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lio bulvių derliaus, liet 
apsivilta, nes bulvių der
lius buvęs mažas. Kad sučė-

Karolius Liebknechtas, re- reikės dalį kariumenės pa- 
'voliucijinis vokiečių socialis- siųst medžioti į tas vietas, 
tas, galutinai nuteistas iš- kur randasi daugelis ivairiu
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būti kalėjime 4į metu.
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pradėjo ofensyvą ir Rumu- 
mijoj ir praneša apie kelis, 
laimėjimus.

LEO. TROC KĮ JAU 
AMERIKOJ

J

JANUARY, 1917 M.

VALDO 1)1-

išdavusi kai kurioms žemie- 
tybėms pinigų tokiems 
traukiniams įtaisyti.

Rašykites j “Laisvės” 
bendrovę, kuriai rūpi darbi- . 
ninkiškos apšvietos platini
mas. Tuomet mes paversim 
“Laisvę” milžinišką spėka.

Leo Trockį jau Amerikoje

prie sunkiųjų darbų. Jam 
taip pat atimta advokatū
ros teisės.

Apeliacijos teismas, kuria 
draugas Liebknechtas krei
pėsi, nesumažino bausmės.

Vokietijos valdžia forma
liai nuteisė K. Liebknechtą 
neva už prakalbą, kurią ji
sai pasakė prieš kaizerio pa
lečių Pottsdame 1 d. gegu-istago atstovi 1 
žio. Faktiškai gi jį nuteisė 
už jo revoliucijines pažval- 
gas ir agitaciją.

Vokietijos, išvytas iš Fran
ci jos ir Ispanijos, neturėda
mas kur pasidėti karės svai
guliu apimtoj Europoj, 
draugas Leo Trocki, redak
torių Paryžiaus rusų socia
listų dienraščio, jau pribuvo 
New Yorkan ir dirbsiąs prie

ir kareivių pa

’šalininkai jau seniai rūpina
si susiuosti su Vokietija. 
Graikijos karaliaus žmona 

LeO 1 Tocki, senas RusijosA’’’^ kaizerio "Viliaus sesuo, 
revoliucionierius, 1905 m. 'Tarpe Berlyno ir . Athėnų 
revoliucijos laiku buvo de-'visuomet buvo^ didžiausio 
putatu garsiojoj Petrogra- ’draugiškumo ryšiai. Graiki- 
do darbininkų taryboj, kuri Jos karalius tik laukia pro-

ir Volkszeitung.

tralių valstybių. Tuomi susi- 
tas į Sibirą jisai pabėgo iš/ūpijię ir vokiečiai. Mat. 
ten. Viso labo drg. Trockį 
išbuvo Sibire su virš 4 me
tus.

Pabėgęs iš ten, jisai' liko 
emmigrantu ir leido laikra
štį “Pravda” bendradar
biaudamas vokiečiu ir fran- 
euzų socialistų spaudoj. Ka
rės pradžioj jį išvijo Vokie
tijos valdžia, vėliau jisai gy-

džia. Areštuotas ir nuteis-

joj. Būdamas redaktorium 
Paryžiaus “Naše Slovo”, 
Leo Trocki buvo rastu fran- 
euzų ir rusų cenzūros aky
se. Jo redaguojamas dien
raštis užėmė aiškią tarptau- 
tišką poziciją, peikdamas ir 
kritikuodamas visu šalių so- 
cialpatriotus ir karininkus. 
Jisai sakė, kad socialistai 
turi užsiimt savo socialisti- 
šku darbu ir revoliucijine a- 
gitacija, o ne bernauti val
džioms kurios bent kariau
jančios šalies.

L. Trocki sako, kad Fran
ci jos ir Vokietijos žmonės ^ka. Jie aiškiai mato, kad 
ištroškę taikos, bet valdžios ( Graikija nori tik laiką išloš

ti, o kada ateis parankus 
momentas, tuomet šmakšt ir 
šoks kariautų.

Lietuvių Socialistų Sąjun
ga turi įgyti nuosavus ru
in us. Aukaukit ir skolin

ki! tam tikslui.

Rusai eina link Vilniaus
Secretary 
LANSING •
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Amerikos pirmasai minister*

ma miestą. Menoma, v z

paimtas.
Taipgi* ir kituose Rumu

nijos frontuose eina nemaž 
mūšiai. Rumunų ir rusų ar 

unija daro nuolatines ata- 
tų užpult ant talkininkų iš kils ir victoniis klinlL Hc' 
užpakalio ir tuomet genero-i 
lo Sarraile armijai grėstų 
didžiausias pavojus. didžiausiais nuostoliais.

Lansing, kuris vis dar tvitrina, kad Amerikos ru-

Naujas Vokiečių
žygunas-užpuolikas

UKRAINIEČIŲ
MOKYKLOS.

žemietybių įstaigas, kad
pastarosios stengtųsi la

ibiau platinti tarp žmonių 
!prasidėjo didžiausi mūšiai. !gyvulių veisimo žinias- No- 
ĮSmorgonius, pavietavas mie.rima organizuoti tam tikri 
!stas Vilniaus gubernijoj, 'agronomijos traukiniai, 
■garsus savo meškų akade- :Toks traukinys, susidedąs iš 
unija, randasi tik GO viorstų 4 vagonų, turėsiąs savo mu- 
įtolumo nuo paties Vilniaus, įziejų ir salę klausytojams.

Rusai varo smarkią ofen-' Agronomijos traukinių or- 
’syvą ir vokiečiai tūlose vie-’ganizacijos idėjai žemiety-

> morgo niaus

R Ik
DŽIAUSI ATŽAGAREI- Vien. Liet.” redaktoriui 

praneša:
Darbininkų batali jonai, 

arba, !— Vilniaus miesto viršinin
kai]) juos paprastai vadina, kas įsakė, kad visi Vil- 
juodašimčiai. Iš tos prieža- niaus miesto gyvenantieji 
sties nėra vilties, kad tarpe vyrai nuo 17 iki 60 metų am- 
Suv. Valstijų ir Rusijos į- Maus nuo 10 iki 14 dienos

bos sutartis. Kai]) žinoma, gydytojaus ir duotiesi per- 
Suv. Valstijos reikalauja, žiūrėti, kur nuspręs, kuris 
kad Rusija pripažintų iš- 'gnli dirbti, kuris negali, 
duotus piliečiams pas]jor-j Darbui tinkamieji bus nus
ius. Tuo tarpu Rusijos vai-jodyti i darbihinkų batalijo- 
džia jokiu būdu nenori tą jnis, kuriuos tevartos tiktai

jų pi. Darbininkų batalijonuose 
būtų,tatai stengsis aprūpinti ge- 
Mat, ira^s butais, maistu ir gydy- 

jeigu pasportas bus išduotas j tojų pagelba. Tie gal nuo 
žydui, tuomet jo neįsileis. darbo atsipirkti, mokėdami- 

po 600 mark iii už šešis me-

liečiams pasportus,

žydui, tuomet jo neįsileis.
Su v. Valstijų ambasado-

Kijevas. Mirgorodo žemio- j rius. Petrograde pasakė pra- nesiūs. Jeigu'paimtasis dar
us nutarė,kalbą kritikuodamas rusų ban nenorės dirbti, arba 

rašyti Poltavo gubernijos l'Tald/]os politika ir taikiniu-;atsisakys nuoliradėto dar-
'........................... *■ 11 ’• 1 A1 J > 3

* arba užmo- 
kalba.'mai jis smarkiai kritikavo keti 10 tūkstančių markių

lybes susirinkimą nutarė .kaibą kritikuodamas rusu ban nenorės dirbti, arba

kad butu leista kų konferencijos nutarimus £ah būti pabaustas 
ai liaudies 1110- i (birželio mėli- 1915). Mato-[metais kalėjin

Prašyme nurodoma,

Rio de-Jąneiro. (Brazili-
oj) Pietiniam Atlantike
kraičio naujas vokiečių lai-
as— užpuolikas, kurio
ardas dar tikrai nežino-

,os jinas, bet manoma, kad tai , . 1 , ...........................
cių “Vineta” Tasai skraiduo- n:1,1g’ mokoma ne gimtąją pRii uidelių kivirčui ir nebū- 

sulaužymuu vaikų kalba; rusų gi

kinti yra ingaliota vokiečių 
kariumenės vyresnybė ir 
kariumenės teismai.

nas iš žymiausių Vokietijos 
generolų von Falkenhayn, 
Rumunijos užkovotojas, su
kina ri na buvo nuplaukęs 
Graikijon tarties su Grai
kijos karalium. Falkenhayn 
sėdo submarinon Kavalos 
uoste ,ant Adriatikos ju
ros, ir pasiekė Larissa. Stai
gus pasirodymas von Fal- 
Įkenhayno Graikijoj aiškiai 
rodo, kad ten kas tai pie
nuojama. Neveltui gi butų 
važiavęs Graikijon kaizerio 
artymiausias patarėjas.

Graikijos Tesalijoj yra 
gana daug karaliui Kon
stantinui ištikimu kareiviu.

Talkininkai labai susirū- 
.pinę Graikijos slapta politi

TALKININKAI RENGIA
SI DUOTI GRAIKIJAI 

NAUJĄ KARALIŲ.
Iš Rymo ateina žinių, 

būk talkininkai nusprendę 
numesti nuo sosto dabartinį 
Graikijos karalių Konstan
tiną ir į jo vietą paskirti

prekybinius laivus ir esąs 
jau 22 jų paskandinęs. Tai 
esąs didelis smūgis talkinin
kų prekybai su Amerika. 
Paskutinį laivą, kurį nus
kandino “Vineta”, ji nus
kandino be jokio persergėji
mo. Sakoma, kad 400 žmo- 

ąiių žuvo.
Pirmutinė žinia apie nau-

Lenkijos ponų 
taryba atidaryta

siųsti stenografišką atskai
tą, ką ambasarorius kalbė-

NAUJI AUKSO SLUOG 
SNIAI.

RUSIJOJ.
“L. Balsas” rašo: ,

tavuoju laiku rumunų

bijosi tos dienos, nes joms 
reikės išduot rokunda sąži
nės, o tuomet gali kilti re
voliucija.

KARĖ PRIVERČIA VO
KIETIJOS ŽMONES 

BADAUTI.
Berlynas. — Vokietijos 

"maisto diktatorius”, saky
damas reichstage prakalbą, 
pasakė, kad visoj šaly trūk
sta mėsos. Kad suteikus gy
ventojams daugiau mėsos,

BULGARAI BOMBAR
DUOJA GALATZ’Ą.

Dabar eina didžiausi mū
šiai palei rumunų miestą 
Galatz’ą. Bulgarams pavy
ko pristatyti savo sunkiąją 
artileriją ir jie pradėjo 
bombarduoti iš Dobrudže 
uostą Galatz’ą- Austrų ir 
vokiečių kariumenė kas syk

bartinio Italijos karaliaus.
Sakoma, būk tai]) esą nūs-(j.j vokiečių žygūną atėjo ir 

pręsta padaryti neseniai bu- Pernaubuko, kur japonu lai- 
vusioj Ryme talkininkų kon
ferencijoj-

d. sausio Varšuvoj

yba.” Atidarant 'fa

,vas iškėlė ant sausžemio iš- vo vokiečių general-guber- 
gelbėtus anglus ir francu- natorius von Beseleris, aus
ims nuo penkių paskandintų ,trų augštesnieji karės 
i laivų. Vardai visų paskan- 
idintų laivų dar nežinomi,

Neseniai Ryme buvo kon-!bet jų tarpe yra Voltaire, 
ferencija talkininkų. Dabar 
telegramos praneša, kad 
Londone vėl prasidėjus tal
kininkų konferencija, kurio
je esą svarstomi karės rei-

NAUJA TALKININKŲ 
KONFERENCIJA.

šininkai ir delegacija 
lenkų piliečių.

vir
imo

dino. Visos pietvakarių gele
žinkelių stotys pilnutėlės pa
bėgėlių. Daugumas atva
žiuojančių Rusijon rumunų 
— tai neturtingieji žmonės, 
turtingesnieji gi žmonės su
spėjo ankščiau išvažiuoti ir 
rasti vietą įvairiuose Rusi
jos miestuose. Net pabėgėlių

Drina, Samar 
Hammershus.

ir

ŠVEDIJOS KARALIAUS 
KALBA.

Švedijos karalius 
vas, atidarydamas 
mentą, pasakė ilgą

konferencijoj dalyvauja iš 
visu frontu štabu viršinin
kai. Konferencijos išdir
bti bendrus pienus, kad at-Įbą ir nurodė, kad juo 
siekus to tikslo, kurį talki
ninkai esą užsibriežę.

VON HINDENBURG 
SERGA

Iš Berlyno muša telegra
mą, kad von Hindenburg e- 
sąs susirgęs.

Gusta-

prakal-

buvę pasirengę kur nors va
žiuoti ir tokiu būdu nebuvę 
suspėję pasiimt su savimi 

Pi r- šiltų drabužių ir avalynės.

natorius pasakė prakalbą, 
pasveikindamas Tarybą ir 
nurodė, kokias užduotis ta 
Taryba turės atlikti.
minusiai jai reikės įvykdin- Daugelis jų neturi visai lėšų!

vidurinius reikalus ir tt. piams pagalbą teikia miestų
Varde Tarybos ir Lenki- ir žemietybių sąjungų jstai-

vas Nemojewskis 
damas viltį, kadcian tęsiasi karė, tuo dide

snis pavojus gręsia Švedi
jai įsitraukti karėn. Jisai iš
reiškė norą, kad kuogrei- 
čiausia įvyktų taikos . mo
mentas. Švedija, sakė kara
lius, rūpinsis, kad pasauly
visuomet viešpatautų taika. įjos monarchų.

sas sunkenybes ir kad liuo- 
sa Lenkija galės suorgani
zuoti nacionalę armiją, kuri 
apgins Lenkijos laisvę, su
teiktą Vokietijos ir Austri-

administracija. Daugiausia 
atvažiuoja pabėgėlių į Pol
tavos, Padolės ir Kievo gu
bernijas.

Agronomijos traukiniai.
Trūkstant mėsos, žemės, 

ūkio ministerija kreipusis į

Lozvės upę atrasta turtingi 
aukso ir platinos sluogsmat 
Jei atsirastų apsukrių žmo
nių, kurie galėtų ir mokėtų 
šiais turtais naudoties, tai 
šiame krašte žymiai pakiltų 
aukso pramonė.
ŠVEICARIJA MOBILI- 

ZUOJASI.
Šveicarijos nacionalė ta

ryba nutarė mobilizuoti an
trą, ketvirtą ir penktą divi
zijas. Tai esą daroma dides
nės apsaugos dėlei.
NĖR KO ŠNEKĖT APIE

TAIKĄ.
Nėr ko šnekėt apie taiką 

— pasakė Vokietijos užsie
niu reikalu ministeris Alf
redas Zimmerman. Talki- . 
ninku reikalavimai esą tokie 
dideli, kad apie juos vokie
čiai nei mislyti nenori. i

SENOVĖ GRĮŽTA.
Kievo gubernijoj dėl žiba

lo stokos valstiečiai pradėję 
žibinti pušinėmis balanomis^ 
Manufaktūros prekių bran< 
genybė taip pat privertusi 
valstiečius grįžti prie seno
vės. Jie vėl namie verpią ię 
audžia ir tokiu būdu^aminą^ 
sau naminius drabužis. į
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LAISVĖ
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Nauju keliu bejieškant“Gornik Polski”, einantį iš 
Pittsburgo. Tai yra tarp- 
tautiečiai, priešininkai Len
kijos “vaisko.”

“Gorniko” Nr. 2 
ma, jog vadinamų

šunelių šalininkai per savo

Laikraščiu ir Gyvenimo Apžvalga
Sūnūs neseniai atstatyto 

rusų ministerių pirmininko 
Štiurmerio, kaip rašo žydų 
“Vorward”, ir dabar dar 
skaitosi Suvalkų gubernato
rium. Jisai netik “guberna- 
toriauja”, bet ir gauna labai 
didelę algą. O Suvalkų gu
bernija jau pusantrų metų, 
kaip po vokiečiu....

Draugų , argentiniečių 
prašytume, bent retkar
čiais, siuntinėti mums “La 
Vuanguardia,” Argentinos 
soc. organą ir, jeigu gali
ma, įdomesnių ištraukų is Į 
“La Prenca”. Mes turime 
žmogų, kuris pagamins 
mums vertimų iš ispanų kal
bos, o tai bus naudinga mu
sų skaitytojams Argentinoj.

Mes prašytume taip pat 
nurodyt mums adresus lie
tuvių, gyvenančių kitose pie
tų Amerikos respublikose-

Tūli knygynai, draugijos 
ir tautiškų namų bendrovės 
dažnai kreipiasi prie laik
raščio administracijos, pra
šydami siųsti laikraštį vel
tui. Ligišiol “Laisvės” adm. 
visuomet mielu noru paten
kindavo tuos prašymus. Ji 
siųsdavo “Laisvę” veltui a- 
pie septynesdešimčiai įvai
rių įstaigų.

Dabar apkito laikai. Musii 
darbas padidėjo, mūsų iš - 
laidos padidėjo, mums pusė
tinai sunku. Prašyti iš musu 
malonės prie šitokių aplin
kybių reiškia daryti mums 
didėlę skriaudą. Tiktai visi
škai bėdinoms draugjoms, 
tiktai moksleiviu būreliams 
“Laisvės” adm- siuntinės 
laikraštį veltui. Labiau gi 
pasiturinčios draugijos te
gul nutaria prenumeruot 
“Laisvę” * gyvais pinigais. 
Meldžiami, padarykite tai.

TfcV/AS IR SŪNŪS.

torių ir veikėją Daktarą Bielskį 
paskutiniu laiku pradėjo vaikščioti 
daug visokių paskalų. Kalbama, 
kad jis, visai nėra jokis daktaras, 
tik chiropractic’as.

Nenorėdamas leisti šmeižti pa
doraus vardo ir tai, kad “katalikai” 
turi ne tikrus daktarus, šiuo mel
džiu pačio gerbiamojo daktaro pa
skelbti viešai laikraščiuose, kokia
me universitete ir kuriais metais y- 
ra baigęs medicinos mokslų kursą.

Ir dar meldžu labai tatai pada
ryti, kadangi nepadarius to visokie 
ilgaliežuviai nepaliaus valkioję pa
doraus vardo, o dar labiau jį val
kios.”

Vadinasi, eina kalbos, 
kad p- Bielskis yra tik 
chiropraktikas “Keleivis” 
kadaise rašė, kad tai tik

KATALIKŲ DVASIŠKIJA 
APIE SVIETIŠKAS 

MOKYKLAS.

Kodėl mažėja 
skaičius? Gi pragyvenimas 
pabrango! Seniau pas kiek
viena mėsininką buvo tiek 
ir tiek atliekamų atmatų, 
kurių galima buvo įgyti, pi
nigo nemokant. Tais laikais 
už šunų ėdesį nemokėta.Mė
sos buvo daug, ji buvo pigi, 
tai i'r šunės lėbavo.

Kas kita dabar. Atmatais, 
pusiau dvėseliena, kuria se
niau šunės veltui mito, da
bar žmonės minta ir pinigus 
moka- Kiekvienas net pu
siau supuvusios mėsos gaba
lėlis dabar pinigo vertas. Ir 
žmonės mažina šunų skai
čių, kad liktų jiems dau
giau valgio.

Europoj tai ir pačius šu
nis pradėjo valgyt ir pinigus 
už šunieną moka. Dar džiau-Amerika vistik gali pasi

girti savo publiškom moky- 
kyklom. Ten viešpatauja 
svietiška dvasia. Ten vaikai 
geriau mokinami, negu Eu
ropoj.

Katalikų dvasiški ja jau 
seniai dūksta ant publiškų 
mokyklų. Ji žinoma, stoja už 
savas bažnytines mokyklas. 
Ve ką rašo kunigų laikraš
tis “The Catholic Tele
graph:”

“Bus laiminga Amerikai ta die
na. kuomet įstatymų liepimu su
byrės publiškų mokyklų sistema. 
Popiežiaus Pijaus IX syllabus nuo 
1864 m. sako: “Apšvieta anapus 
durų kataliku bažnyčios yra pra
keikta czerija.”

“Kardinolas McCloskey pasakė:
“Mes turimo dalyvaut rinkimuo

se solidariška minia ir eiti prieš 
tas partijas, kurios stoja už nelie
čiamybę publiškų mokyklų.”

“Kunigas Schauer pasakė: “Pu- 
bliškos mokyklos nieko gero nepa
daro, o tik priveisė bedieviška va
gių ir juodašimčių kartą.”

Tai taip kunigai žiūri į 
svietiškas mokyklas. Išvedi
mus musų skaitytojai ir pa
tįs mokės padaryti-

SALIUNAI SCHUYLKILL’ 
PAVIETE.

Schuykill pavietas (Pcnn- 
sylvanijoj) labai tirštai ap
gyventas lietuviais anglia- 
kasias. Tenais randasi to
kios musų kolionijos, kaip 

jo Shenandoah, Mahanoy City, 
. Minncrsville, Gilbertville ir 

šovusio ministerį Stuergk- tt. Susipratimus musų žmo- 
hą. Savo prašyme Adleris- nių tenais ne žemas, 
tėvas prašo Karoliaus IJ senesni amerikiečiai 
kad jo sūnų neteistų, o nu-įkad toksai, padėkim, 
siųstų į beprotnamį. Prašy
damas pasigailėjimo Adle- 
leris-tėvas nurodo j savo 
nuopelnus dėl tėvynės visu neapsiimam būti 
šios karės metu. tečiaus

Liūdna, griaudu ir pikta “North American’e” užeito- 
dėl to nužeminto malda vi- j ji korespondencija iš Schuy- 
mo. Fritzas buvo revoliucio- įkill pavieto lyg ir nurodo, 
nierius. Gerai ar blogai ji- kame dalykas. Tame paviete 
sai padarė, užmušdamas yra pečių, kur ant kiekvieno 
Stuergkhą, tai jau kitas (dvylika piliečių pripuola vie- 
klausimas, bet aišku, kad ji- nas saliūnas. Shenandoah, 
sai nebuvo vergu, kad jisai Pa., yra keli šimtai lietuvi- 
neapykanta liepsnojo dėLškų saliunų. šiais metais va
tų, kurie yra tiesioginiais (romą smarki agitacija Mi- 
kaltininkais šių milžiniškų 11 
skerdynių. Jisai nepriderė- 
jo prie tos rųšies žmonių, 
kurie laižo tyronams 
tus-

Gaila senio Adlerio 
taip nusižeminusio, 
tėvo nusižeminimas 
teps revoliucioniškos garbės 
jo sūnaus.

Senasis Austrijos social
demokratu vadovas Vikto
ras Adleris padavė nužemin
tą prašymą Austro-Vengri
jos imperatoriui Karoliui, 
kad tas susimylėtų ant 
sunaus Fritzo Adlerio, nu
šovusio minister į

bet 
sako, 
She-

jnandoah ne progresuoja, 
bet regresuoja.

Kodėl taip yra? Mes 
"i teisėjais, 

Philadelphijostečiaus

ba-

nersville ir Mahanoy City, 
tuo tikslu, kad sumažinus 
saliūnu skaičių. <r V

Apie saliunų įtekmę drau
gijiniame ir politiškame gy
venime malonės atsiliept 
musų skaitytojai. Būsime

ši-
Bet 

nesu-'jiems dėkingi.

ATVIRAS LAIŠKAS KLE
RIKALŲ ŠULUI J. BIEL

SKIUI.
tulas“Tėvynės” Nr. 2

Juozas Klumbokevičius
klausia:

“Apie gerbiamąjį Tautos Tarybos
pirmininką ir garsų katalikų orą-

i, £»

Tai ko mes dasigyvenome 
prie kunigų pašventintos 
kapitalizmo tvarkos. Ilgiau 
pagyvensim, 
seksis, jeigu 
tan ' neišaugs.

pro-

LIETUVIŲ “AIDOBLTS- 
TŲ” TARPE.

Ponų “aidoblistų” tarpe 
viešpatauja pusėtina suiru
tė- Apie tai galima spręsti 
iš jų pačių leidžiamo laikra
ščio “Darb. Balso”, prie ku
rio priguli ne tik “aidoblis
tai”, bet ii* republikonų.

Apie tai, kokios šersties

tos unijos rašo patsai “D.

“Daugumas priklauso prie 1WW. 
unijos dėl to, kad IWW. kontro
liuojamose išdirbystėse negali dir- 
btie ne unijistai—skobai. Todėl 
tankiai pasitaiko, kad tokie pri
versti unijistai neturėdami jokio 
supratimo apie unijizmo vertę, 
pradeda keikti netik unijistus, bet 
ir pačią organizaciją už tai, kad 
jiems reik užsimokėti, mėnesi
nę duoklę; arba yra ir tokių “gu
druolių” aidoblistų, kurie per tūlą 
laiką, žinoma iki kolik išsiskolina 
Į unij ą už mėnesines duokles apie 
kokį 1 1 mėnesiu.’

su- 
sunkesnis 
25 metus 
valstijoj, 
dabar tik

būsiančios neprigulmingos 
Lenkijos priklausytų Vil
nius, Gardinas ir Minskas... 
“Gornik”’, pašiepdamas sa
vo tautos patriotus klausia 
tai kurgi dings “neprigul- 

nejaugi j

pranesa-
legionų
įstaigą minga” Lietuva —

narodo- jieškosis vietos ant Marso?.'

(Dėl krizio socialistų Tarptautinėje).

II.
Internationalist”“Komitet obrony 

wey” reikalauja, kad prie

Nedaug tų “aidoblistų” 
ir yra, o jeigu jų tarpe ran
dasi dar pusėtinai “privers
tinų unijistų”, unijistų iš 
prievarte, tai ateitis išrodo 
tamsiose spalvose. Be abejo
nės, tūli aidoblistai turi re- 
voliucioniško temperamento 
ir kovoja, kai]) moka, su ka
pitalizmo sistema. Bet kas

ŠUNŲ ’’KLAUSIMAS”.
Atėjo laikai, kad ir 

nims gyvenimas 
pasidarė. Prieš 
Topekoj, Kansas 
buvo 1724 šunės,
1579, o reikia dar tai atsi
mint, kad Topekoj tais lai
kais buvo daug mažiau žmo
nių, negu dabar.

\ ' 4
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Oi, tų patriotų “dora”!!
“The

Ar verta šaukti kairiųjų

j nationalist“ atsako: reikia 
'taisytie# naujų kovos pa- 

kaip rodos, turės sulošti šio- buklų, prieš kuriuos senie- 
kią tokią rolę Amerikos so- ji kovos būdai yra tas žais- 
cialistų judėjime, taip ly- -las. Su imperializmu reikia 
giai, kaip ir to laikraščio at- ’susikibti krūtis krutin. Rei- 
stovaujama “propagandos ■ kia permatyt dalykus pačio-organizacijų konferencija? >Ka” ............,UI y jų gilumoje; bailumas ir

z Geriausiai išreikšti “In-'desperacija turi pasibaigti.
... . , 2.V1 t iternationalist’o” obalsius) “Teorija turi eiti ranka ran-
klausime, bent praktiškai nc s j. Rogel?g.ui kon su praktika; teorija-tu-

j, ir ne F. Ro-’ri sąmonininti i nesąmo- 
sin’ui (Strahdnecko” redak- ningą veikimą.” 
toriui), bet europiečiui An-| “Materialę spėką gali su
tanų i Pannekoek’ui. Tasai įlaužyti tik materiale spė- 
draugas bene bus tik nuo- >ka. Ir net teorija pavirsta 

! sekliausias kraštutinio kai- materiale spėka, kuomet ji 
iriojo sparno ideologas. P“* ” ZTZ
nekoek rašo:

“Mes esame dabar pa 
čiame vidury tokios ka 
tastrofos u... . . _ , .
klesos judėjime, kokios kovos, būdų, kui įuos varto- 
dar niekuomet jo išturi->.( aY° 11 tebevartoja salimn- 
joj -nebuvo. Puolimas P1 an.troJ?’ merdijancio 
Internacionalo, jvykes’ Internacionalo, 
dėl karės, 
tik palaidojimas tarp
tautinių jausmų 
sudrutėjusį 
mą. Tai yi 
puolimas (žuvimas) tak-[kairiųjų — tai Liebknech- 
tikos, kovos būdų, visos tas. Jisai naudingas ant t’ ' 
tos taktikos, kurią bu- ant kiek jisai remia mil 4 
vo priėmus socialdemo- judėjimą- Unijas reikia re- 
kratija ir darbininkųjformuot; dabartinės unijos 
klesos judėjimas šiais perdaug jau persiėmusios 0- 
pastaraisiais dešimtine-Jportunizmo dvasia. Jos ne- 
čiais.” Įtiek kovoja su kapitalizmu,

Kol kapitalizmas plėtojosi .kiek lenkiasi prieš jį. Nauja 
savo nacionalės ' ’ . ......

Mintį šaukti panašų su
važiavimą padavusios “Nau
jiem) s” Tam pritarė neofi- 
ciale soc. veikėjų konferen
cija Philadelphijoj, padariu
si šiokių tokių permainų. 
Pildantysis kom. Lietuvių j Tuomet bent klausimas la-1 
Socialistų Sąjungos, anot biau išsidiskusuos, tuo . la- 
“Kovos” pranešimo, nutarė: biau kad apyvarton jau pa-

dalyką imant. Idėja vieny t L.’ n i p i j • * i • • i (i e d a k to 11 u i) fondus faktiškai jau palai
dota. Kalbėti apie “obalsių ;
klausima linkui Lietuvos” 
galima ir laikraščiuose.

tokie atžagareiviški tauti
ninkai, kaip Laukiai, Cės- 
nai, o organizatoriais siun
čiami tokie Geležėlės ir jiem 
panašus. Tiktai apsivalius 
nuo tų elementų, galima bu
tų svajoti apie progresavi
mą, v

TARPE AMERIKOS 
LENKŲ.

Amerikos lenkai savo san
tykiuose link Lenkijos poli
tikos klausimų dalinasi į tris 
dalis.

Vadai jųjų tautiškojo 
susivienijimo su organu 
“Zgoda” priešakyje yra uo
lus rusofilai. Ta sriovė turi 
visą eilę laikraščių, kurie 
gina jos poziciją.

Kita dalis patriotų su so
cialistais iš “Dziennik Ludo- 
wy” yra šalininkais , taip 
vadinamos “legionų idėjos”. 
Praktikoje jie veik visuomet 
palaiko Vokietijos ir Austro 
Vengrijos pusę- Tą poziciją 
ypač gina “Dziennik Ludo- 
wy” ir New Yorko ”Tele- 
gram Codzienny.”

Mažiausia šalininkų turi 
trečioji sriovė, susispietusi 
aplink socialistų savaitraštį

“paduot sumanymą kairiųjų or
ganizacijų valdyboms šaukti kon
ferenciją' vasario 4 d. Brooklyne, 
N. Y., kurioje dalyvauti! po 3 jų 
valdybų (LSS. LDLI),. ir LMl’Š.j 
pasiųstus delegatus ir po vieną nuo 
Soc. Spaudos Sandoros ir LSDP. 
Atstovybės; 1) paaiškinti obalsių 
klausimą linkui Lietuvos; 2) musų 
uždaviniai Amerikoj tuo žvilgs
niu; 3) musų santykiai su kleri
kalų ir tautininku ūbaisiais ir su
tartino minimų organizacijų veiki
mo klausimų.

ta rezoliucija prieš nepri
klausomą Lietuvą su para
ginimu siūlyt ją susirinki
muose. Tai kas išeitų, jei
gu būsiančioji konferencija 

į (pažiūrėtų į Lietuvos politiš-
ką klausimą kitaip, negu pa
žiurėjo autoriai Philadelphi
jos rezoliucijos? Išeitų kon
fliktas ir vieton aiškumo 
dar didesnis neaiškumas.

Antras ir trečias dieno- 
įtvarkio punktai ir atsaky- 
jinas į juos išplaukia iš mu
sų atsakymo į pirmąjį pun-

“Naujienos” sako, kad 
būtų didžiai neteisinga, jei
gu socialistiškų laikraščių) 
Sandora, atstovaujanti de- ! 
sėtkus tūkstančių skaityto
jų turėtų lygią atstovybę su 
Socialdemokratų Partijos 
biuru Amerikoj.

Nesigilindami j smulkme-!
nas, mes pasakysim, jog ne-; turėjo omenyje tik klausi- 
labai tepritariam tokiai kon-; mus, surištus su Lietuvos 
ferencijai. Prie dabartinių reikalais arba i 
santikių mūsų organizaci- Lietuvos reikalus. Tuo tar- 
joj ir mūsų soc. laikraštijoj,’pU, mUsų, kaipo amerikie- 
mes manome, jog butų pa- čių, reikalai, visiškai nei nc- 
rankiau atidėti ta konferen- Ipatėmyti, tarytum apie tuos 
cija ant tolesnio, patoges- reikalus nereikėtų pasitar- 
nio, laiko- ti. O tu reikalu, pusėtinai

M^ jau baigiame subeg- pairusių i’eikalų, yra gana 
ti daiktan Lietuvos šelpimo ’daug.

Įdomu pabriežti, kad Pil
dantis Komitetas, daryda
mas škicą dienotvarkio su
manytosios' konferencijos

nio, laiko-

Pan- atsiremia miniom” (K. Mar
ksas). Ir naujoji teorija, ta 

i pagelbininkė naujoj kovoj, 
:jau vystosi ir visųpirmiau- 

darbininku Ria apsireiškia kritikoj senų

įvykęs 
nevien Tai kas reikia mainyt? 

Kraštutinieji atsako: reikia 
prieš mainyt parlamentarizmo ta- 

nacionaliz- ktika. Idealis parlamenta- 
sykiu ir'rijaus tipas dėl kraštutinių

tiesioginius i rubežiuose, tol tiko s
valstybės ’socialistų taktika griež

čiausiu būdu turi atmest’ 
militarizmą, visviena ko-

senieji 
tradicijiniai kovos būdai.
Bet dabar kapitalizmas se- ;kioje formoje jisai apsireik- 
niai jau peraugo tautinės štų. Naujoji socialistų In- 
valstybės sienas. Atėjo im- .ternaciolo taktika turi būti 
perializmo laikai? Senosios’aiški, joje neturi būti užty- 
unijos, ant kurių tokia dide-Jojimų, neaiškumų, kaip bu
lė viltis dėta, pasirodė bes- Įvo seniau, kada tą pačią re- 
pėkės prieš tarptautinį ka
pitalą. Socialistų dalyvavi
mas parlamentuose taip pat 
neatnešęs laukiamų vaisių. 
Visa eilė mažu reformų ne
daug tedavė darbininkų 
klesai, o imperializmas 

tauti- gimdė. O reikia atsimint,’šuoliais vystėsi, įgaudamas Į iais 
vadinamoji;kad sandoriečiai moka savo vis didesnę ir didesnę pa- ^as- 

, į jiegą. Imperializmui besivy- F 
augo, nesulaikomai ma: 

mokestini, kur nereikia nei j augo ir jo padarinys mili-į 
duosnumo, nė pasiaukavimo,1 turizmas. Didieji Europos .politišką galę. Visur susida- 
surinkta tik 1000 narių. siaubūnai apžiojo visas rin-lrė drūtos nacionalės vals- 

Prastai, begalo prastai, kas. Tuo tarpu socialdemo- ■ 
prasčiau jau ir būti negali, .kratija buvo kaip buvusi 

partijoj -prie savo senų kovos būdų 
nėra.-kurių nenorėjo mainyti,

TAUTININKŲ PARTI JOS JUBILEJUS.
*

1. d. sausio 1916 metų Phi- 
ladelphijoj įsteigta 
ninku partija, 
Sandora. Džiaugtasi tuomet j kason tik po dešimtuką 
ir didžiuotasi begalo. j mėnesį. Ir šitokia tai menka'stant,

Lygiai metai tam

žolinei ją, tą patį nutarimą 
vieni aiškino vienaip, kiti— 
kitai]), treti — trečiaip. 
Naujame Internacionale, sa
ko Pannekoek. socialpatrio- 
tams nėra vietos. Absoliuti
škas ryšių pertraukimas su 

turi būti būtinas reika-

Rosino straipsny sako- 
1871 metais pasibaigė 

didžioji buržuazijos kova už

“Tukstantis devyni šimtai šešio
likti metai bus ženklyvi metai A- 
morikos lietuvių istorijoj. Nuo 
pirmos šių metų dienos viešan gy
venimai! išėjo nauja jiega — orga
nizuota tautininkų partija —Sando
ra.

“Nėra nei mažiausios
kad šita sriovė yra tarpe 
ninku skaitlingiausia...

“Tautystė šiandien yra 
riausias lietuvių gyvenime 
nys.”

“Vienybė

abejonės
t auti

st ip-

O juk tautininkų' 
dabar jokių frakcijų 
Ponas Rimka pasidarė šilko'nors milžiniškas kapitalizmo 
žmogum, vadinasi, vienybė, Ipajiegų augimas reikalauto 
o betgi ji negimdo gyvybės, reikalavo aštrinti kovos bū- 
Iš to reikėtų padaryti išve

tybės, kuriose gaspadoria- 
vo buržuazija. Parlamėnta- 
rinė valdžios forma labiau
sia tiko buržuazijai, rūpi- 
nanties apie reikalus viršu
tinių ir vidutiniu buržuazi
jos klesų. Tais laikais ir dar
bininkų klesa gavo šiokių 
tokių teisių, kurias ji panau
dojo dėl drūtų organizacijų 
suimdavo j imo.
. Tai kodėl gi tos organiza
cijos ir jų vadas antrasai 
Internacionalas pasirodė esą 
be spėkos kada atėjo karė?

F. Rosin į tai atsako: to
se organizacijose buvo susi
spietę tik viršūnės darbinin
kų klesos, taip vadinamoji 
aristokratija, o plačiosios 
darbininkų minios neprigu
lėjo į jas. Tų organizacijų 
kovos būdai buvo ramus ir 
legališki; jose nebebuvo gy
vosios kovos dvasios ir to
dėl, povaliai, vadovaujančią 
rolę ten įgavo vadovai —u- 
nijų viršininkai, parlamentų 
atstovai, kurie diena iš die- , 
nos dirbdami savo smulk' lį 
darbą pradėjo pelėsiais ap
želti ir pavirto biurdkratai 
Ir dar: nei tie vadai, r 
tos suorganizuotos spėk 
nematė, kaip smarkiai pers 
mainė visos aplinkybes.

Štai kodėl, drg- Ro

drg. Pan- 
dimas, kad partijos ratai nekuek’o nuomone, socialde- 
ant blogų relių užkelti. Par-'mokratija neišlaikė egzame-

1 mo- 
bet ’mentas. Ji buvo persilpna ir 

numery .joje begalo daug , miglotu-;neprisirengusi, o imperiali- 
jmo. Mat, taikytasi visiems zmas buvo apsišarvavęs nuo 
įtikt. Yra jų programoj galvos iki kojų, 
punktų, kurie stačiai rodo, 
kad ta partija ne darbiniu- Ibaisaus prityrimo, reikia pa- 
kiška. Paminėsim nors tą simokinti, sako drg. Panne- 
punktą, kur kalbama apie ;koek, nes ateina dar sunkes- 
priverstiną arbitraciją tar- 'ni laikai. Imperializmas dar 
pe darbdavių ir darbiniu- • labiau šėla, prie to prisideda 
kų. Prieš priverstiną arbi- Ivis labiau aštrėjanti tauti- 
traciją eina net Amerikos nė kova; žmonės žudomi mi- 
Darbo Federacija, bet pono lionais, žmonijos turtai nai- 
Šliupo partija savais ke- ikinama.

Kas daryti? “The Inter-

Lietuvninku”V UC JJIVIU V 1111 , • L1JUO

sveikindama naują partiją, Iga žodžiais 
tuomet rašė 
antrame:

“Sandoros pareiga bus suorga
nizuoti po vidurinės sriovčs velia-! 
va netik pavienius musų veikėjus, 
ir inteligentiją, bet, kas svarbiau
sia, visas Amerikos lietuvių dides
nes ir mažesnes organizacijas.”

Kai]) matote, labai plačiai 
buvo užsimota veikti. Norė
ta netik tautininkus ir jų 
pritarėjus suorganizuoti, 
bet ir visuomeniškas draugi
jas savo tinklan pasigauti. 
Ponas J. Širvydas, tuometi
nis Sandoros sekretorius, 
dideliu džiaugsmu pradėjo 
skelbti, jog ir draugijos bei 
kliubai dedasi prie Sando
ros.

Gerai. Praėjo metai laiko. 
Ir štai, naujasai Sandoros 
sekretorius, p. S. Mockus, 
praneša bostoniškėj “Atei
tyj”,1 jog Sandora teturinti 
vos 1000 narių..-.

savo

. Itijos programa plati, turtin-'ną, kada atėjo karės
;, sakiniais

Taigi, bent dabar, po to

ke-
liais eina.

Vienas dalykas tačiau s 
gali nudžiuginti tautiniu- v. 
kus- Ant kiek menka, bes- cirkuliaciją. Pereitais 
pėkė jų Sandora, ant tiek tais jie įsteigė dar “Dirvą 
tolydžio vis d .................... .
mes įgija jų spauda.
tai jau kartų socialistų tar-)nesigaili nei energjos, 
pe. kalbėta apie 
“Ateities”, “Vien.
kos Lietuvio”, o tie Jaikraš- tarpu, yra vienintelė jiems 
čiai betgi netik nesirengia paguoda.

mirti, o įgija vis didesnę 
1 me- . - -. - — - ,, 

daugiau įtek-',ir įgijo įtekmės “Katalike” 
Kiek ir “Tėvynėje”. Tautininkai

J I • • 1 • • • •

. nei
laidojimą pinigų savo spaudos palai- 

” “AmerLjkymui. Ir ta spauda, šiuom

; ■ ‘ - /
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nuomonė, antrajam Interna
cionalui nepasisekė. Dabar 
ji jisai lygiai, kaip ir Pan- 
nekoek, rekomenduoja mi
nių kovą — demonstracijas, 
parodas, streikus. Jisai sa
ko, kad tą jau seniai 
pripažino tokie draugai, 
kaip Rožė Luxemburg, K. 
Radek, Henrieta Roland 
Holst ir kiti.

F. Rosin pripažįsta, kad 
kova bus begalo sunki, kad 
toje kovoje darbininkams 
nekartą reikės suklupti, bet 
kito kelio nėra, kaip drą
siai pakėlus galvą eiti revo
liucijos keliu, nes kitaip 
darbininkai pavirs amžinais 
buržuazijos gyvulėliais.

Drg. S.* Rogers, vienas 
“Internacionalisto” redakto
rių, sako, kad darbininkai 
savo valia ir savo veikimu 
turi stumti istoriją jiems 
geistinon pusėn. Rogers sa
ko, kad kraštutiniai kairie
ji turi likties socialistų Par
tijoj, bet kritikuot ją, kri- 
tikuot ir kritikuot, o ypač 
tuos soscialistus, kuriuos Ro 
gers vadina “vote-once-in 
four years - socialists”. 
Partija turi įgyti arčiausių 
ryšių su miniom, aktyviškai 
dalyvaut ekonominėje ko
voje ir pabudavot galingas 
mijas ant industrializmo pa 
matų. Senos amatų unijos 
jau atgyveno savo amžj. Jos 
tik suskaldo darbininkui ju-

Meilės
Jų išsivystyme i

Švenčioniškis

Gal daugelis pasakys, kad aš per 
daug pradėjau rašyti apie meilę ir 
atsiras tokių, kurie pavadins net “iš
tvirkėliu”. Bet man rodosi, kad ant 
meilės pamatų rymo visa žmonija, 
todėl mes privalome su jos istorija 
ir susipažinti, šis veikalas kaip tik 
skaitytojus supažindins ne vien su 
meilės istorija, bet ir parodys, kokioj 
vergijoj pirmiau buvo moteris. Abel- 
nai, skaitytojai šiame veikale ras

dalykų.
Nedegą šiam veikalui- imu 

D-ro Mullcr’o-Lier’o knygos “Tv 
Fazes.”

švenčioniškis.

KEITIMASIS MEILĖS JAUSMŲ

IS

mai, kuriuos civilizuotas žmogus užvardina ly 
meilės jausmais, yra ne kas kitas, kai]) tik 
čianti dalis žmogaus psichologijos-ir kad tt 
čianti meilė tokia pat buvo pirmiaus, dabar 
bus, nepaisant į žmonių kultūrinį kilimą. G 
kant, lytiška meilė kokia buvo nuo pradžios žmonių 
atsiradimo, tokia pasiliks iki pabaigos pasaulio.

Nėra klaidingesnės nuomonės, kai]) ši. Lytiška 
meilė, traukianti i krūva vyra ir moterį, turi savo is- ' < * V C c 7

etiškos 
neMkei-

“Internacionalistas” kriti
kuoja ir taip vadinamą mu
nicipalinį socializmą, savo 
laiku pražydėjusį Milwau
kee ir Schenectady.

Iš šito mano rašinio, iš 
tų citatų, kurias paėmiau, 
draugai suprasite kuo yra 
kairysis zimmerwaldieciu 
sparnas, kuo yra kraštuti
niai kairieji socialistų judė
jime- Padaviau jų nuomones 
bešališkoje formoje. Sekan
čiam “Laisvės” numery mė
ginsiu kritiškai pažvelgti į 
“Internacionalisto” poziciją, 
ypač gi mūsų Amerikos gy
venimo sąlygose.

(Dar bus)
L. Pruseika.
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jausmais, pirmiau- 
ulėti dabartinės,

tyrinėti meilės istoriją pagal kultūros laipsnius, 
met kultūringas žmogus, norėdamas suprasti bei 
pažinti su laukinio žmogaus meiles j 
šiai turėtu minčia visiškai išsiža 
kultūros išauklėtos, lytiškos meilės.

Ši teisybė pasidarys mums tik tuomet ai; 
suprantama, kuomet įsigilinsime į istoriją eilės išsi
vystymo, susipažinsime su evoliucija lytiškų palinki
mų ir visų apeigų, kuomet mes pradėsime tą istoriją 
lapas po lapo sklaistyti, pradedant nuo žemiausio kul
tūros laipsnio, prieidami iki šių dienų. Tuomet mes 
galėsime persitikrint, kad visą kelią, kuriuom iki šiol 
ėjo meilė, galima bus padalint į tris labai skirtingas 
gadynes bei opokas, būtent:

L Į “primityves meilūs” gadynę, kurioje lytiška 
meilė mažai kuo skyrėsi nuo gyvulių meilės arba gy
vuliški jausmai viršydavo žmoniškus jausmus.

II. Į “šeimyniškos meilės” gadynę, kurioje jau 
radosi dvasinės meilės jausmai, vienok vyras viešpa
tauja ir su savo moteria elgiasi tai]), kai]) jam geriau 
patinka.

III. f “ypatiškos meilės” gadynę, kurioje moteris 
palengva pradeda nubusti, bandyti savystoviai atsis-

kitokį būdą.
Pirmiausiai mums prisieis

dau-

ir

Iš LIETUVOS SOC. 
SĄJUNGOS.

— Tūli pesimistai, kurie tik
bėgamaja valanda gyvena, 
buvo besaką, kad Chicaga 
vos-vos nežuvus sąjungai.
Pasirodo visai kas kita- štai 
pranešama, kad LSS. VIII 
rajonas paskyręs namui 
$100. 22 kuopa, Chicago j,
paskyrus irgi $100. 
nas išrinko komisiją 
giau išteklių gauti.
— Pirmame posėdyje 
dančio komiteto LSS., 
rašo “Kova”, kalbėtasi
apie socialistiškų laikraščių 
santikius. “Kovos” red.,

' kiek mums žinoma, aiškino 
apie tuos santikius, ypatiš- 
kai posėdyje dalyvaudamas.
- Pild. Kom. nariai neturė

jo progos išgirsti socialis
tiškų laikraščių Sandoros 
atstovo, nors Sandoros se
kretorius gyvena Brookly- 
ne. Konstatuojame tą faktą, 
be jokių komentarų.
— Drg- J. Stilson, geras kal
bėtojas, mūsų Sąjungos se
kretorius pasileis vasario 
mėn. su dideliu maršrutu po 
visą Ameriką. J. S. organi
zuos naujas kuopas, stiprins 
senąsias, rinks aukų ir pas
kolų Sąjungos namui, pla
tins soc. spaudą ir tt.
— Shenandoah’ ir apygardų
draugai (V rajonas) mano 
rengti šią vasarą grandiozų 
pikniką, kurian bus kviečia
ma visų apygardų draugai. 
Jie laukia tūkstančių pub
likos. z

I. PRIMITYVĖS MEILĖS GADY
'tarpe kultūringų žmonių pavydumas 

ra.lybė, nekaltybė, lytiška gėda ir palink 
lyties įsimylėti į kitą, apsireiškia labai k 
būdu ir, kas keisčiausia, kad tuos visus apsireishi- 
mus net psicholoeai ir eamtininkai priskaito prie žmo-

meilės, mo-

gaus įgimtų apsireiškimų, kurie negali atsiskirti nuo 
abelno žmogaus karaktcrio. Vienok tie visi apsireiški-

rado tik tuomet, kuomet jis pradėjo kultūros laiptais 
lipti. Pakilus jam augščiau kultūroje, pas jį. išnyko gy
vuliški jausmai ir atsirado šeimyniški.

Dabar mes paimsime pavydumą meilės.
Kad pavydumo meiles nežinojo laukinės arba pus

laukinės tautos, tą liudija eilė faktų iš jų pačių gy
venimo ir visų apeigų. Paimkime kad ir vaišinimą 
svečių savo žmonomis. Pas primityves tautas labai į- 
ėjęs į madą Įprotis pavaišinti mylimą svečią, o paskui 
pasiūlyti jam savo žmoną, o kartais ir dukterį- Jeigu 
svečias' labai gerbiamas, tuomet šeimynos galva būti
nai turi jam suteikti savo pačią. Jeigu svečias atsi
sako nuo tos vaišės, šeimininkas liekasi labai įžeistu.

Šie įpročiai viešpatavo (ir dar tebeviešpatauja 
kur tik randasi laukinių žmonių) visoj Šiaurinėj Ame
rikoj, daugely vietų Pietinėj Amerikoj, Okeanijoj pas 
polinezus, mikronezus, melonezus, eskimosus, aleutus 
samojedus, kamčadahis, čukčius, mongolus ir totorius; 
ant Ceilono, Pietinėj Indijoj, pas daugelį tautui gyve
nančių Afrikoj, būtent pas kafrus, beduinus, abissi- 
nus, taipgi ir Australijoj ir tt.

Pavyzdžiui, apie Sandwichiu salų gyventojus 
Bechtingeris pasakoja: “Pirmaisiais laikais nuo pažį
stamų vyrų, ątsilankiusių pas kitus į svečius 
buvo reikalaujama iškelti vaišes pilnoj prasmėj to žo
džio ir praktikavosi dėl vaišių apsimainymas pačio
mis. Jeigu svečias arba šeimininkas atsisakydavo

nuo apsimainymo pačiom, tuomet skaitydavęs vieno ar 
kito didžiausiu įžeidimu. Jeigu svečias atsilanko 
be žmonos, tuomet jam visgi pasiūloma šeimininko pa
ti arba viena suaugusių dukterų. Ir štai jeigu pasitai
ko civilizuotam žmogui papulti pas tokius žmones į 
svečius, tankiai išeina savotiškų nesmagumų. Pavyz
džiui, pas tų salų vieną tautelę įsigyvenęs įprotis, jei- • 
gu ateina svečias ir<jį norima pagerbti ir gerai pavai
šinti, tuomet būtinai šeimynos vyriausia galva su
teikia jam savo pačią. Tūlas gydytojas, turįs labai dai
lią ir meilią pačią, buvo ištvirkęs. Sykį jis su savo pa
čia aplankė tas salas ir kada vienas užėjo pas tūlą vie
tos gyventoją, tas jį pavaišino ir pasiūlė savo pačią. 
Gydytojas ir nuo tos vaišės neatsisakė. Praslinkus 
keliom dienoms, tas pats šeimininkas atsilankė pas gy
dytoją ir pastarąjį labai nustebino, pareikalaudamas 
tų pačių vaišių, kokias jis pirmiau buvo suteikęs gy
dytojui.”

Istorikas Chamissos tokius senovės įpročius va
dina ’’tyrais ir nesugadintais”. Vienok tuos “nesuga
dintus” įpročius mes randame pas tūlas tautas jau ki- 

' tokiais. Robertson Smith savo knygoj nurodo, kad ant 
tų pačių salų vienos kilties žmonės svečiui pavėlina 
savo žmoną apkabinti ir pabučiuoti, bet jeigu pasta
rasis bando toliaus ką daryti, tuoj aus jį kardu nu du
ria. Kitos gi kilmės vyrai, atsilankius svečiui, pave
da jam savo pačias arba dukteris piln.on globon- Pas 
senovės vokiečius buvo toks įpratimas: šeimininkė 
privalo svetį nuvesti į atskirą kambarį. paguldyti ir

senesniuose laikuose, svečias naudodavosi viena šei- 
miniuko lova.... Dar XVI šimtmety Thomas Murner 
pasakoja, kad pas niderlandus buvo toks įpratimas: 
jeigu ateidavo mylimas svečias, tumnet šeimininkas 
jį pavaišindavo, paguldydavo į lovą ir liepdavo savo

sirengti ir apsirengti, nuplaudavo .jam visą kūną ir 
paskui abrusu nušluostydavo. Vokietijos šiauriuose 
taipgi svečiui buvo siūloma pačios ir dukteris. Wein- 
bold savo knygoj štai ką sako: tūla vokiečių tautele

aukštesnės lomos žmogų; pas kiekvieną išgyveno po 
Po 

devynių menesių visos tris pačios pagimdė sūnus, ku
rie išaugę tapo vergų, liuosuojų ūkininkų ir Rūgštes
nės luomos žmonių vadovais. Pas senovės graikus taip
gi buvo įprotis, kad ne tik tarnaitės, bet ir karaliui 
dukteris turėdavo svečius nuogai nurengti, nuplauti 
jų kūną, ištepti aliejais ir paskui vėl apvilkti.

Iš Virš nurodytų faktų mes galime padaryti išve
dimą kad primityviški žmonės visai kitaip pergyveno 
lytišką meilę, kaip kad dabartiniai civilizuoti. Mes 
matome, kad primityviai žmonės neturėjo nei supra
timo apie pavydumą meilės.

Bet dabar atsiras tokių istorikų, kurie pasakys, 
kad mes neteisingą išvedimą padarėme. Jie niurnu ims 
ir faktiškai priVodys, kad ir laukinis žmogus labai ser
gėdavo savo žmoną ir tėmydavo, kas už jo pečių stovi 
ir laižosi žiūrėdamas į jo pačią. Vadinasi, kritikas 
tvirtins, kad ir laukiniai žmonės buvo užsikrėtę pa
vydumu lytiškos meilės-

Mes su tujom i turime sutikti. Bet tie faktai, ku
riais mus nori sukritikuoti, yra klaidingi. Daugelis 
žmonių sumaišo paprastą pavydumą su pavydumu ly
tiškos meilės. Mes esame gerai patyrę, kad ir šunis

šuo, tuomet
1.

t;-gj 

čilli kurį jis myli. 
Bot apie pavydumą lytiškos meiles negali būti nei 
kalbos. Laukinis gi žmogus, labai sergsti savo žmoną

meile--

jo žmona, tankiau susitikti ir pakalbėti. Tik jo tas 
pavydumas nieko bendro neturi su specialiu jiavydu 
lytiškos meilės. Laukinis žmogus nebijo, kad sveti
mas vyras su jo žmona atliks lytiškus reikalus, bet 
jis bijo, kad nepaviliotų jo pačios, jo nuosavo turto. 
Laukinis žmogus žiūri į savo ]>ačią, kai]) į turtą, kū
rinami jis valdo. Prie šio klausimo mes dar turėsime 
sugrįžti, kuomet kalbėsime apie šliubus.

Jeigu mes suprasimo skirtumą taipe paprasto pa
vydumo ir specialia pavydumo lytiškos meilės, tuo
met nieko nuostabaus mums nebus, kad laukinis 
žmogus turi pavydumą ir baudžia savo žmoną, jeigu 
ji su kitu susideda, nes žinosime priežastis to pavydu
mo. Daleiskime, australas, atsilankius mylimam 
svečiui, pavaišina jį ir paskui pasiūlo savo pačią, bet 
jis labai “pavydžiai” žiūri į ją, kuomet prie jos prade
da taikytis kiti vyrai, žiauriai baudžia už nusidėjimą 
su svetimais vyrais r buodžiai saugoja, kad niekas 
svetimas prie jos negalėtų prieiti. Suprantama, jis 
trip elgiasi todėl, kad savo pačią skaito nepaliečiama 
nuosavybe, savo daiktu, brangia verge ir nenori, kad 
be jo žinios ir pavelinimo kas nors paimtų tą daiktą 
ir naudotųsi arba ir visiškai pavogtų. Jis pačią sau
goja taip, kaip žmogus saugoja nuo vagių pinigus ar
ba kitas brangenybes. Ir pasikėsinimas svetimo vyro 
prie jo pačios, skaitosi pasikėsinimu ant jo privatinio 
nuosavumo, kurį jis smarkiai gina- Pasiūlymas pa
čios atsilankiusiam svečiui nesiskaito pasikėsinimu 
ant jo nuosavybės, ir jis gerai žino, kad tas daiktas, 
kurį jis suteikia svečiui, pasiliks pas jį tokiu pat, ko
kiu ir pirmiaus buvo ? svečias jausis pilnai užgandė- 
dintu.

(Toliaus bus)
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AB NORI VALGYT GERĄ DUONĄ? IK” >

GARSAS GERIAUSIA PTGVE
Kepa geriausią duoną iš 
Cystų ruginių miltų. 
Teipat mes kepame ge
riausius keiksus veseii- 
jorns ir kitokiems poki- 
lie.ms *.*.*.*

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

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

.irtMUMMi* * MU.

Lietuvių Unijos
Muzikantų 

BENAS.
Visiems gerai žino

ma, kad Unijos muzi- 
kantaų sutaiso geriau
sią muziką dėl įvairių 
teatrų, balių ir pasilin
ksminimų. Visada kvie
skite unijos muzikan
tus. Ofisas 73 Grand

Repeticijos atsibuna 
kiekvieną seredos va
karu, 73 Grand St. C/

I .h i dar neturi, tai pasiskubink gau- 
įt.i, nes knyga gali greit -’šsibaigt.

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

Knygos vardas
Patarmes Flerginoms 
Apie Lyties Dalykus.

Parašyta žinomos lytišku dalykų 
aiškintojos ponios M. 11. 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- 

igijena; motinystė ir jos hygijena. 
I'l'aipgi aprašoma lytiškos ligos, savi- 
]( žagyste ir daug kitų įdomių dalykų, 
r > knyga turi 12o pusi, ir papuošta 
S paveikslais, kurie palengvina aprašo- 
, intiš dalykus suprasti. t

I
 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. Tarpkltų yra nemažai senoviškų, 
kurias mii.sų seneliai dainuodavo, bet 
kurios dabar veik visai užmirštos.

Dainos visokio tūrinio: meiliškos, 
mokingos, kalinių, tautiškos, kariš- 
l.us, politiškos ii* kitokios.į KAINA 50c. 1

|T\R VERTA BŪTI TEISINGU? . 
| Visada yra žmonių, kurie stengiasi 
) dorai ir teisingai gyventi, _ bet kokį 
j jie gauna už tai atlyginimą ir koks jų 
'likimas,—parodo vieno tokio žmo- 
jgaus istorija. Jo gyvenimas taip už- 
|imantis, jog skaitosi, kaipo gražiau
sia pasaka. Tos knygos vardas
| Kovotojas už Teisybę
?! Jeronimas Savanorolla.
į Kas nori žinoti apie teisingo žmo- 
Rgaus vargus senovėje ir apie dvr.siš- 
H k į jos darbus, tam ši knygelė būtinai

I Reikalavimus ir pinigus
■ šiuo adresu:
ĮJ J. STROPUS,
S 6 Loring Sr.,
| > So. Boston,
vxtrKMv.w-*wn.’Vf .h .vrae/L .■‘ivnwra.vwnra :>•

siųskite
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Telephone 595 Greenpoint.

Daktaras J. MISEVIČE
Specialistas .širdies Ir 

Plaučių ligų.
8—10 ryte
12—2 po pi et 
6—8 vakare.

270 BERRY STREET
BROOKLYN, N. Y.

Nuo
Nuo
Nuo

N ' owow«

ši veikalą parašė garsus ru
pų rašytojas MAKSIM GORKIJ. 
Lietuviu kalhnn išvertė KARO- ■> 
LIŠ VAIRAS.

SuloŠimui šio veikalo reikia- 
17 ypatų.

Dabar užstojus lošimų sezo
nui, kiekviena kuopa, Draugija, 
bei grupa renkasi ir mokinasi 
geresnius veikalus kad sulo
pius šiek- tiek pasipelnyti ir 
pastumti musų kultūrą yirmyn. 
O šisai naujas 4-rių aktų vei
kalas kaip tik ir atsakanti to
kiam reikalui.

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

P. M. ŠOLOMSKAS, 
255 Broadway, S. Boston, Mass

Tik ką ifcejo iš po spaudos 
Puikus Teatrališkas Veikalas

l Ant Dugno 
šis veikalas tinkamas perstati
nėti bile sriovei be skirtumo.

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

■->- - — — — •— c 
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netiki Mtmi Ih> p. rsk.ntyk j
•■a ickcija. c pe? teisybe. ’ 
‘npki 10 tentu, e tiK'įatt'. g.nisi lekciją j 

MOSTELIO CORRESPGNDfHOE SCHOOL. .
MONTH J.O MAS'. •

Telepnone iuau ureenpoint.

Dr. H. Mendbwitz
Gydau ligonius įvairiomis ligomis, 

o ypač mano specialu 

tai motoru lijkjos.
Getai įsitėmykit adresą:

DR. H. MENDLOWITZ
271 Berry St., Brooklyn,N.Y.

Kampas So. 1-mos gatvės. •

{■»
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LIETUVIŠKA APTIEK A

APTIEK A
žemiau paminėta gyduoles galim* 

apturėti per pačtą:
Nuo reumatizmo ........................  $1.06
Kraujo Valytojas ............................ 1.00
Vidurių Valytojas .......................... 1.00
Vidurių Reguliatorius..................  50c
Trojanka 25 c., 50 c.,, ir $1.00.

Ir visokias kitokias gyduoles nuo 
visokių ligų, kurios ėia dar nepami
nėtos, galima gauti per pačtą.

P. A. URBONAVIČIUS,
151 METROPOLITAN AVĖ.

BROOKLYN

r 7®J. S M GreanpaiMt.
* RHNIAUSIA tfŽEIGOf

I VIETA PAS

A. SHRUPSK1
& Pas imi galit* gaati ika- 

liausis ataus, puikiai digtl-
\ m«3 ir skanaus vyne. Pa- 

j» U”aavimas pulkiaasiat, at- 
eikite, e p«nitikriBiita.

Į 61 S. 2nd St,
& BROOKLYN, M. T.

Muzikos Žodynėlis.
Parašė Mikas Petrauskas. 

Kaina 25 c.
1 Patartina turėt kiekvienam muzi

kos mylėtojui. ♦
Adresas:

LITHUANIAN CONSERVATORY 
OF MUSIC.

395 Broadway, So. Boston, Maas.

DR. I. A. LEVITT
MURGKON DENTI8TA8

antiyk. litraakia be jekfe 
įkaitime. Paklaeikite, tau 
p*« mana iaatb talik.

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

Akušerka
Pabalau ai kursą "<**«• Mantai* 

, CoBega, Battaaaore, M<L
Paaakmlnsai atlieka mw dlaita iwfo 

gimdymą, talpai suteikia riaoklai Kiliai it 
pagalbi tnvairioae notaru Hcoac- \ 

F. Stropiene,^££ 
SO. BOSTON. IMAS*.

Ul$.
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Greenpoint 5231. Tai prigulės nuo musų mo
kėjimo užimt atsakančią po
ziciją.

Ir aukų rinkimas ir jų 
išdalinimas pačiame savo pa“Entered as second class matter.

March 11, 1914, at the Post Office ma£e jokįu būdu negali būti 
it Broklvn. N. Y. under the Act' , Jat Broklyn, N. Y. under the 
«f March 3, 7879. vedamas absoliutiškos vie

nybės dvasioje. Paimkim pa
vyzdį. Duokim sau, 
būtume susivieniję.
giant prakalbas statom ben
drą oratorių listą. Išeina 
kalbėt socialistas, klerikalas 
ir tautininkas. Ir juk tai 
aišku, kai]) diena, kad visų 
jų prakalbos butų politiškos 
prakalbos. Klerikalas pasė
tų žmonėse visą litaniją kle
rikalams naudingų minčių, 
socialistas( jeigu jisai būtų 
tikras socialistas) jokiu bū
du negalėtų išsisukti nepra- 
vedęs kalboje tam tikros 
darbininkiškos tendencijos. 
O jeigu socialistas to neda
rytų, išsižadėdamas varde 
vienybės savo klesinės pa
žiūros, tai dievai mus sau
gokit nuo tokios vienybės.

Kaip matote, jau pačiame 
aukų rinkime pravedama 
tam tikra tendencija, kuri 
gal ir nėra partijinė tikroje 
to žodžio prasmėje, bet kuri 
visuomet jau bus klesinė.

Su aukų išdalinimu taip- 
pat. Aukų išdalinime irgi 
negali būti absoliutinės vie
nybės. Visai kitaip į aukų 

ir 
vėl visai kitaip klerikalai. 
Klerikalai ir nacionalistai 
žiūri į aukų dalinimą, kaipo 
į labdarystę. Susipratę dar
bininkai atmeta ją, kaipo 
pažeminimą ir turi atmesti. 
Klerikalai ir nacionalistai 
aukų dalinimu faktiškai sti
prina savo pozicijas.. Jų 
klesinis interesas verste ver
čia taip elgties. O jeigu, tai]), 
tai darbininkai butų sta
čiai mulkiai, jeigu jie atsi
sakytų stiprint savo pozici
jas. Ir faktiškai, Petrogra
do Grūdas ir Vilniaus Agro
nomijos draugija ir Lietu
vos Šelpimo Fondas stiprina 
musų poziciją, nors ir netie
sioginiu būdu.

Štai kodėl, musų nuomo
ne, Ir Pild. Komitetas ir 
Brooklyno rezoliucijos auto- 

kadlpiai labai gerai padarė pa- 
— , išsakydami, jog ir' šelpimo

Brooklyno rezoliucijos pri-jdarbe nėra ir nebus vieny- 
ėmėjai verčia šelpimo darbą j bes, todėl kad pats pabūdis 
partijos darbu. Tą nuomo- šelpimo darbo ...........
nę buvo išreiškęs iš Chica- abstraktės vienybes rybose.

Senas Vincas.

Ar tai strinžierka 
atvažiavo?

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

KODĖL ’’LAISVĖ” STOJA 
Už BROOKLYNO KONFE
RENCIJOS IR PILD. KO
MITETO REZOLIUCIJAS 

ŠELPIMO KLAUSIME?

Tai rodosi šnekos apie 
fondų vienijimą jau galuti
nai palaidotas. Gyvenimo ir 
faktų liogika paėmė viršų. 
“Keleivio” draugai, kurie 
gynė, tą mintį, irgi, mato
mai, nuo jos atsisakė, nes 
savo laikraščio numery ant
ram jie rašo:

“po Lietuvių 
kilo sumanymas 
visas amerikiečių
šelpimo darbui, įsteigti vie
ną bendrą fondą ir visiems 
iš vieno rinkti aukas. Bet 
tas nenusisekė, nes šelpimo 
klausimą pradėta maišyti su 
politikos klausimu, kilo gin
čai ir prie vienybės nepriė
jo.”

Tai ir gerai, kad prie vie-

dienos 
suvienyti 

sroves

mes
Ren-

(Tąsa)
sai neseniai buvo jos galva- Viena ranka 
laikė ryšulio mazgą, kuris radosi ant jos 
peties. Kita gi ranka laikė prispaudus ma-

šiau blausdų sijoną. Geltoni, dideli, su

veidas rodė, kad tuose rupiuose drabužiuo
se, po tais nemandagiais ryšuliais — yra 
gražus tvarinys.

Kai]) tik keliauninkai spėjo pasirodyti 
gatvėj, tuoj juos apspito kelios dešimtįs 
vaikų: vieni, norėdami gauti kokį peną, 
plėšė iš merginos ryšulius ir kilnojo savo 
pečius, rodydami, kad jie neš juos. Kiti 
klausė pas vadovą koks numeris, tai jie 
patarnaus jam suradime adresanto. Treti, 
bėgiojo aplinkui, juokėsi ir kartojo pačius 
bjauriausius, lietuviškus žodžius, kuriuos 
jie šinoko nuo tamsių lietuvių, ne vaikų, 
bet vyrų. Mergina, nesuprasdama, kame 
dalykas ir bijodama, kad jos ryšuliai ne

skui vadovą, kuris tai]) pat kovojo su vai
kais varydamas juos šalin.

Brie mūsų gaspadines durų, prisigrū
do pulkas vaikų ir jos sesuo su vadu ir ry
šuliais. Kai]) tik pamatė, kad atveda jos 
seserį, tuoj puolėsi prie jos- Mergina nume-

nybės neprieita. Visviena is dalinimą žiūri socialistai i
• 1 *1 1 • V — • | į *•

karštą bučkį. Po tam, apmokėjo vadovui, 
sunešė ryšulius į vidų ir užsidarė 
Vadovas nuėjo saliuno link, vaikai

duris, 
išsiskir-

■MMMI

šnekėti apie visokius butus ir nebūtus daik
tus, klausinėti apie Lietuvos gyvenimą, 
duot viešniai patarimą, girt Škotijos mote
ries gyvenimą ir tt.

— žinai, ką, Jurgienė, — prabilo vie
na, — štai šilingas, griebk “džiugą” ir nu- 

i šok parnešti afigalą alaus. Ta ruska arielka 
taip pradėjo deginti paširdžius, kad nega
liu tvertis.

— Labai gerai. Juk mes ir viešnę turi-

MOTERIMS NAUJIENOS.
ANSONIA, CONN.

31 d. gruodžio buvo pra
kalbos Lietuvių Moterų Pro
gresyvi o Susivienijimo 15 

(kuopos. Kalbėtojas savo už- 
_ a r- i j .‘duotį atliko labai gerai. Tik rne pamylėti- Paragaus Anglijos alaus, tai; z *

tuoj vyrą gaus, — pastebėjo kita. *
— Labai ačiū už simpatiją, bet aš Lie

tuvoj būdama negėriau nieko svaiginan
čio, — pasisakė viešnia.

— Nebijok. Čia turėsi gerti, nes negau
si vyrą. Čia merginos nieko neveikia, tik 
vakarais neša alų iš publiko (karčemos), o 
vaikinai fundina. Kytra mergina dar ir pi
nigų užsidirba ant pavėdų. Paduos vaiki
nas kokį “afekronį” (2 šilingai ir 6 penai), 
tai už vieną šilingą parneša alaus, o kad 
moka prisitaikyt prie vaikino, tai neima nei j 

čia

gaila, kad žmonių susirinko j 
neperdaugiausiai, bėt kurie 
atsilankė, likosi pilnai už
ganėdinti.

Kalbėtojas aiškino kokią 
naudą neša Lietuvių. Mote- 
irų ITogresyvis Susivieniji- 
įinas, kaip moterįs privalo 
kovoti su dabartiniu maisto Balčiūnas, su p-le B. Žvirb
li ra n gurnu ir 11.

Prie kuopos prisirašė 
naujos narės. Taipgi

NAUJOS POROS.

Akron, Ohio. — 29 d. 
gruodžio apsivedė šie LSS. 
244 kuopos nariai: A. M.

cencaus atgal. Matysi, kas si vakare 
bus: tik už stubą.

-- Na, tai ir alaus parnešiau. Pirmiau
sia turi viešnia paragauti.

— Žinoma, žinoma! — sušuko visos.
—Na, meldžiu.
— Kad..- Kasžin... Jūs pirma gerkite.
— Tai buk sveika.
— Gersite sveika.

— Oi, koks negardus. Negersiu dali

gerti tokį netikusį alų?
— Paprast

|liūte ir B. Uščinas su p-le 
M. Janaituke. Šliub’us ėmė 

buvo civiliškai. Abudu veiklus 
pardavinėjama “Moterų Ikuopos nariai ir daug pa

sidarbavę dėl LSS. 244 kuo
pos.

Linkėtina jaunavedžiams 
laimingo šeimyniško gyveni
mo ir ant toliaus energingai 
darbuotis dėl visuomenės 
labo. A. žvirblis.

jos nieko nebūtų išėję, arba 
jeigu kas nors ir būtų išė
ję, tai vargiai iš to butų ga
lėję pasidžiaugti socialistai. 
Jeigu būtų įvykus vienybė 
šelpime, tai tuomet būtų bu
vusios atidarytos durys ben- 
darm politiškam veikimui. 
To nebūtų buvę galima sta
čiai išvengti, nes juk šelpi
mo darbas šimtais ryšių ri
šasi su politika. Tai yra fak
tas, kurio niekam nereiktų 
slėpt.

Kaip kam nepatiko Broo
klyno konferencijos ir Pil
dančio komiteV) rezoliuci
jos, kur griežtai atmetama 
fondų vienijimas ir atvirai 
)>asakoina,pasircmiant paty
rimu, kad ir šelpimo darbe] 
nėra, nebuvo ir būti negali 
pilnos vienybės.

- Tūli draugai mano, 
Pildantysis komitetas

Pas mūsų gaspadinę p radėjo 
kaiminkos, kurios sveikino naują 
Viena, kaipo artimiausia kaiminka ir dar

rinkties 
viešnę.

vo giesmę:
— Tai ką, mergyte, ir nelauk ilgai — 

ženykis ir tiek. • •• — -
— Kas jau čia mane tai]) greitai ims? 

— nedrąsiai paklausė mergina.
— Ko gero. čia vyrą gali pasirinkti. 

Čia ne tai]), kai]) Lietuvoj, kad vyrai mer
gas renkasi. Čia mergos vyrus renkasi. 
Štai, kad ir mūsų Tamošiukas, jau seniai 
bėdavoja, kad negauna merginos.

— Tai pasakė, kad neliko, — ginčino 
kita, — Tamošiukas!.. Aš ant tokio Tamo
šiuko pasistojus geresnių 
'būdama merga. Kas jau
Mėmė ir (langiaus niekas. Ot, kad sakytum

pasižiūrėčiau, 
ten per vyras?

- Su savo Gaiduku. Kas jau ten per 
?... Tikras gaidukas, — peikė pirmo-

neišsitenka

gos darbininkų dienraštis. 
Ta nuomonė yra klaidinga. 
Niekam ir į galvą neatėjo Į 
pasakyt, kad šelpimo Fon
das, Grūdas arba Agrono- . . . .
mijos draugija turėtų būti r()(^e» kad mes turime stoti 
partyviškos. Visos tos drau-. 
gijos buvo, tebėra ir bus be-' 
party vės; ant jų bepartyvu- 
mo nieks ir nemano kėsin
tis. I

Brooklyno rezoliucijos au-, 
toriam ir Pild. Komitetui 
rūpėjo nepartyviškumą pas
kleisti įnešant jį šelpimo 
darban, bet nurodyt į patį 
pobūdį šelpimo darbo, nuro
dyt, kad šelpimo darbe neiš
vengiama vienokia ar kito
kia pakraipa. Ir ta pakrai
pa neišvengiamai turi apsi
reikšti, visai nepaisant blo
gos ar geros valios, gerų ar 
piktų norų tautininkų ar 
klerikalų. Kas ten būtų, kas 
nebūtų o buržuazijos žmo- , 
nės visviena žiūrės į šelpimo 
darbą, kaipo į mielaširdys- 
tes darbą, o socialistai su 
tuo nesutiks ir negali su
tikti. Antra vertus, “Kova”,

Osų nuomone, visai teisin
ai rodo, kad šelpimo Būdami šalininkais Broo-

varydami mes galim klyno rezoliucijos, mes, ži-

Mums matos, kad “Kova

vo geresnio nerasi, o prieg tam, dar ir pi
nigų turi apie septynis svarus.

— Kas iš tų pinigų? Bene su pinigais 
gyveni. Turėk gerą vyrą, tai ir pinigų bus. 
Aš nuo savęs patarčiau ženytis su mano 
Jurgiu, tai bent vyrą gausi. Didelis, drūtas

visose

ininkišką tendenciją. Pus
trečių suvirs metų gyvavi
mo LŠF. užtenka, kad pri
eit prie galutino išvedimo, 

■jog ta pozicija teisinga.
Štai kodėl ir laisviečiai 

padėjo savo parašus po 
Brooklyno rezoliucija, at
metančia, principialiai at
metančia, fondų vienybę. 
Dar pirm Brooklyno konfe
rencijos “Laisvė” jau rašė, 
kad šelpimo darbas šimtais 
ryšių rišasi su politika ir 
kad to negalima išvengti. 
Mes tuomet sakėm, kad jei
gu politiką išvysim per du
ris ,tai ji ateis per langą. 
Kiek mes atsimenam, tą 
straipsnį citavo ir “Naujie
nos”, pridurdamos savo edi- 
toriale, kad argumentai ja
me išreikšti prieš fondų su
vienijimą yra svarbus ir 

’ verti atydaus svarstymo.

stotojo kita, — tai paskutinis latras, kazir- 
ninkas, peštukas ir bobininkas. Jau su to
kiu Jurgiu, tai nesiženyčiau būdama mer
ga nei su trečiu vaiku.

— Nesirūpink, mergaite, — tarė kita, 
— aš tau pripiršiu jaunikį - vyrą, kaip ar
žu oi a.

— Tai ką jau tokį tu turi? — paklausė 
] urmo j i.

—, Nugi Barzdaitis. Ar negražus vy
ras? Nei jis geria, nei pešasi ir prie pinigo 
prislaiko-

— Tai vyro butą... Juk jisai cicilistas. 
Tai, mergele, nei ant šliubo neis pas kuni
gą, — peikė pirmoji.

— Tai kas ką jis cicilistas, bet geres
nio vyro nerasi visame miestelyje, — nepa
sidavė piršlė.

— Ką jūs čia dabar peršate man tuos 
jaunikius. Yra laiko. Velik išsigerkite.. Štai 
ruskos manapolkos atvežiau, — norėdama 
nutraukti moterų kalbą kiton pusėn, pasta
tė butelį degtinės ant stalo viešnia-

— Ir tu man išlaikyk iki vietos! —ste
bėjosi viena iš būrio.

— Gerkite, tetos. Aš nemyliu degtinės, 
— pasiaiškino.

— Sveikos kaiminkėlės, — užsveikino 
gaspadinė.... O, kad maloni. Te tau ir leisk 1 1 • • •

t darbininkų klesos noma, einame ir už Pildan 
as, arba silpnint jąs. čio Kom. rezoliuciją.

Moterįs ištraukusios po trejetą stikle
lių, pasidarė daug linksmesnės. Pradėjjo

atidarytas ir vanduo nevisai šiltas. Gal su- 
ragujo. Likit sveikos, — skubiai išsvyravo 
pro duris viena iš būrio.

— Nugi aš palikau pieną užkaitus. Tai 
jau neliko nei lašelio, — maudama pro du-

— Voje, voje... Aš tai geriausia: pasi
dėjau vaiką ant stalo vystyti, o čia, Jurgie-

Gal užsimušė puldamas.
Moteris išbėgioję rado sekančius rezul

tatus: kuri vaiką paliko vandeny, rado ne
savo balsu klykenti, nes vanduo buvo visi
škai atšalęs ir vaikas pusgyvis. Kuri pali 
ko užkaitusį pieną, rado pilną stubą durnų 
ir smarvės bei puodą įkaitusį iki raudonu- 
mo. Kuri paliko vaiką ant stalo, rado be ža
do gulintį ant akmeninės aslos.

Kaip ten kas atsitiko, vienok apie 
strindžierkos atvažiavimą, gazietos gerai 
išsiplatino- Vakare, kuomet vyrai parėjo iš 
darbo, jau gazietos buvo visur apnešiotos. 
Burdingieriai skubino valgyti ir manė, kad 
kai]) geriausia pasirodyt merginai. Kuris 
neturėjo pinigų, mąstė, kur gauti pasisko
lint; kad turėjus nors ant afigalo alaus, žo
džiu sakant, visu vaikinu ir iš visu stubu 
mintis buvo pas mūsų gaspadinę, nors ku-

jo du vyru ir musų gaspadinė su sesere. 
Prasivėrė durįs ir kažin ką tokio sunkaus,

— Vincai.

ga s] >a dovius.

] lakiau se gaspa d i ne.

grasino gaspadorius.
— Ar sukvailiojai? !.. Kokiems bie- 

sams tą ožką tempi į stubą? — sušuko nu
stebus gaspadinė*

rius.

stebėjo vienas.
— Taip ir bus.
Visi suprasdami dalyką, pasileido 

juokais. Mergina gi, kaipo nieko nesupras
dama stovėjo ir stebėjosi.

— Na, gana juoktis. Imkimės už darbo. 
Kur skepeta, sijonas ir kiti krajavi drabu
žiai? — skubinosi gaspadorius.

Netrukus viskas buvo sunešta ir ožka 
tapo aprengta moteriškoms drapanoms. 
Kuomet viskas buvo surengta, ožka įvesta 
į kitą, mažiuką kambarėlį ir palikta. Gas
padorius atsisėdo, apsišluostė prakaitą ir 
tarė:

— Dabar, kaip tik ateis kas nors pa
žiūrėti merginos, tai tu su sesere išbėg- 
kite per užpakalines duris pas kaimynus, o 
aš pataikysiu didžiausiam sportui išvesti
ožką šokti.

Kad tave plynia su sa 
juokėsi vienas iš saviškių

saVo

balsas”; parduota 15 ekzem- 
pliorių ir gauta 4 prenume
ratoriai.

Pertraukoje buvo dekla
macijų; deklamavo A. Bu- 
liauskiutė. Reikia pripažin
ti, kad visas vakaras pui
kiai pavyko.

Nors prakalbos rengtos 
specialiai moterų, bet jų la
bai mažai atsilankė. O jos 
kaip tik būtų galėję daug 
ko pasimokinti.

7 d. sausio buvo susirin
kimas LMPS. 15 kuopos. 
Nutarta greitu laiku suren
gti ir kitas prakalbas ir iš
simokinti kokį nors veika
lą dėl perstatymo.

Iš to aiškiai matosi, kad 
vietos moterįs pradeda 
smarkiai darbuotis.

Schenectady, N. Y. —Pa
staruoju laiku apsivedė drg. 
J. Gediminas su p-le Bro
nislava Raimoniutė iš Hud
son Falls, N. Y. J. Gedimi
nas yra narys LSS. 154 kp. 
Šliuba ėmė civiliška. Karš
ti katalikai baisiai susirūpi
nę jaunavedžių šliubu ir sa
ko, būk jiems dievas nepa
dėsi as. c.

Linkėtina jaunavedžiams 
laimingo šeimyniško gyveni
mo. Vestu vninkas.

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

UŽTVIRTINTAS IR LAIKOMAS PO PRIEŽIŪRA BANKINIO SKYRIAUS 
PENNSYLVANIJOS VALSTIJOJ.

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

$ 652.316.39 
$ 815.515.04 
$1.011.017.68 
$1.137.131.85

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

Štai augimas padčliŲ tik per septynis mėnesius:
;n d.
i 12 ,,

30 ,,
130 ,,

Toks greitas irdidelis padėliy augimas aiškiai liudija, kad musę ban
kas turi gerą užsitikėjimą tarpe depazitoriŲ. ir jeigu jys norite, kad jū
sų sunkiai uždirbti ir sutaupyti pinigai butų pilnai apsaugoti ir išmokėti 
jums ant kiekvieno jūsų pareikalavimo, dėkite juos j BOSAK STATE 
BANKĄ.

Jeigu norite siųsti pinigus į Rusija arba i užimtą vokiečiais Lietuvą 
savo giminėms ar pažystamiems, arba taupinimui j Rusijos valdiškas 
bankas, siųskite visuomet per BOSAK STATE BANKĄ. Atminkite, 
kad už $33.00 galite nusiųti l()0 rublių, kuriuos taip sunku uždirbti 
Lietuvoje. ’

Laivakortes parduodame ant visų'geriausių linijų sulyg kompanijos 
prekes. Klauskite informacijų. Patarimus suteikiame dykai.

BANKAS turi didelį lietuvišką skyrių.

BOSAK STATE BANK
434 Lackawanna Avenue, Scranton, Pa.

SVARBU KIEKVIENAM
ŽINOTI.

kad daugiausia galvos 
paeina nuo akių. Vi< 
, tai yra moksliškai pn

Žinoki 
dėjim; 
'n vai.- 
t i ak ii

kau- 
iinė- 
i’.un-

Dr. U. A. Mciloff’as atsidavęs tam 
tikslui ir savo atsidavimu kiekvienam

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

futeikė geriausią pagelbą. Malonėkit 
atsilankyti ir persitikrinti. Akių ofi- 
fras ramias jo aptiekoje.

DR. H. MEDOFF
Akinių specialistas 

ir Aptiekorius.
500 GRAND STREET, 

Kampas Union Ave., Brooklyn, N. Y.

- DYKAI! DYKAI!
AS iStrankiu dantis ho skausmo ir veltui tiem 

kurie duoda taisyti ir naujus indėli.

Visiškai be Skausmo
r A No kiekvienas dantistas moka apsieiti su dan- 
' ft timia sunkiam atsitikime, tankiai siunčia pas

specialistu. Dr. Chas Tescbberg yra gerai Ži
nomas kaipo specialistas ir Įvairiose atsitiki

muose siunčiama pas ji. Ateik ir duok ifiegzaminuoL Informacijos dykai. Mano karunoa tr ifi- 
tukai yra *22 karato čysto aukso su dubcltava apačia. Visas darbas gverantuotas. Kainos pH. 
einamus. Mokestis ant nedčliu. Gazas ir kokainas vartojamas pagal reikalą.

Ofiso valandos: nuo 9 A. M. iki 9 P. M. PfitnyČicms nuo 9 A. M. iki 6 P. M. 
Nedaliomis nuo 9 A. M. iki 1 P. M.

DR. CHAS TESCHBERG, D. D. S.. UeMkas D'itMn
500 Grand St., kampas Union Avenue, Brooklyn, IN.Y.

Kalba Lietuvi&kai, Rusiškai
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kilnų darbą mano bendrai 
veikti su unija.

LSS. 89 kp. Reporteris.

Kun. Siaurusaitis ir 
Juozapiečiai.

Visas Waterburis šneka 
ir galo šnekom nesimatyti, 
apie lermą, kuris kilo para
pijinėj svetainėj pereitą ne- 
dėldienį. Kun. Siaurusaitis 
yra tos dramos karžygis, o 
vargamistra Kovas — ant
ras karžygis. Jokių sociali
stų ir net jų dūko tame ler- 
me nėra.

Dalykas ve kame! Para
pijinėj svetainėj buvo šven-

tus, tie gavo nuošimtį. Ar 
negudrus kompanijos pa
sielgimas? Dirbkite po pen
kis metus, tuomet ir jūs 
gausite nuošimtį. Reikia pri
minti, kad šioj kompanijoj 
darbo sąlygos baisiai sun
kios ir darbininkai neapsa
komai išnaudojami.

24 d. gruodžio į lenkų ba
žnyčią buvo atvažiavęs ku
nigas iš Athol, Mass., kad 
išpėrus socialistams kailį. 
Mat, neseniai “Darbininke” 
buvo vietos socialistai aupFAJ JLl A V J O V vUutlltUJ VU V V OVVUj ~ — ~ — 

to Juozapo susaidės teatras.'šmeižti. Kunigėliui to neuž- 
Veikalėlį buvo parašęs pat- įteko ir jie sumanė tuos^ vi
sai vargamistra. Veikalėlis 
perstato Amerikos gyveni
mą, žinoma, su alučiu, su 
dinerkėm. Ant scenos kūmu
tės sau dainavo “amerikoni
šką“ dainą — “išgėrėm vic-

sus šmeižtus gyvu žodžiu 
atkartoti. Kada kunigas 
pradėjo socialistus plūsti už 
negražius darbus, tuo tarpu 
bažnyčioj buvo vienos tų 
merginų tėvas, pasijuto ūž

Vietos lietuvių veikimas. , 
17 d. gruodžio buvo kon

certas LSS. 1 kuopos choro. 
Programas susidėjo iš įvai
rių muzikališkų gabalėlių ir 
buvo labai įvairus. Iš dainų 
geriausiai pavyko dubelta- 
vas kvartetas, kuris sudai
navo “Ateis pavasaris,” du
etas atliktas N. Stilsonienės, 
su p-le Gliaudaite ir solo — 
N. Stilsonienės. Puikiai pa
deklamavo V. Maciūtė ir ta
po apdovanota gyvų gėlių 
bukietų. Choro vedėjas J. 
Jurčiukonis puikiai pagrie- 
žė ant smuikus. Publikos at
silankė į 400. Kadangi įžan
gos nebuvo, todėl rinkta au
kos padengimui lėšų ir 
rinkta 16 doleriu su 
tais. Koncertas visais

mokėjimo pašelpos, vieni 
pradėjo darodinėt, kad jei 
mes išmokėsime vienam ne- 
išpildžiusiam teisių, tai pas- 
kiaus būsime priversti mo
kėti ir visiems, o kiti sake, 
jeigu bus reikalas mokėt ir .pranešti.

mė gavom 15 d- sausio, 
kuomet jau laikraštis buvo 
atspausdintas- Sekantis gi 
“L.” numeris išeina 19 d. 
Jeigu norite, kad pranešimai 
tilptų, pasistengkite į laiką

* * * * *
na, kaip saldų pieną, išgcr- gautu ir neiškentęs atsilie-
sim antrą.-.” ir taip toliau, o 
paskui vėl užtraukė: “išgė
riau septynias, dar gersiu 
devynes”.

Publika sau kvatojo ir 
juokėsi. Buvo gražių ba- 
labaikų. Bet kun. Siaurusai
tis, blaivininku “čifas”’ ne- 
nusėdi, bracia, trepsi, kuni
gėlis, tik trepsi. Ir kaip ne
trepsės, ir kaip nesipiktins, 
o gi ant scenos dinerkės tik 
rūksta, o žmonės kvatoja, 
kaip garbinamas Aizopo 
skystimėlis.

Bet pagalinus kunigas ne
iškentė, kielikas kentėjimo 
persipildė. Ir atsistojo ji
sai, ir piktas, pamėlynavęs 
dievobaimingai suriko: ga
na, gana, užteks. Jus daro
te baisų papiktinimą...”

O Jėzusėli tu mano, koks 
lermas kilo. Vargamistra 
Kovas kad trenks knygas į 
fliorą ir kad suriks— eikit, 
eikit — dabar kunigas ko
mediją užbaigė, eikit, eikit, 
mes galim gauti ir kitą 
svetainę. Publika pradėjo

pė, kad kunigėlis meluoja, 
nes jo duktė niekad sociali
ste nebuvus ir nesanti.

Mat, kunigėlis, pats nieko 
nežinodamas, perskaitė sa
vo organe šmeižtus, užvar- 
dytus “ Socialistų mokslas 
gyvenime” ir pradėjo juos 
plūsti. Bet, vargšas, su
klupo. Atsirado doras kata-

ni šaukia: duokit mums de
šimtukus atgal, kiti spjaudo, 
motinos sako, dau daugiau 
dukteris neleis teatrus lošti, 
o gi mergičkos ant scenos 
pasileido gailiai verkti-

Jeigu archaniuolas Gab
rielius būtų užtriūbijęs, 
šiur, būtų žmonės misliję, j 
kad “Sudnoji diena”. Vieni 
eina iš svetainės, kiti šau
kia, treti ugnia spjaudo, o 
kunigėlis mato, kad čia ne
laboji košė ir kaip nesavas 
tik dairosi aplink.

Merginos, ką lošė, dar ir 
dabar verkia. Biednos mer
gaitės, net gaila jų. Varga
mistra Kovas susiraukęs, 
kaip devynios pėtnyčios, o 
Juozapo susaidės membe- 
riai nosis nukabinę vaikš
čioja. Tai, brač, pondžius ir 
jiems nehelpina. O kas blo
giausia, kad bėdos negalima 
nuverst ant “cicilikų”. 
Šventieji kalti.

Džindžirel.

prieš tokius jo melus.
*****

5 d. gruodžio buvo meti
nis susirinkimas “Liet. 
Darbininkų Kooperatyvės 
Bendrovės”. Dalyvavo apie 
35 šėrininkai. Kalbėta apie 
tolimesnį kooperacijos gy
vavimą ir veikimą. Senasis 
komitetas išdavė raportus 
iš visų pereitų metų veiki
mo. Kooperacija dabar iš 
finansinio atžvilgio stovi vi
dutiniškai. Iš raportų pa
aiškėjo, kad iš krautuvės y- 
ra išduota produktų už 
$1.700 ir ši suma jau turės 
žūti, nes iš skolininkų nega
lima atgauti.

*****
7 d. sausio buvo metinis 

susirinkimas LSS. 89 kuo
pos. Iš valdybos raportų pa- už jo patarnavimą. Dar pir- 
aiškėjo, kad per perėjusius mą sykį šis choras taip pui- 
metus kuopa surengė 8 pra-Įkiai buvo priimtas, 
kalbas, 8 diskusijas, 5 pas- Beje, rengėjai kvietė 
kaitas, 3 koncertus, 4 pers- bažnytinį chorą dalyv 

[tatymus. Kuopos agentas bet pastarasis nedalyvavo 
•’ drg. K. Bekešius pranešė,

GARDNER, MASS.

su- 
cen- 
at-

1 kuopa ir gi nes
naudžia. Jos pastangomis 31 
d. gruodžio buvo surengta 
draugiška vakarienė, kurio
je dalyvavo 120 
Vakarieniaujant
trumpas prakalbas šie 
draugai: J. Ramanauskas,

kitiems, tai mūsų privalu
mas išmokėt, bet jei kurie 
pasirodis to neverti, — nie
kas negalės priversti jiems 
pašalpą mokėti- Mūsų drau
gystė turėtų vaduotis dau
giau sąžinės ir meiles teisė
mis, o ne formališkumais.

Bet visgi reikia priminti, 
kad mūsų draugijų na
riai būtų rangesni ir atliktų 
priedermes draugijos, tad 
išvažiavus į kitą miestą ir 
atsitikus nelaimei nepasi
daryti! nei sau, nei draugi
joms nesmagumų. 

* * * * *
Vietos dalis socialistu vis 

mato tarpe savęs ir visoj 
Sąjungoj kokius tai nesan
čius “priešus” ir vieton 
žmonėms aiškinti socializ
mą, agituoti juos į savo ei
les, tie draugai kovoja 
tais
Štai jums pavyzdis: 
vos 
tono korespondencija. Toj 
korespondencijoj N. J. Va
balninkas aprašo Kalėdų 
vakarėlį, surengtą LSS. 60 
kuopos. Apart kit ko jis sa
ko: “Ši vakariene buvo 
‘yes.’. Keliatą metų atgal,

MELROSE PARK, ILL.

31 d. gruodžio buvo pre- 
lekcijos Lietuvos Sūnų ir

žmoniu.c

sonas ir Sliesoriunas. Rink
ta aukos Sąjungos namui ir 
LSDP. Reikia ' pažymėti, 
kad vakarienėj dalyvavo 
svečių iš B rook lyno, She
nandoah, Chester, ir kitu 
miestų. Jaunimui besilinks
minant, keliolika idėjos 
draugi], susirinkusių į ats
kirą kambarį, kalbėjo apie 
šių dienų bėgančius reika
lus.

Geistina ir daugiau tokių 
vakarienių!

* * * * *
1 d: sausio buvo koncer

tas ir balius Lietuvių Tau
tiško Namo Korporacijos; 
koncerte dalyvavo ir LSS. 1 
kuopos choras, po vadovys
te J. Jurčiukonio. Po kon
certui jaunimas pradėjo šo
kti, o rengėjai chorui iškėlė 
vakarienę- Tas parodo, kad 
Lietuvių Tautiško Namo 
Korporacija atlygino chorui

Mat, tą pačią dieną kunigė
lis iš sakyklos iškeikė socia
listus, bedievius ir siuntė i 
peklą visus tuos, kurie • su

už $70.00. Tarptautinių pra
kalbų (anglų kalboj4 susidė
jus su kitomis socialistų jais draugauja. Tuos kuni- 
ikuopomis surengta 7. [gelio žodžius Korporacija 
' Abelnas kuopos veikimas įturėtų gerai įsitėmyti. Ka- 
visgi didelis, nes per metus da Keliaujantis Knygynas 
padaryta 800 dolerių išlai- į norėjo kun. Mockui pareng- 
dų. (ti prakalbas, tuomet Tauti-

Drg. B. Černauskas išda- • ško Namo durys buvo užda
vė raportą buvusių fėrų.jros, žinoma, to paties kuni- 
Uždarbio liko 104 doleriai. |go paliepimu. O dabai*, kada 
Lioterijoj daugiausia pasi- [Tautiškas Namas rengia 
darbavo B. Černiauskas, K. [pramogą, negauna net baž- 
Bekėšius, J. Nalivaika, A. 
Raynis ir kiti. Susirinkimas 
išreiškė jiems padėką delnų 
plojimu.

Tame pačiame susirinki-

nytinio choro.
Kazys Liudas.

SO. BOSTON, MASS.
Sausio 7 d. buvo DLK. Vy- 

susirinkimas.

si!
nesančiais priešais.

“Ko-
Nr. 1 tilpo iš So. Bos-

si, kad į kuopos svetainę 
nebūtų vežama svaiginan
čių gėrynių. Bet šiais me
tais buvo balsavimas-.. Di
džiuma balsų nubalsavo

Skaitant tokią korespon
denciją, galima manyti, kad 
60 kuopos nariai sulaužė 
pirmąjį savo nutarimą, pri
sivežė svaiginančių gėrynių 
ir pradėjo “gadzinkas” gie
doti.

Aš susirinkime nebalsa
vau už “yes” ir laike vaka
rienės svaiginančių gėrymų 
visiškai nenaudojau, vienok 
nieko blogo nepastebėjau ii* 
tavpe tų, kurie juos vartojo. 
Ant stalų nesimatė alaus 
ir degtinės butelių, bet buvo 
sode. O jeigu ir buvo ant 
žmogaus po vieną butelį a- 
laus, tai, rodos, nieko blogo 
tame irgi negali būti. Nei 
iš kuopiečių, nei iš pašalinių, 
kurie buvo atsilankė, nesi- 
matė girtų.

Iš to aiškiai matosi, kad 
tūli musų draugai kovoja
su tais “priešais,” kurių 
visiškai nemato ir net neži
no, kur jie randasi, 
giau vadovaukimės
protu, tuomet bus didesnė 
nauda.

Dau- 
šaltu

Bostoniškis.

CLEVELAND, OHIO.

27 d. gruodžio buvo vaka
ras LSS. 89 kuopos. Suloš
ta 4 aktų komedija “Bom
ba”. ši komedija jau an
tru sykiu mūsų mieste sta
toma scenoj.

*****
Sulaukus Kalėdų, 

wood Bross and Wekefield
Hey-

me buvo daug kalbėta ir a-i tauto dr-jos susirinkimas, 
pie socialistų laikraščių “ne-[Besvarstant savo užduotis, 
sutikimus”. Tame klausime viename klausime kilo kar- 
išnešta rezoliucija, papei-,štos diskusijos: vienas drau- 
kianti redaktorius, kad jie gystės narys, išvažiavęs į ki- 
paliovė kovoję su savo prie
šais, bet pradėjo tarpe sa
vęs.

4- -Į. 4- 4*

Vietos ’’Tarptautinės So
cialistų Taryba” veda agita
ciją, kad išgavus leidimą

ta netolima miestą ir ten Lt- 
gyvendamas per tūlą laiką, 
neišsiėmė iš draugystės pa
liudijimo, kas pagal dr-stės 
konstituciją turi būt padary 
ta. Ir ten gyvendamas jis 
sunkiai susižeidė, taip, kad

15 d. gruodžio būva meti
nis susirinkimas CLTDD. 
“Mirtos”. Tapo išrinkta nau 
ja valdyba: pirmininku V. 
Granauskiutė, pagelbininku
— J- Katkauskas, p rot. rašt.
— M. Misėvičiutė, fin. rašt.
— A. Beniulis, kasierium — 
M Levinskas. Mirtos drau
gystė nutarė rengti diskusi
jas, prakalbas ir paskaitas, 
platinti pažangiosios srio- 
vės laikraščius ir knygas ir 
visokiais būdais skleisti 
tarpe vietos lietuvių apšvie- 
tą ir susipratimą. Taipgi 
rengti perstatymus, davintis 
dainose ir tt.

H. P. Pratkionis,

Co. sumanė pasigerinti savo Įstatyti socialistų partijos Į už visą Jo ligos laiką pripuo-

Nuo red. — Pranešimą a- 
pie draugystės susirinkimą 
praleidžiame^ nes pervėlai

ergams. Kurie darbininkai narius Kandidatais ] miest 
uvo išdirbę po penkis me-j viršininkų urėdup. šį prauvo

gavome žinią. Susirinkimas 
bus 19 d. sausio, o praneši-

Ivo 1 egz. “Saulės” ir 1 egz. 
“Draugo”. Dabar jau parei
na “Saulės” ir “Keleivio” po 
2 egz. “Tėvynės” — 5, “Lai
svės”, “Kardo”, “Dirvos” ir 
“Draugo” po 1 ekzempliorį. 
Buvo atlėkęs ir “Žvirblis”, 

'bet apsidairęs pamatė, kad 
nėra vietos nutūpti, vėl išlė
kė. G. Linndal.

legentas buvo med. studen
tas A. Montvidas, skaitė te
moje “Pašelpinės draugys
tės ir sveikata.” Plačiai nu
rodė, kad darbininkams bū
tinai reikalinga prigulėti 
prie pašelpinių draugysčių, 
nes kuomet darbininką pa
tinka nelaimė, jis gauna pa-

ėjo prie SLA., pasakė, kad 
ši organizacija buvo patol 
gera, pakol rūpinosi vien 

bet 
dabar tautininkai ją paver
tė į nešvarios politikos or
ganizaciją. Ragino lietuvius 
prigulėti prie vietos pašel
pinių draugijų ii* tt. Užbaig
damas savo prelekciją, ra
gino skaityti visus socialisti- 
škus laikraščius ir geras 
knygas. Prelegentas savo 
užduoti atliko labai gerai-

tuvos Sūriu ir Dukterų 
draugystė yra viena veik
liausių šiame mieste, išsky-

vių Skyrių, kuris gana 
smarkiai veikia. Todėl pa
tartina šio miesto kiekvie
nam lietuviui ir lietuvei pri
gulėti prie LS. ir D. draugy
stės. šos draugystės susi
rinkimai būna trečia nedėl- 
dienį kiekvieno mėnesio 
Frank ir James svetainėje, 
1 vai. po pietų. Norintieji 
prigulėti, malonėkite į susi
rinkimą atsilankyti.

Ch. Rochones.

DETROIT, MICH.
6 d. sausio buvo vakaras 

LSS. 116 kuopos. Sulošta 
keturiu aktu drama “Pirmi 
Žigsniai.” Publikos prisirin
ko pilna svetainė. Gryno

gaila, kad veikalas buvo su
loštas silpnai. Kuopos na
riai nesirūpino iš dailės at
žvilgio veikalą papuošti.

publiką atšaldysime nuo 
lankymosi į musų pareng

Po perstatymui buvo šo
kiai, skrajojanti krasa ir ki
tokie žaislai. Jaunimas link
smai praleido laiką.

P. Pekoraitis.

GRESHAM, OHIO.

tyti prie Clevelando priemie
sčio, nors jis turi atskirą 
valdžia, Lietuviu randasi 11 
šeimynų ir apie tiek pavie
nių. Tarpe jų nesiranda jo
kio veikimo. Svaiginančius 
gėrymus naikina. Kadangi 
čia nesiranda jokios lietuvių

vių priklauso prie lenkų 
draugystės. “Matki Boskei”, 
kuri randasi Toledo, Ohio. 
Neseniai ta draugystė buvo 
surengus balių, kuris išėjo 
kruvinu. Kita dalis lietuviu 
priklauso prie SLRKA. kp-, 
kuri randasi Clevelande.

Pereitais metais buvo 
bandyta sutverti kokią nors 
laisvą draugystę, bet nepa
vyko. Pagaliaus XI d. gruo
džio tapo sutverta SLA. 275 
kuopa. Yra viltis, kad nau
jai susitvėrus kuopa galės
gyvuoti.

Metai atgal į čia pareida

BALTIMORE, MI).

dalies ir Baltimorėj. L 
me visi išvieh, drauga: 
piečiai, o mūsų darbas . 
neš vasius. Alfa.

NEW BRITAIN, CT.

Nors mūsų mieste lietu
viu randasi nemažai, bet 
visuomeniškas veikimas ap
miręs. Jeigu buna suren
gtos prakalbos, geriau lietu
viai nueina į karčiamas ir 
ten laiką praleidžia, o į sve
tainę neateina. Nedeldie- 
niais neva saliunai uždari, 
bet vietos lietuviai neištrok- I v J •• . • • J ’I •

Nedėlioj, gruodžio 31 d., 
LDLD. 25 kp. turėjo suren
gus puikią draugišką vaka
rienę. Svečių buvo apie šim
tą ir visi gražiai linksminos.'šta, jie turi vietelę, susi- 
Nors buvo ir svaiginančių , renka į ten ir traukia rudį* 

! rudį traukdami 
[taip pavargsta, kad paskui 
negali nei ant kojų pastove-

Nors buvo ii* :___„_____ _ ____  £
gėrimų, bet viskas buvo ko-|Nekurie 
puikiausia.

Reikia pastebėti, kad va
karienė buvo surengta labai ti. 
rūpestingai; tai pirma tokia 
puiki vakarienė Baltimorėj 
Kai]) girdėt ii* svečiai likosi 
užganėdinti.

Ir iš tikro geriausi pasi
linksminimai, kur kiekvie
nas gali smagiai laiką pra
leisti, nepasidarant didelių 
išlaidu.

Daugiau tokių pasilinks
minimų, daugiau tokių va
karų, draugai kuopiečiai. Aš 
manau, kad tokiuose vaka
ruose netik kad susirinkusie 
ji gali pasilinksminti ir gra
žiai laiką praleisti, gali la
biau susipažinti, susidrau
gauti, ko Baltimoriečių tar
pe ypatingai trūksta. Be to 
ir draugystei nauda iš tokių 
vakarų. Kad ir šį sykį: pri
sirašė 10 naujų narių į 
draugiją ir dar liks pelno 
suvirš $20.00. Ar ne puiku?

Reikia pasakyt, kad LDL. į tint tuos draugystės narius, 
D. 25 kp. žymiai kila. Į kurie tokį pirmininką išrin- 
trumpą laiką savo gyva vi- ko. Kuriems i*ūpi, kad mūsų 
mo, spėjo sutraukti virš 50 draugystė nepairtų, tie pri- 
narių ir gana tvirta finansi- valo pagalvoti ir apie pirmi- 
škai. Matomai visgi lietuvių ninku elgir 
visuomenė progresuoja iš

F. Dovidaitis.

CLEVELAND, OHIO.
. Mūsų mieste randasi viso
kių draugysčių. Laisvesnių 
pašelpinių draugysčių ran
dasi šios: ‘“Laisvės” ir Dak
taro Vinco Kudirko draugy
stės. Pastaroji nors ir lais
va, turi savo konstituciją, 
bet pirmininkas mažai su 
kuo skaitosi ir elgiasi taip, 
kaip jam geriau patinka. O 
jeigu kuris narių pasiprie
šina, nurodydamas jam, kad 
nepagal konstituciją elgiasi, 
tuomet jis liepia maršalkai 
tą už durų išmesti. Jeigu 
mūsų pirmininkas ir toliaus 
taip elgsis, tuomet neliks 
draugystėj ir narių.
Suprantama, negalima kal

tinti pirmininką, kad jis 
tai]) elgiasi, bet reikia kal-

Konstituciją Pažįstąs.

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBERNIJOSE 

KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI.
Per musų bankų galite pagelbėti savo giminėms bei pažįsta

miems užimtose vietose vokiečiais. Męs turime
Sutartį su Vokietijos Banka

Perline, todėl galime persiusti pinigus Į tas vietas ant sumos aug- 
šėiau 800 markių.

Ml’SV BANKAS PO NUOLATINE VALDŽIOS PRIEŽIŪRA 
TODĖL TAVO PINIGAI GVARANTVOT1
Norėdami gauti daugiau informacijų, kreipkitės ypatiškai ar ra
šykite laišką pas

HENRIKAS C. Z ARO Bankierius
Metropolitan Saving Bank Building,

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

TREJOS DEVYNERIOS

TREJANKA
DAUNOROS trejank* yra tikrai 

lietuviška. Saugokitės padirbi- 
mų-imitacijų.

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

DAUNOROS trejinką reikalaukit 
■v r*i c i < i Ci 1 *i fti i sr' Galimft siusti paČto prisiųsaanii žcnkleliai8 (markėm)

f .......................... ... . . ,  -L-------------------------------------------------------------------------------------—

. Vincas d Daunora
-------------- ARTI E KORIUS/ --------------------------------------------------

(tsroannjB 1 TAI FAKTAS, kad DAUNOROS aptiekoje 
yra didžiausias sądelis ir pasirinkimas 
įvairiausių naminių gyduolių, visokių ša- 
knų, žolių ir 1.1.

REIKALAUKIT rašydami, kokių norite nemažiau kaip už 2SC. 
bus jums prisiųsta.

;0229 BEOFORD^L^E>^įį 
^cKAMPASNORTH. 4^ G ATV -



LAISVE

SUčfiDYK PINIGUS 
IR SKAUSMĄ.

Tel. Greenpolnt 1569.

A. DOBROVOLSKIS

ORAKULO PATARIMAI.

Klausimas. — Mielašir- 
dingas Orakule! Aš girdė
jau, kad tu esi kunigo Bim
bos švogeris (ne tavo biznis, 
keno aš švogeris! — Oraku
las), todėl būk malonus ir iš- 
ekspleinyk kiek katalikai 
turi doros? Dalykas štai 
kame:

Leechburg, Pa., mieste
ly buvo pas tūlą lietuvį kri
kštynos, kuriose, kaip tau 
žinoma, dalyvavo ir katali
ku. Kada tūli svečiu sumanė 
parinkti aukų sušelpimui 
nukentėjusių nuo karės, 
tuomet vienas katalikų ėmė 
šaukti: “Nutilk, rup.... Tuoj 
dantis užčiaupsiu!..”

Ats. — Tokiu kataliku do
rą seniai šuo ant uodegos 
užsidėjęs nusinešė, todėl a- 
pie juos nėra reikalo nei 
kalbėti.

Katalikas.

— Kodėl čia negyveni?
— Ir kaip aš galiu gy

venti, kad visoj parapijoj 
negaliu rasti nei vienos gra
žios parapijonkos.

Oi tos mergaites!
Marė: — Visuomet kaip 

tik mama išeina į miestą su 
įvairiais reikalais ir aš pa
silieku viena, tuomet Jonas 
įbėga į mano kambarį, ap
kabina mane ir pabučiuoja.

Ona:— Tikras asilas!... 
Ir užsiganėdina tik tuo...

TEISINGIAUSIA Ir GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

Bjauriausias skausmas dantų 
sustabdomas ant syk. IŠTRAU
KIMAS danties atliakamas be 
mažiausio skausmo. Artistiškas 
“bridge” ir “plate” (kirba atlin
kams mano moderniškame ofise 
už prieinamų kainų.

DR. J. LIEBERMAN,

408—410 So. 2nd St.
Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg <3020.

Kalbame Lietuviškai, Lenkiš
kai ir Rusiškai.

Taipgi suteikiu rodą ’visokiuo
se atsitikimuose ir patarnauju 
visokiuose reikaluose.

Pirmos klesos CAFE.
Gerinusi Gir,Kai.

A. DOBROVOLSKIS.
3 7.7 G r a Ii m m A v e. 

cor. Skilman av. Brooklyn, N Y.

Temykite LIETUVIAI! .

Sutaisau receptus s« didžiausia 
atyda, nežiūrint, ar tie receptai 
Lietuvos ?,r Amerlko* daktarų. 
Tai vienatinė lietuviška aptiek* 
Bontono ir MasnachusettB valstijoj. 
Gyduolių galit gaut, kokios tik pa
sauly yra vartojamos. Galit rei
kalaut per laiškus, e aš prisiųsiu 
per expreeą.

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkas

2X6 Broadway, Lamp. C Street 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tai. So. Boston 21014 ir

LIETUVIŠKA APTIEKI.
Šiuo m i pranešame, kad gavome daugybę daiktų, reikalingų IUub 

■•Tonui. Pirkdami daug t*voro antsyk dėl dviejų aptiekų, 
tarduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mui randasi iiU- 

in vaistų: 1) MIXTURAS, labai geras nuo kosulio vaikams ir dide
liems, bonka 25c. ORRAPH’AS, Linimentas dėl reumatizmo. Bea- 
ka 25 ir 50c. 8) Tikra lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir Wa. 
ŽUVIES TAUKAI, reikalingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 5) ĮVAI
RUS VAISTAI DEL ATAUGIN1MO PLAUKŲ ir TONIC’AS. 6) 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odckolonos, perfumoe ir 
▼kokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas dėl vi
durių. Bonka 50c. Kraujo Valytojas — bonka $1.00. Mūsų aptiekė
me kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atsilan
kyti. Visas persiuntmo lėšas apmokame męs. Siunčiant laiškus, 
galima siųsti pinigais arba įtampomis.

I. SHAPIRO, Lktiiviikaa Aptiekoriui
419 So. 2nd Street, kampa® Union Ava

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

i
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Tol. 2320 Grompoint PERSKAITYK 1
Kitkv'enai any- 
jas skaitytajam,, 
kuris uiciraiya’ 
pas mane “Lala-- 
vę” ant matą U 
užsimokės I2.M,

Kl.— Aš girdėjau, kad tu, 
Orakule, esi labai gudrus su
tvėrimas, išekspleiniji viso
kias kvestijas ir suteiki 
žmonėms dvasiškus patari
mus geri aus, negu kunigas 
davatkoms per išpažintį. 
Mūsų mieste, Clevelande, 
randasi puikus choras- Bet 
pastaruoju laiku tūlos mer
ginos paliovė lankiusios į 
repeticijas. Vaikinai baisiai 
nuliūdę ir nežino ką daryti. 
Aš užklausiau kelias mergi
nas, kodėl jos neina dai
nuoti, tuomet viena pasakė, 
kad prie choro randasi 
daug grubijonų vaikinų, ki
tos sakė, būk mokytojas e- 
sąs netikęs, o viena nusis
kundė, būk savo balsą pa
metus. Jeigu kas jos balsą 
rastų ir sugražintų, tuomet 
ji nesigailėtų tam suteikti 
saldų bučki ir vėl eitu dai
nuoti. Todėl, Orakule, pa
tark, kaip galima balsą su
rasti? Kada aš gausiu nuo 
tos merginos bučkį, įdėsiu jį 
j konventą ir tau pasiųsiu.

Vandrau ninkas.
Atsakymas. — Man ro

dosi, kad tamsta ant pečių 
ne galvą,bet kopūstą nešioji, 
jeigu turėtum galva, tuomet 
su tokiais menkniekiais pas 
mane nesikreiptum. Nejaugi 
tu nežinai, kad garvežiai, į- 
va irios mašinos turi ge
riausius balsus ir kada pra
deda bliauti, visus žmones 
sujudina. Vadinasi, jeigu 
mašinoms galima įdėti bal
są, tai kodėl negalima ir 
jūsų merginoms tą padary
ti? Paimki tą merginą, nu
vesk į mašinšapę ir ten už 
dolerį ir pusę galės jai tokį 
balsą įdėti, kas paskui ir 
pats ausis turėsi užsikimš
ti.

Nėra namie...
Tūloj parapijoj klebonas 

laikė ne tik gaspadinę, bet 
ir kamendorių, bet pastara-! 
sis gyveno skyriumi. Klebu-, 
nas pasako kamendoriui, 
kad sekantį ncdėldienį jis 
prisirengtu pasakyti gerą 
pamokslą. Bet, nelaime, ka
mendoriui taip užkimo kak
las, kad jis vos pašnabždo
mis galėjo susikalbėti- Ka
dangi artinosi nedėldienis ii'i 
jo kaklas nesitaise, todėl a- 
tėjo klebonui pranešti, kad 
pamokslo negales sakyti. 
Kada jis paskambino ir jam 
duris atidarė daili klebono 
gaspadinė, tuomet pašnab
ždomis užklausė:

— Ar klebonas namie?
— Nėra namie ir kunigė

lis gali užeiti į mano kamba-! 
rį, — taipgi pašnabždomis 
atsakė klebono gaspadinė.

Barbutė:— Ar tu pasakei1 
savo mamei, kad vakar ta
ve Raidas pabučiavo?

Magdutė: — Norėjau pa
sakyti, bet prisiminiau, kad 
už keliu dienų pas mus Įga
lius ir tuomet mainė neuž- 
kvies Kaulo.

PAGAL NAUJĄ BUDĄ GREIT.GALIU SUJ1EŠKOT JUS GIMI
NES, VIETOSE, UŽIMTOSE VOKIEČIAIS, ARBA RUSIJOJE.

Reikalaudami informacijų įdėkite štampų už 2 centu.
Pabėgėliam nuo karės nusiunčiu pinigus ir laiškus nes per m».no 
Bankų galite siųst į visas vietas, užimtas vokiečiais, o tikrai nu

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

pinigus ir laiškus per mano Banką.
Kas norite atsiimt savo gimines į A menkų, kreipkitės prie mane.
Taipogi parduodu LAIVAKORTES - Ą1FKORTES ant visų linijų 
ir geriausių laivų.
Kas nori pasidėt savo pinigus J Bankų, tai ai moka 4 nuošimti 

ir galite gaut savo pinigus atgaj ant kožno pareikalavimo.
Mano bankus yra gvarantuotos, per New Yorko ateitų, užtat jūu 
pinigai užtikrinti.
Parduodu farmas, lotus ir namus. Padarau ir užtvirtinu vii«oki>i» 

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

VISOKIOS RODOS-PATARIMAI DOVANAI.
Kreipkitės šiuo adresu:

36
BANKER JOHN KOVACS

. Filis: 155 CLINTON AVRGrand Street, maspeth, l. i. n, y.
Borovsk Hra-zklja.

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ.

Nusipirk
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gerus ir tvirtus čeverykus

A
Tėmyk, nes krautuvę 

perkrauščiau nuo 109 
Grand Street, po numeriu 
157 Grand Street.

J. MARTINAITIS,
157 GRAND ST., 

BROOKLYN, N. Y.

Mokslo Nereikia Jieškot
įkelto, kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglų kalbų, aritmetiką? 
a&uviu kalbos gramatikų savo namuose liuosame laike. Visi išmo&Jc j.

Nurodymai ir knyga DYKAI. įdėk stempų. Adresas
iMmu KoresooudenciiiRe Mokvkta, 1327 N. RobevSL Chirac

[
GERIAUSIAM DUMI!AGSIAP V

IR AVARIAUSIAH BAU&-
NAS VISAM' 80. f

BOSTONE. |

iun.1 ir užkandžiui. Patvrnavi- 
iruti prielankus. Atsilankykite,BS 
o peroltikrinuite. vg*

JONAS MATHU8 &

(Lietuvi* Savininką*) |

S42—Mi V/. Broadway!
So, Boston, Mas®. y

(Dešimta tlnganių nua Lietuvių 
Lfcbclz:'yad.ė* Di».ugij»i> ’same).

knygų vertis
1 doleri* arba.

10
t

tą. genas eksd-

G R A BORI U S (I 'nda taker)

ORAKULO ATSAKYMAI.
Biržų Paukšteliui. — Pa

sivadini paukšteliu, bet 
čiulbi, kaip varna. Tu turi 
atsiminti, kad aš du sykiu 
į dieną plauju savo burną ir 
nesu tokiu ištvirkėliu, kaip 
pats sveikas. Į tokius klau- 

* simus gali atsakyti kunigo 
gaspadinė, bet ne aš.

Negali čia gyventi-
• dievo tarnu susiėjo ir

Aš girdėjau, kad tu 
vei vyskupui prašymą? 
Taip, noriu, kad per- 

j į kitą parapiją.

čia nei vieno nėra.
Amunicijos dirbtuvėj iški

lo ekspliozija ir tapo užmu
štas vienas darbininkas. Pa
starojo dūšelė nuriopliojo 
iki dangaus karalystės var
tų ir ėmė baladotis. Žilis 
šv. Petras iškišo galvą per 
langelį ir, pamatęs sužeistą 
dūšelę, užklausė?

— Ko nori?
— Noriu įeiti i dangaus 

karalystę.
— Ar turi paliudijimą, 

kad atlikai išpažintį ir priė
mei visus paskutinius kūno 
pa tepi mus?

— Neturiu, nes laike eks- 
pliozijos mano kūnas tapo 
užmuštas, todėl nespėjau tų 
visu ceremonijų atlikti.

— Labai blogai. Tau pri
sieis keliauti į peklą,— at
sakė šventas Petras.

Dūšelė nusiminė, bet pas
kui susigriebus sako:

— Ar negalima būtų se
kančiai padaryti: įleisk ma
ne į dangaus karalystę po 
sargyba, aš ten surasiu kokį 
nors kunigėlį ir atliksiu vi
sas ceremonijas, kurių nes
pėjau pirmiaus atlikti ir 
tuomet priduosiu tau paliu
dijimą.

— Tame iv bėda, kad dan
gaus karalystėj nei vieno 
kunigo nėra, jie visi pekloj 
ir tau pirmiaus reikės eiti į 
peklą, susirasti kunigą, at
likti paskutinę išpažintį, vi
sus kūno patepimus, gauti 
paliudijimą, o_tuomet jau aš 
įleisiu į dangaus karalystę, 
— paaiškino šventas Petras.

NORINTIEMS PASINAUDOT PROGA.
Geriausias grafafonas .su dabž 

glai, kurie kreipsis pas mus.
ė mis lietuviškomis dainomis, labai pl-

DUODAME DYKAI
20 lietuvišku daiiMj, 1000 adatų ir 
albumų.

Grafafonas tik 20 dol. su gvaran- 
tija ant 10 metų. Tik 20 dolerių.

J’risiuskite <3 dol. rankpinigių, liku
siuos užmokėsite prie atsiėmimo. Gra
fafonas su didele triuba, paukš '^tals 
kraštais, mechanizmas grafa fono gu
riausios konstrukcijos, kuri g Ihna 
užsukti laike grajinimo. Tinka re
kordai įvairaus didžio. Palšų išduo
da čystų, kuris girdėt balsiai ir aiš
kiai. Vietinių meldžiame atsilankyti j 
musų krautuvę, kuri atidaryta nue 
9 vai. ryto iki .10 vai. vakaro ir tai, 
pat nedėldieniais. Siunčiame dykai 
katalogų muzikališkų instrumentų ant 
pareikalavimo.

Adresuokite:
W YORK PHONOGRAPH, CO . 
f. Dept. L.

rrj.’m

i<a

j:iil1917 m< dažniausia buna įki- 
įėjusiu apsireiškimu

gatavas išsiunti
nėti. R'ikulank 
.o liekoj arba ru
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Žiu
BJit!

veros 
Lietuviškas 
Kalondurius

Gcthurd Oi!
[ Severus 

Got kardiškas
Aliejus.)

Yra žinomas kiek-

pažan• 
s, in-

<• nvs mielai 
siusime

Dovanai

ginis krapas. Kad 
sulaikyti kosulį ir 
palengvinti slogoms, 
patariama vartoti

kaipo parinktinas 
linimenttis trinti 
sopančias vietas, 
ypač gimusius iš 
reumatizmo, per
sišaldymo arba 
uždegimo. 25 ir 
5Oc.

SEVERA’S
I BALSAM FOR LUNGS

(SEVERUS BALSAMAS PLAUČIAMS)
Tuoju gydymo būdu gali naudoties ne tik suaugusieji, 
bet ir vaikai. Net mažiausias kūdikis ęali apturėti pa
lengvinimą. Taigi vartok Inos vaistus nuo kosulio, per
sišaldymo, užkimimo, nedifterinės gerklės skaudėjimo, 
kosulio, gimusio iš pažandžių uždegimo ir nuo influen- 
tinio kosulio.

Kaina: 25 ir 50c.

Prašomu aptickoso reikalauti tiktai Sevoros Gyduolių, saugotina dirb
tinųjų arba falsifikacijų ir visuomet pasakyti firmos vardų: “Severą” 
f>rie kiekvieno pirkimo. Jei vietos aptiokoj negalimo gauti, užsakius tuo- 
aus bus pasiųsta.

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.

BS
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naujins, gaa» 
knygų ai BOe. Kas iš neskaitančią, 
dar prisius už “Keleivį” $1.50, gave 
knygą už £>0e., senas skaitytąja* 
gaus knygų už 25c. Kas prisius ai

LA 11 )O TU VIŲ DI R EKTORI U S 
šbalsamuoju ir laidoja numirusius 

ant visokių kapinių.
l’ar.samdau Automobilius ir Karie

tas Veselijoms, Krikštynoms ir šiaip 
pasivažinėjimams.

nr,’sai:
261 FRONT ST.

U. Brooklyn, N Y. 
plione 7867 Main.

į “Kovą” $2.00, ganė knygą mŽ 75*4 
1 kas prisius už “Kardą” $1.00,tas gaar 
1 knygų ui R&c., senas skaitytojas vi 
2S centus. Kas užsirašys “Naująją 
Gadynę”, kaina metams $l.i>6, Var
ga ur. knygų ui 50c.

Todėl visi uisiraiyk.it tves laik
raščius per mane. 'Tiek pat moktd*- 
ml gaubite gorų knygų pasiskaily* 

; ruul. Hūtlnai pasakyk apie tai ta- 
»» draugui ir pažįstamų!. ILuygac- 
ituwslu lit “Laisves” laido*,.

r'lrngus aiųsjdt šiue adresai
J. POCIUS

Merisret 8t.. PhBarfelrtels. Pa.

Giecioriiis

v’ y.Vfr

K. LIUTKUS
181 (JRAND ST 

Brooklyn, N. Y. 
(arti Berry St.)

THE MAGIC SHOP.
Pirmas Amerikoj lietuvys uždėjo magijos 
dirbtuvę. Dirba visok štukų daiktus. Jei 
nori įpinti štokų katalogą, p-isiųsk štampą 

ir tuoj gausu Ad-c. uokite taip:
THE MAGIC SHOP,

BOX 309. HOLBROOK. MASS.

b'i

Sveikata

Miestas

uo galvos skau- 
ngčjimo maistu; 
uo blogo kvapo; 
ai sujudinamas, 
rytmetyje? Ar 
draugijos? Ar 
kad jusi) kūnas 

ra ir patarimas.
Musu brangi dykai duodama knyga pasakys jums faktus apie tokias ligas, 

■ symptomus. Ji pasakys jums apie musu gydymą delbi sugrąžinimo žmo- 
s< imi laiku sveikatą, spėką ir stiprybę — ir kaip tapti vyru tarp vyrų, 

informacijas kurias 
r svarbi tiems, kurie 
ir kaip jūsų negalės 

Skaitykit šitą brangų vadą į sveikatą ir pasinaudokite

s

>

NEiVARKO
AKU žlbRKA

Pabaigusi Imperatrica Marij A- 
kušerkų mokyklų Peterburge ir 
Dipliomuota New Jersey valsti
joj. Turiu puikias pasekmes 
praktikoje prie gymdimo, taip
gi gerai apsipažinuj au cipto- 
mais visų moteriškų ligų ir rei
kalui esant, galite gauti patar
navimų.

O. STROLIENa
Jaicniškaiti.

81* Wshwt St.,NEWARK, N. J.
Telephone: 4085 Market.

X052
'iraAUUi.wwnwaaurfoiRiuwrvr’iHf’mn m.

V'4*'

Jai neri, tad gerai išra- 
iytuni, pirk nkrybėles. neari' 
kinius ir visus aprėdalus paw

K. LIUTKŲ. •
Apie gerumą ta vore ir tvi- 

slogumą kainų, nereikalinga 
girtis. Nesą visi brooklynia- 
žial getrai žino, kad pigiaa i’ 
geriau niekur negauni, kaip

..’©l

i.";j jS 
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SERGANTIEJI! AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ IŠ 
PRIEŽASTIES LIGOS?

Diena po dienai, metas po metui 
užsimu gydymu sergančių žmonių. 
Persist at v kite sau, kiek aš išgydžian, 
kiek palinksminau gyvenimą. Jeigu 
jumis gy Muitinas įkirčjo vartojant 
visokias gyduoles ir jaučiatės nuo
ki blogiau .tuomet, nieko nelauk
damas, kreipkitės pas gerai supran
tantį daktarą ir specialistą

is jum

kins apie 
visokias

s be pinigų patars, ką da- 
išgolbiti gyvastį ir paaiš- 
*!;,»!• Gydau per 20 metų 

igas su didžiausiomis pa- 
kaip tai: nusilpnėjimą, už- 
kratijo, pilvo, širdies, plau
ti' 11.

•rvų ir lytiškų ligų 
ti žiiPintą elektrišką 

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

une.

mgs
m e.
timjnu ateikite pas

1. ryto iki 8 
i.d- ' m:o 10

249
- ’3

’ V •Don ir
5

pajėgos

' energija

sem 
m a s, 
ligos

i

VADAS S SVEIKATA

sifilis ail>:< kraujo užnuodijamas, 
skauduliai, triperis, užkrečiamos ligos, 
nusilpnėjimas, spermoterea, kvaitulys, 
lytiškai-šlapimo organų it

k.•< n
spuogai, odos ligos, 

nerviškas silpnu- 
puslės, inkstų ir 

rios tik kankina 
vdomos tamistos

namuoso už labai mažą atlyginimą.
šita dykai duodama knyga jums Itiij'

.lyma tokiu ligų, kaip pilvo bei jaknu negales, tulžingumas, prietvarius, raudonoji 
gysla, reumatizmas, kataras, dusulys it pamUios l g<'>

AR TAMISTA KENTI

Pristiiskit Šitą Dykai Duodamos Knygos Kuponą Šiandien
DR. J. RUSSELL PRICE CO., L. 502, Madison & Clinton Sts., Chicago. Ill.

Brangus Daktarai:—Meldžiu man tuojaus pasiusti vysai dykai, apmokėta 
pačta, jūsų brangių medikallšką knygą.

Vardas ir pavardė

Gatvė ir Noe
. Valstija

uisiraiyk.it


Mi

LAISVĖ T______ .. " " ' . ■ . ".T

gi prie “Laisvės Ratelio“ 
priklausė įvairių pažiūrų

AUKOS KUN. MOCKAUS 
BYLOS VEDIMUI.

Spring Valley, Ill. — “Lie- žmonių, todėl aš nesutinku 
draugystė Pinigų perduoti LSS. 116 kp. 

aukojo $5.00; pavienės ypa- bet pasiučiu juos sušelpimui 
tos suaukojo $2.45; aukau politiškų kalinių, esančių 
tnin navardns’ V Škimolis. Sibire.

Draugijos, kurios turi 
“Laisvę” savo organu.

tuvos Didvyrių”

tojų pavardės: V. Škimelis, 
R D., Rimkus ir A. Veigau- 
skas — po 25 c.; A. Gustai
tis, P Narvilas ir V. daru
tis — po 15 c J Jazovitas, 
J. Batkus, J. Survilas, 
Matlauskis, J Ulevičius, 
Grigas, V. Armonas ir 
Krajauskienė — po 10c.; M. 
Merevičia, L. Vladička, M. 
Bender ir A. Krajauskas — 
po 5c.

K

M.

APLA. 
BOS

Centro

A. Dovidaitis.
Buvęs “L. R.” kasierius.
Nuo red. — $14.00 gavom 

ir pasiuntėme “Kovos” re-

AUKOS LŠF. SURINKTOS 
LAIKE ŽEMAITĖS ir BU- 

LOTU PRAKALBŲ. «- *.
Donorą, Pa. Gruodžio 25

LDD. raštininkas diena, 1910 motu. Auka-
K. G-Blauzdis. vo: Antanas G irstau tas $5.;

DR-JOS CENTRO VALDY- 
IR KUOPŲ SEKRETORIŲ 

ADRESAI:
pirminink. J. M. Maskeliūnas,

2025 Colwell st., Pittsburgh, Pa. 
Pirmininko pagclb. J. A. Rūkas 
3015 Stayton st. N. S. Pittsburgh, Pa. 
Centro sekretorius J.
2135 Sarah Str. S S, Pittsburgh, Pa. 
Centro Iždininkas K.
12&Carson sts. S. S.

B. Miskevičia

DRAUGIJA SUNŲ IR DUKTERŲ 
MELROSE PARK, ILL.

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

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

Protokolų raštin. Alek. Morkus, 
907 —22nd Ave., Melrose, Park, 
Fin. rašt. W. Strumilia,

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

P. O. Box 1109, Melrose Park,
Iždo globėjai: W. Janėnas, Box 675 
J. Snarskis, 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 
gatvė, apie 1 vai. po pietų.

Ill.

Ill.

Ill.

Ill.

Til.

Nuatrimų raštininkas, A. Dzidolikas, 
358 E. Wickliff avė.

Finansų rašt. F. Skamarakas, 
416 Wickliff Ave.

Iždininkas J. Willimat,
837 Central Avė.,

Susirinkimai buna kiekviena mene
sio 1-mą ir 3-čią nedėldienį, 1-mą va
landų po pietų, Sallel salėje, kampas 
E. Main ir N. Morrison avė. Collins
ville, H).

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

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

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

VALDYBA CTDD. F 
CLEVELAND, O 

Pirmininkas D. Petrauslt 
1600 Oregon 

Vice Pirm. T. Rimkus, 
1062 Ansel re 

Nutarimų rašt H. P. Pra.
1527 E. 83rd St

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

Iždininkas T. Neura,
2202 Hamilton Ava.

Kasos globėja V. IvonauF.kiuti, 
1452 E. 83rd Str.

Dainų repeticijos atsibuna kiek
viena sėrėda, nuo 7:30 vakr. aa« 
Schwab svetainės, 6131 St. Clair ava. 
Mėnesiniai susirinkimai atsibuna kaa 
trečią pėtnyčią kiekvieno naeneaie, 
nuo 7:30 vai. vakar, ant Schwab rra- 
tainė8_ 6131 St. Clair avė. Knygynas 
randasi Neuros krautuvėje, 2047 Ha
milton avė. Knygos išduodamos kie
kvieną Panedėlio vakarą, nu# 7:31 v. 
▼i kare.

Knygius Pranas Tumoras, 
3570 E. 72 St

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

Centro Valdyba.
Pirmininkas J. Jakimavičius,

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

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

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

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

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

29 Hudson avė., Brooklyn, N. Y.

IR DUKTERŲ
ILL.

LIETUVOS SUNŲ
DR A U (; YSTĖ, WAIJ K EGA N,
Pirmininkas A. F. Sabeckis, 

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

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

922 —l()th Str.
Finansų rašt. J. Waicis,

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

16(5—10th Str. North Chicago,
Kasos Glob. M Rekis,

1548 Sheridan Road N. Chicago,
Kasos Glob. R. Ruleviče,

1330 S. Jackson st. Waukegan,

Varašis, 
Pittsburgh, Pa.

Turtų Kontroles Komisija:
F. Urlakis
313 Gth St., Charleroi, Pa.
W. Urnežis, 1429 Reedsdale
P. S. Pittsburgh, Pa.
W. Markūnas,
2120 Forbes St., Pittsburgh 

Kuopų sekretorių adresai:
1 kuopos — J. L Alexis, 
P.O. Box 341 N. Diamond Str.

Pittsburgh, Pa.
2 kuopos P. Francikevičus,
222 Sagamore st. Esplein, 

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

Laupurex 
T g. Rasinskis, 
Soho St., Pittsburgh,
J. Kvetkauskas,

P. O. Box 292, Cuddy,

st.,
LAISVĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 
COLLINSVILLE, ILL. VALDYBA.
Pirmininkas J. Čebanauskaš,

420 So. Chestnut Str.,
Pirm, pagelbininkas, P. Papeiks,

424 So. Chestnut Str.

in.
in.
in.
in.

kuopos,3
Pa.

4
Pa.

Pa.Str.,
7

Pa.Pittsburgh,

AUKOS LšF

T. I

Easton, Pa.

Pirkite LAIKRODĖLIpo 10 c. Viso—

EXTRA!

SOKIŲMOKYKLA

Visi Elizabeth, N. J.

8
21

kuopos 
205 

kuopos,

St., Easton, Pa. 
Pine st. Easton.

10 kuopos
713

Jau 36 metai, kaip 
gyvuoja Prof, štern 
Šokių Mokykla, 952 
Broadway, kamp. 
Myrtle avė. Brook-

0*300

umMm****M*M**^

45 gavome ir pasiuntėme G 
Laskevičiui, 771 Bank 
Waterbury, Conn.

Juozas Kliučinskas $5.00; K 
Kapris $3.00; St. Vidžiūnas

V P. Banionis, 
kas, S. Stočkus

acw loi k, Lity. — rer 
<lrg. C. A. Herman gauta 
$3.25, kuriuos jis surinko

dauckas, M.. Valatkevičia, J 
Urbonas, K. Tamošaitis, J-

kuopos, A. Žvirblis,
2228 Forbes Str., 

kuopos A. Palučis,
23 Wrights St., S. S. Pittsburgh,Pa.

9 kuopos K. Stasinskas,
Box 283 Arnold, Pa.

J. Shapis,
McKean Ave., Donorą, Pa.

furek muziką $avo name!
Pilni namai linksmybes iš vieno GRAMAFONO.
Duodam ant išmokesčio. Nusipirk sau vieną.

bas ir H. J. K itch i n — po 
$100; Arthur Fourquet, 
Ralph Horky, Alois, Kos- 
chir, J. Rems ir George Ott 
— po 25 c.

* Aukas priėmiau
T. L. DUNDULIS,

Pittsburgh, Pa 
prisiunčiu čekį ant $71 Lš. 
F. Aukos susideda iš sekan
čių dalių: per J. Kazevą už 
LŠF. štampas 1911 m. — 
$10.00; per J. Užkuraitį už 
štampas — $10.00; ir vieną 
doleri be štampu- Nuo 1-mos 
kp. APLA. $50. Viso $71.00-

J. L Alexis.
Aukas priėmiau. — 

Dundulis.

Century, W. Va. — 
Juozą Dobrovolskį 
krikštynos. Svečiams 
linksminant, tapo sumanyta 
paaukuoti po keliatą centų 
sušelpimui nukentėjusiu nuo 
karės lietuviu, svečiai tam 
sumanymui pritarė- Aukojo 
šios ypatos: P. Zubas, J. 
Povilaitis, 
Žukauskas
Dobrovolskis, J. Bagdonas, 
O. Vaitkunienė, — po 50c.; į 
J. Daugirdas, J. Kubils
kis, — po $1.00; A. Anzulis, 
J- Kišnis, V. Ansmilenas, A 
Kukatienė ir K. Bučinskas

ras 
buvo 
besi-

A. Kubilskis, J.
F. Miliūnas, J.

nušauskienė, A. Andriulis, 
A. Kiveris, J. Jueminskas, V

Stočkienė po $1.00; M. Ur- 
baitienė, J. Delinikaitis, J. 
Labutis, T Križanauškas, Pr 
Šimkonis, D. Lekavičius, O 
Pulokiutč, M. Zorobienė V. 
Rūkas, S- Sakalauskas, J. 
Kai ris, J. Pakalnis, po 50c.

jas aukavo:
K. Urbonienė, K. Kupris, 

Žvirblienė, Bacevičienė, M. 
Andriulienė po 50 c.

Visu atiku Lietuvos Fon
dai! $49.55.

I
 IŠRADIMAI. |

Pakol susirasite sau advo- ■ 
katą išėmimui patento, prisius- M 
kite savo išradimą dėl užpaten- S 
tavimo. Dykai suteikiame rodą S 
dalykuoses užpatentavimo. Do- b 
vanai causite kiekvienas kny- g 
gutę, kur nurodoma ką išrasti, M 
kaip užpatentuoti. Už užpaten- M 
tarimą pinigų iš kalno neima- ■ 
me, apart labai mažų rankpini- ■ 

!! gių, o likusius užmokate tada, 
kada gaunate risunkus Ir po- 
pieras ir jeigu esate tuom 
užganėdinti.

AMERICAN EUROPEAN PA
TENT OFFICES. — L.

309 Broadway New York City 
it

403 Barrister Bldg. Washington,

D. C.
Rašykite lietuviškai, bent J 

katrą nors musų ofisą.

Turi dolerį ir gali būti savininku gramafono

Pukienė, 
$7.45.

Visiems aukuotojams ta
riu širdingą ačiū.

J. Povilaitis.
Nuo red- — $7.45 gavome 

ir pasiuntėme LŠF. sekre
toriui T. L. Dunduliui.

AUKOS POLITIŠKIEMS 
KANKINIAMS.

Detroit, Mich. — 1913 me
tais čia buvo susitveręs 
“Laisvės Ratelis”. Išsyk jis 
puikiai gyvavo, pradėjo mo
kintis dainų, sulošė scenoj 
keliatą veikalų ir tt. Paga
linus tas Ratelis sumanė la
vintis ir diskusijų. Kada 
nariai pradėjo diskusuoti, 
iškilo barniai ir nesusipra
timai, daugelis narių ėmė ša 
lintis nuo to Ratelio ir jis 
visiškai nusilpnėjo. Paga
linus aš apleidau Detroitą ir 
nežinojau, kaip su tuo Ra
teliu yra. Kadangi buvau to 
Ratelio kasierium ir turėjau 
$14 pinigų, todėl užklausiau 
drg. K. Tamošiūną, kaip su 
Rateliu dalykai stovi ir kam 
tuos pinigus pasiųsti? Ga
vau atsakymą, kad tas Ra
telis visiškai pakriko ir kad 
priklausančius Rateliui pini
gus perduočiau LSS. 116 kp. 
arba su jais pasielgčiau pa-

šioj gadynėj 
nieks negali apsi
eit be laikrodėlio! 
Tai pirkite laik

rodėlį mano krautuvėj, kur yra 
puikiausias pasirinkimas.

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

Pas mane galite gauti sieninių 
laikrodžių visokios rūšies. Patai
sau sugadintus arba išmainau ant 
naujų.
. Iš kitų miestų galite rašyti ir 
musų agentai ateis su Kampeliais 
ir paims orderius.

P. VALUKONIS,
255 Broadway^ So. Boston, Mass.

LAISVĖS SUNŲ DRAUGYSTĖ, 
MAITA NO Y CITY, PA.

Valdybos adresai: 
Pirmininkas W. Žemaitis, 

312 East Centre Str. 
Pirmininko pagelbininkas P. įsėda, 

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

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

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

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

Maršalka W Svintickas, 
515 W. Pine Str. 

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

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

Viršininkų adresai.
Prezidentas L. Barkis,

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

1820 Fairow Ave. Easton, Pa.
Protokolų raštininkas ir organo prl- 
iurėtojas Alex Vituris,

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

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

1820 Fairow Ave.
Kasos globojai:
A. Biga, 1021 Elm 
A Meškauskas, 1222 
Maršalka J. Gamis, 

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

cialistų ruime po Nr. 439 Northamp- 
pėtnyčią kiekvieno mėnesio anglų so- 
ton St., Easton, Pa.

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

Viršininkų adresai: 
Pirmininkas F. Raškevičia, 

1012 So. Main Str. 
Vice pirmininkas B. Vosylių.-,, 

535 Island Ave.
Protokolų raštininkas O. Užbaliutė, 

622 H ui in St.
Finansų raštininkas P. G. Aleksynas 

1516 — 14th Ave.
Iždininkas S. Buzinskis, 

719 Lincoln Avė.
Kasos globėjai:
A. Kunca, 829 Island Ave.
P. Kazokevičius, 1530 West Str.
Maršalka P. Vaitkus, 415 Wall st.
Organo prižiūrėtojas:
A. Kelly, 1032 Loomis Str.

Susirinkimas atsibuna pirmą nedėl- 
dienj, kiekvieno mėnesio, 1010 So. 
Main St., 2 vai. po pietų.

AMALGAMATED CLOTHING 
WORKERS of A. PRESERIŲ 
58 Skyriaus KOMITETAS.

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

Protokolų raštininkas J. A. Bekampio, 
183 Roebling st. Brooklyn, N. Y.

Finansų raštininkas VI. Jiečiui, 
(57 Stagg St., Broklyn, N. Y.

Iždnlnkas Kazimieras Šimkus,

LIETUVIŲ BROLIŲ DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI,

Pirmininkas G. K. Budris, 
1231 Cherry Str.

Vice pirmininkas .1. G. Vasilait 
1021 La Salle Str.

Raštininkas A. Vegela 
10295 Lockwood avė.

Turtų sekret. S Gelumbauskas,
920 Jackson Str.

Iždininkas J. J. Juozapavičia,
921 Herrick Ave.

Iždo Globėjai: A. Dukteris, 
444 Park View, 

” M. Kavaliauskas, 
1339 Center Str.

LBD. laiko savo susirinkimus kas 
trečią nedėldienj kiekvieno mėnesio, 
Winter Hali, 412 Gth St. Racine, Wis.

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

Viršininkų Antrašai.
Pirmlnnkas P Kardokaa, 122 Court st. 
Pirmininko pagelbininkas S. Lutkua, 

211 First Str.
Nutarimų raštininkas S. Morkii, 

255 Bond Str.
Turtų raštininkas J. Jankauskai 

232 Front Str.
nuo $5.00 iki $10.00 pagal šokfų.~Mo- Iždininkas 
kykla atdara nuo !
vakaro, taipgi ir nedėliomis. Mokina
me balių šokius ir stage’aus. Klausk 
atsilankydamas informacijų.

i v. tt- j i THE STERN SCHOOL of DANCING Maršalka B. Budrus, 240 Second st.gal savo nuožiūrą- Kadan- 950-52 Broadway, Brooklyn, N. Y. ---------- -----

Waltz, Two Step, 
Foxtrot, One Step 
ir įvairus naujausios 
madoss šokiai moki- 
anmi, privatiškai ir 
narni, privatškai ir. 
kliasoje. Mokestis )

u pagal šokiu, ivio- i9 ryto iki 11 vai. Lv. , Uace
Iždo globėjai: E. Makutienas,

149 Clark Place, 
” S. Morkiukia

109 So. Park Str

Columbia Grafaaola, kur] ina- 
čionai ant pnvaikaluko re-

No. 85.
tai
kordai nudedaml pagal numeriui, 
taip kad paspaudus gnziką au
tomatiškai ištstumla rekordą. 
Padarytas ii raudonmedžio (ma
hogany), brangaus išdarbio, aug- 
ščio 42 coliai, 19X21. Galima 
sudėt 45 rekordai.

Kaina ............. $85.00

. 25. Celambiu Grafencla. rada- 
rtyas ii rnaednBtadiie, puibM 
išdabintai. Didume 15ftX15lt.

Kaina ..................  $25.00

labai girą
už |15.00.

Parduo-

Jiitėmyklt! Galima įgyt 
grafofoną su 12 dainų tik 
už kurį turėtum mokėt 25 dol. 
(lame taip]pigiaijtodel, kad geriaufpasi- 
garsinus.“

Keikalanklt katalogą._____________

Naujatisio išradimo vargonus.

Sitų vargonų ga,:ma neštis ant balių, 
Piknikų, nes jis susideda iš 4 kavalkų, 
išrodo kaip baksas. Šitų vargonų gali
ma sulankstyti, kad neužimtų daug vie
tos kada negrajini. Kaina 3 oktavų 
$30.00, 4 oktavų $35.00, 5/)ktavų $40. 
50, 6 oktavų $58.50. Reikalaukit ka 
talogo su vi somis kitomis mašinomis.

Lietuviški rekordai Įvairių šokių ir 
dainų. (Kaip matote ant paveikslėli* 
— klumpakojis).
E 2397) Kluinpakojii

) Kokietka Polka ir kluapa
kojis.

E 2360. Varpelis. Valcae Dr. Kudirka, 
’-yno mielae. Polka.

E 2581. Gražioji. Po’k a.
” Pavasario rytas. Vaitai.

E 2582. Kalnų augštumai. Valiu*.
” Kariškai maršas.

E 2706. Žemaičių Polka.
” Gudri. Mazurka.

Ir daugybė kitokių lietuvišką, 
■iškų, lenkiškų rekordų.

Na. 49 H. Columbia Grafonola. Pada
rytai iš anki-aržuolo medžio, 
kaip kabiuit taip ir trinba.

Kaina .........   $60.00

Ne.75
85
b©
automatiško išmetimo.

Kaina ..

Tekio pat Išdarbio kaip nua.
didžio ir pločio, tiktai 

sunumeravimo rekordų ir

$75.09

Ne. KO. Columbia Grafonola. 
rinktinio raudonmedžio ir
Suolo puikiai ilipaotas. Didis 

ir 18 col. augičie.
Kaina $50.99

Ne. I K. Columbia Grafeaela. A»- 
žuoliniD labai gerai padarytas, e- 
namaliuotai šaliaii ar raadeaali 
ruožai#, metalini traba.

Kaina ..................  $25.99
Ne. 4. Improved Rey L Veik teka 

kaip No. 2 bet blikl didee- 
nli, pagerinta mašlnf ija, trt- 
mii įprenžloomli, artaeliab 
14! colių pločio ir 71 auglčio.

Kaina ..
Šiuomi pranešame visiems savo kostumieriams, kad aš persikėliau nuo 103 

Grand St. po numeriu 170 Grand St. kampas Bedford avė. (kur seniau buvo Gro- 
chovskio Banka). Todėl atsiprašome visų jeigu iš priežasties kraustimosi, negavote 
užsisakimus į laiką. Dabar bus visiems išpildyti užsisa tymai į laiką.

I C IR OF 170 Grand Street, Brooklyn, N. Y <!• VJ11VJLx lūkJ • TEL. 4659 GREENPOINT



i
TJKHją !sPaliU> Liet. Šelpimo Fondo
jlllilld konferencijoj, privalo atsi

i itcraturos Draugijos 
nariams.

Utarninko vakare, aštun
toj valandoj “Laisves” bute 
įvyks susirinkimas Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Dr- 
jos pirmos kuopos. Neužmir 
skite utarninke būti ’’Lais
vėje”. Lai ateina kiekvie
nas draugijos narys būtinai 
ir atsiveda su savim dar po 
vieną naują narį. Susirinki
mas bus labai svarbus.

Neužmirškit utarninko 
vakarą.

J. Bekampio laiškas.
Drg. J Bekampis, kriau

čių unijos delegatas, šiuomi 
laiku randas Philadelphijoj 
ir veda streiką. Jisai prane
ša unijai, jog Philadelphi
joj viskas eina pasekmingai 
iš ko brooklyniečiams yra 
didelis džiaugsmas.

Drg. J. Matjošaitis prane
ša, kad jau tik trįs lietuvių 
šapos dar nedirba Brookly- 
ne. bet manoma, kad ir čia 
bus laimėjimas- šiaip jau, 
veik visi kriaučiai dirba.

Sako, New Yorkas bus 
sausas.

New York o blaivininkai 
pranašauja ir prirodinėja, 
kad už 10 metų New Yorke 
nebebus saliūnų. Greitu lai
ku New Yorkan atvažiuos 
garsusis sorkininkas Billy 
Sunday, kuris vys velnius iš 
New Yorko žmonių ir rėž 
spyčius prieš saliunus.

Žinoma, nė vienas lietuvių 
saliuninkas netiki, kad 
Brooklyne būtų blaivybe.

Nespjaudykit ant “said- 
vokų”, nes gali areštuot. I’o- 
licijaxpradėjo smarkią karę 
su spjaudytojais. Per dvi 
dieni policija suareštavo 48 
spjaudytojus. Reikia pasė
dėt ir police stacijose ir 
dar užsimokėt po $2.00.

PRANEŠIMAI.
21 d. sausio, Tautiškam 

Name, 101-4 Grand St., bus 
metinis susirinkimas Lietu
vių Apšvietus Draugijos. 
Pradžia 2 vai- po pietų. Visi 
nariai malonėkite atsilanky
ti, nes turime daug svarbių 
dalykų. Taipgi sugrąžinkite 
knygas, kurias esate iš kny
gyno paėmę.

Sekr. A. Kubilius.

18 d. sausio, Tautiškam 
Name, bus lavinimosi vaka
ras LMPS., 1 kuopos. Pra
džia 8 vai. vakare. Kviečia
me ir pašalines atsilankyti.

Sekrt. Iz. Jakimavičiene.
A, _________
“Laisvės Draugystė” ren

gia balių ant 1 4d- balan
džio,. Kitų draugysčių ir 
kuopų meldžiame tą dieną 
jokių pramogų nerengti.

Komitetas.

21 d. sausio, Tautiškame 
Name, 101-3 Grand Str. 
Broklyn, N. Y, bus konfe
rencija Did. New Yorko 
Draugijų Sąjungos. Pradžia 
2 vai. po pietų. Visi delega
tai malonėkite į laiką pribū
ti ir mandatus iš draugysčių 
pasiimti.

Ši konferencija skaitosi 
metinė, todėl bus svarstoma 
svarbių dalykų. Draugystės, 
prigulinčios prie Sąryšio, 

'avalo atsiųsti metinės mo- 
sties $1.00.
‘Liet. Dienos” komisija, 

xri buvo išrinkta 15 d. 

lankyti ir išduoti raportą.
Sekrt. T- M. Lisajus.

21 d. sausio, svetainėj 
Palace Hall, bus eksta susi- 
rinkimas Lietuvių Koopera- 
tyves Bendroves. Pradžia 3 
vai. po pietų. Visi nariai ma
lonėkite atsilankyti, nes
bus skaitoma naujai para
šyta konstitucija ir kiti 
svarbus dalykai.

Sekrt. St. Laurinaitis.

LMPS.A. 31 kp. rengia 
puiku vakarą su dainomis, 
muziką, šokiais ir kitokiais 
pamargnimais, atsibus Su
imtoj. Jan. 20 d., 1917 Eagle 
|Casino svetainėj, 70b Court
land avė., tarpe 151 ir 155 
gatvių, Bronx, N. Y. Pra
džia S vai. vakare. Įžanga 
>5 c. y pa ta i.

PAJlEŠKO.flMAL
Pajieškau dėdės Kazimiero Peliacko. 

kuri' antru kartu yra atvažavęs į 
Amerika, jau bu.- apie 14 m. Gy
vino daugiausia apie l’armas Kuk- 
svvool, paeina iš Suvalkų red., Kal
varijos apskr.. Balkumi gmino, 
Kurciniškų kaimo, parap. Mirosla
vas su (Slabada).

'kaipgi pajieškau pusbrolio 
ir pusseserės Piliečiauskių Rum
bonių parapijos ir tetos Sinkevi
čienės su duktere Ona. Taigi ir 
kitų giminiu ir pažįstamu. Mel
džiu atsišaukti jų pačių ar kas 
žino pranešti, J Daugeliu, 151 Hope 
Str, Brooklyn, N Y.

( LG)

ANT PARDAVIMO. Parsiduoda .3 sa
limui!, geroj vietoj, geras biznis, 
Kainos nuo $.3.500 iki $(>.500. Kas 
norit pirkti, pa. i. kubinkit atsišauk
ti, o gausit visas informacijas, 
J. ( hepinskas. Real Estate Agent 
21 E. IP th Str. Bayonne, N J.

5—9

MELDŽIU ATSIŠAUKTI Petro Grie- 
šir.u.- ir Alekondro I’>art uškevi- 
čiau.■■, abudu Kauno gub., važiuo
dami iš l.ietuvo. Amerikon 1911 m. 
usipažinome. .Jei kas žinote, ma

lonėkite prisiųsti jų adresus, duo
siu atlyginimo $5.00. P Stočkus, 
P O Box 17, Cliffside, N. J.

4—11

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 i biznį, prieinamos. Kreip
kitės šiuo adresu: J Majauckas, 
G25 Driggs avė., Brooklyn. N. Y. 
5—7

REIKALINGI 2 darbininkai ant for
mų. Darbas lengvas, geras valgis. 
Alga iki April I, $10 ant mėnesio,o 
nuo April 1 iki December $<30 ant 
mėnesio. Valgis ir būtas. K. S. Kri- 
schuk, Rock Lake, N. Dak.

4—G

Pajieškau vyro Juozo Liko. Kauno 
gub. Panevėžio pavieto, iš Pažun- 
bės. Meldžiu atsišaukti, M Likienč, 
50—19th St., Wheeling. W Va.

G—7.

Pajieškau pusbrolio Mykolo šveziko, 
8 metai atgal gyveno Pittsburgh, 
Pa., Meldžiu atsišaukti. J Poetinas, 
84 Ward Str., Waterbury, Conn..

Paješkau vietos prie vaikų, bet ma
žos šeimynos. Gali būt Lietuvis ar
ba Lenkas. Kam reikalinga inteli
gentiška moteris prie namų, ma
lonės atsišaukti. Mrs B. Kenera 
GI 2 So L3th St., Sheboygan Wis.

Pajieškau pusbrolio Jono žūki i jos, 
Vilniaus gub, Trakų pavieto, šu- 
donių kaimo. Meldžiu atsišaukti. J. 
Kazlauskas 110 Stagg Str, Broo
klyn, N Y 6—7.

DENTISTAS

Gvarantuota ant 20 metų 
Uždėjimas kepuraitės 22 k. ... 

Užplombavimas 69 e. ir asglčiaa. 
livalymas ....................................... itc.
Nžplombavimas aakaa ............ ll.Pt

Skaudantį dantį duok ištraukti 
ryta, e vakare apžiūrėt

Sanitary Dental Parlor
307 Bedford Avė. Tarpe X-ree It 

1-moc gatvfa. 
BROOKLYN, N. Y.

12-ka ŠŪVIŲ VIENU UŽDARYMU!
Juodas—tam tikro metalo, gerai pa
darytas, tinkamas visiemsmina III Viniviun r

Special” išpardavimas

PARSIDUODA Puikus mūrinis na
mas 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.

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

Su visais reikalais kreipkitės prie 
musu, būsit aprūpinti geriausiais 

advokatais. B A Z1NIS 287 Bedford
Ave., Brooklyn, N. Y. (4-G) 

'Lei. Greenpoint .3.355.

Šitas 12 šūvių pištaHetas ir baksas 
šuviniu gaunamas visai dykai jeigu 
pagelhūsi išgarsinti musų naujį 21 
akmens pagražintą laikrodėlį. Darbas 
visai lengvas. Reikalaujama tik tai, 
parodyt, tą laikrodėlį savo draugams 
ar pažįstamiems ir pasakyt kur ga
vai. Jeigu tau patinka musų pasiuli- 
jimas, tai iškirpk tuojau šita prane
šimą Įdėk į laišką ir prisiusi; mums. 
Męs prisiusime tiesiai jums j namus, 

ant paveiksluko parodyta, tai 
12 šūvių pištalietą ir baksą šovi- 
taigi sykiu prisiusime labai gra- 
atiksu pleitita LAIKRODĖLI 21 

o ap- 
užmokėsite liktai $6.70 už

į. Mat ta kaina speciališkai dėl agentui, o 12šuvių piŠtalielas 
- šovinių visai dykai gausite. Siusk savo užsakymą tuojau — 

Atsitikimi', jeigu nepatiktu, męs apmainysime arba, sugra- 
pinigus. Adresą uždėk aiškiai:

ELITE COMPANY . . . . . . . . . . . .

n 111
žu, 
AKMENS, (! V A R A NTl'O'IĄ. 
laik vnnii

šiandien, 
žin.-inie

raNSKiHešm

V. VAIVADAS 
SPORTING CAF®. 

Ihiikiausia ir švariaud*

Užeikit ir persitikrinkite
442 Grand St,

BROOKLYN, N. t.
Telephone Stagg 8584.

JOKŪBAS KANCIERIUf

CAFW

Pakvla-

beam k»- 
aegražisM •• 
aial fr vi- 

sadea
t«laing<t

UžEIG/TEISINGIAUSIA
SIS WYTHH AVĖ., kam*. Narth P 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone Greanpolnt J811.

PHONP. VWMSBUROti 541S

DR. I. COHN
Specialistas įvairių li

gų, o ypač vaikų, mote
rų ir prie gimdymo.
OFF1SO VALANDOS: nuo 8 iki 10 v. 

ryto: nuo 12 iki 2 v. po plot; nuo 
G iki 8 v. vak. Nedalioj iki 12 ryto.

409 H K WES ST., 
Cor. So. 2nd St. Brooklyn, N. Y

VIENATINĖ AUTOMOBILIŲ

MOKYKLA.

*
Šita mokykla gyvuoja nuo 1905 m. 

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

147 E. 40 st. New York City.

LAISVE

i TIKRA IR TEISINGA 
LIETUVIŠKA 
APTIEKA.

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

)kai ir per laiškus dovanai. Gy
duoles siunčiu į visus kraštus 

•Amerikos, kas tik kokių parei
kalauja, ir kokios tik yra var
tojamos. Ypatingai užlaikau 
visokių VAISTŲ NUO PLAU- 

'KŲ SLINKIMO, PLEISKANŲ
IR TL., NUO PLAUČIŲ, REU
MATIZMO. KOSULIO, NUO 
PERŠALIMO, NUO SILPNU
MO ŠIRDIES IR TT.

Kreipkitės prie manęs, o aš 
užtikrinu, jog busit užganėdin

ai.

F. KUDIRKA, 
Lietuvio Aptieka ir Savininkas

f G4 GRAND ST.
Brooklyn N. Y.

Vyrai ir moters nenustoki! vilties!
T\ ARK 'i h IT

TIOMET
ir I -

HOFFMAN’S BITTER WINE
kuris yra kombinacija parinkto vyno ir

už! ikrinanl is. Saugiausia ir geriausia gy
duolė nuo netvarkaus PILVO, PLAUcll,, 
JAKNŲ. NERVŲ LIGŲ, NEGROM U LI A- 
VIMO, NE'II REJIMO APETITO ir ahel- 
no nupolimo kūno. Vartojant BOFV'MA.XS 
BITTER VINE. įgausi daugiau kraujo ir 
gera gromuliavinią. 'Liktai $1.90 už bonką 
arba 6 bonkos už $5.00. Reikalauk nuo arti
miau: io pardavėjo arba aptiekoriaus. Jei
gu ji.; neturėtų, tai rašyk stačiai pas mus, 
pri iu. damas-čeki arba Money Orderį:

PORTONOL DRl'G CO.
231 N. Main Street, honkers,, N.

JOHN KITLBOK 
CAFE

Dideliu hotella, *,«r* riaia pa- 
keleivingiemc, kambar’ i jlal- 
?yti pagal nuają madą, b rtni 
buMit užganėdinti.
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MES PERKAM!
Męs perkame ir parduodame 
visokios rūšies BIZNI L'S viso
se dalyse Amerikos, l’adarome 
visokias doviernastis pirkime ir 
pardavime, imame visokias pro 
vas sužeidime (kolestvas) ir 
įvairias kriminali.škas, aprūpi
name goriausiais advokatais ir 
išjiildome visokias aplikacijas, 
einame už perkalbėtojus viso
kiose reikaluose.

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

Nepamirškite mus adreso:

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

X*

JOHN K U L BUK HavizilnkAN
J Wythe Ave., Cor. 8«. 1 al. 

BROOKLYN, N. Y.
Tol. 279 Grrenpoinl.

io
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c/>

“LAISVĖS” KNYGOS.
MOTERŲ PADĖJIMAS EVAN
GELIJOJ IR APAŠTALŲ RAŠ
TUOSE. Parašė Z. Aleksa. Ši 

knygelė išaiškina, kokis mo
terų padėjimas buvo gilioj se
novėj ir kaip link moterų at
sinešdavo Kristaus apšatalal 
ir pats Kristus, kurio mokslą 
skelbia dabartinė mūsų dva
siški ja. Ypač patartina ją
perskaityti moterims. Kaina 2#« 

GRIUVĖSIUOSE. Parašė K. Ja- 
siukaitis. Tai yra labai sma
gi apysakaitė, kuri atvaizdi
na liūdną likimą Lietuvo® 
tarnaitės. Vos pražydusi,vob 
pradedanti protauti,turi žlug
ti gyvenimo purvyne. Kai 
myli skaityti gražias apysa
kaites, lai perskaito Ir šią 
knygele. Kaina tik ..

ženyba ir žmogaus gyvenimo sie
kinys ................................ . 1*«

Paslaptis ........................................... lit
Gyvenimo Banga ........................... 1K«
Revoliucijos Atbalsiai ................. IBf
Kontrobandninkai ......................... >•<
Išvogimas iš Paviako 10 kalinių žtr 
Pileniečiai ............................................lie

183 Roebling st,
Brooklyn* N. Y.

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

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

rodos,

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

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

DAKTARAS D. WASSERMAN
1.335 Arch Str. arti 

Ofiso valandos: Kasdien 
šventadieniais: nuo 10 
Rodą dykai.

dienos jau 
praėjo. Bet I 
ir tarpe mus 
daug vergų, 

yra at-tii-
miaini nuo

i ra Libai l< ih;v.i išvengti ma- 
zt) klinčių išaugant j dideles, 
jeigu urnai atida ant (o atkrci-
piama. Ir tas yra jūsų pareiga 
link patie-, .-avęs ir savo šei- 
myiios tai vi- atlikti.

N no skaudėjimo pilvo ir žar- 
n.V' kai|><'> plovimas skaudžian- 
čios gerklės mtlaukimui į -avė 
apmalšinimui dusulio, aito gal
vos ir ausų skaudėjimo; cct.

apsireiškia esąs iš geriausių na
minių gjduolių, esančių ant

SioiO'it* jono, lliegiiu ir Sk.m įėjimo K ru- 
tiai'ii'. Iciip ir iiiio visokiu kuo r^mna* 
tišku liga, naudoki

PAIN-EXPELLER,
ir iiz.t ikėt in:, <lrn::tTQ

UOS

tsd .iM- ulba pas pati labr. auta- -

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

Geriausia pirmeiviška ažaiga

<0

3B

pas

GEO LASKEVIČIĄ

771 BANK ST., Tel. 964-1 
WATERBURY, CONN.

JOSEPH LIPMAN, M. D.
.Specialists* moterų ligą

314 E. 60th St., New York, N. 1
. OFISO VALANDOS:

Iki 10 vai ryta; nuo 1 Iki 2 vai. 
piet ir nuo 7 iki 8 vai. vakar*

Nedėliomis pagal nutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Mę« iltį 

riame ir pasakome visas llgae ir pa 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusiama Ij 
gonlams parūpinama vietą, ko) gydą 
■i. Reikalui esant kreipkitės m ei 
apžiūrėsime ir duosim* prietelilką re 
dą. Patarnavimas visai pigus. Naai 
mirškite mano antrašo.

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

Kalbame lietaviškai.

Tel. 2.372 Greenpoint.

Fornišiai
Naujausios mados dideliame 

pasirinkime, Lengviausios išly
gos.

Kada tu gimei?

$1.00 ANT
savaites

Prisiysk savo adresa ir kokiam 
menesį tu esi gimęsir 10c. del prisun- 
timo, o gausi knygelę, kuri pasakys 
tavo visą gyvenimą, kokis tavo talen
tas, kuom ir kada turi užsiimti, su 
tokia ypata apsivesti; kaip auginti 
didikius pagal ju mėnesio planeta, 
’lanetos daigte del vyry ir motery, 

adresuok:
A. ZV1NGILAS

P.O. Box 3232 Boston,Mass.
Pristatom į namus ir toli
mas apielinkes, Jersey New 
York, Central Broklyn, Mas- 
peth, ir tt. LIETUVIS FOTOGRAFAS
MACYS & MARGIN 
FURNITURE CO.

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

198-200 GRANb STREET
Tarpe Driggs ir Bedford ave’s.

Brooklyn, N. Y.
ANTANAS STROKAS

88 Willow avė. kampas Clinton Avenue, Maapeth, T 
. (vienas blokas nuo Lietuviško* bažnyčios.)

N. T<

pilvo, 
gum- 
slap-

Bmad St. Philadelphia Pa.
r"o 10 iki 12; nuo 1— 8 vai. vakaro;

i 2 va! po pietų. Egzaminavimas dykai. 
Kalbam* lietuviškai.

| K.Hensas
1 CAFE IR POOL ROOM L 
•r k
t linkxmid l&ikif praleist.
s Tai yra geriaunia
1 K. HENSAS

69 Gold St, 
BROOKLYN. M, 

Telephone: Main 7628.

aisvtus 
■rma t u v 
už -D

Geresnių plaukam: 
maiueą" nėra! 
padarys tą. kad Ta 

tankus, švelnus ii 
avo galvoje bus ty 
išnyks ant visados

niekad daugiau, ncslinks
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<ykiu ir brošiūrą 

už\ardytą: "l’ttikųs Plaukai”.
ARGIL SPECIALTIES CO.,

P. O. Box 37, Philadelphia, P/

V Garšva

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:

V. GARŠVA, 
689 —3rd Avė. (Kampas 21 Str) 

So Brooklyn, N. Y.

DOVANOSI!
Kas atsiųs dėl mus adresų savo 

pažįstamų iš mažų miestelių, tam 
duosime puikią dovaną.

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

Prie 12 Silabinių paveikslų dae- 
du vieną didelį paveikslą dova
nai. Darbą atlieku artietlikai ir 
nebrangiai. Ateikit peraitikrlat




