
Rasykites j “Laisves” 
bendrovę, kuriai rūpi darbi
ninkiškos apšvietos platini
mas. Tuomet mes paversim 
“Laisvę” milžinišką spėka.
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Lietuvių Socialistų Sąjun
ga turi įgyti nuosavus rū
mus. Aukaukit ir skolin

ki! tam tikslui.

N r. 8.

ranovieius

niekad negali tai- i.ieigu Dūma ir tolinus nepa-

ris neperseniai buvo Dūmos 
pirmininko pagelbininku ir 
“nroeresvviu bloko” nariu,

IŠVAIKYTI

raščių reporteri dėlių susirėmimų.

Rumunai marsuoja į karės frontų.

daug nebliautų; visas visuo- ^()S talkininkams amunici

Francijos parlamento at- Į 
stovai socialistų frakcijos 
skaitliuje 35, įnešė sumany
mą, kad parlamentas už-

liaus kritikavus vak 
darbų, tuomet ją reikė

. prezidentui Wilsonui ant 
užklausimo, kokiomis išly
gomis Francija gali taiky- 
tis\past< 
kuriomis
ka įvykti?

Parlamentas 437 balsais 
prieš 57, atmetė tą jų įneši
mą. Vadinasi, valdžios ne- 
"žklausė.

Reikia pastebėti, kad ir 
socialistų frakcijoj į nešėjų 
skaitlius sudarė mažumą. 
Didžiuma frakcijos yra so- 
cialpatriotai ir buvo priešin
gi tokiam užklausimui.

kalinga pastatyti po polici
jos priežiūra. Tiktai tos 
organizacijos gaus leidimus 
dėl susirinkimų, kurios gry
nai techniškus klausimus ,,,TI z. ,
............,... t, . , ,, BULGARIJA TAPS DIDE-

išneštas ir jo draugams, ku-

.Didžiausi mūšiai .Kinti apie katast,.of., 0.
Ticialis valdžios pramušimas□laUniĮ Jlirese, sl 1 sekančiai: 69 už-

_ , . TV įmuštu.24. d. sausio. Is.-

ŠVEICARIJA ŠAUKIA Iš KritiKuoti valdžią, du 
SUV. VALSTIJŲ ATSAR- triausia baudžiamas.

Washingtonas. — šiomis 
dienomis Šveicarijos amba
sadorius išsiuntinėjo vi
siems savo konsuliams pra
nešimą, kad Šveicarijos val
džia šaukia visus atsargi
nius, gyvenančius Suv. Val
stijose. Konsuliai privalo tą 
pagarsinti žiniai savo paval-

bus parlamento, kalbėdamas su 
.... 1........ i...... 4 .u--- ------------- 1.-prieiti prie nuraminimo į 

minios ir tuomet jau galima 
bus pagalvoti apie “refor
mas”.

ministeris ir taip, veikiau-

ste. Prie Bulgarijos bus 
pridėta Serbija, Rumunija, 
dalis Macedonijos ir tt. To-

23 į 24 sausio, naktį, Šiau
rinėse jurose, netoli Olandi
jos pakraščių, įvyko dideli 
mūšiai tarpe britų ir vokie
čių laivyno. Anglai džiau
giasi, kad šiame mūšy jie 
laimėję, nes jų įvairių ka
rišku laivu buvę nuo 60 iki i c. v
100, o vokiečių — nuo 12 iki

nu-

pa-

bijanti užpuolimo nuo ka
riaujančių viešpatysčių, bet 
norinti sumobilizuoti naujus 
du atsarginių korpusu, 
paliuosavus tuos, kurie 
tarnauja nuo pradžios 
ropinės karės.

jau
eu-

APIE

200,000 RUMUNŲ NELAI- veikus savo priešus.

nuo
nai paėmę 200,000 rumunų k irtas kunigaikštis Golici- 
kareivių nelaisvėn. Visa ru- nas ministerių tarybos pii 
munų armija esanti sumuš- mininku, tai caras jam išle

pradžios karės, teuto-

perorganizuojanti

WILSON AS KALBA 
TAIKĄ.

22 d. sausio, senate, Suv. 
Valstijų prezidentas Wilso- 
nas kalbėjo apie savo tar
pininkavimą taikos klausi
mu tarp kariaujančių Euro
pos šalių. Ta jo kalba i 
kėlė didžiausi lermą tarpe i 
spaudos ir diplomatų. Ang
lų laikraščiai kelias dienas 
daugiau nieko nei nerašė, 
kaip tik apie tą jo kalbą. 
Wilsonas pasakė, kad taikos 
išlygas turi diktuoti ne per
galėtojai nuveiktai pusei, 
bet lygios viena kitai tau
tos bei šalys. Neturi būt 
jokio skirtumo tarpe di
džiųjų ir mažųjų tautų.

Didžiosios tautos bei vieš
patystės turi sykį anl/visa- 
dos išsižadėti tos minties 
kad jos privalo globoti ma
žesnes tautas. Apart to, tai
ka turi gvarantuoti vi
soms tautoms liuosai naudo
tis juromis. Ir Wilsonas sto
vėsiąs tik už tokią taiką.

Iš KARĖS FRONTŲ.
Pastaromis dienomis v 

suose karės frontuose dide 
Jiii permainų neįvyko.

PASKIAUSIOS ŽINIOS.
Vokiečių admiraltija ofi

cialiai pranešė, kad mūšy 
Šiaurinėse jurose tapęs pa
skandintas vienas vokiečių

smarkių atakų, bet jos bu- Vokiečių generalis štabas 
vę atmuštos. j praneša, kad vakarų fronte

Francuzų štabas praneša, tapę nušauta 6 talkininkų 
kad po Verdunu vokiečiai orlaiviai, 
darę porą smarkių atakų, [ 
kurios pasekmingai b””ę 
atmuštos.

ir kituose fron 
artileriios due-

buvę I Santo Domingo republi- 
ikoj vėl iškilo riaušės. Vie
ptos gyventojai buvo susirė
mę su Suv. Valstijų jurei- 

i vinis, kurie pasiųsti tvarką 
Ipalaikyti.

IS LIETUVOS
Lietuvių belaisvių liogeris. 

“Dien” 
valdžiair 328 lengviau sužeistu. Ne- rašo, kad vokiečių 

laiminguosius valdžia isda- 'pradėjusi rinkti lietuvių be
eina sekančiai: : laisvins, kad patalpinus

Užmušta: 44 vyrai, 11 mo- juos į bendrą lietuvių belai- 
terų ir U kūdikių. Įsvių liogeri. Matyti, tuo

Slinkiai sužeista: 19 vyrų/norima pagerinti lietuvių .

Vokiečių flotilija^ suside
danti iš naikintojų typo V > 
—69, nakčia kėsinosi užpulti I

iškilo gana smarkus 
, kuris tesėsi penkias

ŠIAULIUOSE PRAMONĖ 
ŽYMIAI PAKILUS.

Šiauliai. Vokiečių leidžia
mas Mintaujoj laikraštis 
“Vitausche Zeitung” 
ilgą korespondenciją 
naują pramonės ir 
denturos centra
liūs. Vokiečių intendantūros 
čia įtaisyta dideli sandėliai, 
į kuriuos kraunama rekvi
zuoti Lietuvoj ir Latviuose 
karo reikalams. produktai.

rai, 102 moteris ir 71 kūdi- DARBININKŲ 
kis. BATALIONAI.

Bet šios skaitlinės toli' Vilnius. Vilniaus miesto 
gražu nepilnos. Užmuštų ir-viršininkas įsakė: kad T‘‘~’ 
sužeisti] skaitlius nepalygi-‘ Vilniaus mieste gyvenantieji 
namai didesnis. Kokie nuo-įvyrai nuo 17 iki 60 metui 
sieliai padaryta — valdžia amžiaus nuo 10 iki 14 lap- I 
slepia. 'kričių mėn. dienos ]

------------- nueiti prie gydytojaus
A NT VISOKIŲ TIKIETŲi

įdėjo 
apie 

inten- 
— šiau-

d visi įtaisyta remonto* dirb-
- ituvės geležinkeliams taisy- 

m - jti. Norima buvo Įtaisyti ir 
. ■ ‘vagonų dirbtuvė, nes aplin- 

alodui pigiai galima esą gauti 
.ir į reikalingų medžių. Vokie- 

(fvtojas čiai taip pat Šiauliuose at- 
nuspręs, Kuris gali dirbti, statė odų dirbtuves. Be 
.kuris negali. Darbui tinka-1^ , r v - ,.. .. . , ... . . .. (Frenkelio dirbtuves, vokie-~ unieji bus sustatyti į darbi- Įv._. j______ .... x_.„
minką batalijomis, kuriuos 

sas |tevertos tiktai darbui, o ne 
’ .frontui.

Darbininkų batalijonuose

lis, todėl vokiečių
tapo sumušta.^ Vienos tele- j New Yorko valstijos legis- ! 
gramus praneša, buk vo- lutu ra mano uždėti taksas ' 
kiečių tapę nuskandinti se|)- ant visokios rūšies pardavi- 
tyni naikintojai, o britų vie-1 nčjamų tikietų, kaip tai: 
nas, bet, kol kas, tikrų ži- teatrų, koncertų, balių, įvai- 

. Jeigu tik 
įtikietas bus 25 centų ver- 

Dalis vokiečių naikintojų t ės, reikės ant jo lipinti tam 
Įplaukė į Olandijos portą tikra štampą už vieną ket- 
Ymuiden ir ten pasislėpė, ojvirtdali cento. Manoma, jve- 
dalis spėjo pabėgti. Ant nai- dus tokias taksas, per mo
kintojų, pasislėpusių Ymui- tus galima bus surinkti apie 
don porte, buvę labai daugi 
užmuštų ir sužeistų karei
vių ir aficierių. Kadangi tą 
nakti buvo didelis šaltis, tai v z
daugelis sužeistųjų sušalo. 
Telegramos skelbia, kad 
porte reikėję daugelį kūnų 
jiega atplėšti nuo palubos, 
nes jie buvę prišalę.

Kol kas vokiečiai apie tą 
muši dar nieko nepraneša.

Albany, 2 4d. sausio.

ant naujų pamatų, dapildy-(talkininkų sutikimo niekad ,nių negalima sužinoti, kiek.rių lotarejų ir tt. 
dama skaitlių naujomis jie-[atskirai nesitaikys ir tt. .kurios pusės laivų žuvo. ,tikietas bus 2“dama skaitlių naujomis jie-[atskirai nesitaikys ir tt.
gomis. Toliaus caras nurodo, kad

-- Rusijos turtai esą neišsema- 
BULGARAI PERĖJO PER mi ir be rubežitg tik-reikią 

|geriau sutvarkyti pristaty- 
kad'mą armijai maisto ir minis- 
— turinti pir-

DUNOJŲ.
Iš Berlyno praneša, 

bulgarų kariumenei Dobru-'.torių taryba 
persi- minusiai tuomi užsiimt.

> u- | Antra būsianti 
pę. Rusai dėję visas pastan-.tai sutvarkyti 
gas, kad bulgarus pervijus transportaciją. 
per upę atgal, bet nieko ne
padarę. Jeigu tos žinios tei
singos ,tai rusams didelis {Dūma padėsianti tuos

su_ džes fronte pavyko pc 
r i kraustyti per Dunojaus užduotis, 

gelžkelių

Caras tikisi, kad naujai 
suorganizuota ministerija ir

smūgis.

NAUJA BOMBA.
New Yorko policija vėl 

i bombomis.
Šiomis dienomis ant Man
hattan Str., Subway stoty 

užtaisytą

dus tokias taksas, per me-

10 milionu doleriu.v *

vienas New Yorko miestas 
duotų apie 8 ar 9 milionus 
dolerių į metus galima bus 
surinkti apie 10 milionu do
lerių.

rais būtais, maistu ir gydy
tojų pagalba. Nuo darbo ga
li atsipirkti, mokėdami po 
600 markiu už šešis mė
nesius. Jeigu paimtasis dar
ban nenorės dirbti arba at
sisakys nuo pradėto darbo, 
gali būti pabaustas 3 me
tais kalėjimo, arba užmokėti 
10 tūkstančių markių pini
gais. Tą įsakymą vykinti y- 
ra įgaliota vokiečių kariuo
menės vyresnybė ir kariuo
menės teismai.

,čiai įkūrę daug naujų, taip, 
j kaip dabar Šiauliai, pradė
dami konkuruoti su Varšu
va, stato įvairius odos dirbi
nius visiems rytų Prūsams 
ir vokiečių kariuomenės ry
tu frontui.

BETVARKĖ AIRIJOJ.
Londonas, 23 d. sausio. —

Atstovas Landenas, kalbė- į turi darbo su 
damas viename Airijos mie- duenon 
stelių, pasakė, kad valdžia 
būtinai privalo nuginkluoti po laiptais rado 
visus Airijos sukilėlius. Vosįbombą. Nors

BAISI EKSPLIOZIJA 
ANGLIJOJ.

Šiomis dienomis Londono

vienas New Yorko miestas 
duotų apie 8 ar 9 milionus 
dolerių į metus pelno.

Tuomet, be abejonės, gali
ma būtų įvesti ir juoduosius 
kazokus, kurie streikicrianis 
galvas skaldytų.

VOKIEČIŲ AGITACIJA 
KURŠE.

Pastaruoju laiku vokie
čiai pradėję platinti tarp la
tvių gražiai išleistų knygų, 
knygelių ir kalendorių, kaip 
vokiečių, taip ir latvių kal
bomis. Savo atsišaukimuose 
vokiečiai kviečia latvius sto
ti laisva noriais j vokiečių 
kariuomenę ir nurodo juo
se, kad Rusija nenorinti vi
sų laukiamos taikos ir no
rinti dar ilgiau tęsti karą.

___ ____.................... .. .  ... ____ policija darlp-įemiesty įvyko baisi eks- 
jis spėjo tuos žodžius ištai’-Į viešai nepasakė, kas tą bom-'pbozija ,kuri sudrebino ne 
ti, kaip minia ant jo užpuo- bą padėjo, vienok spėja, jog ,Į'k Londono, bet ir apielin- 
lė ir labai sumušė................... 1

VOKIETIJOS KONSULIS

ta ypata dirbanti karų kom- kinių miestų gyventojus. Iš
kilo į padanges didžiausia 
amunicijos dirbtuvė, kurioje

panijoj.

IŠVEŽTA Už 1 MILIARDĄ 
DOLERIŲ AMUNICIJOS.

Nuo pradžios europinės 
karės iki šiam laikui iš Su-

GAVO DU METU KALĖ- BARBIERIŲ STREIKAS, dirba apie 67,000 darbinin- |vienytų Valstijų išgabenta

EKSPLIODAVO 
LAIVAS.

23 d. sausio ekspliodavo 
Sando Domingo republikos 
laivas Carib. 3 umušti, 7 

- sužeisti ir į dingęs be žinios.

VAŽINĖJIMAS VIEŠAIS 
KELIAIS.

“Jsakymų laiškas” prime
na įsakymą, kuriuo liepia
ma, kad prie šiaip žmonių 
vežimų turi būti pritaisy
tos lentelės su savininkų 
vardais ir pavardėmis. Len
telės turi būti lotyniškomis 
raidėmis aiškiai Įrašytas 
pirmoje eilutėje vežimo sa
vininko vardas pavardė, an
troje gyvenamoji vieta, tre-lkokį didesnį miestą, kuriam 
čioje kurios apskrities. Len- nebūtų utinėjamosios įstai

gos. Pastaruoju laiku vėl 
atidarė utinėj amų įstaigų 
visuomenei Suvalkuose, Vy- 
žainyje, Filypave, Bukala- 
ževe ir Sidoryje. Suvalkuo
se naujaia įstaiga naudojasi 
visi liaudies mokyklų mokfcR 
niai. J

VOKIEČIAI VEDA KOVĄ 
SU UTĖLĖMIS.

“Dabartis” iš lapkričio 15 
d. praneša, kad vokiečių ka
riuomenes vyresnybė labai 
stengiantis išnaikinti utėles. 
Užimtoje vyriausiojo rytų 
vado srityje vargu rasime

čioje kurios apskrities. Len
telė turi būti prisegta kai
rėje vežimo pusėje, gerai 
matomoje vietoje. Kas ne
silaikys šitų įsakymų, bus 
baudžiamas pinigų bausme 
ligi 100 markių, arba lengvu 
kalėjimu ligi dviejų savai
čių-

į Europą už 1 miliardą do
lerių amunicijos. Tik viena
me spalių mėnesį pereitų 
metų išgabenta už 80 milio
nu dolerių.

Ir kur tau Amerikos kapi
talistai norės, kad Europoj 
taika įvyktų. .

daug 
moterų. Išsyk anglų val
džia slėpė kokioj vietoj įvy
ko ta baisi katastrofa ir 
kiek žmonių žuvo ir tik pa
garsino, kad iškilus eksplio- 
zija nei kiek neužkenkė dir
bimui granatų. Pagaliaus

■ ■ : : /■i' . \ •

Brooklyne išėjo į streiką kų, tame skaitliuje 
San Francisco, 22 d. sau- barbernių 

šio. — Buvęs Vokietijos ge- Steikuoja apie 2,500. 
neralis konsulis Francas reikalauja pakėlimo 
Bopp tapo nuteistas ant 2 Mat, bosai už 
metų į kalėjimą ir $10.- kirpimą kainas pakėlė, 
000 turi užsimokėti baus- darbininkų algos tos pačios, 
mes. Jį kaltino suokalby už-j kaip ir pirmiaus buvo.

JIMO.
darbininkai.

Jie 
algų, 

skutimą ir 
o
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LAISVE

AR PRIES NEPRIGUL 
MINGA LIETUVĄ.

tą daro?

čia griuvėsių krūvą. Jų ne- kokias dabar matom. Ir'Lie- buojasi visuomenės “labui”, 
labiau tuva, kad ir “nepriklauso- puikiau gyvena už tą, kuris 

la- ma”, ateityje taip pat turės! ima 2 dol. už prakalbą. Kei- 
likt tos skerdynės vieta, jei^tas dalykas pasirodo ne 
tik iškils nauja Vokietijos toks keistas, 
karė su Rusija.

Pripažindami tai, mes sa
kome, kad, kur Lietuva ne
bus (ar Vokietijai priklau
sys, ar Rusijai, ar bus neva

priklausomybė vis
■ darosi fikcija: jos vis 

biau darosi priklausomos 
nuo didžiųjų valstybių, no
rint iš visų paiegų augina 
savo militarizmą.
Šito viso akyvaizdoje, dar

bininkų klesos reikalais va- 
duodamies savo obalsiu im-

Kuris siūlosi jums, skver
biasi į pagelbą, nuduodamas 
pasišventėlį, tai žiūrėkit, ar 
tik nemierija jis vienu šu-

A • V • • I

Argi šnipai -

Lietuvos politiškasai 
klausimas gyvai svarsto
mas mūsų spaudoje. Kleri
kalai ir tautininkai, kurie 
dar neseniai savo idealu sta
tėsi autonomišką Lietuvą 
(po dvigalvio erelio globa) 
dabar staigiai maino frontą, 
ir, kaip drūti, šaukia, jog 
jie stoja už nepriklausomą 
Lietuvą (tokią, kokios norės 
Berlynas ir Vienna).

Socialistai taip pat bando 
atsiliepti tuo svarbiuoju 
klausimu. Dar visuotinam 
Brooklyno seime socialistai 
ir jų draugai buvo pasižadė
ję “reikti laisvęs judėjimą 
Lietuvoj”. Kas suprantama 
šia abelna formula nieko ne
sakyta, vien tik pilnai atsi
dėta ant Lietuvos žmonių, 
būtent, ką jie pasakys, ko 
jie norės, tą męs,' ameri
kiečiai, ir remsim. šita ame
rikiečių taktika turėjo savo 
gerų ir blogų pusių. Gera 
ji buvo tuomi, kad atsako
mybę už Lietuvos politiškus 
reikalavimus dėjo ant Lietu
vos žmonių, pavaduodami 
amerikiečius nuo atsakomo
sios diktuotojų rolės. Bloga 
ji buvo tuomi, kad paliko a- 
merikiečiams rolę pasyvių 
žiūrėtojų, indiferentų, ku- 
r ems valia tik remti ta, ka 
Lietuvos žmones daro, ne- 
užimant savystovės pozici
jos, sulyg savo įsitikinimų.

Ir štai, kada prieita ’prie 
konkretaus klausimo: ar 
mes, Amerikos socialistai, 
už neprigulmingą Lietuvą' 
ar ne, taojaus Brooklyno Į 

. seime užimtoji pozicija pa 
sirodė persiaura ir visi joje 
nebesutelpa. “Naujienos” 
sako, kad jos Amerikoj bū
damos, negali duoti įsakymų

. Lietuvos Socialdemokratų I 
Partijai ir, jeigu partija ■ 
stoja už obalsį demokratinės 
Lietuvos republikos su sei
mu Vilniuje, 
“Naujienos”, 
partiją vykinant tą obalsį.

“Kovos” redaktoriai sako
si nepritaria neprigulmin- 
gos Lietuvos obalsiui ir 
net smerkia tuos Lietuvos 
socialistus, kurie besirūpin
dami įgyti neprigulmingą 
Lietuvą, dalyvauja įvairiuo
se dipliomatiškuose žygiuo
se. “Kovos” red. sako, kad 
laikai mažų neprigulmingų 
valstybėlių jau praėjo ir, 
faktiškai imant, tos valsty
bėlės tik vardu neprigul- 
fningos.

Tačiaus ir pirmi ir antri 
pristojo prie vieno išvedimo 
— ar Lietuva bus neprigul- 
minga, ar ji gaus autonomi
ją, visviena nuo rusų ar vo
kiečių — darbininkams lie - 
kasi ta pati klesų kova už 
socializmą.

“Laisvės” ręd. pozicija šia
me klausime yra gana opi ir 
kebli.

Antrasai ...“Laisvės” red. 
drg. V Paukštys, pasirašė 
po Philadelphijos rezoliuci
ja, kur faktiškai atmetama 
obalsis neprigulmingos Lie
tuvos. Tą rezoliuciją skaity
tojai ras žemiau ištisai ats- 
pauzdintą. Pirmasai “Lais
vės” red. yra atstovu Lie
tuvos Soc. Dem. Partijos jau 
nuo 1913 metų. Būdamas 
partijos atstovu jisai negali tas mindžioja vieną po kitosĮkalaut už prakalbą 2 ar 5 
stoti atviran ir aiftkun kon- mažąsias valstybes, trempia dol. Visi net radikalai —se- 
fHktan su jo atstovaujama jų nepriklausomybę ir ver- Į nu papročių trempikai •

partija vyriausiame politi
kos klausime. Ir antra ver- perialistinės politikos suku-

susinėsimai su Lietuva i y savarankių valstybių i c klesos uždavinys lieka
tai]) apsisunkino, jog pasi- valstybėlių kurinio. Tuo 
darė beveik negalimais.'keliu eidami, jie būtinai tu- 
Gauti iš ten informacijų, su
žinoti tenykščių draugų pa 
dėjimą, suprast tą 
mą, yra begalo sunku.

Į retų prieiti prie savo šalies 
“gynimo”, savo militarizmo

tai ir jos, 
remsiančios

■■

/'“-U

bininkų gyvastis visuomet 
buvo didžiausiame pavoju
je.

Reikia priminti, kad mi
nėta dirbtuvė buvo po rusų 
valdžios kontrole ir oficia
liais jos atstovais skaitėsi' 
rusų karės aficieriai ir kiti, 
valdininkai, atsiųsti iš Pet
rogrado. Na, o kur tuomet

’ Ką jie 
įveikė, kuomet iškilo baisi

Kur tik iškila į padanges 
amunicijos dirbtuvė, ten 
visuomet suverčiama bėda

m s. Y Didingai
- . f i • |I '-širviu. XK<X, V XXI

anglų spauda v, a kakaiine ,j?L V0 ^je atstovai? 
šaukia, būk tai šnipų dar -1 .....

Nr. 2.) bas. Bet ar ištikrųjų šnipai ]ratastrofa? Generolas, ka-
>rs mus tą daro? ]pitonas ir kiti aficieriai

..... ..~ .......  ..  — o------ ----c -------------■ H (k sausio,, apie 4 valan- Įh'ew Yorke puotavo, 
su.... savo buržuazija,.ne poli- šių važinėt su---- prakalbomis, dą po ])ietų, Kingsland, N. J. kiti inspektoriai, kur
ELL.L. L* “diplomatu” ke- nieko už tai neimdamas, tai iškilo į padanges didžiausia kortomis lošė. Laike katas-

viu nušauti sau du arba net’vokiečių šnipai 
nepriklausoma), darbininkų Į zuikius!

tas' Rašiau apie “atg 
su ' kus socialistus“(“L.”pats: klesų kova išvien

kitų tautų ir kraštų darbi-’ Kas tiki, kad koks nors mus t<: 
ninkais, o ne broliavimasi socialistas gali keletą mėne- visi 

tai
padėji-Į stiprinimo, o tai yra taip- Alkierių ir “diplomatų” .

“ * ............. liai; kova del kuodidžiausios (atgalciviškai protauja.
šalies valdžios demokratiza
cijos (del “žmonių vai- dyką mes visi ncatsisakom:!
džios”), į kurią įeina ir kova mūs kuopų konstitucija netjmogdino ir atliktas kriukis, j visa dirbtuve į padanges iš- 
del lygių teisių visoms tau-Į rūdija neaisisakyt ir mes'Valdžia gi patyrinėjo, paty- kilo.
toms; kova del sugriovimo patįs kurstomos: neatsisa-' rinėjo ir paliko dalyką be - .............
viso dabartinio surėdymo, kykit užimt komitete, arba pasekmjų.
kuris gimdo tokias baisias,komisijoj vietą, 
skerdynes, kurios ne
ves ir gerovės neša darbi- tunu.

Liesai, kaip ir didžiųjų val
stybių! “gynimas” ir jų mili- 

iuomi tarpu. Tas turizmo stiprinimas. , Juo 
labiau mes turime pasmerk
ti tuos social patriotus, ku
rie išvien su savo buržuazi
ja, eidami politikierių ir 
“diplomatų” keliais stengusi 
Įgyti Lietuvos nepriklauso-

tomas jam išrodo 
mu, bent
klausimas turi būti dar dik- 
čiai svarstomas ir diskusuo- 
jamas, belaukiant daugiau 
žinių iš Lietuvos ir svarsty
mai turi būti ramus, dalyką 
aiškinanti, o ne pikčiurnų 
būdu vedami.
t Šiuomi mes duodame vie
tos rezoliucijai, kuri buvo 
priimta Philadelphijos neo- 
ficialėj konferencijoj ir po 
kuria buvo parašai Kapsu
ko, Vidiko, Ramanausko, 
Paukščio, Šukio, Stilsono ir 
tt.

Ji skamba:
Stovėdami tais pamatais, 

kuriuos nustatė 9-tasis LSS. 
suvažiavimas, — kad mes įė
jom Į imperialistinių karių 
laikotarpį, kuriose varoma 
ta pati kaip ir taikos metu, 
imperialistinė politika, tik

Pripažindami kartu su 9- 
luoju LSS. suvažiavimu, jog 
ta imperialistinė politika ta
me reikštiinasi, kad kapitali-

Padirbėt retkarčiais
granatų dirbtuve.
spauda pranešė, kad vokie
čių šnipai tą dirbtuvę sus-

rjp • ' • ♦ •

i uojaus j ti’olLos nebuvo nei vieno ru- 
I s vi valdžios atstovo. Jie tik 
į tuomet pribuvo, kuomet jau

ninkas ir atskiroms mažo-

Bet to
negalima pavadint pasišven-

12 d. sausio, 
.kare, Haskell, N. J., Du’

Kiek ten žuvo darbininkų 
sunku pasakyti ir vargiai 

’įkada pavyks tikrą skaitlių 
'sužinoti. \’isi darbininkų su
purai, visi rekordai žuvo ir 
kiek jų iškilo sykiu su gra
natomis į padanges, gal tik 
vienam šventam Petrui bus 

i tebežinoma. Ką anglų laik- 
p’aščiai rašo, nėra nei per 
nago juodymo teisybės.

Nuostoliai neapsakomai

iškilo ekspliozija. Ir vėl vo
kiečių šnipams kailis pe
riamas.

Pastaromis dienomis man 
teko pasikalbėti su vienu

čiom smagumas, kad gauni 
sioms tautoms ir valstybė-> pa į vairuot savo nuobodų gy
lėms, o da didesnės nelais- (vmiimą, nieko medegiškai

mo; kova su imperializmu Į yra ton, kur žmogus dirba 
del socializmo.

galima ir nieko gera negali 
atnešti darbininkų klesai, ,
kuri negali apsaugoti Lietu-!yčs, pavergimo ir išnaudoji-(nenustojant. Pasišventimas
vos nė nuo sunkiųjų karės 
pasekmių nešimo; 
militarizmo augimo 
imperialistinės 
vaisiu — tokiu

nė nuo 
nė nuo 

politikos 
skerdynių,

visuomenės labui, pats savo j inspektorių, dirbusiu Kings- 
Ir mes galūne paturėti tik

tas partijas ir organizacijas, Tokių
kurios eina šituo keliu. (laisvės

KEISTAS DALYKAS.

eikvodamas, 
ramiam laike,

viduje, turbūt, visai nėra!
Tik priespaudai 
mes pasišvęsim, o ne lais-

.1. B.

Rūpinasi Labdarybe.
Amerikos ponai ir

viena už
pagrobti,!
daugiau

kitos stengiasi 
kiek galėdamos, 

i naujų kraštų ir naujų rin- 
įkų, idant viešpataujančios 
tų valstybių klesos galėtų 
jas išnaudoti, turėtų kur sa
vo tavorus pardavinėti, ža
liąją medžiagą imti ir savo 

(kapitalą sodinti. Tuo būdu 
atsilikusios ir silpnesnės 

į valstybės ir tautos pakliūva 
išnaudojimui didžiųjų, ku
rios stengiasi krauju ir ge-

O .lando dirbtuvėj. Jis papa
sakojo tikrą dalykų stovį dideli ir jie puola ant rusų 
apie amunicijos dirbtuves. . valdžios sprando, nes ofi- 

Nr. 30, kur kilo gaisras, lojaliai ta dirbtuvė skaitėsi 
valo granatas spirite ir ge-Įrusų.
zolinoj. Visos grindįs per
mirkę spiritu ir gezolinu. amunicijos dirbtuvėse.
Mažiausia kibirkštėlė gali (kuomet
iššaukti gaisrą. Pagal tei- visuomet bėda 
sės, tame skyriuj neprivalo 
būti elektrikos motoras, o

Na, draugai, ar jums ne-:suko į padanges: “Kaip tai!,- 

 

išrodo keistus dalykas, kad už socializmo skelbimą, už 
tas, tai]) sakiųt, visuomenės;prakalbą nori pinigų! Par- 
veikėjas, kuris dirba viską 'duoda savo idėją!” Bet gy- 
už dyką, “pasišvenčia”, žiu-'venimas radikališkesnis už

rėk ima ir prasigyvena iš to visokius radikalus: jis pada- Jiiau labai mėgo užsiimt lab- 
pasišventimo, o kitas, kuris rė savo. Aš pats per Rau- idarybe. Mat tas duoda pro- 

srko, kad reikia už darbą donają Savaitę 
nors mažo atlyginimo, ne
reikia visados pasišvęsti, 
toksai beveik visada ne pui
kiai gyvena, galą su galu 
vos sumezga, neprasigyve-

apsiėmiau gą pasigarsinti ir prašalina 
kalbėt visai neminėdamas ir nuobodumą. Ir pelno iš to 
nemislydamas, kad noriu už-(kartais buna. Taigi tomis 
mokesties, o paskui draugai neva labdarybėmis, len- 
kuopiečiai* nutarė ir atnešę,gviati eiti link 
padavė man dolerį! Ir da a- 

iš to visuomenės darbo, čiu pasakė; kasierius teisi
nosi, kad tik tiek, girdi, nu- niu mulkintojai ir

ill'.ll C1C1\LI niuiuitw, u ,

jeigu jis randasi, turi būt ■ ‘ j ‘i i.. m.. _ i.-.........._._i •.. ipo stiklu. Tuo tarpu penkių, 
(arklių pajiegos motoras 
(randasi po tuo stalu, ant

kitose
Ir

iškila ekspliozija, 
nuverčiama 

int vokiečių šnipų!
švenčioniškis.

Iš LIETUVOS.
Lietuvių Draugijos Komi-

Įkurio valoma granatos, be tetai nukentėjusiems dėl 
:jokios apsaugos. Kada mo- jkaj.() šelpti. Vilnius, Didžio- 
itoras dirba, iš jo pilasi ki-Jji g-tvė, Nr. 30.
birkštįs. Tame skyriuje im švedlĮ Lietuvių Komiteto 
k:lo gaisras, kurį veikiau-,sekretorius d-ras Šederber-

(gas, gruodžio mėn. 3 d. ga- 
įvo iš Vilniaus Lietuvių

pialobimo, m0į0ras pagimdė. Pra- 
neS ClTgTT. i. k;ngvat? ! Č’inkus penkioms minutoms, 
mano, <a< ic ( ar >o zln°- pradėjo granatos sprogdinę-1Draugijos Komiteto laišką 

ti. Nr. 30 buvo 100,000 už-kitokio turinio: 
... .• Kituose Gerbiamas daktare!

.numeriuose irgi jų radosi, žinodami Jūsų karštą už- 
I nemažas skaitlius. Palei uojauta likusiųjų Lietuvoje 
ldirbtuvės vartus stovėjo keli j,, kenčiančiu viso ko didelę 
i vagonai prilioduoti gatavų stoka, vardu Komiteto krei- 
Igranatų. Viso buvo jų virš pjU()Se j Tamstą tokiu pra- 

r-.... .. i ■■■■’■v..vV>, , yuMc.ijsx.Ar. .........K1,,]j011o, noi's anglų laikras-'svmn Lietuviu istaicos Vil-
atsakyt į vieno draugo štai, doleris čerkšt ir sumu- kampai pilni alkanų. O ponų ,,,.„,.„5,-, 1..-.1. bnvn' T.• • • >• • • ■ ... ■ 1....... ’• -- '‘H pianese. buk ten buvę nni]e, laikomos ligi šiol Ko-

•>Klimui :kc,ios dešimt!s tūkstančių. Imiteto pateko Į labai sunkų 
ai ui u ':Akies_ mirksny visa dirbtu- i padėjimą. Visos lėšos jau iš- 

_ ‘ ivę apėmė liepsna ir viskas sep0 p. neturime jokios vii- 
„ ., . (pradėjo kilti į padanges. :tįes i<ul. nors ' pašalpos

Jokių nuo gaisro apsau- gauti.
igojimų, jokių prietaisų ne- | Reikalas didelis. Vienų 
buvo.Kilus minėtam skyriuj .vaikų, laikomų komiteto^ jo 

dar bendrabučiuose, skaičius šie 
van- kia 600. Be to, dar turi Ko
dai*- įmitetas laikyti daug ligonių, 
sky-’senių ir negalinčių savęs 

išlaikyti. Išeiti iš to sun- 
irgi kaus stovio reikalinga ma- 
nes Ižiausia 25000 markiu mėne- 
dil7 siui. KOMITETAS prašo 

-Tamstos, Gerbiamas Dakta-

--argi ne keista?
Ne visur tai]). Bet aš kal

bu ne apie “visur”, o tik a- 
pie lietuvius, ypač Amerikos 
lietuvius.

Jau “Laisvės” redaktorius 
i.eseniai labai puikiai patai
kė ;
pirmąjį įspūdį Amerikojelapį. Ne nepriklausomybės 

gynimas ir mažųjų tautų:
Euosavimas rupi kariaujam Į prakalbas ima nuo 2 iki 
čiom pusėm imperialistinėje.dol. Yra kalbėtojų, I 
karėje, o tik silpnesniųjų siūlosi viską dykai atliksiu,

tarė, jis kitaip negalįs.. Ar Tojai rūpinasi jų gerbūviu. rj,'()vytu granatu. 
šiaip, ar taip, tie draugai Tačiau seniau mažiau buvo p' ’ v 1 
svddrto manyje labdario ir tokių progų. Ot dabar, tai 
ženklą, jeigu tas galėtų -būt kas kita. Pasaulis pilnas u- 
— sukirto pasišventimą. Ko-.bagų! Europos baisioji karė 
jlei kalbėjau, tai buvau “pa- sunaikino daug turtu, visur !
bsišventęs”; pabaigiau —Iliados beldžia į duris, visi

mano pasišventimą, lyg širdis minkštos 
ukiužusį puodą (pasišven- Į sakosi prijau

i u. tunas tankiai buna pagyrų broliui. Jie broliai! Tik 
kurie puoduose!) 'senieji labdarybės

Taigi vėl — kodėl neren- nusinešiojo.
plėšimas ir pavergimas. Ir j bet tokių mus draugai jau'gia prakalbų pasišventėliam surinktos aukos našle 
ne demokratijos reikalais (nenori — nerengia jiems kurie — pridėsiu, net už paramai likosi veik visos iš .
jos vaduojasi, traukdamos .prakalbų. Kodėl? Gal dėlto, 'plakatus gatavi užmokėt iš leistos ant algų ir užlaiky- . . .v ,
sau kuodidžiausių pelnų iš kad susipratę darbininkai savo kišeniaus? Jau aš svki'mui tos ištaigos. Taigi tiems tn, issyk noieta

demokratijos
v

sau kuodidžiausių pelnų iš tkad 
žmonių liejamo kraujo kla
nų, o tik da sunkesnį jungą 
krauja ant liaudies, o pir
moje eilėje darbininkų 
sprando.

Tai patvirtina visa, bc-

susipratę darbininkai savo kišeniaus? Jau aš syki mui tos įstaigos. Taigi tiems P/nsrui, issyK noieta 
‘ ‘ ‘ !gesinti, bet pasirodė

'duo užšalęs ir tuomet 
bininkai leidosi iš visu 
i iu laukan.

per!surado naują būdą ir labda-| Išbėgti iš dirbtuvės 
socia.lis-j rybės darbas eis, kai]) L 

Tas naujas būdas

iš principo atmeta visokią 
labdarystę, nenori lab
darių? Gal ir “pa
sišventęs” kalbėtojas jiems 
išrodo labdariu? Gal būt — 
kai kuriems. Jei kalbėtojas 
sutveria uždyką kooperaci
ja nę draugiją — ar tai “bu- 
černę”, ar “inšiurans” biznį 
varančią, — tai toks yra 
labdarys tos kooperacijos

sitęsianti karė. Visos tos pa
sakos apie pavergtųjų tau
tu liuosavimą ir demokrati
jos laisvių gynimą, kaip 
dūmai, išnyko tų tautų ir!vadovams. Bet kas kalba a- 
laisvių trempimo aky vaizdo-!]Je socializmą ir sutveria 
je. Savo plėšimo žygiuose (socialistų kuopą už dyką, 
didžiųjų valstybių imperia-Į tai vargu kas tokį labdariu 
lizmas išnaudoja tautines, rokuos. Čia ir turiu ant mis- 
mažesniųjų tautų pastangas 'liti tik socializmo platinto- 
savo tikslams atsiekti arba <jus. Jų kalbos-darbai ;
be pasigailėjimo mindžioja’dvasios darbai; jie rūpinasi 
jas, kaip to didžiųjų valsty-.ne šios dienos medegišką 
bių interesai reikalauja, naudą parodyt, kad klausy- 
Delto mes negalime laukti tojai vieny tusi ir paimtų ją 
tautų liuosavimo nė nuo vie-.bendrai Į savo rankas (taip 
nos, nė nuo kitos kariau- daro kooperacijos). Taigi 
jančių imperialistinių koa
licijų (sąjungų) pusės.
ne tų mažųjų tautų nepri- papildė baisią desakraciją 
klausomybėje jų išganymas, (“išnevožijimą” šventų dai- 
neš musų akyse kareivio ba- ktų), kuomet pradėjo reį-

“Kovoj” rašiau, kad toki našlaičiams nieko 
kalbėtojai važinėja su ko-(Kad palaikyti tą reikalavi - 
kiomis agentūromis — tan- mą, reikia surasti naujus, 
kiai su slaptais bizniais ir,budus. Ir ot Anna Morgan, 
prie tam randa progą ]_ 
prakalbą įsigerbt : ‘ Į 
tams, apmuilyti jiems akis,'pypkės.
kad jo nešvarumo nematy- norima panaudoti 
tų, o publikai puikiai išsi- 
rekliamuoja — paskui kur'godumas pralobti padare u 
nueina, i

mui tu, kuriuos v 7

greitai negalima buvo, 
; kai]) jau minėjau, prie 

sušelpi- btuvės vartų buvo kelios ei-l SUSelDl- v V ui vlA IYV1AV0 VI i v • •
Icmitnlistu les vagonu ir darbininkams ’’e, pranešti apie mūsų sun-KapiiailbLU Į . ,_.fe ‘ . v v,. ct-nxr; ; nfoianiiio. prisiėjo arba per viršų vago- 

Inn linH nrhn nnnrin iii lv>5-ten bizį padaro! bagais. Ji prašė Francųzijos arba apačia jų lys-
Tankiai draugai ir kelionės Į valdžios, kad ji leistų kumš-

amerikonu j O akrų žemės.
lėšas jiems užmoka. Jei to tininką Karpentjerą į Ame- 
nebutų, jis vis tiek važinėtų. i iką muštis su 
- -savo kaštais. Tik paskai- | “didvyriu” Wilardu. 
tykit, meldžiami, ar ne visi elizijos kumštininkas paža- 
toki dabar yra nuėję sker-Įdėjęs dalį savo pelno paves-

Dirbtuvė turėjo užėmus

kų dalykų stovį į užsienius.
Su širdingais linkėji

mais Komiteto pirminin
kas A. Smetona.

Fran-

yra sai socialistų kelio; arba jei(ti Francųzijos sužeistų ka-
dar nenuėję, tai ir šiaip, ir rcivių sušėlpimui. Ponia 
taip skersuoja. Morgan tikisi, kad valdžia

Žmogus rašydamas moki- sutiks leisti Karpentjerą ir

są dirbtuvę augšta spygliuo-. 
tų dratų tvora ir per tuos 
dratus paleista elektros to
kus. Mat, jeigu šnipas pri
eis prie tvoros ir norės da-

ŠELPIMAS KAREIVIŲ 
ŽMONŲ VILNIUJE.

Rugpjūčio mėnesyje mies- 
įto neturtėlių globa 3656 ka- 

elektros užmuštas. Ir štai r<?^vp’ pačioms išmokėjo

mus draugai agitatoriai kol 
Ir .kas nėra labdariais. Ir jie 
L.. H'inilrln k<l!oio dncinbnnA.'i r

—su-

niesi geriau rašyt; kalbėda- čia prasidės didelis labdary- ant laimės darbininkai,, bėg-markių pašaipos, tse
mas mokiniesi geriau, nuo- bes darbas. — Prancūzas darni iš dirbtuvės, dasipro- j to, joms išdalino dar 49.440
sekliau kalbėt. O jie iš savo laužys kaulus amerikonui, tėjo sulaikyti. . elektrą *............................ .
prakalbų nieko neišmoksta! ponai, ponios ir panelės tu- tuomi daugeliui davė progą kių. Dabar kareivių mote-
t>_x_____ • ________________________ L.Xr. .tz^. Hč0'01 1t5fi earn o'xrvmafi I . < - . •

sekliau kalbėt. O jie iš savo laužys kaulus amerikonui, tėjo sulaikyti elektrą

Bet mūsiškiai prakalbų ren-' rėš progą padilginti savo 
gėjai išmoko iš jų nervus, o vergams bus pa- 
prakalbų ir, darbų apsisau- šalpa, suraminimas........... ,
goti neprašytų kalbėtojų* Į

Ot, tai '----------r_ ___
faktas, delko tas, kuris “pa-'lai” 
si švenčia”, ^už dyką” dar-ą

t I Labdarybė ir barbariz- 
vienas stambus,niaš — tai kapitalisų “per-

mrabošius.
* IFR

ir Įduonženklių už 31.000 mar- 

į£i‘|rims mokės po tris markes 
įmėnesiui, gi kiekvienam 
šiaip šeimynos nariui po 
markę. Duos taip pat ir) 

.visą laiką į tą dirbtuvę ir duonženklių veltui.

išgelbėti savo gyvastį.

prie tos tokos ir elektra 
juos būtų užrflušus.

Valdiški inspektoriai per

nosies neparodė, todėl dar t Ą

&



Naujienoms
Kuomet Brooklyno soc. 

pasikalbėjime ir LSS. Pil
dančio Komiteto rezoliucijoj

Iš West Virginia 
lietuvių gyvenimo

aiškiai buvo pasakyta, kad 
ir šelpimo darbe nebuvo, nė
ra ir būti negali vienybės, 
Chicagos “Naujienos“ ne
maloniai pasitiko tas rezo
liucijas. Mes išsykio manėm, 
kad Chicagos dienraštis tu
ri labai didelių argumentų 
prieš rezoliucijas, tačiaus 
pasirodė, kad prieš pačią 
pamatinę mintį “

Thomas, W. Va., yra apie
Netoli nuo 

kur

tuvių. Miestelis Kempton

doja šelpimo akciją 
visuomeniškų pozicijų stip
rinimui. Jeigu “

Gretymose valstijose

Mainieriit unija West Vir- 
nijoj laikosi gana pras- 
i. New River ir Fayette 

> 1915
metais dirbo 15.000 lietuvių, 

i tuo tarpu prie United Mine

■ Yra suorganizuotų mainie- 
•rių Canawka River ir Ca
lkin Creek distriktuose, bet 
labai mažai.

i Seniau W. Va. buvo gerai 
stovinti unija, bet kada 

(kompanija 1902 metais uni
ją sulaužė, tuomet

Kad gavus gėrimų dau- 
Kentucky

vius labai mažai tėra žinių. 
‘Apie save jie nedaug te- 
praneša. Tai vis daugiausia 
angliakasiai.

Minden, W. Va. yra apie 
35 familijos lietuvių. Čia 
gyvuoja LSS. ir SLA. kuo
pos. Pavienių lietuvių čia 
bus apie 100. Netoli nuo 
Minden yra sekamų kolioni- 

1Naujienos”j.kb kur gyvena lietuvių, bu- 
nieko nepasakė. O pamati- tent, Sun, Scarbro, Wcng- 
nė mintis buvo ta, kad šel- row> Hillside, Ekkels. 
pimo darbo pobūdis yra to- 
kis, jog jisai šimtais ryšių į500 lietuvių, 
rišasi su politika ir kad Thomas yra Century, 
kiekviena visuomeniška srio gyvena apie 20 familijų lio
vė, būtinu liogiškumu gin
dama savo interesus, panau-!P'lsiau pasidalinęs tarp Ma- 
doja šelpimo akciją savo rykindo ir W. Virginia.

Didesniuose West Virgi- 
Naujienos” nia miestuose,kai]) Wheeling 

sutiko su ta sveika mintim, ir Charleston yra tik atski- 
kurią padiktavo ir sveika ros lietuvių familijos. 
klesinė liogika ir patyrimas 
(bent jos veik nieko prieš |Kentucky ir Virginia laip
tai pasakė), tai reikėjo pa-il ^t yra išsimėčiusių lietu- 
dėt savo užgyrimo antspau- jv'kb bet apie jų gyvenimą 
da. Tuomet butu buvus.kibai mažai težinoma, 
labai gražutė harmonija. Tr-| 
tai padaryti iuo labiau rei-j 
kėjo, kad faktiškai, visos j—----- 7 - - -
šnekos apie fondų vienijmą pavieto distriktuose 
jau buvo palaidotos.

Tačiaus musų broliškas 
dienraštis pasielgė keistai. 
Nežiūrėdamas sveiko rezo
liucijų branduolio, jisai susi- 
jieškojo kokių tai strategiš
kų argumentų, pasidairęs 
tautininkų ir klerikalų pu
sėje. Tuos “Naujienų” ar
gumentus galima suglausti su]au^e, tuomet jau ir 
žodžiuose. j neatsigavo, kaip reikiant.

— Kad socialistai iš prin-. Uniją laužyt dikčiai padėjo 
cipo atmetė vienybę, tai 'saliunai, bet dabar W. Va. 
ar nepasinaudos iš to deši- pilna blaivybė, 
nieji — klerikalai ir tauti
ninkai? Ką pasakys žmo- gelis važiuoja į 
nes; ar nekaltins socialistų j valstiją, kur saliunai dabar 
vienybės ardyme, tai yra,'daro dubeltavą biznį. Be
darbe, kurį ligišiol varė kle- n: 
rikalai ir tautininkai?

Ant šito mes atsakytume.
Jeigu teisybes ir naudos^!'deno lietuvis sužygiavęs 
jausmas liepia socialistams iV'el>a syki į Virginia parsi- 
k<ą nors tokio pasakyt, tai savo mulais už kelis
jiems visai nesvarbu ką apies’’11/18 Rėvynuj >>' daro labai 
tai kiti pasakys. Mes sto- V'ku biznį.
vim ant savo ir gana. O jei-l. West Virginia kompani- 
gu dėl mūsų užimtos pozici
jos kas norints nori pasi
naudot ir suklaidint žmo
nes, tai juk mes, socialistai 
turim liogikos, valios ii 
energijos, kad išaiškint da- 
lykus tiems, kurie susiklai- .lietuvius, bet žmomn reika- 
dina> • . i ii jiem nerupi. Ot, bile pi

nigu gauna ir išvažiuoja.
Bet mums rodosi, kad šia-i West Virginia tikra ang- 

me . _ęhicaTos']ril karalystė. Ten dar tik
dienraščiui nereikėjo visai pradedama išnaudoti ang- 
nei kalbėt, kai]) atsilieps mi- ]],< ]aukas, bet kai]) gaila, 
niose vienybės atmetimas j<a(] viskas priguli ne žmo- 
šelpimo darbe. Po to viso, rijai, o kompanijoms, da- 
ką mes matėm per šiuos be- l ančioms pašėlusio pelno, 
veik tris metus, po to viso,'" " ~ - - -
ką mes matėm lietuvių die
noj, minios tik pasveikint 
mus tegali, kad mes aiškiai 
ir drąsiai pasakėm tą, ką 
minios jau seniau jautė. Pa- 
siklausykit ką žmonės šne- i 
ka! Ir mažiausia 
žmonės jau padarė išvedi- I 
mą: su klerikalais ir tauti- : 
ninkais negalima susidėt — 
jie tave įskųs, užrėks, pri- jsylvanijoj 
meluos ir, galop, apsuks. •“ ‘ * *'

O jeigu dar tautiškose ir.stų Sąjungos kuopos Min- 
klerikališkose palėpėse (done baliuose labai daug 
randasi Jurų, kurie prikai- prieina negrų ir jie užsilai- 
šos mums vienybės ardymą, ko gana gražiai.
tai juk jau daugiau rėkti jie j Man .rodosi, kad Vir- 
negalės, kiek ligišiol rėkė ginia. lietuviai socialistai ir 
per visus tuos tris metus. O ją pritarėjai turėtų padaryt 
kad jie pelne tiek, kiek Zab- suvažiavimą ir pradėt la- 
lackas ant muilo, tai visi žiebiau organizuoties.

Kalbėtojas.

tu važinėdavo i Virginia
• wishes parsivežt, bet dabar I xir ten jau sausa. Tūlas

p: nična. Kaip kur tai mai- 
nieriai negali įsigyti jokios 

.’ nuosavybės. Kunigai iš ki
tur atvažiuoja spaviedoti

Tūli fa emeriai, kurių lau-

čiai milionieriais pastoja. 
Su kompanijom begalo sun
ku kovoti, nes čia joms vis
kas priguli.

Mainierių minia labai 
prityrę marga. Čia yra lietuvių, ru- 

|sų, lenkų, vengrų, negrų, a- 
Imerikomi ir tt. Negrų čia 
daug daugiau, negu Penn- 

j ar New Yorke.
i Padėkime Lietuvių Sociali-

na

Meilės Laipsniai
Jų išsivystyme

Švenčioniškis

(Tąsa)
moterį, stengiasi ją gauti ir atvesti pas savo vyrą. Ir 
kada jau pirmoji pati gauna antrą, tuomet ji netik vi
są sunkųjį darbą suverčia ant antrosios, bet dar pa
verčia ją savo tarnaite. Ji tuomet stengiasi page
rinti savo šeimynos būvį, pakelti savo gaspadorystę 
ir už tai visa garbė priklauso jai, kaipo pirmajai pa
čiai. Apie mokololų tautą Livingstonas sekančiai 
rašo: “Kada moteris išgirdo, kad Anglijoj vyras gali 
tik su viena moteria apsivesti, jos labai nustebo ir 
sušuko, kad tokioj šaly už jokius pinigus negyventų- 
Jos jokiu būdu negalėjo suprasti, kokį užsiganėdinimą 
anglų moteris gali turėti, gyvendamos poromis. Jų 
supratimu,- jeigu vyras negali užlaikyti kelių moterų, 
jis yra netikęs, nevertas vyro vardo, visų paniekintas 
ir moteris jaučiasi nesmagiai, turėdama tokį vyrą.”

Panašus įpročiai buvo pas Grenlandijos, Brazili
jos, Japonijos, Chinijos, ir kitų šalių gyventojus, pa
našiai elgėsi arabai, ainosai ir kiti. “Be jokio pavy
dumo meilės Lilia atvedė pas savo vyrą Jokūbą tar
naitę Zelfą, o Rachaele savo tarnaitę Valią.” Maho
mete* moteris sunkiai dūsauja, kalbėdamos apie tas 
moteris, kurių vyrai turi tik po vieną pačią. Jos ne
gali suprasti, kaip tokios moteris gali gyventi, netu
rėdamos greta savęs draugių, kurios bendrai naudo
tųsi vienu vyru. Dauguma rytų moterų didžiuojasi 

daugpatystę. Ir taip moteris elgiasi visose šalyse, 
kur praktikuojaua daugpatystė. Antra puse vertus, 

kur praktikuojama daugpatystė, tarpe savęs negali 
sugyventi. Tūlo misionieriaus pati matė, kad ant 
Fidži salų, moteris vaikščioja nukandžiotomis arba 
nupjaustytomis nosimis iš priežasties nesutikimų tar
pe savęs.

Iš virš privestų faktų mes galime padaryti išve
dimą, kad pavydumas lytiškos meilės nėra prigimta 
žmogaus charakterio dalimi, bet vėliaus išsivystęs sa
vaime. O jeigu tas pavydumas išsivystė savaime, to
dėl jis pilnai gali išnykti ir pas dabartinį civilizuotą 
ždogų. Apie tai mes turėsime vėliau pakalbėti.

NEKALTYBĖ.
Ten, kur neatkrepiama jokios atydos į pavydumą 

lytiškos meilės, suprantama, lygiai neatkreipiama a- 
tydos ir j nekaltybę. Iki šiol visi mūsų pavyzdžiai 
liudijo, kad primityviai žmonės nepaisė nekaltybės, 
vienok norėdami skaitytojus su tuo geriau supažindin
ti, turėsime ir čia privesti aiškesnių faktų, liudijan
čių, kaip Įvairios tautos atsineša nekaltybes linkui.

Lytiški susinėsimai tarpe nevedusių. Jeigu, pri
mityviu žmonių gadynėj apsivedusius moters nekalty
bė taip žemai buvo laikoma, kad ji siūlyta svečiams 
ir tt., todėl visiškai nenuostabu, jei tarpe nevedusiu 
lytiški susinėsimai taip pat praktikuojami, kaip kad 
ir pas apsivedusius ir niekas tuomi nepasipiktina. 
Daugybė primityvių žmonių nekaltybei nepriduoda jo

tos, nepaisant žemo kultūrinio stovio, jau padarė žin
gsni pirmyn nekaltybės linkui. Buvo ir tokių atsitiki
mų, kad primityviai žmones norėdami apsivesti, rei
kalaudavo, kad mergina būtų nekalta ir tuo pačiu lai

kiniu žmonių nevedusius moteris naudodavosi pilna 
lytiškos meilės liuosybe. Vedusias moteris kontro
liuoja vyrai ir ji gali susidėti su kuo jai vyras liepia, 
o nevedusius jokios kontrolės neturi. Dumont d’Ur
ville pasakoja, kad polenizietės, jaunos mergaitės, at
silankė ant jo laivo, ten šoko, linksminosi ir atsidavė 
matrosams be jokio pasipriešinimo. Jis sako, kad 
tos mergaitės neturi supratimo apie susilaikymą nuo 
lytiškų susinešimų ir neskaito tai prasižengimu, bei

Bet toks atsitikimas ne pas visas ir laukines tau
tas buvo; vienok Į nekaltybę veik visos primUyvės 
tautos labai šaltai žiurėjo. Perkratinėdami primity
vių žmonių meilės istoriją, randame tą patį pas visas 
tautas, nepaisant kur tos tautos gyveno — šiauriuo
se, pietuose, vakaruose ar rytuose.

Pas tūlas tautas yra įssigyvenę įpročiai, kad jau
nos mergaitės, pardavinėdamos savo meilę, turi susi
krauti kraitį ir dalį.

Jau vėlesniuose laikuose Herodot’as pasakoja, 
jog lidiečių dukterįs pardavinėja savo meilę tuo tiks
lu, kad susikrovus dalį ir taip elgiasi patol, pakol ne- 
susitaupina užtektinai pinigų ir nesusitaiso visų rei
kalingų dėl vestuvių drabužių. Kada jau viską turi, 
tuomet išteka už vyro. Taip pat elgėsi ir senovės 
mexikonai: kaip tik jų dukterįs subręsdavo, tuojaus 
jas išsiųsdavo į “svietą” uždarbiauti, pardavinėjant 
meilę, kad susikrovus dalį. Vyrai, vesdami tokias 
merginas, nei neužsimindavo, kad jos pardavinėdamos 
savo meilę, susikrovė sau dalį.

Ant Pelon salų mergaitės prieš ištekant, visuo
met už pinigus parsiduodavo ant tūlo laiko jaunų vyrų 
tureliui arba pastodavo kokiam nors svetimam kaime 
į “Bay”, t. y. į namus, priklausančius jaunų vyrų 
draugystei. Pas taip vadinamus “nicaragua” veislės 
indijonus mergaitės privalo paleistuviauti, kad susi
rinkus sau dali. Net ir dabar pas doruosius japonus 
tankiai iš darbininkų klcsos tėvas savo dukterį ati
duoda tūlam laikui i pasilinksminimo namus, iš kur 

Tehphon* 5M Green
Daktaru J. MISE

Specialistu Airdleu

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

270 BERRY STREET 
BROOKLYN, N. Y.

gauna užmokestį. Duktė, išėjus iš pasilinksminimo 
namų, nenustojo savo garbės ir niekas jos pirštais ne
bado.

Pas tūlas tautas dar keistesni įpročiai: skaito 
didžiausia panieka, jeigu suaugus mergina užlaiko 
savo nekaltybę ir tą merginą labai gerbia, kuri prieš 
apsivesiant turėjo daug meiliškų ryšių. Pavyzdžiui, 
Naujosios Granados tūlos tautos neapkenčia mergi
nų, saugojančių savo nekaltybę, jų neveda, nes mano, 
kad jos visiškai netikę, negali sukelti vyriški; jausmų 
ir negali būti geromis motinomis.

Tie žmonės visiškai kitai]) žiūri į tas merginas, ku
rios prieš apsivesiant susilaukia, kūdikių. Joms atiduo
dama pagarba ir kiekvienas nori su tokia apsivesti, 
nes jau žino, kad ji gali kūdikius gimdyti ir gali būti 
gera šeimininkė. Nepaisant to, kad tokios merginos 
gerbiamos ir greičiau išteka už vyro, vienok pastoji
mas merginos nėščia prieš apsivesiant, skaitoma ne
geistinu apsireiškimu, todėl kiekviena mergina sten
giasi nepastoti nėščia, o jeigu pastoja, bando nuo to 
pasiliuosuoti. Jeigu vyras apsiveda su mergina, tū

Pirkite LAIKRODĖLI

EXTRA!
J šioj gadynėj 

#0 Q n% nieks negali apsi- 
eit be laikrodėlio!

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

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

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

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

P. VALUKON1S,
255 Broadway, So. Boston, Mass.

Paprastai yra manoma, kad moralis nupuolimas, 
kai]) tai saužagystė, susinešimas vyrų su vyrais ir tam 
panašiai išsiplėtojęs vien tik tarpe kultūringų tautų. 
Jokios nuomonės irgi neteisingos. Pas laukines tau
tas morališkas nunuolimas, neskaitant jau norma
lių lytišku susinešimų, daug didesnis, negu pas kultu- 
rmgus ištvirkėlius.' Senovės Babllionijos gyventojai 
nei kiek savo ištvirkimu neatsiliko nuo dabartinio 
Londono arba Paryžiaus gyventojų. Ypatingai der
lingose vielose, kur gyventojai galėdavo lengvai pasi
daryti sau pragyvenimą, kai]) tai ant salų Pietinio 
okeano, visur randame didžiausį ištvirkimą. Tyrinė
tojas William Ellis savo knygoj apie Tayti salos gy
ventojus atsiliepia sekančiai: “Nepaisant jų gerumo, 
nuolankumo, meilumo ir mandagaus apsiėjimo su 
svečiais, vargiai kur galima surasti kitą tokią ištvir
kusią ir morališkai nupuolusią tautą, kaip ši. Gyvu
liai niekad taip žemai negali nupulti, kai]) šios salos 
gyventojai." Ten lytiški susinešimai atliekami vie
šai. Viešuose susirinkimuose jaunos mergaitės su 
vyrais atlikinėja lytiškus reikalus, o jų motinos žiūri 
ir dar duoda patarimus. Vienoj vietoj vienuolikos 
metų mergaite atlikinėjo lytiškus reikalus, o šalę sto
vėdama motina ją mokino. Vienok W. Ellis sako, 
kad ta mergaitė nereikalavo jokių pamokinimų, nes 
savo amatą puikiai žinojo.

S0K1ŲM0KYKLA
Jau 36 metai, kaip 
gyvuoja Prof. Stern 
šokių Mokykla, 952 
Broadway, kam p. 
Myrtle avė. Brook
lyn N. Y.

Waltz, Two Step, 
Foxtrot, One Step 
ir įvairus naujausios 
madoss šokiai moki- 
anmi, privatiškai ir 
narni, privatškai i’ 
kliasoje. Mokesti

$10.00 pagal Šokių. M 
nuo 9 ryto iki 11 v»

nuo $5.00 iki 
kykla atdara 
vakaro, taipgi ir nedaliomis. Mokini 
nie balių šokius ir stage’aus. Klaus 
atsilankydamas informacijų.
THE STERN SCHOOL of DANCING 
950-52 Broadway, Brooklyn, N. Y.

THE MAGIC SHOP.
Pirmas Amerikoj lie tu vys uždėjo mafijos 
dirbtuvę. Dirba visokių stulr^ daiktus. Jei 
nori gauti štokų katalogų, pnsiųsk štampų 

ir tuoj gausi. Adresuokite taipt
THE MAGIC SHOP,

P. O. BOX 309, HOLBROOK. MASS.

t ■________ _

salų gyventojai, tolinus seka pečenegai, 
salų gyventojai, dalis indusų ir 

irgi ne-

moteris

NEŽINOSIMAS LYTIŠKOS GĖDOS.
Biri) liaus mokslinčiai tvirtino, kad lytiška gėda 

irgi yra žmogaus įgimta. Net filosofai, kai]) Eduar
das voru Gartman'as, Levas Tolstojus ir kiti buvo tos 
nuomones, kad lytiška gėda yra ne kas kita, kai]) tik 
dalis žmogaus psichofbgijos. tampriai surišta su vei
simos! funkcija. Vienok ir ši nuomonė klaidinga. 
Lytiška geda anaiptol nėra žmogaus prigimtimi; ki
lnot kultūros laipsniais angštyn, sykiu vystėsi pas 
žmones ir gėda. Mums rodosi, kad taip, o ne kitai]) 
yra ir nereikės daryti daug visokių išvadžiojimų, bet 
•užteks keliu svarbesni!) argumentų.

Tūlos tautos neturi nei supratimo, ką tai reiškia 
žodis “lytiška gėda” ir net lytiški aktai viešai atlieka
mi. Vieša.! atlikinėjami lytiški aktai, kai]) jau. mes 
‘matėme ant Tavti salos: panašiai elgiasi ir kitu Pie
tinio okeano 
n-alajieČiai, Philippinų t 
daugybė kitu tautų. šokiai tų tautų būna 

/morališki. šokama tuo tikslu, kad sukėlus 
jausmus..

Tolinus mes randame ir tokių tautų, kur 
ir vyrai vaikščioja visiškai nuogi, nejausdami nei ma
žiausios gėdos. Apie tokius žmones von der Steinen 
•savo knygoj sekančiai atsiliepia: “Vietos gyventojai 
neturi supratimo, kurios kūno dalis yra slaptingos; 
vyrai, susiėję su moterimis, kalbasi, juokauja, pirštu 
rodo vieni kitų lytiškas kūno dalis ir prie visko taip 
šaltai atsineša, kad būtų beprotystė daryti jiems už
metimus neva už begėdišką pasielgimą. Vyras, no
rintis pasigirti svetimam žmogui, kad jis tėvas, turi 
sūnų, moteris, norinti.persistatyti save motina, turin
čia dukterį, rimtai, be jokios gėdos parodo ranka i ly
tiškas dalis, suteikiančias gyvybę.” Daugelis rašėių 
prakeikė tas tautas, kurios nuogos vaikščioja ir pasta
tė joms kryžių vien tik dėlto, kad jie nešioja drabu
žius ir kuomet pamato nuogą moterį, negali suvaldyti 
savo jausmų. Prie tokiu rasojų, pasiduodančių pik
tos dvasios jausmams, galima priskaityti Granier de 
Cassagnas, kuris baisiausiai pasipiktina tokiais žmo
nių įpročiais. Priešingai rašo von den Steinen, nes, 
matomai, jis nepasiduoda piktos dvasios pagundoms. 
“Papuolęs tarpe nuogų žmonių ir praleidęs penkioli- 
ką minutų, jau pradedi nematyti jų nuogumo ir jeigu 
priversi save mislyti, kad jie nuogi ir užduosi sau 
klausimą, ar verta neapkęsti arba pasmerkti už nuo
gumą ir begėdiškumą šiuos žmones, tėvus, motinas ir

I
. AR TURI TĄ NAUJA 
KNYGĄ APIE LYTIŠKĄ 
GYVENIMĄ?J ei dar neturi, tai pasiskubink gau

ti, nes knyga gali greit ;š«ibaigt.

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

Knygos vardas
Patarmes Merginoms 
Apie Lyties Dalykus.

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

Ta knyga reikalinga visiems: mer
ginoms, 'moterims ir vyrams. Joje 

! aprašoma lytiškų organų išsivysty
mas, jų veikmė ir svarba visame mo
teries ir vyro gyvenime; apsivaisini- 
inas; vaisiaus augimas; nėštumo hy- 
gijena; motinystė ir jos hygijena. 
Taipgi aprašoma lytiškos ligos, sayi- 
žagystė ir daug kitų įdomių dalykų. 
y Knyga turi 120 pusi, ir papuošta 

paveikslais, kų^ięnaTęngvina aprašo- 
mūš dafvliuš'suprasti. '

KAINA TIK 50c.
AR MYLI DAINAS? t

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. '1 arpkitų yra nemažai senoviškų, 
kurips 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 TEISINGU? I 
Visada yra žmonių, kurie stengiasi I 

dorai ir teisingai gyventi,, bet kokį I 
iio gauna už tai atlyginimą ir koks jų I 
likimas,— parodo vieno tokio žmo-l 
gaus istorija. Jo gyvenimas taip ui-1 
imantis, jog skaitosi, kaipo gražiau-1 
šia pasaka. Tos knygos vardas I 
Kovotojas už Teisybę!

Jeronimas Savanorolla. |
Kas nori žinoti apie teisingo žfno-1 

gaus vargus senovėje ir apie dvaaiš- I 
k i jos darbus, tam ši knygelė būtinai I 
reikalinga. I

KAINA TIK 25c, - f
Reikalavimus ir pinigus siųskite I 

šiuo adresu: I
J. STROPUS, I

6 Loring St., I
So. Boston, Mass, |

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

Puikus medinis namas dėl 10 Seimy- N-' 
nų po 3 kambarius su toiletais ant ; 
floro. Randa $800, kaina $5,200.

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

Su visais reikalais kreipkite* 
musų, būsit aprūpinti geriauaiaia 

advokatais. B A ZINIS 287 BoAM 
Av<s Brooklyn, N. Y.

Tel. Greenpoint 3355. ■.
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NEPAMIRŠKITE, KAD 28
D. SAUSIO “LAISVĖS” 

KOOPERACIJOS METI
NIS SUVAŽIAVIMAS!
Nedėlioj, 28 d. sausio, 

“Laisvės” redakcijoj, bus 
metinis suvažiavimas “Lais
vės” Kooperacijos narių. 
Pradžia lygiai 10 vai. ryte.

Visi Kooperacijos nariai, 
kuriems tik aplinkybės lei- 

žia jame dalyvaukit. Jus ži 
jote, kad metiniame susi
rinkime renkama direkto
riai, kurių globai pavedama 
išleidinėjimas laikraščio ir 
kiti dalykai, paliečianti mū
sų Kooperaciją. Taipgi svar
stoma visi svarbesni reika
lai, kurių direktoriai negali 
gyveniman įvykdinti. Todėl 
draugai in draugės koskait- 
lingiausiai dalyvaukite šia
me susirinkime.
C KOMITETAS.

Savo praeitame num. “Ke
leivis” dar sykį sako, jog 
jisai anaiptol nesidės ir ne
norėjo dėties su kitomis 
siovėmis dėl bendro politiš
ko darbo.

Ir šelpimo darbe “Kelei
vis” sako jau, kad vienybės 
nėra. Taip bent šnekėjo drg. 
S. Michelsonas Bostono lie
tuvių dienos komitete, kuris 
užbaigė savo gyvavimą.

nu-

J. A. Svyrūnėlis.

Mobilizacija.

Dviejų aktų, trijų atidengimų Dramatiškas 
vaizdelis.

(Šiužėtas paimtas iš laikų mobilizaci
jos prasidedant Europinei karei.

VEIKIANČIOS YPATOS.

301, Jonas Rekšlys, — ūkininkas, apie 
metų amžiaus atsarginis.

2, Rekšlienė jo moteris.
3, Marytė, jų duktė, apie 5-6 metų.
4, Senukė, — Rėkšlio motina. Rekšlienės 

anyta.
5, Uršulė, — Rėkšlio tarnaitė, samdinin

kė.
6, Gabrys Raugaliukas — Rėkšlio ber

nas, pusę metų, kai]) parėjęs iš kariume- 
nės.

7, Meiliūnas — Storasta.
8, Justinas — Rėkšlio geriausias kaimy

nas.
9-14, Atsarginiai (visokio amžiaus).
15, Sargybinis — rusas.
16-17 Seniai.
18 Sena moteris.

AKTAS PIRMAS.

Scena: Paprasta pasiturinčio ūkininko

Laikas: Rytas; saulės šviesa veržias per 
langus. Vidurys vasaros.

Uždangai pakilus, Rekšlienė 
triūsia prie pečiaus. Senukė, Rek
šlienės anyta, poteriauja su dide
liu ražančium. Ant lovos guli 5 me
tų mergaitė .

Scena I.
Rekšlienė. — Maryt! Kelkis; negražu 

merginai miegot ligi pusryčių... kelkis vai
keli; tetuko pamokins poterėlių, aš iškep
siu blynų su Smetona... Eisim pas tėtį klo
jimai). (Marytė iššoka iš lovos ir pribėgus 
apsikabina motinai už kojos, trinas akis).

Scena II.
•**'*&) i*. j-

{eina Uršulė.
Rekšlienė. — (Pasityčiodama) Na jau ir 

aunoji ateina!...
Uršulė. — (Pusbalsiai) Kad pradėjo,

Rekšlienė.— Tylėk (treptelėjus koja) 
Ja, mat, zurzės kalta būdama... (rimtai) 
klausyk! Jei da sykį užtiksiu judu svirne., 
tai žinok: paskutinis sykis bus; išvarysiu 
ir visam svietui apskaržysiu, kad esat pa
leistuviai. Neturėsit kur akių dėti.... be
sarmačiai !

Uršulė. — Sarmatyk, nesarmatyk, man 
vistiek.. Skaržyk jei nori; aš myliu Gabriu
ką ir tiek; ben tu uždrausi man ji mylėt?.. 
Aervėlai, tamsta tapai gaspadine, reikėjo

“Darbininkas” labai 
džiugęs iš dabartinių socia
listų laikraščių peštynių ir 
rašydamas apie jas apart 
kitko sako:

“Būtų gerai, kad d r. Kap
sukas bent kiek “apklyny- 
tų” lietuvių socialistų so
cializmą. Pamatytume ir 
mes kaip išrodytų tikrojo 
socializmo pasekėjai sociali- 
stiškose plunksnose.”

Bereikalingas “Darbinin
ko’ ’džiaugsmas. Nors drg. 
Kapsukas ir “apklynys” lie
tuvių socializmą, vis viena 
kunigas Kemėšis per savo 
jėzuitiškus akinius jo nepa
matys. Jeigu “Darbininko” 
redaktorius nenešiotų jėzu- 
jitiškų akinių, tuomet jis ir 
dabar galėtų išvysti “ap- 
klynytą” socializmą.

Iš savo pusės mes norė
tume, kad kunigas Kemėšis 
*apklynytų” katalikų kuni
gus ir parodytų tikroj švie- 
®oj, kaip išrodo Kristaus pa-

gaspadinauti atgal koks penkiasdešimts 
metų, tai gal ir butum galėjusi tą padary
ti... o dabar (numoja ranka).

Rekšlienė. — Perdaug jau išmintinga.. 
Na, na žinokis.... Bet atmink, Uršule, mano 
žodį: Gailėsies!... Bene jis tave ves? Bet 
jei ir vestų, kas iš jo? Plikas kai]) bizūnas.

>e turto rasim laimę...
Rekšlienė. — šluok aslą!.. Kogi čia da- 

>ar šokinėji prieš akis!
Uršulė.— (Ima šluotą, šluoja ir pus- 

jalsiai kalba). Neduok dieve tarnauti, kad 
sumanytų, tai gyvam kailį nuluptų, Kad 
bent greičiau ateitų ruduo...

Rekšlienė. — (Glosto Marytę, prieina 
prie zerkolo, jieško šukų. Neradus): Uršu
le, kur dėjai šukas t mačiau šukavais.

Uršulė. — Ant lango.
Rekšlienė. — Tai kažin kur padėjai, 

alima nei surast.neg

Scena. III.

' -' H

Rekšlys. —■ Girdėjau pirkioje didžiau
sia vaina, šauksmas, argi tai gražu?.. Kam 
gi, taip užsipuolė ant Uršulės už Gabrie- 
rių; rėkia ir rėkia kas miela dienelė. Tesy- 
myli.

Rekšlienė. — Gana, jau gana ir tau, 
perdaug jau užtari... Gerų šeimininkų yra 
pareiga draust šeimyną, nuo blogo elgi
mosi; šeimynos nuodėmės puola ant šei
mininku.

Rekšlys. — (Šypsodamasis) 
jau :ii pareigų ir nuodėmių turi, palik jas 
geriau Kupiškio davatkom, tau jos nepri
tinka.

Rekšlienė. — O kas juos persergės nuo 
blogo? Kas apie juos pasirūpins?..

Rekšlis. — Turi jau su kuom rūpintis, 
štai Marytė tai tavo rūpestis ir pareiga... 
O kas link samdininkų — bile tik geri dar
bininkai; jų elgimasis mums neapeina. 
Pagaliams jei ir apie jų elgimąsi eitų —tai

MOTERIMS NAUJIENOS
EASTON, PA.

13 ir 14 d. sausio Lietu
vių Moterų Progresyvio Su
sivienijimo 14 kuopa sykiu 
su LSS. 42 kuopa buvo su-

Perdaug'rer,Husi°s dvejas prakalbas.
Kalbėjo V. Kapsukas, iš 
Philadelphijos, Pa., Suba-

LMPS. PILDANČIO 
KOMITETO TARIMAI.

Pagal LMPSA. Pildančio 
Komiteto nutarimo redakto
res ir administratorės no
minacijos blankos bus sulai* 
kytos, pakol suvažiavimo 
protokolas nepereis per re
ferendumą.

Nauja kuopa. Susitvėrė 
LMPSA. kuopa Akron, O- 
hio, iš 13 narių, Jan. 13,1917 
Kuopos numeris — 41. Sus. 
Sek. M. Uščinienė, 1210 
Getz Str., Akron, Ohio.

Kuopa susitvėrė su pagel
iai drg. S. Reikausko.

Linkėtina naujai kuopai 
pasekmių.

Sekrt. M. Undžienė.

1. Pildančio Komiteto se
kretorė išrinkta drg. M. Ja
kelienė, Balsavo už: A Ju
revičienė, A. Budveičiutė ir 
E. Bekampienė; M. Baltuš
kienė balsavo už E. Bekam- 
pienę. M Jakelienė nepri
siuntė balsavimo.

2. Dėl pakvietimo Ameri-
!)<>• pietų kalbėjo LMPS. Centralinio Lietuvių

Kodėl mote-(Komiteto dalyvaut visuoti
nau Amerikos suvažiavime, 
kuris įvyks 15-16 d. sausio 
1917, Brooklyne, aptarimui 
Lietuvos šelpimo ir kitų rei
kalų, nutarta nedalyvaut, 
])asiremiant išnešta rczoliu-

Aiškino kam reikalingos ka
rės ir kokią naudą jos atne
ša darbininkams. Nedėlioj

kuopai temoj:
ris statomos žemiau vyro?” 
Antroj daly savo kalbos aiš
kino apie moterų organiza-

, ir 
tikslus. Kalbėtojas savo 
užduotis atliko labai gerai

atitarnavo, atvargo kariumenėj ir pareida- cijas, jų naudingumą 
mas parsinešė da keturesdešimts rublių ir 
pasirengęs parėjo, negeria, nerūko, o Ur
šulei kas gi blogo gali užmesti?... O jei juo
du sutinka tai kas per blogumas?... Ar tai 
nuodėmė sulig tavęs mylėtis? O jau ir Ma
rytė nemiega. Aš nei nemačiau, kaip ank
sti pabudo! Eikš pasūpuosiu. (Marytė pri
ėjo prie tėvo; tėvas sūpuoja, šypsos. Rek
šlienė’triūsa).

ir susirinkusieji likosi pilnai lctl'a LSS. Pildančio Komite- 
užganėdinti. Prie LMPS. 14 
kuopos prisirašė 4 naujos

Rekšlys. — Gerai da pasūpuosiu, jei 
man suskaityti dešimts. Na kiek pirštų tu
ri?

Marytė. — Dešimts.
Rekšlys. — Suskaityk.
Marytė. — Skaito po viena pirštą) 

Vienas, du, tris keturi, penki, šeši, septyni,

Rekšlys. — (Paėmęs supuot). Maryt, 
pasakyk man, kas tu esi žydelkaitė, latviu
kė ar lietuvė?... Kokios tautos?.. .

Rekšlienė. — Vaikas poterių dar ne
moka, o čia jam apie kažin kokias tautas 
pasakoji. Verčiau poterių pamokintum.

Rekšlys. — Išmoks poterių ir nuo uba
gų. Ne poterių jau gadynė. Aš Marytę lei
siu Į mokyklą, išmoks skaityt, rašyt... Na 
ką, Maryt, ar gerai bus?

Marytė. — (žingeidžiai žiūrėdama į a- 
kis). Gerai tata.

Scena V.
Uršule. — (Įeina su sietu). Štai sietas, 

atnešiau. Rapoliukas sakė da nebaigęs rė- 
čiuot, prašė vėl paskolinti, kai]) mums ne
reikės.

Rekšlys. — Pas juos visada tai]), kad 
ką pasiims tai kol neatimi... Jie nekada ne
užbaigia. (Pasupo Marytę ant rankų ir iš-

Scena VI.
Rekšlienė. — Uršule, eik daržan, pas- 

kink kiaulėm lapų ir sukapok...
Uršulė. — Gerai einu (išeina).

Meiliūnas. — (Su medaliu ant krutinės)

Rekšlienė. — Ant amžių Amen.
Meiliūnas. — Vienos moterėlės! O kur 

vyrai?
Rekšlienė. — Ach! ponas Storasta.. At

leiskite, nuo ryto apsikrovę.

Kasdien, pro langą mano
Kas dien, pro langą būto mano, 

Važiuoja p kapus karietos*);
Tai tie, ką amžį atgyveno,

Važiuoja rasti ramios vietos...

Draugai juos lydi, kožną dieną, 
Visai arti, pro būtą mano, 

Mirtis juos kerta vis po vieną, 
Yt vėjas bangas okeano..

Kas dien karietos vis važiuoja,
Juodąją spalva nudažytos,—

Spalvos, ką godulius nešioja, —
Mirties šešėliais išrašytos.

Tie patįs ir Rekšlis.
Rekšlys.— (eidamas) Uršule! Uršu- 

lyt, nubėgk pas Rapoliuką atneši sietą; a- 
ną dien pasiėmė ir neatneša, mums dabar 
reikia...

“Memento Mori!” —širdis prabila. — 
Ar tu rengies prie tosios vietos?

Ką nuneši į kapų tylą, 
Kuomet lydės tave karietos?... *

Scena IV, 
Uršulė.— Gerai, tuoj 

šluotą, išeina).
einu (padeda

*) Karietos — vežimai

Ir ......JBBĮ

M

I to, tilpusią “Kovos” num. 
51, 1916 m. Balsayo A. 
Budveičiutė, E. Bekampie- 

;nė, A. Jurevičienė ir M. Bal- 
įtuškienė, Drg. M. Jakelienė 
Įneprisiuntė balsavimo.
| 3. Už padidinimą “Mote- 
įrų” Balso” nuo 16 pusi, iki 
j24 pusi, balsavo: M. Baltus-i

prisirašyti sekančiame kuo
pos susirinkime.

Nors čia susipratusių 
merginų ir moterų randasi 
mažai, bet jos nesnaudžia, 
kiek galėdamos darbuojasi. 
Ypatingai pasižymi mergi-'kienė, E. Bekampienė, 
nos. Nora to nedėldieinio,'Budveičiutė, ir A. Jurevičie-i 
kad jos nebūtų užimtos Ko-jnė. Nuo M. Jukelienės Tie
kiais nors visuomeniškais gauta balsavimas, 
reikalais. Už tai joms rei
kia ištarti širdingą ačiū.

MONESSEN, PA.
Iš lietuvių moterų judėjimo.

Jau nuoseniai buvo kalba
ma apie sutvėrimą Lietuvių 
Moterų Progresyvio Susi
vienijimo kuopos, bet dabar 
tikslas atsiektas. Pasidarba
vus E. Stočkienei, 14 sausio 
tapo sutverta kuopa iš pen
kių narių. Išrinkta valdyba: 
organizatorė — E. Stočkie
nė, prot. sekretorė —M. De- 
linikaitienė, fin. sekretorė— 
A. Stočkienė ir iždininkė — 

•E Stočkienė.
Naujai susitvėrusiai mo- 

7 |terų kuopelei F Peža pado- 
ver- 
kita

50
4. Kadangi LMPSA. pro

tokole yra pasakyta, kad 
Turiu priminti, kad Lietu- (Pildantis Komitetas sam

dytų redaktorę ir adminis
tratore, tai kad išvengus be
reikalingų išlaidų ir eikvo-

vių Moterų Progresyvio Su
sivienijimo 14 kuopa išvien

Lapkričio mėnesi suvienyto
mis jiegomis pastatė scenoj 
du veikalu “Lizdas Naminio 
Liūto” ir “

Geistina,

nebūtų supainioti, jeigu bus 
priimtas suvažiavimo nuta
rimas, Pildantis Komitetas 

kad visuomet sulaiko E. Bekampienė, A. 
tarpe tų kuopų viešpatautų Budveičiutė, ir A. Jurevičie-
vienybė ir bendrai jos veik- nė, M Baltuškienė, pasi ren
tų. dama LMPSA. konstitucija,

Vargdienė, kur sakoma, kad visos virši
ninkės yra renkamos refe
rendum ir LMPSA., šuva- 
žiavimo protokolų, tilpusių 

I’’Laisvėj’ ’balvaso prieš. M.

SO. BOSTON, MASS.

syvių moterų judėjimas bu
vo veik apmiręs. Metai lai- Jakelienė, neprisiuntė 
ko, kai]) čia susitvėrė Lietu- savimo.
vių Moterų Progresyvio Su
sivienijimo kuopa iš 13 na
rių. Dabar ji turi apie 20. 
Per metus laiko surengė

zmones skaitlingai lankėsi 
ir moteris bei merginos, ])a-[ 
rengdamos tas pramogas, į
susiartino, susiėjo 
draugiškumą .

Sulaukus pirmo 
“Moterų Balso”, 1 
platinta 100 ekz.

'vanojo užrašų knygą, 
t ės $1.50, Kl. Kupris 
ir $1.00, o J. Pakalnis 

I centų.
Girdėtis, kad ir daugiau 

įvyru pasižadėjo mus remti.
Varde kuopos tariu šir

dingą ačiū draugams už 
dovanas ir tiems, kurie žada

Liglaikinė Pildančio Ko
miteto sekretorė,

A. Jurevičienė.
LMPSA. Centro Sekretr.

M. Undžienė.
Drg. M. Baltuškienei. —

Žiūrėkit “Laisvės” N r. 100,

remti visokiais būdais.
Kuopa nutarė surengti 

prakalbas ant 3 d. vasario.
Nors musų kuopelė dar 

nespėjo su savo veikimu vie
šai pasirodyti, bet jau atsi
rado tokiu kūmučių, kurios 
pradėjo bėgioti ir purvinti 
drauges prisidėjusias prie 
kuopos, manydamos tuomi 
užkenkti mūsų veikimui. 
Bet mes tikimės, kad greitai 

,ir jos susipras ir prisidės 
Iprie musų darbo. Tuomet 
visos išvien darbuosimės dėl 
labo žmonijos.

Org. E. Stočkienė.

KLAIDOS ATITAISYMAS 
Detroit, Mich. — “Lais

vės” Nr. 3 tilpo iš mūsų 
miesto korespondencija, ku
rioje įvyko klaida. Ten pa-

K. Petrikienės pataisytą ’ sakyta, kad vyras savo pa- 
uvažiavimo protokolo klai- ičiai drožė buteliu j galvą, O' 

numerio dą. 1 ‘^'turėjo Imti: sūnus motinai

surinko, 
virš 30 prenumeratorių. 
Antro ir trečio numerio iš-

Šiems metams išrinkta 
valdyba, į kurią įėjo sios 
draugės: Organizatorė F. i 
Ramanauskienė, prot. sekrt. ’ 
J. Sarapienė, turtų sekrt. —, 
T. Petkunaitė, iždininkė—T.

SVARBU KIEKVIENAM 
ŽINOTI.

Žinokit, kad daugiausia galvos skau- ( < 
dėjimas paeina nuo akių. Vienh.tr- 
h vaistai, tai yra moksliškai pritaikin
ti akiniai.

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

nmosi vakarus;mokmasi ra i 
syti. Tokie vakarai būna 
)ėtnyčiomis; pradžia 7:30

:erų lankytųsi ir mokintųsi 
rašyti. Jeigu mes būtume 
daugiau prasilavinę, tuomet 
be abejonės, daugiau ir nu
veiktume dėl savęs ir visuo
menės. Čia randasi daug 
moterų ir merginų, bet vi
soms trūksta mokslo, bet į 
minėtus vakarus nesilanko, 
nesilavina.

Sesytės, kodėl mes tokios 
nerangios?...

13 kp. narė. J. Z—tė.

sutoikč goriausią pagclbą. Malonėkit 
atsilankyti ir persitikrinti. Akių ofi
sas randas jo aptiekoje.

DR. H. MEDOFF
Akinių specialistas 

ir Aptiekorius.
500 GRAND STREET, 

Kampas Union Ave., Brooklyn, N. Y.

Patarimą suteikiu už dyka. Aki
niai prisirašo jeigu būtinai vra rei
kalingi DR. H. A. MĖDOFF.

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

kurie duoda taisyti ir naujus indėli.

Visiškai ARbeS Skausmo
Ne kiekvienas dantistas moka apsieiti su dan
timis sunkiant atsitikime, tankiai siunčia pas 
specialistų. Dr. Chos Teschberg yra gerai ži
nomas kaipo specialistas ir (vairiose atsitiki

muose siunčiama pas ji. Ateik ir duok išegzaminuot. Informacijos dykai. Mano karūnos trtH- 
t ūkai yra 22 karato čysto aukso su dubeltava apačia. Visas darbas gvarant uotas. Kainos pel
ei narnos. Mokestis ant ncdčliu. Gazas ir kokainas vartojamas pagal reikalų.

T, Ofiso valandos: nuo 9 A. M. iki 9 P. M. Pėtnyčioms nuo 9 A.M. iki 6 P. M. 
Nedaliomis nuo 9 A. M. iki 1 P. M.

DR. CHAS TESCHBERO, D. D. S., LietatriUas Oeithta 
300 Grand St., kampus Union Avenue, Brooklyn, TV. Y.

Kalba Lietuviškai. Lenkiškai,Rusiškai Telephone Stagg MM
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SO. BOSTON, MASS.

Jau trečias mėnuo, kaip 
čia organizuojama koopera
tyve bendrovė atidengimui 
valgomų daiktų krautuvės.

LAISVfi ' *
f

darbininkai baisiai isnaudo- ninkai gali pagerinti savo portą 54 kuopos LDLD. su 
jami ir neuždirba daugiau ^uvi Nurodė reikalin- 8 d. sausios, kad
_ • . . _ IlTTYnim tarini tay nrv zJr»L»

23 centų į valandą. L—- ----------- ,
Kukuruzų dirbtuvės dar- gerus laikraščius ir knygas, tokiose

15 d. sausio buvo Susirin
kimas vietos “Lietuvių Die
nos” komiteto. Susirinkime 
tapo pranešta, kad gavę 
nuo Amerikos Raud. Kry
žiaus laišką, kuriame pa
sakyta, kad aukų, surinktų 
“Lietuvių Dienoj”, nesiuntę 
ant tos 12 ypatų vardų, ku
rias buvo nurodęs vietos ko-

du esą kalėjime, todėl Lie
tuvių Centralio Komiteto 
du nariu liepę tuos pinigus 
pasiųsti dviejų kunigų var
dais.

Vietos “Lietuvių Dienos” 
komitetas pasiuntė laišką 
Liet. Centraliui Komitetui 
užklausiant, kodėl jis taip 
pasielgė, sulaužydamas tą 
sutartį,, kuri pirmaiu buvo 
padaryta?

Kadangi Centralis Komi-

. . . -i . . _ . . Rodosi, tokia krautuve vi- ’mo, kaip kad juomi rūpinasi. . -ir K ' y 1 J r įsiems reikalinga, bet prie 
bendrovės dauguma bijosi 
prisidėti. Mat, atsiranda 
'priešų, ypatingai privatinių 
Ikrautuvninkų, kurie 
j priešingą agitaciją ir 

klaidina lietuvius.
Bet susipratę darbininkai 

į tai neatkreipia atydos. 
Jau dabar yra apie šimtą 
šeimynų, kurios turi nusi
pirkę net po kelis serus ir 
laukia, kada bus atidengta 
krautuvė. *****

Girdėjau, kad vietos jau
nimas organizuoja tam tik
rą bendrovę, kuri stengsis j- 
gyti nuosavą svetainę. Pui
kus sumanymas!

Naujienietis.

gumą organizuotis, skaityti vyčiai visai atsisako daly- 
--------------------- diskusijose. 
Girdi, mes nesusipažinę su 
darbininkiškais klausimais.

pie Simaną Daukantą, ku- Nabagai!...

šviestis ir lavintis. Pas- | 
kiaus kalbėtojas aiškino a- .

mūsų — LSS. 59-tos kuo
pos nariai, tai drąsiai gali
ma būtų spręsti, jog Liet. 
Soc. S-ga susilauktų nuosa
vo namo ne ankščiau, kaip 
už kokios 15-20 metų ar 
vėliaus. Ir štai, kuomet ki
tose LSS. kuopose apsireiš
kia didžiausis bruzdėjimas, 
kuomet kitos kuopos bei jų 
nariai deda visas savo pas
tangas, kad greičiau S-ga 
susilauktų savo namo, tuo
met mūsų kuopos didžiuma 
draugų kaip <3 tyčia ramiai

varo
su-

atkreipdami į tai mažiau
sios atydos. Tiesa, šisai 
klausimas tapo gvildenamas 
dviejuose paskutiniuose 
kuopos susirinkimuose, ir 
keliatas simpatizuojančių 
draugų, tam tikslui suauka- 
vo $41.00; du po $10.00, tris 
po $5.00, vienas $2.00 ir ke
turi po $1.00. Bet tai vos 
tik dešimts draugų 
pasižymėjo; o juk kuopa tu
ri apie 24-25 narius! Tai 
kurgi likusieji 14-15 drau
gų? Nejaugi tie mūsų drau- draugą į kitą 
gai ant tiek yra suvargę iš Kadangi ten užtruko

N. Si PITTSBURGH, PA. 
Nelaimingas atsitikimas.

13 d. sausio patiko nelai- 
č APLA., 1 kuopos narį

gė, tai vietos komitetas nu
tarė likusių pinigų nesiųsti.

Vietos komitetas surinko 
$10.500. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Metai laiko atgal, LSS. 60 
4 kuopa išrinko komisiją ir 
pavedė jai užkviesti kunigą 
Kemešį į viešas diskusijas. 
Ta komisija kvietė kelis syk 
laiškais Kemėši ir kalbėjo 
su juomi ypatiškai, bet pas
tarasis vis atidėliojo ir ati
dėliojo tas diskusijas, neno
rėdamas nuo jų griežtai at
sisakyti ir pasirodyti bai
liu.

Komisija matydama, kad 
iš to nieko neišeis, nes jis a- 
tidėlios ir atidėlios, parašė
jam užkvietimą, paskirdama venime momentas parodys 
laiką. Tuomet jau gavo at-'tikroje šviesoje, kurie yra 
sakymą, kad jis Į diskusijas 'idėjos socialistai, o kurie 
stoti atsisako. Priežastįs at-(vien tiktai dengiasi sociali- 
sisakymo — parapijonai esą sto vardu.

• 1 • • 1 • • X 1 I

tuomi Petra Norbuta, likosi trau-
V V ’

ekonomiškosios pusės, jog 
neišgali doleirį kitą paau
kuoti tokiam prakilniam 
tikslui, kaip yra įgijimas S- 
gai nuosavo namo. Aš žinau 
tokių mūsii kuopos narių, 
kurie uždirba arti $30.00 į 
savaitę, bet nėra dar paau
kavę LSS. namo fondan nei 
po vieną centą. Gėda tiems 
draugams, kurie turi, o ne
aukuoja!

Draugai, kaip sau norite, 
bet šisai svarbus musų gy-

kiu io užmuštas. Norbutas ta 
dieną su savo švogeriu buvo 
išvažiavę pas vieną savo 

miesčiuką.
» iki 

vėlybam vakarui, švogeris 
pasiliko nakvoti, o Norbu
tas vienas išėjo namo. Ma
tomai nesulaukė karo ir 
ėjo gelžkeliu namų linkui. 
14 d. sausio ryte tapo atras
tas traukinio suvažinėtas. 
Prie kuopos prisirašęs išbu
vo lygiai metus laiko. 16 d. 
sausio kuopa palaidojo.

Velionis paliko moterį ir 
dvejetą vaikų dideliame nu
liūdime ir varge.

Sekrt. J. V. Chesnut.

M. J. Iškauskas.
išeiti suirutė. Mat, jeigu pa
rapijom! akyse taps kunigė
lis sukritikuotas, tuomet ga- Į 
Ii biznis kiton pusėn pakry-, 
pti. Tema diskusijų buvo ' 
paskirta: “Kas išganys1
liaudį, socializmas ai kiik- jvcį]<ia LSS. 144 kuopa. Tie- 
seionybe. Kuopa is savo sa> ])rie kuopos priklauso’^.tumas tame, 
puses bu\o nominavus <le- narių bet visuome- !mjau ateinančius
batonus Gi igaitį, I luseiką, ni^ame veikime

HAVERHILL, MASS.
Nors mūsų mieste randasi 

visų trijų lietuvių sriovių 
organizacijų, bet geriausiai

bininkams pakėlė algas ant 
10 nuošimčių.

* * * * *
2 d. sausio aliejaus dirb

tuvės darbininkai buvo išė
ję į streiką. Kadangi šios 
dirbtuvės darbininkai neor
ganizuoti ir tarpe jų nėra 
sutarties ,todėl pirmą dieną 
išėjo tik pusė, o ant ryto-Iblėdingumą. Pabaigoj buvo' 
jaus ir tie patys streikieriai j'’""1"'........... 1......... .............
pradėjo grįžti atgal ir tokiu 
būdu streikas suiro. Lietu
vių šioj dirbtuvėj dirba keli, 
daugiausia lenkai. 

* * * *
Darbai šioj apielinkėj ei

na labai gerai, dirbtuvės tu
ri daug užsakymų, todėl ge
ra proga būtų darbininkams 
daugiau algos. Prie mais- 
organizuotis ir pareikalauti 
to brangumo ir gaunant to
kias mažas algas, prisieina 
pusbadžiai gyventi. Darbi
ninkai apie tai turėtų pagal
voti.

-Jsistengkite ir nauj 
atsivesti. Apart kitkc 
susirinkime bus rerm_ 
nauja valdyba.

Org. K. J. Benis*.

rio vardu pasivadino ir mū
sų kliubas, jo gyvenimą ir 
darbus, ką jis yra gero nu
veikęs dėl lietuvių ir 11. 
Taipgi aiškino ir apie da
bartine Europos karę ir jos

REDAKCIJOS ATSAKAI

St. Klebonui. — Atbalsiai 
20 amžiaus negalės tilpti.

M. Eastonietei. — Vaizde
lis iš Lietuvos gyvenimo ne
gali tilpti, nors jisai ir’nevi- 

l sai blogas- Šiuomi tarpu yra 
begalės bėgančių visuome
nės reikalų ir tuomi dau
giausia reikia užsiimt. Kad 
tokių kunigų yra daug, tai 
teisybė.

Spaliui, Waterbury, Ct.— 
Apie drg. V. Kapsuko pra
kalbas tilpo korespondenci
ja “L.” Nr. 5. Apie “sužie- 
dotuves” sunaudosime. A- 
ciu.

All-Right, Waterbury, 
Connz — Apie prakalbas ir 
choro krikštynas jau tilpo 
“L.” Nr. 5 Atleiskite, kad 
negalėjome sunaudoti.

“L.” Korespondentui, 
Bethlehem, Pa, — Apie tą 

j’ vakarą talpiname ankščiau 
bos LA. kTi'Jbo. Kalbėjot j’ SĮautib’Atleiskite, kad nega-

Paš-Puika.

SCHENECTADY, N. Y.
7 d. sausio buvo viešas su

sirinkimas, kuriame išneš
ta pro testas prieš wilkes- 

. - , - ••• . . i Barre Centralio Komiteto
renkamos aukos suselpimui |pasieigima. Mat, kun. Bar- 

tuška ir Lopata buvo nuvy
kę pas Amerikos Raud. 
Kryžiaus atstovus ir paliepė 
pinigus pasiųsti į Vilnių cik 
ant dviejų ypatų vardų, bū
tent kun. Dogelio ir Smeto
nos.

Vietos lietuviai protestuo
ja prieš tokį pasielgimą ir 
reikalauja, kad trečdalis 
auku, surinktu “Lietuviu 
Dienoj”, butų pasiųsta Ag
ronomijos ir Teisių draugi
jai. Protesto rezoliucija vien 
balsiai priimta ir pasiųsta 
Amerikos Raud. Kryžiaus 
direktoriui į Washingtona.

14 d. sausio buvo prakal-

nukentėjusių nuo karės.! 
Aukojo šios ypatos: K. Stri-* 
kolis, C. Petkus, J. Fran- | 
kas, A. Kasperiunas, Ji

Viskas brangsta, ant vis
ko keliama kainos, bet iki 
šiol alus nebuvo pabrangęs, 
dabar ir tas pabrango. Nuo '■ 
10 d. sausio už pantę alaus 
reikia mokėti jau 15 centų, 
vieton dešimties. Nekuriej 
rudžio mylėtojai žada sus-! 
treikuoti, o tokis streikas 
kai]) tik ir pageidaujamas.

Kazys S.

HUDSON, MASS.

Pakellis, J. A. Ramonas, A

Kimontas ir P. Tamošaus- 
'kas — po $1.00; K. Krumie- 
nė, Z A. Kasperiunienė, F. 
Nemavičiutė, M. J. Sagai tie- 
nė, K Janulevičius, A. Sa- 
gaitis, E. Cler. K. Ginaitis, 
P. Stapeika, K., Baltuška, J. 
Smetona, J. Juozenas, P. 
Navelinskas, A. Čekanaus
kas, K Kiškis, P. Ramonie
nė ir J. Maigis — po 50 c.; 
J Bernotą — 40 c.; F Sa
dauskas — 3 5c.: J Gaška— 

'30 c.; J White, M Miller, E. 
IVarnauskienė, J. Šlikas, B. 
Grinius, M. Barvainis ir S.

’ Ališauskas — po 25 c. Viso I e 1
įsu smulkiomis su aukuota 
$24.65 ir pasiųsta “Naujie
nų” redakcijai.

Vietos lietuviai po trupu
ti pradeda judėti. L. U. Pa- 
šelpinis kliubas ant 28 d. 
sausio, rengia prakalbas. 
Kalbės F. J. Bagočius. Tik 
gaila, kad vietos jaunimas 
labai atšalęs nuo visuomeni
ško veikimo. Vietos jauni
mas visą liuesą laiką pra- 
eidžia prie kazyrų ir alaus.

J.zŠirvinskas.

CLIFFSIDE, N. J.

Keliatą metų atgal, vie
tos lietuviai nepraleisdavo 
metinių švenčių be svaigi
nančių gėrynių ir peštynių. 
Šiais metais jau tokių apsi
reiškimų nesigirdėjo. Reiš
kia, lietuviai progresuoja.* * * * *

Pora metų atgal,
miestely tiek pat lietuvių [iždo Sąjungos 
gyveno, kiek ir dabar, tik'Draugystės nariai

ROCKFORD, ILL

d. sausio buvo susirin-

musu

7
kimas LS. ir D. draugystės, 
kuriame išrinkta nauja val
dyba. Paskui tapo sumany
ta paskirtį kiek nors iš savo 

namui, 
nutarė

’’ Kapsuką, Michelsoną ir Ba- ^as organizacijas, kurios tu-L

sakyklos keikė tas prakal
bas ir liepė žmonėms neiti, 
bet tas jo darbas vėjais nu
ėjo, žmonių prisirinko daug 
ir aukų sumetė nemažai.

Šiomis dienomis A Povi
laitis, dirbdamas Blood 
Knitting Co. prie statymo 
namo, krito nuo antrų lubų, 
nusilaužė sau sprandą ir 
tuoj aus mirė. Anglų vietos 
laikraštis praneša, būk Po
vilaitis visą naktį girtuok
liavęs, o ryte nemiegojęs a- 
tėjo dirbti, todėl ir atsitiko 
tokia nelaimė.

Velionis turėjo 35 metus 
amžiau, paliko moterį su 
maža dukrele.

J. A. Ramonas.

Bagočius temoj. “Apšvieta”. 
Prakalbos puikiai pavyko. 
Žmonių prisirinko pilna sve
tainė.

Vietos lietuviai dar nori 
sykį išgirsti kalbant kun. 
Mockų. Mat, kada jis čia 
kalbėjo, tai publikai taip < 
patiko, kad ji iki šiai dienai | 
jį atsimena. Manoma 
pirmos progos vėl jam 
rengti prakalbas.

Aš Viena

Įėjome sunaudoti.
John Rutner, Westville, 

Ill. — Visur taip kunigai el
giasi ir apie juos neverta 
rašyti, nes laikrašty gaila 
vietos.

—■sMsgsssį i.1.

SCRANTON, PA.
Pranešimas.

prie
su-

22526 d. sausio, vakare, 
Washington avė., bus susi
rinkimas Knygyno draugys
tės. Visi nariai malonėkite 
atsilankyti, nes turime daug 
svarbių reikalų. Taipgi pa-

IŠRADIMAI.
Pakol susirasite sau advo

katą išėmimui patento, priaiya- 
kite savo išradimą dčlažpatea- 
tavimo. Dykai suteikiame rodą 
dalykuoses užpatentavimo. Do
vanai gausite kiekvienas kny
gutę, kur nurodoma ką išrasti, 
kaip užpatentuoti. Už užpaten- 
tavimą pinigų iš kalno neina
me, apart labai mažų rankpini
gių, o likusius užmokate tada, 
kada gaunate risunkus Ir po- 
pieraa ir jeigu esate tuom 
■žganėdinti.
AMERICAN EUROPEAN PA

TENT OFFICES. — L.
309 Broadway New York City 

ir
403 Barrister Bldg. Washington, 

D. C.
Rašykite lietuviškai, bent | 

katrą nors musų ofisą.

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

UŽTVIRTINTAS IR LAIKOMAS PO PRIEŽIŪRA BANKINIO SKYRIAUS 
PI’NNSVLVANIJOS VALSTIJOJ.

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

Štai augimas padėlių tik per septynis mėnesius:
“11 d. Lapkričio (Nov.) depazitas

12 ,, Sausio (Jan.), 1916 ,,
30 ,, Kovo (March), ,, ,,

“30 ,, Birželio (June) ,,
Toks greitas ir didelis padėlių augimas aiškiai liudija, kad musų ban

kas turi gerą užsitikčjimą tarpe depazitorių. Ir jeigu jus norite, kad jū
sų sunkiai uždirbti ir sutaupyti pinigai butų pilnai apsaugoti ir išmokėti 
jums ant kiekvieno jūsų pareikalavimo, dekite juos j BOSAK STATE 
BANKĄ.

NEW HAVEN, CONN. 
Atleidžia darbininkus.K VV V 1 V— f ► ’ V/ K' * * A Jb VV Jb. * * V

•-'duoti $10. Reikia pasakyti, 
laikraš-|kad LS. ir D. draugystė nie- 

čius galima buvo suskaityti kad neatsisako paremti vi- 
ant vienos rankos pirštų, o suomeniškąs įstaigas. Taip

gi dabar veik sunku surast to- gi tankiai surengia prakal
bas, perstatymus ir kito- 

ir kius pasilinksminimus.
14 d. sausio irgi buvo pra

kalbos; kalbėjo M. Dundu-
nu- 

tarė parengti prakalbas ir 
pakviesti kalbėti kun. Moc
kų. Kada draugystė svars
tė apie pakvietimą Moc
kaus, kilo didelis lermas, nes 
atsirado ir tokių, kurie 
priešinosi Mockui. Abelnai, 
kada tik būna susirinkimai, 
mūsų draugystė nariai . ne
apsieina ir be, lermo. Man

mt vienos rankos pirštų, 
ri dideli skaitliu nariu. I""v < i \<UVUl > 1

d. gruodžio kuopa buvo stubą, į kurią rieparei- 
... . . . .surengus balių, 31 d. gruo- !tu “Laisve”, “Naujienos

zganizuojasi ir nori pasiųsti (pj0 buvo koncertas. Suloš- “keleivis.”, 
tokią auką Sąjungos namui, įa veikalas “Žydas Stati- 
kad sumušus visų, aukauto-įn£j” p. “Saliamono Sapnas”,

C|atn"daU-g‘buvo ir kitoki’.' Pamargini- (iar nesigirdėjo, kad 
no.' .n in ’r“ rTO£ramo išpildyme'nors būtų paaukavęs kelia-

ir kiiltiiLkn ■ t in^US|'laiyvavo LSS. C4 kuopos na- ta centu sušelpiami nuken- 
ir kulturiskus sumanymus. riai žmOniu prisirinko pil-' '

Ar tam ne nadnrvs svetain? il. kuopa tu,.r,s Į

pelno.
Šiomis dienomis kuopa 

nusisamdę kambarį susirin- tuvės pakėlė darbininkams 
kiniams daryti, tai dabar užmokestį ir net davė dova- 

. ;en bus ir knygynas įkurtas, ‘nų. 
Knygų jau turi už kelioli
ka dolerių. Nutarta mokin- darbininkams pakėlė po . • •II* ' J • 11 Y

gočių.
* * * * *

4 So. Bostono biznieriai oi

Nuo “Lietuvių Dienos” piene. Dabar draugystė
1 kas i

tėjusių nuo kares lietuvių
tu laiku pamatysime.

$ į: i|: $ *

11 d. sausio Lietuviu sa
lėj, buvo prakalbos kriaučių 
unijos. Kalbėjo F. J. Bago-i* 
čius. Kriaučiai stengiasi 1 
tvirtai susiorganizuoti, kad 
streikui iškilus, galėtų kovą 
laimėti.

5^ * * lĮt %

“Birutės Kanklių” 
ras” vėl atgijo. Dabar 
mokina p. Valaitis. > šiais 
metais viešai dar niekur ne
pasirodė. Laukiama pasiro- 
džiant.

Čia randasi dvi ginklų 
dirbtuvės. Pirmiau darbai 
ėjo labai gerai, todėl ir 
darbininkų privažiavo, ma
nydami ilgesniam laikui ap
sigyventi. Dabar tos dirb
tuvės negauna iš Europos 
tiek daug užsakymų, todėl 
pradėjo darbininkus atlei
dinėti, W. A. and R. Co. dir
bo apie 20,000, o dabar jau 
apie 6,000 atleido ir vis 
kasdien po keliolika atleidi
nėja. M. A. Co. irgi tą

$ 652.316.39 
$ 815.515.04 
$1.011.017.68 
$1.137.131.85

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

Laivakortes parduodame ant visŲrgeriausiy linijy sulyg kompanijos

Prieš Kalėdas tūlos dirb-
atvažiavę.

Kitose išdirbystėse 
mažai moka ir prie

rodosi, kad laikas būtų mo-į maisto brangumo

buvo

J. Čipėnas,

JERSEY CITY, N. J.
Sakykite kaip sau norite, 

■oet jei visų LSSA. kuopų 
nariai taip puikiai rūpintųsi 
įgijimu LSSA. nuosavo na-

tis veikalą ir nepoilgam per- centus į valandą algas ir 
statyti scenoj. 'davė dovanų po 17 ir pusę

ch0_ Tautininkų partija dievo cento nuo kiekvieno už- 
•j'apveizdai pavesta ir dievas dirbto dolerio. Bet tokias

juos myli. Parengia prakal- dovanas gavo tik tie, ku
bas, — žmonių nėra; kvie- irie buvo išdirbę nemažiau 
čia prie Sandoros prisira- metų laiko.
syti, — nesirašo; rengia ko-! Smalos dirbtuvė davė do- 
kias pramogas — neturi pa- vanas: išdirbusiems neina- 
sėkmių. Surengė apvaikščio- žiau metų laiko, užmokėjo 
jimą tautiškos spaudos, bet (10 dienų algą, o mažiau me- 
į tas jų iškilmes apart ren-,tų — 2 dienų algą.
gėjų ir 8 socialistų niekas

Kimiklio dirbtuvė savo ]
3 ,kintis rimčiau susirinkimuo

se užsilaikyti. Juk galima 
ginčytis, galima vesti dis
kusijas, nesukeliant tokio 
lermo.

Cukernės dirbtuvė paža-

S. Tiras.

AMSTERDAM, N. Y.
14 d. sausio buvo prakal

bos LSD. kliubo. Kalbėjo F. 
J Bagočius iš So. Bostono. 
Žmonių susirinko apie 400. 
Kalbėtojas labai plačiai aiš

■

ihiMMMiii iri

labai 
tokio 

sunku
pragyventi.

N. H. Reporteris.

ELIZABETH, N. J.

prekes. Klauskite inforinacijy. Patarimus suteikiame dykai. 
BANKAS turi didelį lietuvišką skyriy.

BOSAK STATE
434 Lackawanna Avenue,

BANK
Scranton, Pa.

Mėnesis laiko atgal buvo ' 
sumanyta 5 4kp. LDLD.,1 
kad pakvietus vietos sočia-' 
listų ir vyčių abidvi kuopas 
j diskusijas, ir tuomi paro
džius, kurie ką gero veikė 
darbininkų 
Įvykdinimui
buvo išrinkti delegatai ir 
manyta, kad sutiks abidvi 
kuopas. Bet kur tau, dele
gatai praneša išduodami ra-

klesos naudai, 
tų diskusijų

daugiau ir neatėjo, todėl ir dėjo pakelti algas po 2 cen-jkino apie dabartinį darbi- 
prakalbos neįvyko. I tu į valandą, bet iki šiol pasninkų vargingą’padėjimą ir

Vietos Lietuvės, žadėjimų dar neišpildė, čia nurodė būdus, kaip darbi-
I ' "i*-.- A:.. '

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBERNIJOSE 
f ; ■ KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI.

U U b

Per įnašų banką galite pagelbėti savo giminėms bei pažįsta
miems užimtose vietose vokiečiais. Męs turime

Sutartį su Vokietijos Banka
Berline, todėl galime persiusti pinigus į tas vietas ant sumos Bug

ščiai! 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, Bankierius
Metropolitan Saving Bank Building,

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

•>



SUčfiDYK PINIGUS 
IR SKAUSMĄ.

Tel. Greenpoint 1569.

A. DOBROVOLSKIS
Pirmo. klesoe CAFE.

Geri a u ui Gšryuaai.

TEISINGIAUSIA ir GERIAUSIA 
LIETUVI AKA

Extra klausimas:—
Sei, Orakule, klausyk! 

Šiandien ryte, besitaisyda
mas prie šolderio šlaunies 
(stebėtinas šolderis, kad 
šlaunį turi! Orak.), pajutau 
pasiutusį birzgėjimą toje 
ausyje, kuri randasi šalo 
kairiojo smilkinio. Aš tuoj 
mečiau viską į šalį (ir šol
derio šlaunį? — Orak.) ir 
greitai išėjau ant tyro oro 
pakvėpuot gamtiškai (kaip 
gyvas nemačiau tokį sutvė
rimą, kuris ausimis kvė
puotų. Orak.) Man be dirg
lioj ant pasitaikė vienas bai
sus tautietis, kurio seniau 
aš labai neapkęsdavau. Tai
gi, kad tu žinotum, jis man 
pranešė vieną stebėtinai 
svarbų dalyką, kuris, ma
nau, dar nei vienam tautie
čiui nebus atėjęs į labuonę. 
Jisai man nugiedojo, kad 
musų tauta tuč tuo jaus ga
li gauti savo karalių, o ne 
kokį ten fliuką. kaizerio 
sūnų. Aš jo klausiu: “ko
kiu budu?” O jisai, ar ži
nai, man pasakė toki stebė
tinai navatną dalyką, kad 
net mano lietuviškas krau
jas užvirė tautiškose gyslo
se. Jisai sako: “Nugi, bro
li lietuvy, ar užmiršai mu
sų ambasadorių Gabrį! Ji
sai tinka į karalius, nes ir 
francuziškai sušneka. Tik 
reikia vokiečius išvyt iš 
Lietuvos ir Gabrį galėsim 
apkarunavot karalium.” — 
“Hm...” — papūčiau aš pro 
savo usus, ką ant viršutinės 
lupos užaugę, — “bet kaip 
išvyt tuos vokiečius?” — 
“Hee!”— nucypė mano tau
tininkas, primerkęs tiesią 
aki, kurią jis turi žemiau 
kaktos, — “išvyt vokiečius ■ 
nesunku, tik reikia lietuvis-1 
ko vaisku, kuris jiems pri
mintų Žalgirį. Reikia sura- 
šyt visus Amerikos jaunus 
vyrus į “vyčių” pulką, pas
kui nusiųst tą pulką į Rusi
ją. Ruskis duos kiekvienam 
po karabiną ir kelias “puč-' 
kas”, Gabrys bus glavnoko-į 
mandujušči ir už keliu dienų 
Vilnius bus mus rankose”, v

Šita tautininko prakalba 
taip sujudino mane, kad ma
no tautiška širdis jau 
išsitenka lietuviškam 
Susimildamas, Orakule, pa
sakyk man, kur tie vyčiai y- 
ra ir kaip prie jų prisira
šyt?

Skubyk, nes netrivoju!
Jakaičio švogeris.

Atsakymas: —

reišino”.
Antras tinksas n ekoks: 

kiekvienas vytis, pirm negu! 
užpult ant priešo, tai iš
mok šaudymo amatą. Va
dinasi, reikalinga nemažiau, 
kaip metus, pašaudyt iš bač-1 
kūtes.

Trečias tinksas — tai Ga
brys i Lietuva karalius ne- 

tinka štai dčlko: tam
sta žinai, kad Gabrys paei
na iš Paršų familijos, o vo
kiečiai paršus begalo myli. 
Tad gi reikia apsisaugoti, 
kad tie fliukai iš musų ka
raliaus nepasidarytų sau 
spirgiu.

Negaus lygių su vyrais 
teisių.

— Žinai ka, dabar mote
ris labai smarkiai darbuo
jasi ir galimas daiktas, kad 
už poros metų jos gaus ly
gias su vyrais teises.

— Ar tu savo protu kal
bi?

— Tu netiki, kad jos gali 
savo tikslą atsiekti?

— Niekados! Jos gali vi
są pasaulį užkariauti, bet 
lygių su vyrais teisių ne
gaus ir gana!

— Kaip tai?
— Na ir kaip gi jos gali 

gauti ūsus ir barzdą, kuo
met gamta joms to neduo
da? O jeigu jos ūsų ir bar
zdos neturės, tuomet negali 
sakyti, kad turi lygias su 
vyrais teises.

To dar neinate.
Amerikos gailestingoji se

suo liuosnore nuvažiavo į 
Europą ir ten ilgai darbavo
si kares fronte, pasižymėda
ma savo drąsa. Sykį be-

1 pietaujant, staiga sesytė pa- 
išoko nuo kėdės, užšoko ant 
stalo ir pradėjo visa kaka
rine šaukti. Daktarai nu
sigando, patarnautojai su
bėgo ir visi išsižioję žiūri, 
kas čia su sesyte daro
si?’ Vienas daktaru už-
klausė, kas jai pasidarė?

— Viską mačiau, viską i - 1
pergyvenau, bet to dar ne
mačiau! — atšovė sesytė.

— Kame gi dalykas, sa
kyk greičiau ?

— Pelė įbėgo į kambarį ir
H>abego po stalu!..

Praktiškos Pastabeles.

Jei nori prašyti ir nieko 
negauti, — tai poteriauk.

Bjauriausias skausmas dantų 
sustabdomas ant syk. IŠTRAU
KIMAS danties atliakamas be 
mažiausio skausmo. Artistiškas 
“bridge” ir “plato” darba atlic- 
kams mano moderniškame ofise 
už prieinam:), kainą.

DR. J. LIEBERMAN,

408—410 « So. 2nd Si.
Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 3020.
Kalbame Lietuviškai, Lenkiš

kai ir Rusiškai.

Taipgi suteikiu rodą visokiuo
se atsitikimuose ir patarnauju 
visokiuose reikaluose.

A DOBROVOLSKIS.
37.7 Graham Ave. 

cor. Skilman av. Brooklyn, N Y.

LIETUVIAI!Temykite
PAGAL NAUJĄ BUDĄ GREIT. GALIU SUJIEŠKOT JUS GIMI
NEI, VIETOSE, UŽIMTOSE VOKIEČIAIS, ARBA RUSIJOJE.
z Reikalaudami informacijų įdekite štampą už 2 centu.

Pabėgėliam nuo harėa nusiunčiu pinigus ir laiškus nes per mano 
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.
Kaa norite atsiimt savo gimines į Ameriką, kreipkitės prie mane. 
Taipogi parduodu LAIVAKORTES - ŠIFKORTES ant visų linijų 
Ir geriausių laivų.
Kas nori pasidėt savo pinigus i Banką, tai aš moku 4 nuošimti 

ir galite gaut savo pinigus atgal ant kožno pareikalavimo.
Mano bankos yra gvarantuotos, per New Yorko ateitą, užtat jū» 
pinigai užtikrinti.
Parduodu farmas, lotus ir namus. Padarau ir užtvirtinu visokims 

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

VISOKIOS RODOS-PATARIMAI DOVANAI.
Kreipkitės šiuo adresu:

BANKER JOHN KOVACS
„z. z. . 04 4 Kilia: 155 CLINTON AVK.,36 Grand Street, maspeth, l. i. n. y.

BorouRh ®f Hr®«Jklyu.
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SĄŽINIŠKAS atlikimas VISŲ REIKALU

Sutaisau receptus su didžiausi* 
fityda, nežiūrint, *r tie receptai 
Lietuvos ar Amerikos daktarą. 
Tai vienatinė lietuviška aptiek* 
Bostone ir Massachusetts valstijoj. 
Gyduolių galit gaut, kokios tik pa
sauly yra vartojamos. Galit rei
kalaut j>er laiškus, e aš prisiusią 
par expresą.

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekoriuu Ir Savininkas

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

Tel. So. Boston 21014 ir 11018.

GERI A U SI AS DlD*i»t w* » 
IR SVARIAUSIAS HAIM 

NAS VISAM 80. 
BOSTONE.

mal Ir užkandžiai. Patarnavi-
maa prielankus. Atallankykite,fji 
® ptraltlkrlnirit*.

JONAS MATHU8 ?
(Liatavie Bavinlnkag) f

S42—344 W. Broadway?, v 
So. Boston, Mass. 't

i (Dešimta žingenių nu<j Lietuviu į 
Labdarystė* Draugije-at namu). <>

NEWARKO
AKUSERKA

s?

LIETUVIŠKA APTIEKA. t
Sluoml pranešame, kad gavome daugybę daiktų, reikalingų šia* 1 

■azonui. Pirkdami daug tavoro anteyk dėl dviejų aptiekų, galima f 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas muo randasi šita- H , 
klų vaistų: 1) MIXTURAS, labai geras nuo kosulio vaikam# ir dlda- ( ‘•t, 
įima, bonka 26c. ORRAPH’AS, Llnimentas dėl reumatizmo. Boa- f 
ka 25 Ir 50c. 3) Tikra lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir Ma. | 
ŽUVIES TAUKAI, reikalingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 5) {VAI- 4 
RUS VAISTAI D£L ATAUGINIMO PLAUKŲ ir TONIC'AS. G) J 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolor-os, perfumoz Ir n 
visokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotoja* dėl vi- į 
durių. Bonka 50c. Kraujo Valytojas — bonka $1.00. Mūsų aptiaka- f 
«• kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atsllaa- 4 
Ixyti. Visas persiuntmo lėšuia apmokame męi. Siunčiant laiškui, 1 
galima siųsti pinigais arba atampomia.

I. SHAPIRO, Lktnviikas Aptiekoriui
411 So. 2nd Street, kampas Union Ava

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

’Jonas MATEUS*

•t ■'

& iW’*
M

Vyrai ir moters nemistokit vilties! 
PAIAISYKIT SAVO GROMULĮ IR SU
TVARKYK IT KAIP REIKIA SAVO SIS- 

TEMĄ. TUOMET BUSITE 
'LilKAS ir LINKSMAS

^HOFFMAN’S BITTER WINE 
kuris yra kombinacija parinkto vyno ir 
goriausių < k; traktų. Jis yra lengvas ir 

tis. Saugiausia ir goriausia gyr- 
n<tvarkaus PILVO, PLAUČIŲ, 

NERVŲ LIGŲ, NEGROMULIA- 
V1MO, NETURI.JIMO APETITO ir abel- 
no nupnlimo kūno. Vartojant HOFFMANS 
BITTER VINE, i.rausi daugiau kraujo ir 
go;a gromuliavima. Tiktai $1.00 už bonką 
arba 6 bonkos už $5.00. Reikalauk nuo arti
miau io ėjo arba aptiekoriaus. Jei-

, tai rašyk stačiai pas mus, 
ki arba Money Orderį: 

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

D

Nebūk toks fuliš grino- 
rius ir nesikarščiuok, kai 
kunigo gaspadinė. Pirm, ne
gu prisidėt prie vyčių vais
ko, turi žinot štai ką: kiek
vienam jaunikaičiui, įstojan- 
čiam į “vyčių” vaiską dva
siški daktarai daro labai 
skaudų “repereišiną”. Iš 
kiekvieno kandidato arbūzo 
(to paties arbūzo, kuris 
randasi po kepure) iškrečia 
košę, o jos vieton pripila 
šlico. Ir dar po šitam “re- 
p^reišiniu”, kiekvienas turi 
prisiekt, kad ženysis su 
kunigų gaspadinėm, pasida- 
vusiom į “otstavką”. Tuos 
gi, kurie neturi galvoj košės,

Jei nori patyrti savo 
(įrangą, — paprašyk pasko
lint pinigų. — Neduos, jei
gu nebus geru draugu.

' Jei nori užpykint savo 
gerinusį draugą, — pasišne
kėk tankiai su jo mergina.

Jei nenori išgriauti arti
mui šeimyniškos laimės, ir 
negeidi pats sau švininės 
kulipkos, — nebandyk mei
lintis bei pavergti kaimyno 
moterį.

Jei nori sirgt ir nepasi
taisyti, — nesigydyk-

Sugalvojo H. F.

Ktt.
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A. SHRUPSKI1

W

dol. f,u gvara»

ff"

Kaina: 25 ir 50c.

S3

DYKAI
1000 adatų b

MONTEUO

Par nhi galite gauti oka- 
rlauaio aiaua, puikine degtl-

Ir itkanauii vyne. Pa- 
tarnaviiaiae puikiausias, at- 
»lkito, » persitikrinsite.

Adresuokite:
NEW YORK PHONOGRAPH, CO
N. Y. Dcpt. L.

TU

GOPKSPl)

«.trr,

1$

energija

Miestas

:iiiŲ; nuo galvos ssau- 
utsiiiaugėjinio maistu; 

uvio; nuo blogo kvapo; 
lengvai sujudinamas, 

'ilpilies rytmetyje? Ar 
linimasį draugijos? Ar 
nurodo, kad just; kūnas 

:i ir patarimas.
Musu brangi dykai duodama knyga p.i^.iLy s jums i’.-iktu* apie tokias ligas, 

Iv iii-i įlek i sugrąžinimo žmo- 
ipti vyru tarp vyrų, 
informacijas kurias 
svarbi tiems, kurie 

kaip jusi,) negalės 
tą ir pasinaudokite?*•

Nusipirk gerus ir tvirtus čeverykus

J. MARTINAITIS

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

157 GRAND ST., 
BROOKLYN, N. Y

Mokslo Nereikia JieškotH
'jeltc. kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglų kalbą, aritmetiką b
Xittzviu kalbos gramatiką savo namuose Huosame laike. Visi išmok^ A. 

Nurodymai ir knyga DYKAI. įdėk stempą, Adresas?

Mtuviu Koresoondenciime Mokykla. 1327 N. RobevSL Cbicat*

NORINTIEMS PASINAUDOT PROGA.
Geriausias grafafonas su dabartinėmis lietuviškomis dainomis, labai pi

giai, k urie kreipsis pas mus.

310 Grand Str
t, lt EATER 
New York.

DUODAME 
20 lietuvišku dainų, 
albumą.

Grafa fonas tik 20 
tija ant 10 metų. Tik 20 dolerių.

Prisiųskite 3 dol. rankpinigių, liku
siuos užmokėsite prie atsiėmimo. Gra- 
fafonas su didele triuba, pauks”otal» 
kraštais, mechanizmas grafafono ge
riausios konstrukcijos, kuri į, Įima 
užsukti laike grajinimo. Tinka re
kordai įvairaus didžio. Balsą išduo
da čystą, kuris girdėt balsiai ir aiš
kiai. Vietinių meldžiame atsilankyti | 
musų krautuvę, kuri atidaryta nua 
9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro ir taip 
pat nedčldieniais. Siunčiame dykai 
katalogą muzikališkų instrumentų ant 
pareikalavimo.

’L,
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beveros
Lietuviškas
Kalendorius

o II 
8ii/b

ra-

Kosulys 
dažniausia buna jki- 
icjusiu apsireiškimu 
ligose, kaip: pažan- 
cl/.iu uždegimas, in
fluenza arba mėšlun
giais krupas. Kad 
sulaikyti kosulį ir 
palengvinti siogoins, . 
patariama vartoti

Severn’s
Gothard Oil

I Severu 
GothanliAkas 

Aliejus,)

Yra žinomas kiek- 
ziendose namuose, 
kaipo parinktinas 
linimcnttts iri 
sopančias viel 
ypač* gimusias 
reumatizmo, 
siAald v ino 
uždegimo.

SEVERA’S
BALSAM FOR LUNGS

(SEVEROS BALSAMAS PLAUČIAMS)
Tuoju gydymo budu gali naudotiems ne tik suaugusieji,

lengvinimą. Taigi vartok tuos vaistus nuo kosulio, per
sišaldymo, užkimimo, nedil'terinės gerklės skaudėjimo, 
kosulio, gimusio iš pažandžiu uždegimo ir nuo influen- 
tinio kosulio.

Prašomu nptiekoso reikalauti tiktai Severos Gyduolių, .saugoties dirb
tinųjų arba faiaifikacijų ir visuomet pasakyti firmos varčių: “Severą” 
firio kiekvieno pirkimo. Jei vietos aptiokoj negalima gauti, užsakius tuo- 
aus bus pasiųsta.

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.

S 5 Pabaigusi Imperatrlca Marlj A- 
J| kušerkų mokyklą Peterburge ir 
?! Dipliomuota New Jersey vaisti
nį Joj. Turiu puikias panekmea ! 
ž t praktikoj® prie gymdimo, taip-1 

4’1 gerai npsipažinus ru sipto-
3 į mals visų moteriškų ligų ir rei- 
Įj į kalui esant, galitn gauti patar- 
J navimą.

(J. STROLIENžt
Jaaniškaitė

lit Walnut St.,NEWARK, N. J.
« Telephone: 4085 Market.Į 8062

TREJOS DEVVNERIOS

TREJANKA
Yal. 8S& Gre«niM»(Rt.

ON.IAUSIA UŽEIGCB
VIETA PAS

> U S. 2nd St, I
% BROOKLYN, N. 7. B
$ į
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DALNOROS trejanka tikref 
lietuviška. Saugokitės padirbi- 
nių-iinitacijų.

PAUNOROS treianka, t. y. trejos 
devynerios, tai ištikimiausias 
Lietuvių draugas-gydytojas vi
sose negalosa bei ligose.

DAUNORUS trejankfj reikalaukit 
prisiųsdami 35c. o

&

TAI FAKTAS, kad DAUNORUS aptiekoje 
yra didžiatisihs są.klis ir pasirinkimas 
Įvairiausių nan.’mi'i g . duuiių, visokių ša- 
Miu, žolių ir t. t.

kokių r<>f ite nemažiau kiip už2?C.

.e o

kaip sifilis ar'-a K 
seni skauduliai, triperi, 
inas, nusilpnėjimas, spe 
ligos lytiskai šlapimo organu

namuose už labai mažą atlyginimą.
šita dykai duodama knyga jums 

lymą tokiu ligų, kaip pilvo bei jaknu 
gysla, reumatizmas, kataras, dusulys

M SVEIKATA
■. ; api i-!-<e kalboje apie tokias 

ujo užnuoi.iiimas. spuogai, odos ligos, 
užkrečiamos 
lot ere a. kva

nerviškas silpnu- 
puslČs, inkstų ir 
mins tik kankina 
gydomus tanūstos

negalės, tulžingu
e musu pasek minga
s, prietvariųr raudonoji

AR TAMISTA KENTI

nu laiku sveikata, spėką itiprybę •

1

Prishisldl Šilą Dykai Dsiodaaws Knygos Kuponą Šiandien
DR. J. RUSSELL PRICE CO.. L. 502, Madison. A CMnton Sts., Chicago. 111.

Brangus Daktarai: Meldžiu man (nujaus pasiusti vysai dykai, apmokėta 
pačta, justi brangią medikališką knygą.

Vardas ir pavardė

Gatvė ir Noė

Valstija
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LAISVĖ
landą po pietų, Sallel salėje, kampas 
E. Main ir N. Morrison avė. .Collins
ville, Ill.

ATSKAITA LŠF. FINAN
SŲ SEKRETORIAUS 

n«o Gruodžio 1, 1916 iki 
sausio 1, 1917. u

Gruodžio 1, 1916 ba
lansas ............. $16353.48

Per vietos LŠF., sky- . į 
nų nuo įvairių rengimų |
Racine, Wis...........$100.00

Per K. Jakubką nuo 
draugiško vakaro pas M 
Jakubko, Cicero, III. .. 8.50

Per P. Latvėmis nuo 
krikštynų pas S. Kan- 
cerevičių, E. Arlington,

Per “Naujienas” nuo 
Dr-tės Dramos Dainos 
ir Laisvės Englewood z 
Chicago, 1111. auka $10.00 
ir buvo like nuo lietuvių 
dienos $1.16, už money 
order 10 c......................11.06

Per C. H. Herman 
New York. N. Y. nuo
svetimtaučių ........ 3.25

Per vietos LŠF., skyrių
■iš Cambridge, Mass. 50.00 

Per ‘‘Naujienas” A. F.
Sabeckis nuo kalėdų su-

Kuopų sekretorių adresai:
1 kuopos — J. I. Alexis,
P.O. Box 344 N. Diamond Str. 

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

Pittsburgh, Pa.
J Galginas
O Box 118 Loupurex,
I g. Rasinskis,
Soho St., Pittsburgh, 
J. Kvetkauskas,

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

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

4

7

kuopos
P 

kuopos 
205 

kuopos,

Pa.

Pa.
Pa.

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

Box 283 Arnold, Pa.
10 kuopos J. Shapis,

713 McKean Ave., Donora, Pa.

V t................................ $7.10
Per “Laisvę” iš Collin

sville, Ill. prisiuntė J. Če
banauskas ................ 11.90

Per D. J. Alekšis E.
Arlington, Vt., auka $1, 
už money order 3 c. į 
k da ..........................

Per Lietuvių Dienos, 
Komitetą nuo Benld, Ill. 
lietuviu .................... 55.40

Per J L Aleksis už 
Štampas $20.00' ir -1.00 
nepažymėta nuo ko, nuo 
APLA.., 1 kuopa -50.00 
Pittsburg, Pa............ 71.00

Per “Naujienas” sekan
čiai: svečiai pas Palionį 
Chicago, Ill. -8.00, vestu
vėse Tamašauske su 
Pajuodaite Westville, Ill. 
$10.30, lietuviai iš E. 
r 'ammond, Ind. 5.65, ve- 
ruvėse Glemžo su Ra- 

dauskaite Chicago, Ill.
15.25, prakalbose De 
Kalb, Ill. $60.05, vestuvė
se Janulaičio su Baigiu- 
te Collinsville, Ill. $13.40, 
V. B. Frank Salem, Ore. 
$2.00, prakalbose (Rock- 
ford, III. $5 .20, ve
stuvėse Strumskio su 
Batasaite, Chicago, Ill. 
$17.00, vestuvėse Tumoso 
su Žakarevičiute, Cice
ro, III. $15.50, P Kara-

n:i'< Waukegan, Ill.
J G. Gegužį nuo 

^draugiško vakarėlio pas

.97

Per K Gugi auka nuo 
Roseland, Kensington ir 
West Pullman, Ill. lietu
vių draugysčių....... $150.74

SLA., Siuox City, la. 10.00
Per “Naujienas” nuo 

kalėdų vakarėlio pas M. 
Šlakį, Bettendorf, la. 6.50

Per “Naujienas”: Lai
mutė Chicago, Ill. $1.00, 
krikštynose pas Galini
uos Chicago, Ilk $4.25, 
krikštynose pas Diksą 
Chicago, Ilk $5.0'0, viso 
labo .......................... $1U.25

Per Frank Kawaliaus- 
kas auka nuo DLK. Kei
stučio Willkes-Barre, 
Ta.................................$20.00

Per vietos LŠF., Mon
tello, Mass................... $50.00

Per “Naujienas” nuo

LAISVES SUNŲ DRAUGYSTE, 
M Ali ANGY CITY, PA.

Valdybos adresai:
Pirmininkas W. Žemaitis,

312 East Centre Sir.
Pirmininko pagelbininkas P. Įsėda, 

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

1025 East Pine Sir.
Finansų raštiniu. P. Pelčiulis, 

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

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

Maršalka W Svintickas,
515 W. Pine Str.

Susirinkimai atsibuna paskutinį pa- 
nedčlį kiekvieno menesio 7 vai. vaka
re, Juozo Margelio svetainėje, GO N. 
vlain St., Mahanoy City, Pa.

AETUVIŲ PAŠELPINES DR-STES 
“LAISVE”, EASTON, PA.

Viršininkų adresai.
Prezidentas L. Bačkis,

GG8 Northampton St, Easton, Pa.
Prez. pagelbin. B. Davidonis,

1820 Fairow Ave. Easton, Ta.
Protokolų raštininkas ir organo 
iurėtojas Alex Vituris,

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

606 Northampton St., Easton, 
Kasierius J. Jankauskas,

1820 Fairow Ave.
Kasos globėjai:
A. Biga, 1021 Elm
A Meškauskas, 1222
Maršalka J. Garn is, 

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

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

Easton, Pa.

pri-
Pa.

Pa.

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

lauską, Chicago, Ill. $3.75,

Per B Skerstoną nuo 
DLK. Gedemino Ukėsu 
Draugijos So. Boston, 
Masss......................... 100.00

Per John Barron nuo 
kiikštynų, pas M. Mas- 
lauską, Collinsville, Ill. 4.00

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTE, WAUKEGAN, ILL.
Pirmininkas A. F. Sabeckis, 

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

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

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

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

1G6—10th Str. North Chicago, Ill.
Kasos Glob. M Rekis,

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

1330 S. Jackson st. Waukegan, Ill. 
Maršalas K. Navickis, •

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

1448 Jackson st. Waukegan, III.
Susirinkimai atsibuna kas trečia 

nedėlia kiekvieno menesio 2 vai. po 
pietų Liuosybės svetainėj, 801—8th 
St., & Sheridan Rd. Waukegan, III.

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. Liberis, 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. MIRTOS 

CLEVELAND, OHIO.
Pirmininkas D. Petrauskas,

1600 Oregon Avtnaa 
Vice Pirm. T. Rimkus,

1062 Ansel rd.
rašt. H. P. Pratkionia, 

1527 E. 33rd St.
Antanas Danelis,

1447 E. 25th Str.
T. Neura,

2202 Hamilton Ava.
Kasos globėja V. Ivonausldute, 

1452 E. 83rd Str.
Dainų repeticijos atsibuna klek 

viena sėrėda, nuo 7:30 vakr. aat 
Schwab svetainės, 6131 St. Clair are 
Mėnesiniai susirinkimai atsibuna ka? 
trečią pėtnyčią kiekvieno menesi* 
nuo 7:30 vai. vakar, ant Schwab 
tainės, 6131 St. Clair avė. Knygyaa* 
randasi Neuros krautuvėje, 2047 Ha 
milton avė. Knygos išduodamos kle 
kvieną Panedėlio“vakarą, nuo 7:89 t 
vi kare.

Knygius Pranas Tumocas, 
3570 E. 72 St.

Nutarimų

Fin. Rašt.

Iždininkas

AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ?

GARSAS 'SSlil* KEPTUVE

Lietuvių Unijos 
Muzikais 

BENAS.

Kepa geriausią duoną iš 
Cystų ruginių miltų. 
Teipat mes kepame ge
riausius 
joms ir 
liams *

keiksus veseli- 
kitokiems poki-

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

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

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.

$ i. 10, viso ............. $153.45
Per F. Juodis nuo Mu- 

z:kos Mylėtojų Ratelio 
vakarėlio Cicero, III. ...6.70

Per P. Kurkulj nuo L.
SS. 1 kuopos surinkta 
lietuvių dienoje, Philadel- 
phijoj, Pa.................. 91.78

Per vietos LŠF. sky
riaus pasidarbavimą 
nuo St. Louis, Mo. vi
suomenės ....... ......... 300.00

Per K. Gugį iškolektuo- 
ta čekis iš Tananevitz 
Lankos nuo vietos LŠF. 
Cicero, III. $150.00. Ukė- 
su Kliubas $20.00 ir Dr. 
Yuška $5.00, viso ..

Per krikštynas pas J.
‘Bedalį So 
Mass..........

Viso per Gruodį mėne-

Viso su balansu .18058.53

IŠLAIDOS.
K. Gugiui, LŠF. Pirnii-

metu ..................   $86.00
K Šidlauskui išlaidos 

iuž du metu LŠF., iždi
ninkui (])]). Gugiui ir 
Šidlauskui, tai yra raš- 
tynės išlaidos) ...... 134.50

“Laisvei” už 500 kon-
’vertų .......................... 2.00
I Už išmainymą privatiš- 

.. 175.00 čekiu ...
T € .27

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

Viršininkų adresai: 
Pirmininkas F. Raškevičia, 

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

535 Island Ave.
Protokolų raštininkas O. Užbaliutč, 

622 liuli n St.
Finansų raštininkas P. G. Aleksynas 

1516 — 14th Avė.
Iždininkas S. Buzinskis, 

719 Lincoln Avė.
Kasos globėjai:
A. Kunca, 82?) Island Ave.
P. Kazokevičius, 1530 West Str.
Maršalka P. Vaitkus, 415 Wall st.
Organo prižiūrėtojas:
A. Kelly, 1032 Loomis Str.

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

LIETUVIŲ BROLIŲ DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI,

Pirmininkas G. K. Budris, 
1231 Cherry Str.

Vice pirmininkas J. G. Vasilait 
1021 La Salle Sir.

Raštininkas A. Vegela 
1029į Lockwood avė.

Turtų sekret. S Gelumbauskas,
920 Jackson Str.

Iždininkas J. J. Juozapavięia,
921 Herrick Avė.

Iždo Globėjai: A. Pukteris, 
444 Park View, 

M. Kavaliauskas, 
1339 Center Str.

LBI). laiko savo susirinkimus
trečią nedėldienį kiekvieno mėnesio, 
Winter Hali, 412 6th St. Racine, Wis.-

kas

LIETUVIŲ NEW YORKO POLITI
KOS KLIUBO VALDYBA,

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

183 Roebling st, Brooklyn, N Y, 
Susinėsimų sekretorius — V J.

Gedvilas,
442 Greenwich St. New York City.

Fin. sekrt. — M J. Iškauskas,
373 Grand st, Jersey City N J.

Iždininkas —A Pietaris,
93Ą Ferry st, New York, City

Draugiškai A Petricka,*
Liet, Pol. Kliubo Pirmininkas,

SERGANTIEJI’
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AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ IŠ

meta^ po metui 
sergančių žmonių, 
kiek aš išlydžiau, 
gyvenimą. Jeigu 
įkirėjo vartojant 

nuo- 
liieko nelauk

ei j>kit ės pas gerai supran-

io d:enai, 
<lyniu 
kite sau, 
iksminau 
lenimas 
'Vflimles ir jaučiatės 
ji .tuomet,

LEONARD LANDES 
s be pinigų patars, ką da- 
išgelbčti gyvastį ir paaiš- 
ligą. Gydau per 20 metų 

iras su didžiausiomis pa
ku i p tai: nusilpnėjimą, už- 
kraujo, pilto, širdies, plau- 
ir (t.
Iymo nervų ir lytiškų ligų 
ms gerai 'žinomą elektrišką 

i. per kurią 
Ne kiekvienas 
aparatus, dėl 
Chemiškas iš- 
Neat įdėliokite 
1 ateikite pas

įurai kūne, 
turi lokius

šlapu m e.
, hel tuojav

m

ii.: nuo 19 vai. ryto iki 8 
re. šventadieniais nuo 10 
i 4 vai. po pietų.

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

12-ka SUV1Ų VIENU UŽDARYMU!
Juodas—tam tikro metalo, gerai pa
darytas, tinkamas visiems 
“Special” Išpardavimas 
šilas 12 Šūvių pišlalieta's ir baksas
žuvinių gaunamas visai dykai jeigu 
pagelbės! išgarsinti musų naujį 21 
akmens pagražintą laikrodėlį. Darbas 
visai lengvas. Reikalaujama tik tai, 
parodyt tą laikrodėlį savo draugams 
ar pažįstamiems ir pasakyt kur ga
vai. Jeigu tau patinka musų pasiuli- 
jimas, tai iškirpk tuojau šita prane
šimą įdėk į laišką ir prisiusk mums. 
Męs prisiusime tiesiai jums į namus, 
kaip ant paveiksluko parodyta, tai 
yra 12 šūvių pištalietą ir baksą šovi
nių, taigi sykiu prisiusime labaį gra
žu, auksu pleitita LAIKRODĖLĮ 21 
AKMENS, GVARANTUOTĄ. Po ap- 
laikyrnui užmokėsite tiktai $6.70 už
laikrodėlį. Mat ta kaina speciališkai del agentų, o 12šuvių pištalietas 
ir baksas šovinių visai dykai gausite. Siusk savo užsakymą tuojau— 
šiandien. Atsitikime, jeigu nepatiktų, męs apmainysime arba sugra
žinsime pinigus. Adresą uždek aiškiai:

ELITE COMPANY 109

Boston, 
....... $11.00

Per “Tėvynę” nuo 215 
kuopos SLA., Poolville, 
N. Y............................ 25.00

Per “Laisvę” nuo ves
tuvių St. Tvari jono su V 
Ramanauskiute Bingham
ton, N. Y. $9.00; nuo 
1.-SS. kuop. Los Angeles, 
Cal. $15.00 ir G. Alek- 
siunas Gresham, Ohio, 
$1.00, viso ................. 25.00

Per “Keleivį” nuo Ap- 
švietos Dr-tės susirinki
mo Bridgeport, Conn 3.45

Per J Kavaliauską nuo 
LDK. Gedemino Ukėsų 
Dr-tės Boston, Mass. 4.75

Per F J Bagočių nuo 
Aline P. Delano, Quincy, 
Mass.............................$5.00

Per T. Tamašiunas 
nuo baliaus parengto se
kančiai: LSS. 116 kuopa, 
DLK. Keistučio Dr-tė 
Pilietinimo Kliubas L.L. 
Mokslo Draugija, SLA., 

kuopa ir DM., Drau- 
ijos, Detroit, Mich. 210.00 
Per “Keleivį” nuo susi-

Mcimo pas Sadauską 
rlboro, Mass 6.50

T. L. Dunduliui LŠF., 
Finansų Rašt. už techni
šką darbą už du niėne-

d į po $10.00 20.00

Viso per Gruodi mene
si išmokėta ............. 24z

Sausio 1, 1917 lieka 
pas LŠF., iždininką K. 
Šidlauską ....... $17815.76

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

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

211 First Str.
Nutarimų raštininkas S. Morkli, 

255 Bond Str.
Turtų raštininkas J. Jankauskai 

232 Front Str.
Iždininkas J. Juzapaitis, 

234 Clark Place
Iždo globėjai: E. Makutienas, 

149 Clark Place, 
” S. Morkiukia 

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

< Visi Elizabeth.-N. J.
■t.

Viso 
Sausio

LŠF.

įplaukė į LŠF. iki
1, 1917 $32834.76
Finansų Rašt.

T. L. DUNDULIS,

DRAUGIJA SUNŲ IR DUKTERŲ 
MELROSE PARK, ILL.

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

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

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

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

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

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

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

III.
III.

III.
III.

ni.

Draugijos, kurios turi 
“Laisvę” savo organu.
APLA. DR-JOS CENTRO VALDY

BOS IR KUOPŲ SEKRETORIŲ 
ADRESAI:

Centro pirminink. J. M. Maskeliūnas, 
2025 Colwell st., Pittsburgh, Pa.

Pirmininko pagelb. J. A. Rūkas 
3015 Stayton st. N. S. Pittsburgh, Pa. 
Centro sekretorius J. B. Miskevičia, 
2135 Sarah Str. S S, Pittsburgh, Pa. 
Centro Iždininkas K.
12&Carson sts. S. S. Pittsburgh, 
Turtų Kontrolės Komisija:

F. Urlakis
313 6th St., Charleroi, Pa.
W. Umežis, 1429 Reedsdale
P. S. Pittsburgh, Pa.
W. Markūnas,
2120 Forbes St., Pittsburgh

Varašis,
Pa.

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

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

it 424 So. Chestnut Str.
Nuatrimų raštininkas, A. Dzidolikaa, 

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

416 Wickliff Ave.
Iždininkas J. Willimat,

837 Central Avė., 
Susirinkimai buna kiekviena mėne

sio 1-mą ir 3-čią nedSldienĮ, 1-mą va-

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

Tik ką išėjo iš po spaudos
O Puikus Teatrališkas Veikalas 

Ant Dugno 
Šis veikalas tinkamas perstati
nėti bile sriovei be skirtumo.

Taipgi labai naudingas ir 
2 šiaip kiekvienam perskaityti, 
<► nes labai vaizdingai aprašo 
p. skurdų biednų Rusijos miestų 
X žmonių gyvenimą, ir kokios bu- 
O va to skurdo ir vargo pasek- 
V mes.

<5 o 
Y

O Sulošimui šio veikalo reikia
Y 17 ypatų.
Y Dabar užstojus lošimų sezo- 
d nui, kiekviena kuopa, Draugija,

I
bei grupa renkasi ir mokinasi 
geresnius veikalus kad sulx>- 
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, Mass

į* •

! Akušerka 
3 
t

A
Z 
4 
:»> 
A

P«r«>guM kursą VV omini 
College ikaltlmore 

atlteic* »a-c dartMi 
i'tnuyme talpgt etitcilrie visokia* -oda* hf 

'cvm tnoteru

F. Stropiene,įVev”'««

Muzikos Žodynėlis.
Parašė .Mikas Petrauskas.

Kaina 25 c.
i Patartina turėt kiekvienam muzt 
jkos mylėtojui.

Adresas:
LITHUANIAN 

OF
395 Broadway,

VIENATINE AUTOMOBILIŲ

Dr. H. Mendlowitz
□71 Berry Street

lit 
lit 
lit 
lie 
lie

CONSERVATORY 
MUSIC.
So. Boston, Mass,

' cjj
MOKYKLA.

X

t n <rn i

nuo

.. $1.00 

... 1.00 

... 1.00 
... 50c.

..
I

visuomene

ui e-

DR. I. A. LEVITT
WURGKON DKNTI8TA8

' ffkavamą dantų ivatabdaw 
aatnyk. Ištraukia be jokie 
ekaaiim*. Paklauskite, 

/ pat mana dantis talai.

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

Telephone rjbu ureenpoint.

Gydau ligonius įvairiomis ligomis, 
o ypač mano specialė 

tai moterų ligos.
Gerai pitėmykit adresą:

Dk. Ii. MENDLOWITZ
271 Berry' St., Brooklyn,N.Y. 
r kampas So. 1-inos gatvės. ♦

LIETUVIŠKA APTIEKA

APTEKA
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
nėtos, galima gauti per pačtą.

P. A. URBONAVIČIUS, 
151 METROPOLITAN AVĖ.

BROOKLYN, N. Y.St.

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

“NAUJOJI
to. 64

“NAUJOJI

GADYNĖ
spausdinainas ant

GADYNĖ” turi skyrius iš

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 prog* 
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 rekomendacijai 
gavimui darbo. Mokiniai užbaigę ant 
šoferio ir norį važiuot Europon, gau
na skirtingą diplomą, vadinamą ui- 
rubežinj. Ateikite ir persitikrinkita. 
INTERNATIONAL AUTO SCHOOL

147 E. 40 st. New York City.

“NAUJOSIOS GADYNĖS”
tams vos tik $1.50; pusei metu SOc; v 

metams $2.(X); pu>ei metą $1.00. 
numeris 15c.
vieną numerį gauti pasižiūrėjimui,

“NAUJOJI
229 N. 6th Street,

GADYNĖ”
Philadelphia,

pil

Pa.

A *N ‘u^noojfl jis JadooH 9l> 
SVN11XS3W ’V *A 

•sbuzcjį sąjn^au 
ĮBJd^dU sng -ĮSJBJBd lUBipi 
ISOABqap O UdipUBĮg >p<§Ba

AMALGAMATED CLOTHING 
WORKERS of A. PRESERIŲ 
58 Skyriaus KOMITETAS.

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

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

Finansų raštininkas VI. Jiečlus, 
67 Stagg St, Brol ‘ 

lidninkas Kasimisras i

LAISVĖS” KNYGOS
Paslaptis ......................................
Gyvenimo Banga ..........................
Revoliucijos Atbalsiai ..................
Kontrobandninkai .......................
Išvogimas iš Paviako 10 kalinti 
Pileniečiai.......................................

LAISVĖ
183 RoebHng st, 

Brooklyn. N
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LAISVE

Po perstatymo bus kon- TeL 2320 Greenpoint, 
silankyti. Taipgi pasisteng- certas susidedantis iš dai-

fjXJPQ 7IKITAC sos drau£ės malonėkite at- 
. A lllluO LilliIvFiJ* silankyti. Taipgi pasisteng-

jkite ir naujų nariu prisira- 
DIDELĖS RUSŲ SOČIA- šymui atsivesti.

LĮSTŲ PRAKALBOS. Iz. Ja
Ketverge, 25 d. sausio, r.a,r 1;“

Cooper Union Hali, 8th Str. 
ir 3 rd Ave. New York, bus 
milžiniškos prakalbos, ku
rias rengia “Novy Mir” ben-‘ 
drove ir kitos New Yorko 
socialistų kuopos. Pradžia1 
8 vai. vakare. Įžanga į sve-l 
tainę 20 centų. Kas norės1 
būti palei kalbėtojus ant 
steičiaus, 50 centų įžangos. ‘ ‘

Kalbės rusiškai ką tik iš 
Europos pribuvęs pagarsė

nu.
Po koncerto bus ir šokiai.

Liet. Dram. Dail. Dr-ja.

J. GARŠVA
Subatoj, 27 d. sausio, sve

tainėj N r. 116 Morris Str., PAJIESKOJIMA!
ijieškau pažįstamų Mateušo Biliū
no ir Vincento Rako, Kauno guli., 
Vilkmergės pav., Simniškių 'kaimo.
Middžiji atsišaukti A Taraldis,
1211 Cedar Str. Raymond, Wash,

Komitetas.

Klaidos atitaisyma

jes socialistas ir literatas N.'Sąjungos balsavimo pasek- 
Trockis, kurį neseniai fran-,mių blanko j pe 
euzų ir ispanų valdžios iš- vimo Viešų Beik; 
vijo iš savo viešpatysčių.'to pasakyta, kad 
Taipgi bus ir kitomis kalbo-jkos kliubas susil 
mis kalbėtojai, kaip tai žy-,tarpu Gimnastik 
dų laikraščio ’’Forward” re-j balsavo už antrą 
daktorius A. Kagonas, dr.' mą, kad \ iešų I 
M. Goldfarbas, A. Lee irjnitetas būtų pat 
vokiečių laikraščio “Folkzei-HS narių..
tung” redaktorius L. Lore. Į Tolinus buvo 

Patartina lietuviams, su- į kad kandidatas Į 
prantiems rusų ir anglį 
kalbas, atsilankyti į tas į)ra

ike. Tuo 
; kliubas

turė.jo būti J. Aleksaiti

naujo, ypatingai nuo drg. N 
Trockio. Pranešimas.

Marškininiu streikas eina |.lū Sąjungos scki t 
gerai M. Lisajaus tarnystė ]

■ . . . . .... baigė su 21 d. sausio. 1
Marškininiu darbininkų Qnl-nno.ną SPk>-ot.oi’ium 

streikas eina labai į
darbininkai daugiausiai i>'o-|B1.ooklvn, n Y., todėl 
terįs ir merginos, laikos tvir 
tai. 23 d. sausio apie 11,000 
streikierių pikietavo tas 
dirbtuves, kuriu'bosai neno
ri su streikieriai tartis. Po
licija elgiasi žiauriai; dau
gelis pikietininkių tapo 
suareštuota. Kelios kompa-

gerai, | j Steponaitis, 23 School St., 
nin’lBrooklvn. N Y., todėl su

T. M.

metinis balius

daimls darbininkų reikalavi-

tiko vesti derybas. Galima 
drąsiai sakyti, kad marški- 
ninių streikas bus laimėtas.

Pajieškau darbo i šlubą arba aid 
farm1,). Darba žinau gerai, esu jau
na moteriške. Kam reikalinga, at-

Hill.

.1 u rt

I>rane

(.lininėm

< mm,

taipgi

'.. Naumies- 
išaukti arba

pažįstamiems prane-

kevičiu.' mir<“ Sau.-io

t err i r -7 
Kastancija 
ham ave. I

šių

Velionis paliko mo- 
is blogam padėjime, 
ikeviičenė, ĮSI Gra-

Kambariai šviesu, ir parankus, toi- 
lolas ant to paties floro iš kitče- 
no šildoma. Reikalaudami gerų 
kambariu, atsišauki! pas: Augusti
nas Martyšius 227 White ave, 
antras flora.-. Brooklyn. N. Y.

(7—8)

ANT PARDAVIMO. Parsiduoda 3 sa
li tinai, geroj 
Kainos nuo 
norit pirkti, pa.-iskubinkit atsišauk
ti,

vietoj, geras biznis, 
>3.500 iki $6.500, Kas

o gausit informacijas,

1-'.. 19 th Str. Bayonne, N J,

Kliubo bus Subatoje, 3 d., 
Vasario, 1917, Tautiškame 
Name, 101-103 Grand Str.,

moterims 15 c.

Komitetas

Cukerninkai išėjo į streiką.i
Williamsburgo dalies mie-'Kazys 

sto cukerninkai 24 d. sau- | Zuikiu 
šio, ryte, išėjo į streiką. 22: nuo K 
d. sausio jie buvo konipani-!nion ave. ir Grand st., B ro
jai padavę raštišką reikalu- Oklyne. 
vinią sutrumpinti nuo 11 iki 
10 valandų darbo dieną, pa-

KO
ir

rautiškame 
kelti mokestį po 5 centus );Name įvyks konferencija 
valandą, mokėti už pietų lai-; Brooklyno Liaudies Namo 
ką, pradėti dirbti nuo 7 vai.|įsteigimo. Pradžia 7:30 vai. 
ryte ir užbaigti ant penkių, | vakare. Visi draugysčių ir 
už šventadienius ir viršlai- (kuopų delegatai malonėkite 
kius mokėti laiką ir pusę ir[atsilankyti, nes šioj konfe- 
kad dirbtuvėj darbininkai, rencijoj bus renkamas nuo- 
trokais nevežtų daugiau 800 

.svarų. Pečkuriai ir mašinis
tai reikalauja 8 vai. darbo 
dienos.

23 d. sausio, Sokolų sve
tainėj, buvo cukerninkų 
skaitlingas susirinkimas, 
kuriame dalyvavo ir bosai. 
Kadangi pastarieji atsisakė 
išpildyti darbininkų reikala
vimus, todėl 24 d. sausio iš
eita į streiką.

Darbininkų ūpas pakilęs.

latinis komitetas.

Naujai susiorganizavusi 
“Lietuvių Dramatiškosios 
Dailės Draugija” Brooklyn, 
N. Y., pradėjo mokintis ke
lis naujus veikalus k. t. 
Silleno, Gurdino ir kt., tar
pe tų pagarsėjusių lietuvių 
scenoje veikalai: “Gairės” 
“Jaunikis” ir “Tarnas įpai
niojo”, kurie liks perstaty- 

jti šiose New Yorke apylin-
PRANEŠIMAI.

28 d. sausio, Palace Hall 26 d. sausio, Pėtnyčioje,
2) Centr. Brooklyne, Ne- 

Brooklyn, N. Y. bus ekstra'dėlioję, 28 sausio, 
susirinkimas Lietuvių Ko- 
operatyvės Bendrovės ati
dengimui krautuvės valgo
mų daiktų. Pradžia 3 vai. po 
pietų. Visi nariai malonėkite 
atsifankyti, nes šiame susi
rinkime bus renkama val-

93 Grand St

3) Bayonne, N. J. 10 va
sario. Šie veikalai bus lošia
mi ir kitose N. Y. apielinkė-

lošiaVisuose veikaluose 
A. Vitkauskas, tarpe 
biausių Broklyno dramatiš-

Sekrt. St. Laurinaitis

1 d. vasario, vakare Tau 
tiskame Name, bus susirin 
kimas LMPS. 1 kuopos. Vi->ą.

Paminėtųjų vietų lietu
viai nepamirškite atsilanky 
ti į šiuos perstatymus ii 
tuom palaikykit savo teat-

MI'.I.D/.IU ATSIŠAUKTI Petro Gric- 
šiaus ir Aleksondro Bartuškevi- 
čiaus, abudu Kauno guli., važiuo
dami iš Lietuvos Amerikon 1914 m. 
su.-ipažinonu*. Jei kas žinoto, ma- 
lonėkile prisiimti jų adresus, duo
siu atlyginimo $5.00. P Stočkus, 
p O Box 17, Cliffside, N. J.

4—11

ANT PARDAVIMO.
Puikus namas 4 florų, po 4 ruimus 

ir toiletai ant kiekvieno floro. Lotas 
2.>xl<)(). rando neša $80 1, kaina — 
$<‘.000.

Puiku murini.' narna.' 6 šeimynoms 
po 4 kambariu.- .-u visais įtaisymais, 
rai'do- neša $776. kaina $6.000.

Puikus mūrinis namas 2 šeimynoms 
su 11 kambariu, visi įtaisymai, ran
do- $370, kaina $.“>.000.

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

< I1O\H WMSBURM1

DR. I. COHN
Specialistas įvairių li

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

ryto: nuo 12 iki 2 v. po piet; nuo 
6 iki 8 v. vak. Nedalioj iki 12 ryto.

400 HEWES ST.,
Cor. So. 2nd St. Brooklyn, N. Y

PERSKAITYK!
Kiekv’ana* man
Ja* įkaitytąja* 
kari* až*iraiyi
F*4 mana “Lai*

užaimokė* 92.51 
ta. gavr rievaa* 
knygų verte* 
1 dolerie ar b*

tą. Senai tikai 
tytojae, karia at- 
naujina, gavi 

knygų vš 50c. Kaa ii neakaitančią 
dar prlaiųa vž “Keleivį” $1.50, gavi 
knygų vi IOe., aenaa akai t y tėjai
gaus knygų vš 25e. Kaa priaiųa vž

<9 MV araue Ir n v ir n aš 71a.)

knygų už iOe.

už “ M

25 centus. Kas užsirašys “Naująją 
Gadynę”, kaina metama fl.lt, ta«

Tedil ine* laik-
raičius per mano. Tiek pat aaokida. 
mi gausite gerų knygų pasiskalty 
muL Būtinai pasakyk apie tai *a- 
▼o draugui ir pažįstamai. Knyga* 
duosiu tik “Laisvžs” laidos.

Pinigus siųskit Muo adresui
J. POCIUS

nn Mirgmt m, PUUMHto, fk,

GRABORIUS (Undataker)
LA IDOTU VIU DI RĖKTO R1U S 

šbalsainuoju ir laidoju numirusius 
ant visokių kapinių.

ParsamdatPAutomobilius ir Karie
tas Veselijoms, Krikštynoms ir šiaip 
pasivažinėjimams.

Ofisai:
I II N. 5th St, 264 FRONT ST. 
Brooklyn, N. Y. C. Brooklyn, N Y. 

Telephone 7867 Main.

TIKRA IR TEISINGA 
LIETUVIŠKA 
APTIEKA.

Sutaisau receptu*’ tikrai, są
žiniškai, su didžiausia ntyda> 
nežiūrint iš kur jie butų gauti. 
Patarimus duodu visiem ypatiš
kai ir per laiškus dovanai. Gy
duoles siunčiu į visus kraštus 
Amerikos, kas tik kokių parei
kalauja, ir kokios tik yra var
tojamos. Ypatingai užlaikau 
visokių VAISTŲ NUO PLAU
KŲ SLINKIMO, PLEISKANŲ 
IR TT., NUO PLAUČIŲ, REU
MATIZMO. KOSULIO, NUO 
PERŠALIMO, NUO SILPNU
MO ŠIRDIES IR TT.

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

F. KUDIRKA,
Lietuvio Aptieka ir Savininke*

64 GRAND ST.
Brooklyn N. Y.

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

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

gum-

rodo*,

jai aerl, kad gerai tSrw- 
dytum, pirk ekrybėle*, mari- 
kinia* ir vinu* aprėdai** pa*

K. LIUTKŲ.
Apie gerumą tavore ir t«t 

aingumą kainų, nereikalinga 
girti*. Ne*a viri brooklyaie- 
čiai gerai žino, kad pigiaa iz 
geriam niekur negauni, kaip

K. LIUTKUS
111 GRAND ST., 

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

V. VAIVADAS 
SPORTING CAF« 

Puikiausi* ir tvariausi*

Užeikit ir pandtikrinkHa
442 Grand St, 

BROOKLYN, N. Y. 
Telephone Stagg 8584.

DENTISTAS

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

Užplombavima* 50 c. ir augžčiam
Išvalymas ........................   Mc.
Nžplonibavimaa auksu ............ |l.v»

Skaudantį dantį duok ištraukti 
ryta, a vakare apžiūrėt.

Sanitary Dental Parlor 
307 Bedford Ava. Tarpe 2-raa ir 

1-moi gatvių.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. 2372 Greenpoint.

Fornišiai
Naujausios mados dideliame 

pasirinkime, Lengviausios išly
gos. Taipgi parduodame pijanus.

$1.00 ANT
savaites
Pristatom į namus ir toli-

York, Central Broklyn, 
peth, ir tt.

MACYS & MARCIN

Mas

FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET

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

JOHN KULBOK 
CAFE

Dide'iji hotel!*, i.era vieta •,» 
keleivinglem*, kamba:' i Tri
nyti pagal nuają madą, Hr vvT 
burit užganėdinti.

JOHN KULiiUh Savlalaka*
Wythe Ave., Cor. So. 1 nt.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. 279 Greenpoint.
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MES PERKAM!
«K4>awWMmrW«

Mos perkamo ir parduodame 
visokios rūšies BIZNIUS viso
se dalyse Amerikos. Padarome 
visokias doviernastis pirkime ir 
pardavime, imame visokias pro 
vas sužeidime (kolestvas) ir 
įvairias kriminali.škas, aprūpi
name geriausiais advokatais ir 
išpildomo visokias aplikacijas, 
einame už perkalbėtojus viso
kiose reikaluose.

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

Nepamirškite mus adreso:

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

\____________________________________________________________________________________________ r

JOKŪBAS KANCIERICT

CAFl

vingu* yri-

TEISINGIAUSIA UŽEIGA 
ill WYTHH A V B., k ant p. Nerti J- 

BROOKLYN, N. Y.
Telephaae Greenpelnt MII.

Buk pardavėju.
Mes išmokysimi jumis prekystės ir

darni savo namuose galėsit išmokti 
pardavėju ir uždirbti $30.00 j savai
tę. Prisiųskite štampą gausit paaiš
kinimą kaip galima išmokti.

MONTELLO CORRES. SCHOOL
Montello, Maas.

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

Nepraleiskite tokios progom bet tuojau ateikite ir duokit eava 
Išegz.nrninuot. ir gausite są?h T.gą patarimą jūsų ligoj.

DAKTARAS D WASSERMAN
1335 Arch Str. arti Bn»ad St. Philadelphia Pa.

Ofiso valandos: Kasdien n”o H) iki 12; nuo 1— 8 vai. vakaro; 
šventadieniais: nuo 10 i 2 va! po pietų. Egzaminavimas dykai. 
Rodą dykai. Kalbam* lietuviškai.

K. Hensas
» mein j.i u

pr.u-ju. Bet I 
vis dar larpe mus 
\ ra daug \ ergų, 
kurie \ ra at-tu- 
miami nuo savo d 
verg nii-trč- !.](;<

beširdės

va išvengti nia-

J'dgu urnai aiida ant to atkrei
piama. Ir 
link p.itie 
mynos lai

Nii<> skaudėjimo pilvo ir žar
nų, kaipo plovimas skaudžian- 
Čios gerklės intratikimui j -ave 
apmalšinimui dusulio, .nin gal
vos ir ausų skaudėjimo; cct.

yra jūsų pareiga

apsireiškia csą< iš geriausių na
minių eydiinlių, esančių ant 
pardavimo—25c. už bonkutę.

Nuo Kelini it iziii'i, l’.nl.ijr.is, Ni urali
eti jos. I’i isiš.ilili mo, Apšlnbiino, liautu* 
Si. a u-h'j i nu», Diegliu ir Skuii'lvjinio Kni- 
t i tm* jr. I. a i p ir nuo visokiu kilu r* urna* 
tišku ligų, nauduki

PAIN-EXPELLER, 
kaipo seni) ir iiztikėtinij draucrq Šeimy
nos p'r puse Sinitim-ėiii. Tik 25c. ir 
5or boiiknte ; gulima gauti visose ap-

F. AD. RICHTER &. CO.
74—80 Washington Street, Nev. York

Geriausi* pirmeiviška ežeiga 
pa*

GEO LASKEVIČ1Ą
771 BANK ST., Tai. 164-» 

WATERBURY, CONN.

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

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

Iki 10 vai ryte; nuo 1 iki 2 vai. 
piet ir nuo 7 iki 8 vai. vakare

Nedčlioml* pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męe liti 

riame ir pasakome visas liga* ir pa 
gclbstlme. Iš kitur atvažiavusiems h 
gontams parūpiname vietą, kol gydą 
•i. Reikalui esant kreipkitės mei 
apžiūrėsime ir duosime prietelliką re 
dą. Patarnavimas visai pigu*. Nevi 
miršklte mano antrašo.

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

Kalbame lietvviškal.

Kada tu gimei?
n

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

adresuok:
A. ZVINGILAS

P.O. Bon 3232 Boston,Mass.

LIETUVIS
Pranešu lietuviams kad aš 

laikau puikią Fotografijų Gale
riją. Padarau visokius pavei
kslus taipgi traukiu veselijas.

CAFK IR POOL ROOM Į 
Kakamal laiką pralvUt.

Tai yra gvriau*ia

K. HENSAS
K Gold St,

BROOKLYN, N. K.
Telephone: Main 7528.
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i.ui neslinks

pinku ms plaukams 
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išbandymui “sampilą" 
-tamp<»m:s persiuntinu 

ėžutę “Der 
ir brošiūrą

įžvard ylą : ‘Tutkų
ARGIL SPECIALTIES CO., 

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

V Garšva

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

ar laiškai kreipkitės šiuo

689 —3rd
So

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

DOVANOS!!
Kas atsiųs dėl mus adresų savu 

pažįstamų iš mažų miestelių, tam 
duosime puikią dovaną.

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

Prie 12 šliublnių paveikslų daa- 
du vieną didelį paveikslą dova
nai. Darbą atlieku artistiškai ir 
nebrangiai. Ateikit perai tikrint

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

(vienas blokas nuo Lietuviškos bažn]
N. Y




