seklų, kurios j 
urnai patenka į gimdą.

Žeksčjimas paeina nuo i

A. Montvidas.
315 No. Ashland Avė.

Chicago, Ill.

Y šį veikalą parašė garbus ru- S 
i o sy rašytojas MAKSIM GORKIJ. $
i Lietuviu kalhon išvertė KARO- a

LIŠ VAIRAS. &

y Sulošimui šio veikalo reikia X 
A l7 ypatų. Y
X Dabar užstojus lošimų sezo- « 
■d nui, kiekviena kuopa, Draugija, o 
Ibei grupa renkasi ir mokinasi g 

geresnius veikalus kad šulo- X 
šius šiek- tiek pasipelnyti Ir g 
pastumti musų kultūrą pirmyn. $ 
O šisai naujas 4-rių aktų vei- S 
kalas kaip tik ir atsakanti to- g 

kiam reikalui. o

Knygute susideda iš 96 pusi. 5 
Kaina 40c. Reikalaukit pas: g

P. M. SOLOMSKAS, 8 
255 Broadway, S. Boston, Mass >

tų partijos. Ir kada darbi
ninkai susipras, kada jie

Lietuvių Unijos
Muzikantų 

BENAS.

Pirkite LAIKRODĖLI

siras ir ta jiega, kuri page
rins jų pačių būvį.

Kada darbininkai paliaus 
klausę kapitalo tarnų, kurie 
daugiau nieko nežino, kaip keletas priežasčių ir jo me-i 
tik kalbėti apie savo šalies ’chanizmas sudėtinas, ko aš ' 
garbę, apie jos apgynimą ir neaiškinsiu. Jis darosi nuo! 
nuo priešų, kada darbiniu- įlaiks nuo taiko smarkaus 
kai paliaus klausę dvasiškų į trukščiojimo arba spazmos 

diapharzmos (muskulinė 
plėvė, kuri skiria krutinės 
kiaurinę nuo apatinės (“pil
vo”) kiaurinės ir kuri lošia 
svarbią rolę kvėpavime).

tėvelta pasakų apie dangaus 
malonybes ir peklos baiseny
bes, kada darbininkai į sa
vo rankas paims šalies val
dymą, tuomet jie galės pa-

i . gerinti savo būvį, tuomet
ai įgalės išsigelbėti nuo bado ir

i žmoniškai gyventi. Tik i (
cializmo tvarkai įvykus, dar žarnų susisukime, apendici- 
bininkų būvis turės pasige-

l. rinti.i

paklausė:
— Ar, Tamsta, negalėtumei man pasko-i 

linti savo ožka ant vieno vakaro?

nustebus paklausė sena našlė.
— Man reikalinga.
— Bet ką tu veiksi?..

viams.

daugelio priežasčių: pilvo ir 
so-j vidurių plėvių, užsidegime,

tyj, pūliniame pankreatityj, 
kyloj, šiltinėse. Bet ne kiek
vienas žmogus šiuose ir ki
tuose atsitikimuose turi 

įivi | fl aižeksėjimą. Išgėrimas ko 
Pool61/m 1 m 01nors karšt°!u-ba pcrdaugj I uu!oi\l 111 Ii dl šaI,to’ suva,p;niias s£iustsoi ! ■ ■■■ valgio, susisaldymas neretai!

 - veda prie žeksėjimo. Ypač 
A. J—lis iš Worcester, iniaži kūdikiai tuoj pradeda

Mass, rašo: kokią veikmę ž(J.<sėti, kaip tik kiek susi- 
.padaro ant vyro sėklos cor-'valdo arba negerą 
įrossive sublimate 7į gr.—-

šposą lietu-,ai- jie užnuodija vyro sėklą nepervirinimas žarnose bei 
i ar ne? 'pilve kartais veda prie žek-

ks su mano ( Kai]) greitai vyro sėkla'sėjimo. Chroniškas inkstui

— Užtikrinu, kad ne-
— Na, kad ne, tai galėsi imti, bet kiek 

užmokėsi?
— Kiek tamsta norėsi?

M. Pu n is

j V Clll.IV) UI HVJįVlcĮ nutįstą | 
igauna. Žarnų ligos ir maisto

i VJ z k X

i šlapume,) padagra ir tūlos 
ko paeina žeksėji- i kitos ligos lenkia prie

ško susinėsimo?
Nuo I 

imas ir kai]) jį sustabdyti, y-'žeksėjimo, nors nėra žino- 
pač vaikuose? una, ar pati liga prisideda

i Ar kenkia sveikatai, jei'prie jo pagimdymo ar žino-Į 
— Penkis šilingus? Lyg butų perdaug,. tankiai kraujas iš nosies bė-;gaus stovis jį padaro. Sme- 
ką padarysi — duosiu. -ga, kodėl jis bėga ir kaip genu guzai, nuomarulis, his-bet ką padarysi —
— O kada tau ji bus reikalinga? * sustabdyti Y
— Už savaitės laiko. j Atsakymas.
— Tai ir gerai. Ateidamas atsinešk vadinamoji corrossive 

ir pinigus.
— Gerai.
Vyras labai linksmas ėjo namon, 

džia puiki, mąstė pats sau, tik kažin 
nusiseks. Parėjęs’atsigulė ir mąstė, .... r „ ,-x-_______ - _________  --
padaryti, kad parankiaus išeitų ir daugiau.tabai retuose atsitikimuose {prie mirties priveda. Sus- I •1 i i rn • i , i w • i ___ -.4. _ 2 _ _____ _ ? iii* i v t —

terija ir kitus nervų ligos,
— Angliškai ypač histerija, kai kada pa-

jblimate druska yra gyvojo ijimą. Kartais atsitinka taip
■sidarbo druska, kurioj ran-; vadinamas nepertraukiamas i 

Pra- dasi vienas atomas gyvojo žeksčjimas, kuris gali tęstis! 
kaip .sidabro ir du chlorino. Ši Į keletą dienų ir baisiai misi-; 
kaip druska yra labai veikli ir Ipnina žmogų, o kartais ir

juokų butų. Taip bemąstydamas užmigo- tevartojama ėmimui į vidų-Tabdyti paprastą žeksėjimą: 
rius bei kitaip į kūną. Pap- gali išgeriant šalto vandens, | 
rastai ji vartojama antisep- jei ne nuo jo jis paeina; jei 

lė ypač žiemos laiku, vienok šiandien jį pu-(tiškiems tikslams, ypač chi-(tas negelbsti, galima 
sėtinai švietė ant gerokai sušalusios že-1 rurgijoj ir obstetrikoj. So- • gerokai 
mės. Miestelio gatvės pilnos nudriskusių iiųliuciją 1:100, tai yra viena laikyti kvėpavimą ant

Nors Škotijoj retai kada pasirodo sau-
, gerti 

že-irurgijoj ir obstetrikoj. So- į gerokai šilto vandens. Su- 
; ke-. 

paišinais veidais vaikų. Į didžiąją mies- 'dalis minėtos druskos į 1000 lių sekundų kartais užtenka, 
telio gatvę įslinko nudriskęs, apie 40 metų dalių vandens, skaitoma sti- kad nustojus žeksėti. Van-, 
vyras, su dideliu ryšuliu ant pečių. Paskui Pria solinei ja ir į 5 minutas(dens paėmimas į burną ir 
jį sekė moteriškė. Ji turėjo du ryšuliu: vie- užmuša visokias bakterijas, gargaliavimas neretai pa
nas rogsojo ant jos pečių, antras po paža- soliucijos paprastai kūno da-( gelbsti. Staigus atkreipimas ( 
stim. Jos, kaip didėji, taip ir mažoji ske-,1^ mazgojimui nevartoja- žeksėjimo atidos į ką nors 
petos karojo sale ryšulio ant peties, kurios ma, išskyrus išimtinus atsi- tankini snstahdntsi- (tankiai sustabdo žeksėjimą: 

jog yra patemyta, kad gaisras,

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

Repeticijos atsibuna 
kiekvieną seredos va
karą, 73 Grand St.

>AR TURI TĄ NAUJĄ < 
KNYGĄ APIE LYTIŠKĄ 
GYVENIMĄ?

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

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

Knygos vardas
Patarmes Merginoms 
Apie Lyties Dalykus.

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

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

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

AR MYLI DAINAS?
Štai nauja dainų knyga, kurioj ra

si daug tokių dainų, kurių niekur jau 
nerandama. Knygos vardas

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

kurioje telpa daugybė įvairiausių dai
nų. Tarpkitųyra nemažai senoviškų, 
kurias mūsų seneliai dainuodavo, bet 
k-aries dabar veik visai užmirštos

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

KAINA 50c.
AR VERTA BŪTI TEISINGU?
Visada yra žmonių, kurie stengiasi 

dorai ir teisingai gyventi, bet kokį 
iio gauna už tai atlyginimų jų 
likimas,—parodo vieno tokio žmo
gaus istorija. Jo gyvenimas taip už
imantis, jog skaitosi, kaipo gražiau
sia pasaka. Tos knygos vardas 
Kovotojas už Teisybę

Jeronimas Savanorolla.
Kas nori žinoti apie teisingo žmo

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

KAINA TIK 25c.
| Reikalavimus ir pinigus 

šiuo adresu:
J. STROPUS,

6 Loring St.,
> So. Boston,

siuskite

Mass.

Telephone 595 Greenpoint.

Daktaras J. MISEV1ČE
Specialistas Širdies ir 

Plaučių ligų.
Nuo 8—10 ryte
Nuo 12—2 po piet
Nuo 6—8 vakare.

270 BERRY STREET

EXTRA!
šioj gadynėj 

negali apsi- 
fjjįAk*pif be laikrodėlio!

““ Tai pirkite laik
rodėlį mano krautuvėj, kur yra 
puikiausias pasirinkimas.

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

Pas mane galite gauti sieninių 
laikrodžių visokios rųšies. Patai
sau sugadintus arba išmainau ant 
naujų.

Iš kitų miestų galite rašyti ir 
musų agentai ateis su sampeliais 
ir paims orderius.

P. V. AGNIS, 
255 Broadway į .. Bostufh, 

-----------------------ęl

\ ______ _

LIETUVIŠKA APTIEK A 

aptieka 
žemiau paminėtas gyduoles galima 

apturėti per pačtą: \
Nuo reumatizmo .................Y... $1.00
Kraujo Valytojas.......... . 1.00
Vidurių Valytojas .................L.. 1.00
Vidurių Reguliatorius............ • 50c.
Trojanka 25 c., 50 c., ir $1.0Q.

Ir visokias kitokias gyduoles\nuo 
visokių ligi}, kurios čia dar nepalmi- 
nėtos, galima gauti per pačtą. \ *

P. A. URBONAVIČIUS, 
151 METROPOLITAN AVĖ.

BROOKLYN, N. Y. ,

Telepnone tyou ureenpoint.

Dr. H. Mendlowitz
27i Berry Street

Gydau ligonius įvairiomis ligomis, 
v ypač mano speciaiė 

tul moterų Ilgos.
Gerui piiė-nykic adresų:

DR. K. AiENDLOWiTZ
271 Berry St., Brooklyn,N.Y.

Kampas So. 1-mos gatves. <

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

Waltz, Two Step, 
Foxtrot, One 
ir įvairus 
madose 
anmi, 
narni, 
kliasoje.

$10.00 pagal 
nuo 9 ryto iki

, One Step 
is naujausios 
šokiai moki-

G—JrerQs. narni, pritatŠkai ir
kliasoje. Mokestis, 

nuo $5.00 iki $10.00 pagal Šokių. Mo
kykla atdara nuo 9 ryto iki 11 vai. 
vakaro, taipgi ir nedaliomis. Mokina
me balių Šokius ir stąge’aus. Klausk 
atsilankydamas informacijų.
THE STERN SCHOOL of DANCING 
950-52 Broadway, Brool

nuo $5.00 iki 
kykla atdara 
vakaro, taipgi ir nedaliomis.



LAISVfi

ie Greenpoint 5231. boba
dos, tai nusipirko par- trijų špaltų straipsnį apie'Ųai prieš visokias vienybes, vietų užimti. Daugelis narių
šelį,” sako kaimiečių “Kovos” nuslydimus

iVU'1 T AUV11AIAU V AVAJ

prie Juk mūsų skaitytojai ■s —. I • 11 • 1 • • į

t prie j Juk mūsų skaitytojai dar ir kuopų kreipiasi į centrą, 
nurodėm, ir dabar veikiausia atsime- |ir klausia, už ką balsuoti,

a du sykiu savaitėj, Ūtarninkais 
ir Pėtnyčioms, 183 Roebling Str. 

Brooklyn, N. Y. Leidžia Lietuvių Koo 
peratyviška Spaudos Bendrovė, 183 
Roebling St., Brooklyn, N. Y.

Pirmininkas —Ch. Liutkus, Sekr 
pagelbininkas red. V. Paukštys, 
retorius A. Jurevičius, Kasierius V. 
Paukštys, Redaktorius L. Pruseika,

Prenumerata metams: Amerikoj 
— $2.50, Kanadoje ir užrubežiuose 

— $3.50; pusei metų Amerikoje — 
$1.25, Kanadoje ir užrubežiuose $1.75.
Telephone Grenpoint 5231.

The Lithuanian Semi-Weekly
“LAISVĖ”

Published by the Lithuanian 
Cooperative Pub. Soc. (Inc.) 

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

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

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

at Broklyn, N. Y. under the Act 
of March 3, 1879.

Yearly subscription rates: in U. S. 
$2.50, to foreign countries $3.50

buvo

kon- 
Svar-

patarlė. Neturėjo Ame- penktadalių ir 
rikos lietuviai socialis- kad ji pirmutinė pasėjo vie- na tą didįjį straipsnį prieš sakydamos “Mes nežinome 
tai bėdos, tad Pildantis1 nybės sėklą.
Komitetas jiems pasam- Argi tai buvo neteisybė? prieš “vienybės”’ 
dė už $25.00 į savaitę Pati “Kova” nieko prieš tai 
Kapsuką, kuris su sa-1 negalėjo atsakyt. Ji tik pa- 
vo “socialpatriotais”, klausė, kodėl “Laisvė” se- 
“marxistais”, cimmer- 
waldieciais” ir dar die- Vadinasi, ji pati mato, kad 
vai žino kokiomis eibė- klydo. O jeigu ji pati mato, 
mis išsivilkęs dirba, kad,kad klydo, tai kam reikėjo 
12 metu lietuviu so- v- C

cialistų darbą Amerikoj 
išdraskyti, suardyti,
draugus supjudyti ir L. 
SS. nuvaryti į kapus, 
jei nepasiseks jam sus
kaidyt, kaip pasisekė 

1906-7 m. jam padaryti su
LSDP.”

Ar atsako “Kardo” 
už tos rūšies pastabą 
ne — visai nesvarbu, 
ta pastaba yra begalo nešva- j 
ri, tai aišku kiekvienam. Toj ; 
pastaboj pilna vulgariškunio 
ir ji nieko bendro neturi su 
rimta kritika. Tai yra sta
čiai kerštinga pastaba.

Viename iš paskutinių 
“Naujienų” num. radome ve 
kokią pastabėlę:

“Draugo Ka] 
vežtas bagažas 
patriotų ir kitokių įdo- “Laisvei”, kad ši veik nieko 'nr dailu buvo šaukti 
mybių sukėlė daug gin- prieš 
čų ir stiprių žodžių lie
tuvių soc- spaudoj.”

Apie ponus socialpatrio- 
tus Amerikos socialistai ži
nojo ir pirm drg. V. K. at
važiavimo. Bent “Laisvė” 
jau niekuomet neglostė tos 
rūšies asabų. Dalykas visai'

se-
niau nenurodė jos klaidas.

red.
ar

bet

prie “Laisvės” kabinėties?
Beje, “Kova” dar aiškina

si, kad ji norėjo, girdi, su
tarties tik “vienai dienai”. 
Nei šis nei tas tokios šne
kos. Prisirengt prie lietuvių I 
dienos ėmė daugiau mene- I 
šio, likviduot darbą — vėlei 
mėnesis. Vadinasi, ji siūle 
sutartį ne vienai dienai, bet. 
dviem mėnesiam mažiausia 

i ir tai tenkinosi tik penkta-

Juk tai ištiesti didelis nu- 
islydimas. Argi išpuolė “Ko
vai” po tam girties, kad

rašė ir neslydo nuo kelio? 
Tokie pasigyrimai niekam 
garbės nedaro-

Mes turėjome atsakyt ir 
“Naujajai Gadynei”, kuri

ko at- užtylėjusi 
social mus, šmakšt ir

fondų vienijimą! Išviso ir nepažįstame kandidačių-” 
obalsius Net Lietuvių socialistų Są- 

“Laisvėje” buvo apie 7 špal- jungos administratorių ren
tos raštų, o “Naujoji Gady-(ka Pild. Komitetas, nes re

ferendumas tankiai išrenka 
nekompetentišką ypatą. O 
juk LSS. daug augščiau sto
vi negu mūsų susivienijimas, 
Sąjungoje yra daugiau inte
ligentijos, daugiau tinkamų 
ypatų, negu pas mus. Ir 

i štai jeigu mūsų Susivieniji-

nė” pamatė tiktai vieną kitą 
žodį.

Nejaugi mes galėjom ty
lėt, kada ji šitaip parašė. 
Mes priversti buvom ginties.

Tai tiek dėl šelpimo daly
ku. Lai duoda dievai, kad 
ateityje nereikėtų jau prie 
to klausimo grįžt. Ir lai so- 
cialistiška išmintis pamoki
na “Kovos” red., kad ji ki
tą syk be reikalo mums į 
akis nesikabintų. Jeigu gra-' 
žiai, draugiškai kritikuos, 
mes dar jei padėkavosim-

Dar žodelis dėl šėru. ’’Ko
va” ir čia prikibo, nors ji 
galėjo visai kitokiais ke
liais duot nuordymus, jeigu 

Ijai rodėsi, kad kas blogo 
i yra. 
suriko, kad ’’Laisve 
jau slysta. Jeigu prie “Lais- galėtų

3 j me redaktorė ir administra
torė būtų renkamos referen
dumu, dėlei virš nurodytų 

i priežasčių, mes išrinktume 
i tokias ypatas, kurios visiš
kai netinka į tas įstaigas. Ir 
tuomet kokiam padėjime at
sidurtų musų organas ir 
sykiu visas susivienijimas? 
Juk ant redaktorės ir admi
nistratorės. guja didžiausia 
atsakomybė! Uždedant ant 
jų tokią atsakomybę, pir- 

Bet ji ant viso svieto miausiai reikalinga išrinkti 
atsakančias ypatas, kurios 

i savo pareigas iš
ves” bendrovės pridera 80 j pildyti. Ir štai, 
sąjungiečių, o jų tarpan pa- v 1 '

, jeigu rinks 
tokias ypatas Pild. Komite-

puolė vienas nesąjungietis, j tas, be abejonės, išrinks
t t^t ta i , negu refe-Kovos” nuslydi- bet LDLD. kuopos tvėrėjas (atsakantesnes, 

.kžt ir prikišo i1* kandidatas į Sąjungą, tai Į rendumas, nes P. K. visgi
• 1 ' <•» 1 k Z 1 O 1 I 1 1 l-\ TTTT/-X t T T T I T 4 l 11 t \ T , I . - . . - - _  _ _  apie daugiau susipažinę 

Joę” nerašiusi ir [tai įžangos straipsny? Pa- Įsais tais reikalais, 
prisidėjusi prie Įsakojimai apie tai, kad Pru-' žino, ii’ reikalui p

“vienybę” nerašiusi ir 
tuo budu i 
žmonių klaidinimo.

su vi
ge r i au

Per skausmą 
j kovą— 

per kovą į 
laisvę!

Jeigu trokštate įgyti visapusišką išsilavinimą ir 
Į geidžiate kovoti su piktąją kapitalizmo tvarka, 

skaitykite ir platinkite

NAUJĄJĄ GADYNĘ’
j Mėnesinį socializmo teorijos, mokslo
j ir literatūros žurnalą, papuoštą gra-
I žiais paveikslais, kurį leidžia L. S. S.

i “NAUJOJI GADYNĖ” yra storas, didelio forma- 
1 to. 64 puslapių žurnalas, spausdinamas ant
1 puikios popieros ir <lailiai techniškai apdirbtas.

Į “NAUJOJI GADYNE” turi skyrius iš visų svar- 
i Liausiu in< k'-lo šakų; gvildena visuomenės
I klausiniu^- ir plačiai ai-kina socializmo mokslo
į teorijas.

I “NAUJOSIOS GADYNĖS” kaina labai pigi: me- 
! tams \ < tik Si ?O: pusei metų SOc; uzsie- .
! niuosc mctani" S2O0; pu-ui metų $1.00. I’a-
! vienis numeris 15c.
• Norintieji vieną nuimi į gauti pasižiūrėjimui, pri-
■ siuskite 15c.
Į /
I Pinigu-- siųskite -itokiu adresu:

Į “NAUJOJI GADYNE”
j 229 N. 6th Street. Philadelphia, Pa.

11 d. sausio įvyko “Lais
vės” board-direktorių susi
rinkimas, kuriame dalyvavo 
K. Liutkus, J. Urbonas, J. 
Undžius, A. Jurevičius, B. 
Švegždžiutė, V. Paukštys, 
V. Zaperiackas, V. Januška, 
J. Šukys, M. Lisajus, J. 
Naudžius J. Patašius.

Svarstymas, reikalų 
labai gyvas.

Išduota raportas iš 
certo ir kiti raportai,
styta reikalai kelių didesnių 
šėrininkų. Kalbėtasi apie 
Newarko koncertą,kuris ža
da būt labai pasekmingu.

Nutarta parengt “Lais
vės” bendrovės vakarienė] 2 
ant 28 d. sausio, tai yra, po jnc\ ( \ M"
metiniam suvažiavimui, kad vyko Amenkon diutais įsi- 
joje galėtu dalyvaut iš to- tikinimais prieš socialpat- 
liau atvažiavę draugai. Va- ™tus’ tuose »olemi <os 
karienės parengimui komi- Įbuduose’ kuriuos varto^a 
sijon išrinkta J. Urbonas, 
B, Švegždžin*” c. ______

• Kalbant a] abelną “L.”i 
bvuvį paaiškėję jog ji ----
vieną didelę bė/flą, tai nesvie
tišką popierojs pabrangimą, 
bet ir su po/pieros trustu' 
“Laisvė” g^yna pasekmingai 
kovoja. /

Pabaigų/j karštai svarsty- v . . UTZ „ v . 
ta Eikrn/čin antikini vnač ^svariais ‘Kovos” uzsipuo- santikiXtaiT>e‘‘“Laisves”‘ir ,limais- Mes S.vnCmės, bet ne mes būtume nutarę n-savo

Pasirodė, 
princbpialių skirtumų tarpe 
abieįp laikraščiu nėra vis
ti k./

Laisvė” .seika stoja uz priėmimą į 

Gady- j “Laisvės” bendr. ir nesą- 
nei” ir pasakė, kad ji niekus jungiecių vėlei neturi svar- 
rašo. Mes 
straipsnius, 
“Laisvėje”

visus bos. Juk vienas Pruseika 
tai dar ne bendrovė ir su-

tikinimais prieš socialpat-

J. Undžius. ci^-

f turi BAIGIANT ROKUNDAS 
SU “KOVA”.

“vienybę”. Pasirodė, 
“Laisvėje” buvo tilpę

paėmėm
kurie tilpo

prieš vadinamą Įvirš 80 žm. ir ne
Pasirodė, jog,vės komitetas.

net* Užteks!

MOTERIMS NAUJIENOS

gal geriausia patirti,
rios narėsh tinkamos
imti redaktorės ir adminis-

Dėlei mūsų susivienijimo 
gerovės, aš patarčiau vi
soms draugėms balsuoti už. 
ši Suvažiavimo nutarimą, j 
Jeigu vėliaus mes matysime, 
kad musų susivienijimas 
ant tiek išsitobulino, kad ir 
referendumu gali išrinkti 
atsakančias ypatas į viršmi- 
nėtas įstaigas, tuomet jau

MOTERŲ LAIKRAŠTIS! MOTERŲ LAIKRAŠTIS!
Jau išėjo iš spaudos

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

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

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

vaikų auklėjimą, turės spccialį sveikatos skyrių, vaikų skyrių, su
teiks žinių iš moterų judėjimo, aiškins moterims politikos teises, pa
duos daug naudingų patarimų apie maisto gaminimą ir tt.

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

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

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

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

Pinigus ir visus užsakymus siųskite:
“MOTERŲ BALSAS”

229 N. 6th St., Philadelphia, Pa.
ipRIE LMPSA. SUVAŽIA- jį. Kada jis sustiprės, kada • £a\es*n]e ^1 nutarimą per- 

.pinigų, I mainyti. Dabar, gi, draugės, 
tuomet gal galėsime jį duoti Paveskime tą darbą Pild.
ižde bus daugiauV1MO NUTARIMŲ.

Vienas geriausių suvažia-,-------- .................... .  .,£ ------ .
vimo nutarimų — neįvesti savo narėms ir už mėnesines K°mitetui. 
pašelpos skyriaus. Yra už- mokestis.Mes jau pasakėme, -

mums labai nesmagu ginčy- lėktinai pašelpinių draugy-J 
tis su “Kova”,, bet ginčyties sčių ir kurios moterįs nori' 
mes buvom priversti begalo apsisaugoti, .................... 11

M- Undžiene.
JOKŪBAS KANCIERIU?
cafb

>R. LA. LEVITT
SURGEON DKNTI8TAS

Fak«l»- 
ringai »ri- 
lacaun ka- 
a«{ražl£n- 
•lal ir vi- 

sadei 
taiafagą

Ikauimą iantą iBitabdaw 
antayk. litraakia ha 
ekavBHio. Faklaaikit*, kaa 
pas mana dantii talil.

GARDNER, MASS.
1 d. sausio buvo prakal-

Suvažiavimas nutarė, kad 
U n- 'panaikinti finansų sekreto- 
Jeigu rėš urėdą ir tą visą darbą 

pavesti protokolų sekreto
rei. Šis ! 
mas visiškai netikęs. Proto
kolų sekretorė ir tai]) turi 
daug darbo, nes ji

i atlikti vaka
rais arba šventadieniais, 
kuomet pasiliuosuoja i ~ 
kasdieninio savo darbo. Jei
gu mes uždėsime ir finansų • 
sekretorės darbą, tuomet. ' 
dar labiau apsunkinsime ją 
ir, be abejonės, ji negalės į 
laika viską atlikti, o nuo to 
nukentės ir mūsų susivieni
jimas. Todėl vertėtų balsuo- 

kstantį Europoj ir apsireiš- prieš suvažiavimo nutarimą, ti prieš šį suvažiavimo nu- 
kad neapvaikščioti sykiu garimą.

“Kova” ne-'su Amerikos buržuazėmis Suvažiavimas nutarė, kad

’užpuolėm. Šiuomi norėtume susivienijime įvesti pašelpos
skyrių, tuomet jokios nau- 

tarpe dos nebūtų, naujų narių ne
it- “Kovos” pozi- pritrauktume, o tik berci-

užbaigti tuos ginčus.
Faktiškai imant, 

“Laisvės” i ___ _ t 
cijos nėra principialių skir- kalingai savo jiegas eikvotu- reikalus turi 
tumu visuose 

! klausimuose.
* Ir “Laisvė” ir “Kova”

jaįT pasižadėjo į')rk'5 šeIPimo vieni.ii-|

/ z “Laisvės” bendrovės kon 
' certe Newark, N- J. kuris į 

vyks 17 d. vasario Turnball į 
auditorium, ;
dalyvauti panelė M. Jablon- 
skiutė iš Worcester, Mass. 
Tai viena iš
tuvaičių dainininkių visoj 
Amerikoj.

Ir “Laisvė” ir
puikiausių lie- P'ieš bendrų su kitom srio-

: vein politišką darbą-
Ir “Laisvė” ir “Kova”

bėgančiuose me ir negalėtume atlikti net 
to, ka esame užsibriežę. A- 
part to, mėnesinės mokestys 
pasididintų ir, galimas daik- 
|tas, dalis senųjų narių ap- 

Kova” leistų mūsų susivienijimą.
Mano nuomone, reikalin- 

Įga balsuoti už nutarimą.

Atsiminkit draugai, jog . r ,
“Laisvės” bendrovė rengia ,k,‘?nt’TSo.cul.1,1^ Party'

' koncertus, kad nepasiduoti 1 1 Laisve 11
popieros trustui. Ne mums 
eina tas pelnas, nes viską 
reikia grąžint popieros tru
stui.

Taip, elgiasi visi
Yorko darbininkų laikraš
čiai: “New York Call”, “1 
Y. Volkszeitung,” “Elore”, 
“Novy Mir” ir tt.

. Bet į prakalbas mo-
suvažiaviino nutari- toru atsilanko stebėtinai ma-

» v 1 • 1 • 1 TV J I - V _ _ - -

Matomai daugelis me
nei negalėjo ateiti, nes

visus reikėjo bačkutes tuštinti.
Moterų prakalbos, neva 

rengtos dėl moterų, o buvo 
•mo |Vien tik vyrai. O čia kalbėto- 

s vadina “sesutėmis.”
Kai]) sau norite, bet tokie

musų moteris vertos 
džiausiu papeikimo.

VVILSONĄ. 
rieš prezidento rinki-II Ijįllnvt! 11 lYOVėl 11L--.^LI x Viliui irvv/o k/ ui i z. vt . 11., uu v v nnao minu v, nciu * < piv/.mvnvu r mm

itmeta tam tikras sutartis, sufragistėmis taip vadina- Pildantis Komitetas išrink- mus, Colorado valstijoj bu
tam sykiui, su kitom 

įvėm šelpimo darbe.
! Ir “Laisvė” ir “Kova” fi

New prieš dalyvavimą tautininkų merikos, bet ir Europos mo-( nutarta, kad redaktorę

KAS PERDAUG, TAI 
PERDAUG.

Prasidėjus ginčams socia
listų laikraščių tarpe, tūli 
draugai visiškai pradeda 
krypt iš vagos. Kad jau da
lykai gana blogai išrodo, tai 
jie, lyg tyčia nori, kad da
lykai dar blogiau išrodytų.

padėkime, mes 
ekamą, labai blo-atradom seki 

gą, pastabelę

srio- mos moterų dienos, bet tų laikinę redaktorę ir ad- ,vo suvažiavimas sufragisčių 
pasiskirti sau tą dieną, ku- ministratorę. Apart šio nu- ir ten tapo išnešta rezoliu- 
rią apvaikščioja ne tik A- tarimo, penktoj sesijoj buvo cija, kad visomis pajiegomis

; ir stengtis atkeršyti Wilsonuij 
administratorę rinktų ne už nepritarimą moterims ir 
referendumas, bet Pild. Ko-1varyti priešingą agitaciją' 
mitetas. Mano supratimu, prieš demokratų kandida- 
šis nutarimas labai geras ir tus. Ką gi dabar sufragis- 
praktiškas, nors gal dange- tės daro? Ar jos prisilaiko 
liui pasirodys nedemokrati- to nutarimo? Nereikės tų 
šku. baiku! Dabar iš visu valsti-

sų or- jų suvažiavo į Washingtona 
“Kova” bent kelis fragisčių, bet savo draugių ganizacija jauna, narės tar- sufragisčių vadovės. Jos no

pe savęs neturi pažinties, ri pasimatyti su prezidentu' 
vienos kitų atsakančiai ne-,Wilsonu ir maldauti, kad 

Vertėtų balsuoti ir už su-'pažįsta ir todėl laike rinki- jis pasidarbuotų dėl jų- 
aivcvcvxIaxacv, kad mų balsuoja dievai žino už j Kas žiu, ką dabar joms 

jmūsų organas “Moterų Bal- kokias ypatas. Kad taip y- prezidentas Wilsonas atsa- 
1 "J i narėms duoda- ra, niekas negali užginčyti, kys? Ar tik neprimins tą 
j* ___ — - nes faktai liudija. Kada bū-‘rezoliuciją, išneštą keli mė

ti pirmutinė nuslydo šelpi- Į Mes žinome, kad mūsų jau- na centrales valdybos rinki-Į nėšiai atgal?
' ' *’ ‘ „.v didžiuma balsuoja už, Ir keistas gi tų sufragis-

savo kuopų nares, nepaisant čių veikimas. |

jterįs darbininkės. Suvazia- 
ivimas šį nutarimą vienbal
siai priėmė. Geistina būtų, 
kad ir referendumas pana
šiai pasielgtų. Jeigu mes šį 
nutarimą vienbalsiai priim
tume, tuomet pasirodytume, į 

su-*

’^ 'šaukiamame suvažiavime.
N | Tai dėlei ko kilo ginčai?

1 Ginčai kilo dėlto, kad 
“Kova” bent kelis sykius už
kabino “Laisvę”, o “Laisvė” 
nėra, nebuvo ir nebus toks 
laikraštis, kuris be reikalo 
nusileistų, jeigu jį kas už- kad nesame pritarėjos 
kabina.
syk pasakė, kad “Laisve”,darbininkių- 
slidinėja, svyruoja, kad ----
“Laisvė” permažai arba ir
visai neagitavo prieš “vieny-Įvažiavimo nutarimą, 
bę” ir taip toliau. I

Tada męs buvom priversti sas” būtų
“Kovai” pasakyt, kad ji pa-'mas už 75 centus į metus.

j Kodėl jis geras? Musų

ipo klausime, kad ji net su- nas laikraštukas neturi iž- 
laužė Pildančio Komiteto į- de pinigų, todėl ir remkime.

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

TEISINGIAUSIA UŽEIGA
ŽB3 WYTHE AVE., kar.p. Nartb Jr 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone Greenpoint 5X11.

PI1ONB W’MSBUROH .•'415

DR. I. COHN
| Specialistas įvairių li- 
L gų, o ypač vaikų, mote- 
7 rų ir prie gimdymo.

OFFISO VALANDOS: nuoSikilOv. 
L ryto; nuo 12 iki 2 v. po piet; nuo 
■ 6 iki 8 v. vak. Nedčlioj iki 12 ryto.

Muzikos Žodynėlis.
Parašė Mikas Petrauskas.

Kaina 25 c.
Patartina turėt kiekvienam muzi

kos mylėtojui.
Adresas:

LITHUANIAN CONSERVATORY 
OF MUSIC.

395 Broadway, So. Boston, Mass.

I Akuserkai
0/ ft
jį Pabaigųkomini Welts*} £ 
„ College Bahlmore Md |

Cor. So. 2nd St. Brooklyn, N.

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

DR. H. MEDOFF
Akinių specialistas 

ir Aptickorius.
500 GRAND STREET, 

Kampas Union Ave., Brooklyn, N. Y.

Collrtfe Bablmoro Mė
A FHArlrni'-jra atlieka
į* zl/ndymo. ta,pu; suteikia v*n;<ta« roaa* 

ęatreiba irvair'oae tnoteru lg;a

6 Lorlnt et.,
9 artlBirKta eta:

(?
ft

• F. Stropiene
• **<• hostoiy

SVARBU KIEKVIENAM 
ŽINOTI.

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

l)r. H. A. Mede f f’as atsidavęs tam 
tikslui ir savo atsidavimu kiekvienam

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



v KORESPONDENCIJOS V

DRG. L. PRUSEIKA 
KALBĖS.

Subatoj 20 d. sausio, Ro
chester, N. Y.

Nedėlioj, 21 d. sausio, Ak
ron, Ohio, po Nr. 30 So. Ho
ward Str., pradžia 1:30 vai. 
po pietų.

Panedėly ir utarninke, 22 
ir 23 d. sausio, — Cleve
land, Ohio- Papovičiaus sve
tainėje, 2537, St. Clair avė.

D. Petrauskas.

CHICAGO, ILL.
LSS. VIII Rajono konferen

cija.

7 d. sausio, Chicagos prie
miesty — Cicero, III. buvo 
konferencija LSS. VIII Ra
jono. Delegatų pribuvo 39. 
Reikia pažymėti, kad visi de 
legatai, apkalbant įvairius 
klausimus, dalyvavo diskusi
jose. Šioj konferencijoj tapo 
priimta nauja Rajono kon
stitucija. Konstitucijos priė
mimas — žingsnis pirmyn 
prie geresnio tvarkymo savo 
reikalų.

Konferencija nutarė iš 
°aiono iždo paskirti $100

„jungos namui- Išnešta re
zoliucija dėl maisto bran
gumo.

Buvo svarstyta ir išnešta 
rezoliucija mūsų laikraščių 
santikiuose. Pradėjus kal
bėti apie dabartinius musų 
laikraščių ginčus, daug iš
reikšta įvairių nuomonių, 
daugelis nurodinėjo, kad tie 
ginčai yra vedami ne už 
principialius klausimus, bet 
ypatiško pobūdžio. Vienok

no j o šventais medaliais. Da
bar tūli lietuviai sako, kad 
Bloombergas tiktų ir į šven
to Frankio susaidę.

*****

Aš visuomet pasitarda
vau apie visuomeniškus rei
kalus su savo draugu A- 
Bet dabar jis gavo šv. Fran- 
ciško draugystėj džiabą, t. y. 
dasigavęs į komitetą, kito
kią giesmę užgiedojo. Gir
dėjau būk esą neužganėdin
tas sutvėrimu LDLD. kuo
pos. Man rodosi, kad tarpe 
mudviejų yra nesusiprati
mai ir mano draugas A. 
prisirašys prie LDLD. kp.

$ >}c $ $ $

Vietos draugystės ir kuo
pos giriasi, kad jos nuose- 
niai gyvuoja. LDLD. vos 
tik mėnuo laiko, kaip gyvuo
ja, bet gali pasigirt narių

apie 20 narių ir gana veik
lių. Dabar jau kalbama apie

esu tikras, kad prieš Vely
kas bus sutverta ir LSS

* * $ * *
29 d. gruodžio buvo 

rinkimas SLA. 70 kuopos. 
Rinkta delegatas i SLA. V 
apskričio suvažiavimą. Iš-

susi-

lint vengti tų visų ginčų. 
Rezoliucija laikraščių san- 
tikiuos skamba sekančiai;

S. VIII Rajono konferenci
jos 7 d. sausio 1917 m. Cice
ro, III. Musu laikraščiu sau- 
tikiai. Brolžudingoji Euro
pos karė padarė savo įtaką 
ir į Amerikos proletariatą ir 
sykiu Lietuvių Socialistų 
Sąjungoj. Pastaruoju laiku 
iškilusieji s.-d. krizio klau
simu ginčai verčia kiekvieną 
rimtai pagalvoti apie juos. 
Juo labiau, kad tie ginčai 
gręsia musų organizacijos 
vienybei. Todėl LSS- VIII 
Rajono konferencija susi
rinkime 7 d. sausio 1917 m. 
Cicero III. reikalauja, kad

a) Mūsų socialistiški laik
raščiai vengtų smulkių, — 
daugiau-mažiau ypatiško po 
būdžio, — užsivarinėjimų, 
pastabėlių.

b) kad pakeltieji tuo rei
kalu klausimai būtu rišami 
vadovaujantis pamatiniais 
socialdemokratų principais, 
o ne bepamatingais užsiva- 
rinėjimais ant pavienių as
menų bei laikraščių. šiuo 
pasaulio suirutės laikotar
piu, mes turime statyti pir
moj vietoj musų organiza
cijos vienybę ir sutartiną 
nuoseklią kovą prieš šian
dieninę kapitalistinės 
suomenės tvarką.

“L.” Reporteris.

siėjo svarstyti apskričiui j- 
nešimai, mūsų delegatas pa
balo ir ėmė šaukti, būk tie 
visi įnešimai esą socialisti- 
ški ir jam gėda būsią juos 
priduoti suvažiavimui, ku
riame dalyvaus tautininkai. 
Pagaliau s, mūsų delegatas 
taip nusigando, kad net už
miršo, kada bus suvažiavi
mas ir, nieko nelaukęs, — 
nei įnešimų surašo, nei man
dato, — 31 d. gruodžio nu
dūmė į Brooklyną suvažia
vimo jieškoti. Neradęs su
važiavimo (nes jis buvo 7 
d. sausio), sugrįžo atgal.

SO. BOSTON, MASS

jo veikalą “Karės Nuota
kos“. Dar pirmu sykiu pasi
rodė scenoje vieno akto 
drama iš karės nuotikių.

Veikalas tinkantis scenai 
ir lengvas perstatyti, tik 
trumpas. Atvaizdinta 
riau, kaip vidutiniškai. Pub-

si m tin e.

CLIFFSIDE, N. J.

Prieš Kalėdas iš Jersey 
City buvo atsilankęs kuni- 
gužis, vaikščiojo po lietuvių 
stubas ir meškeriojo doleri
nes. Suprantama, vietos lie
tuviams nenaujiena toks at
silankymas, nes kas met at
silanko. Bet kas keisčiausia, 
kad kunigėlis aplankė ir žy-

?lį Bloombergą ir apdova-

i 
valandą, t. y. nuo 7 vai iki 
8 vai. ryto, išreikšdami 
streikuojantiems darbinin
kams simpatiją. Streiklau
žių nesiranda.

Kontraktas padaryta tar- 
(pe firmų ir darbininkų baig
sis gegužės menesį.

Staknevičia, V. Pranis, ir 
kun. Dabužinskas.

A. Staknevičia išdavė a- 
pyskaitą. Bet toj savo apys
kaitoj nepranešė, kiek rin
kikams buvo išduota dė- t 
žiu. Išduotų dėžių numeriai j 
rodo, kad jų buvo virš tuk- 
stanties, tuo tarpu raporte 
sakoma, kad rinkikų buvo 
apie aštuoni šimtai. Dauge
liui tas neaišku.

Apart to, jokios specialės 
komisijos nebuvo, kuri būtų

“Laisvės” Nr. 2, iš Car
negie, ko r. buvo garsinamos 
aukos LŠF., kažin kaip li
kos aplenktas drg. J- Gata- 
veckas, kuris aukavo $1.00 
dėl LŠF.

VIENATINĖ AUTOMOB1

MOKYKLA.

J. Galginas.

CLINTON, INI).

WILMERDING, PA.

Lietuvos Sūnų draugystė 
kas metai surengia puikų, „ z
vakarą užbaigimui senų ir pertikrinus visas skaitlines 
sutikimui naujų metų. 30 ir ypatiškai arba raštu pa
ti. gruodžio buvo surengtas liudijus, kad teisinga. Tūlos 
balius ir dalinta vaikams!merginos surinko net 
saldainiai.

31 d. gruodžio buvo

arti 
dviejų šimtų, bet vėliaus 

vėl pripažino, kad prie jų pris- 
vakaras LS. draugystės. Iš- kaitoma ir stambesnės au- 
syk buvo koncertas, o pas
kui sulošta veikalas “Jono 
Širdis.” Pertraukose gra- nie rinkėjų buvo nedaug, a- 
jino vaikų benas, po vadovy- pie 15, bet iš tų apie ketu

rios patėmijo nusiskųsda- 
mas, kad jų vardų visiškai 
nemini, kaipo rinkikių.

B ė to, 
lu, buvo 
bila virš 
smulkiai 
buvo neaiškumu, 
džiui, už keturias 
darbo užmokėta po 10 dole-

kos, taip vadinamos privati
nės. Nors tame susirinki-

Iš musu miestelio labai 
mažai laikraščiuose matyti 
žinių iš lietuviu veikimo, 
nors lietuvių randasi apie 
300; randasi apie pusę tuzi
no draugysčių, bet ir tos rū
pinasi tik savais reikalais, o 
visuomenišku darbu visiškai 
neužsiima.

Pastaruoju laiku lankėsi 
p. A. M. Martus su prakal
bomis, bet ir jam nekaip se
kėsi, nes vietos lietuviai 
šaltai oriėmė. Auku surin- 1 I *-

V. VAIVADAS 
SPORTING CAFR 

Puikiausia Ir ivarlaaalfe

Užeikit ir persitikrinkite 
442 Grand St, 

BROOKLYN, N. T. 
Telephone Stagg 8584.

šita mokykla gyvuoja nuo 1905 m. 
ir duoda lekcijas jūsų prigimtoj k»U 
boj. Mes turime stadalą prie mokyk
los kur galima sustatyt 20 ant»* 
mobilių. Musų ilgametinė praktika fcr 
geras sutvarkymas, duoda piym 
sakyti, jog musų mokykla yra viena 
iš geriausių, kaip iš praktiško taip, 
ir iš teoretiško atžvilgio mokinimą* 
mašinerijos įvairių konstrukcijų a»- 
tomohilių. Musų mokytojai turi dip
lomus apie savo mechaniškų išsila
vinimą, užtvirtintus konsulio. Užbai
gus mokyklą duodame rekomendacija* 
gavimui darbo. Mokiniai užbaigę ant 
šoferio ir norį važiuot Europon, gau
na skirtingą diplomą, vadinamą ttž- 
rubežinj. Ateikite ir persitikrinkite.
INTERNATIONAL AUTO SCHOOL 

147 E. 40 st. New York City.

DYKAI! DYKAI!

toriai gerai prasilavinę ir šį

Geriausiai pasižymėjo savo 
rolėse Bizauskai. Visi sce
nos veikėjai savo užduotis 
atliko gerai; P. M. Ivonaus- 

jkiutė, jauna mergaitė, už de
klamavimą gavo bukietą. I- 
vanauskiutė lavinasi ir ne-

tina ir kitoms mergaitėms 
sekti jos pėdomis.
. 1 d. sausio LS. draugyste 
buvo surengus

Buvo renkamos

prakalbas.

liui surinkta $13.14. Viskas! 
pavyko kibai gerai; kalbė
tojai publiką užganėdino.

WATERBURY, CONN.

tarpe išmokėtų bi- 
ir p-lės sekretorės 
$70- Nors ši bila 
išdėstyta, bet visgi 

Pavyz-

auka?!
30 d. gruodžio buvo vaka

ras- Aktoriai iš Blandford, 
Ind. sulošė veikalėlį “Dėdė 
atvažiavo.” Aktoriai savo 
užduotis atliko gerai. Vietos 
lietuviai pasijuto sugėdin-

savaites todėl sušaukė jaunimo
šusi rinkimą, po vadovyste

viena alga $15.00. Kokia ta 
atskira alga — nežinia. Pa
aiškinimų taipgi negalima 
gauti; jeigu tik prasižioji,

Toliaus seka visos sulaiky
tos bilos. čia perskaitoma 
keliatas bilų ir Draugijų 
Sąryšio delegatų, kurias pa
vadina socialistu bilomis ir 
dar nesąžiniškomis. (Reikia 
atsimint, kad katalikams pa 
sigavus pinigus, sąryšio dė

(mokintis veikalą “Pirmi žin- 
Igsniai.” Taipgi mano išsimo- 
kint ir kita koki nors.

Labai puikus sumanymas. 
Tik reikia darbuotis, o pa
sekmės bus geros.

CINCINNATI, OHIO.

metai,

7 d. sausio buvo prakalbos nos dienos, pridavė bilas.

temoje tai turėjo teisę paduoti bi
jąs ir už “Lietuvių Dienos” 
darbą, nes jie ne bernai kle- 

ii-'rikalų.)

atneša dar-
bininkams?“ Kalbėtoja
vo užduotį atliko gerai 
ant klausytojų pa
nemaža įspūdį. Vietos lietu- [spyčiai ir vėl

Užbaigus tą, prasidėjo 
1 socialistams 

viai paprastai į socialistų 'perta kailis. Tik gaila, kad 
prakalbas lankosi gana .Sąryšio delegatai bandė, 
skaitlingai, todėl ir šį sykį teisintis tokiam susirinkime, 
prisirinko pilna svetaine 
prakalbu buvo duodami

Po kur susirinko vien tamsios 
r......... .... ....... ,........... i davatkos ir nieko daugiau
klausimai, i kuriuos kalbė- |nežino, kaip tik socialistus 
tojas aiškiai ir nuosekliai plūsti.
atsakinėjo. | Boto, iš publikos buvo

8 d. sausio, vakare, buvo kalbėtojams kelis sykius pri- 7 1 I . .

ir tebėra. Apie 4000 mašinis
tų pralaimėjo streiką ir tu
rėjo grįžt prie darbo. Strei
kas dar nė šiandien nėra 
atšauktas, bet streikierių, 
galima sakyti, jau nesiran
da. Veik visi darbininkai li
ko streiklaužiais ir bosams 
pavyko suardyt darbininkų 
uniją.

Kriaučiai irgi turėjo kovą 
su savo bosais ir nenorėjo 
nusisleist- Kriaučiai laimėjo 
algos pakėlimą ant 4—5 
nuošimčiais ir sutrumpintos 
darbo valandos. Seniau dir
bdavo 52 vai. per savaitę, o

bet jie pasilikokuopos choro. Apart kit-ko zoliucija, 
buvo pakeltas klausimas, i 
kad permanius chorui var- ‘‘cicilikai” buvę prispirti, 
dą, nes jis dabar neturįs at- Taipgi gyrėsi apie leidimą, 
sakančio vardo. Nors dau-;knrį gavę iš miesto ir tt. 
gelis narių buvo tam įneši
mui priešingų, vienok cho
ras likosi pakrikštytas var- į neapeina, bet mes gerai ži- 
du “Vilija” ir nuo* šio laiko ’name, kaip ir p. V. Abro- 
jau vadinsis no 
choras

scenoj veikalus, todėl ir ak-; 
toriai turi stengtis užganė- >
dinti

Po 
kiai.

perstatymui buvo šo-

Sausio 7 d. socialistų sa
lėj buvo prakalbos LSS. 60 
kuopos. Kalbėjo drg M. Du- 
sevičia temoj “Socializmas 
ir Moralybė”. Nors kalbėto
jas vietinis, bet publika jo 
kalbos atydžiai klausėsi. 
Publikos buvo pilna salė.*

Bostono kl iaučiai rengiasi 
į.streiką. Viena firma nu
mušė algas darbininkams, 
sulaužė padarytą sutartį, to
dėl tos firmos darbininkai 
sustreikavo. 8 d. sausio visi 
unijistai kriaučiai nuėjo ant 
pikietų ir pikietavo vieną

Iper 3 mėn., tapo laimėtas. 
'Darbininkams pakelta įne

ktučiais ii tik kartojo, būk pesįįs anį procentu, pri
pažinta unija ir tt.

ar jus šandien tu- ibtuvė davė darbininkams
i ite leidimą, ar ne, mums tas pa]c(pj dovanų. Nekuria ga-

vo nuo 25 dol. iki 75 dol.
Kriaučių (special order)

LSS. 34 k]), zevičia žino, kad tą patį va- (]ar})aj visai šiuomi laiku su- 
dlijos” cho- karą, kuriame j vyko vieny- jmažčjo> Dirba tik po 6 va. 

be, valanda anksčiau pohei- jian(įas ant dienos, o išdirba 
ciulba-Ulba. jos virsimnkas buvo_ pašau- g dienas per savaitę, bet 

1 Imo mnn I-aIatama \/ A ’ - «... .

cho- karą, kuriame Įvyko vieny

Lietuvių Dienos

3 d. sausio ’’Lietuvos Die
nos” klerikalų komitetas 
buvo sušaukęs viešą visuo
menišką mitingą išdavimui 
apyskaitų ir, žinoma, nusi- 
plovimui tų “purvų”, ku
riais “cicilikai” apdrabstė- 
Bet, nelaimė, nepavyko nei 
apyskaita, nei nusivalymas, 
nes viena, publikos susirin- ,

Čiulha-Ulba. .
|kęs prie telefono P-V. Ain- iapjc pradžią vasario vėlei 
brazcvicių ir ])asakė, kad|pradės dirbti pilną laiką, 
leidimo negausite, o jeigu i y\pje 25 d. sausio atsida-

Taip" rys nauja kriaučių dirbtu- 
gal n* neva N o rd Skaiper Comp., 
paliudijimą, jau, bus reįkaiįnga apje J5QC. Komiteto i 

sakydamas: “’Gal tau susi- naujų siuvėjų.
, . t 7 d. sausio SLA., kuopa
J. Dobinis. ■„O£,iz,Tl.r, oi/t no i.ui?

CARNEGIE, PA.

Čia vis kas kart lietuviii 
pradeda daugiau apsigyven- ’ 

ko labai mažai, o antra, atė- (ti. Iš kitur privažiuoja 
jo keliatas “cicilikų”, kurie daug, bet veikimas tai visai 
per visą laiką drumzdė van- silpnas buvo ligšiol. Dabar 
denį, neduodami švariai nu-’APLA. 3-čia kp. žada dau- 
simazgoti. Tarpe susirinku- giau veikti. Nutarta disku- 
sių buvo apie 20 davatkų ir sijas rengti ir rišti visokius 
davatkinų ir jeigu kuris so-plausimus, pirmiausia dėlko 
cialistij tik pasijudino iš vie- pragyvenimas brangsta. Bū
tos, nesigailėjo komplemen- tų gerai, kad Draugija iš- , 
tų. Prieš susirinkusius sto- tikrųjų savo sumanymus pil
ve jo V. Ambrozevičia, A. dytų. |

J. D. Berniokai t is.

T»L Iii Greenpeiet.

SENIAUSIA UŽMIGO!
VIETA PAS

A. SHRUPSKI
Pan waa galit* gauti aka- 

alaaale alaus, puikias derli
ais ir skanaus vyne. Pa- 
tarnaviaaaa paikiau s iaa, at
eikite, • persitikrinsite.

61 S. 2nd St,
BROOKLYN, N. 7.

Aš ifitra”ki:i dantis be akausmo ir voltui tiem 
kurte duuda taisyti

VISAS DARBAS I
Visiškai be <—----------------------
N<> kiekvicnas«lantistas moka apsieiti nu dan
timis sunkiam atsitikime, lankiai siunčia pas 
SI ecialista. Dr (’has TeschbeiK yra gerai ži
nomas kaipo specialistas ir įvairiose atsitiki-

i. Ateik ir duok ni'gzaminuot. Informacijos dykai. Mano karūnos ir til
to aukso su dubel'ava apačia. VisfH d>-rbas gv« rantuotas, kainos prt- 

<•! minos. Mokestis ant nedeliu. Guzas ir kokainas vartojamas papal rcikulq.
Ofiso valandos: nuo 9 A. M. iki 9 P. M. Pčtnyčiorns nuo 9 A. M. iki C P. M.

Nedėlioinis nuo t' A. M. iki 1 I’. M.
DR. CHAS TESCHBERO, D. D. S
JSOO (imnd .St., knmpps Union Avenue, I

Kalba Lietuviai.ai, Lenkiškai.Ib'siškai

syti ir naujus indėti.

Skausmo

niuo'į<» finnė’ania pa

Lietuviškas Dentistas
Ttiej.h<.ne Stausr

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBERNIJOSE, 

, KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI. f
Per mflių banką galit* pagelbėti sava giminėms bei patįste- | 

r! t te b užimtose rivtose vokiečiais. Męs turime *

Sutartį su Vokie “os Banka
Perline, todėl galim* persiųsti pinigus | tas vietas ant sh»m b*- R 
eugtfčiau 800 markių (apie T25 rubliai). ,

MŪSŲ BANKAS PO NT’DLATIN® VALDŽIOS PRIEŽIŪRA s
TODĖL TAVO PINIGAI GVARA NTUOTI. į

Norėdami gauti daugiau Informacijų kreipkitės ypatiikai u re- v 
r * y kite laišką pas »

HENRIKAS C. ZARO, Bankierlu* I 
i Metropolitan Saving Bank Building J
• No. 1 T ’rd Ave. cor. 7th St., New York City I

5-’"'strri*
MANS BUTIRRi

Vyrai ir moters nenustoki! vilties! 
PATAISYKI'!' SAVO GROMU 
T' /IRkYKIT K Ari’ REIKI A *

TEMA, Tl’OMET BUSH
SVEIKAS ir

HOFFMAN’S BITTER WINE 
kuris yra kombinacija parinkto vyno ir 
geriausių ekstraktų. Jis yra lengvas ir 
užtikrinantis. Saugiausia ir geriausia gy
duolė nuo netvarkaus PILVO, PLAUČIŲ, 
JAKNŲ, NERVŲ LIGŲ, NEGROMULIA- 
V1MO, NETURĖJIMO APETITO ir abel- 
no nupolimo kūno. Vartojant HOFFMANS 
BI’ITER VINE, įgausi daugiau kraujo ir 
gerą gromuliavimą. Tiktai $1.00 už banką 
arba 6 bonkos už $5.00. Reikalauk nuo arti
miausio pardavėjo arba aptiekoriaus. Jei
gu jis neturėtų, tai rašyk stačiai pas mus, 

imdamas čekį arba Money Orderį: 
PORTONOL DRUG CO.

TREJOS DEVYNERIOS

TREJANKA
DAUNORUS trejanka yri tikrai 

lietuviška. Saugokitės padirbi- 
inų-iniitacijų.

D/XUNOROS trejanka, t. y. trejos 
devynerius, tai ištikimiausias 
Lietuvių <1 raugas-gydytojas vi
sose negaL .;a bei ligose.

DAUNOROS trejanką reikalaukit 
prisiųsdami 35c. fn,‘T r“ ženkleliais (markėm)

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

REIKALAUKIT rodydami, kokliu norite nemažiau kaip ei 2SC. 
bus jums prisiųsta.

į*j=^229 i£E D FOR 
NORTH. 4X£> OATvt»^L



Telegramos
(Svirplių agentūros).

JUOKŲ - g
KĄSNELIAIS

SUčfiDYK PINIGUS
IR SKAUSMĄ.

Tel. Green point 1569.

A. DOBROVOLSKIS
Pirmo* kleaon CAFE.

GctiauHį Gėrymal.

TEISINGIAUSIA ir GERIAUSIA 
LIBTUVItKA

Newark, N. J. — Sku
biu tau, Orakule, pranešti 
nep:, 'rastą dalyką. Musų 
mieste viena diena atsitiko 
trįs stebuklai. Aš žinau, kad 
netiki į stebuklus, bet juk aš 
nekaltas, nes jie atsitiko ir 
gana. Tik klausyk: 1) Kuni
gas Dūda viešame susirin
kime skaito laišką ir užeina 
raides LŠF. Kaip tik priėjo 
prie šių raidžių, tuojaus lie
žuvis likosi suparalyžuotas 
ir toliaus nebegalėjo skai
tyti. Davatkos sako, būk tos 
raidės esą užburtos.

likosi suparalyžuotas, mano 
draugas, norėdamas ta pro
ga pasinaudoti, pradėjo su 
juomi bartis. Bet štai tūla 
davatka, pilna šventos dva
sios cnatų, sėdėdama palei 
duris, pradeda šaukti: “Žiū
rėk, žiūrėk, tavo kelnės at
segtos !”Mano draugas susi
gėdo ir, užkirtęs žadą, atsi
sėdo. Paskui aš priėjau prie 
jo ir užklausiau, nejaugi da
vatka, būdama užpakaly, 
galėjo tą matyt. Jis atsakė: 
“‘Kaip sau nori, bet davat
ka nepaprastas akis turi Iš 
tikro mano kelinės buvo at
segtos ir tik tuomet paju
tau, kuomet davatka sušuko.

3) Šventos Cięilijos choro 
bosas, kuri^ ’ ' ''i storai gie
da. pa' žavime dva- i
sios ir prade, kokiu tai ne
paprastu, plonu balsu gie
doti. Mat, bosas buvo ant 
balkono, o kunigas ant est
rados, todėl bosą ir pagavo- 
dvasia.

Na ar tai ne stebuklai?!
liuku ru.

vieną valandą pietų laiko,ką 
į metus padaro 16 dienų. A- 
tūmus iš 69 dienų 16, 
pasilieka 53 dienos. Tu ou- 
batomis po pusę dienos ne
dirbi ir tas padaro į metus 
26 dienas. Reiškia, tau pasi
lieka tik 27 dienos. Aš kas 
met tau duodu dvi savaiti 
vakacijų, iš ko pasidaro 14 
dienų. Atimk iš 27 dienų 14, 
tau lieka tik 13 dienų. Kas 
met būna 12 amerikoniškų 
švenčių, kuriose tu irgi ne
dirbi? Tokiu būdu atimk iš 
13 dienų 12, tau jiasilieka tik 
viena diena. Kadangi mano 
dirbtuvėj dirba didžiuma žy
dų darbininkų, todėl aš pri
verstas per žydų nauju/ me
tus laikvti uždara savo dirb
tuvę, ir tu pas mane visiškai 
nedirbi! Ir kaip tu drįsti 
prašyti algos pridėti?

tau

Liga pigiau atsieina, negu 
sveikata.

— Aš girdėjau, kad tavo 
moteris jau metai laiko, 
kaip serga. Ištikrųjų, tau la
bai brangiai atsieina jos už
laikymas.

—O, ne ne! Kada ji svei
ka, tai ant parodų ir kitokių 
menkniekių daug daugiau 
pinigų išleidžia, negu dabar 
aš daktarams ir už vais
tus ir tarnaitės užlaikymui 
išmoku. Apart to, mano gal
va pasilsi, nes ji, lovoj gu
lėdama, mažiau zaunija, ne

sveika būdama.gll

Sugadino ūpą.

Praslinkus keliems mėne
siams po apsivedimui, vy- 

• ras išėjo su savo žmona pa

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

DR. J. LIEBERMAN, 
DENTISTAS,

408—110 So. 2nd St.
Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 3020.
Kalbame Lietuviškai, Lenkiš

kai ii* Rusiškai.

Taipgi (suteikiu rodą vi Kokiuo
se atsitikimuose ir patarnauju 
visokiuose reikaluos*.

\ DOBROVOLSKIS.
37.7 Grabam Avė. 

cor. Skilman av. Brooklyn, N Y.

Sutaisau receptui ia didžiauaia 
*tyda, nežiūrint, ar tie receptai 
Lietuvoi ar Amerikon daktarų. 
Tai vienatinė lietuviška aptiaka 
Bostone ir Massachusetts valstijoj. 
Gyduolių galit gaut, kokios tik pa- 
■auly yra vartojamom. Galit rei
kalaut per laiškui, o ai priiiųilu 
per axpr<?aą.

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekoriau ir Savininke*

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

Tai. So. Boston 21014 ir 21018.

Jonas MATHUS

LIETUVIŠKA APTIEKA.
ftiuomi pranešame, kad gavome daugybę daiktų, reikalingų šiam 

••tonui. Pirkdami daug tavoro anteyk dėl dviejų aptiekų, gaili— 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mui randasi šito
kių vaistų: 1) MIXTURAS, labai gerai nuo kosulio vaikams ir dide
liems, bonka 25c. ORRAPH’AS, Linimentai dėl reumatizmo. Bon- 
ka 25 ir 50c. 8) Tikra lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir Mt. 
ŽUVIES TAUKAI, reikalingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 5) [VAI
RUS VAISTAI DEL ATAUGINIMO PLAUKŲ ir TONIC’AS. 6) |F 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonos, perfumoi ir įf 
viliokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojai dėl vi- I jį 
durių. Bonka 50c. Kraujo Valytojai — bunka $1.00. Mūsų aptiaka- g) 
«<» kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atsilaa- 9' 
kyli. Visas persiuntmo lėšas apmokame męs. Siunčiant laiDnea, 
galima siųsti pinigais arba įtampomis.

L SHAPIRO, Lietaviikac Aptiekorius
8n. 2nd Street, kampan Union Ava ?

Skyrius: 745 Driggs Ave., kampai 2nd St.-, Brooklyn, N. Y. Įl

liOM f’

Tel. 2320 Grecnpoint

J. GARŠVA
PERSKAITYK 1

Pittston, Pa. — V irtos 
“Lietuviu Dienos” tautiškai 
klerikališkas komitetas, už
baigęs savo džiabą, nuėjo 
pas žydelį ir nusitraukė sa
vo fizionomijas, kurias lai
kys dėl “pamiontko.” Ka
dangi šiame mieste randasi 
trįs lietuvių paveikslų gale
rijos ir viena žydo, todėl 
aiškiai matosi, kad musų 
tautiečiai daugiau linkę prie 
žydų, negu lietuvių. O socia
listai, tie rėksniai ir 
Dūliai, vadina juos 
tais.

ko:
— Joneli, 

kaip šiame parke ir ant šio 
suolo pasakei, kad mano 
myli? Todėl ir dabar pasė
dėkime ant to paties suolo.

— Eime greičiau namo. 
Tu su savo fantazijomis vi
suomet s įgadini man ūpą ir

ar tu atsimeni,

mo, kad užmiršus tą nelai
mingą valandą.

Kunigo

neišma- 
patrio-1

Giminė.

Kiek darbininkas dirba j 
metus?

Tūlas jaunas kapitalistas 
apsivedė su labai turtinga ir 
dailia mergina. Po šliubo 
pastaroji klausia vyrą:

— Klausyk, Jonai, 
tikro tu mane myli?

— Suprantama, kam dar 
kTausi ?!

1S-

Tūloj dirbtuvėj darbinin
kai dirba po 8 valandas į 
dieną.Vienas darbininkas pa 
rašė bosui laišką, prašyda
mas pakelti jam algą. Bo
sas gavęs tą laišką, pasišau
kė darbininką ir sako:

— Matai, jaunas vaikine, 
kad metai turi 365 dienas, 
kas dien tu miegi po 8 va
landas, ką per metus susi
daro 122 
lieka tik 
valandas 
mams ir
’ tinimams, tas vėl padaro 

dienas. Atėmus šią 
tlinę, tau pasilieka tik 
diena. Bet tu turi 52 
ildieniu, kuriuose nedir- 
timk tą. skaitlinę, tau

— As girdėjau žmones 
kalbant, būk tu mane vedei 
ne iš meiles, bet tik 
nigų, kuriuos man 
mirdamas paliko-

— Neteisybė! Aš 
būčiau su tavimi apsivedęs, 
jeigu tau tuos pinigus bū
tų ne tėvas, bet teta arba 
dėdė palikęs.

dėl pi-
tėvas

d. Vadinasi, pasi- 
243 dienos. Tu 8

praleidi žaidi- 
kitokiems pasilin-

Atbulai.

— Mano mielas, juk tu 
mane imi už pačią ne dėl 
pinigų, kaip kad žmonės pa
sakoja?

•— Kaip tik atbulai; aš 
imu vien pinigus dėl tavęs, 

lieka 69 dienos- Tu turi o ne tave dėl pinigų.

Temykite LIETUVIAI!
PAGAL NAUJA BUDĄ GREIT. GALI U SUJIEŠKOT JUS GIMI
NES, VIETOSE, UŽIMTOSE VOKIEČIAIS, ARBA RUSIJOJE.

Reikalaudami informacijų įdekite štampą už 2 centu.
Pabėgėliam nuo karės nusiunčiu pinigus ir laiškus nes per mano 
Banką galite siųst į visas vietas, užimtas vokiečiais, e tikrai nu

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

pinigus ir laiškus per mano Banką.
Kas norite atsiimt savo gimines į Ameriką, kreipkitės prie mane. 
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 nnt kožno pareikalavimo.
Mano bankos yra gvarantuotos, per New Yorko ateitą, užtat jūs 
pinigai užtikrinti.
Parduodu farinas, lotos ir namas. Padarau ir užtvirtino visokiu* 

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

VISOKIOS RODOS-PATARIMAI DOVANAI.
Kreipkitės šiuo adresu:

BANKER JOHN KOVACS
„ , „ j , Filia: 155 CLINTON AVB.,36 Grand Street, maspeth. l. i. n. y.

Botom cJ Hrevklyn.

GERIAUSIAS 
I«

DimtA CltiS A« 
SVARIAUSIAS RA U* įfo
NAS VISAM SO. į

BOSTONE. |
ir užkandžiai. Patarnavi- J1 
prielanku*. Atoliankykitu

mal
V mtaJ a persitlkrinsita. W
Į JONAS MATHU8 & 
T (Lietuvi* Savininkas) 5 
Į 'M2—344 W. Broadwell 
i So. Poston, Ma$$. C
įi (DaŠlmta žinginių na^.v Lietavlą £ 
jĮ LabdaryetSs Dr»ugijo« warn®). K

.' ><*

tt. NWARK0
AKUsERKA

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ.

I Nusipirk gerus
.......................................... ...

ir tvirtus čeverykus [

Ji. ■/

Tėmyk, nes krautuvę 
, perkrauščiau nuo 109

Grand Street, po numeriu
157 Grand Street.

J. MARTINAITIS,
157 GRAND ST.,

BROOKLYN, N. Y.

Pabaigusi Imperatrica Mari] A- 
kušerkų mokyklą Peterburge ir 
Dipiiomuota New Jeraey valsti
joj. Turiu puikias pasekmes 
praktikoje prie gymdimo, taip 
gi gerai apsipažinua ru sipto- 
mais visų moteriškų ligų ir rei
kalui esant, galite gauti patar
navimą.

O. STROLIENB
Jaaniikaitė

Jl» Walnut St.,NEWARK, N.
Telephone; 4085 Market.

8052

J.

<uw/. *-nerr«*<

? 0 *

* • b •

i

GRA BORI US (Undataker)
L A11 )OT U VIŲ D1R EK TO R1U S 

šbalsamuoju ir laidojo numirusius 
ant visokių kapinių.

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

Ofisai:
264 FRONT ST.

C. Brooklyn, N Y.
Telephone 7SG7 Main.

Brooklyn, N. Y.

IŠRADIMAI.
Pakol susirasite sau advo

katą išėmimui patento, prisiųs- 
kite savo1 išradimą dėl užpaten- 
tavinio. Dykai suteikiame rodą 
dalykuoses užpatentavimo. Do
vanai gausite kiekvienas kny
gutę, kur nurodoma ką išrasti, 
kaip užpatentuoti. Už užpaten- 
tavimą pinigų iš kalno neima
mo, apart labai mažų rankpini
gių, o likusius užmokate tada, 
kada gaunate risunkus ir po- 
pieras ir jeigu esate tuoin 
užganėdinti.
AMERICAN EUROPEAN PA

TENT OFFICES. — L.
309 Broadway New York City 

ir
403 Barrister Bldg. Washington, 

D. C.
•Rašykite lietuviškai, bent į 

katrą nors musų ofisą.

Ejekv’inai aan- 
ikattytejaa, 

ažairaiye 
»“ “į*1!"

ant m®t'i lr 
užaimokėi 12. b C, 

ta- K*** dcvaaų 
-<^0/ knygų verti* 

1 dolerio arba 
* ^,rdi” 

®tnM ekat- 
tytojai, kuria at- 
naujina, jau 

knygų ui KOe. tas ii neikaitančią 
dar priiiųn už “Keleivį" $1.50, gan* 
knygų ei IOe., eonai įkaitytąja! 
gau? knygų už 25c. Kai prlaiųe ui 
“Kova" 12.00, gani knygų už 7$c.j 
kas priiiųi už “Kardą" $1.00,  ta s gaut 
knygų už 85c., ienai skaitytoja* ui 
25 centui. Kai užslražyi “Naująją 
Gadynę", kaina metams $1.56, ta* 
gaue knygų už 50c.

Todėl viii užiiraiyklt tuos laik
raščiu# per mane. Tiek pat m ek S (la
sai gausite gerų knygų pasiskaity
ta ui. Būtinai pasakyk apie tai sa
ve draugui ir pažįstamų!. Kuygas 
duosiu tik “Laisvės” laidos.

1 Pinigus siųskit Šiuo adresui

J. POCIUS
i!N Margaret 8t„ PkUadelpkia, Pa.

fVlokslo Nereikia Jieškot
teeito, kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglų kalbą, aritmetiką fi 
&jtuvlu kalbos gramatikų savo namuose liuosame laike. Visi išmoku 

Nurodymai ir knyga DYKAI, [dėk stempjp Adresas}
■stoviu Korespoadenciiiie Mokykla. 1327 K.RobevSt, Chii^t

NORINTIEMS pasinaudot proga.
Geriausias grafafonas su dabartinėmis lietuviškomis dainomis, labai pi

giai, kurie kreipsis pas mus.
DUODAME 

20 lietuvišku dainų, 
albumą.

Grafafonas tik 20 
tija ant 10 meti 

l'risiųskite 3 
siuos užmokėsite prie atsiėmimo. Gra
fafonas su didele triuba, paukr.cotair. 
kraštais, mechanizmas grafafono ge
riausios konstrukcijos, kuri g Įima 
užsukti laike grajinimo. Tinka r» 
kordai įvairaus didžio. Balsą išduo
da čystą, kuris girdėt balsiai ir aiš
kiai. Vietinių meldžiame atsilankyti | 
musų krautuvę, kuri atidaryta nuo 
9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro ir taiy 
pat nedūldieniais. Siunčiame dyka! 
katalogą muzikališkų instrumentų ant 
pareikalavimo.

Adresuokite: 
"'GREATER NEW YORK PHONOGRAPH, CO 

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

DYKAI
1000 adatų b

dol. su gvaran- 
). Tik 20 dolerių. 
<iol. rankpinigių, llka-

awxjwwnnuMiiwmii—n. i—whiimii.iiim.w/
u,............... ......  '.v'.
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Scvoros 
Lietuviškas 
Kalendorius

S1917 nudilins jau 
ulspaiizdintas ir 
Į'at:.vas išsiunli- 
■ n i Ri’iluilauk 
.lytiekoj arba ra
šyk tie.Joj' i‘i’.ini.H, 
o inns mielai pa- 
sięsiiuo !

įDvanai J

ijii iiiriii..- .uiMM i "

įėjusiu apsireiškimu 
Lgose, kiiip: pažai)- 
tižių uždegimas, in
fluenza arba mėšlun
gi n is krapas. Kati 
sulaikyti kosulį ir 
palengt int i slogoms, 
patariama vartoti

Scvero's 
Gothard Oil

[ Scveros 
Got itsrdišk as 

Aliejus.)
Y-a žinomas kiek- 
zienuose namuose, 
kaipo parinkt inas 
linimentas trinti 
Kopančiiis vietas, 
ypač gimusias iš 
reumatizmo, pei ■ 
sišaidymo arba 
uždegimo. 25 ir 
50 c.

Pa

fe* k e ž t y k! 
buk Muzikantas at ją Giedurius 
tai visiems patiksi. Išsimokini
mas ’ Nei'..'” <?aiJni ant visokiu 
htrumenbi 1’otuviŠkoj kalboj S 
lekcijos be mokytojo kuris y.t.a 
50c. u‘z i. iekciją. visokiu notų 
Knyga $1.50 parduodu už 1.60
P. O. G. O.

Jei neri, kad gerai įro
dytum, pirk skrybėlei, marš
kinius ir visus aprėdaiwb ptn

K. LIUTKŲ.
Apie gerumą tavoro ir tei

singumą kalnų, norelkaling* 
girtis. Ner.a visi brooklyado- 
iUI g«rai žino, kad piglftK tr 
<«ris» niekur negauni, kni^
yas

k 31 GRAND ST., 
Brooklyn. N. Y. 
(sft,i Berry St.)

v--- ------------------------- a
į THE M AG iC SHOP. į 
į Pirmas Atne rikoj li<-tu vys nždejo magijos Į 
X dirbtuvę. Dirba visokių stukt} daiktus. Jei j J nori g..uii stukt} katalogą, prisiųsk štampą f j ir tuoj gausi. Adresuokite taip: j,

THE MAGIC SHOP, '
j P. O. BOX 309. HOLBROOK. MASS, f K: j

to iki 8
r.vo 10

DIDELA PROGA

DEL VYRU NUSIWNEJIS1U
ANT LYTIŠKU ORGANU DENTSTAS

Gvarantuota ant 29 metų
''ždčjiman kepuraitės 22 k. ... $5.OS 

UžplombaviinaH 50 c. ir augščian. 
^valymas ....................................... &•<-.
Niplninhaviniaa aakan ............ $1.0®

Skaudantj dantį duok ištraukti 
•yt«, o vakare apžiūrėt.

Sanitary Dental Parlor
307 Bedford Ave. Tarpe I-rea Ir 

l-inoa gatvių. 
BROOKLYN, N. Y.

SEVERA’S
BALSAM FOR LUNGS

(SEVEROS BALSAMAS PLAUČIAMS)
Tuoju gydymo budu gali naudoties ne tik suaugusieji, 
bet ir vaikai. Net mažiausias kūdikis gali 
lengvinimą. 'I’aigi vartok tuos vaistus nuo 
sišaldymo, užkimimo, nedifterinės gerklės 
kosulio, gimusio iš pažandžių uždegimo ir 
tinio kosulio.

Kaina: 25 ir 50c.

apturėti pa- 
kosulio, per- 
skaudėjimo, 

nuo influen-

Prafomii npfiekoso reikalauti tikini SoveroH Gyduolių, saugoties dirb- I 
tinwju arba falsifikacijų ir visuomet pasakyti firmos vardų: “Severą” b
prie kiekvieno pirkimo. Jei vietos aptiokoj negalima gauti, užsakius tuo- (M
jaus bus pasiųsta. > vįg

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.
--------=sa*J

Prlslunskite mums tik 50c.
N'isllimejie tint Ivtiškii orgnmi vyrai, 

kaip tai mTviu. paliks išitydynti ant visa
dos p'T varto.jima. gydlioliu NOVO. Tai 
yra, galima pasakyti, endtime gydtioli', 

1 kurios išgydo jau tuksiančius vyru set- 
gančiu lytiškoms ilgoms. Jei esate ser- 

I ganti ant lytišku nusilpnėjimu, kad ken- 
i kiti Jums betvarke nerviu, k.id nustoet 
I vyriškumą. kad esate nusilpuejesiatn 
. padėjimę, šaltos rankos arba kojos, galvos 
' sopėjimai, u/ketejimai viduriu, nevirini- 
’ mal skilvio, inkstu ligą arba kitos ligos 
* pūsles, iieinii'lus sapniai, baime sutikti 
i Žmonius, k ip tai daro nekuriu, pallkstc 
I Išgydynti per vartojimą gyduolių NOVO.

Gyduoles tas 1 trumpa laika padarls jus 
sveikais, tvirtais ir laimingais, tada gi 
galima ims nauduotis gyvenimu Ir jo 
ypatiliems. Del atydos, idant pertikrinti 
jus apie tai, kad NOVO gyduoles (ų pada
rls, Išsfunsmo Jums DYKAI kompletlšką 
kursą tu gyduolių, užtektinai ant 15 dienu 
kada, gi prisiunste mums savo antrašą Ii 
pavarde, taip gi sykiu 50c krasos ženkle
les arba sidabru del apmokejima licšu 
persiuntimų. Malonėkite atkreipti atyda 
ant to. kad tai nern maža dėžutė, bet 
komletiškas kursas išsigydymul, užtekti
nai ant 15 dienu, labai tanko yra užtekti
nai išsigydymui. Ta proga yra vien 
svarbia ant trumpo laiką. Rašykite mums 
neatidelioklte, talp-gl praneškite kokiam 
laikrašti skaltlte ta apgarsinimo ir mos 
igslunsme jums tuojaus tas gyduoles.

NOVO COMPANY, _
Dept. 37, Box 4000, Philadelphia, Pa.

*

Kalbame lietu vilkai.

AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ9

GARSAS SS,.;1* KEPTI! VE
Kepa geriausią duoną iš 
Cystų ruginių miltų. 
Teipat mes kepame ge
riausius keiksus veseli
joms ir kitokiems poky
liams • e * 0 • e *

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

F. MASIULEVIČIUS ir SUKAI, Savininkai.
209 BEDFORD AVE. (Tel. 2S76 Greenpoint) BROOKLYN, N. Y.

t



SEPTYNI PASAULIO
STEBUKLAI.

Senovės laikais pasaulio 
stebuklais buvo:

Egipto pyramidos.
Dianos bažnyčia Ephesu- 

se.
Artemizijos muzėjus, 
Rodoso stovyla. • 
Jupiterio stovyla, nulipdy

ta Fidijum.
Babilionijos sodnai.
Egipto juros žibintuvas.
Viduramžio laikais 

šaulio stebuklai buvo:
Rymo Kolizeum.
Aleksandrijos katakom

bos.
Chinijos didžioji siena.
Palinkęs Pisos bokštas.
Porceleno bokštas Nanki- 

ne, šventos Sofijos mečete 
(bažnyčia) Konstantinopo- 
)y-

Septyni -"nauji pasaulio 
stebuklai:

Bevielis.
Telefonas.
Aeroplanas.
Radium.
Antiseptis.
Spectro analizas, 
X-spinduliai.

žiburiukas.

pa

Ui

u 

U

U 

u

U 

u 

u 

u 

u 

u

u 

u

u 

c c 
u

J 14.001 Braddock, Pa. Gruodžio
F. Andrijauskui 14.00 28 d., 1916 m. Aukavo: 
M. Antanavičiui 14.00 - -----------
J. Žaronskiui $14.00 Balčis $3.00; J- Petrila irJ. 

42.00 Liepoms po $1.00. Visų 
35.00 aukų $12.55. 
21.00 į 
14.00 
35.00 
14.00 
35 00 $1-00; Pi Šatkauskas 52 c., 
------- M. Kazlauskas, J. Mačionis, 

, Teinauskas, 
35 00 kaulys, Miškinienė po 50c- 

$1100' 'v aukų $13.14.
14-00 I. A 135 00i donorą. Pa. Aukavo: 
'r/ųųl Petras Janušauskas $3.00, 
21 00’Klemensas Kupris $3.00, A. 
14 00 Abeliams $1.00, V. Agurkis 
14 0o'$1.00, L. Balčius $1.00; V.

7 00 jGirštautas $100; F. Živat- 
91 ’oo i kauskas $1.00; K. Sangaila 
14 00 50 c*’ N- Lukošiene, 50 c., A. 
28*00 Į Gintautas 50 c. J. Urbaitis

E. čepuliui

J. Urbonas ir Antanas C.

M. Galaidžiui
J. Bulaičiui
K. Rakickui
A. Gutauskui 
A. Veleniškienė 
A. Siminavičiui 
J. Satinoriui 
A. Jankauskui 35.00 .
S. Miirnikaičiui $49.001 
W. M. Sadulai 
Iz. Bartkui ! 
J. Savickui 
J. Daniškevičiui 
A. Sidaravičiui 
A. Šimkūnui 
E. Meskevičiui

J. Žvirbliui 
A. Lakūnui 
S. Bijavičiui 
P. Aurylai 
J. Lauraičiui 
A. Jankauskui 
S. Gujai 
V. Barzgailai 
A. Simučiui 
J. Linkui 
J. Jatuliui 
J. Šuminskui 
Jv Danisevičiu 
J. Jake n tai 
J. Laučaičiui 
A. Mockevičiui

Wilmerding, Pa. Sausio 1 
'd. 1917 m. Aukavo:

Kačergis $3.00; S. Žaraila

25 00'50 e ’ Z. Snukiškis 50 c., St. 
7.00......

14.00
32.50
91.00

Vidžiūnas 50 c.

MINYKO ILIODORO
RAsTAI. išmokėta $1.230.00

Visiems aukautojams var
du “Žiburėlio” valdybos ta- 

52 50lr^u Ydingą ačiū. Al. Bulo- 
14 00 “Žiburėlio” pirminin- 

oo kč ir įgaliotine.
28.00 į ------
21-°01 Draugijos, kurios turi 
11.00. 6J„’
 Laisvę savo organu.

DRAUGIJA SUNŲ IR DUKTERŲ 
MELROSE PARK, ILL.

Pirmininkas K Jankauskas,
P. O. Box 749, 

Pageibininkas D.
P. O. Box 849, 

Protokolų raštin. 
907 —22nd Avė., 
Fin. rašt. W. Strumilla,

1314 So 50th Avė. Cicero, 
Iždininkas F. Lapinski,

P. O. Box 1109, Melrose Park, 
Iždo globėjai: W. Janėnas, Box 675 
J. Sharskis, P. O. Box 761, Melrose 
Park, Ill.

Maršalka: A. Plėštis, P. O. Box 
676, Melrose Park Ill.

Susirinkimai atsibuna kas trečią 
savaitę kiekvieno mėnesio Frank and 
James svetainėj, 23-čia Avė. ir Lake 
gatve, apie 1 vai. po pietų.

Melrose Park, 
Rimša, 
Melrose Park 
Alek. Morkus, 
Melrose, Park,

m.
m.
m.
m.
m.

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

420 So. Chestnut Str.
Pirm, pageibininkas, P. Paprika,

424 So. Chestnut Str.

Nuatrimų raštininkas, A. Dz idol ik as, 
i 358 E. Wickliff avė.

Finansų rašt. F. Skamarakas, 
416 Wickliff Ave.

Iždininkas J. Willimat,
837 Central Avė.,

Susirinkimai buna kiekviena mėne
sio 1-mą ir 3-čią nedėldienj, 1-mą va
landą po pietų, Sallel salėje, kampas 
E. Main ir N. Morrison avė. Collins
ville, III.

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

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

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

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

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

166—H)th Str. North Chicago, Ill.
Glob. M Rekis,

ILL.

Kasos
1548 Sheridan Road N. Chicago, Ill. 

Kasos
1330

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

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

Pageibininkas J. Wardauskas,
1448 Jackson st. Waukegan, Ill.
Susirinkimai atsibuna kaa trečia 

nedėlia kiekvieno mėnesio 2 vai. po 
pietų Liuosybės svetainėj, 801—8th 
St., £ Sheridan Rd. Waukegan, I1L

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

Centro Valdyba.
Pirmininkas J. Jakimavičius,

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

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

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

334—29 th St. Brooklyn, N. Y. 
Trustisai: M. Liberis, 121 Grand 
st. B’klyn, N. Y. A. Sirgedas, 183 
Rooblings St., B’klyn, N. Y.

Kuopų sekretorių adresai:
J. Purenąs, 292 Manhattan Avė., 
Kuopos Brooklyne —A. Vitkevičia,

29 Hudson avė., Brooklyn, N. Y.

VALDYBA CTDD. MIF 
CLEVELAND, OHU 

Pirmininką* D. Petrauskas, 
1600 Oregon Aa 

Vice Pirm. T. Rimkus, 
1062 Ansel rd.

Nutarimų rašt H. P. Pratkleu 
1527 E. 88rd St 

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

Iždininkas T. Neura,
2202 Hamilton Ava. 

Kasos globėja V. Ivonaualduti, 
1452 E. 83rd Str.

Dainų repeticijos - atsibuna kiek
viena sėrėda, nuo 7:30 vakr. a»B 
Schwab svetainės, 6131 St Clair ava. 
Mėnesiniai susirinkimai atsibuna kae 
trečią pėtnyčią kiekvieno menesie^ 
nuo 7:30 vai. vakar, ant Schwab sve
tainės. 6131 St Clair avė. Knygyaae 
randasi Neuros krautuvėje, 2047 Ha* 
milton avė. Knygos išduodamos kie
kvieną Panedėlio vakarą, nuo 7:86 v.

Knygius Pranas Tumo&aa, 
3570 E. 72 St.

Turėk muziką savo name!
Pilni namai linksmybes iš vieno GRAMAFONO.
Duodam ant išmokesčio. Nusipirk sau vieną.

Turi dolerį ir gali būti savininku gramafono. Note

Minykas Iliodoras, juoda
šimtis iš juodašimčių, savo 
laiku turėjęs didelę įtekmę 
ant caro, rašinėja dabar žy
du dienraščiuose “The Day” 
ir “The Warheit”- “The 
Day”, greta žydiško teksto, 
deda ir vertimą anglų kal
boj.

Iliodoras pasakoja, kai]) 
jisai buvo juodašimčiu, kai]) 
priėjo prie caro, kai}) kovo
jo su ministeriais, kai]) rūpi 
nosi, kad valstiečiai žemes 
gautų.

Visi jo rašiniai padailinti 
tikrai amerikoniškom sensa
cijom. Aiškiai matyti, kad 
didesne pusė visų jo pasako
jimų yra grynas išmislas ap
mulkinti nieko nenusima
nančiai žydų publikai.

Tarpe išmįslų yra ir tei
sybės grudų. Vienoj vietoj 
Iliodoras sako:

v ISO
Posmertinės išmokėta:
2 kuopos nario J. Na- 

ividausko moters Katri
nes ...................  $50.00 j

kausko .. .

mokėta

125.00

$300.00

APLA.
UOS

Centro

DR-JOS CENTRO VALDY- 
IR KUOPŲ SEKRETORIŲ 

ADRESAI:
pirminink. J. M. Maskeliūnas,

2025 Colwell st., Pittsburgh, Pa. 
i Pirmininko pageli). J. A. Rūkas 
3015 Stayton st. N. S. Pittsburgh, Pa.

“Laisvei” už 1300 bal
savimo blankų ..

“Laisvei” už antrą 
pusmetį orgąnavimo $541.50

J. K. Mažiukuos kėlio-
Cuort-nė Į Treveskyn ir 

ne v ....................
Laisvei uz 

“memberkorčiu’ v

Va rasis,Centro Iždininkas 
12&Carson sts. S. S. Pittsburgh, Pa.
Turtų Kontrolės Komisija:

... $3.85 3

1000
• $3.81

“Caro dvaro komen
dantas Dediulin pavogė 
65.000 rubliu, kuriuos 
jam davė Mikalojus dėl 
badau j anč i ų. P r i ncas 
Puški n pavogė 72.000 

rublių, kuriuos gavo nuo 
cąrienės įsteigti kliošto- 
rių Peterhoffe.

Abelna išp’auku

313 6th St., Charleroi, Pa.
W. Urnežis, 1429 Reedsdale St., 
P. S. Pittsburgh, Pa.
VV. Markūnas,
2120 Eorbes St., I’ittsburgt, Pa. 

Kuopti sekretorių adresai: 
1 kuopos — J. 1. Alexis,

O. Box 344 N. Diamond Str.
Pittsburgh, Pa. 

kuopos P. Francikevičus, 
2 Sagamore st. Esplein,

Pittsburgh, Pa.
kuopos, J. Galginas, P. O Box 

Laupurex 
Ig. Rasinskis, 
Soho St., Pittsburgh,
J. Kvetkauskas,

P. O. Box 292, Cuddy,
kuopos, A. Žvirblis,

2228 Forbes Str., Pittsburgh, 
kuopos A. Palučis,

2123 Wrights St., S. S. Pittsburgh,Pa.
9 kuopos K. Stasinskas,

Box 283 Arnold, Pa. 
|0 kuopos J. Shapis,

713 McKean Ave., Donora, Pa.

Fa.
4

7

kuopos 
205 

kuopos,
Pa.

Pa.

Pa.
B

No. 85. Columbia kuri ma
tai čionai ant paveiksluko re
kordai sudedami pagul numerius, 
taip kad paspuudu^ gnziką au
tomatiškai išt&tumia rekordu. 
Padarytai Iš raudonmedžio (ma
hogany), hrangaue išdarbio, aug- 
ščio 42 coliai, 19X21. Galima 
sudėt rekordai

Kaina .. $85.00

i

Naujausio išradimo vargonas.

Šitą vargonų galima neštis ant balių, 
Piknikų, no4 jis susideda iš 4 kavalkų, 
išrodo kaip baksas. Šitą vargonų gali
ma sulankstyti, kad neužimtų daug vie
tos kada negrajini. Kaina 3 oktavų 
$30.00, 4 oktavų $35.00, n'ok'avų. $40. 
50, 6 oktavų $58.50. R < ikalaukit ka 
talogo su visomis kitomis mašinomis.

\ v

Ne.75 Tokio pat Išdarbio kaip aaaa.
85 didžio ir pločio, tiktai 
be aunutneravimo rekordą U 
automatiško išmetimo.

Kaina ..................... $7<
-'.■'J'.1*

Tūlas gvardijos pulkinin
kas lenkas Maciejewski būk 
tai papasakojo Iliodorui:

“Kuomet musų pulką 
siuntė malšint latviu 
revoliuciją, caras pasi
šaukė visus aficierius 
ant pusryčių ir liepė be 
pasigailėjimo kart re
voliucionierius. Aš pats 
vienas pakoriau 80 lat
vi ų.”

A.P.L A REIKALUOSE
IŠPLAUKUS PER 3 MĖ

NESIUS.
(Tąsa iš praeito n-rio)

Pašelpos išmokėta.

kuopos A. Poneliui $70.00.<< S. Petrikiui
A. Jankauskui
P. Garliauskui
J. Skurulskiui
K. čiepaičiui
K. Martinkai
J. Ramaškai
K. Paražinskui
M. Danilevičiui
A. Jačikui

LAISVĖS SUNŲ DRAUGYSTĖ, 
MAUANOY CITY, PA.

Valdybos adresai: 
Pirmininkas W. Žemaitis, 

tfOAA AA 312 Centre Str-
. tpoUv.vU Pirmininko pageibininkas P. įsėda, 

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

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

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

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

Maršalka W Svintickas,
515 W. Pine Str.

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

sutrauka.

mokėta ............. $1.230.00
Posmertinės ..
Visokiems reikalams

išmokėta............. $£
$2.082.16

Abelna sutrauka.
Įplaukų viso buvo per 
mėn. ‘.............. $2352.00
Išplaukti viso buvo per
mėn................... $2.082.16
Pasiliko nuo 3 mėn. 269.84
Nuo seniau buvo 7.729.60

J. K. MAŽIUKNA, 
APLA. eentr. sek.

P. S. Už gruodžio mėnesį 
nuo APLA. 3 kuopos 
neprisiųstas 
$36.50. ‘

dar 
čekis i centra 

J K. M.

AUKOS ’’ŽIBURĖLIUI

o
26 d. 1916 m. Aul

naitis po $1.00; St. Balėnas,

$14.00
$35.00
$14.00

14.00
$14.00,
14.00'd. 1916 m. Aukavo:

$14.00 ’ J. Galginas ir J- červins- 
14.00 kas po $1.00, J. Aukškanis, 
28.00 A. Ramanauskas-, F. Jan- 
35.00 kauskas, J. Gataveckas po

Visų aukų $6.75.

Carnegie, Pa. Gruodžio 27

N*. 25. Columbia Grufamula. Pada- 
rtyas ii r&uednmediie, puriai 
išdabinta*. Diduma lg*X16>.

Kaina ___ ....... $25.00

/der.’.vtškt rekorde įfi.’riu šokią ir 
d».inų. (Kaip matot# xr.L pa veikalėlio 
—- klumpakojis).
E 2397) Klumpakojis

i Kokietka Peik* Ir Yl’.vupa- 
kojis.

E 2860. Varpelis, valen? Dr. Kudirka.
*' ,*no mielas. Pulke

E 2581. Gražioji. Po'ka.
Pavasario rytae. Valcait

E 2582. Kalnų augštumas. Vsleai.
” Kariškas maršas.

E 2706. Žemaičių Polka.
” Gudri. Mazurka.

Ir daugybė kitokių lietuvi Ak g na-
’n’škų, |<'nki*!:u rekordų.

N*. E0. Columbia Grafonol*. Ps. 
rinktinio raudonmedžio ir ar- 
tuolo puikiai ilipuotas. Didis 
SlftXldi ir 18 col. augičlo.

Kaina ..................... I50.H
— ---------■■■ ■ '11 .!»■■■—BWi

AETUVIU PAŠELPINĖS DR-STĖS 
“LAISVĖ”, EASTON. PA.

Viršininkų adresai.
Prezidentas L. Barkis,

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

1820 Fairow Ave. Easton, Pa. 
Protokolų raštininkas ir organo 
iuretojas Alex Vituris,

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

60G Northampton St., Easton, 
Kasierius J. Jankauskas,

1820 Fairow Ave. Easton, Pa.
Kasos globojai:
A. Biga, 1021 Elm St., Easton, 
A Meškauskas, 1222 Pine st. 
Maršalka J. Garnis,

634 Perry Str. Easton, Pa.
Susirinkimai atsibuna kas pirmą 

cialistu ruime po Nr. 139 Northamp- 
pčtnyeią kiekvieno mėnesio anglų so- 
ton St.. Easton. Py.

pri-

Pn.

Pa.

Pa.
Easton.

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

Viršininku adresai:
[Pirmininkas F. Raškevičia.

1012 So. Main Sir.
Vice pirmininkas B. Vosylių. .

Protokolų raštininkas O. Užbaikite, 
622 H ui in St.

Finansų raštininkas P. G. Aleksynas

Iždininkas S. P.uzinskis, 
719 Lincoln Avė.

Kasos globojai:
A. Kunca, 829 Island Avo.
P. KazokeviČius. 1580 West Str.
Maršalka P. Vaitkus, 415 Wall st.
Organo prižiūrėtojas:
A. Kelly, 1032 Loomis Str.

Susirinkimas atsibuna pirmą nedel-

a,

v 7" • ė. ,■

. ■’i*

« -r*
•4

(sttėmykitl Galimu įgyt 
>t*v-fotoną su I? dailių tik 
už kuri turėtum mokėt 25 dol 
i.Um ■ taip pigiai/odei, kad geriatųpasi- 
garsiiius.

RrikHuukit katalogu.

laba.! erą 
ai $15.06.
. l’arduo- Ne. M* H. Columbia Gratonola Pkua 

ry!v.» .Iš aukM-oržucie medžio,
kaip kabinai taip ir t.r.uha

Kaina ....... . $60.90

j'®*!’!

N». 3 H. Columbia Grafaaala. 4.r- 
iuoilnin iabai gerai padaryta®, n. 
namailuotav žaliais ar raudaMain 
ruožais, metalinė tmba.

Kaina ..................... $25.t»
N«. 4. Improved Roy I. Veik take 

kx’p No. J bet blrkj 
uU, pagerinta makini ija, skri
eji* spr^nžinorais, arzuoliai* 
14 J! colių pločio ir 71 aaglėJc.

Kaina ........  Ž35.M&
Šiuomi pranešame visiems savo kostumienams, kad aš persikėliau nuo 103 

Grand St. po numeriu 170 Granu SU kampus Bedford avė. (kur seniau buvo Gro- 
chovskio Banka). Todėl atsiprašome visų jeigu iš ])riežisties kraustimosi, negavote 
užsisakimus į laiką. Dabar bus visiems išpildyti iižsisaiymai į laiką.

anų
TEL. 4650 GREENPOINT

ieVi*»«i»in*

Main St.,.'.2 vai. po pietų.



kimas Lietuvių Kooperaci- 'ir barbarizmas. Antras kai- 
TINĘS ŽINIOS. jos atidengimui krautuvės bėtojas drg. J Jukelis; nuro- 

Ivalgomų daiktų. Visi nariai dė reikalingumą mokyklos 
’malonėkite atsilankyti, nes tarpe Bronxo gyventojų, o 
; turime daug svarbių daly- ypatingai jaunimo, ir liu
kų. Taipgi bus renkama ir piešė kodėl tautiečiai neap- 
nauja valdyba- kenčia socialistų.

Pasibaigus prakalboms, 
buvo leista klausimus duot, 
bet klausimų nesirado, nes 
publikai buvo gana aiš
ku ir likos užganėdinta. 
Tik apgailėtina, kad bronx- 
s iečiai

Marškininiai streikuoja
Nuo pereitos serėdos išė-' 

jo streikan marškinių siu- • 
vėjai, vedami savo gana • 
drūtos unijos. Jų streikas 
eina labai pasekmingai. Tu
jos didelės manufaktorių 
firmos jau išreiškia savo 
norą taikinties, pristodami 
prie unijos reikalaujamų 
valandų ir unijos pripažini-į-------
mo. “The New York Call” 'kų unijos atstovų ir darbda- 
sako girdėjęs, kad apie 1000 jvių, kuriame norėta susitai-

■ siuvėjų grįž panedėlį į dar- 1 v J, ’ 
bą. Mums praneša, kad fa- ’ Darbdaviai netik 
brikantai jokiu būdu nepa- 
jiegs sugriauti “shirt wor
kers uniją”.

Panedėlį S. Gompers sa
kys streikieriam prakalbą j reikalavo 
National teatre, Second avė.'šio visus 
ir Houston st., Pradžia 11 ne darbii 
vai. Tarpe pikietierių yra 
daug areštuotų.

Ona Budveičiutė, kuri ve
da lietuvaites, sako, kad tai 
ne juokai pikietuoti tokiam 
ore, nes pereita pėtnyčia bu
vo šalčiausia diena šią žie
mą. Draugė Budveičiutė yra 
labai energiška ir sako, kad 
jau apie 80 procentų darbi
ninkų organizuota į uniją.

nauja valdyba-
Sekrt. St. Laurinaitis.

“Vcistčių” darbininkai 
giasi prie streiko.

11 d. sausio buvo susirin
kimas ‘“vcistčių” darbinin-

reli

ant

LAISVĖ

PAJIEŠKOJIMA!

Mel-

to

C/)

Keras

schuk, Rock

CO 
>-* 
t£>

i tai
V<P’

nuo April I iki December $30 ant

ET 
s r 
S

ATSIŠAUKIMAS. A 
suteikti man pagel 
Aš noriu mokintis, 
tėkliaus, Vėliau a 
Šlajus, 3429 So Union 
floor, Chicago, *1111

co

MELDŽIU ATSIŠAUKTI Petro Grio- 
šiaus ir Aleksondro Bartuškcvi- 
čiaus, abudu Kaimo gub., važiuo
dami iš Lietuvos Amerikon 1914 m. 
susipažinome. Jei kas žinoto, ma
lonėkite prisiųsti jti adresus, duo
siu atlyginimo $5.00. P Stočkus, 
P O Box 17, Cliffside, N. J.

4—1 1

REIKALINGA sena moteris prie da
bojimo vaikų. Mokestis $5.00 ant 
menesio. Kambarys, pragyvenimas. 
Sąlygos labai geros. Atsišaųkit į 
“Laisvės“ ofisą, 183 Roebling str., 
arba pas Mary Tohmas, 78 Dewoe 
St., Brooklyn, N. Y. 2—5

tjieškau dėdės Kazimiero Peliacko, 
kuris antru kartu yra atvažavęs į 
Ameriką, jau bus apie 14 m. Gy
veno daugiausia apie farmas Kuk- 
swool, paeina iš Suvalkų red., Kal
varijos apskr., Balkunų gmino, 
Kureiniškiu kaimo, parapijos Me

lavo. Taipgi pajieškau pusbrolio 
pusseserės Piliečiauskitt Rum- 

parapijos ir tetos Sinkevi-

REIKALINGAS partneris. Aš Jonas 
Majauckas laikau dvi bučernes, kar
tu ir groseris. Man reikalingas par
tneris. Kaip kas norės, prie vienos 
ar prie abiejų. Išlygos, norinčiam 
įstoti j biznį, prieinamos. Kreip
kitės šiuo adresu: J Majauckas, 
625 Driggs avė., Brooklyn, N. Y.

rodoa,

>ic bus t y

neslinks

GEO LASKEVIČIĄ

V Garšva

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

nemalonumą 
pra- 
su- 

vais-

pilvo, 
gum- 
slap-

Bniad St. Philadelphia Pa.
nuo 10 iki 12; nuo 1— 8 vai. vakaro;

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

ų plaukam; 
nėra!

771 BANK ST., T.l. »64-i 
WATERBURY, CONN.

Tel. 2372 Grecnpoint.

Fornišiai

r?
IH. lt .4

IŠSIRANDAVOJA 5 kam
bariai, su visais įtaisy
mais, visi šviesus, randa 
nebrangi, atsišaukite po 
num. 105 South 4th Str.,

PARSIDUODA Puikus mūrinis na- | 
m as 2 Šeimynom su 8 kambariais 
ir maudynėm ant floro. Kaina $2,- 
200.

Puikus medinis namas dėl 10 šeimy
nų po 3 kambarius su toiletais ant 
floro. Randa $800, kaina $5,200.

Pi.ikus mūrinis namas 8 šeimynom ir 
su maudynėm. Randa $1200, kaina 
$9000.

Su visais reikalais kreipkitės prie 
musų, būsit aprūpinti geriausiais 

advokatais. B A ZINLS 287 Bedford
Ave., Brooklyn, (4-6)

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

širdies, žarnų, nosies, gerkles, reumatizmo; nesveikumus 
bo gydome be operacijos ir įvairias kitokias ligas, taipgi 
tingas ligas. Mano gydymas yra pasekmingas. 
Jeigu kenčiate kokią nors ligą, tuojau klauskite mano 
kurią suteikiu dykai, taaa 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 medecinos srity, aš galiu jums pagel
bėt.

t ikimės

kviesti

, tuomet unija

žino pranešti J Germanaviėia,

kyti, bet nieko iš to neišėjo

viinus, bet dar sulaužė kelis 
punktus senosios sutarties.

Naujas su m a n y i n a s.
Brooklyne gyvuoja

Str,

giminių ir pažįstamų, 
atsišaukti jų pačių ar 
pranešti. J. Daugėla, 15 
Brooklyn, N Y.

Duos

’ajieškau Benedi 
Lopetų, Juoda] 
sios gmino, 
Girdėjau, kad 
Turiu labai s\ 
žinote malonėk 
kas. IS4 N. W; 
Darre, l’a.

k t o, Vinco ir Juozo 
>einiĮ kaimo, Zalio- 
Vilkavi.škio pavieto, 

gyvena t'anadoje.
’ttrbii reikttla 
it pranešt. .1. 
tshinglon St.

K as
. Ulins-

W i Ikes

’.-ijieškau Mario.-; Vašileu. ka K aimo
gub, I metai atgal gyveno Brook-
lyne. N. V. ve liau išvažiavo į In-
dianna. Meldžiu atsišauktii A Gai-
Ii n i s, 5717 New 
lyn. N. Y.

Utrecht avė, 1 >rook-

TIKRA IR TEISINGA
LIETUVIŠKA
APTIEK A.

Sutaisau receptu^ tikrai, są
žiniškai, su didžiausia atyda, 
nežiūrint iš kur jie butų gauti. 
Patarimus duodu visiem ypatiš
kai ir per laiškus dovanai. Gy
duoles siunčiu į visus kraštus 
Amerikos, kas tik kokių parei
kalauja, ir kokios tik yra var
tojamos. Ypatingai užlaikau 
visokių VAISTU NUO PLAU
KĘ SLINKIMO, PLEISKANŲ 
IR IT., NUO PLAUČIU, REI- 
MATI2MO, KOSULIO, NUO 
PERŠALIMO, NUO SILPNU
MO .ŠIRDIES IR TT.

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

F. KUDIRKA,
vio Apfieka ir Savininkas

GRAND ST.
Brooklyn N. Y.

Aš GYDAU PASEKMINGAI
Apart mano ligos ir pasekmingos praktikos ir įrengimas mano 
ofiso įvairioms mašinoms, duona progą geriausiai išekzaminuoti 
ligonius. Apart įvairių mašinų turime elektriškus aparatus, kurio 
turi didžiausią svarbą gydyme įvairiomis ligomis sergančių, kaip 
nervų liga ir kitokių, lygias, galite matyti mano ofiso naujau
sios mados mašinas, kurias čia negalima aprašyti, dėl stokos vio- 
tos.

Nepraleiskite tokios progos, bet tuojau ateikite ir duokit savo 
išegzaminuot. ir gausite sąžb Ingą patarimą jūsų ligoj.

DAKTARAS D. WASSERMAN

darbo beširdės

\ engti ma- 
į di.lėlės, 

u urnai atida ant to aikrei-

lent Lietuviu Amerikos U- 
kėsu Kliubas ir Lietuviu 
Gimnastikos kliubas. Abudu 
kliubu visgi veikia. Ir girdė 
ti, kad abudu kliubu nori 
įgyti nuosavus namus. Lie
tuviu Amerikos Ukėsu Kliu
bas gyvuoja dešimti metai, 
turi apie 400 narių, moka 
savo nariams pašelpą laike 

si savo 
šios šalies

susižinos 
• L. Pru-

Iš kriaučių streiko.
Mums praneša, kad kriau

čių streikas eina prie užbai
gos- Dauguma mūsiškių dir
ba, tačiaus visgį dar yra ir 
streikuojančių ir jiems uni
ja jau išduoda pašelpą. Jie 
žada kovoti iki laimėjimui.

Abelnai, lietuvių ūpas, kaip piliečiais. Kasoj turi virš' 
visuomet, labai geras. |$6.800. Lietuviu Gimnasti-'

i . v • v *
Mes vėlei turim pranešt, Įkos Kliubas pašelpos neis- 

kad presos komisija esanti įmoka, turi virš 300 narių ir 
visiškai netikusi. Jos žinios kasoj virš 4,000 dolerių, 
begalo suvėlinamos,.* nors 
^Laisvė“, eidama dti sykiu kliubu suvienyti į

ų daug ank- Jeigu jie susivienytų, 
mesti. Bet ta (met nepalyginamai daugiau 

komisija sau^naudžia. štai,nuvoktume, ir lengviau ga-
ą subatą/kada “Las- lėtume įgyti nuosavą namą, 
ėjo spai’don, iš komisi- Įgijus savo namą, visiškai

kitaip galėtume veikti.
Negana to, jeigu abudu 

galėtų

sa vaitoję, j.

narius padaryti

seika.
Nesmagu yra tik tas, kad 

j “Viešų reikalų posėdžius” 
'mažai atsilanko to komiteto i’narių.

Susirinkimo dalyvavo pp.

Neatsilankė K. Kriaučiūnas, 
P. Raibužiutė, Pavalkis, 
Kalpokas. Taipgi, nesulau
kęs susirinkimo ir Vilkas

negalit kaj 
del mokslo.

JOHN KULBOK
CAFE

Didelis kotelis, j»era vieta 
keleivlngiems, kambai’ i 
syti pagal nuają madą, k 
busit užganėdinti.

CAFE IR POOL ROOM 

linksmai laiką pralelit.
Tai yra geriausia viata

K. HENSAS
Gold St,

BROOKLYN, N. 1.
Telephone: Main 7628. ,

r

Ar negalima būtų šiuo du 
viena? 

tuo-

išėjo namo.
Draugai, kurie apsiimat 

ir neatliekat savo darbo, tai

■skaudėjimo pilvo ir žar
nų, kaipo plovimas skaudžian 
čios gerklės intraukiniai j -av< 
apmalšinimui dusulio, .itm gal 
vos ir ausų skaudėjimo; cct.

geriausių tin
au t

I hintn-

ANT PARDAVIMO. Parsiduoda 3 sa- 
liunai, geroj vietoj, geras biznis, 
Kainos nuo $3.500 iki $6.500, Kas 
norit pirkti, pasiskubinkit atsišauk
ti, o gausit visas informacijas, 
J. Chepinskas, Real Estate Agent 
21 E. 1!) th Str, Bayonne, N J,

n urna-
tišku ligų, ii.iuduki

PAIN-EXPELLER
kaipo sen:) ir užtikotinq (Irane:) Seim’

up-
•koše arka pas pati fabrikantu —

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

LEIDI SLINKTI
SAVO PLAUKAMS?!

Neturėsi daugiau kal- 
tunuotų. rėsvų. krintan
čių, pleiskanuotų, ap
mirusių. žodžiu—ligui
stų plaukų—ko turėtu-

ve”
jos nei žodžįo negirdėt.

Kad presos komisija visai. 
netikusi rodo kadir toks kliubu susivienytų 
faktas: apie draugų Pupkio, vieną ar kitą lietuvį praves- 
.JanČauskienių, Pėstininko ir{ti i įvairius miesto urėdus

\nt pabaigos susirinki- 
Į finansų raštininkus vietoj 
ras nominavo A. Staniški 
nmisio drg. Zaperiacko.

Reporteris.

JOHN K.ULBUB. Karininkas 
2#1 Wythe Ave., Or. 8«. 1 oi

BROOKLYN, N. ~
T«I 279 Greenpoint

Geriausia pirmeiviška ažaiga

P*»

PITTSBURG UI.

ikiems plaukams 
t i dar dailesnius 

dusime Tau pačtt 
suvis dykai išbandymui “sampilą*1 
l’risiųsk 10c stanipotnis persiuntime 
ėsų. gausi išbandymui dėžutę “Der 
tnafngos” veltui, sykiu ir brošiūrą 
tžvardvtą: ‘Puikus Plaukai’’.
ARGIL SPECIALTIES CO., 

Dept. 7
P. O. Box 37, Philadelphia. P/

kitų sumušimą ir suarešta
vimą ‘‘Laisvėje” buvo rašy
ta Nr. 3 (5 d. sausio), o ko
misija, pabudusi iš miego, 
pristatė mums tą žinią tik 
10 d. sausio, tai yra tada, 
kada jau “Laisvė” ir be ko
misijos surinko žinias. Į ką 
gi panašu taip snausti.

(r dar faktas: kada strei-

ir kiti.

Dėl Kooperacijos. »
Linksma pranešti, kad 

Brooklyno lietuviai prita
ria naujai susitvėrusiai ko- 
operaejai, kuri užlaikys gro- 
sernę ir bučernę. Nors dar 
tik kelios savaitės, kaip vis-

A u gšč i au sios P rie glaudo s 
Liet. Amerikoje pirmos kuo
pos balius Įvyks seredoj, 
sausio 17 d. svetainėje, Sū
nų Lietuvos, 818 Belmont st. 
nuo 7 vai- vakare. Jojimas 
vyrui ar porai 50 c. Nepri-

mus merginas; kurios eis 
su vaikinais.

J. Alexis

imi.

kimių tarpe kilo pasipikti- ]<as organizuojama, bet ko- 
nimas dėl centro viršininkų!
netikusios sutarties, tai 
“Laisvė” vėlei pranešė apie 
tai visa savaite ankščiau, 5 
d. sausio, negu snaudžianti 
komisija prisiuntė mums iš
karpą iš kaimyniško laikra
ščio. Tai kokia laikraščiui 
ar streikieriam nauda iš pa
senusios žinios, kurią strei- 
kieriai skaitė “Laisvėje” vi
są savaitę ankščiau?

Ar komisija tai darė iš 
Mogos valios ar ji stačiai 
Bemokėjo darbą atlikt, mes 
nežinom- Bet iš tokios komi
sijos nedaug naudos.

operacijoj priguli jau suvirs 
100 narių; žinoma, tuoj bus 
daugiau. Mes manome, kad 
už 2 mėnesių mes jau turė
sime savo krautuvę- Per 
pastarąjį susirinkimą 4 d.

20 naujų 
rūpinties,

PARSIDUODA saliunas

PRANEŠIMAI.
Iš priežasties negavimo 

salės, seredoj, 17 d. sausio, 
repeticija veikalo ° Patam
sio Galybė” neįvyks. Kaip 
jbus surasta atsakanti vieta 
idel repeticijų, pranešime 
$er “Laisvę.”

V. Paukštys.

sausio prisirašė 
nariu. Nutarta 
kad krautuvė butų kuogrei- 
čiausia įsteigta. Kada kriau- 
čiai galutinai užbaigs savo 
streiką, tai daugelis ir vėl 
prisirašys. Tik daugiau en
ergijos, draugai. Štai tūlose 
vietose, kaip Massachusetts, 
kooperacijos steigia jau net 
savo namus. Todėl mes 
Brooklyno lietuviai neapsi- 
leiskim. Įstoti į kooperaciją 
reikia $1.00, o Šeras $15.

S. Laurinaitis.

gai išdirbtas, lenkais ir 
lietuviais apgyventa apie- 
linkė- Norintieji pirkti 
arba gaut informacijas, 
kreipkitės pas: S. Yankus, 
Real Estate and Contrac
tor, 260 Warren St. Jer
sey City, N. J.

LABAI PAGEIDAUJAMA, kad at
sišauktų mano brolėnas Jurgis 
Smalkštys, Kauno gub. Novoalek- 
sandrovsko pay., Kamajaus mies
telio. Nuo 1905 m. kada pradėjo 
siausti reakcija, jis prasišalino ir 
jokios žinios nėra. Man labai butų 
malonu susižinoti, todėl jis pats 
malonės atsišaukti arba kas žino, 
pranešt. Aš paeinu iš Kuosių kai
mo, Kamajaus parapijos. Juozas 
Pavorodnikas, 351 — 8th St.,-Moli
ne III. 3—5

JOSEPH LIPMAN, M. D
. Specijaliataa moterų ilgą

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

Iki 10 vai ryte; nuo 1 iki 2 vai. )* 
plet Ir nuo 7 iki 8 vai. vakar* 

Nedėliomia pagal autartį. 
Egzaminavimas DYKAI. Męs lltū 

riame ir pasakome visas ligas ir pa 
gelbstiine. Iš kitur atvažiavusiems 11 
gontams parūpiname vietą, kol gydė 
si. Reikalui esant kreipkitės mat 
apžiūrėsime ir duosime prieteliiką re 
dą. Patarnavimas visai pigus. Naši 
mirškite mano antrašo.

DR. J. LIPMAN
314 E. 60th St., NEW YORK, N. 1 

Kalbame lietaviškal.

dieną sausio buvo pra-

DOVANOS v
&

Naujausios mados dideliame 
pasirinkime, Lengviausios išly-

Kada tu gimei?

d. sausio, vakare, Tau- 
,me Name, 101-3 Grand 
bus mėnesinis susirin-

7
kalbos, surengtos LS. ir DD- 

Kalbėjo drg. J Šaltis ir
J Jukelis, drg. J Šaltis pui
kiai nurodė, kaip besivys
tant išradimams, kurie yra 
geri ir reikalingi del palen
gvinimo žmonijos gyvenimo, 
sykiu su išradimais vystėsi

Ateina laikas prezen- 
tus pirkti, tai yra gera 
proga dėl Brooklynie- 
čių, nes mes turime vi
sokių AUKSINIŲ IR 
DEIMANTINIŲ žiedų, 
špilkų, laikrodėlių. Pas 
mus galima gaut, arba 
užsisakyt daug pigiau, 
negu kitose krautuvėse, 
todėl kad mes už savo 
tavorą gvaran tuo jame. 
Jeigu butų kam reika
linga, tai nepamirškite 
musų adreso:
BALAUCKAS IR 

BUCHINSKAS.
119 Grand St.
Brooklyn. N. Y
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toli- 
New 
Mas-

Prisipsk savo adresn ir kokiam 
mėnesį tu esi gimęs ir 10c. dėlprisun- 
timo, o gausi knygelę, kuri pasakys 
tavo visą gyvenimą, kokis tavo talen
tas, kuom ir kada turi užsiimti, su 
kokia ypata apsivesti; kaip auginti 
kūdikius nagai ju menesio planeta. 
Planetos daigte del vyrų ir moterų, 

adresuok:
A. ZVINGILAS

P.O. Box 3232 Boston,Mass.

Didžiausia Lietuviška Krautuvė, 
kurioj galima gauti įvairių muzikos 
instrumentų, įvairių išdirbysČių, gra- 
mafonų. Kurie perka pas mane gra- 
mafoną, —rekordus duodu dovanai, 
visokį tautų dainų, maršų ir šokių, 
kas kokiu myli, taip pat mano krau
tuvėj galima gaut visokių rūšių laik
rodžių ir laikrodėlių retežėlių ir dei
mantų, šliubiniai žiedai vėliausios 
mados parsiduoda nuo $5.00 iki 12 
dolerių pora. Už savo tavorą duodu 
gvarantiją. Agentams duodu gerą 
nuošimtį. Taippat pristatau geriausią 
muziką baliams ir veselijoms už že
miausią kainą. Su visokiais reikalais 
ypatiškai ar laiškai kreipkitės šiuo 
antrašu:

689 —3rd
So

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

DOVANOS!!
Kas atsiųs dėl mus adresų 

pažįstamų iš mažų miestelių, 
duosime puikią dovaną.

EUROPA BOOK CO.
57 Dey St., New York,

savo 
tam

N. Y.

LIETUVIS FOTOGRAFAS

N. T.

Prie 12 šliubinių paveikslų duo
du vieną dideli paveikslą dova
nai. Darbą atlieka artistiškai ir 
nebrangiai. Ateikit persitikrlat

Pranešu lietuviams kad . aš 
laikau puikią Fotografijų Gale
riją. Padarau visokius pavei
kslus taipgi traukiu veselijas.

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

MACYS & MARGIN 
FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET

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

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

(vienas blokas nuo Lietuviškos bažnyčios.)




