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Lietuvių Socialistų Sąjun
ga turi įgyti nuosavus rū
mus. Aukaukit ir skolin- 

kit tam tikslui.

Nr. 7
VII METAS.

Tautinio k-h
J. Šliupą į Europą.

Amerikos lietuviai tauti
ninkai nutarė pasiųsti Eu
ropon Drą J. šliupą. Ar ji
sai važiuos pinigais centra- 
lio komiteto, ar tautininkų 
fondo — nežinia. Ir ką ji
sai ten veiks — irgi neži
nia. Matomai, jam išduota 
“carte blanche” ir jisai ga-

ATEIVIUS.
Kaip žinoma, 

neįsileisti į Suv.
/ateivių, nemokančių skaity
ti ir rašyti, jau buvo sykį 
kongreso priimtas, bet pre
zidentas Wilsonas jį atmetė.
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jam į galva ateis.

W

£

H x 
r : v

s?

'""f

A:-

L 
ky.

i g L

■O-

W Ak
e 
ir' 
F'

W4-'

•*w$

J /S

•;X';

|jgw.ip
’.J#®

.1
- Frvm Sphere, ('..py rtrrlite.i iw L. S. by New York tieranl Cviup.iny.

fronte daro kelią dėl gabenimo ar motų ir kitų sunkenybių.
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Pershingo ekspedi
I cija šaukiama iš

VJ. xrvi j
/V *<*

Britų tam tikra mašina —kubilą

PERSHINGO EKSPEDICI
JA BUS ATŠAUKTA į 

TRIS DIENAS.
EI Paso, 20 d. sausio. — 

Generolo Pershingo ekspe
dicija, kurią Suv. Valstijų 

; valdžia buvo pasiuntus į 
iMexika dėl palaikymo 
Į “tvarkos” ir kuri vos neį- 
| traukė Suv. Valstijas į ka
irę, dabar bus į tris dienas iš 
I Mexikos atšaukta. Genero
las Pershingas jau atidavė 
kareiviams įsakymą tuojaus 
kraustytis iš Mexikos.

Vadinasi, tarpe Suv. Val
stijų ir Mexikos visi kivir- 
čiai, veikiausia, bus užbaig
ti.

' priėmė senatas ir atstovų 
būtas- Vadinasi, vėl bus 

/ perduotas prezidentui dėl 
užtvirtinimo. Manoma, kad 
prezidentas, jau sykį atme-i 
tęs, vėl uždės savo “veto“. 
Ir jeigu taip jis pasielgs, 
tuomet trečiu sykiu kongre
sas nubalsuos ir jeigu tik 
balsuos už jį du trečdaliu, 
tuomet įeis į galę be prezi
dento užtvirtinimo.

Prezidentui gi užtvirtinus

KT- n* 1 I VOKIETIJA NEŽADAMera vilties, kad pasiduoti.
greitai taika |vyks.Ž^ud’vLkie-

“aidoblistų“ teismą- Austrą- r ■
lijos policija ir teismai ne- Lenkija jau tun

vice-karaliųIš'uiogesni už Amerikos.
28 d. spalių pereitų metų: 

von Both- Australijoj buvo visuotinas j 
apie i 

kariu-

r.uo 1 d. gegužės. Vadinį
Miv. .. .usiijų muys outų 
uždaros dėl visų ateivių, 
nemokančių skaityti ir ra

VYSKUPĄ IR ARCIVYS
KUPĄ TEIS KARĖS 
LAUKO TEISMAS.

Mexico City. — Arcivys- 
kupas Jose Jiminez ir vys
kupas Miguel de la Mara a- 
reštuoti ir laukia karės lau
ko teismo. Juos kaltina agi
tacijoj. ir norėjime nuverst 
dabartinę valdžią. Jeigu a- 
budu katalikų bažnyčios ku
nigaikščiu atras kaltais, tai 
juodviem gręsia mirties 
bausmė.

Sakoma, kad tuodu katali
kų bažnyčios viršininku rė
mė finansiškai razbaininką 
Villa.

W ashingtone, kur randasi Uiann-Ilollvveg taiėsi su vi- balsavimas klausime 
sų reichstago partijų lydė- Ipriverstiną ėmimą 

:rmis apie tai, kaip dabar j menėm Žinoma visa buržua- 
Į Vokietija turi elgtis, kuomet'z:ja ir valdžia stojo už pri- 
talkininkai atmetė jų taikos verstiną ėmimą kariume- 

hiėn. Tam priešinosi daugu
ma gyventojų ir IWW. uni
ja. Išėjo sulyg žmonių no

kė prakalbą. Apart kitko pa ro. Dar prieš tą balsavimą

J.’ nf Kaitn/o

staigus, sako, kad dabar, ga 
vus talkininkų antrą prane
šimą, kuriame smulkiau iš-; 
dėstoma išlygos, kokiomis pasiulijimą. 
jie gali taikytis, visiškai nė-i landtage visuome-
ra vilties, kad taika greitu ja^kų darbų ministeris sa
lai ku galės įvykti. i - - - ,. .. VJ , .. _

n- ' hūk nrnyi- sakė: “Talkininkų atsisaky-1 policija areštavo daugelį L
mia gdįivA > imas tartis apie taiką visiem|W'W. unijos ūarių) i/Kailnfo

uentas Wilson»ak«s,, k.7a'u-TOes--piJį^n„‘‘i^mraci/Ų? ir pa-
kad jo tolimesnis tarpimo- f /*' 1 /. ,. , , y L'ncnmn'wnnyi?1 'Viqi knni-k-.virnns tarne karinniančin valome nepasiduoti, bet ka-^egime veiauzię, Visi Kapi

" riauti iki paskutiniųjų, kad tahstų laikraščiai pradėjo 
siusti ant IWW. Jie šaukė: 
“kas prieš konskripciją, tas

vice-karalium
tikro kara

Waclawas N iemojewski.

Wilson nesakęs,
tolimesnis tarpTiiūi-

kavimas tarpe kariaujančių
saliu esąs be jokios naudos- - 4_

Vienok kas toliaus bus.Wus savo. tevynę; , .
veikiama dėl pagreitinimo i Atžagareiviai a s ovai . ar daugiau turi su-

reikalavo, kad povandenines! mažiau ai daugiau uui sutaikos, laikysis didžiausioj 
po slapty j, nes Wilsonas pri- karės būdas butų vartoja-

„kad viešai veikiant pilnoj prasmėj to žo-
tame klausime negalima at
siekti jokių pasekmių.

VĖL KALBA APIE TRE
ČIĄJĄ PARTIJĄ.

Progresistų partija

VOKIEČIŲ ŽYGUNAS- 
UŽPUOLIKAS DARBUO

JASI.
Rio de Janeiro, Brazilija. 

— Vokiečių laivas užpuoli
kas darbuojasi. Iki 21 d sau
sio jis spėjo paskandinti 32 
talkininkų priekiniu laivu. 
Visa Pietinės Amerikos pre- 
kvba sudemoralizuota, lai- l z
vai prilioduoti iš portų bijo 
išeiti. Britu valdžia išsiuntė 
net 20 kreiserių jieškoti to 
jūrių žyguno-užpuoliko, bet

jau polkas nepavyko jį pagauti 
padžiovė savo pančekas, tai,h- net negali užpulti pėdsa- 
dabar vėlei prasidėjo šne- kų, kur jis galėtų būti. Ma-dabar vėlei prasidėjo šne
kos apie naują kapitalistų noma, kad tai ne vienas, bet 
partiją, prie kurios turėtų esą trįs tokie laivai ir tarpe 
prisidėti visi buvę progre- j:l pagarsėjęs laivas “Moe- 
sistai ir dalis republikonų, V/e”, kuris savo laiku daug 
neužsiganėdinusių sena par- j nuskandino anglu prekinių 

laivų ir paskui laimingai nu
plaukė Vokietijon.

Paskiausios žinios 
bia, būk tas vokeičių pira
tas paėmęs nelaisvėn du 
anglų geresniu laivu, apgin
klavęs juos, perkėlęs nuo sa
vo laivo dalį kareivių L 
paleidęs darban.

Daugiausiai laivų paskan
dinta Britanijos ir Franci- 
jos. Manoma, kad užpuoli
kas laikosi netoli linijos, ku
ria laivai plaukioja iš Pie
tinės Amerikos į Europą.

ti jos mašinerija.
Tuomi daugiausia rūpina

si Perkins, kurį rodosi, agi
tuoja neturįs džiabo politi
kierius Rooseveltas.

skel-

IšKIEK SYRIJONŲMIRĖ 
BADO?

“Corrier dTtalija”, Ry
mo dienraštis, praneša, kad 
nuo karės pradžios iš bado 
mirė 510 000 syrijonų, 
yra daugiau, negu pusė 
liono.

tai 
mi-

ir

;<

PERMAINOS RUSŲ MI
NISTERIJOJ.

Pastaruoju laiku rusų mi
nisterijoj pradėjo įvykti di
delių permainų. Visi truputį 
pažangesni ministerial ats
tatomi nuo vietų ir priima
mi atžagareiviai. Dabar iš

VĖL ŠNEKA APIE KAZO
KŲ ĮVEDIMĄ.

New Yorko legislatura 
vėlei jau šneka apie kazokų 
(konstebėlių) įvedimą. Da-, 
bar legislatura kontroliuo
ja republikonai, kurių dau
guma aklai stoja už konste
bėlių įvedimą. Už tai rūpi
nasi slapukai iš Manufactu
rers Associacion.

Jau pereitais metais norė
ta įvest New Yorko valstijoj 
kazokiją, bet truko kelių

New Yorh valstijos legi
slature] yra du Ralistu. 
Jeigu jų butų daugiau, 
met jokio pavojaus nebūtų.

jejas vidaus dalykų ministe-
neseniai buvo išrinktas Len
kijos karūnos maršalu. Ji- : 
sai yra anuku prezidento 
paskutinės lenku valdžios j 
.(krakosm«?pio) 180 pietuo

se. '•
Lenkijos valstybės 

išleido atsišaukimą, šaukda
ma jaunuosius lenkus fif
ties kariumenėn ir kovot'su 
rusais- Savo atsišaukime 
Taryba nurodo, kad Lenki
jos rubežiai turės plėtoties 
labiau į rytus, tai yra link 

’ Lietuvos ir Baltgudijos.
Savo atsišaukime Taryba 

ypač spiria ant to, kad tik 
Lenkija turėtų didelę ir ge
rą kariumenę, nes tai esan-

kis, buvęs padėjėju Dūmos 
pirmininko, tapo pavarytas 
nuo vietos.^

. Car?' * islei'o nalienimą, 
r<d Dūma bucų sušaukta ne 

sausio, bet 27 d. vasa
rio. j'Mat, be dūmos atža
gareiviai gali geriau dar
buotis, todėl ir sušaukimą 
atidėjo ant tolimesnio laiko.

i

KIEK RUSAI PAĖMĖ 
BELAISVIŲ.

1916 metais rusai paėmė 
belaisvėn 428.000 kareivių ir 
aficierių, taip pat 525 ka
ru oles. Taip pranešama iš

si nešimus su IWW. unija.”
2 d. grd., kaip rašo “Syd

ney Sun”, atsibuvo teismas 
12 “aidoblistų” Septyni iš 
j u gavo po 15 metų kalėji
mo. Tai ištiesų jau žvėriš
ka bausmė. Apkaltino juos 

' ' ”, “kon
spiracijoj padegti visuome
nės namus” ir tt.

Tūkstančiai žmonių susi
rinko ir norėjo įeit teismo 
ruman, bet jų neįleido, išė
mus tik valdininkų. Detekty

džio ir kad submarinų ka- 
Ipiconams būtų suteikta pil
na laisvė elgtis taip, kaip 
jiems geriau patinka. Sub
marinų kapitonams negalį!
būti jokių teisių, jokių įsta-1 “tėvynės pardavime’’
tymų, kurie juos galėtų var- 
žvti.

Daugelis atstovų šaukė, 
kad Vokietija privalo ka
riauti patol, pakol jos prie
šai nepaprašys taikos.

VOKIEČIŲ ŽYGŪNAS — 
UŽPUOLIKAS VEŽIOJASI 
3 MAŽAS SUBMARINAS.

Buenos, Aires, 20 d. sau
sio.— Britų paskandinto lai- 
\o “Netherby Hali” pasako
ja, būk vokiečių žygūnas —| 
užpuolikas turįs su savimi L 
tris submarinas, kurių, ilgis
siekia tik 18 pėdų, bet tos i 
submarines esą taip padary

dus Į vandenį gali didžiau
sius prekinius laivus skan
dinti. Kapitonas tvirtina, 
būk visus tuos laivas pas
kandinęs ne laivas, bet tos 
submarines.

Iš AUSTRALIJOS. 
Kapitalistų teismas “dar

buojasi.”
“Laisvės” skaitytojas 

drg. Juknaitis prisiuntė iš
karpą iš Australijos dien
raščio “Sydney Sun”, kur 
plačiai rašoma apie dvyliką

teismo butą.
Skirdamas žvėriškas bau

smes teisėjas Pring pavadi
no IWW. ’’kriminališka or
ganizacija.”

Dabar Australijos unijose 
p pasidėjo smarki agitacija 
.iž paliuosavimą nuteistų-

Šitas nekaltu žmonių nu
teisimas, tai vis vaisiai to 
pašėlimo, kuris viešpatauja 
Europoj. Australija, kaipo 
Anglijos kolionija, irgi užsi
manė prievarta imt vyrus 
kariumenėn, ir kuomet tai 
nepasisekė, tai dabar kerši
ja nekaltiems žmonėms.

DIDELIS GAISRAS.
20 d. susio, po Nr. 344 E. 

28 gatvės, New Yorke, iškilo 
Manhattan Brass Works 
dirbtuvėj didelis gaisras.

Begesinant, 3 ugnagesiai 
tapo sužeisti. Nuostolių pa 
daryta virš 200,000 dolerių.

I

AMNISTIJA GRAIKIJOS 
REVOLIUCIONIERIAMS.

Graikijos karalius Kons
tantinas išleido ] 
paliuosuoti iš kalėjimų vi- 

. , _ . , j . sus revoliucionierius, kurie vėn paimta 420.000, o afei-
ti būtina sąlyga savystovio pjrmįau buvo sukilę prieš cierių 8.770.

valdžią ir reikalavo apskelb
ti teutonams karę. Taipgi atmušė nuo vokiečių gana 
dovanota kaltė ir tiems, ku- stambų punktą ties Barano- 
rie, priešingai karaliaus no
rui, apsiginklavo ir prisidė
jo prie talkininkų, 
Pastaruoju laiku talkinin
kai kaip tik to.ir reikalavo 
nuo Graikijos karaliaus. Va
dinas, pastarasis priverstas 
buvo apskelbti amnistiją.

gyvenimo.
(Nuo “Laisves” Redakci

jos. Lenkų patriotai, mato
mai turi gerus apetitus ir 
ant Lietuvos. Kiekvienos, 
kad ir skriaudžiamos, 
tos patriotai rūpinasi 
nors užgrobti.

tau-

SOCIALPATRIOT AI NE
NORI TARPTAUTIŠKO 

SOCIALISTŲ SUVA
ŽIAVIMO.

Amerikos Socialistų Par
tija pakvietė visų kariau-; 
jančių ir nekariaujančių ša
lių socialistus suvažiuoti 3 
d birželio į tarptautinį kon
gresą.

J tą pakvietimą ligi šiol 
atsakė Norvegijos, Bulgari
jos ir Anglijos socialistai. 
Norvegijos partija ir Ang
lijos tarptautinė darbo par
tija tam pritaria.

Belgijos ammunicijos mi- 
nisteris Emile Vandervelde 
varde savo partijos prane
ša, jog jie nesutinka vykti į 
tarptautinį suvažiavimą tol, 
kol vokiečių kariumenė te
bėra Belgijoj ir Francijoj- 
Vadinasi, dar “faituosis”.

X

paliepimą Petrogrado per Londoną.
Paprastų kareivių nelais-

Iš RUMUNŲ FRONTO.
Pastaromis dienomis ru

munų fronte didelių per
mainų neįvyko. Rusai ir ru
munai po truputį 
itsispirti ir vietomis

Minsko gubernijoj rusai

viciais.

KIEK KANADIEČIŲ PRI- 
BUNA Į SUVIENYTAS 

VALSTIJAS.
Niagara Falls. — Bėgyje 

šių keturių mėnesių iš Ka
nados į Suvienytas Valstijas 
persikėlė gyvent 55.000 ka
nadiečių, kurių daugelis yra 
tinkamam dėl kareiviavimą 
amžy. '*

Dar niekuomet taip daug
pradeda kanadiečių nesikėlė į Suvie- 

’o jau nytas Valstijas, kaip dabar, 
laro kontratakas, kaip kur Turbūt, bijosi priverstino 
.urėdami nedidelius pasise - (-niini0 kariumenėn.
ki.*as.

Į piet vakarius nuo Pro- 
los rumunai padarė smar
kias atakas, užimdami vie - • 
ną kalną. Sykiu paėmė ne
maža skaitliu belaisviu 
keturis pulemiotus.

Vokiečių generalis štabas 
praneša, kad 19 d. sausio 
von Mackenseno armija už
ėmė naują rumunų miestą 
Nauesti. *

Kitur eina karšti artileri
jos mūšiai.

ir

VOKIETIJA SU JAPONI
JA APSIMAINO SUŽEIS
TAISIAIS NELAISVIAIS.

Bernas, Šveicarija, 20 d. 
sausio. — Tarpininkaujant 
Šveicarijos evangelistų mi 
sionieriams, tarpe Vokieti
jos ir Japonijoj valdžių įvy
ko sutartis apsimainyti su
žeistaisiais nelaisviais. Tas 
apsimainymas. 
rėš įvykti. ....

l

tuojaus tu<

W;



ikietijos Imperialistų pienai
ors vokiečių kaizeris ir 

Kapitalistai sakosi nori 
aikos, bet savo vilko nasrus 

jie vistik paslėpti nemoka. 
Štai, garsaus kanuolių fab
rikanto Kruppo laikraštis 

“Rheinisch - Westfalische
Zeitung,” atvirai rodo savo 
apetitą:

“Musų galutinas tikslas prasi
mušti per Francijos frontą link o- 
keano. Mes turim sukriušint pasi
priešinimą. Jeigu talkininkai neati
duos mums kolionijų, kurias atėmė 
Afrikoj ir Azijoj, tai mes sakom, 
kad Francijos provincijos, kurias 
mes užėmėm, yra tris sykius tiek 
vertos. Kas dieną tvirtinkime fran- 
euzams, kad kiekviena pėda jų že
mės, kurią užkovojom. yra jau 
musų. Dėlei Belgijos nėra ką be-, 
reikalo lieti ašarų. Mums reikia' 
kelio prie kanalo ir mums reikia į 
pasilaikyt Antwerpena. Jeigu kam mirksny pcrsibudclVOt 
nors reikia Belgijos, tegul paban- ^ariškos papėdės.
do atkariaut ją nuo mūsų.”

Bent atvirai parodo sa

DIDŽIUMA AMERIKOS 
MOKSLININKŲ NETIKI Į 

DIEVĄ.užbaigsime ją tokia taika, kokia 
bus naudinga Vokietijai, tai nuo 
tos dienos tuojaus reika pradėti or- 
ganizuoties tik ant daug platesnio,1 Sako, kad tik ištvirkę tani- 
i;„iŠ: %liai netiki i dievą, o mok- 
rios gamina žalią medžiagą, reika- , slo Vyrai, esą, Veik VISI eina

Paprastai musų kunigija
Nauju keliu bejieškant

(Dėl krizio socialistų Tarptautinėje).

,v.

įdaviais, būtų pikietavę, o jei/ A J C //i- to viso nebuvo, tai aišku 
(streikas užsibaigė. O kad to 
nebuvo po pabaigos balan
džio, tą sakė Budveičiutė ir

SAKYKLA I1
'ir streiko nebuvo.

Tos 4 lietuvės ir 1 ne lie
tuvė (kuri, sakoma, nuėjo 
dirbt su organiz. leidimu) 
tai buvo ne aidietės. Aidie
tės grįžo prie darbo kur kaš 
vėliau, gavę žinoti, kad jau 
streiko nėra-

Kas link organizatoriaus 
Rogoff užbaigiančio laiškus 

ikoliojimais (it is a dam lie), 
j tai pati Budveičiutė sakė, 
kad jisai dar tik antras mė- 
nuo ,kaip yra viršininku ir 
apie streiko bėgį nieko ne
žino. Jei taip, tai žinoma, 

l.U"ijisai nesiuntė jas dirbti, nes 
nebūdamas unijos viršinin- 

)<M ku, neturėjo progos siųsti.

III.
Kraštutiniai kairieji nori

i su
linga kariumenei turi veikti kaip,j bažnyčią, garbina dievulį - ...........................
didesne energija, tuo būdu suda- iodo pavyzdį žmonėms. įgyti tvirčiausių ryšių _

miii la.sa'. (lva;siškijos gyrimosi Įminiomsis.Be aktyviškos plarant branduolį ekonomiškos 
kietijos, kad ekonominiu žvilgsniu 
prisiruošus prie naujos karės.”

Toliau tasai pramoninkas- profesorius 
mokslininkas išdėsto smul
kų pieną, kai]) reikia mobi- 
lizuot visą Vokietijos pra
monę, kad tą rytmetį, kada 
bus apskelbta nauja karė, 
kiekvienas būtų savo vietoje 
'ir visos pramonijos įstaigos 
;būtų ]) risi rengusios akies

ant

neišlaiko jokios kritikos.
Daktaras James L__

garsios Bryn kad įgyti 
Maur kolegijos (Pennsylva-1 •’ • 
nijoj) sumanė ištirti ar 
daug Amerikos mokslininkų 
tiki į dievą. Tuo tikslu jisai 
kreipėsi į mokslininkus iš 
Historical Association, A-

Įčiųjų minių pagelbos, sako 
Leuba, jje, socialistai nelaimės. O 

i minių pagėlbą, 
i reikia visųpirmiausia įgyti 
įtekmę unijose. Ot čia mes 
stačiai prieiname prie unijų 
klausimo.

Industrials unijos (uni
jos pagal plačias pramoni- 

ar Amerikos

žinoma, kas daryti. Jeigu 
Federacijos kelmą nepavy
ktų išverst, tuomet liekasi 
kelias, kuriuo Amalgamated 
kriaučiai atsiskyrė nuo Fe
deracijos dalies nuo United 
Garment Workers. Tai yra 
skylimo kelias ir tas kelias 
yra geras, jeigu galima nu
sives! didžiumą.

Politikos dalykuose su laiškai

PRIE ’’AIDO” CHORO KA
BINASI BEREIKA

LINGAI.
V;

Tai ve, kokie Vokietijos
vo vilko apetitą. Nesidang-;n^ptaias^J plonai- Karunuo- 
sto jokiom frazėm apie tau-jfi if nekarunuoti bjaurybės 
tų liuosybę — vadinasi, ką nei minutėlę nesiliauja mis- 
nučiupai, tą ir laikyk. Kru- liję apie savo reikalus, apie 
ppui reikia Antwerpeno, tautiško kapitalo reikalus- Ir 
taip kaip carui ir Miliukovui,tai nevienoj Vokietijoj, bet 
reikia Konstantinopolio. j visu r, visose šalyse. Kas

Patriotai nesnaudžia. Jie kapitalistams galvoj, kad 
jau pienus daro del naujų jie atsiekia savo laimę per 
karių ir visai nesislepia su kalnus lavonų ir sunaikintų 
tais savo pienais. Štai, vie- gyvasčių. Kapitalistai šie
nas iŠ žymiausių Vokietijos dies nebeturi, 
elektrininkų, pirmininkas 
vienos iš didžiausių visame 
pasauly “Allgemeine Elec- 
tricitets Gezellschaft” Dr.;, 
Rathenau rašo kapitalistiš- i 
kam Berlyno “Lokal Anzei- 
ger”:

“mesi visais metais per anksti 
pradėjom šią kare. Kuomet mes

il* American Association ir I J°s šakas), 
šiaip jau i daugybę' garsiu .Darbo Federacijon sulipdy- 
daktaru, filosofu. Išviso ji- |tos amatinės unijos, susis- 
sai apklausinejo 5.500 Ame-'kaldž.iusios į dalių daleles ir 
rikos mokslo vyrus. Jisai už-|esal'čios po pilna bosų kau
davę jiem du klausimu: ai‘|tr° e? 
tamsta tiki Į dievą ir ari 
tamsta pripažįsti asmenišką šalininkai urmu stoja 
nemirtinumą? c

The Internationalist’o” 
už 

industriales unijas, už ko- 
siu" vojančias drūtas unijas. Jie 
; visur ir visuomet skelbia 

sako, kad 41 procentas viso .pramoninį unįjizmą — pra- 
mokslininkų skaičiaus pasi- Įnioninę revoliuciją, kuri tu

James Leuba

“Aidas” dar kartą nutarė 
paaiškint apie dalykų stovį 
chore.

“Aido”’ choro komiteto 
pranešime, tilpusiam “Lais- 

Įvės” Nr. 90, O. Budveičiutės 
sutrumpinti, bet 

Internacionalistu”'mintis ta pati, visai nesufab- 
„ ..j.Ukt. “Naujoji Ga- Ūkuota. “Aidas” pamoks- 
teisingai pabojo, kad ]() nerėžė Mičiuliutei, nes ji 

propagandos lyga, nors 
neatmeta 
veikimo, “vienok lieka įspū
dis, kad jis tik pakenčiamas 
— tuo tarpu, mes, socializ
mo išpažintojai, pripažįstam 
kad ekonominė darbininkų 
klesos kova turi eiti ranka 
rankon su politikine, neat- I niekas nestabdė, 
metant ne parlamentarės 
kovos, surištos , su masiniu 
darbininkų veikimu.” (“N-

sunkiau sutikt.

Jr į tame klausime elgėsi daug U
parlamentarinio riničiau, negu O. Budveičiu- 

t ė. Kad M. norėjo
duot ’’streiklaužes’”, t 
special] susirinkimą nepaai-|jr pa^ q p visuomet sakė, 
škėjo Neprastu, nei kalba ]<a(j Chykin’ ten vedė 

' nelJ1‘an.e^e *l.ok1^ l)avai/streiką, o ne Rogoff. Tai
. Susirinkime kalbos jai kam 1.<k-jo Iifldijanįio lai.

Darbininkai padvigubinta 
energija turi stverties dar- 

» klesinio darbo.
i Prieš kapitalistų kumščią ir 
• plėšrumą reikia statyt dar
bininkų revoliucijinę spėką 
.ir darbininku klesos intere

sus.

Trįs srioves Francijos socialistuose.
Francijos socialistų parti-.škėja, 1x 

joj aiškiai apsireiškė trįs dynių kaltininkais lygiai yra 
sriovės. Pati didžioji sriovė .visos buržuazinės valstybės, 
tai socialpatriotų, tačiaus'tuo labiau mažinasi social
ios eilės povaliai tirpsta,'patriotų Bet ka-
mažėja. Frnr^" —n i |(mn^i ugitvol jų d^x di-
patrj , .Kiškų draugų.

mentai tie patįs, ką ir 
vokiečius —• girdi, mes gi
namės, ant mus 
visų bėdų priežastis, 
Prūsų militarizmas 
Francijos, Rusijos ir Ang- |kiečių kairiuosius, tik 
lijos karininkai ‘ y ’’ 
sybę kariauja 
teises.

Tai ir visa jų 
Socialpatriotais 
tokie nevalyvi vyrai, 
Renodel, Thomas, ammuni- 
cijos ministeris, Sembat ir 
kiti.

Francijos socialpatriotai 
jau seniai užmiršo skirtin
gumą nuo buržuazinių par
tijų, su kuriom jie eina iš
vien. Toksai Renodel jau 
atvirai agituoja už tai, kad 
Francijoj būtų įsteigta dik
tatūra, tai yra, kad vienas 
žmogus valdytų visa Fran- 
cija. Socialpatriotai. siste- 
matiškai rodo savo pilną už- 
sitikėjimą pirmajam minis- 
teriui Briand’ui, didžiau
siam darbininkų priešui. 
Jie turi savo rankose parti- įpulaire du 
jos organą “L’Humanite” ' ’ • • 1
kuris net caro valdžios šu-

kad pasaulinių sker- jas, pasirodo

sakė tikįs į dievą o 00 pro
centas — netiki. Taigi, dide
lė mokslininkų dauguma 
neina siauru bažnytiniu ke
leliu.

Profesorius Leuba skir
sto mokslininkus į dvi 
rųši — aūgštesniuosius ir 
žemesniuosius. Jisai daro 1 
išvedimą, kad žemesnieji 
mokslininkai, labiau prigu
linti nuo bosų loskos, labiau 
ir tiki. Augštesnieji moks
lininkai, kurie labiau savy- 
stovųs, mažiau tiki.

Tyrinėjant pagal profesi-
’ », kad biologai 

(pristato daug mažesnį pro
centą tikinčiųjų, negu dak
tarai. Iš šimto daktarų! 
AmerjLr J dievą 1 
procota.s, o

’'dievą tiki tik 30 pro-

rėš privest prie užkariavi
mo pramonių.

Pačiame principe 
sutikti, kad amatinės 
jos turi užleisti vietą 
joms minių unijoms, 
ganizuotoms atskirų 
meniu lauke, 
visuomet ir visados 
pabriežt- Be 
Įėjimo reikia kritikuot Ame
rikos Darbo Federaciją.

Tačiaus klausimas tuomi 
nepasibaigia,o tik prasideda. 
Mat, yra labai daug sociali
stu, kurie tiki, kad ir Ame- 
rikes Darbo Federacija, pa
ties gyvenimo verčiama, su 

į laiku priims pramoninę or-

uni- 
nau- 

suor-
pra-

Pą principą 
reikia 

pasigai-

<:ai tai dvynukai savo džiuma, tai jie ir vadir 
Jų argu- ve mažoriterais (di* c.- 

pasĮčiais)-
Didžiausiais inaž2£įterų 

užpuolė; priešais yra kairieji sočią-J 
ii Įlįstai — zimmervaldiečiai,, 
o'Jie daug maž panašus į vo- 

: ne
esą už lino-Į taip nuoseklus. Jie eina 
ir už tautų prieš savo valdžią, kritikuo

ja ją, balsuoja prieš biu- 
filosofija. ir stoja už tarptauti- 

vadovauja •sk,‘} darbimnkų brolybę. Jų 
kai n (dies eina V1S didyn ir di- 

*dyn. Jiems pritaria dauge
lis unijų. Ir juo labiau Fran
ci jos žmonija trokšta tai
kos, tuo labiau jos akys kry
psta prie zimmerwaldieciu, 
tarptautiškos brolybės skel-

tiki 44'ganizacijos formą. Ir todėl 
'..hjfklAp Itie dv^Mgai j r patįs Federa- 
) pro- ei joj dalyvauja ir kitus da-

I dūšios nemirtin- lyvatftl r
u'ną iš šimto daktarų, vi- kad reformuoti ją iš vidaus 

^utiniai imant, tiki 50 pro
centų, o iš šimto biologų — 
37%. Surokavęs visus gar
siuosius biologus profeso
rius Leuba priėjo prie išve
dimo, kad iš 100 mokslo 
žvaigždžių į dievą betiki tik 
1.6 procentas-

Įdomu susipažinti su isto
rikais. Bažnytiniai istori
kai, visi be išimties, davė at
sakymą, kad jie į dievą ir į'slais, kad ją panaujinus dva- 
dušios nemirtinumą tiki, 
bet šiaip jau istorikų tiktai'eina pavėjuj ir 
trečdalis tiki dievop.

Iš žymesniųjų

ino tyksfū,

stumti’prie progreso ir ne
atiduoti tos milioninės mi
nios Gompersui ir Comp. 
ant suėdimo-

Kad tai]) visi elgtųs, kad 
ištikrųjų eitų Federacijon 
revoliucijiniais tikslais, tai 
būtų gerai. Bet praktikoje, 
deja, ką kitą matom. Dau
gelis socialistų, įstoję fede
racijon revoliucijiniais tik-
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šioj, patįs, laikui bėgant, nu-

Tarpe valdiškų socialpa- 
triotų ir tarpe zimmerwal
dieciu yra dar vadinamasai 
vidurys, centras. Jame su
sispietę tokie draugai, kai]) 
Longet, Morrel ir daugelis 
nabašriinko Žoreso pasekė
jų. Kadangi jų mažuma, 
tai jie ir vadina savo mino- 
riterais (mažumiečiai). Jie 
turi jau savo laikraštį “Po- 

i Centre”, kur 
^smarkiai kritikuoja cenzū

rą, valdžią, visokius kapita-

rutinerijoj, nulenkia galvą 
sociologų'ir užmigdo jausmus. Ir to- 

(visuomeniškų mokslų spe- |dėl tai ta Federacija veik 
cialistų) tiktai 19 procentas neprogresuoja. Nuo 
tiki į dievą. Iš vidutinių so- [ vencijos iki 
ciologų 24 procentas tiki į mes laukiam 
dievą.

Iš šitų faktų, kuriuos su
rinko ir sugrupavo profeso- kie vadovai, 
rius Leuba, mes matom, kad Beardsley, Boudin 
musų laikų mokslininkų konferencijos su 
dauguma eina tais j’ -
keliais, kuriuos ] 
agnostikai (netikėliai į die- žį 
vą) Darwin, Huxley, Spen
cer, Tyndall, Haekel ir kiti.*

Brooklyno Dėdė.

kon- 
konvencijos 

pakairėjimo, 
bet jo kaip nėr, taip nėr. 
Tūli musų draugai, net to

kai]) Goebel, 
laike 

Socialist 
pačiais-Labor Pary pasibijojo pa- 

pramynė Įsirašyt po rezoliucija, pripa
žįstančia industrial™ uniji- 
zmo principą. Jie mat, bijo- 

. si kokiu nors bu du užgaut 
Federaciją. Bet man rodos,

nybes slepia (Ir kaipgi nes- Estiškus sukčius ir pradeda Į Mums linksma 
ePs; ffeptai y-ipatį jau aiškiai neužsiganėdint kad musų draugai 

prieš vieną priešą kariauja), j viešpataujančia partijoj so- Kensington, F
Greta “L.’Humanite” yra Įcialpatriotų didžiuma. Tame 
dar archisocialpatrioto Her
ve leidžiama “La Victoire” 
(Laimėjimas). Tame laikra
štyje Herve neseniai rašė, 
kad Francijai šioje karėje 
privalo rūpėti nevien savi 
reikalai, o taip pat ir tai, 
kad Rusija gautų Konstan
tinopolį ir po jos globa pa
kliūtų turkų Armėnija.

Juo ilgiau tęsiasi karė, 
juo labiau darbininkams ai-

laikrašty vis drąsiau jau 
kalbama apie taiką, apie 
tarptautišką broliškumą, 
kritikuojama carizmas. Rei-' 
kia tikėties, kad po įtekme 
zimmerwaldieciu kritikos, 
centras vis labiau links i

cl

Lietuvos Socialdemokratų 
Partijai $18.37. Pinigai ran-. 
dasi ant rankų _______ .,
atstovybės- Kad tai vi-

ško nuo Rogoff, o ne nuo 
Chykin?

Susirinkime 2 ld. rugsėjo 
'buvo tyrinėjimai. Zaperiac- 
kas gynėsi, kad ne jis rašęs 
žinutę “L.” N r. 38. Mičiuliu- 
tė tik žinojo, kada buvo pra
džia streiko. Tas susirin
kimas sutiko išpildyti visus 
unijos reikalavimus — kad 
merginos prigulėtų prie uni
jos. O. Budveičiutė s ’ 
šuo pilnai sutiko: “tai tegi 
ir priguli į uniją ir nedirba 
ten.” Įtartosios aidietės irgi 
su tuo sutiko ir tokiu būdu 

! klausimas tapo išrištas su- 
O. B. gavus nuo mūsų už- ]yg unijos noro.

Tai ko gi dar daugiau no- 
streiklaužių, datą, laiką, ko- yima nuo “Aido” choro?

Įtartosios dabar priguli 
tsakyti. prje unijos rusų skyriaus- 
važiavo ju vardai Anney Waycie 

; 3772) ir

O. Budveičiutė nuo tre
čiųjų teismo atsisakė, ne dė
lei to, kad teisėjai buvo rei
kalaujami iš aidiečių, bet 

(laiške atsisakydama rašė,Tai teisybė. Europos par-į]aiške atsisakydama rašė, 
lamentarizmas atnešė savo Įkad jai butų “didelis paže- 
laiku daug vaisių, nors ji- | —.... - —
sai, tarpais, virsdavo biu- ’ 
rokratiška sistema, 
juk čia Amerika! Juk 
vos-nevos vieną žmogų nūs 
tumėm kongresan ir kažin ' Jauta, Aidas'butų sutikęs, 
ar ne peranksti kalbėti apie | “Aido” choras už streik- 
parlamentarizmo pavojų? laužės galvas neguldė, tik 
Amerikos socialistams, ver- Į reikalavo prirodymų, bet jų 
kiant, reikia didesnės atsto- nebuvo.

(minimas su streiklaužiais ei
ti Į teismą. O Budveičiutė 

Bet nestatė Aido chorui reikala- 
iries vimo, kad teisėjai butų ne 

lidiečiai. Jei būtu to reika- € «

musu balsas butų 
girdimas. Bergeris 
.jau ten nebuvęs, o vistik lai- ]cj organizatoriai vedė tary- 
ke Lawrenc’o streiko dik- bas> nežinojo, ka atsakyti, 
čiai padėjo minių veikimui, jį tais klausimais ' ......................
M. London, nors jau . daug jpas unijos viršininkus, bet knygutės 3772) L 
klaidų padarė (uz tai. veita įp tie nežinojo. Tuomet O. Francis Phillips (Nr. 2622).

mui daug naudos. Man ro- šininkus, ka, a?tui?sakyti 
dos, kad propagandos lygos;,. m,aljgx ^idui> jog jisai 

sannTnlftwj.. . _ kreipties prie organiza-
parlamentarijų klaidas, ver-, torių ir prane§§ j u adresa. 
sdann juos rokuoties ir net Kuomet du aidiečių nuva- 
klausytis organizacijos _bal-, žiavo pas unijos viršininkus, 
so (M. Londoną, padėkim tai unijos viršininkai pasiė- 

. lokalas),’nie popiergalį, kur viršuje 
mažinti buvo užrašyta Budveičiutės 
kurią ’ranka įtariamu ypatų r~ 
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  ; va;-dės, kurių viršininkai ne-p^t pagieža prieš chorą. Jie 
t i . ................ ‘ pers- Vpatiškai susipykęs su tu-

perdaug mes turim parla- ;kaityt, aidiečiams parodė. iajs aidieeiais ir įžeidė cho- 
mentarizmo, bet permazai, Viršininkai, pasiremdami ,ro vedėja, tai ir deda visas 
ne perdaug mes turime pa- Budveičiutės liudijimais, se-' pastangas, kad daugiausia 
tyrimo, bet per mažai no kc suiyg jų informacijų- chorui užkenkus ir net jį 
tarpu, man žinoma, kad tūli Klausiant apie streiko pa- sugriaut.

labiau klausimą apie pavardes

jį kritikuot) atnešė judeji- p. painformavo unijos vir

tai visgi neturėtų
tos didelės svarbos, 
turi Amerikoj socialistų 
parlamentarinė kova. Ne; galėdami lietuviškai

, I šito aišku, jog “Aide” vi 
skat> taip y i a, uni
ja reikalauja ir jeigu unija 
priėmė Filipiutę ir Waycie, 
tai aišku, kad ir ji nebuvo 
jom priešinga.

Prie šitokių aplinkybių 
kabinėties prie choro ir 
šmeižt, kad ten esama strei
klaužių gali tik tie žmonės, 

Pa‘i kuriems netiek rūpi teisybė,
i

ntais baigą, atsakė ne vienaip. I 
Allan Klausiant, ar turėjo susi-!

, rinkimą Borkowitz darbi-
I V

ninkai po balandžio mėnesio, 
atsakė — “ne.” Kuomet mes 
prisispyrę klausėm, ar tik
rai reikia prašalint iš choro 
įtartas ypatas — atsakė, 
kad nereikia, nes “mes su- 

teisybės.. . . | p ran tam, - - -
Santūriuose su kitomis pirmeiviškas. Unijos virši- 'cialistų Sąjunga ir “Naujie- 

sriovėmis kairiasparniai .ninkai tik patarė, kad įta- ’ 
(leftwingeriai), išrodo, ne- Į * ‘ - - -
darys ceremonijų. Oficialius tų į uniją ir patarė jom 
partijos ideologus jie 
pavadino braminais; sausų jdirbtuvėje, nes tą dirbtuvę 
knygų žmonėmis. Žinoma, unija nepripažįsta. Tai 
matęs tik pirmą “linterna- matot, kame dalykas.

rinkimais boikotavo 
Bensona.-.

Zimmerwaldieciai iš “In
ternacionalisto” didelę svar
bą priduoda minių kovai. 
Jie sako, kad partija per 
mažai kreipė domos į minios

Aido” choro komisija
J. Mačys,
V Januška, ‘ < 
Pranas Veiverys, 
J. Pavalkis, 
J. Patašius.

Klerikalų “Darbininkas” 
kad Aidas esąs piktinasi, kad Lietuvių So-

jeigu ją dar galima patai- (cionalisto” numerį, aš nedrį- 
])ranešt lsyt’ tai tik kritika>tik už£a‘

CNew’ v!mu " —......
surinko vknu , nei indeferentizmu.

Išvien su “The Internatio- 
nalistu” mes visuomet turim 

Amerikos skelbt amatinių unijų ydas,

nų” bendrovė statysis sau 
Iriamos merginos užsimokė-' namus, o “Keleivis” jau pa- 

į uniją ir patarė jom sistatė. Klerikalų laikraštis 
jau daugiau nedirbt Berkowitz mato tarne tik rūpinimąsi 

savais reikalais ir indiferen
tiškumą visuomenės reika
luose.

Pasakymas, kad Berko-’ Žiūrėkit, kaip jiems pavy- 
i statosi 

džiai birželio ir 200 darb. į savo judėjimui stiprint tvir- 
ją negrįžo, nėra teisingu, tovių- Jie net egoizmą pri- 
Kuomet ten pakėlė mokestį kaišioja. Bet kiek bažnyčių 
ant 10% ir prižade neperse- jie patįs yra prisibudavoję, 

už uniją, kiek pinigų sudėję ir iš kitų 
iškalyja vadinamiems mal
dos namams, tiem centram 
klerikalų agitacijos? To tai 
jie nenori matyti. Jiems ro
dosi, bažnyčių bokštai turi 
savo bokštais remti dangų. 
Na ne, ponuliai. Jau aušta 
gadynė, kada darbininkų 
palociai, o ne bažnyčios, už-

| • * .1 clot irk ji ličio, įveiki utį nu’ | /jiuivniu, naip jia

Istu daryti visus galutinus witz streikas tęsėsi iki pra-,du, kad socialistai
išvedimus.

(pabaiga) L. Pruseika

Mes vėlei turim klabeni į 
Lietuvos Šelpimo Fondo 
kanceleriją. šiuomi laiku 
LŠF. kasoje randasi $18.- 
058.53. Nejaugi nebūtų 
reikalo pasiusti bent dali tu

‘ 1 • Petro-\
Igradan? šią pastabėlę iš- kovoję ir net po 

reikalus, ganizuotas minias, kurių kirpę, siunčiame visiems LŠ. birželio būtų negrįžę į Ber-

Fede raci j os atžagare i v i š-
kiot darbininku 
tai darbininkai grįžo į darbą

i-'siems taip rūpėtų partijos kurną ir rengt minias prie 
} reikalai. naujų organizacijos formų.

Žinoma, ta galima daryt ir
kad Pačioje Federacijoje ir gre-i pinigų Vilniun ar 

kairiąją ir kad, galų gale, iš’drg V. Kapsukas puikiai su- ta j°s organizuot dar neor- Įgradan?
1 Tv:5:1--“"[t.reikalus, ganizuotas minias,

stiprus branduolys naujos Bet jisai šiuomi tarpu tvar- Pas mus Amerikoj dar de- F. valdybos nariams

Sąjungiečiai manė,

pabaigą balandžio. Jeigu 
streikas būtų tęsesis iki 

(birželio, tai 200 darb. butit 
pradžios

centro ir kairiųjų susidarys (tvarkys “Kovos”

socialistų Partijos • Franci- ko “Naujienų”,*“La^ sėtkai milionų. Kuomet mi- kviečiame vietos skyrius LŠ. turėję savo
joj. “Keleivio” reikalus. nios pribręs, tuomet bus,F. užimt centro valdybą.

ir kowitz dirbtuvę. Jie būtų 
i shapmitingus, 

būtų vedę tarybos su darb-jms pirmą vietą.

%25c4%25aeminiomsis.Be


LAISVĖ

PAAIŠKINIMAI laužydavo. Neužtekdavo ir to, daugelis vyrų, norė
dami turėti sveikų ir stiprių kūdikių, prašydavo sve
timų su ju pačiomis susidėti, jeigu tik tikėdavosi nuo

CHRONIŠKAS REUMATI
ZMAS.

J. š-us klausia: Nuo ko 
paeina chroniškasis reuma
tizmas ir kaip išsigydyt 
nuo jo?

Atsakymas. — Apie tai 
bucų* Haug kas aiškint, to
dėl patariu jums nusipirkt 
“Darbininkų Kąlendorių”, 
kuriame yra st^Rpsnis apie 
šią ligą ir jos gydymą. Ka
lendoriaus kaina 25 c. Krei
pkitės šiuo adresu: “Kova”, 
No. 229 No. 6th Str., Phi
ladelphia, Pa.

fi Jų išsivystyme S
Švenčioniškis

pastarųjų susilaukti geresnės veislės. Jeigu veisli
niai vyrai atsisakydavo patarnauti, tuomet buvo ver
čiamos pačios kaip nors juos prisivilioti ir užsiveisti.” 
Demosfenas sako :“Du vyru ilgai ginčijos už vieną gat-

Telephone 696 Greenpoint.

Daktaras J. MISEV1ČE
Specialistas Širdies Ir 

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

270 BERRY STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Nuo
Nuo
Nuo

KADA NĖRA PIENO PAS 
MOTINĄ.

O. J—nė klausia: —
Kaip reikia maitint kūdi

kį, kada po jo gimimo pas 
motiną pienas nepasirodo?

Atsakymas. —
Pas didžiuma tu, kurios 

tik pirmą sykį gimdo, pie
nas nepasirodo per 2-3 pir
mąsias dienas po gimdymo. 
Bet ir pas tūlas keliu vaikų 
motinas jis kartais nepasi
rodo. Pas didžiumą gali 
būt išspausta tam tikras 
skystimas, Į vandenį pana
šus, kuris ir yra geru mai
stu ką tik gimusiam kūdi
kiui. Jeigu nė šis skystimas

Ne tik vaišinimas svečių savo pačiomis parodo, 
kad primityviai žmonės neturėjo jokio supratimo apie 
pavydūmą lytiškos meilės, bet tą patvirtina eilės ir 
kitokių įpročių ir apeigų. Prie šių įpročių galima pri- 
skaityti: kelių vyrų naudojimąsi viena pačia, grupinį 
šliubą ir daugvyrystę; taipgi užeiname mainymosi pa
čiomis, atidavimą jų nuomon (tam tikram laikui) ir 
tt. Kad geriau skaitytojus supažindinus su tais įpro
čiais, nors trumpai paduosime keliatą pavyzdžių.

Kelių vyrų naudojimasis viena pačia įvyksta se
kančiai: vyras, tam tikromis išlygomis, priima prie 
savo pačios kelis pašalinius vyrus, kurie lygai naudo
jasi jo pačia, kaip ir jis pats. Pavyzdžiui, Australi-

siveda ir suteikia savo moterį jaunesniems, dar neve- 
dusiems, broliams su ta išlyga, kada pastarieji apsi
ves, kad tuomet ir jis galėtų jų pačiomis naudotis. 
Bet jeigu tas pats aborigenas pagauna savo pačią su 
kitu vyru, be jo žinios ir leidimo, ją nužudo.

Tūli tyrinėtojai aiškina , kad tokie įpročiai yra ne

dar kartą parodo, jog pas tuos žmones visiškai nesi
randa pavydumo meiles. Yra ir tokių vietų, kur keli 
vyrai, bendrai susitarę, veda kelias moteris arba vie
ną ir paskui bendrai jomis naudojasi. Pirmieji įpro
čiai priskaitomi prie grupinių, antrieji — prie (Įaug

gimdymo, tuomet jau reikia 
kūdikiui duoti karvės pieno 
atsakančiam sumaišyme su 
vandeniu ir cukrum. Bot 
per pirmąsias 3-4 dienas, jei 
pas motiną pieno nėra, ku-‘ 
dikis gali būti be maisto, tik 
vandens jam reikia šiek-tiek 
duoti.

Daugelis motinu perdaug 
greitai nusprendžia, jog jos 
neturės pieno ir pradeda kū
dikį maitint dirbtiniu mais
tu. Jeigu jos nustotų rū
pintis ir nervuotis, jeigu im
tų masažuoti krūtis, nepa-

tų daugiau skystesnio mai
sto (nes šios yra tankios 
priežastis pieno nebuvimo), 
tai netoli pas kiekvieną at
sirastų pienas gana greitai.

Labai retuose atsitiki
muose gali nebūti gana pie
no arba jo laukt prisieitu 
per daug ilgai, tuomet rei
kia kūdikį maitint karvės 
pienu sumaišant su vande
niu ir cukrum,pritaikant su
maišymą pagal kūdikio am
žių. kas jau yra buvę laik
raščiuose nurodyta. Nerei
kia leist kūdikiui. kad jis 
pergreitai gertu pieną, nes 
jis vems. Lai jis čiulpia lė
tai ir motina ar kas kitas 
turi prižiūrėti kaip jis mai
tinasi. Daktaras, kuris pa
tarnauja prie gimdymo, 
duos nurodymus kokis su
maišymas turi būti kokiame 
amžiuj ir kiek duoti ko
kiam amžiuj. Šiuos dalykus 
būtinai reikia žinot, nes ki
taip kūdikis nebus svei
kas.

daugvyriniai šliūbai buvo labai išsiplėtoję ir tie 
žmonės neturėjo nei mažiausio supratimo apie pavy
dumą lytiškos meilės arpa pasbjaurėjimą tokiais įpro
čiais. Tibete, Ceylone ir kitur labai tankiai keli 
broliai apsiveda su viena moteria. Pavyzdžiui, Uj- 
falvy savo knygoj pasakoja apie tokius draugiškus 
šliūbus, kad Calu keturi ar penki broliai apsiveda su 
viena moteria ir kad jie visi gyvena dideliame sutiki
me. Vaikai, kreipdamiesi pas savo motinos vyrus, 
vadina kiekvieną jų vyresniu, jaunesniu arba jauniau
siu savo tėvu. Jeigu broliai pamato prie taip vadi- • 
namo šliūbinio kambario durų padėtą vieno brolio ba
tą, jau žino, kad kitiems į tą kambarį nevalia užeiti. 
Caezaris panašiai rašo ir apie senovės britus, kurie 
praktikavo grupinį šliubą, — keli vyrai bendrai turė
davo kelias moteris ir visi skaitėsi giminėmis.

Pas daugelį primityvių tautų vyrai laikas nuo 
laiko apsimainydavo pačiomis su ta išlyga, kad po tū
lo laiko vėl galėtų atsimainyti- Pavyzdžiui, australai, 
gyvenanti Viktorijoj “maino pačiomis ant tam tikro 
laiko.” šį įprotį jie vadina “beama”. Tankiausiai 
mainosi mėnesiui laiko. Pas eskimosus, jeigu vyrai 
apsimaino pačiomis kelioms dienoms, tai yra ženklu 
didelio sutikimo ir prietclystės. Bušmenų pačios at
siduoda kiekvienam vyriškiui, jeigu tik jos vyras pa
vėlina. Californijos indijonai vyrai nieko nesako sa
vo moterims, jeigu jos susideda su tos pačios gent- 
kartės indijonais vyrais, bet jeigu jų pačios turi ry-

sinu tokioj prasmėj, kad abudu privalo ja naudotis per 
visą parą“. Lyginai ir pas senovės vokiečius silpnas, 
netikęs vyras, norėdamas turėti gerą šeimyną, visuo
met pakviesdavo pas savo pačią atsakančius vyrus, 
kurie jį galėtų pavaduoti. Ir kaip žinoma, net Liu
teris tokius įpročius buvo užgyręs.

Toliaus mes randame dar keistesnių pasielgimu, 
kurie aiškiai liudija neturėjimą jokio supratimo apie 
pavydumą lytiškos meilės. Yra ir tokiu tautų, pas 
kurias viešpatavo įprotis, kad apsivedus su mergina, 
jos nekaltybę turėjo atimti ne vyras, bet pašalinė ypa- 
ta. Pašalinėmis ypatomis, turinčiomis teisę ant pir
mos nakties po apsivedimui, visuomet būdavo įvairus 
vadai, dvasiškiai ir tt. Cuboj ir kitur nekaltybę at
imdavo jaunavedžio artymiausi draugai- Yra ir tokių 
tautų, kur nuotaka pirmą naktį po apsivedimui, būti
nai privalo atsiduoti vyro giminėms ir net visiems 
svečiams, dalyvaujantiems vestuvinėse iškilmėse. Jis 
ir dabar galutinai neišnykęs pas pietų slavus. Azijoj 
pas tūlas tautas buvo įprotis, kad mergina prieš apsi- 
vesiant turėdavo tūlą laiką vaikščioti į bažnyčią ir 
ten atsiduoti prostitucijos dievaitei, kurią, supranta
ma, Įiavaduodavo dvasiškiai. Trojoj buvo įsigyvenę 
įpročiai reikalaujanti, kad mergina, rengdamasi apsi
vesti, per žinomą laiką maudytųsi upėj ir savo nekal
tybę atiduotų dievui. Suprantama• ir čia dievą pa
vaduodavo dvasiškiai. Tankiai atsitikdavo ir tai]), 
kada jaunos mergaitės, besi rengdamos prie apsivedi- 
mo, nueidavo į upę maudytis, kad išpildžius tikihinius 
įpročiu's, jauni vaikinai ir gi nubėgdavo į upe, per- 
sistatydavo vandeniniais dievais ir atimdavo mergai
čių nekaltybę. Kodėl mergaitė prieš apsivesiant bū
tinai privalo savo nekaltybę “dievui” arba kam kitam 
atiduoti, sunkti sužinoti, nes įvairus mokslinčiai ta 
įproti (variai ir aiškina. Vieni tvirtina, kad tą madą 
dvasiški vadovai, atstovaujanti dievus, įvedę, kiti 
sako, kad paprastai pas žmones įsigyvenęs įjirotis ne
kaltybę skaityti negeistina ir todėl prieš apsivesiant 
mergina privalo ją prarasti ir tt. Yra ir tokių tautų, 
jeigu mergina nepraranda savo nekaltybes, tuomet ją 
motina atima arba pakviečia kokią nors seną moterį, 
kuri tą darbą atlieka ir gauna žinomą atlyginimą. 
Taip daroma ant Philippinų salų.

Pas totorius viešpatavo toks įprotis: jeigu vyras 
su pačia persiskyrė ir po tūlo laiko vėl nori susieiti 
ir pradėti gyventi, tuomet pati prieš susieisiant su sa
vo vyru, būtinai turi nors vieną naktį praleisti su sve
timu vyru; kitaip, jos tikrasis vyras nepriima,į savo 
namus.

Panašiai elgiasi islomai. Jeigu pati persiskyrė su 
vyru ir paskui nori vėl sugrįžti, tuomet ji būtinai pri
valo apsivesti su pašaliniu vyru, atlikti visas vestuvi
nes ceremonijas, praleisti su tuo vyru žinomą laiką 
ir tik tuomet grįžti pas pirmąjį. Steller’is savo kny
goj “Kamtschatka” sako; “Jeigu kas nori vesti našlę, 
pastaroji prieš apsivesiant turi atsiduoti pašaliniam 
vyrui, kuris už tai gauna atlyginimą. Kamča'.
jeigu našlė nepraleis nors vienos nakties su pašaliniu 
vyru, tai tas, kuris su ja apsives, turės tuo jaus mir-

papuola 
iš tikib'

susi nosinius.

kitiem

vie-

mi tam tikro atlyginimo. Europos vyrai labai ger
biami ir jiems pusdykiai siūloma pačios. Jeigu mo
teris. susinešus su Europos baltuoju, pagimdo kūdikį, 
toks kūdikis skaitosi tėvo kraujo ir jis juomi didžiuo-

A. Montvidas..

“Vienybe” skundžiasi, kad 
Brooklyno socialistai ir kle
rikalai nesilankę ant “tauti
škos savaites” parengimų. 
Tai dar ne dyvai, bet dyvai 
tame, kad ir pačių tautinin
kų ten buvo tik 15.

Vis daugiau ir 
draugų pradeda 
“Laisvės” minčiai 
kolektas musų 
reikia panaikint,
kur tik galima, imti regule- 
rę įžangos mokestį, 
išeina

daugiau 
pritarti 

, kad 
prakalbose 

o visur

daug švariau,

verčia susidėti su tais vyrais, kurie atlygina ir jeigu 
pati pasipriešina, vyras paima nagūiką ir tol plaka 
ją, pakol ji sutinka su svetimu vyru susidėti. Gailų 
tautos vyrai labai pavydus. Jeigu svetimas vyras, 
praeidamas pro galio stubą, apsistoja ii’ pradeda kal
bėti su jo pačia, jis išeina ir pareikalauja penno- 
Ir jeigu svečias penną užmoka, tuojaus gauna paveli- 
nimą įeiti j stubą. Tų tautų nuomone, pati yra nuo
savybė ir jis gali su ja taip elgtis, kai]) jam geriau 
išrodo ir ją visokiais būdais išnaudoti, kad tik dau
giau pelno gavus.

Net ir vėlesniuose laikuose pavydumas lytiškos 
meilės nepasiekė tokio išsivystimo laipsnio, kai]) da
bar, nes tą liudija šie faktai. Plutarchas savo kny
goj rašo: “Abudu (Likurgas ir Pompilius) savo gud
rumu ir visokiais politiškais keliais stengėsi panai
kinti pavydumą meiles, vienok tame klausime skir
tingai veikė. Ryme vyras, turintis užtektiną skaitlių 
kūdikių, galėjo savo pačią atiduoti tokiam vyrui, ku
ris norėjo daugiau vaikų turėti. Pastarasis, gavęs 
pačią, vėliaus turėjo teisę ją perduoti dar kitam ir

NEBUVIMAS .PAVYDUMO LYTIŠKOS MEILĖS 
PAS MOTERIS.

Iki šiol mes perkratinėjonie pavydumą lytiškos 
meilės vien pas vyrus, t. y., kaip vyrai atsineša to 
linkui. Dabar reikia pridurti, kad ir moteris pana
šiai jaučiasi. Ten, kur daugpatystė įleidus savo 
šaknis, kaipo tautiška įstaiga, moteris pavydumo mei
lės visiškai nejaučia, nors kartais istorijoj ir randame 
faktų, kad moterįs, įstojusios į daugpatinį šliubą, ne
galėjo tarpe savęs gerai sugyventi. Taip, pavyz
džiui, W. Read’as savo knygoj pasakoja, kad ekvato- 
rinėj Afrikoj, kur gyventojai net neturi žodžių iš
reikšti kas tai yra “‘pavydumas meilės”, moterįs di
džiausios šalininkės daugpatystės. “Kada vyras ap- 
siveda ir jo moteris mato, kad jis turtingas ir gali dar 
vieną arba dvi pačias išmaitinti, ji pradeda vyrą kur
styti dar su viena arba dviem apsivesti. Ir jeigu vy
ras atsisako tai padaryti, vadina jį didžiausiu šykš
tuoliu. Tos moterįs, matomai, gyvena sutikime ir 
viena kitai nepavydi savo bendro vyro.” Kartais pa
ti suranda kokią nors merginą ir atveda ją savo vyrui, 
liepdama su ja apsivesti. Ypatingai tain darą tuo
met, kuomet ji pasensta, tampa nevaisinga, turi daug 
darbo arba žindo kūdikį. Gavus savo vyrui kitą pa
čią, stengiasi jai visokiais būdais pataikauti, kad tik 
pastaroji nepabėgtų.... Zulusų moterįs deda visas pa- 
jiegas, kad tik savo vyrams įgijus po antrą pačią. 
Jeigu zulusas turi vieną pačią ir negali įgyt kitos,

Pirkite LAIKRODĖLĮ

EXTRA!

Lietuvių Unijos 
Muzik 

BENAS.
Visiems gerai žino

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

Repeticijos atsibuna 
kiekvieną seredos va
karą, 73 Grand St.

daug 
džentelmoniškiau ir daug 
teisingiau.

oi iniisssaiiniiir

paskui vėl atgal atsiimti; Spartoj gi, kaip tik atbulai 
darydavo: vyras savo pačią tik paskolindavo kitam, 
bet jos iš savo namų neišleisdavo ir pirmojo šliubo ne-

tuomet jo pati dirba dieną ir nakų, veda visą ukj, tau- 
pina, kad tik galėtų vyrui įgyti kitą pačią. Ir kada ji 
sutaupina tiek turto, kad jau galima užlaikyti antrą

J šioj gadynėj
Į A q ni«»ks negali apsi- 

be laikrodėlio!
Tai pirkite laik

rodėlį mano krautuvėj, kur yra 
puikiausias pasirinkimas.

Perkant laikfjdėlj, lenciūgą ar 
žiedą reikia mokėt tik po $1.00 j 
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 sampeliais 
ir paims orderius.

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

S0K1ŲM0KYKLA.
Jau 36 metai, kaip 
gyvuoja Prof. Stern

_ Šokių Mokykla, 952
Broadway, kamp.

'Ob* . • Myrtle avė. Brook-

Ik Waltz, Two Step, 
9 Foxtrot, One Step 

ir įvairus naujausios 
madoss šokiai moki- 
anmi, privatiškai ir 
narni, privatškai ir 
kliasoje. Mokestis 

$10.00 pagal šokiui. Mo- 
nuo 9 ryto iki 11 vai.

nuo $5.00 iki 
kykla atdara 
vakaro, taipgi ir nedėliotu is. Mokina
me balių šokius ir ^tage’aus. Klausk 
atsilankydamas informacijų.
THE STERN SCHOOL of DANCING 
950-52 Broadway, Brooklyn, N. Y.

Skaityk! 
buk Muzikantas arba Giedorius 
tai visiems patiksi. Išsimokini
mas "Notų” (£aidtj ant visokiu 
įstrumonlii lietuviškoj kalboj 8 
lekcijos be mokyti jo kuris yma 
50c. už I. lekciją. Visokiu notų 
Knyga $i.5G parduodu už 1.G0

l>«■»<»«»« OT

i THE MAGIC SHOP.
i Pirmas Amerikoj lietuvys uždėjo magijos f 
i dirbtuvę. Dirba visokių štnkų daiktus. Jei j 
| nori gauti štokų katalogą, prisiųsk štampą f 
j ir tuoj gausi. Adresuokite t aip: i

THE MAGIC SHOP, ,
I P. O. ŠOX 309. HOLBROOK. MASS. Į 
0 ..MM. — » «■» < I ^1 "I I A

• AR TURI TĄ NAUJĄ 
KNYGA APIE LYTIŠKĄ o V

I .Jeidar neturi, tai pasiskubink gau
sti, nes knyga gali greit -'šsibaigt.
s Apie tos knygos naudingumą pa
rt klausk ti.i, kurie jau ją turi.

Knygos vardas
Patarmes Merginoms 
Apie Lyties Dalykus.

Parašyta žinomos lytiškų dalykų 
i aiškintojos ponios M. 11. SANGER. 
STa knyj-'i reikalinga visiems: mer

ginoms, moterims ir vj rams. Joje 
aprašom i lytiškų organų išsivysty- 

Inias, jų veikme ir avariia visame mo- 
Iterieš ir vyio gyvenime; apsivaisini- 
!mas; vaisiaus augimas; nėštumo hy- 

gijena; motinystė ir jos hygijena. 
Taipgi aprašoma lyti-kos ligos, savi- 
žagy.ste ir daug kitų į.lomių dalykų.
>Knyga turi 12o pusi, ir papuošta 

paveikslais, kurie palengvina aprašo
mus dalykus suprasti.

AR MYLI DAINAS?
Štai nauja dainų knyga, kurioj ra

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

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

kurioje telpa daugybė įvairiausių dai
nų. Tar|>kttų yra nemažai senoviškų, 
kurias mūsų seneliai dainuodavo, bet 
kurios dabar veik visai užmirštos.

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

KAINA 50c.
AR VERTA BŪTI TEISINGI ’
Visada yra žmonių, kurie stengiasi 

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

Jeronimas Savanorolla.
Kas nori žinoti apie teisingo žmo

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

KAINA TIK 25c.
Reikalavimus ir pinigus siųskite 

Aiuo adresu:

6 Loring St.,
So. Boston, Mass

2

« »

Tik ką išėjo iš po spaudos 
Puikus Teatrališkas Veikalas 

Ant Dugno 
šis veikalas tinkamas perstati
nėti bile griovei be skirtumo.

Taipgi labai naudingas ir 
šiaip kiekvienam perskaityti, 
nes labai vaizdingai aprašo 
skurdų biednų Rusijos miestų 

monių gyvenimą, ir kokios bū
va to skurdo ir vargo pasek
mės.

šį veikalą parašė garsus ru
sų rašytojas MAKSIM GORKIJ. 
Lietuviu kalhon išvertė KARO
LIS VAIRAS.

Sulošimui šio veikalo reikia 
17 ypatų.

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

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

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

lAkušerka]
" (Allege. B«J«hnort. MO

__ _____ ___ _ ' — *- -

iimdytn*. nuteikta >
y tjacrolbg tnvairtoM moterų *

| F Stropiene

Goilege, Baltimore, *W 
*U)M»

6 LortBf •» .

• .KOSTO*.
M (M •»<»>» •*'

Muzikos Žodynėlis.
Parašė Mikas Petrauskas.

Kaina 25 c.
Patartina turėt kiekvienam muzi

kos mylėtojui.
Adresas:

LITHUANIAN CONSERVATORY 
OF MUSIC.

395 Broadway, So. Boston, Mass.

VIENATINĖ AUTOMOBILIŲ

-—
l 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 progų 
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- 

: rubežinj. Ateikite ir persitikrinkite. 
INTERNATIONAL AUTO SCHOOL 

| 147 E. 40 st. New York City.
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Senas Vincas.

Ar tai strinžierka
atvažiavo?

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

Brooklyn, N. Y. Leidžia Lietuvių Koo 
Kratyviška Spaudos Bendrovė, 183 

tebling St., Brooklyn, N. Y.
Pirmininkas —rCh. Liutkus, Sekr 

rotorius A. Jurevičius, Kasierius V. 
Paukštys, Redaktorius L. Pruseika, 
pagelbininkas red. V. Paukštys,

Prenumerata metams: Amerikoj
— $2.50, Kanadoje ir užrubežiuose 

— $3.50; pusei metų Amerikoje — 
|1.25, Kanadoje ir užrubežiuose $1.75.

Telephone Grenpoint 5231.

The Lithuanian Semi-Weekly 
“LAISVĖ”

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

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

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

(Pabaiga).
Lauke pasigirdo armoniko balsas. Mo

terįs, prunkšdamos išbėgo lauk. Per duris 
įsivertė keletas vyrų- Vienas iš būrio pa
metė šilingą ant stalo ir išdidžiai tarė:

— Pirmutinis prageriu penkis šilingus 
ir turiu teisę išvesti merginą šokti. Ar ge-

— Žinoma, žinoma. Kad jau už penkis 
šilingus nei pašokt negautum, tai butų 
šėm, — patvitrino gaspadorius.

— O, jeigu kitas pragers daugiau, tai 
turės teisę išvesti. Ar ne, vyrai? — pa-

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

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

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

— Ir tu, dar gali kuom pasirodyti?.. 
Uždirba 10 šilingų į nedėlią ir jis dar šne
ka apie penkines, — taip pat pajuokiančiai 
atšovė pirmasis.

— Tai gerkite. Parnešiau du afigalu: 
vienas tavo, o kitas tegul mus mano, — 
statydamas uzboną ant stalo kalbėjo vienas 
iš namiškiu. €

džiuoti, kas dar labiau pastūmėjo prie iš
juokimo minią. Vieni klausė, ar moka 
šokt, treti kartojo žodžius: “Ar, tai strin- 
džičrka atvažiavo?”

Tokios vaišės sportelį taip įpykino, kad 
jis prisirinko akmenų ir pradėjo laidyti į 
minią. Na, Čia ir iškilo mušis. Kaip tik spė-; 
jo, sportelis paleisti porą akmenų minios 
link, pataikė kam, ar ne, tai nėr žiūrėta, 
bet jį pasveikino šimtas panašių akmenų ir 
didelė dauguma, nemielaširdingai, papte
lėjo ant jo griešno kūno.

Apsvaigo, nabagėlis, ir tik, tik neatsi-1 
gulė pasilsėti, bet apsisukęs eilę aplink ir' 
pamatęs, kad silsėtis, neatsakanti vieta —ijį užtvirtino. Jau pirmiau

r
MOTERŲ LAIMĖJIMAS | 6 d- sausio vietos katali-

NORTH DAKOTOS ’ ’
VALSTIJOJ,

lgi užkariavo ir North Da
kota valstiją. Valstijos par
lamentas priėmė įstatymą, 
'suteikiantį moterims ly- 
jgias teises ir gubernatorius 

v' . Jau pirmiau 
leidosi bėgti, o švilpianti akmens ir minia, valstijos senatas buvo pri
vytis.

Tai buvo pirmas “Vytis” išvytas iš 
Škotijos mažo miestelio ir daugiaus nesu
grįžo.
12-13-16. Paulsboro, N. J.

Saulės Brolis
PONAS IR KELEIVIS.

Gilioje duobėje tarpe augštų iš

j kai buvo sušaukę viešą mi
ltingą tuo tikslu, kad sutvė- 
'rus LSRK. kuopą. Prie kuo
pos prisirašė 4 nariai. Gir
dėjau, kad prie tos kuopos 
žada rašytis katalikės mote
ris, kurios jaučiasi, kad 
dar neatpakūtavojusios už 
Jievos prakąstą vaisių. Mat, 
kada prisirašys prie SLRK.

Kilus ginčams mūsų laik
raščiu tarpe, kuriuose prieš 
savo norą priversta buvo 
dalyvauti ir “Laisvės” red., 
tūli musų skaitytojai pada
rė redakcijai visą eilę pas
tabų- Vieni barė, kiti nuro
dymų teikė, treti kritikavo.

Visiems tiems draugams 
redakcija davė atsakymą 
privatiškais laiškais. Už vi
sus nurodymus ir net paba
rimus redakcija yra dėkin
ga, bet mes norime, ir turi
me teisės norėti, kad ir re
dakcijos nuomonė būtų iš
klausyta.

— Aš nereikalauju tavo šilingo. Te, 
atsiimk jį. Penkinė nemano šiądien. Kur 
muzikantas? Eik šen, tu svirpli. Gerk ir eik 
grajyt, —kamandavojo pirmasis-

Armonikas pradėjo kvarksėti, 
susikibę šoke ir gėrė. Po kiek laiko,

vyrai
smar-

o kur

visu 
pusių apsupančių uolinių krantų buvo įkri
tęs ponas. Jis rankas iškėlęs šaukė pagal
bos, kryževojosi ir rėkė iš visų spėkų.

Keleivis ėjo viršui uolos ir išgirdo jo 
šauksmą.

— Kokį man atlyginimą prižadi duot, 
idant tave gelbėčiau? — užklausė keleivis.

— Viską, viską tau atiduosiu. Turiu su į

ėmęs šį įstatymą, bet sufra- 
gistės nežinojo, kai]) pa
sielgs su juomi žemesniojo 
būto atstovai ir gubernato
rius- Dabargi jų laimėta, 
nes tas įstatymas perėjo vi
sas įstaigas ir nuo 1 d. lie
pos, 1917 m. įeina į galę, t. 
y., moteris galės dalyvauti 
v i s u o s e b a 1 s a v i m u o se.

"ATERBURY, CONN.
15 d. sausio buvo sužiedo- 

tuvės p-lės E Kušliutės su 
K. Laurinaičiu. E. Kušliutė 
viena gabiausių ir veikliau
sių LSS. 34 kuopos choro 

savimi aukso ir sidabro ir tai tau atiduosiu na,’ių, pasižymėjo scenoj, y- 
— atsakė ponas.

— Bet man užims daug laiko pakol ta-
lošiant veikalą 
igdalietė.” Mari-

i S. Reikauskas trumpai pa^ 
(kalbėjo apie Lietuvių Mote- 

B rų Progresyvį Susivieniji
mą, kviesdamas moteris pri
sidėti prie tos prakilnios- 
organizacijos, sutveriant 
šiame mieste kuopą. Jo pa?- 
geidavimai tapo išpildyti,— 
kuopa tapo sutverta iš 15 
narių. Valdybon išrinkta 
šios narės: pirmininkė A. 
Zablackienė, p rot. sekret.— 
M. Uščienė, fin. sekret. — 

-B. Balčiūnienė, ižd. — B.
Morkūnienė.

.‘j Linkėtina naujai susit
vėrusiai kuopai

", bujoti ir kovoti 
išnaudojimu.i

su tamsybe

Sesute,

PHILADELPHIA, PA

LMPSA. 11 kuopos meti-
Collinsvile, !niame susirinkime 10 sau- 

at-įsio iš komitetų raportų pa-

Paryžiuj eina geras tarp- 
tautiškoj dvasioj vedamas 
rusų socialistų dienraštis 
“Načalo”. Tam dienraščiui 

ai sunkus pragyvenimas.
cenzūra spaudžia, jo 

rėdais, .jus iš Francijos ve
ja; jam sunku, begalo sun
ku ir dėl popieros, kuri 
nesvietiškai pabrango.

To dienraščio palaikymui 
sudėjo:

“Kovos” personalas 
25. Drg. V. Kapsuko 
seniau buvo likę $1.00.

L. Pruseika $1 00, 
J. Šukys $1,00.

; J. Parulis, $1.00, 
r V. Zaperiackas $1.00,

• ; R. Ž. —50c.,
Paukštys, 50 c., 

J. Naudžius, 50 c-, - 
B. Kalkauskas, 50c., 
A. Staniškis 50 c.
Viso labo suaukauta “Na- 

5alo” palaikymui $10.75.
Kas daugiau?
Siųskite, kas horit, aukas 

(negreičiausia, nes Įauksi
nę tik savaitę laiko, ir 
nejaus aukos bus pasiųs- 
os.

$3.- 
nuo

1ETINIS ’’LAISVES” B- 
VĖS SUSIRINKIMAS.

draugai, 
bendrovės

Neužimrškit, 
ad “Laisvės” 
lėtinis mitingas 
edėldienį, 28 sausio, 
0 vaL ryte.

lygiai

kaipJau metai suėjo 
lire “Rankpelnio” redakto- 
us drg. Juozas Čerkevi- 
us. Atmintis apie j į neiš- 
lo nei ŠkotieČiuose nei a- 
erikiečiuse, kurių laikraš
tis jisai taip pat pašelpda- 
• raštais.

Škotijos “Rankpelnis”
talpinti merginų

jieftojimus. __ _
£

— Štai penktas šilingas, 
mergina?

— Palauk aš eisiu atvesti, — tarė gas
padorius.

— Muzikante. Te ir tau ant alaus. Pa- 
grajyk man vienam valcą.

Muzikantas dar smarkiau sužvygino 
armonika. Visu akis atsisuko link durti, 
pro kurias įėjo gaspadorius atvesti mergi
nos. Gaspadorius, kaip tik spėjo įpulti į 
kambarį, tuoj ėmėsi pataisyti drabužius 
ant ožkos, kuomet viskas buvo atsakan
čiai, jis sugryžo ir tarė:

— Neina, išdykėlė. Susirietė į kampą ir 
sarmatinasi. Eik tu, Jurai.

— O, aš ją nešte atsinešiu. Kur ta 
nedrąsi laputė?

Kambariukas buvo tamsus. Pro duris 
įsiveržus šviesa, atkreipė sporto akis į 
kampą, iš kurio baltavo skepetaitė ant 
ožkos galvos-

— Matau, jau matau. Nepasislėpsi nuo 
manes. Na, ko čia dabar tupi susirietus? 
Eiva. Pasišoksiva, pasikalbėsiva. Tai... 
kam dar purtaisi9 Ale, žiūrėk, kokia. Bal
trau. Eik šia padėsi atnešti.

Baltrus įpuolė ir nieko nelaukdamas, 
griebė į glėbį, sportas pamačino ir pradėjo 
tarabanyti ožką į kambarį. Muzika susto
jo, visų akįs sužiuro į prisiartinančius. 
Sportas pirmutinis pamatė kas per sutvėri
mas. Išsižiojo, rankas išskėtė ir stovi. Bal
trus dar laikė per pilvą suspaudęs, bet pa
matęs, kad sportas suakmenėjo, nuleido a- 
kis ant našulio ir tas paliko suakmenėjusiu-

Žiurintieji nustebo, bet supratę kame 
dalykas, spruko pro duris laukan. Sportas 
sugriežė dantims, užsimovė kepurę iki čin
šų ir, pilnu keršto balsu, sušuko:

— Paminėsi, tu mane, prakeiktasis!...
— Ar tai strindžierka atvažiavo? — 

paklausė vienas namiškių.
Stuboj pasiliko tik namiškai. Sugrįžo ir 

moterįs, kurios girdėjo padaužų keiksmus, 
kuomet jie ėjo gatve.

Nors jau buvo vėlus laikas, vienok at
sitikimo gandas spėjo išsiplėtoti veik po 
visas lietuviu stubas.

Ant rytojaus, kuomet angliakasiai su
sirinko pas kasyklą, tuoj vienas garsiai pa
pasakojo istoriją “Apie ožką ir sportą”. 
Būryje pasigirdo gardus juokas ir išsiver
žė žodžiai:

— Verta užfundyti už tokį šposą.
\ — Tai nušluostė sporteliui nosį, — pa
stebėjo kitas.

x -- Gerai, žalčiui, nes jis jau perdaug 
drąsus, — džiaugėsi kitas.

Taip bekalbant, prisiartino sportelis. 
Tuoj sušuko keli balsai sykiu:

— Ar, tai strindžierka atvažiavo?!.-
— Ar gerai moka šokti? — paklausė 

kitas.
Sportelis negalėdamas tvertis iš pyk

čio, įsimalė į būrį anglikų, manydamas, kad 
pasislėps, bet kas davė. Tuoj vienas iš
vertė istoriją į anglų kalbą ir papasakojo, 
Čion vėl pasigirdo kvatojimas ir ožio blio
vimas. Sportas pradėjo keikti ir pravąr-

ve išgelbėsiu ir mano žmona su vaikučiais, Magdalietės volėj, 
kurie kenčia alkį— numirs badu, — teisi
nosi keleivis.

— Už auksą ir sidabrą, — šaukė ponas,
— nupirksime tavo žmonai ir vaikučiams 
duonos. Pasigailėk, nusileisk čia, aprišk 
mano žaizdas ir išgelbėk mane-

Keleivis nuleido virvę ir nusileidęs 
duobėn aprišo jo žaizdas ir paliepė kopti į 
viršų.

pos choras buvo surengęs 
šeimynišką vakarienę pami
nėjimui jos sužiedotuvių- 
Svečių susirinko apie 80. 
Prieš vakarienę choras su
dainavo apie tris daineles. 
Paskui sekė šokiai ii* kito
kie žaislai. Laike vakarie- 

K*eleivis žiurėjo į poną, kuris užkopo ;n(”s buvo pasakyta kelintas
ant viršaus uolos, ir džiaugėsi savo išgel- j trumpų prakalbėlių ir jau- 
bėjimu ir turtu, kurį jis parneš savo išal- p'EĖu buvo įteikta nuo LSS. 
kušiai žmonai ir vaikučiams.

Ir kopo jis į kalną tą pačią virvę, neši
nąs su savimi džiaugsmą ir viltį, kad atsi- 
jėmęs nuo pono žadėtą užmokestį 
pasotinti savo išalkusią šeimyną.

Bet ponas atliuosavo virvę nuo 
viršūnės ir keleivis nupuolė žemyn ir žaiz
dose kankindamasis šaukė pono pagelbos.

Bet ponas gardžiai nusijuokė ir nuėjo 
savo keliu.
30. XII. 16.

galės

uolos

--------o----- o----- . _
PASAULIS.

Kartą aš vaikštinėjau po Daržą, po di
delį ir puikų Daržą. Didelės lapuotos me
džių šakos dengė mano galvą nuo saulės 
kaitros.

Aš vaikštinėjau ir džiaugiausi, o pauk
ščiai nesuskatomais balsais saldine mano 
jausmus.

Staiga sutikau besiskubinantį skersai 
Daržo žmogų ir užklausiau jo:

— Kur tai]) skubiniesi?

34 kuopos choro dovana.
Tą patį vakarą, kaip gir

dėjau, buvo diskusijos šv. 
Juozapo Sąjungos 5 kuopos. 
Diskusavę klausimą “Ar ge
riau prigulėti prie vyčių, ar 
prie dailės draugijų?“ La
bai keistai išrodo, kad Juo
zapo Sąjungos kuopa, ren
gdama viešas diskusijas, ne
praneša vietos lietuviams. 
Matomai bijo, kad tie ne
lemtieji socialistai jų nesu
kritikuotu, t

BRIDGEWATER, MASS.
7 d. sausio buvo prakalbos 

lietuvių Moterų Progresy- 
vio Susivienijimo 30 kuopos. 
Tai dar pirmas- prakalbos, 
pa rengė ši kuopa. Kalbėjo 
E J. Bagočius- Žmonių su
sirinko vidutiniškai ir laike 
prakalbii ramiai užsilakė. 
Tas aiškiai parodo, kad‘vie
tos lietuviai supranta vertę 

i prakalbų ir moka pagerbti
Mano sadraugas rėdė man kiekvieną kalbėtojus.

pasaulio kampelį, kiekvieną miestą.
Ii* aš pamačiau pasaulį ir žiūrėdamas

sau
— Einu į pasaulį. Jei nori išvysti pa- 

li tai eik su manim.

Kalbėtojas aiškino moterų

Mano sadraugas atsikreipė i mane ir ‘H.
rūsčiai užklausė: I ..... '...... .... č-

— Ko raudi? Nejaugi tau taip kiaurussuvertė 
šis pasaulis išrodo? Nejaugi tau ne laimė jį’jicwos> puri būdama rojuj, 
pažinti?.. 1 '

— Vesk mane atgal į Daržą, idant pa
saulio nematyčiau, nes mano akįs gėdžia- 
si į jį žiūrėti...
1. 1. 17.

Kalbėtojas visa bėda mo-
i ant

I suvalgius kokį uždraustą 
vaisių ir tuo savo pasielgi- 
imu pražudžius visas moce- 
■ris.

Pertraukoje buvo dekla- 
Pui- 

metų 
mergaitė J. Vinkšnaičiutė ir 
4 metų mergaitė E. Kle- 
monskiutė. Garbė motinoms 
kad jos išlavina savo mažus 

Nors tau rodos, skaisčiausia viltis,— kūdikius taip puikiai dekla- 
Tu tikėti, vis vien, karštai negali, muoti.
Nes laikas atėjęs, gal būt, dar apgaus! I ^er pvakalbas parduota 

Tu tikėkie ir dirbkie sykiu,— ' :20 ekzempliorių Motei ų
~ , . ,• , , . . ■ Balso . Viena moteris prisi-O tuomet, tikta darbu tokiu, (r.)šg pl,ie kuopos AukįJ pa.

CREDO
Žmogau! nors ir tavo idėja gili, 

Nors ir tavo sparnuota mintis,
Svajoja, plasnoja po erdves dangaus,

- . maciių ir monologų, 
ikiai padeklamavo 6

Nebijosi nei laiko vaidmaino, baugaus, dengimui lėšų surinkta $5.-
Nes tada jis tave—neapvils, neapgaus!

.... . -y
*

86. Viskas pavyko labai 
gražiai.

'..v. ’

MARYVILLE, ILL.
Merginų balsas.

“Laisvės“ Nr. 96, pereitų 
metų, tilpo iš
Iii. “Lietuviu Dienos 
skaita, kurioje paminėta ii’'suodė, kad 11-ta kuopa per 
vardai aukų rinkikų, kurie pietus laiko gana daug nu- 
kiek auku surinko, ir tt. Keikė visuomenės labui.. * . . 1 Tik labai keistai išrodo, kad 
toje atskaitoje visiškai nc- 
pamintėa tų aukų rinkikių, 
kurios buvo iš MaryvilleJ 
Ib., Juk įneš, penkios mer- vienas išvažiavimas į žalu

mynus, dvejos diskusijos. 
Prisidėta prie LSS. 1-mos 
kuopos surengime “Raudo
nosios Savaitės” Susidėjus

Surengtos dvejos prakal
bos, vienos su mažu pers
tatymu ir koncertėliu; vie- 
n:i draugiška vakarienę,

ginos, irgi dalyvavome aukų Ipr
imikime- Jei mes surinko-'p* 
mc tai]) mažai aukų, kad 
neverta nei paminėti, tai,' 
rodosi, ne mūsų kaltė. Jeigu; 
nebūtų buvę tokios betvar
kės “Lietuvių Dienoj” laike 
auku rinkimo, kuria išaukė 
pats komitetas, tuomet be 
abejonės ir mes būtume 
daugiau surinkę. Mes neži
nome vietos gyventojų ir 
komitetas kaip tyčiai * mus 
pasiuntė po stubas vaikščio
ti ir rinkti aukas. Tuo tar
pu vietiniai rinkikai vaik
ščiojo poromis. Jeigu komi- Į 
tetas būtų juos pasiuntęs 
po stubas arba po vieną tų 
rinkikų mums suteikęs, tuo
met visai kas kita būtų bu- teatras ir lioterija. 
vę.

Nepaminėjimas musų pa
vardžių ir kiek surinkome 
aukų, gali iššaukti abejonę, 
kad mes surinktas aukas pa
silikome sau.

Viena iš penkių.

ta vaikų draugijėlė, pasta
tytas didelis veikalas “žmo
gžudžiai.” Surengta lioteri - 
ja. Siųsta dvi delegatės j 
LMPSA. susivažiavima. K

Išrinkta komisija aukų 
rinkimui “Moterų Balsui”, 
rodos surinko kelioliką do
lerių. Aukauta $5.00 knygai 
“Kūdikių Priežiūra”, 
terų Balsui” $5.00; 
draugijėlei $5.00 ir 
Namui $25.00-

Daugiausiai davė

“Mo- 
Vaikų

f

AKRON, OHIO.
Susitvėrė LMPSA. kuopa.

pelno 
Litera

tūros ir pavienių numerių 
“Moterų Balso” taipgi ne
mažai parduota.

Energijos ir darbštumo 
dar pakol pas nares nesto
ki! o ja. Vienos dirba, antros 
pagelbsti, trečios paremia ir 
taip viskas sukas ratu.

Pastaruoju laiku visų * 
draugių energija buvo pa
dėta link protesto prakalbųĮ uv ta 1111IX piVVvoLV pi cliYdlUl

13 d. sausio LSS. 244 kuo-,'prieš maisto brangumą, ku
lia buvo surengus pasilink 
sminimo vakarą (balių) 
žmonių suėjo daug. Visaž

rios buvo 21 sausio.
Tolinus manoma sureng

ti didelę tarptautišką de
monstraciją.

Vclioniškė.
(jungos namui.
Pasibaigus šokiams, drg-

ii. tai, tai y 
kiniai.
r. H. A. Mod o
'.■.'i ir ss

HKL

Akinių specialistas • 
ir Aptiekorius.

500 GRAND STREET, 
Kampas Union .Ave.. Brooklyn, N. Y.

BMmI1 Jv- - utjSi J4amrwc mmw« 

I SVARBU KIEKVIENAM
K ŽINOTI.

Žinokit, kad daugiausia galvi
■ dėjimas paeina nuo akiu. 1 

b vai. tai, tai yra moksliškai p 
ti

Patarimą suteikiu už dyka. Aki
niai prisirašo jeigu būtinai v ra rei
kalingi D R. H. A. MĖDOFF.

DYKAI! DYKAI!
Aš IStrankiu dantis be skausmo ir veltui tiem 

kurie duodu taisyti ir naujus indėli.

Visiškai be" Skausmo
Ne kiekvienas dantistas moka apsieiti su dan
timis sunkiant atsitikime, tankiai siunčia pas 
specialistą. Dr. Chas Terchberjr yra serai ži
nomas kaipo specialistas ir Įvairiose atsitiki

muose siunčiama pas ji. Ateik ir duok išeirzaminuot. Informacijos dykai. Mano karunoa fr til
tukai yra ?2 karato čysto aukso tu dubeltavti apačia. Visas darbas gvarantuotaa. Kaino* pri
einamos. Mokestis ant nedaliu. Gazas ir kokainas vartojamas pairai reikalą.

■ Ofiso valandos: nuo 9 A. M. iki 9 P. M. PetnyČioms nuo 9 A. M. iki 6 P. M.
Nedėliomia nuo 9 A. M. iki 1 P. M.

DR. CHAS TESCHBERG, D. D. S., lietnižkis Deitlitit 
J5OO Grand St., kampas Union Avenue, Brooklyn, IV.Y.

Kalba Lietuviškai. LenkBkal.Rusllkai Teiephoae SUgg W8.
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“žmoniš-truoti. Kurie gyvenate ki- kunigėlis pasakė 
tuose miesteliuose, negalite ką” pamokslą, išplūsdamas 
pribūti į susirinkimą ir už- darbininkų laikraščius. Iki 
si registruoti, malonėkite lai- šiol viešai dar nebuvo pra- 
šku pranešti, kad nesustab-Isižiojęs, nors slaptai jau 
džius laikraštį, nes nuo 1 d. bombardavo, bet dabar išėjo 
vasario bus visiems neužsi- į viešą kovą. Matomai jau- 

pasiun- registravusiems organas su- čiasi galingu.

rėš didžiumą komitetuose 
(mūsų tautininkai akli kle
bono avinėliai.) LŠF., šali
ninkams nieko susivieniji
mas nežada.

“L. D.” seniai praėjo, ko
mitetas pinigus pasiuntė “R 
K.”, bet kur “R. K.”
tė montclliečių pinigus, dar Į stabdytas.

• šiandien komitetas ant 
užklausimų numykia.

J. A. Svyrūnėlis.

turto priskaitę. Štai jums 
jųjų gėda ir teisybė.

Vaidotas.

tatyt ant savo. Ir štai, pasi- 
...........  > "'•■[ j kvietę kun. Mickevičių, su- 

nepngumingą 
parapiją ir nusiperka baž
nyčią net už $25.000! Para-

—------------- ----------- Į pija gyvuoja gerai. Senojoj
jis per tą laiką veikė, kodėl paliko tik keliatas tamsūnų. 
nešaukė viešo susirinkimo | Romiečiai pamatę, kad to-( 
ir atskirai nesirengė priė ji minia juos apleido, išsiža- 
“Lietuvių Dienos”? Juk vi-Įdėdama net savo t— 
suomenė LŠF. komitetą iš- smarkiai subruzdo. Jasai- 
rinko, todėl jis ir privalėjo Į tis tuojaus tapo iškeltas, 
su tai visuomene pasitarti- jo vietą atsiųstas :

Jau metai laiko praslin- j kun. Virmauskas. Pastara - 
ko, o mūsų LŠF., komitetas sis po savo bažnyčia L_( 
nieko neparengia. Ir jeigu perstojimo rengia įvairias 
jis nemano nieko rengti, lai prakalbas, programas, kad 
geriau atsisako nuo vietos. Įtik daugiau žmonių pa-

Man rodosi, ‘ kad vietos traukti savon pusėn. Viskas
Pirma jie 

jam'nenorėjo skaitytis su žmonė-
1 1 y "3 su 

surengtose 
prakalbose j

tatyt ant savo. Ir štai, p 
-  —— ■ --------- I kvietę kun. Mickevičių,

V KORESPONDENCIJOS OTsanizu°ja n^gumi

PHILADELPHIA, PA. 
“Lietuvių Diena” ir LŠF.
Iš visų lietuviais apgyven

tų kolionijų buvo garsinta, 
kiek surinkta aukų, tuo tar
pu iš Philadelphijos, kur 
lietuvių randasi gana dide
lis skaitlius, iki šiol nieko 
nesimatė. Kodėl taip, neži
nau. Tiesa, “Lietuvių Die
ną” mūsų mieste buvo pasi- 
žiaboję tautininkai su kle
rikalais- Bet man nesvarbu, 
kokios sriovės tą dieną rin
ko aukas, tik svarbu suži
noti, nes ir patys kolekto
riai nežino. “Lietuvių Die
nos” komitetas laikraščiuo
se nepaskelbė ir dabar vieni 
sako, kad surinko du tūks
tančiu, kiti — tris tūkstan
čius, treti —keturis tūks
tančius. Daleiskime, kad ir 
keturi tūkstančiai, kaip kad 
tūli žmonės pasakoja arba 
spėlioja, tai visgi iš tokio 
miesto, kur randasi apie du 
milionu gyventojų, būtų per 
mažai, -nes Bostonas turi 
r >ę miliono gyventojų ir 

i surinko daugiau aukų.
Dabar ir kįla klausimas, 

kodėl taip atsitiko? Atsa
kymas aiškus: kur tik ‘‘Lie
tuvių Dienoj” dirbo sociali
stai ir jų simpatizatoriai, 
ten daugiausiai aukų surin
ko. Mūsij gi mieste viską 
darė tautininkai su klerika
lais, po vadovyste
Kaulakio, todėl ir pasekmės 
tokios liūdnos.

“Lietuvių Dienoj” nema-

WATERBURY, CT.

T. Matas jau atidarė šo
kių mokyklą. Mokyklos ati- 

1 darymas įvyko 17 d. Sausio, LV 
turto svetainėje ant Green St., !ir 

Geistina būtų kad visa jau- 
Į nuomonė imtų lekcijas pas 

naujas Matą.
28 d. sausio svetainėje ant 

ke i Green st., 48, bus laisvama
nių prakalbos. Kalbės drg. 
J- Neviackas.

Waterburietis.

i • visuomenė, kuri išrinko LŠ.'eina ant vėjo. 
F komitetą ir liepė 
dirbti, turėtų pažiurti, 
jis ištikro ką nors 
Jeigu neveikia, paleisti 
ant poilsio ir išrinkti 
kuris pildytų savo užduotis.

Kazys Liudas.

LAWRENCE, MASS. 
Parapijos Streikas ir 

pasekmės.

", ar mis, dabar — žmones 
veikia.-jais. Neseniai

jį kun. Žilinskui 
tokį, kiaušiniai pradėjo skraidžio-

Įti publikoj (iš Virmausko 
parapijonų rankų). Mat, Į 
publika norėjo priversti! 
kun. Ž. nutilti, kuomet jis 
pradėjo kalbėti, kad nuo 
kunigijos, ’’kuriai, dievas su 
teikė valdžia”, nereikia rei

• kalanti atskaitų. Dar noriu i 
I priminti, kad minėtas pra-i

Bereikalingas kunigėlio 
pi akaitavimas. Dabar žmo
nės nėra tokie mulkiai ir 
supranta, kur teisybė, o kur 
melas ir akių muilinimas.

Parapijonai

Draugai, nepraleiskime 
šios progos, visi vėl užsisa
kykime organą, nes žinoce, 
kad skaitydami organą ne 
tik sužinome viską apie savo 
draugystę, bet dar įgauna
me daugiau supratimo, nu
žengiame toliau progreso ke 
liti.

Draugystės sekretorius
P. Pečiulis.

WOONSOCKET, R. I.
9 d. sausio sustreikavo 

American Wringer Co., dar
bininkai, reikalaudami 9- 
valandų darbo dienos ir ant 
10 nuošimčių pakėlimo algų. 
Reikia pažymėti, kad šios 
kompanijos darbininkai jau 
trečią sykį išėjo į streiką. 
Pirmuosius du sykiu laimė
jo, bet nežinia, kaip dabar 
bus. Nors darbininkai susi
deda įvairių tautų, dau
giausia franeuzai ir austrai, 
vienok laikosi vienybėj.

Šiame miestely darbai ei
na. gerai; iš kitur pribuvus 
darba galima gauti, bet

SO. BETHLEHEM, PA.
Nors šis miestas apgyven

tas ateiviais, vienok lietuvių 
rekiek tebėra. Sausio 13 d, 
buvo pirmas lietuvių teat
ras, parengtas vietinės LS' 
S., kuopos. Lošėjai buvo iš 
Kaštono. Nežiūrint, kad o- 
ras ir nebuvo tinkamas, bet 
vakarėlis visgi pavyko ne
blogiausiai. Publikos buvo ir 
manoma, kad kuopa dar 
kiek pelnys. Lošė komediją 
“Piršlybos”. Veikalas geras, 

■tik gaila, kad prastai sum
išė. Tiesa, merginos bei 
motorįs savo roles atliko ne
blogiausiai. Tinkam iau šiai 
nudavė motina, nors jos rolė 
ir nedidelė. Piršlė irgi lošė 
tinkamai, ir kaip atrodo, iš 
jos gali būti nebloga lošėja, 
Jaunoji, kurios buvo svar
biausia rolė, gali lošti, tik 
žinoma, reikia ją pravesti — 
patėmyti, nes kaip atrodė,, 
tai visi lošė pagal savo nuo
mones, pertai ir buvo visom 
stokumu.

Labai atsiliepė ypač ant 
jaunosios, nenugrimiravi- 
mas, nes iškart nebuvo ga
lima išskirti motinos nuo 
dukterės. Lošė dar tarnaite, 
bet jos rolė maža. Abelnaų 
.moterįs vertos pagirimo. A- 

riiko palaidoteė“ant pyvyrus ir Pasa* 
’ 1 , įkyti, nes tik Blynas buvo

p !šiek tiek tinkamesnis- Ka
pitonas, galima sakyti, ne
lošė, bet deklamavo, jo 
draugas Piršlys, rodos veži- 
Imą traukė, nes kur sustojo, 
I tai sunku jam buvo iš vie
ptos pasijudinti, tarnas visiš
kai lošimo nesupranta ir 
dar buvo apsirengęs papras
tai amerikoniškai. B ai tano- 
sis buvo šiek tiek tinkames
nis.

Nors yra sakoma, būk 
vi-AMno nereikia peikti nes lošėjai 
kūdiki inust°Ja energijos, bet gaila 

kada jie ir veikalą sugadina.
Prieš perstatymą dekla

mavo maža mergaitė, p-iė 
'Berukščiutė, kuriai publika 

gerokai plojo. K.

TORRINGTON, CT.
Vietos kuopelė Lietuvių 

Soc. Sąjungos parengė pra
kalbas City Hali. Kalbėjo 
drg. L. Pruseika kuopelė tu
ri tik 5 narius, bet visi jie 
energiški vyrai. Po prakal
bai prie kuopelės prisirašė 
4 nauji draugai. Taigi da
bar kuopelė bus stipresnė. 
Gi rdėties, kad draugai 

Įrengs balių Sąjungos nau- 
•dai. Aukų per prakalbas 
I sumetė virš $7.00. Tai, pa
lyginamai, labai, daug.

Po praklabų dar tapo sut
verta LDLD. kuopa iš 10 
draugų. Visi pasimokėjo ir

SCRANTON, PA 
Pranešimas.

28 d. sausio, Auditorium 
svetainėj, bus prakalbos; 
kalbės pp. Bulotai ii’ Žemai
tė. Pradžia 7:30 vai. vaka
re. Visi vietos ir apielin- 
kiu lietuviai malonėkite i v v

nes galėsite daug naujo iš
girsti apie lietuvių vargus, 
apie Lietuvos likimą ir 11. 
Man rodosi, kad nesiras nei 
vieno lietuvio, kuris neno
rėtų išgii*sti apie savo tė
vus, brolius, seseris ir gimi
nes. Taigi dabar turės ge
ra proga tai išgirsti.

uždarbiai menki.Laikraščius skaitantiems 
lietuviams plačiai yra žino-' 
mas Lawrence o l_)ai‘aPij()vs kalbas Virmauskas surengė 
streikas, kuris tęsėsi virš paų vakara, kuriame vie
netų laiko. Streikuojančių tinis fondo kom> turčjo su_ 
parapijonų tikslas, buvo rengęs teatrą del nukentė- 

i iusiu nuo karės, v v
l Pastaruoju laiku čiela ei
lė prakalbų buvo surengta 

| “studentams”. Ant vienų ir 
aš su drgg. buvau nuėjęs. 
Kalbėjo koks ten t.eisių “stu- 

.’ (lentas”. Tema — “Litera-
”, kalba — piemeniškas

CLEVELAND, OHIO.
13 d. sausio buvo vakaras 

Susivienijimo draugysčių, 
kalbėtojas užrašė gana [kurios nori pastatyti nuo- 
daug “Laisvių.”

Klausytojas

i jo vietą gauti geresnį, są- 
žiniškesni.

Per 16 (?) metų Lawren
cieciai užlaikė seną, mažin
tų, $14-000 vertės, bažnytė
le ir negalėjo jos išmokėt, 
nors įplaukos būdavo milži-‘

Ant galo pamatė, ' 
kad bažnyčia jau baigia pabaigos> maniau

savu narna. Plakatuose bu- v c S. P Shonas.

kunigo niškos.

MONTELLO, MASS.
Sausio 7 d., daktaras F 

Matulaitis skaitė prelekcija

bes, dainos, deklamacijos ir 
balius. Prakalbų nebuvo; 
pirmininkas pasakė, kad 
kalbėtojo nesą, o apie sve
tainės statymo reikalus di- 
•cktoriai paaiškinsią. Bet

BRIDGEVILLE, PA. 
Parapijonų vargai.

6 d. sausio mirė Antanas 
Kasputis, pirmasis organi
zatorius lietuvių parapijos.^burnojimas socialistų. Lau- jš higienos. Po paskaitai bu-

griūti (laikosi tik šriubu pa-'U yo užduodami klausimai, ir direktoriai nuo paaiški- Kasputis daug triūso pade
. gelba) ir reikia naujos.'Nu-.................. .. '

žai ir LSF, šalininkų nuėjo s.pirko plečiu. Bet bažnyčios bet km. tfĮU. Bijo Tokj ?mo.
------------------ ------- ... npra 1S k0 pradet statyt.iglJ kritikuoti per spauldą _

savęs pažeminimas. Na, bet 
nuo jų nieko geresnio ir ne
galima reikalauti, kadangi

į talką pas klerikalus ir 
tautininkus. Bet visgi Galvosukys. Mano, kad jei- i 
svarbu bus išgirsti, kodėl L. gu ir sudės brangius 
ŠF. vietos komitetas nedaly- centus pastatymui 
vavo “Lietuvių Dienoj”? Į tai vistiek per daugelį me 
šį klausimą turėtų atkreipti tų turės mokėt ir 
atydą ne tik vietos skaity- neišmokėt. Baisu ir 
tojai, bet ir visi kiti.

Pirmiausiai 
vietos LŠF. komitetą.

v

Sausio 10 d. F J. Bago- 
čius skaitė — “Romos isto
rija”.

Sausio 1 4d. M. Duseviče 
skaitė— “Amžinas medegos

nimų atsisakė, nes vienas Neorganizuodamas para
piją, daug darbavosi dėk 
bažnyčios ir tt. Bet kada | 
numirė, 
svetimtaučių kapinių ir 
tarnavo svetimtaučių kuni
gas. Mat, Kasputis gyvas 
būdamas tarnavo parapijo
nams ,one kunigui, todėl su 
kunigu susipyko ir prieš 
mirtį turėjo nuo visko atsi
sakyti ir pasakė, kad nu- ! 
mirus,lietuvių kunigas jam 
netarnautu. Velionio noras 
likosi išpildytas.
Kasžin, ar neverta apie to-

turįs šaltį, kitas negalįs kal
bėti, trečias nieko nežinąs 

z v
ir tt. Vienas direktorių at
siliepė, kad jis nieko nekal
bėsiąs, o tik raportą paskai- 
tysiąs. Kada pradėjo rapor

savo i 
naujos, I 

Niekada ^sjas padaryty žmones Į keitimasis.” Prelegentai pu- tą skaityti, irgi nieko nega- 
.........  . . Į visas Įima buvo suprasti. TAU 

paskaitas lankėsi žmonės 
skaitlingai. Rengėjais buvo 
LT- Namo draugija. 

*****
“Lietuvių Dienos” komite

to nariams (sandoriečiams 
Į ir klerikalams), labai pati- 
Iko dirbti ranka rankon su 

atsitiki- ’socialistais, todėl užsispyrė 
” palaikyt ir 
Kaip jau buvau 

!rašęs, viena “vienybes” re
zoliucija per 1 
mHingą 31 d. gruodžio bu- da pareikalavau 
vo atmesta, tačiaus nežiū
rint to, 14 d. sausio vėl “L. nę, man buvo atsakyta, kad

nra- lsau. Paklusniais, o kad tą-bHką. užganėdino. 
T atsiekti, reikia savo pusės

• • v 1 J T ‘ ♦ įeikia i bjauriausius darbus slėpti,
iiaoI/at i Avim toi-i ' # e A 7

arba juos kitiems primesti 
ir kitų sriovių tikslus bei 
principus atbulai “aiškin
ki”, kad savo žmones nuo
tjų atbaidyti, neduoti kitų
į suprasti.

Kai]) Lawrence’o

aš kaltinu jieškot. Parapijonai jau; 
, per Į seniai nerymavo, suprato 

jo neveiklumą palikta “Lie-1savo apsileidimą ir laukė 
tuvių Diena” tautininkams įtinkamos progos, kad ’ pa
ir klerikalams ir iš tos prie- reikalauti savo teisių, t. 
žasties daugelis LŠF. prita
rėjų nuėjo pas juos į talką- 
Kuomet kituose miestuose 
LŠF. komitetai uoliai ren
gėsi prie “Lietuvių Dienos”, 
musų komiteto nariai nei lektorius, Jasaitis juos at- ;Lkri XIII amžiaus kryžei- 
puse burnos neprasitarė irJnetė ir pastatė _
t’k vaikštinėjo į tautininkų (mus- To tik ir laukta. Pa- teisybės, nei pasigailėjimo, 
ir klerikalų susirinkimus ir ^anijonai tuojaus nutaria nm gėdos, nei artimo mei- 

ausė, ką pastarieji kalba, j iškelti Jasaitį, o į jo vietą (1< 
Pasiklausę tų kalbų, pasa- ! gauti anot jų 
lydavo kad ir jie reikalau-'saitis nė krust. Tik pasity- 
ja trečdalio aukų, !
bus surinktos “Lietuvių Die- jūs man padarysite? 
noj”. v Į “Ko jūs pučiatės,

klerikalai ir tautininkai prieš jautį?” 
pamatė, kad LŠF. komi- Nelengvas darbas, 
tetas tik prašo trečdalio su- ■ rapijonai pasiuntė atstovus, tų F 
rinktų aukų, bet prie “Lie-;vyskupą. Sugrįžo. L. , 
tuvių Dienos” nesirengia, |nieko. Apskelbta streikas- 
atsakė jų prašymą išpildyti. Į Vietos bažnyčių galva — O’ 
Jie gerai žinojo, kad dau- Riky — pradeda siųsti sa-, 
gelis LŠF. simpatizatorių ir y° airius i 
taip pas juos nueis į talką, čia, kad ją p

y., kad parapijos visur va- i 
lia būtų, o ne kunigo. Kun. 
Jasaitis pats tą progą jiems 
priskubino: parapijonai sa- ’nai parodo, tai Romos j tą “vieny! 
vo susirinkime išrinko ko- k-in. ir jų pageibininkai yra ant toliau.

jam tinka-lv’ai* Nėra pas juos nei

“penesni” Ja truoti juos galima, kad ir!P.” komitetas turėjo mitin 
šiuo faktu; |gą ir nutarė išnaujo

Prieš ’’Liet. Dieną” vieti-jkelt “vienybės’’ klausimą 
fondo kom. pasiuntė sa- Šiuo.sykiu paskyrė

kurios įčiojo iš jų sakydamas: “Ką 
?” arba: r-1 

. vo delegatą pas minėtąjį tė- .žmones: 1 klerikalą, 1 san- 
Ivą O’Riley su prašymu, kad dorietį ir 1 LŠF. šalininką, 
jis savo bažnyčioj paskelb- jkurie turės išdirbti pienus, 

>aky-! (išlygas), kuriomis būtų ga- 
.apic Įima suvienyt visus tris 
štai fondus į vieną ir dirbti sy- 

; atsakymas gauta: jkiu. Už savaitės laiko ko- 
.“Lietuvius protestonus gel-(misija priduos pagamintas

1 .‘“išlygas” ir reikia tikėt, ko- 
i priims ir šauks vi- 

jie Law- . suomenišką mitingą, — to- 
neprigul- jde! kiekvieno pareiga rim-

J i “L. Dieną” ir į 
be tu norą kelis žodžius

gelis LŠF. simpatizatorių ir vo airius Į Jasaičio bažnv- '>eciau, bet su Lietuviais ka- j islyga: 
taip pas juos nueis j talką, m-ą, kad ją palaikyti. Jasai-,ta ikais nenorui nieko tu- [imtetai 
nes jų komitetas nieko ne- [čio bažnyčioj airių — it avi-'»et patol, pakol 
veikia ir sulaukęs “Lietuvių! mj — pilna, kiekvieną nedė- ,^‘”ca o 1]’a,a.1įys 
Dienos” taipgi nieko 
veiks.

Taip ir atsitiko, 
pusė rinkikų, kurie 
rinkę aukas LŠF., nuėjo

ne. :lią. Parapijonams prisieina
I jau pas Father O’Riley 

Veik maldauti malonės, kad duo- 
būtų tų kitą kunigą. Eina patys, 

‘ , į siunčia savo moteris ir net 
talką pas klerikalus ir tau- mažus kūdikius
tminkus. Daugelis tų ko-

Tik iš
girdau, kad šis darbas esąs 
varomas jau treti metai ir! 
Šerų esą parduota už 6,000 
dolerių- Jeigu lietuviai už
tektinai neišpirks Šerų, tuo
met pradėsią juos svetim
taučiams pardavinėti. Vie
nas gabesniųjų direktorių. . . . v Lkius apsireiškimus pagalvo-
pasakė pasakaitę Apie zy- ]<]Į]ems parapijonams? 
dą ir kunigą” ir padeklama- Tula atQ.a] 
yo vienas eiles, kurios ,pub- kolektor‘ių nuvežė

,v ;Patik°- I as^lJ.i a^idc- ikrikštyti. Kunigas buvo 
visuomenišką, jo seių pai davinėjimas. Ka-^k|as anį. kolpktoriaus

. - .. ? 2 P atesniiypripažino, būk jis neatlikęs j
m oimacijų apie tą svotai- , išpažintie, todėl ir kūdikio i

v. . nekrikštiio. Kolektorius tu-j
mačiau ant popieros numa-[,.(-io va?iuoti svetimtau-1 

pa- liavotą svetainę ir užtenka.
Daugiausiai Šerų turi pir- 

tris'kę šios draugystės: Šv. Ka
zimiero, Šv. Juozapo ir Ka
reivių draugystė.

.LSS. 3 kp. Koreps.

dą ir kunigą” ir padeklama-

M AHA NO Y CITY, PA. 
Pranešimas.

29 d- sausio bus susirinki- 
•mas Laisvės Sūnų draugys
tes, todėl visi nariai malonė-

JOKŪBAS

vėl nuveža e afw.

rupijos komiteto narys 
kr.nigo pataikūnas, 
kūmą pasiėmė tokią, 
su vyru negyvena. Nors ku
nigas tą gerai žinojo, bet

bet 
kuri

KA-NCTERIUN

Paisl*- 
eiziįTt# 
<w*n» **•

nad»a

:<*•> 5

nieko nesakė. Dabar žmonės
stebisi ir vieni kitą klausia, TEISINGIAUSIA UŽEIGA

2M WYTHK AVIU, Nartb W
BROOKLYN, N. Y.

Greenpalnt 8811.14 d. sausio jau ir musų

Visi draugystės nariai ži
no, kad mūsų draugystė be 

nuo^)rSano’ nes P^J1‘citų metų 
pjr_ilaikas pasibaigė, o šiemet; 
re_ Į dar nesame naujai apsirin- 
-- jkę. Turint savo organą, 

tautininkų (laug ge!?au . tva.rkosi 
gi fondas veik niekam neži-draugystės reikalai, todėl .

—............... ša]į_‘geistina būtų, kad nariai ir.
fondų šiems metams apsirinktų I 

jie

Reiškia: tai apie tai pagalvot, 
katalikai Atydai Lietuvių

TURINČIUS GIMINES TOSE GUBERNIJOSE 
KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI.

Per musų bankų galite pagelbėti savo giminėms bei pažjsta
ru iems užimtose vietose vokiečiais. Męs turime

Sutartį su Vokietijos Banka
Perline, todėl galime persiusti pinigus j tas vietas ant sumos auk

ščiau 800 markių.
MUSŲ BANKAS PO NUOLATINE VALDŽIOS PRIEŽIŪRA 

TODĖL TAVO PINIGAI GVARANTUOTI
Norėdami gauti daugiau informacijų, kreipkitės ypatiškai ’ar ra
šykite laišką pas

HENRIKAS C. ZARO, Bankterfaq
Metropolitan Saving Bank Building,

No. 1 Third Ave., cor. 7th St, New York, City.
t . ’ -4-(-r , ...... - - - .....................

minga bažnyčią.” 
lai visi Lietuvos 
miršta iš bado, vien tik dėl'pradžios karės gyvuoja 

pa- 'meiviškos visuomenės 
Štai rn i amas LŠF., o tarpe katali- j 

jums pasigailėjimas ir arti- kiškos.

to, kad Lawrencieciai 
reikalavo savo teisių.

Tarpe vietos lietuvių

>
«—LŠF.,;, —su ašaro

mis, visi maldauja išpildyti , 
Neišgirdo1 

jų maldavimų. Parapijonai
lektorių ir dabar spjaudo, jų reikalavimą.
kad ėjo rinkti aukų, šalo, j- -—-2----- .... ------ 1 „-----

argo ir dabar nežino, kiek'pradeda jam sakyti, kad ne-
o surinkta aukų ir kokius [išpildžius jų reikalavimo, jie 

aisius ta diena atnešė. Gal organizus neprigulmingą 
ar komitetas nesuskaitė ir parapiją ir pasistatys ats- 

<aip suskaitys, tuomet pa- kirą bažnyčią. “Kur jūs im- 
elbs? z site pinigų,” — užklausė jų,

Todėl nenoroms reikia pa- Parapijonai, pasijutę už nie- 
jsti LSF. komitetą, f

kad ėjo rinkti aukų, šalo,

mo meilė.
Antras faktas: kun. 

saitis užgriebė 
draugijos (MDAVD.)

m

site pinigų užklausė jų.

Ja- nomas... Didžiausiais 
pašelpinės ninkais suvienijimo 

j ve-*yra tautininkai. Mat
liavą? Prisiėjo eiti į teis- tuomi tikisi “garbingai pa- , . . .
mą- Draugija bylą laimėjo, laidot savo nesantį fondą, jnepnverstinai imti, organą 
Bet Jasaičio advokatas pa-Klerikalai mielai pritaria skaityti, bet iš liuoso no-

sau organą.
Šiais metais likosi nutarta

davė bilą augštesniam teis- Į susivienijimui, nes supran- ro. Todėl nariai, norintieji
‘ _ ___ __ ' ; “ riieko organą gauti ir siems me-

ir marškinius parapijonams1 nepralaimės, bet dar su tau- tams, malonėkit atsilankyt į
’-* ‘ ‘ ųžsiregis-

mui. Jeigu būtų įmanę, tai ta, kad tuomi netik

g S pas-'jbfttų nuplėšę ir prie Romos įninku pagelto visados tu-į susirinkimu ir
F'

■ ą,
S

■'
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LAISVĖ
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ORAKULO PATARIMAI. didžiausiais

jo kūną ir iš to daro
ne-

ir

sun-

LIETUVIAI!

rašo, I
7)ir pinigų.

good time
a

att.

w

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISU REIKALŲ.
I’

'P
rJSKMWMAMMMn

U

Tai. #86 Greenpeiet.
J. MARTINAITIS

o > 
w

■—<

Kalbame Lietuviškai, Lenkiš
kai ir Rusiškai.

t r*, nu da- 
: ir paaiš- 
i 20 metų 
šiomis pa

pilei! mą, už-

M

32

tai: nu
u. pilvo, širdies, plan-

se atsitikimuose ir patarnauju 
visokiuose reikaluose.

\ DOBROVOLSKIS^
37.7 Graham Ave.

cor. Skilman av. Brooklyn, N Y.

JUOKŲ 
g KĄSNELIAI g.

Klausimas. — Mielašir- j kunigai ir kiti dvasiškiai, 
dingiausias Orakule! Mel- kurie žmonėms pardavinėja 
džiu man paaiškinti šiuos, 
visiškai mano puodynei 
suprantamus, dalykus.

1) Katalikų kunigai 
pravoslavų popai vadina
ve Kristaus įpėdinais, bet

taus prisakymus?
2) Katalikų kunigai neže- 

noti, o pravoslavui popai že- 
noti, todėl paaiškint man,

veda ?
3) Kodėl katalikų kunigai 

nesiženija, o visi kiti dvasi
škiai ženoti? Juk ir Kris
taus apaštalai buvo ženoti, 
net ir šventas Petras, pir
mas popiežius.

Pati išvažiavo i šiltus van
denius.

SUčfiDYK PINIGUS 
IR SKAUSMĄ.

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

DR. J. LIEBERMAN, 
DENTIST A S,

408—410 So. 2nd St.
Brooklyn, N. Y.

Pel. Greenpoint 1569.

A. DOBROVOLSKIS
Pirmo* klesoa CAFE.

Geriauei Girymai.

TEISINGIAUSIA ir GERIAUSIA 
LIETIJVI1KA

APTIEKA
Sutais&u receptu* ■* didžiausi* 
a lydą, nežiūrint, ar tie receptai 
Lietuvos ar Amerikos daktarų. 
Tai vienatinė lietuviška aptiek* 
Bostone ir Massachusetts valstijoj. 
Gyduolių (palit gaut, kokios tik pa
sauly yra vartojamos. Galit rei
kalaut per laiškus, • ai prisiusi* 
per eipresą.

K. SIDLAUSKAS,
Aptiekorists ir Savininkas

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

Tel. So. Boston 21014 ir

LIETUVIŠKA APTIEKA
Siuomi pranešame, kad gavome daugybę daiktų, reikalingų iiaa* 

■ezonul. Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiekų, gali*** 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi iit»- 
klų vaistų: 1) MIXTURAS, labai geras nuo kosulio vaikams ir dide
liems, bonka 25c. ORRAPH'AS, Linimentas dėl reumatizmo. Be»- 
ka 25 ir 50c. 8) Tikra lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir W*. 
ŽUVIES TAUKAI, reikalingi dėl Įvairių ligų žiemos laike. 5) ĮVAI
RUS VAISTAI DfiL ATAUGINIMO PLAUKŲ ir TONIC’AS. 6) 
KVEPIAiMčIŲ MUILŲ, Įvairiausio pauderio, odekolonos, perfumoe ir 
visokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas džl vi
durių. Bonka 60c. Kraujo Valytojas — bonka |1.00. Mūsų aptiekė
te kalba lietuviškai, rusiškai Ir lenkiškai. Todėl kviečiame atsilai
kyti. Visas persiuntmo lėšas apmokame męs. Siunčiant laiškas, 
galima siųsti pinigais arba įtampomis.

L SHAPIRO, Lietuviik u* Aptiekoriu*
4Ii So. 2nd Street, Kampas Union Avs

Hkyrlua: 745 Drigga A v*., kampa* 2nd St., Brooklyn, N. Y.

f Jonas MATHUS

I
 GERIAUSIAM DlDfii 

IK SVARIAUSIAS KALJA
NAS VISAM’ 80. 

BOSTONE.

m vi ir užkandžiai. Patarnavi
mas prielankus. Atsilankykite. 
® persitikrinsite.

JONAS MATUOS 
(Lietuvis Savininkam) 

242—-344 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

(Dešimts žingsnių uue Lietsavlę 
Labdarystės Drawgijes r.xjttj.

Teipal mes kepam" 
riausius 
joms ir 
liams *

kitokiem.“

i.-ių ir norėdami valgyti 
n:ą, puikiai pa
imu, tai visados 
į j mus. Duoną 

siunčiame ir kitą miestą.

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

Reikalaudami informacijų jdėkite štampą už 2 centu.
Pabėgėliam nuo karėa nusiunčiu pinigus ir laiškus nes per mane 
Banką 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 i Ameriką, kreipkitės prie mane. 
Taipogi parduodu LAIVAKORTES - ŠIEKORTES ant visų linijų 
ir geriausių laivų.
Kas nori pasidėt savo pinigus į Banką, tai aš mok* 4 nuošimti 

Ir galite gaut savo pinigus atgal ant kožno pareikalavimo.
Mano hankos yra gvarantuotos, per New Yorko ateitą, užtat Jūb 
pinigai užtikrinti.
Parduodu farmas, lotus ir namus. Padaru* ir užtvirtinu visokiu# 

dokumentua-raštuB ir išjieškau dalis.
Padarau apdraudimus (Insurance) gyvasties, nuo ugnies, ir 

VISOKIOS RODOS-PATARIMAI DOVANAI.
Kreipkitės šiuo adresu:

BANKER JOHN KOVACS
1 e,. , Filis: 155 CLINTON AVE.,36 Grand Street, maspeth, l. i. n. y.

Boroaeb Br<wklyn.

F. MAS1ULEV1ČIUS ir SUNA1, Savininkai.
209 BEDFORD A7E. (Tel. 2876 Greenpoint) BROOKLYN, N. Y.

NUSTOJOTE SVEIKATA

Kaip pati prašo, 
siunčia čekius ant 
dviejų doleriui ir

šimto, 
daugiau.! 

klausimus atsakysi, tuomet' I'ačiulė pinigų turi ir liuk
as tau gerai užfundysiu. isminasi. Pagaliaus, inaty-

didžiausias priešas?
Jeigu tu, Orakule, į visu

NEWARKO
AKUŠERKA

Tr . šiina rašo jam sekantį lai- Atsakymas. — kaip ma- ' 
tau, tu jau ir dabar esi Mano širdele. Atsiųsk 

... i man 1000 doleriu, tai gausi yymas galybes visokių 1()00 bučkiu Bu-kiai bran. 
klausimu- Ar tik nėši su *

(lęs, Kad taip susirūpinęs 
kunigų gyvenimu ir dora? 
Veikiausiai jauti sąžinės 
graužimą, todėl kad užnuo- 
ijus tą kirminą, kuris tau 
-•duoda ramumo, priver

stas esu atsakyti į visus ta
vo klausimus.

1) Nors kunigai ir popai

inchts po metui a 

-erzančių žmonių. | 
k:ek aš išgydžiav, .

• yvcūmą. Jeigu |
Įkūrėjo vartojant r 

ir jaučiatės nuo
ri i< ko nelauk- '
gerai supran- *

Pabaigusi Imperatrlc* MarlJ A- , 
kušerkų mokyklą Peterburgo ir n 
Dipliomuola New J«rsey valuti- .( 
joj. Turiu puikias pasekmes 
praktikoje prie gymdimo, taip-1 
l'i sferai apslpažinui su sipto-Į 
mals visų moteriškų Ilgų ir rei-i 
kalui esant, galit® gauti patar
navimą.

O. STROLIENfii
Jasnižkaiti

S15 Walnut St.,NEWARK, N. J.
Telephone: 4085 Market.

S052

nerv.i ir lytiškų ligų 
?)a» žinom;} elektrišką 

ir X-.-pinduli<H. per kurią 
i.iurei kūne, 

turi tokius 
kibai bva.vts

Nusipirk gerus ir tvirtus čeveryltus i

aš tave pamokinsiu. Atsisė
do ir rašo čeki: “pagal or
derį išmokėt mano pačiai 
tūkstantį bučkių.”

Gavo pati čekį, o gi žiuri, 
kad čekis išrašytas ant tuk
siančio bučkių. Dailioji po-

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

157 GRAND ST., 
BROOKLYN. N. Y

ONIAUSIA UŽEIGOS) 
VIETA PAS

A. SHRUPSKI
< 140 EAST 22 ST,N.Y.

aparatus, dėl 
Chemiškas iš- 
Ncatidėliokite 

■’.t rvtujaus bet tuojau ateikite pas 
imtina:
R. LEONARD LANDES

> vai.: nuo 10 vai. ryto iki 8 
vakare, šventadieniais nuo 10 

ryto iki 4 v:.L po pietų.
140 u. 22nd St.., Lexington ir t 

3rd Ave., New York City.

xadina save Kristaus įpėdi- (r,;u^ net pirštuką burnon į- 
niais, bet kaip vieni, taip ir (1-jo iš inisistebėjimo. Mat, 
kiti seniai Kristų subytmo. i jj paĮį ra-^ vyrui, kad buč- 
K ristus vaikščiojo nusku- lį.-.j brangesni už dolerius, nnrli»ictl/A0 nrdn ’ . _ręs, basas, apdriskęs, netu
rėjo savo namų ir mirė ant 
kryžiaus. Musų kunigai ir 
pravoslavų popai gy 
didžiausiam pertekliuj, 
ri nuosavus namus, automo-

tai vyras ir atsiuntė ne do
bi iu bet bučkiu. O su do
leriais, jai būdavo visados 
lengviau.tu-' Ilippodromo.

Mokslo Nereikia Jieškot
>Jro. kad tnes nurodome kaip lengvai Išmokti anglų kalbų, aritmetiią; .< 
&5čuvių kalbos gramatikų savo namuose liuosame laike. Visi išmokit^ 

Nurodymai Ir knyga DYKAI. įdėk stetnpą. Adresas*

KoresDoadenciiiae Mokvkk 1327 N, RobevSL. Cbi^

Pass varne galite gaatl «kx- 
aiaiuiie nlaun, puiki** deffti- 
*4n ir wkanaHB vyno. 
tamaviieiXB pulkiaKidan, 
oikita, « pttreltikrlniita.

p»- |R. I.A. LEVITT
SURGEON DKNTISTAS

LIETUVIŠKA APTIEKA

APTIEK Adantų swstabdan 
aot.syk. Išlrnakia b* jekic 

Faklaaikit*, 
pas Mina dantis talpi.

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

| e S. 2nd St., : |
J* BROOKLYN, K. 7. H

^8^8^
DIDELA PROGA

DEL VYRU NUSILPNEJISW
ANT LYTIŠKU ORGANU

žemiau paminėtas gyduoles galima 
apturėti per pačtą:
Nuo reumatizmo ........................
Kraujo Valytojas ..........................
Vidurių Valytojas ........................
Vidurių Reguliatorius................
Trojanka 25 c., 50 c., ir $1.00.

Ir visokias kitokias gyduoles
visokių ligų, kurios čia dar nepami
nėto.-. galima gauti per pačtą.

T. A. URBONAVIČIUS,
151 METROPOLITAN AVĖ.

$1.00 
1.00 
1.00 
50c.

NORINTIEMS PASINAUDOT PROGA.
Geriausias grafafonas su dabartinėmis lietuviškomis dainomis, labu! pl- 

glai, kurie kreipsis pas mus.
DYKAI

1G00 adatų h
DUODAME 

20 lietuvišku dainų, 
albumą.

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

i’risiųskite 3 dol. rankpinigių, liku
siuos užmokėsite prie atsiėmimo. Gra
fafonas. su didele triuba, pauks”o+aii 
kraštais, mechanizmas grafafono ge
riausios konstrukcijos, kuri į, Hm* 
užsukti laike grajinimo. Tinka r« 
kordai įvairaus didžio. Balsą išduo
da vystą, kuris girdėt balsiai ir *li- 
kiai. Vietinių meldžiame atsilankyti J 
musų krautuvę, kuri atidaryta nuo 
9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro ir taif 
pat nedčldieniais. Siunčiame dykai 
katalogą muzikališkų instrumentų »ni 
pareikalavimo.

ščius susikrauna i du mai-

m H.

“\ lenybės Lietuviiiin-
pačias. Vadinasi, jie
bosni už Kristų ir todėl nei 
vieni, nei kiti nepildo Kris
taus įsakymų, nes jie jaučia-
. i u z bu u i a n 11 Rytoją ^t'liu ir vienas žmogus nune-
gabesniais ir išmintingos-į |)ačta. Po kiek maišu- 

špultii kiekvienam /.mo
ję i gu tuos pačius laikra-

niai

būt doru, nes greta

‘prantama, papildo nedory
bes ir susilaukia kūdikių. 
Visiškai kitaip elgiasi tie.! 
kurie nesiženija bet užlaiko 
po dvi ir tris gaspadinesj

kada ji mato ir kada 
nemato. 3j0 Grand Str

nuo
(lol. ru gvxran-

I I

-’SI ii

.— q

iiškai i

^ONDfNCf SCIiCCL.
---- O

<*

vainikėlis
raugijos,

Adresuokite:
GREATER NEW YORK PHONOGRAPH, CO. .

New York. N. Y. Dept. L.

Prisiunskite nuims 
N'isil jm<-.;io imt IvtijUm 

kaip lai n< rvln. paliks iš:- 
(los pi'i' \ arlojinia. į-.\ iliiol 
yra. salima pa sa k \ l i. <-u 
kurios iŠgV'li- jau lukštai

tik 50c.
org;i nu
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g:i n I i
I i y,'ll I

peš uodega, o sąžinė tyra, 
tartum tirštos kavos puo
das. Jeigu, kartais, pasitai
ko su gaspadinėmis kokia 
nelaimė, tuomet jas nusiun-Į

vieton draugijos.
os priežasties “V. L.” aišku, 
ad prie “Laisvės” neprigu- 

i nei viena draugija.
Patemyta klaida. Mene- 

Ižeris užsuko zeceriui ausi.
stijas ir viskas būna all j Bet, kodėl “V. L.” nepa- 
right. Taigi, kaip matai, ka- sako nieko, kuomet tenka 
talikų kunigai veda doresni palėmyt kituose laikraš- 
gyvenimą. jčiuose (per zecerio klaidą),

3) Tu žinai, kada žmogus esti parašyta josios vardas, 
apsiženina, tuomet jau pasi-1“Vienybė Liežuvninkų”, vie- 
junta didžiausioj pražūty.’ton “Vienybe Lietuvinin- 
Jis turi skursti, vargti
džiaugtis viena pačia, kuri, 
kaip medinis pjūklas, brū
žina jam sprandą. Kunigai 
būdami gudresni už papras
tus žmones, tą gerai su
pranta, todėl ir nesiženina.
Jie turi gaspadines ir tuomi 
užganėdinti- Kiti dvasiškiai 
yra kvailesni, negu katalikų 
kunigai, todėl ir ženoti.

ir ką?”.
Tos klaidos jinai nema

to. O kaipgi tuomet padary
ti išvedimą?— Liežuvninkė, 
Pletkų darytoja, Davat
ka?!!!!

Matomai nabagė “Vien- 
Liet.” turi vištalakius, ir 
kaip kada mato, o kaip ka
da nemato.

Teisingas zeceps-

Scvcros 
Lietuviškas 
Kaleadarius
1917 in»'linns jau

< i r 
iu n ii

RTV****.

dažniausia būna iki-
Tėjusiu apsireiškimu

dzin uždegimas, in
fluenza arba, mėšlun
giais krapas. Kad 
sulaikyti kosulį ir 
palengvinti slogoms, 
patariama vartoti

•nma/ NUtiinrirtr. « .»■ v *• ’>nb.o/i/ <
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sSevern's 
Gothurd Oil

| Severus 
Got hnr<l iškas

Aliejus. I

kaipo parink t inas 
Ii niinent as trinti 
sopančias vietas, 
ypač gimusias iš 
reumatizmo, per- 
sišahlymo arini 
uždegimo. 25 ir

t

so pc
ina i 
pusi

\ IU. kad pus
• nusilpm-ji-- 
arba kojos, ga 
\ idin iu. m-vii

TREJOS DEVYNERIOS

i trumpu klika padpris jus 
ais ir laimingais, imli gi 
iiambmtis pyvvniniu ir Jc 
iii atyd'is. idant pertikrini 
id gyduoles tų padu
joms DYKAI komplet i.škų 

kursą tu gyduolių, užtektinai ant 15 dienu 
kada gi prisiuostę mums savo antrašo lt 
pavarde, taip gi svkiu 50e krasos ženkle-

gulima TREJANKAh

SEVERA’S
BALSAM FOR LUNGS

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

persiiiiilima, Malonckite ntkri'lpti atyila 
ant to, kad tai norą nia-ž.a <!<‘žuto. bi-t 
komlet iškas kursas Išsigydytnul. užtekti
nai ant 15 die nu, labai tanko yra užtekti
nai išsigydytu ui. 'I’.i proga yra vien 
svarbia ant trnu^Hy laikų. Badykite mums 
noatldeliokit'*, taip-gl pram-škito kokiam I 
laikrašti skaitit" ta apgarsinimu Ir mea j 
tfisiunsiue inms tuolaus tas gyduoles. , 

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

5 Telephone r.K>u oreenpoint.

y

DAUNORUS trejanka yra tfkraf » *S3
1 1 lietuviška. Saugokitės padirbi-

mų -imitacijų. o 
tt

DAUNOROS trejanka, t. y. trejos ■M

’bO devynerios, tai ištikimiausias
C Lietuvių draugas-gydytojas vi-
d sose negalesa bei ligose.

DAUNOROS trejanka reikalaukit
prisiųsdami 35c.1 1 zvnklelmia (markėm)

w
7)

Kaina: 25 ir 50c.

apturėti pa
kosi! lio, per

nuo influen-

Prufonin apliekoHO reikalauti tiktai Severos Gyduolių, saugoties dirb- 
.................L ’ . , ' __  "Severą” 

kiekvieno pirkimo. Joi vietos aptiekoj negalima gauti, užsakius tuo-
timpų arba falsifikacijų ir visuomet pasakyti firmos vardų: 
Jirio kiekvieno pir’ '
aus bus pasiųsta. ’ >“

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa,

Dr. H. Mendlowitz

Gydau ligonius įvairiomis ligomis, 
o ypač mano specialu 

tai moterų liiios.
Gerai įsitėmykit adresą:

DR. H. MENDLOW1TZ
271 Berry St., Brooklyn,N.Y. 
r Kampas So. 1-mos gatvės. *

(1

rpįjĮj IL j

f™

NORA
SO

TFAKTAS, kad DAUNOROS aptiekoje 
yra didžiausias sądelis ir pasirinkimas 
Įvairiausių naminių gy duolių, visokių ša
knų, žolių ir 1.1.

REIKALAUKIT rašydami, kokly norite nemažiau kaip už 25c. 
bus jums prisiųsta.

S - ' LL - Č229
Vj w; ^’2_ kampas' north . gatvės^
•* r • ~ T'-

7)137

't



f

ATSKAITA ADI A J- Kancerevičia — po 25 c.
Al L Ao IXclKalUOSCo r Kancerevičienė 10 c. Viso

St Louis, Mo. — Atsisa
kius iš LŠF. vietos skyriaus 
komiteto,turiu pranešt drau 
gystėms, kuopoms ir šiaip 
ypatoms, kiek surinkta au
kų bėgy dviejų metų nuken- 
tėjusiems nuo karės-

Viešame susirinkime 27 
d. gruodžio 1914 m. $25.16; 
Šv. Kazimiero draugystė 
paskyrė baliaus pelną $3.25; 
šv. Kazimiero dr—stės su
sirinkime 3 d. sausio, 1915 
m. — $3.05; viešame susi
rinkime 28 d. kovo, 1915 m. 
— $5.00; viešame susirinki
me 2 3d. gegužės 1915 m. 
—$4.75; šv- Kazimiero dr- 
stės kolektoriai J. Blažis ir 
T. Tvaranavičia — $12.90;

New Kensington, Pa. — 
APLA., 9 kuopa metiniame 

’susirinkime išrinko 1917 me-l 
tams naują valdybą. Pir
mininku K. Stašinską, pa- 
gelbininku — A- Adomaitį, 
prot. sekretorium —A. Bu- 
džinauską, fin. sekrt. —A. 
Česnika, kasierium — St.

J. Dili ir F. Ubavičių* ligo
nių lankytojais — J. Sperc- 
kį ir V. Česniką maršalka— 
F. i’rboną. Kaip matyti, į 

.valdybon draugai

— $7.10.
Visiems aukavusiems ta

riu širdingą ačiū. Pinigai 
pasiųsti į LŠF.

Aukas priėmiau —T. L. 
Dundulis. LŠF fin. sekrt.

Draugijos, kurios turi 
“Laisvę” savo organu.

DRAUGIJA SUNŲ IR DUKTERŲ 
MELROSE PARK, ILL.

Pirmininkas K Jankauskas,
P. O. Box 749, ■' - - —

Pagelbininkas D.
P. O. Box 849, 

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

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

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

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

III.

III.

III.

III.

III.

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

Finansų rašt. F. Skamarakas, 
416 Wickliff Ave.

Iždininkas J. Willimat,
837 Central Avė.,

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

MarSalas 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 Lluosybčs svetainėj, 801—8th 
St., & Sheridan Rd. Waukegan, Ill.

APLA. DR-JOS CENTRO VALDY
BOS IR KUOPŲ SEKRETORIŲ 

ADRESAI:
Centro pirm in ink. J. M. Maskeliūnas/ 

2025 Colwell si.“,’Pittsburgh, TTa. 
išrinkti i1>irmininko i)a£elh-

(3015 Stay ton st. N. S. Pittsburgh, Pa.
1S, kad Į Centro sekretorius

iie energingai darbuosis dėl' 
kuopos ir visos draugijos 

(labo.
Naujai išrinktoji valdyba 

jau surado ir svetainę, ku- 
i ioje be atlyginimų galėsime

ii * mitingus laikyti. Svetainė

J. B. Miskevičia, 
S, Pittsburgh, Pa.
K. Varašis,

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

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

424 So. Chestnut Str.

LI ETŲ VOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, ’
Pirmininkas A. F. Sabeckis, 

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

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

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

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

166—10th Str. North Chicago, III.
Glob. M Rekis, 
Sheridan Road N. Chicago, Ill. 
Glob. R. Rulevičc.
S. Jackson st. Waukegan, Ill.

Kasos
1548

Kasos
1330

ILL.

Ill.

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. Liheris, 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.

VALDYBA CTDD. MIR7 
CLEVELAND, OHIO.

Pirmininkas D. Petrauskas, 
1600 Oregon Av<

Vice Pirm. T. Rimkus,
1062 Ansel rd.

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

F J n. Rašt. Antanas Banells, 
1447 E. 25th Str.

Iždininkas T. Neura, 
2202 Hamilton Ava.

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

Dainą repeticijos atsibuna kiek
viena sčrėda, nuo 7:80 vakr. o*t 
Schwab svetainės, 6131 St. Clair ava. 
Mėnesiniai susirinkimai atsibuna kas 
trečią pėtnyčią kiekvieno men«ria, 
nuo 7:30 vai. vakar, ant Schwab rvo- 
tain ės _ 6131 St. Clair avė. Knygynas 
randasi Neuros krautuvėje, 2047 Ha
milton avė. Knygos išduodamos kie
kvieną Panedėlio vakarą, nuo 7:M v 
va kare.

Knygius Pranas Tumoras, 
8570 E. 72 8L

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

F. Ųrlakįs
'313"~6Ch St., Charleroi, Pa.
W, UrncžĮs. 1429 Reedsdale St., 

1 ’ i t tsb u r gh, Pa.
W. Markūnas,
2120" Forbes St., Pittsburgh Pa. 

Kuopų sekretorių adresai:
1 kuopos — J, I. Alexis, 
P.O. Box 34 4 N ST> i am on d Str.

Pittsburgh, Pa.
2 kuopos P. Francikcvičus,
222 SagaifTore st. Esplein, 

Pittsburgh, Pa.
3 kuopos J (lalginas

lektoriai J. Baltrušaitis
K. Skleinikis — $3.56;
ros” choro kolektoriai P. ir 10, vakarinėj mokykloj- 
Baltrušaitis ir F. Delėnikai-, Susirinkimai bus pirmą lie
tis — $7.16; LSS. 4 kuopos dėldienį kiekvieno mėnesio, 
kolektoriai J. Daujotas ir .Sekantis susirinkimas, įvyks 
J. Dunaitis $3.25; LS ir D- :4 d. vasario, todėl visi kuo- 
draugystes kolektoriai J. pos nariai malonėkite atsi-
Klastaitis ir J. Budaičiutė lankyti. Pradžia 1:30 vai. po 

°"; pelnas nuo visuo- pietų.
laipgi geistina butų, kad 9 kuopos k. stąsm^a.s, 

kiekvienas kuopos narys 
skaitytų organą “Laisvę”.

4

7

— $1.25;
tino pikniko 27 d. birželio 
1915 m. $53.20; viešame su
sirinkime 9 d. spalių, 1915 
m. — $6.00; šv. Kazimiero 
draugystė aukojo $10.00; nu 
pirkta auksinis žiedas ir 
skrybėlė leist ant išlaimėji- 
mo, pelnyta $45.50; per A. 
Tvaranavičia pas K- Dam
brausko krikštynose 1 d. 
sausio 1916 m. $2.30; šv. 
Kazimiero draugystės susi
rinkime 6 d. vasario 1916 
m. $2.50; per A. Tvaranavi
čių pas J. Gudaitį krikšty
nose 13 d. vasario 1916 m. 
$1.80; už paaukuotus daik
tus išlaimėjimui pelnyta —’sumanė parinkti aukų 
$29.00; viešame susirinkime šelpimui nukentėjusių 
26 d. kovo 1916 m. — $2- ’karės. Aukojo šios ypatos: 
50; pelnas nuo visuotino ba-'A. Bartaška, A. Rudzinskie- 
liaus 14 d. gegužio 1916 m J nė, P. Buklius, A. Buklienė, 

gra ir A. Buklius — po 50 c.; M 
■Tamulionienė, A. Tamulio- 
Inis, M. Bukliutė, J. Rudins- 
kas ir J. Matukas — po 25 
c.; A. Romanas — 10 c. Viso

tuojaus pasiųskite pinigus
I “Laisvės” administracijai 
'arba perduokite kuopos ko
mitetui.

Kuopos pirm. K. Stašins-

Aukos L.S. Fondo
Fitchburg, Mass. — 8 d. 

spalių buvo krikštynos pas 
’A. Buklių- J. Rudzinskas 

su- 
nuo

$57.75; už naaukuotą 
mafoną $2.00; šv. Kazimie
ro draugystės kolektoriai: 
A. Steckis ir K. Mačinskas 
— $7.25; pelnas nuo visuo
tino pikniko 30 d. liepos 
1916 m. $80.20; pelno nuo. Pinigai pasiųsta LŠF., iž 
baliaus laike pp. Bulotų ir (liniukui K. Šidlauskui. 
Žemaitės prakalbų 
spalių 1916 m- $4.10; nuo J riu širdingą ačiū.
Klastaičio už cigarus $1.65; i J. Rudzinskas.
po ’’Lietuvių Dienos” pribu-Į-------------
vo $10.70; laike pp. Bulotų Leechburg, Pa. — 7 d.
ir Žemaitės prakalbų sausio buvo krikštynos pas 
1 d. spalio 1916 m. surink- j P. Juodvalkį. Svečiams besi- 
ta $47.00; už svečių paveiks- linksminant sumanyta pa

aukauti po keliatą centų šu
nim

kuopos Ig. Rasinskis, 
205 Soho St., Pittsburgh, Pa. 

kuopos, J. Kvetkauskas.
ITTJ. Box 292, Cuddy, Pa. 

kuopos, A, Žvirblis,
2228 l’orbes Str., Pittsburgh, Pa.

8 kuopos A, Palučis.
2123 Wrights St., S. S. Pittsburgh,Pa.

‘ Bo?T 283 Arnold, Pa.
io kuoposJ^siianhs

713’ McKean Ave., Donora, Pa.

LAISVĖS SUNŲ DRAUGYSTĖ, 
MAUANOY CITY, PA.

Valdybos adresai: 
Pirmininkas W _žemaitis, 

312 East Centre Str. 
Pirmininko pagelbininkas P. įsėdą, 

315 E. Centre Sir.
Protokolų raštininkas A. Ramauckąg, 

1025 East ITne S It.
Finansų raštiniu. ,p. Petčiu]isf 

1227 East Pine Str.

St,., J. Bankus, 1121 E. Mahanoy 
avė.7 W. Simniškįs 1227 E. Ma
hanoy avė*.

Maršalka W Svintickas,

Susirinkimai atsibuna paskutinį pa- 
nedėlj kiekvieno mėnesio 7 vai. vaka
re, Juozo Margeli o svetainėje, 60 N. 
♦I am 1st., Mahan o y City, Pa.

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

Viršininkų adresai.
P rez i den ta s^L^Bačįjjiį

668 Northampton St, Easton, Pa. 
Prez. pagelbin. ji_J_lavidonhi,

1820 Fairow Ave. Easton, Pa. 
Protokolų raštininkas ir organo pri- 
iurėtojas Alex Vitmis,

223 Sb. staple ISt. Easton, Pa. 
Finansų rašt. M ar. Urba,

606 Northampton StJ^’aston, 
Kasierius J. Jankauskas,

1820 Fatrow' Tėve. Easton, Pa. 
Kasos globėjai:
A. Bigą, 1021 Elm St., Easton, Pa. 
A*Meškauskas, 1222 Pine st. Easton. 
'MarsūTka J, <įąrnis,

G34Terry” Str. Easton, Pa.
i Susirinkimai atsibuna kas pirmąVisiems aukuotojams ta- [cialistų ruime po Nr. 439 Northamp-
pėtnyeią kiekvieno mėnesio anglų bo- 
ton St., Easton. Pa.

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

Viršininkų adresai:
Pirmininkas Raškcvičia, 

10T2-So.~Main Str.

lūs $4.50; ’’Lietuvių Dieno
je” surinkta $211.51; Viso šelpimui nukentėjusių 
$638.79. Per pp. Bulotų ir karės. Nors tarpo svečių ir 
Žemaitės prakalbas surinkti (buvo atsiradę tokių, kurie 
$51.50 tuoj pasiųsta į LŠF.,'pasipriešino tam sumany

mui, bet didžiuma pritarė. 
Aukojo šios ypatos: U. Šid- 

llauskienė, A. Juodvalkis, L.
1 Šežinis, S- Karnikas — po 50 
!c.; A. Vaivada, A. Rukštella, 
• K. šlepetis ir N. Grabaus
kas — po $1.00; A. Šidlaus
kas ir A. Kvetinskienė —po

iždininkui K- Šidlauskui.
“Lietuvių Dienoj” surink

ti pinigai atiduota Raud. 
Kryžiui varde Lithuanian 
National Relief Fund $211.- 
51. Šiomis dienomis pa
siųsta į LŠF. iždininkui K 
Šidlauskui $300.00. Ant vie
tos įvairių išlaidų padaryta 
per du metu $33.59.

Protokolų raštininkas Q, Užbaliute, 
622 Hulin St.

Finansų raštininkas
1516 — 14th Avė.

Iždininkas S. Buzinskis.
I 7T9~TInč61n'Ave.
Kasos globėjai:
A. Kųnca, 829 Island Ave.
P. Kaz.okęyičius, 1530 West Str.
Maršalka ^Įk ^Vaitku.s, 415 Wall st.
Organo prižiūrėtojas:
A. Kelly. 1032 Iromis Str. 
'"'S'usrrmKimas atsibuna pirmą nedčl
dienį, kiekvieno mėnesio, 1010 So. 
Main St., 2 vai. po pietų.

N. Grabauskas.
Nuo red. — $6.50 gavome

Pas LŠF. vietos skyriaus įr perdavėme LŠF- kasie- 
iždininką randas $42.19. Da- riup 
bartines LŠF. komitetas su- 
sidarė iš sekančių ypatų. e. Arlington, VL — 26 d.

LIETUVIŲ BROLIŲ DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI,

Pirmininkas G. K. Budris, 
123V Cherry- Stri

Vice pirmininkas J. G. Vasil.aįį,
1021 La SKlIe^tr.

Raštininkas A. Vogei a „
1029į ITockwood avė. 

Turtų sekret. S Gelumbauskas, 
920 ’Tackšon-str “

92T ITčr»-u-l<Ave.

St. Šiurna — pirminin
kas, P. Makarevičia — vice 
pirm-, J. Daujotas, —sekre
torius, J. BaltiTišaitis, —iž
dininkas, V. čekaičiutė ir 
M. (pavardę pamiršau)—iž-

lapkričio buvo krikštynos 
pas Kancerevičius, kuriose 
'sumanyta paaukuoti ir su- 
1 šelpimui nukentėjusių nuo 
karės. Aukojo šios ypatos: 
kūmai S. Sungaila ir O.

444 ParlT View,
” M. KavąĮiauskas»

Cei^r 'SrrT
LBD. laiko savo susirinkimus kas 

trečią nedčldienį kiekvieno menesio, 
Winter Hall, 412 6th St. Racine, Wis.

do globėjai. Taigi su LŠF. Kancerevičiutė po $1.00; S.
vietos skyriaus — visais Kancerevičia,. A. Kancei evi- 
reikalais, kreipkitės į viršui čiemi, J. Danielius, O. Da- 
minėta komitetą. inielienė, P. Latyėnas ir K.

I Rimkus — po 50 c.; M- Lat- 
Buvęs LŠF. V. skyriaus vienė, p Latvienė, J Apeika, 

pirmininkas, j E. Apeikienė, A. Dirda, P.
Ant. Tvaranavičia, Paliuliunas, J. Mikalauskas,

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

Viršininkų Antrašai.
Plrmlnnkas P Kardokasv 122 Court st.
Plrmininko'TnrrėnTunnkas S. Lutkus.

211 First Str. '------------
Nutarimų raštininkas S. Morkijų.

255 Bond Stri
Turtų raštininkas J. Jankauskaą 

232 FronT'Str.
Iždininkas J. Ju^apaitis^ -YT4 ‘"T^TFTface
Iždo globėjai: E. Makuti

” .gj Mflikiiikia*
169 So. Park Str 

Maršalka B, Budruą. 240 Second 
Visi Elizabeth, N. J.

t

Turėk muziką savo name!
T • 
r1 Pilni namai linksmybes iš vieno GRAMAFONO. 

Duodam ant išmokesčio. Nusipirk sau vieną.

Turi dolerplr gali būti savininku gramafono

Columbm Grafenola, kuri m*'No. 85.
tai čionai ant paveikei ūko re
kordai sudedami pagal numerius, 
taip kad paspaudus guziką au
tomatiškai ištstumia rekordą. 
Padarytas 14 raudonmedžio (ma
hogany), brangaus išdarbio, aug- 
ščio 42 coliai, 19X21. Galima 
suddt 45 rekordai.

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

ta
No. 25. Columbia Grofenol*. Pada- 

rtyaa 14 raaodnatodiie, puikiai 
Išdabintai. Didume

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

l81timyk.lt! Galima įgyt labai gerą 
grafofoną nu 1Z dainą tik ui $15.00. 
už kurį turėtum mokėt 25 doU_ Parduo- 
dnrne taip)pigiaijtodėl, kad geriau]pasi
garsinus.

Reikalaukit katalogo.

Naujausio išradimo vargonus.
Šitą vargoną galima neštis ant balių, 
Piknikų, nes jis susideda iš 4 kavalkų, 
išrodo kaip baksas. Šitą vargonų gali
ma sulankstyti, kad neužimtų daug vie
tos kada negrajini. Kaina 3 oktavų 
$30.00, 4 oktavų $35.00, 5k)ktavų $40. 
50, G oktavų
talogo su visomis kitomis mašinomis.

Reikalaukit ka

Lietuviikl rekordai įvairią šokią ir 
dainų. (Kaip matėte ant paveikslėlio 
— klumpakojis).
E 2397) Klumpakojis

) Kokietka Polka ir kisaapa- 
kojis.

E 2860. Varpelis. Vairas Dr. Kudirka.
" '"'no mielas. Polka.

X 2581. Gražioji. Po’ka.
” Pavasario rytas. Valcaa.

K 2582. Kalnų augŠtuman. Vaitam
” Kariškas marias.

K 2706. Žemaičių Polka.
Gudri. Mazurka.

Ir daugybė kitokią Hetuvi4ką, 
aiškų, lenkiškų rekordą.

Ne. 00 H. Columbia Grafenola Pada
rytai ii auki-arinolo modžio, 
kaip kabinot taip ir trluba.

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

Tekio pat išdarbio kaip ana 
didžio ir pločio, tiktai 

sunumeravimo rekordą Ir

No.78 
85 
be 
automatiško Išmetimo.

Kaina .................. $75.0i
»■! aim iiii hfi

No. 50. Columbia Grafonola. 
rinktinio raudonmedžio ir 
kuolo puikiai Šlipoota*. 
2UX181 ir 13 eol. angščio.

Kaina ..........  S50.H
Didla

No. 2 H- Columbia Grafoaola. 
iuoHnlc labai gerai padarytai, o 
namaliuotai ialiaii ar raadeaalo 
rnožaii, metalini troba.

Kaina .......
No. 4. Improved 

kaip No. 2 
nir., pagerinta 
mli aprenžinomii, 
141 colių pločio ir 74 aag4Čio.

Kaina .................. 335.W

$25.W
bet biikį ildee- 

mašinl Ija, trL 
aržaeliaia

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 priežisties kraustimosi, negavote 
užsisakimus į laiką. Dabar bus visiems išpildyti užsisa tymai į laiką.

JfĮDnrC 170 Grand Street, Brooklyn, N. Y
• VJllVJLzUm • TEL. 4659 GREENPOINT

l81timyk.lt


r
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ETINĖS ŽINIOS
j Kviečiame visus lietuvius vieti
nius ir iš apielinkes,* kuoskaitlin-

< ginusia atsilankyti ant šio puikaus
. v. * i . ... [pasilinksminimo. Užtkriname, kad

Plaučiai StreiKieriai ty~ atsilankiusieji bus pilnai užganėdinti.
? laukia 22 d. sausio.

.aat, darbdaviai prižadėjo__
išpildyti visus sjų reikalavi- 
mus 22 d. sausio. Jeigu jie 
savo prižadų neišpildys, j 
tuomet vėl prasidės judėji
mas.

Naudokitės proga!
KOMITETAS.

PAJIEŠKO.HMA!

Neužmirškite, kad šį utar- 
ninką „Laisvės“ name bus 
susirinkimas Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Drau
gijos pirmos kuopos. Pra
džia 8 vai. vakare. Visi na
riai būtinai privalo atsilan
kyti, nes yra labai daug 
svarbiu reikalu.

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

Pajieškau pusbrolio Kazimiero čon- 
čiuko, Kauno gub., šaulių pavieto,

12-ka ŠŪVIŲ VIENU UŽDARYMU!
Juodas—tani tikro metalo, gerai pa
darytas, tinkamas visiems 
“Special” Išpardavimas 
Šitas 12 šūvių pista1 ietas ir baksas 
šuvinių gaunamas visai dykai jeigu 
pagelbesi išgarsinti musų naujj 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 mušti pasiuli- 
jimas, tai iškirpk tuojau šita prane
šimą įdėk į laišką ir prisiųsk mums. 
Męs prisiusime tiesiai jums į namus, 
kaip ant paveiksluko parodyta, tai 
yra 12 šūvių pi.štalietą ir baksą šovi
nių, laigi sykiu prisiusime labaj gra
žu, auksu pleitita LAIKRODĖLĮ 21 
AKMENS, G VA RANTUOTĄ. Po ap- 
laikymui užmokėsite tiktai $6.70 už 
laikrodėlį. Mat ta kaina speciališkai dėl agentų, o 12šuvių pištalietas 
ir baksas šoviniu visai dykai gausite. Siusk savo užsakymų tuojau - 
šiandien. .Atsitikimo, jeigu nepatikli], męs apmainysime arba ; ugra- 
žinsime Į'inigus. Adresą uždek aiškiai:

ELITE COMPANY 1,19 BAI/nM0li^T<;o

PARSIDUODA Puikus mūrinis na
mas 2 šeimynom su 8 kambariais 
ir maudynėm ant floro. Kaina $2,- 
200.

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

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

Su visais reikalais kreipkitės prie 
musų, būsit aprūpinti geriausiais 

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

Tel. Greenpoint 3355.

M a r škin i n i ų s t r e i k a s 
siasi labai pasekmingai. 
Streikuoja išviso apie 15.U00 
darbininkų- Dalis jau sugrį
žo, nes jų reikalavimus iš
pildė. Išviso sugrįžo 2.300. 
Sugrįžusieji padeda strei- 
kieriam.

Dar ir dabar streikai! iš
eina vis daugiau naujų dar
bininkų. Philadelphijoj 18 d. 
sausio streikai! išėjo 5000 
darbininkų.

Visų streikierių dvasia pa
kalusi. Ypač gerai laikosi 
lietuvaitės ir rusai. Strei
kierių mass, mitingas Natio
nal teatre ant Second avė.

mus,

imo guli.. JoKUbacių l 
e'vvcno ( hieago III. Mel-

i. K Mikulanas . 201
Carnegie

HOFRO’S BITTER WF.
yra kombinacija parinkto vyno ir 

lįsiu (k.lraktii. Jis yra lengvas ir 
rinantis. Saugiausia ir geriam.ia gy

mio netvarkaus PILVO, l’LAl'ČI Ų,

VIMO, NETL’IUIJIMO APETITO ir ;;bel- 
no nupolimo kimo. Vartojant IK)!-' v' i A N’S 
BITTER VINE, įgausi daugiau kraujo ir 
gerą gromuliavima. 'Piktai $1.00 už bonką 
arba 6 bonkos už $5.00. Reikalauk nuo arti
miausio pardavėjo arba aptiekoriaus. 
gu jis neturėtų, tai rašyk stačiai pas 
prisiimdamas čekį arba Money Orderį:

PORTONOL DRUG CO.
231 N. Main Street, Yonkers,,

11 ().,<•<

orkuno, Kauno

I ona.
io kibino, 

ir .\nlano

ijieškau pusbrolių Silves 
zimiero Pikelių. Povilaičiu kaimo. 
Taipg Klemenso Motuzo. Rudiškių 
kaimo. Vi. i Kauno gub., šaulių pa
vieto, Gruzdžių parapijos. Meldžiu 
atsišaukti. F Savickas, 
non st.. Philadelphia, Pa.

bėjo S. Gompers, nors trum
pai, bet aiškiai-

Laikykitės gerai, o vis
ką laimėsim.

O. Budveičiutė.

Pajieškau pusbrolio Jono Žuklijos, 
Vilniaus guli, Trakų pavieto, šu- 
donių kaimo. Meldžiu atsišaukti. J. 
Kazlauskas lit) Stagg Str, Broo
klyn, N Y 6—7.

MO T IE J US J A N K A US K A S 
NUTEISTAS NUO 6 MeN. 
IKI 3 METŲ I KALĖ JIMĄ.

ANT PARDAVIMO. Parsiduoda 3 sa- 
liunai, geroj 
Kainos nuo 
norit pirkti, 

o gau.dtIi,
J.

vietoj, geras biznis, 
$3.500 iki $6.500, Kas 
pas; skubink it atsišauk- 

visas informacijas,

lyonne, N J,

sion” teisme buvo 
M. Jankauskas, 
fl i/ H n / I T A JJ

teisiamas

ei jos kasierius V.
Ko opera -

11V ane CeI\lO SVC-
vnuu parašo (J. Čiudinio iš 
Minersville, Pa.) Jankaus
kas prie kaltės prisipažino. 
Teismas nuteisė jį nuo 6 mė
nesių iki 3 metų į kalėjimą.

Jankauskas neperseniai 
atvažiavo iš Minersville, Pa. 
į Brooklyną ir čia pradėjo 
savo dėdės J čiudinio vardu 
rašinėt čekius ir mainyt. 10 
d. lapkričio tokį čeki ant 
$10.00 atnešė į “Laisvės” re
dakciją ir kasierius jam iš
mainė. Kada tapo patirta, 
kad jis tokius čekius pats 
rašinėja, pradėta jį gaudyti 
ir 1 d. sausio tapo areštuo
tas.

Mat, vargšas, norėjo len
gvu būdu padaryti sau pra
gyvenimą, bet nepasisekė.

MELDŽIU ATSIŠAUKTI Petro Grie- 
šiaus ir Aleksondro Bartuškovi- 
čiaus, abudu Kauno gub., važiuo
dami iš Lietuvos Amerikon 1914 m. 
susipažinome. Jei kas žinoto, 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 į biznį, prieinamos. Kreip
kitės šiuo adresu: J Majauckas, 
625 Driggs avė., Brooklyn, N. Y. 
5—7

ANT PARDAVIMO.
Puikus namas 4 florų, po 4 ruimus 

ir toiletai ant kiekvieno floro. Lotas 
25x100, raudos neša $801, kaina — 
$<••.000.

Puikus mūrinis namas 6 šeimynoms 
po 4 kambarius su visais įtaisymais, 
raudos neša $776, kaina $6.000.

Puikus mūrinis namas 2 šeimynoms 
si: 1 1 kambariu, visi įtaisymai, rau
dos $370, kaina $3.000.

Su visokiais reikalais kreipkitės 
pas mane. Rodas duodamo dykai. Su 
pagarba B. A. ZINIS, 287 Bedford 
avė, Brooklyn, N. Y. K C. Tasullo 
Law. 26 Court Str, Brooklyn, N Y. 
(7—9).

PRANEŠIMAI.
26 d. sausio, Tautiškam 

Name, 101-3 Grand Str., bus 
konferencija Brooklyno 
Lietuvių Liaudies Namo j- 
steigimo. Visi draugysčių ir 
kuopų delegatai malonėkite 
atsilankyti, nes šioj konfe
rencijoj bus renkamas nuo
latinis komitetas ir kitokios 
komisijos.

Laikinis komitetas: 
Pirm. J- Bekampis, 
Sekrt. J. Steponaitis, 
Pagelb. S. Karvelis.

Buk pardavėju.
Mos išmokysim jumis prekystės ir 

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

MONTELLO CO R R ES. SCHOOL
Montello, Mass.

8—16.

DENTISTAS
sve-24 d. sausio, Sokolų 

tainėj, bus mėnesinis 
rinkimas Aido choro, 
choro nariai malonėkite su
sirinkti, nes turime daug 
svarbių dalykų.

Sekrt. černauskas.

SUS1-
Visi

l*

TIKRA IR TEISINGA 1 
LIETUVIŠKA S

APTIEKA. 1
Sutaisau receptu tikrai, aą- J 

žiniškai, su didžiausia atyda.S; 
nežiūrint iš kur jie butų gauti, ę 
Patarimus duodu visiem ypatiš-1 
kai ir per laiškus, dovanai. Gy- 
duoi*‘s siunčiu j visus kraštus 
Amerikon, kas tik kokių pared- J

Ykalai.ja, i»* kokios tik yra vai a 
t tojo mos. Ypatingai v /.‘aikau A

'WWWW'W

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

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

Aš GYDAU PASEKMINGAI
Apart mano ligos it pasekmingos praktikos ir įrengimas mano 
ofiso įvairioms mašinom*, duona progą geriausiai išekzaminuotl 
ligonius. Apart jvairių mašinų turime elektriškus aparatus, kuria 
turi didžiausią svarbą gydyme įvairiomis ligomis sergančių, kaip 
nervų liga ir kitokių, lygias, galite matyti mano ofise naujau
sios manos mašinas, kurias čia negalima aprašyti, dėl stokos vie
tos.

Nepraleiskite tokios progos, bet tuojau ateikite ir duokit sava 
išrgzamjnuot. ir gausite sąžMngą patarimą jūsų ligoj.

DAKTARAS D. WASSERMAN
Broad St. PhilAdelphia Pa.
V”O :o iki 12; nuo 1— 8 vai. vakaro;

1 2 va! po pietų. Egzaminavimas dykai.
Kalbame lietuviškai.

64

Greenpoint

J. GARŠVA

144 N. 5th St, 
Brooklyn, N. Y.

T &t*

IJflK

vyrai ir snęiters nenustoki!: vilties!
SAVO GRUMI L) lit SC- 

li \1P REIKIA. SAVO SIS- 
TUOMET BISfTE

yk 1335 Arch Str. arti
*")fiso valandos: Kasdien 
šventadieniais: nuo 10 

(b’kAi.

\ 11.
S e

via jūsų parciųa

L

vi us
tu

GEO LASKEVIČIĄ

V Garšva
W 814

1

MES PERKAM!

co
to

ra

vo plaukai 
skaistus! C

Geriausia pirmelviika staiga 
pas

771 BANK ST.. Tai. B64-« 
WATERBURY, CONN.

P
N-

puikiems plaukams 
turėti dar dailesnius 

įsiusime Tau pact: 
suvis dykai išbandymu; “sampilą*' 
Prisiųsk 10c siamponiis persiuntime 
lėšų, gausi išbandymui dėžutę “Dėr 
malugos”- veltui, sykiu ir brošiūrą 
užvardytą: “Puikus Plaukai”.
ARGIL SPECIALTIES CO., 

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

Tel. 2372 Greenpoint.

Fornišiai

ra

CAFE IR POOL ROO1» >
laiką praleist. J

Tai yra g«riausia *
K. HENSAS T

KAM
LEIDI SLINKT!
SAVO PLAUKAMS?!

Actmėsi daugiau kal- 
tunuotų. r<»vų, krintan
čių. plciskanuotų, ap- 
mirii'-nj. žodžiu—ligui
stų -ko turėtu
mei gčdinties.

<> Tau ne- 
iiernah mum.i 

urnai pra- 
musu su-

s vai s- *' 
nių plaukam 

nėra!
tą, kad T'a 

tankus, švelnus i; 
vo galvoje bus ty 
nyks ant visados 

daugiau neslinkso plaukai niek; 
Busi patenkinta 
pavydėk kitų 
nes pat

Reikalaujant pr

RJKl.' SLINKI V ). VI 
f IR Cl .. NUO PI.A G 
? MATlz.'lO, KOSI {JO 

jL PLUŠAI J M( 
SIK Ui h

L. KUDIRKA, 
ka ir S>ixininkan IBrooklyn N. Y.

JOHN KULBOK 
CAFE

Didedrt hotelig, vivU» «*»■. 
ki!ęlv.inglem», kimbai' t ''.*>• 

p*g«.l nuMją mad%, i? 
užganėdinti.uvil

d .t u

imam; n 
verg mi-

link g 
!Ų\ n -

\u<> skaudė 
nu, kaipo p|.> 
čios gerklės' imr.ml 

mimu dusulio

imo pilvo ir žar
omis skaudžian- 

tnui j save 
apinalšinmmi dusulio, ,iu<> gal
vos ir ausų skaudėjimo; ect.

G RA BORI US ( Undataker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

šbalsamuoju ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių.

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

Ofisai:
264 FRONT ST.

C. Brooklyn, N Y.
Telephone 7867 Main

*>*<

Jai nori, kad gerui lire- 
dytuta, pilk skrybėles, 
kifllM* Ir visus aprčdalu* pats 

K. LIUTKŲ.
Apie gerumą tavoro ir tmV 

alngumą kainų, nereikalinga 
girtis. Nesą visi brooklycit-* 
£1&1 gerui žino, kad pigias U 
Keri** niekur nejauni, kaip 
|taa

K. LIUTKUS
m GRAND ST..

Brooklyn, N. Y.
(arti Berry 8t.)

PERSKAITYK!
Klakv'anae m&u 
jaa skaitytajam 
karia ažsiraiyi 
pas mana “Lais 
rę” ant metą i» 
užsimokės 12.53 

ta. gaar itevaai; 
knygų -^erti« 
1 dolerio arbx 
“Kardą” imt aso 
tą. Bonas ūkai 
tytojas, karia ai-

_____
knygų <Ž 50e. Kas ii neskaitsmčl^ 
dar prisius aš “Keleivį” $1.50, gaa> 
knyfų senas skaitytoje
gaus knygą aš £5e. Kas prisius ai

apsireiškia esąs iš geriausių na
minių gyduolių, esančių ant

!.nr<>s. X. urali- 
ubiino, Dantn-

r- įtina

V. VAIVADAS 
SPORTING CAF8? 

Puikiausia ir ivarlaaaix

S

Užeikit ir persitikrinkiiu 
442 Grand St, 

BROOKLYN, N. T 
Telephone Stagg 8534.

PHONO W’MSBURGH 5415 J*DR. I. COHN I
Specialistas įvairių li» 

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

ryto; nuo 12 iki 2 v. po piet; nuo 
G iki 8 v. vak. Nediilioj iki 12 ryto.

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

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

$1.00 ANT
savaites

sAF* zV

JOHN AtlLiiUMk Haviiaiiskxr, 
-9 i Wythe A ve., Car. 1 oi.

BROOKLYN, N. Y.
«i. 279 Gre»npoint.

<v 
JT

O 7 » -

30

PI 
£

UJ

Męs perkame ir parduodame 
visokios rūšies BIZNIUS viso
se dalyse Amerikos. Padarome 
visokias doviornastis pirkime ir 
pardavime, imame visokias pro 
vas sužeidime (kolestvas) ir 
įvairias kriininališkas, aprūpi
name geriausiais advokatais ir 
išpildomo visokias aplikacijas, 
einame už perkalbėtojus viso
kiose reikaluose.

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

Nepamirškite mus adreso:

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

J Gold St, r
BROOK L YM, M. Y.

Telephone: Main 7528. ’

ligų, naudoki

1PAIN-EXPELLER
kaipo šou:; ir uzlikėtin.'Į draugi) ficiui;
uos p'r puse šiluiinr.'į.,. Tik 25. .
5oc lionl.iiu-; galima minti visose ap
tiekose .i:!m pas pati f.il>rik..iita—

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

JOSEPH LIPMAN, M. D
. Specijaliatafi moterų Ugg

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

10 vai ryte; nuo 1 iki 2 vai. p-
7 iki 8 vai. vakar*

iki 
piet ir nuo

Nedėliomis pagal sutartį.
Egzaminavimai! DYKAI. Męt iSL 

rlame ir pasakome visas ligas Ir pa 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusieine b 
geniams parūpiname vietą, kol gydo 
«i. Reikalui esant kreipkitės me> 
apžiūrėsime ir duosime prieteliiką re 
<ią. Patarnavimas visai pigus. Neei 
uirškite mano antrašo.

DR. J. LIPMAN 
U4 E. 50th St.. NEW YORK. N. 

Kalbame lietsvtšksi.

Kada tu gimei?

Prisiųsk savo adresu ir kokiam 
menesį tu esi gimęs ir 10c. dėl prisun- 
timo, o gausi knygelę, kuri pasakys

tas, kuom ir kada turi užsiimti, su 
kokia ypatų apsivesti, kaip auginti 
kūdikius pagal ju mėnesio planeta. 
Planetos daigte dėl vyrų ir moterų.

A. ZVINGILAS 
P.O. Box 3232 Boston,Mass.

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

689 —3rd
So

v. GARŠVA,
Avė. (Kampas 21 Str)
Brooklyn, N. Y.

DOVANOS!!
Kas atsiųs dėl mus adresų 

pažįstamų iš mažų miestelių, 
duosime puikią dovaną.

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

savo 
tam

N. Y. *LIETUVIU NEW YORKO POLITI
KOS KLIUBO VALDYBA,

Pirmininkas — A Petriką,
327 rear! st., Brooklyn, N. Y.

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

Susinešimų sekretorius — V J.
Gedvilas,

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

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

93J Ferry st, New York, City.
Draugiškai A Petricks,' 

Liet, Pol. Kliubo Pirmininkas

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

MACYS & MARGIN 
FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET

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

toli- 
New 
Mas-

kas prisius už “Kardą” $1.00,tau ga«M 
knygų už 85c., senas skaitytojae «1 
25 centus. Kas užsirėžys “Naująją 
Gadynę”, kaina matams 11.59, ta* 
gaus knygų už 50c.

Todėl visi užsdrašyklt tuos lau
raičius per mano. Tiek pat mokida- 
ati gausite gerų knygų pasiskaity
mui. Būtinai pasakyk apie tai sa
vo draugui ir pažįstamu!. Knygai 
duosiu tik “Laisvės” laidos.

Pinigus siųskit lino adresui
J. POCIUS

SITI Margaret BL, Philadelphia, Pa

LIETUVIS FOTOGRAFAS
Gvarantuota ant 20 metų

Uždėjimas keparaitėa 22 k. ... |5.ll 
Užplombavimas 50 c. ir augičiaą. 

livalymaa .................................... 50c.
Nžplombavimaa aakaa ............ |1.00

Skaudantį dantį duok ištraukti 
ryta, a vakara apžiūrėt.

Sanitary Dental Parlor
307 Bedford Ave. Tarpe 1-res ir 

1-moa gatvta. 
RO0KLYN, N.

Prie 12 iliubinių paveikslų d«e- 
du vieną didelį paveikslą dova
nai. Darbą atlieku artistiškai ir 
nebrangiai. Ateikit persitlkrlat

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

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

(vienas blokas nuo Lietu vi&kos bažnyčios.)

PUIKUS BALIUS!
Rengia šv. Pranciškaus D-stė atsi

bus Subatoj, 6:30 valandą vakare, 3 
Vasario, Feb., 1917 Fire Hall Great 
Neck, N. Y.

įžanga 25 centai ypatai.




