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‘‘Laisves" bendrovės kon
certas Newark, N. J. įvyks 
17 d. vasario Turnbull Au
ditorium, ant Market gat- 

. vės.
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Draugai, paremkite Pary
žiuj einantį tarptautišką ru
sų socialistų dienraštį “Na- 
čalo". Aukas siųskit per 
"Laisvę."

ba, geriau sakant, visi 
pra’aimejo, visi kraujuos.Tarptautiškoji Zimmer

waldo komisija, prie kurios 
priguli Italijos, Rumunijos, . 
Lenkijos, Rusijos socialis-i 
tų partijos ir mažuma Vo- i 
kietijos, Francijos, Švedijos. • 
Anglijos ir Olandijos soc. | 
partijų, išleido naują mani- • 
festą viso pasaulio darbinin- į 
kams. Tame manifeste, 
tarp kitko, skaitome:

“Trečioji žiemos kompani- 
ja virto tikrenybe. Dviejų ]iji,no 'pradėti r: 
ir pusės metų begalinių žu- į 

dynių ir nepalyginamo naiki igjtacija. 
rimo bei griovimo dar ne- / ‘
pakanka, kad prisotinus ka- kininkaf pasirodė ‘vertu pa
res siaubimą... kurį paleido siulijimo centraliu valsty- 
nuo lenciūgo rugpjūčio 1914 biu. Garo bernai jaučiasi 
m. Reikia pralieti dar dau- labai puikiai, kaip namie, 
giau kraujo, reikia išgalvoti tose kruvinose skerdynėse, 
dar naujesnių, dar baisesnių Kad praplatinus savo ‘ val- 
ir gudresnių kariavimo.bu- ant Konstantinopolio, 
dų, reikia pakelti dar didės- periaku ir nrusu Lenkiios, 
niii aukų, kad galų galejjp p-atavi paaukauti ‘ 
Europa_ visiškai sunyktų ir Enr()n()S jaunuomenę... . 
suubagetų. | Išdavikas Briand neapy-

Kodėl? Dėlko? .kautos ir paniekos žodžiais
Zimmerwaldo ir Kintalės stengiasi apgaut Franciją ir 

manifestuose mes jau nuro- paslėpt nuo jos, kad ji mir- 
dėm tas veikiančias bepro- šta kraujuose ir, jeigu kare 
tiško naikinimo, spėkas: tai tęsis ilgiau, jai gręsia pra- 
kapitalistų godumas ir sten- žūtis. Didžiausias musų 
gimasis įgyti naujų žemių, ‘amžiaus demagogas Lloyd 500 rusų į nelaisvę, 
jų imperialitiškas badas. George, sužiniai meluoja j — 
jų kriminališkas noras pa- tvirtindamas, kad “Anglija GRAIKIJA 
didint išnaudojimą kaip sa- kariauja už pilną prislėgtų 
vo. taip ir svetimose žemėse,tautų neprigulmybę”. Argi 
ir atrasti naujų pavergimo fjis ir jo draugas Briand už-į 
būdų. .'miršo, kad Anglija ir Frau-;

Tai ti'esa, kurios negali ‘^hi surištos savo diplioma-; 
nusmelkti kapitalistu me- Ju'a ir savo karine politika; 
lai.. nei jūra šovinistiškn'S!1 tikslais, kuriuos šioj ka-!

•ios dienos p ė.) turi Rusija? Argi jie į 
neverti to. I būtų užmiršę, kokiais moty-

Tolinus manifesto kalba
ma apie Vokietijos pasiuly- 

* 'tą taikos propoziciją.
“Girdamies savo “laūnė- 

jimais”, jie siūlo taikos tarv 
has. Tikrenybėje, tai yra tik 

' farsas, tam tikslui skiria
mas, kad apgauti savo žmo
nes ir po atmetimo jų pasili

aują purvi
ną tautinės neapykantos a- 
gitaciją.

Atsakymas, kurį davė tal-
Kareivių tipai.

reivių nelaisvėn ir 10 pule-

SERBIJOJ
SERBIJOJ ATIDENGTA 

NAUJOS VARIO KA
SYKLOS.

j- Austrai ir bulgarai dabar 
'energiškai darbuojasi ati- 
; dengdami Serbijoj naujas 
(kasyklas. Kasyklomis valdo 
ikariška valdžia, suteikdama 
i teisę bulgarams ten dirbti. 
Iš Maidenneko ir Bro ka- 

i sykių kas dien iškasama a- 
įpie 3 vagonus vario ir du 
vagonu šerinių smilčių, ku- 
,rios vartojamos dėl dirbimo 
(sprogstančių medegų. Pir- 
iniaus tas smiltis gaudavo iš 

i Ispanijos. Austrai gi Baboj 
kasa šviną, v

ir i v. v. , vių, bet jie turėjo ammuni-vokeciu generahs stabas •• ..i • - cijos tiktai keliom dienom, apie naujus laime- o .. ,t eikdamas rumunus, ge ■ i 
nerolas New man labai ge- | 

irai atsiliepia apie Rusijos i

visos i praneša
ijimus Rygos fronte. Tie lai- ■ 
mojimai yra tokie, kad ru-j 
sai turėjo pasitraukti per L . . 1 7. ” i... . , rP v.1 kareivius. Jisai sako,.

! I Vinner/^ 1111i ei n’ ■ia viorsto. Tuose mūšiuose 
pasižymėjo rytų Prūsų ka

mšų 
pusių 

paėmė
pozicijas ant abiejų 
upės A a. Vokieči ai

OFICIALIAI
PERSIPRAŠO TALKI

NINKUS..
Graikijos valdžia oficia-

i ‘e i k šilam a apgailės ta v imą, 
kad gruodžio menesi perei

ki! metų Afinuose . tarpe
socialistu, kurie 
kad vadinties socialistais. j

Rumunija, kurią buk tai 
norėję paversti šalia su na- 
cionaliu autoritetu ir garbe, 
yra ne kuo kitu, kaip tik 
bereikšmiu kareivėliu žaisle 
imperialistišku valstybių. Ji 
kaip ir Belgija, Serbija, 
Juodkalnija guli parblokš
ta ant žemes — likimas, ku
ris rytoj laukia ir Graikiją 
ir kitas, tuo tarpu, dar neu- 
trales valstybes. Komedija 
su Lenkijos “paliuosavimu”, 
kuri ir po caro nagaika: 
kentė ne daugiau, kaip 
kenčia nuo prakeikimo ver-;.)° tvirtas pasiryžimas 
tų austro-germanų “geradė- kreipti 
jybių”, ta pasigailėjimo ver- prieš savo 
ta komedija parodo, kaip prieš p riešus savo šaly.” 
mažai terūpi laimėtojams' Ta darbininkų spėka, 
kas kita, be kruvino razba- koma manifeste, vis auga ir 
jaus ir neaprubežiuoto plėši auga. Visur auga naujas 
mo. Išsiuntimas belgų ‘ir judėjimas. Proletariato ko- į 
lenkų darbininkų į priversti- j votojus siunčia kalėjimuos- ■' 
nūs darbus toli nuo tėviškės,' na, bet jų pajiega vis auga, 
pavertimas visų kariaujan
čių valstybių į tautiškus ka- mas priedermių dėl 
torgos kalėjimus; baltasai 
teroras, kuris kreipiamas 
prieš visus protaujančius 
žmones, kviečiančius baigti 
tas baisias žudynes; perpil- J kaip kariaujančiose, taip ir 
dymas kalėjimų geriausiais'nekariaujančiose valstybė- 
ir gabiausiais darbininkų' 
klesos kovotojais — visa tai j 
yra kaltinimo aktu prieš vai 
dančiasias klesas... Dabar 
prasidėjo sunkusis krizis 
karės lauke: nėra laimėto
jų, nėra

litika rytuose, ir ypač Mes-

Zimmerwaldo manifesto 
rašytojai kalba ir apie Wil
son ą. Jeigu jis — sako jie— 
ištikrųjų rūpinasi taika, tai! 
tegul Amerika atsisako leis-Į 
sti miliardus apsiginklavi-i 
mo reikalams, kitaip jai ne
galima tikėt.

“Tiktai viena pajiega ga
li priversti juos prie Santai-! 
kos. Tai nubundant! spėka 

ji tarptautinio proletariato ir

reivių įvyko smarkus susi
rėmimai.

Savo laiku “Laisvėj” bu
vo rašyta, kad Talkininkai 
išsodino jūreivius ant Grai
kijos teritorijos, o Graiki
jos kariumene tokiam tal- 
'kininkų pasielgimui pasi- 
Ipriešino, iš tos priežasties 
!ir įvyko susirėmimai. Vė
liaus talkininkai pareikala
vo,kad Graikija j uos persi- 
įprašytų. Vadinasi, dabar 
jau talkininkų noras išpil
dytas. Talkininkai Graikiją 
verste verčia šokti pagal jų 
dūda, v

M*

kovos ginklą 
brolius,

ne 
bet

“Visų pirmiausia išpildy- 
savo 

klesos, dėl žmonijos ateities, 
Tos priedermės pildymas 
turi būtį nesulaužomu pasi
ryžimu visų darbininkų,

se."
Manifestas užsibaigia šau

ksmu:
“tegyvuoja klesų kova!
“tegyvuoja taika!

tautiškumas.

ko, kad po Verdunu mūšiai 
buvę baisus. Rajone palei

kų organizaciją, į kurią į- 
eis vien tik talkininku šalių v v
darbininkai, arba geriau sa
kant, sutverti “patriotišką 
tarptautine“, kuriai prita
ria ir talkininkų valdžios.

dėję

RIAUŠĖS CHINIJOS 
PARLAMENTE.

Peking. — Chinijos parla
mente priėjo ligi kraujo 
praliejimo, kuomet susipešė 
atstovai. Vieton kulkų ore 
skrajojo atramento buteliu
kai. Septyni atstovai sužei-

Rusija turi daugiau, kaip 5 • ; .. . į 
nu ior.us kariumenės karės t; j tranšėjas,
lauke, o rezervų dar dau- ‘ 
giau.

BOMBARDAVO ANGLI
JOS PAKRAŠČIUS.

Londonas, 27 d. sausio. — 
\nglijos admiralterija ofi

cialiai pranešė, kad vokiečių 
nedidelis kariškas laivas 
slapta d a si gavęs Anglijos

ti... Nors tas laivas daug 
šuviniu išleidęs, vienok ma
žais skaitlius pasiekę t'kslą. 
Žmonių nuo to bombardavi
mo nežuvę. Namai irgi ma
žai nukentėję.

Kokį miestą bombardavo, 
nepasakoma.

AIRUOJ BLOGIAU, 
GU LENKIJOJ.

Dublinas, Airija. —
tovas Anglijos parlamento

Dell on,nuo Airijos Jol 
kalbėdamas anie 
tijų prezidento

padėjimas blogesnis 
Lenkijos.

VENGRIJOS MINISTE-
RIŲ PIRMININKAS PRI-. . „

TARIA VVILSONUI. j '
Londonas. — Iš Vengri- - 

jos sostinės Budapešto pra
neša, kad Vengrijos minis- I 
torių pirmininkas grafas 
Tissi, atsakydamas ant už
klausimo vieno atstovų apie 
Wilsono kalbą, pasakė, kad 
dabartinės talkininku* išsta
tytos sąlygos, kuriomis jie 
sutinka taikytis, mums ne
prieinamos.Talkininkai nori 

! išsidalinti Austro-Vengriją

d vi- GRIAUČIAMS LAIKRAš- sti.
buvę^ TIS. I -------------

Amalgamated Clothing RŪPINSIS TURĖT DIDE- 
Workers of America išleido 
laikraštį lenkų ir cechų kal
bom. Laikraštis spauzdina- ,ša, kad Vokietijos agrikul- 
mas Dvorako spaustuvėje turos ministeriu paskirta 
Cicero, III

nigišiol Amalgamated tu-• riam pavesta rūpin»ąs vi-* 
vėjo “Fortshritt” žydų ir'sais galimais budais padi- 
“11 Lavoro” italu kalbose. !dint derlių.. 4.

SNĮ DERLIŲ.
Lokal Anzeiger" prane-

spaustuvėje turos
■ baronas Massenbech, ku-

Ats-

izeriui Wilhelmuinegu 1
.58-metai. Jo gimimo dienoj 

e’<]»a-‘generoliškoj karės stovykloj

ko atstovas, — ir Airija ne
turi savyvaldos. Sunku tikė
ti Anglijos valdžiai, būk ji 
dabar kariauja už paliuosa- 
vimą pavergtųjų tautų ir

SUVAŽIAVIMAS ANGLI
JOS "DARBININKŲ

PARTIJOS.*
Manchester, Anglija, 26 

d. sausio. — Konferencija 
lų “Darbininkų Parti- 
, kuri visą laiką sekėjos

RUSAI PIKTI ANT 
RUMUNŲ.

Jau seniai eina gandas,
kad rusų aficieriai ir karei-iir Turkiją. Ir taikai kelią 
viai begalo įpykę ant rumu-i užstoja ne teutonai, 
nu, kuriuos jie vadina di- talkininkai.

’savo prakalbą pasakė, kad-siems biedniems. Rezoliuci
joj reikalaujama, kad val
džia uždėtu didelius mo
kesčius ant pelno, kuris gau
namas nedirbant, t. y. ant

,nų, kuriuos jie vadina 
'džiausiąs bailiais. Tą patvir- 
.tina ir Philipas Newman, a-'jis pilnai pritaria 
merikietis,kuris neseniai su- pienams ir dės visas pastan- 

I grįžo iš Rusijos. Newman gas, kad pasauly įvyktų ant 
i yra Rusijos kariumenės ge
nerolu.

Rumunai, paprastai, nei
na mušiu. Pamatę priešą, 
jie bėga. Jeigu rumunų ka
riumene randasi mieste, tai 
kiekvieną vakarą dauguma 
kareivių, eina į saliunus lin- 
ksmintie su čigonkaitėmis. 
Jiem jau tuomet negalvoj 
kariavimas.

ilgo taika.

torius Karolius, Austrijos 
užsienio ministeris von

jas įsiveržė. Bet pribuvus 
rusams į pagelba naujų jie* 
gų, vokiečiai vėl tapę išmuš
ti iš tų tranšėjų.

ĮVYKTI

Berlyno 
praneša,gar i jos atstovai, kancleris 

Bvthman Holweg, Hinden
burg, Ludendorf ir kiti.

Dar nėra tikros žinios, bet 
iš Londono praneša, kad 
Kaizeris dar sykį prakalbės 
apie taiką, atskleisdamas 
taikos sąlygas. Tuom pačiu jįį? 
IMku daroma didžiausi ka- Prūsijos parlamento pir- 
riski pienai. Hmdenburgas mininkas, atidarydamas 

n<;vien konferenciją, pasakė, kad 
nepaisant įvairių kliūčių, 
šiemet turės įvykti taika...*

ŠIEMET TURĖS 
TAIKA.

Londonas. — Iš 
per Amsterdamą 
kad buvo suvažiavę pasitar
ti visi teutonų parlamentų 
pirmininkai ir išleido mani
festą. kuriame sako, kad 
padėsią visas savo jiegas ir 
didžiausias aukas, apginda
mi nuo nepritelių savo Ša-

trečdaliais balsų išsireiškė 
už tolimesnį karės tęsimą.

Taipgi priimta rezoliuci
ja apie organizavimą pla- 

____ , bet čios pašelpos visiems nuken- 
Užbaigdamas j tėjusiems nuo karės ir vi-

Vokietijos, bet sykiu Aus
trijos, Bulgarijos ir Turki
jos kariumenės. Jojo galybe

Konstantinopoly.

ŽEMĖS DREBĖJIME ŽU
VO 550.

Wilsono
Malajų archipalage, ant 

salos Bali buvo didelis že
mės drabėjimas, kuriame 
žuvo 550 žmonių. €

VOKIEČIAI VĖL ATA
KUOJA VERDUNĄ.

Vokiečiai naktį 26 d. sau
sio staiga vėl pradėjo ata
kuoti po Verdunu francuzų 
pozicijas. Iš Berlyno prane
ša, kad buvę keturiose vie
tose padarytos atakos ir 
davę puikias pasekmes, nes

mių ir paimti į savo rankas 
visus bankus.

Buvo įnešta, kad atnau
jinti ryšius su socialistų 
tarptautine, bet tas įneši
mas didžiuma bafsų tapo at 
mestas. Anglijos social-pa- 
triotai atsisakė ką nors ben
dro turėti su vokiečiais. Vie
nok jie nutarė sutverti nau- 

francuzų tranšėjų, 500 ka-I ją “tarptautinę” darbinin

DIDŽIAUSI MŪŠIAI GA- j 
LICIJOS FRONTE.

Iš Petrogrado ir Berlyno 
praneša, kad dabar eina 

fronte didžiausi
niu šiai.

Netoli
bia Petrogrado telegramos, 
— vokiečiai, su pagelba ar
tilerijos, sunaikino visas

Sborovo, —skel

dratines tvoras, kurios ap
saugojo rusų tranšėjas ir į

DAR TIKI "Į RAGANAS".
. Detroit, Mich. — Šiomis 

dienomis buvo toks atsitiki
mas: nežinia iš kur paskly* 
do gandas, būk tūla S. Vru- 
bievskaitė, 16 metų amžiaus* 
ragana ir moka į visokius 
gyvulius pavirsti. Ir štai, a- 
kies inirksny, tūkstantinė 
žmonių minia apsupo tą 

'namą, kuriame gyveno mer
gaitė ir ėmė reikalauti, 
ji tu o j aus pavirstų į
nors gyvulį.
Pribuvus policijai vos 

ko minią išsklaidyti ir 
ku pastatyti sargybą, 
daugiau nesusirinktų.

Mat ir mūsų amžy

kad 
kokį

pavy« 
paa-

civk
lizuoti" žmonės tiki į ragfr*
nas
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Iš tu pelu nebus grūdu$5.000 LIETUVON.

Lietuvos šelpimo Fondo 
iždininkas gerb. K. Šidlaus
kas praneša mums, kad LŠ.
F. valdyba vienbalsiai nuta- Wilsono sumany .nas ivykdint 
rūšį ir velei pasiųsti $o.000 J f J
į vokiečių užimtą Lietuvą.

Lauksime oficialio prane- Į
Šimo apie pinigų išsiuntimą..

Philadelphijos kriaučių, 
atsišaukimas. V

Mat, Dievas sutvėrė dan- 
Tai nuomo- gų ir žemę!

New *****
“Tribune”. ' Tik du žalčiai temokėjo 

šnekėt žmogaus kalba. Vie
nas tai tas, kuris gunde ro
juj Jievą, o antras tai tas, 
kurį Šliupas užsiaugino savo 
antyje.

ji neturėsianti pilnos liuu 
sybės veikti.

■ nei pilnai pritaria 
Yorko “Sun” ir

Mes, socialistai, turime 
amžiną” taiką, pasakyti, kad profesorius 

(Wilsonas patsai save nori 
'apgauti. Jisai nori panai
kint kares, nepanaikinda
mas priežasčių, kurios jąs *****
iššaukia. O priežastįs tos y- Jeigu šiandien netik są
ra kapitalizmo išsivystymas jungiečiai, bet ir pašaliniai 
j imperializmą, kuomet kie- žmonės taip gausiai aukauja _ streiką vedame sykiu 
kvienos didžiosios valsty- Sąjungos namui, tai kas tas 
bės imperialistai nori valdy- minias prirengė prie duos- 
ti pasauliu. Wilsonas to viso numo, jeigu ne visų musų 
nusiduoda nematąs ir sta- laikraščių draugiškumas, a- 
to save į kvailą padėjimą, 
norėdamas panaikinti pa
sekmę, nenaikinant jos prie
žasties. Tol kol žmonijos gy
venimas bus paremtas iš
naudojimo pamatais jr vals
tybių vairą laikys savo ran- 

ikose godus turtų ir garbės 
• • i imperialistai, tol visi gra- 

Buržuazinė , žus.sapnai apie tautų bro-

kalbą pasitiko labai šaltai. 
Britanija, kuri turi paver
gusi daug tautų, mėgsta kal
bėti apie savo gerą širdį dėl 
Lenkijos, dėl Armėnijos, bet

Apie prezidentą Wilsoną 
vėlei šneka visas pasaulis, 

j viso pasaulio spauda ir val- 
Istybės vyrai. Jojo sumany- 

Vadinamasai centralis ko- tasaį pienas įsteigti amžiną 
mitetas C
jos įstaiga) savo konferen- 'giriamas , kitų peikiamas,jdiją, Airiją, Afrikos kolio- 
cijoj laikytoj po Nr. 200 trečių pašiepiamas. Vistik, nijas ir Persiją. Britanija, 
Fifth Ave., New Yorke, pri-^ Wilsono pienas vertas rim- kai]) drūta, priešinasi, prin- 
ėmė rezoliuciją, užgirian- to nagrinėjimo, 
čią prezidento Wilsono tai-

# t X ę-y - -- --------£---~--------'j - ' J ' * /

(tautininkų parti- taiką valstybių tarpe vienų jai nei neužsimink apie In-
i ri r* w r/\ lrnv\ 4-r\ ' • • 1 • < • i • I « • • . ■ • • a r» • i i i •

'cipui “juros vieškelių liuo- 
Wilsonas savo prakalboj sybė”, nes ji esanti jurų vai-

kos pienus (žiūrėkit “Lais- .Amerikos senate siūlo ka- dytoja ir nenori, kad jos tei-
vės” straipsnį “iš tų pelų ne- riaujančioni valstybių kao- 
bus grūdų.) . Ypač patikusi• hcijom Europoje taikinties 
ponams iš centralio komite- pant lygių”, tai yra, taip 
to ta sentencija Wilsono kai- taikintis, kad nebūtų perga- 
boj, kur tasai kapitalistų gi- lės nei vienoje, nei kitoje pu- 
zelis mini apie “tautų tei- [sėje. O paskui, kada įvyks 
sės ant teisingumo, liuosy- taika, Wilsonas ragina į- 
bės ir lygybės.” steigti valstybių sandorą,

Komitetas pasivelija sau' kuri palaikys taiką visame 
kalbėt 750.000 Amerikos lie- pasauly. Kad ta valstybių 
tuvių vardu ir praneša apie sandora turėtų spėką, rei- 
savo rezoliucija “New York kia užlaikyti tam tikra 
Times’e”.

Mes turim pasakyt, 
tasai komitetas neturi 
sės kalbėt Amerikoss 
tuvių vardu.

| tarptautišką kariumenę, ku- 
kad ri kiekvienam reikale galė- 
tei- tų sudrausti valstybę-nenuo- 
lie-'ramą. Wilsonas sako, kad 

ateityje visoms mažoms ir 
didelėms valstybėms būtų 
pripažinta apsisprendimo 

Mes turime du svarbiu teisė, kad, vadinasi, stipres- 
klausimu “Naujienų” 
dakcijai ir prašytume 
duoti į juos atsakymą.

Mes jokiu budu negalim gyventi atskirai ar 
suprasti, koks skirtumas dėl valia dėties kuopon su ku- 
darbininkų tarpe tėvynės ria bent stipresnių valsty- 
kabėse ir tarpe tėvynės be bių. Galo]), kalbėdamas ą- 
kabių šiuose kapitalistiškos pie jurų kelius, Wilsonas ad- 
sistemos laikuose. ivokatauja už tai, kad visi

Antra. Ar yra kariaujan- svarbesnieji jurų vieškeliai, 
čioj Europoj valstybė bei kai]) Dardanellai, Bjiez, bu-

sės būtų aprubežiuotos. A- 
pie taiką be laimėjimo Ang
lijos politikieriai nenori nei 
užsimini.. Jų tikslas: su- 
mušt Vokietiją ir išsidalint 
Austriją ir Turkiją.

Francija.
spauda, išvien su rėksnio G. lybę ir amžiną taiką yra ne 
Hervės “La Victoire”, ne- kas kita,- kaip svaiginimas 
nori taikos be laimėjimo ant pačių savęs opiumo svajo- 
teutonų. Ot, kada teuto- nėmis. Tarptautiškos sū
nūs sumušim, tada pakalbę- tartys šiais imperializmo 
sim apie valstybių sandorą, laikais nieko negiliuoja. 
Pacifistu vadovas d’Estour- 
nelle de Costant, mekleris

re- J nes valstybės neskriaustų 
jos mažesniųjų ir mažoms 

tautoms būtų duota laisvė 
liuosa

Antra. Ar yra kariaujan- svarbesnieji jurų vieškeliai, 
čioj Europoj valstybė bei kai]) Dardanellai, Suez> bu- 
valstybėlė, kurios susipratę (tų neutrališki, žodžiu ta
darbininkai tu rėją ar butų 
turėję reikalo ginti ją, ki
lus karei?

THE IRISH WORKER.

Chicago j išėjo 
numeris The Irish Worker,' 
socialistiško savaitraščio.

Tasai laikraštis 1 

1879 metais. 1881 Britan i- 1 
jos valdžia ji užsmaugė. 
1885 metais išnaujo atgimė.

Valdžios persekiojamas ir 
gi, vėlei žuvo, atgimdamas 
trečiu sykiu 1908 metais. Ė- 
jo ligi lapkričio 1914 m., ka
da anglų valdžia vėl jį už
darė. Tuomet The Irish 
Worker mainė savo vardą į 
The Worker’s Republic ir ė- 
jo ligi pereitų metų Velykų 
revoliucijos. Kaip žinoma, 
britai kraujuos paskandino 
Airijos respubliką. Redakci
jos namą kanuolės išgriovė 
Vienas laikraščio redakto
rių James Counolly nužudy
tas gegužio mėn. 1916 m. už 
dalyvavimą revoliucijoj. Ki
tas redaktorius W. P. Part
ridge kankinamas katorgoj, 
kame turi išbūt 10 metų. 
Paveikslininkas E. Kava
nagh užmuštas laike revo
liucijos.

Neturėdamas vietos Ai
riuose, The Irish Worker 
turėjo pasirodyt naujame 
sviete, Chicago]’. (1046 No. 
Franklin St., Chicago.) 11.

Laikraštis stoja už Soc. 
Party, už industrial) unijiz- 
ma, už Soc. Internacionalą 
ir už tai, kad darbininkai 
steigtų savo kariumenę, re
voliucionierių kariumenę.

Sausio 12 d. mes išėjome'ant musų galvų, ar jos dru- 
į streiką. Gyvuojančios uni-'tos. Bet mes nepasiduosi- 
jos, kai]) amalgameitų, taip me.
ir pramoniečių (1WW.), mai energijos ir supratimo, 
susivienijo į krūvą ir dabar'nors ir daug reikės gal mi

di- kentėti, kad tik šį streiką.
džiausioj sutartyj ir vieny- laimėjus. Mes streiką lai
boje. Mes pilnai pasiryžom mesime, bet ne vieni. Be 
šį streiką laimėti, kad ir jūsų, plačioji visuomenė, 
mums labiausia reikėtų nu- prtarimo, be jūsų pagalbos 
kentėti. Iki šiam laikui čia |mums sunku 
kriaučių labai maža dadelė Vienybės ir 
buvo organizuota ir dabar, 
kada darbo yra pakanka- amalgameitų ir IWW. uni-/ 
mai, kada užėjo vadinamio- jos susivienijom ir veikiame 
ji “gerieji” laikai, kada iš išvien, tik pas mus pinigų 
Europos nėra ateivių, kada trūksta, o išlaidų per strei- 
Ųi’moms bus sunku suras
ti streiklaužių, nes visur'daugybė.
šiandien stoka darbininkų,

j— ot šiame tai ir yra musų'nigų kasoj taip, kaip nėra, 
laimėti, o centrai, kada tokios mi

gai, ant tu žmonių, kurie tik Kiek kartų čia kriaučiams nios streikuoje, nedaug gali 
vieni sakosi esą sąjungos prisiėjo streikuoti, bet nei    ‘................ '
mylėtojai, o visus kitus va-'vieną streiką galutinai ne- 
dina dolerio garbintojais? (laimėjome. Daugelis buvo 

***** itam tikrii priežasčių. Pir-
Šliupas, kaipo tautininkų miausia, tai nelemta “Gar-

per
bet Jūsų, plačios Amerikos vi- 

varė suomenės, nuo pavienių 
j/pragaištingą darbininkams organizacijų. Streikui iš.

kus darbininkas darbininkui

Bet mes nepasiduosi- 
Pas mus yra pakanka-

keturių paskutinių metu, 
žmonių 
kalbe

bus laimėti, 
pasišventimo 

pas mus netrūksta. Mes
suagitavo visi musų
t ojai, kurie tokioj vienybėj 
dirbo keliais pastaraisiais 
metais.

Ir jeigu stosis Sąjungos
namas — tai aišku kaip die
na, kad ji pabudavojo musų 
visų bendras darbas.

Ir ar nepikta jums, drau- viltis šį streiką

ką, kaip visiems žinoma, 
Musų organiza

cija labai da jaunutė ir pi-

Jas laužo kumščios 
__ a. Juk prieš šią karę 

buržuazinės taikos dalykuo- į)UV0 padaryta daug visokių e,nlsa,’as 
se, sako, kad Wilsono ^K'nas(tarptautiškų sutarčių 
ne dabarties, bet ateities į 
dalykas. Apie tarptautišką paisydami pasekmių. __ _
kariumenę franeuzai nieko minkim tik Vokietijos kan- 
nesako. Apie tautų liuosybę,'clerio Bethman Holwego 
išėmus lenkus, jų spauda ty- žodžius, kada jisai teisino 
h- 1 Belgijos neutraliteto sulau-

Vokietija. 'Penais Wilsono žymą: girdi ta sutartis buvo 
prakalbą pasitiko kiek ma- tik paprastas popiergalis, 
Ionian, bet visai no todėl,kad daugiau nieko. Žinoma, to- 
simpatizuotų jo pienui įs- kiam Rusijos carui arba 
teigti tarptautinę valstybių Francijos • bei Britanijos 
sandorą, o todėl, kad VVilso- buržujams tokios sutartįs 
no agitacija gali prisku- šiandien nieko nereiškia, 
hint taikos valandą, kurios ISuvienytos Valstijos santy- 
taip ištroškus visa Vokieti- (kiliose su silpnesniais kai- 
ja. Buvęs Vokietijos ko- mynais tai]) pat nesivaduo- 
lionijų ministeris Dernberg ja meilės jausmais, o žiuri 
nemano, kad dabar būtu lai- tik savo intereso, savo ka- 

Jos ka- 
ginkla-' riavo su Ispanija dėl into- 1 • i A 1 1

o kas 
iš to? Šiandien jas laužo, ne-' 

. Atsi-
* * * * *

Draugas 
liaudininkas

mininčiu” n vi i n. kuri 
ilgus metus netik čia, 

jir kituose miestuose,

mus sušelpti, nes netik čia 
kilo kriaučių streikas, bet 
streikuoja ir Montreal, Ka
nada, neseniai streikavo 
New Yorke. Todėl, streiko 
laimėjimas priklauso nuo

ir

.................... Januškevičius politiką su p. Rikertu pry-
išvien kovoja prieš kunigu rakyje. Pas darbininkus at- tuii ištiesti lanką, turi pa- 
ir tautininkų įtekmę Pet
rogrado draugijoj nukentė
jusioms dėl karės šelpti.

t” ten bendro darbo už- 
mazga kovojo prieš reakci-

sirado abejone link unijos, 
išnyko pasitikėjimas ja ir 
nieko daugiau jie nebema
tė unijoj, kaip tik parsida-

li1 iuodviem karūna 
galvos nenupuola.

i Darbininkai nustok, vilties. 
11U0 kad su unijos pagelba butų

, riant, kad juros visiems bu
tų atviros.

Wilsonas sako, kad Ame
rika mielai prisidėtų prie , . t
panašios valstybių sandoros kas kalbėti a])ie valstybių įpitalistų intereso, 
taikai užtikrinti, jeigu tik sandorą ir liauties 1 * 11 ...... - T
būtų priimtos.viršpaminetos vusis. Jisai tik žada Wilsono resų cukraus ir tabako tru- 

.pienui pasisekimą tolymoje stų, jos ėdasi su Mėxikapirmasai ,1 t 1 sąlygos.
i Kai]) matot, Wilsono ]>le- ateityje. Vokiečių atžaga- 

v . _ nai ir žodžiai labai gražiai reiyiu “Kryžiaus Laikraš- 
uzgune skamba: visų tautų liuosy-,tis” nurodo, kad Vokietija 

be, amžinoji taika, tarptau- juu laimėjo ir todėl šnekėti
* tis solidarumas ir tai]) to- apie taiką be laimėjimo yra
• bau! Inaiviška. “Koelnische Volk-

ti Amerikos kapitalistus i 
Nojaus karvelius, nešančius 
alyvos šakelę taikos garbei,

ko nugarkaulio ir be smege-
Wilsono lų organas), siūlydamas ,nb galvoje. Toksai žmogus 
paskui laisvę Rusijos tautoms, lie- , migdo liaudį niekniekių pa- 

pia Wilsonui laikyti “hands sakomis ir tuomi atstumia 
ir jos atydą nuo kovos ir orga

nizacijos kelio. Tokiuo žmo- 
ir gum yra Wilsonas.

kai]) pasitiko tą 
prakalbą Europa, 
pasiklausysime, ką šneka a- 
pie ją Amerikos spauda irjUG’’ nuo Poznanians 
politikai ir, pagaliaus atsi- Slezvigo.
liepsime apie ją ir mes, so
cialistu akimis žiūrėdami, p 
Kalbėdami apie Europos 
nuomonę, naudosimės “As
sociated Press”, “News 
Service” ir specialėmis New

y Yorko “Times” ir “World” 
telegramomis .

Rusija.t ’’Birževija V ie- 
domosti”, lūpomis pulkinin
ko šunskio, sako, kad šioji

Ispanijos
Iburžuazinė Mes netikini į kapitalisti- 

Wilsono] škų žmogėdrų sutartis ii’ 
tais. i netikini jiem, kada jie lieja 

Išvedimas patsai savaimi krokodilių ašaras. Mes neti- 
prašosi ant lupų, 
j ančių ” 
vadovai giria 
Wilsono pieno punktus, ku- plėšrūnų darbams.
rie naudingi jų interesams n as žino, kad Amerika taip 
ir šiokiu ar tokiu būdu įžei- pat yra pavergėja ir Filipi- 

ir Porto Ri-

spauda atranda

Karinu- .kini jų šnekom apie mažųjų 
Europos valstybių tautų liuosybę. Tos veid- 

l tiktai tuos ’mainių šnekos prieštarauja 
Wilso-

turėti juos ir tie biznie
riai, kurie iš musų gyvena. 
Mes tikimės, kad su Jūsų 
parama mums pasiseks su
triuškinti bosų galybę ir 
įgyti sau, sykiu ’> jums, 
brangiausią daiktą — tai u- 
niją.

Išviso streikierių yra šū
vi r.šum 10.000; jų tarpe lie
tuvių apie 650, iš kurių 400 

.IWW. ir 250 amalgameitų.
Aukas malonėkite siųsti 

p Kovos” administracijos ad- 
! resu arba išrinkto suvienytų 
’unijų komiteto adresu. Čekį 
.išrašykite ant kasieriaus

Seniau, būdavo, kuomet kimas ir apatija tęsėsi gana 
man reikėdavo nuvažiuot ar ilgai. Darbininkai galutinai 
pravažiuot pro Schenectady, suerzinti ir sudemoralizuoti, 
ant širdies pasidarydavo žiurėjo į viską su neužsiti- 
smagu ir mislydavosi: tai kėjimu. Taip dalykams be- 
šita miestą jmi užkariavom! esant, darbininkai buvo bai- 
Tai musu raudonoji tvirto- siausiai išnaudojami, verčia- 
vė. .mi dirbti blogiausioms sąly

goms ilgiausias vaalndas už Jono Suginto (623 Green 
užmokestį. Ut.) vardo, o pasiųskite ant 

ii tai]) bai- sekretoriaus Jono Bendora- 
išnaudojami. vičiaus (1213 So. 3 rd Str.

o

socialistas gal tik nusispjaut 
pamislijęs apie Lunną.

čiru Vinį.
iai nebuvo

Mums

tačiaus
mes jų netalpinsime “Lais
vėj”. Tariamės užtektinai

gale pas juos užgimė min
tis, y])atingai pas lietuvius, 
kad reikia tverti 1\VW. uni
ją. Ir lietuviai kriaučiai su
tvėrė IWW. skyrių, kuris 
ir iki šiol tebegyvuoja. Tuo 
pačiu tarpu Nashville, Tenn. 
kriaučių konvencijoj “Gar- f a j q J f t
maniečių” unija skilo ir at-, | O v K.JJ' 1 Į
sitraukč nuo jos kuone C A jZ VK! A-V 
vyriškų drapanų siuvėjai. £ ztlAx a a 7
Čia tai ii’ užgimė viltis pas 
darbininkus, ištroškusius 
laisvės ir duonos, ir žydai, 
italai ir kitų tautų kriaučiai

Suvienytu 
meitu ir 
(IWW.)

unijų amalga- 
Pramoniečių 

streiko
Komitetas.

<$* <£> *$» •$> <2^ <$» *$> •$> 1

PATAISYTI KLAIDĄ.
“Laisvės” 5 num. Čiru Vy

ru, rašydamas “Margas 
mintis”, perdaug jas sumar- 

menkai suprasdami darbi- gino. Rašo, būk jis kur tai 
ninku klesos reikalus, neturi skaitęs, kad aš kalbėjęs 
menkiausio supratimo apie Clevelando tautininkams, 
organizacijos vertę ir mano, Nieko panašaus niekuomet 

nebuvo.
Gal ir “geras” toks laik

raštinis dalykas — rašyti a- 
pie nebūtus dalykus, bet tai 
kenksminga pačiam laikraš
čiui. Viena - kita neteisin
ga žinia laikraštyje paskiau 

TMn dn* gimdo neužsitikėjimą pas 
stovint kovi bus ’įkaitytojus— laikraštis nu- 

lištri. Bosai? kiek vertės. Tokiais
y pa t ų paj uokimais—smeizi- 
mais pasižymėjo “V. L.” ir 
as jai dikčiai pakenkė. 
Laisvės” redaktoriai turė

tų būti rimtesni, nes pas 
v. Įkiau ir jiems tie pajuoki 

pranešimus. maĮ (marg0S mintys) gal< 
Su jais ir policija, kuri jau nemaloniai atsiliepti.

A- žymont*

nijos. Bet tą suprato anaip
tol ne visi. Daugelis iš jų,

karė pamokino, jog kiekvie- |džia oponentų interesus. Tai nu ir Haiti 
na valstybė turi ginkluo- ^ra Afrikos hotentotų takti- co.
ties ir ginkluoties. Ot, ka- ^.a‘ Apie palaidojimą praei- 
da pavasarį sumušim vokie- ĮĮ-’03’ .aIae visasvietinę ramy- 
čius, tada pakalbėsim apie | - - . . .
taiką. Liberalų vadas pro
fesorius P. Miliukovas nei 
šnekėti nenori apie taiką be .demokratijos 
laimėjimo. Atžagareivių |jnis. 
“Novoje Vremia” stačiai |^ai 
juokiasi iš Wilsono suma- ponas budavoja savo 
nymo užlaikyti tarptautišką 
policiją. Tai tuščia svajonė 
— sako laikraštis, atstovau
jantis Kazokijos nuomonę.

Rusų laikraščiai nei neš
neka apie suteikimą 
vės pavergtomsioms

!bę niekas rimtai nemislija, i 
jo jeigu apie ją kalba, tai tik 
dėl visako, kad pasirodžius 

mylėto- | 
karinin-

Wil- 
pleną

supranta, kad

lais- 
tau-

Rand School (New Yor-(toms. “Novoje Vremia” nori 
ke) jau rengia Darbininkų dar gaut; nuo turkų Arme- 
Metraštį 1917 metams. 1916 niją, kuriai siūlo, caro glo
me tų metraštis turėjo didelį bą.

^pasisekimą. » | Anglija. Ten Wilsono pra-

ško škotiečiams. Mes paė
mėm svarbiausius d. Kap
suko kaltinimus (dėl gir
tuokliavimo ir ėmimo) atly
ginimo už prakalbas ir abcl- 
ną dolerio įtekmę Amerikos 
socialistų judėjime) ir atsa
kėme į juos savo laiku, at
sakėme gana plačiai. Prieš 
musu argumentus, kad A- 
merika nėra jau taip juoda, 
kaip tūliems rodosi, faktiš
kai nieks nieko neatsakė, o 
a])ie visokius pletkus, ku
rių buvo tame laiške mes
nieko nerašem ir nemanom, _u.n^*a. ^a.r Pa" 
kad anie tai reikėtų rašyti, stumėsianti juos į skurdo

Broliškas mums škotie- 
čių laikraštis vis ir vis pri
simena tą laišką, nors “Lai
svėje” jau seniai apie tai 
užmiršta. “Rankpėlnis” pa
matė jau amerikiečių san- .kiti neorganizuoti.
tikiuose ir kaizeri ir užpuo- lykams 
lusius ant jo talkininkus ir sunki ir ;
daro sau iš to eražiu juoku, matoma, mums lengvai ne- 
Tegul sau juokiasi, jei turi pasiduos, jie rengiasi laiky- 

***** gražaus juoko. Mums gi liū- tis iš paskutinių. Jie papir-'<(
“Revoliucioniškų” aidob- dna, kad keno bent asmeni- .ko geltonąją kapitalistų 

listų organas rašo: ,niai “pirmieji” įspūdžiai vir- spaudą, kuri atsisako talpin-
“Kaip tik Dievas su- sta jam palitiškos išminties nincll

• w a • v i j * • • j • • • vi 111 LA Otvėrė dangų ir žemę, tai šaltiniu, o negeistini amen- (, 
tuojaus visokie žemės kiečių spaudoj suirimai iš- : '.v 
užgrobikai ją sau pasi- rodo kokiu tai “nickel 1S Pat strei^o pradžios pra
tvino.” show...” [dėjo bandyti savo buožes > Chicago, III.

MARGOS /
MINTIS J Prie tokių aplinkybių, iš

einant Philadephijoj į 
streiką, organizuotų kriau
čių tebuvo, tik trečdalis, visi

C 7

“Tėvynes” Kipšas jau at
gijo su savo pastabom. Ka- 

Amerikoje Wilsona remia da atgis Jurgis Spurgis?
< demokratai. Republiko- “Lietuva” be jo 1 J . 
i, išėmus keliatą žymes- begalo nuobodi.

“Lietuva” be jo pastabų
nai, 
nių vadovų, jam priešingi. 
Jie atvirai nurodo, kad jei- 
gu bus įsteigta tarptautinė 1 
valstybių sandora, o Ameri
ka susipyks su kuria bent 
valstybe (padėkim, Mexika, 
Japonija*ar kuria kita), tuo
met jos rankos bus surištos,

užgrobikai ją sau pasi- rodo kokiu 
savino” show...0

•i
. h T’| f < i ‘
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LAISV®

Naujienos iš Trakų 
ir Gardino pavietų

Meiles Laipsniai 
Jų išsivystyme

Svenčioniškis
(nas, bėgdami, taip greit 
'skubinosi, jog paliko viską;

Iš TRAKŲ PAVIETO.
Tiktai ką pribuvusi

Lietuvos Levosė Bagdonienė' arklius, vežimus

ją. bet teisingiausiu atsakymu bene bus tik sekantis: 
b&aikštinėjant nuogiems, viena lytis su kita taip ap
siprato, kad jokio patraukimo, jokių jausmų neturėjo. 
Norint sukelti jausmus, patraukti prie savęs priešin
gą lytį, pradėta puošti įvairios kūno dalįs tam tik
rais uždangalais arba drabužiais. Kada tūla dalis kū
no būna pridengta, nematoma, žmogus pradeda ta da
limi daugiau žingeidautis, prie to jį labiau traukia ir 
sukelia jsumus. Ir štai bepuošiant įvairias kūno dalis, 
prieita prie nešiojimo drabužių. Vadinasi, drabužiais 
pradėjo kūną dangstyti ne iš gėdos, bet dėl papuoši

Telephone 6M Groanpol
Daktaras J. MISEV.

Specialistai širdies lt

Nuo
Nuo
Nuo

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

270 BERRY STREET 
BROOKLYN, N. Y.

padusKas, ir šiaip visokiu 
brangių daiktų, girioje, ir 
raistuose sumetė. Jiems nu-

Išviję rusus, vokiečiai lie
pė nusiraminti mums ir gy
venti ramiai namuose; 
apsiėjo su mumis

Jie 
gana*. ’

korespondentui apie padė
jimą Trakų ir Gardino pa
vietuose. Visą karės meta 
ji ten gyveno. Štai ką ji sa
ko: ♦

Didžiausias mušis atsibu
vo musų apielinkėje, ties 
Druskininkais, nuo Kabe
lių visai arti. Per tris sa
vaites, rodos dangus su
žeme buvo sumaišytas. Ka-| Nuo tada, mes vėl pradė- 
nuolių baubimas neišpasa-ijome gyventi kaip seniau, 
kytas, net dabar eina šių r-; Pradėjome sėti rugius; ku- 
puliai per mano kūną, pa-.rie neturėjo nė kiek sėk- 
mislinus apie tai. skolinosi pas kitus maž

vokiečius nuvijo atgal, tuo- Vokiečiai prisakė visiems 
:i Marsinkonysna ir nu- ’ 

vėlei biskį aptilo. įsiimti paveikslus
Per tą didįjį mūšį, musų traukimą vienų 

kaimo žmonės, ir kitų kai- Teikėjo mokėti 1 
mų: Margionių, Mustcikos j 
ir kt. šeimynos apleido savo 
namus ir išvažiavo su vi
sais gyvuliais ir paėmę dra
panas ir maisto, į didžiąsias 

t Aštrovo girias. G 
aams, kožnas kaimas 
tvėrė atskyrum daržus 
ten juos suvarė,
iškasė žemėje duobes, 
Įlankas” ir ten gyv

paveikslo,

Sulaukus pavasario, pra
dėjus sėti vasarojų, kuri

jiems reikėjo a ti
pu do 10 svari]

nau ama at

dar rimčiau su. tavimi apsieina ir šalčiau aplinkui ta-

tuomet gardžiai nusijuoksite iš užduoto sau klausimo 
ir nusistebėsite, iš kur jums į galvą įlindo tokia kvai
la mintis. Iš estetiško žvilgsnio nuogumas, knin ir

džiui, kuomet matai nuogą jauną, stiprų kūną, matai 
visu muskulų judėjimą, ir tam panašiai, tas tave užža-

sudėvėtus muskulus, tokiu reginiu pasibjauri ir tan
kiai net šiurpuliai per kūną perbėga. Mūsų drabu
žiai nuoguosius nemažiau nustebina, kaip kad'mus 
ji] nuogumas... Mano marškiniai pas juos tuojaus ga
vo nauji] vardą, būtent “namai del nugaros ir kruti
nės:” paskui jie pastebėjo, kad aš turiu atskira “na
mą” dėl koji] ir kiti] kūno dali v. Ir, suprantama, jie, 
ut 4 / \ i i i 1 - / i i c' 4 1 i ^r. o nn 1 l « i Iv o i cd «ik > .m

tuos žmones, kurie nesupranta kas tai yra lytiška'gė- 
da, abelnai pavadintume begėdžiais. Mūs jau matė
me. kad ir tie žmonės, kuri? nesigaili meilės, turi pa- 
vvdumo jausmus. Tas pats yra ir su tais, kurie neži-

tų laukimų žmonių jaučia 
civilizuotiems žmonėms,

] gėdą, kuri mums,

buvo, neišpasakytas.
Nuo tada, kasdien 1 

girdėti kanuolių baubimas, 
iš karto buvo lyg ir nera
mu, bet vėliaus apsipratus, 
niekąs nepaisė.

1915metais nuplovus ru
gius, apie per keturias sa
vaites rusi) kareiviai pra
dėjo bėgti iš

p- daugiau.
n‘l /^monii]

o žmones ukes, žemes, kas norėjo 
“zein" įgalėjo dirbti ir sėti javais. 
?nomej Kabelių kaimo yra 

Margionių dvaras.

buvo Rusijon, palikdamas
Tą prižiūrėti dviem 
nėm, jo tarnams. Jam išbė-

zmo-

miai, kampininkai, 4 iš kai- 
,mo Darželių, kurių pravar
džių neatmenu, o vienas iš 
Kabelių, Selvestras Jievai- 

Suvalkijos. šis, ir sako: “Kuomi tie du
Per musų kaimą ėjo vieške- geresni už mus, kad jie gy
lis, tad rusai ir plaukė su 
arkliais ir su anuotomis, 
lyg vanduo be perstojimo.
Tuomet mes vėlei nusigan
dome. Rusai sakydavo 
mums, kad bėgtume su jais, 
nes girdi, vokiečiai atėję 
moterims nųpjaustis krūtis.

vena, valdo dvarą, o ne 
mes”, na ir nuėjo visi penki 
ir apsigyveno tuose dvaro 
pakaluose. Jie labai nenori, 
kad rusai, o kartu ir to dva
ro ponai sug.rižtų atgal j 
Lietuvą. Taip labai daug be
žemių ipijo sau po didelį 
šmotą žemės.

musų kaimo žmonės nebe- I Arba ve, iš Druskininkų 
go. Tik kiti žmonės, kurie miesto, visi turtuolini išrė- 
turėjo pinigų, norėdami pa- kaip pradėjo bombardon 
kavoti, kad neatimtų iš jų, įnikta: D‘Tnr biodnį 
kasė į žemę. Taip vienas iš ■onom^ susikraustė į tuos 
Margionių kaimo, Juozas l'^Iocuis ir gyvena.
Bandžiukas, supylęs Į bonką Kaimiečiai žmonės labai

< apie 350 rublių apkasė stu- negerai elgėsi. Jie norėdami 
boję po suolu, žemėje, bet pasikavoti javus nuo vokie- 
už kelių dienų jau nerado čių, kad neatimtų, iškasė že- 
jų. Arba tūla moteris, su-J'iėje duobes ir ten supylė... 
pylė pinigus į bonką ir nu- |hTž trumpo laiko tie javai 
nešė į medį, įsikopus paka- supuvo, sužėlė, o miestelių
bino ant šakos, tuom tarpu zn,()! es neturėjo ko valgyti, 
kareivis pamatęs, palaukė bado mirdavo. Būdavo a-

telių, verkdami, prašo par- 
’duoti jiems rugių ar kokio 

gražiai elgėsi su ūkininkais; ^tdsto parduoti, bet
bėgdami, išlaužė, išpustijo Likininkai neparduodavo. 
viską, iš kluonų visų ūki- Pastaruoju laiku vokiečių

ėjo ir pasiėmė sau.
Rusai kareiviai labai ne-

vlską, iš kluonų visų ūki- Pastaruoju laiku vokiečių 
ninku išėmė visus rugius ir valdžia prisakė ūkininkams 
išpustijo. Kopūstus ir šiaip ‘sunešti visus javus ir par- 
daržoves irgi tyčia išmindė įduoti, tam tikroje vietoje, o 
visų ūkininkų. j

Bet aplink mus dar ma
žiau padarė blėdies, Ale 
kaip apie Merkynę, Perloją, 
Varėną, tai paliko tik pus- 
tynes. Nieko negavo žmonės 
pasiimti nuo laukų. Bulves 
taip sutrepleno, kad kurie 
norėjo surinkti kokį kaši- 
ką bulvių, turėjo arti, o 
vienas paskum eidamas rin-

vines valdžia.
Dabar žmonės kaimiečiai 

gyventų neblogiausiai, tik 
labai nerymauja, bijosi, kas 
bus toliaus. Nenori idant 
sugrįžtų rusai atgal.

Rugiai musų kaimo ir a- 
pielinkės užderėjo labai 
gerai, vasarojus nekaip, 
bulvės irgi neblogiausia.

bulviukę. Apie tą pusę daug vena visi ant vietos, 
žmonių išmirė iš bado.

Rusai per paskutines die
niekas nėra sužeista.

Tąsa ant 7 puslp

ir kas prasižengia prieš šiuos įpročius, iššaukia di 
džiausią pasipiktinimą. “Mandagumas reikalauja

šalį.” Kada tyrinėtojas von der Steinen gavo 
laukiniu žmonių šmoteli žuvies, ir, nežinodamas 
įpročių, tuojaus norėjo tą dovaną suvalgyti, jie 
susigėdo, nuleido žemyn akis ir tuojaus nuo jo 
sisuko į kitą pusę. Ir laukiniai

nuo

visi 
nu- 

žmonės tokiu savo

doj visu negalima valgyti, tą reikią atlikti atskirai, 
vienam. Ir daug protingiau jie elgiasi gėdindamiesi 
valgyt, negu savo kūno. Juk daug maloniau žiūrėti 
į sveiką, stipri] žmogaus nuogą kūną, negu į jį žiop- 
čiojantį, kąsnojantį ir gurkšnuojantį maistą. v

Prie, žmonių., vaikščiojančių nuogais, priklauso 
dalis Australijos gvventoiu. Pietinio okeano salų gy-

ii1 eskimosaį kada sulenda į savo urvus, nusirengia vi
siškai nuogai ir. b(' jokios gėdos, voliojasi juose. Tie

u nuoga v' l

tūlos tautos
nejaučia nuogumo gėdos. Man’as savo knygoj pa
sakoja, kad ant Adamano salų gyvena tūla tautelė ir

net moterų tarpe tų žiurstelių nePiisiriša. Vyrai irgi 
nike darbo nusiriša

ii ir motoru.

tai didžiuma Australijoj gyvenančių tautelių 
ja be drabužiu ir nejaučia jokios gėdos; tarpe 

žmonių, evvonančiu švento Juozapo paupy,
vaikščio j
ii] pačių
jaunikaičiai nešioja tam tikruose 'pintiniuose krepšiu
kuose Miškas kūno dalis. 1 rytus, — viešpatauja dar

laujama, kad suaugę vyrai būtinai vaikščiotų prisiri-

parialas neuždengia lytiškų kūno dalių, bet tik jas 
pakelia augščiau. Nors toks pasirišimas jokios ro
les nelošia, vienok vyrai be, to pasirišimo nepasirodo 
tarpe moterų, kaip kad mes nuogi. Dar toliau i rytus

si rišę lytiškas kūno dalis. Kūdikiai ir jau paaugus 
jaunuomenė, vaikščioja nuoga. Moteris ir mergaitės, 
pradedant nuo dešimties metų, nešioja tam tikrus 
marškinius, nupintus iš žolių arba kokosinių riešutų,

kiai parodo, kad supratimas nuogumo gėdos atsira
do labai nevienodai, nes vienur pradeda gėdą supras
ti tik moteris, kitur abiejų lyčių žmonės, vienur jau 
nešiojama marškiniai, o kitur, tuo pačiu laiku greta 
gyvenančios tautos, vaikščioja visiškai nuogos, netu
rėdamos jokio supratimo apie gėdą.

Tvirtinimai, būk nuogumo gėda įgimta, neturi jo
kio pamato. Juk žmogus visados užgema nuogas. 
Vadinasi, ji gamta pasaulin paleidžia nuogą,todėl nega 
Ii suteikti ir jausmų, kad jis tuojaus suprastų tą gė
dą. Jeigu žmogus jaučia gėdą, tai tie jo jausmai ne
įgimti, bet, dirbtiniai. Jie patįs sau įsikalė, arba kiti 
įkalė, kad taip vaikščioti negalima, nepadoru, nedai
lu, o taip galima ir dailu.

dytis savo nuogo kūno? Kas tuos žmones pastūmė 
jo prie supratimo, kad nuogiems vaikščioti nepride
ra? Į šį klausimą daugelis tyrinėtojų įvairiai atsakinė

WOWy

mo, 
Kad taip, o ne kitaip yra, liudija įvairių tautų įpro
čiai. nes vienur jaučiama gėda vaikščioti neuždengtu

si rodyti neužsidengusios veido; tūtose vietose net mo
tinos nedrįsta eiti neužsidengusios veido pas savo duk
teris, kuomet jos peržengia dvylikos meti] amžių, 
tuo tarpu visas kūnas būna permatomas, nes apsisiau- 

našiai elgėsi ir Egypto

vyrų visiškai nuogai nusivelka, bet nuo veido už

žydelkos, visuomet nešioja ai

žmonių.
'ridu

liu pasielgim

kuomet
nusiimti skepetą ir

didžiausia geda, jei-

iaus nors per vieną coli ati-

visisk;ii nuogos.

bet užpakali ir jeigu moteriai, esančiai tarpe žmonių, 
netyčia nukrinta ta šaka, ji tuomet jaučia tą patį, 
kai]) kad musų laikų moteriai nukristų sijonas 
Pas tūlas indijonų gentkartes moteris negali 
pasirodyti prieš vyru nenusimaliavojus savo kūno į- 
\ airiomis spalvomis. Tūli] primityvių tautų vyrai ne
sirodydavo moterims^ nenusimaliavoję savo kūno. 
Nuogieji žmonės žiūri keistai į tuos, kurie nešioja dra
bužius. Ir jeigu misionieriai priverčia juos apsivilk-

jcigu dabar kas mus priverstų nuogai nusirėdyti ir

disku pasielgimu, kuomet Europos moterįs savo kūną 
aptempia drabužiais ir dar gorsetu prispaudžia. Ma
hometai piktinasi Europos moterimis, kad jos vaik
ščioja neuždengtais veidais. Jeigu dievbaimingą ma- 
hometą atvesti į musų balių ir parodyti jam, kaip čia 
moterįs šoka ne tik nuogais veidais, bet pečiais ir kru
tinę, tuomet jis išsižioti], akis išversti] ir pradėtų 
saukti, kur randasi allucka.- ir kodėl jis ant šių žmo-

žilis pagimdė, bet drabužiai g

kui priprato prie to dangstymo ir atsirado jausmai,

žmonių.
■ mis, ku

r tos kūno dalys laikomos gčdingiausio- 
primityviai žmones pirmiausiai ome puo- 
dyti. 'keliaus, kultūrai bekįlant, drabu-

jo dalis ir duodami žmonėms progą morališkoj užsi

juo?
s ir vaisiumi, todėl drabužiai 
ioik tinimo, — bet apie tai mes

Kad gėdos jausmai yra dirbtiniai, o ne įgimti, liū- 
dija ir šie faktai: kūdikis pakol paauga, nejaučia jo
kios gėdos ir jeigu jam tėvai arba auklės neaiškinti]

Toliaus. Moteris, vaikščiodamas

rankąs apsimauna, tuo tarpu ateina į balius pusnuo
gėmis. Kuriom moterim prisieina kaitintis prieš 
saulės spindulius, kur randasi ir vyrų, išsyk jos ne
žino nei kur savo akis padėti, bet praslinkus trum
pam laikui, apsipranta ir visiškai jokios gėdos ne
jaučia.

NEPAISYMAS. KAS YRA TIKRUOJU

e-ti prie sekančios konkliuzijos: vyras, siūlantis savo 
pačią svečiams, suteikiantis progą svetimam atimti jos 
nekaltybę, apsimainantis su prieteliais ir tt., jokiu bū
du negali priduoti didelės svarbos, kad kūdikiai, ku
riuos gimdo jo pati, būtų jo vaisiumi. Kadangi nuo 
užsiveisinimo iki gimdymo proceso gana ilgas tarp- 
laikis, tuomet galima butų aiškinti, kad primityvis 
žmogus nesupranta to viso proceso ir mano, kad visi 
gimusieji kūdikiai yra jo vaisius, nepaisant j tai, su 
kuo pati turėtu ryšiu. Vienok mes randame dau-
gybę įvairių įpročių ir palinkimų, kurie šį dalyką aiš 
Idai nušviečia ir visas mūsų abejones išsklaido.

(Toliaus bus)

Pirkite LAIKRODĖLI

EXTRA!
JĮ šioj gadynėj 

/ft q nieks negali apsi-
į be laikrodėlio 1

P Tai pirkjte laik
rodėlį mano krautuvėj, kur yra 
puikiausias pasirinkimas. * 

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

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

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

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

J

ŠOKIU MOKYKLA
Jau 36 metai, kaip 
gyvuoja Prof. Stern 
šokių Mokykla, 952 
Broadway, kamp. 
Myrtle ave. Brook
lyn N. Y.

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

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

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

i THE MAGIC SHOP. I
| Pirmas Amerikoj lietuvys uždėjo magijos į 
) dirbtuvę. Dirba visokių stuku daiktus. Jei j 

nori gauti štukų katalogą, pr'siųsk štampą |
i ir tuoj gausi. Adresuokite taip: j

THE MAGIC SHOP, į
| P O. BOX 309. HOLBROOK. MASS. I

J AR TURI TĄ NAUJĄ 
i KNYGĄ /YPIE LYTIŠKĄ 
{GYVENIMĄ?
E Jei dar neturi, tai pasiskubink gau- 
1 ti, nes knyga gali greit :šsibaigt.
j Apie tos knygos naudingumą pa- 
y klausk t;i, kurie jau ją turi.
* Knygos vardas
|Patarmes Merginoms 
{Apie Lyties Dalykus.
I Parašyta žinomos lytišku dalyky 
R aiškintojos ponios M. H. SANGER. 
| Ta knyga reikalinga visiems: mer

ginoms, moterims ir vyrams. Joje 
aprašoma lytišku organy išsivyety- 

]mas, jįj voikiiiė ir svarba visame mo- 
Iteries ir vyro gyvenime; apsivaisini- 
jmas; vaisiaus augimą,s; nėštumo hy- 
Sgij'ma; motinystė ir jos hygijena. 
S I -lii gi aprašoma lytiškos ligos, savi- 
| agyst.i- ir daug kit^jdomiy dalykų, 
į >Kr>vga turi 120 pusi, ir papuošta 
J j ^veikslais, kurie palengvina aprašo- 
C.iius dalykus suprasti.

KAINA TIK 50c.
Alt MYLI DAINAS’ .

Štai nauja dainų knyga, kurioj raT- 
si daug tokių dainų, kurių niekur jau 
nerandama. Knygos vardas

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

kurioje t< Ipa daugybė įvairiausių dai- 
• j. Tarp kitų yra nemažai senoviškų, 
k’.irius mūsų seneliai dainuodavo, bet 
kurios dabar veik visai užmirštos.

Dainos visokio tūrinio: meiliškos, 
juoki’-gos, kalinių, tautiškos, kariš
kos, politiškos ir kitokios.

KAINA 50c.
Alt VKRTA BUTI TEISINGU? _ 
Visada yra žmonių, kurie stengiasi 

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

Jeronimas SavanoroIIa.
Kas nori žinoti apie teisingo žmo

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

KAINA TIK 25c.
Reikalavimus ir pinigus siųskite 

šiuo adresu:
J. STROPUS,

6 Loring St.,
So. Boston, Mass

Buk pardavėju
Mes išmokysim jumis ’ 

anglų kalbų. Jus dirbdam 
darni savo namuose l 
pardavėju ir uždirbti $30.00 į 
tę. Prisiųskite štampą gausit

šapo j, bu
sit išmokti 
0 i MT«i-

rnmą kaip galima išmokti.
MONTELLO CORRE8. SCHOOL

Mastelio, MM
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“Laisvės” Nr. 7 buvo pa
garsinta pavardės aukauto-

raščio “Načalo” palaikymui. 
Ten sumesta $10.75. Prie jų 
pridūrė Laurinaitis 50 c. ir 
J. Undžius 30 c. Viso labo 
susidarė $11.75.

Tie pinigai perduota drg. 
Čudnovskiui,vienam iš “No
vy Mir” redaktorių, kuris 
tas aukas, sykiu su kitomis 
aukomis, nusiųs Paryžiaus 
dienraščiui. Aukautojų pa
vardės irgi perduota. “Na
čalo” bus pažymėta, kad 
tai aukos nuo “lietuviu tar-

Taigi, pirmąją pradalgę 
nuvarėm. Antrąją pradalgę 
varyti pradėjo drg. J. Ra
manauskas iš 
prisiųsdamas $1.00.

Minersville, 
Kas 
mes

tą vieną dolerį...

“At-’’Kovos** N r. 2 telpa 
sakymas Laisvei”. Mes, ži
noma, atsakysime “Kovai”.

Sekančiam “Laisvės” nu
mery tilps atskaita Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos

sausio mėn. šių metu, v *-

Draugai iš New Jersey 
valstijos, neužmirškite, kad 
“Laisvės” bendrovės kon
certas įvyks Newark e, 17 d. 
vasario, Turnbull Audito
rium ant Market gatvės.

Visas Newarkas bus fe
nais. Tas subatvakaris bus 
vienas iš puikiausių subat- 
vakarių dėl Newarko ir a- 
pygardos lietuvių.

“Naujienos” sutinka 
“Laisvės” minčia, kad ištik
tųjų dabar ne laikas šaukti 
socialistiškų organizacijų 
atstovų pasikalbėjimą-kon- 
ferenciją.

Tačiaus, klausimas vistik 
eis nubalsavimui didžiųjų 
organizacijų valdybų.

Sekančiam numery rasi
te pagarsinta visą eilę nau
jų “Laisvės” šėrininkų.

Daugelis draugų mano 
prisidėti prie “Laisvės”, bet 
vis tas lietuviškas neprisi- 
rengimas ir neprisirengimas 
Na, imkite, draugai ir prisi- 
Wngkite!

atlikimas spaudos
{aršino “Laisvę’

J. A. Svyrūnėlis.

Mobilizacija.
(Tąsa)

Meiliūnas. — Tas man ne naujiena.
Rekšliene. — Prašom sėstis.
Meiliūnas. — Ačiū nesėsim, laiko netu-

Rekšliene. — Pas mus. Ar jo reikia?
Meiliūnas. — Taip, man jo reikia.
Rekšliene. — Dabar jo nėra namie, kal

ne dobilus pjauna. Prašom sėstis, aš pasių
siu tarnaitę, pašauks.

Meiliūnas. — Tai, ir gaspadorius gal 
dobilus pjauna?

Rekšliene. — Ne, gaspadorius klojime

Meiliūnas. — Taip, man reikia ir vieno 
ir antro, ir gaspadoriaus ir berno.

Rekšliene. — Prašom sėstis, būsit sve-

iakyk, svečias yra.
Meiliūnas. — Ači

Scena VIII.
Rekšliene'. — Ponie die'

Rekšliene. — Nubėgk pas Gabrelį, kal
ne dobilus piauna, ir pasakyk, kad tuojaus 
eitų namo. Sakyk, Storasta reikalauja.

Uršule. — Gerai, tuojaus.

Rekšliene. — (Sau) Vakar buvo mū

Senukė. — (Persižegnojus, pabučiuoja 
kryželį ir kalba). Švenčiausia Marija, tai 
mano sapnas tikrą teisybę bus parodęs.... 
Tartum, aš išėjau iš namų, ir einu taip 
greit, ir negaliu paeiti, o čia mūsų laukuose 
pilna kažin kokių svetimų žmonių. Rodos 
viską naikina, mina.... Vanduo Leveny tai]) 
raudonas, kaip kraujas.. Vienas toks dide-

prie mūsų triobų... ir nori padegti. Jonas 
neduoda, tas dūrė peiliu krūtinėn... Jonas

dama.

tuke, su sapnais prasimanai, pradedi bai
dyt... Išmiegi kiek nori, tai ir lenda visokios

netiks... .(Sau) Bėda senam žmogui, nemy
li, už kvaila laiko, nekenčia; bet mirti visgi 
dar nesinoj’i...

Rekšliene. — Tetuko pradedi kažin ką 
kalbėt?!.. Aš jūs myliu. Tik man 
nuobodus tie sapnai, kuriuos taip 
sapnuoji.... Man jų nepasakok....

Scena X.
(Įbėga uždusus)

Tas svečias laisto vandeniu.

tu kalbi?

tankiai

Mama!

Senukė. — (Neramiai žiuri per.langą), 
jau kas nors yra nepaprasto, tik

Scena XII.
Įeina: Meiliūnas, Rekšlis, Rekšliene ir 

.Marytė.
Meiliūnas. — (Eina prilaikydamas Re- 

kšlį). Atleiskite!.. Labai jus išgązdinau. 
Bet ką galiu daryt?... Nemaloni ir man ta

Rekšlys. — (Kurčiai). Brangus kaimy
ne! Kaip sunku man tą naujieną išgirsti 
taip sunku tamstai būt skelbėju tos nelai
mės...

Rekšliene. — Kas.per nelaimė?! Kodėl 
nuo manęs slepiate?

Senukė. — (Išgąstingai tėmija ir kažin 
ką sau kalba)

Rekšlys. Sėskis, tamsta, kaimyne!
Aš. tuo j aus atnešiu bilietą. (Meiliūnas sė-

MIRŠTANTI EUROPA liaudies, į darbo minių galy
bę. Jeigu didžiuma socialia- 
škų partijų ir supatriotejo, 
tai visuose kraštuose auga 

(Iš prakalbos drg. Leo Trockio, New Yorko Cooper įr bręsta socialistiskos ma- 
Unioni Hali) . žuinos spėka. Ir ta mažuma,

-----------_ tas socializmo avangardas 
ambasado- ru pasidavė. Bjaurus elgi- j bus minių vadovu ateities 

bįjriaus ii’ Erancijos ir Ispani- masis iššaukė jų protestus(atsitikimuose. Tos minios,
jos policijos rūpesčių aš ir rezultate, jie buvo nužudy į kurios skursta nežmonišką 

krimtimasis nepagelbės; tik sveikata gadi- tapau išvytas iš Europos..ti. lai, matote, r
(duoda Rckšliui raudonų Man n6ra tcn vigos- J,p)_ie ko veda sorialpatrioty-

das., Rekšly išeina ir vėl.grįžta su bilietu 
rankose).

Rekšliene. — (Neramiai kartoja). Kas 
per nelaimė? Kodėl nesakote?

Rekšlys. — (Duodamas bilietą). Pra
šom... Ach, viešpatie!... (sėdasi, pasiremia, 
alkūnėm, slepia veidą tarpe delnų).

Meilumas. — (Kerpa vieną lapą i 
lieto). Nusiramink, Jonai... nieko tavo

ni... Valia dievo...

Scena XIII.

Gabr. — štai ir aš! Kam mane šaukėt?

tusi jos caro

Union Hali) .

Tai, matote, draugai

igu socialistas galėtų būti 'stė, prie ko veda socialpa- 
dekingas tiems prispaudė- triotizmo liogika. Vokieti- 

įjams, tai aš iš tiesų* gale- *joj ne geriau. Didžiuma u- 
čia padūkavot jiems, gavęs nijų ir vadovaujančios

, tą. Jūsų New Yorkas v
Meiliūnas. — Sveikas Gabriuk.. (sv('i-;^a švyturiu pasaulio, 

■ . rasiu ir tautu konglome
, /w.i • • i- i- • j te, industri jai pasiekus aug-Gabr. — (Vikriai akim perbėga visus L ?. . , J _ *2

susirinkusius, pažvelgia i Storasta ir pra-:?laus,° lal^n10’ ŪN VC’ 
byla). Nors nepridera klausinėt ko atšilau-!1.1"11 “'/nkseiau ateiti nau- 
kė svečias, bet aš be kantrybes... .Ar tik su J.os ?acUles lalkaL L’R'lslul,
era naujiena pas mus atėjot f

Meiliūnas. — Tavo širdis prijaučiu...

skurdą tranšėjose, kuriom 
kasdieną į akis mirtis žiūrų 
tos minios, sugrįžusios na
mo, nesiduos pasijungti ka
pitalistams. Aš girdėjau ką 
šneka kareiviai, sugrįžę va- 
kacijosna iš tranšėjų. Jų 
akis rūsčiai žiba, jų kum
ščios gniaužiasi, bet ne dėl 
vokiečių darbininkų, o dėl 
savų tyronų. Aš girdėjau, 
ką šneka moteris Paryžiaus 
.. ............. i distriktuose.

zollermų tėvynei ir stojo ant Kerštas gimsta žmonių šir- 
darbininkiškai tarptautiško įdyje ir tai visame kariau- 
pamatn.

par-

Tikdidžiausius priešus.
kur Liebknechtas išgelbėjo

bę socialdemokratijos.
lipiomis prašneko Interna
cionalo sąžine. Jisai atsisa 
kė giedoti psalmes Hohen- i darbininku

buvo Paryžius, kuris di
džiavosi savo kultūra, savo

Ribr. -‘(Balsiai’skaito) “Iš priežas-'^^o draugai, dabar .jau to 
ipskelbimo Vokietijos ir Austrijos ka-' aiyziaus vilto
flrfUni) nif'b: NilrnlrviiH; IT Vi- VU, kili civill' r ■

Įsai nėra vietos, šešto i va-

įčiame pasauly, o ne ku- 
pie tuos ru- rioj bent šalyje. Minios, į- 

sų socialdemokratus, 
gelbėdami Tarp ta

sos Rusijos ir jai priklausančių 
kelbiu visuotiną mobilizaciją....

(Gabrieliui

rankomis akis. Senuke

popiera iškrinta,;
Uršulė užsidengia ;

tamson ne del zep-

nuėjo i Sibirą.
Na. o jeigu socialistai vi

su šalių, kilus karei, 
stove ie

lesctama rannas. itensjiene stovi išsižiojus 
leiliunas nori raminti, bet tik lūpos virpa' 
r žodžių neranda. Rekšlys laiko veidą pa-'

bąli' trukumo. Paryžiuj nė
ra anglių, arba jeigu ir y- 

■ra, tai sumaišytų su akme
niais, su pieskom. Parv.
žiuj trūksta degtuku, enk-

|puolusios vargo bedugnėn,,
1 jeigu nenorės sugyvulėti, 
ji arės sukilti vardan laisvo 
gy\ enimo ir tuomet sociali
stai revoliucionieriai, ku

liu tii )>ie nesusitepė socialpatrio- 
int savo darhininki- į jzmo gangrena, bus minių 
uito? Jeigu jie, ne 
i spėkos pasiprie- mnn.ę minių judėjimai!, duo- 
cs siaubūnui, butų ti joms obalsius.

ai

UŽDANGA.

ANTRAS AKTAS.
Dekoraciia ta pati. jeigu dar ilgėliau

šia baisus pavojus. Europa

musų kūnų, bet ne 
Nors surakinti ir 
čioti. mes skelbiam

dvasia, j REDAKCIJOS 
supan-1 
brolys-
l ranga i.

ATSAKAI.
Salimui Lankytojui, 
dgeville, Pa. — Žinutė

jeigu visų šalių

šiandien Europos likimas 
butų mūsų rankose. Žiūrė-

Kiaušy tojui, Lewiston, 
Me. — Kritikuoti tokius 
kalbėtojus neapsimoka, nes 
juo« darlabiau išgarsini. Ge
riausia visiškai apie jų kal
bas neminėti, lai jie sveikiropos valstybes žiūri į Wil- 

linguo-'sikels Jnporūjon, Chinijon ir šoną. Tasai kapitalistų kla- pliauškia.
karčiai Amerikon. Taip kaip seno- pčiukas virto dideliu karžy- Senąm Singeliui. —“Rata

vęs Azija buvo civilizacijos ghi, ba nėra kam , gelbėt ūkiškos vestuvės yra blogas 
lopšiu, o vėliau nuėjo dėka- Europą. Tuo tarpu jeigu so- Įpratimas” nieko naujo ne- 
danso keliu, tai]) gali būti ir cialistų Tarptautinė būtų pasakote apart to, kas jau 
su Europa, bet aš visgi dar pasilikusi ištikima tarptau- j visiems žinoma. Netilps.

j A. R., Hartford, Conn. — 
šiandien viso pasaulio žmo- ! Jeigu moteris iš liuoso noro 

vmeriri šhirėtų j socializmą,! apsiėmė pildyti užduotis du-
ir iūs žino- ’ V1^l žmonijos. |rų sargo, tai bereikalo uz- 

Draugai, žinokite, kad sipuolate ant draugystės, 
socialpatriotizmas, pataika- 1 ad ją išrinko tuo sargu, 
udamas valdžioms, užmuša Netilps.
spėką ir energiją darbiniu- į J. Daubarui. (New Ken- 

ikų klesos. Erancijos kariu- sintgon, Pa.) Nesikarščiuo- 
'menėj yra Afrikos juodukų, kite, drauge, ir nekalbėkit a- 
kuriu kasiuose nesykį užtik- ])ie “jūsų reikalavimus”.
davo vokiečių kareiviu au- ( Tai buvo tik trumpas pami-

zom o žmonijos kultuvą per

ja galva. Gniaužydamas rankas, 
prabyla); Ką aš prigyvenau?.. Ką?.. Rūpi
nausi ūke; pastačiau ją ant pavyzdingiau
sių pamatų., .vis dėl gerovės... ir kas dabar 
iš to?.. Tuštybė!.. Kaip gyvens mano mo
teris, Maryte, sena motutė, kurias aš taip'tikiu i gyvąją žmonijos spė- tine, brolystės idealams, tai ■ 
myliu?... Mano gyvenimo džiaugsmas, ra- ką. 
niybė, dėl jų tik gyvenau, rūpinausi, dir
bau, kroviau turtą... Ar pašinam1' Jus. žinote

karė Lietuvoj... Gal būt, mano ne namu, nė 
turto neliks nė žymės, o jei ir liks, kas iš'

Mano kaulai už mėme 
prūsų žemėj.. Moteris 
ir mane užmirš.... Bei

te taip pat, kokią rolę sker-1 
dynių rengime lošė ir tebe- 
lošia diplomatija. 1907 me
tais, laike tarptautinio so
cialistų suvažiavimo Štut
garte, angių socialistas 
Quelch pavadino diplioma- 
tus “apgaviku gania”. Kaip

mane mylėjo, visą savo gyvenimą gyveno 
■ ii: rii~] niniu"-; viln onlvn n ri o'l ‘i 1Z
Kaip ji kenčia m 
Sausos žibančios

Kodėl nemiršta;

išvarė

mano pasielgimu francuz

liejimas, o ręstas tilps regu- 
harišįoj atskaitoj, kuri, su- 
lyg reikalo.’ išduodama kas 

su” militarizmu. Matote, menesi ar syki kas du mė- 
draugai, kur link socialpa- 
triotizmas eina.

Bet aš tikiu, draugai,

socialpatriotų ter
moj, kova su “m u-

reikalais jums ir vi- 
kitiems širdingai a-

joms padėt... Kada užšalęs, gulėsiu krauje 
klane, jos verks ir lauks mane pagrįžtam 
šio... (mąsto) Aš toks jaunas, spėkų pilnas

ir anglų socialistų daugu
ma? Jie eina išvien su tais 

gliiilomatčiis-aiigavikais, ei
na išvien su didžiausiais sa-'

V ištiek reikia 
Važiuot Amerikon,’ 

pinigu užteks, nors, tuo tarpu 
kriaušiu, bet paskui...

ta pasiekė savo apogėjaus I 
laipsuįx Kuomet mane išvi- i 
jo iš Erancijos, išvijo, kaipo. į 

; redaktorių socialistiško lai- j 
|kraščio ,tai. social])atriotiški į 

U ' ;ministerial Gųesde, Sembat !
„ , cena . . į ir Thomas davė savo sutiki- į
Gabrys - (Įeina su čemodanu rankoj, Jn;j T;)ij iRi koki() pU()]inl0 , 
rengęs kelionei). jlainsnio daėjo tie musų bu-
------ ------------------ ------------- ---------- vi įsi ('j i draugai. Ir aš pri- j 

minsiu jums dar apie mo- !

SVARB U KIEKVIENAM 
ŽINOTI.

a 'gahos ska;;- 
’iii. \ >e!iir•, 
iiskai pritaikn.

Žilio’.

1) 
ti

' ai. 
niai

tam
i na m
bUtcil Malonėkit 

Akių ofi-
sas randas jo aptiekoje.

DR. H. MEDOFF 
Akinių specialistas 

ir Aptiekorius.
500 GRAND STREET, 

Kampas Union Ave., Brooklyn, N. Y.
KIBIRKŠTĖLĖS

Kas jaunas dykauja,— 
nelaukia senatvės,—

Tas skurs ir trankysis

Meilė tikroji retai pasirodo 
Viduj buveinės gyvenimo juodo.

Bet jeigu užspindi ta laimės saulelė, 
Mylėkis berneli, mylėkis mergele!

Nes laikas yt aras-lakūnas nuskris, 
Su laiku ir meilė skaisčioji išnyks!..

su laisvanorius, kurie tapo

i ji, nusiųstas frontan, bėgo 
į iš ten namo ir, surinkęs ap-

pė jiems nešaudyt j arty- 
ma. Ji nužudė. Jisai buvo 
Krikščioniškas socialistas. 
Guesde, Thomas ir Sembat 
savo parašais parėmė mir
ties dekretą. Istorija apie 9 
rusų laisvanorius kurių dau
guma buvo musų draugai, 
visiem žinoma. Jie buvo ka- 
riumenėj, kurion liuosu no-

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

DYKAI! DYKAI!
Aš ištraukiu itantis bo nkausmo ir veltui tiem 

ŠjįV“ kurie duoda taisyti ir naujus indėti.

Visiškai ARbe' Skausmo
Z A Ne kiekvienas dantistas moka apsieiti su dan- 
X !) timis sunkiam atsitikime, lankiai siunčia pas 

specialistu Dr. Chas 'l'e^^Bi g- yra gerai ži
nomas kaipo specialistas WTVairiose atsitiki-

inuose siunčiama pas ji. Ateik ir duok išegzaminuot. Informacijos dykai. Mano karūnos VW- 
t u).ai yra 22 karato čysto aukso bu dubeltava apačia. Visas darbas Rverantuota*. Kainoa prU 
einarifos. Mokestis ant nedčliu. Gazas ir kokainas vartojamas pagal reikalą.

« 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.

Lietuviškas Deithta
Brooklyn, N.Y.-

Taiapbona Starr MM.

DR, CHAS TESCHBERG, D. D. S
800 Grand St., kampus Union Avenue, I

Kalba LktuvUkal, Lenkiškai,Ru«ttk*l
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LAISVĖ

V-KORESPONDENCIJOS V
. Kulbiutė, Magdalietės

AKRON, OHIO. sijoj. Morkūnas, amžinai 
veikiantis visuose parengi
muose, baliuose, visuomet 

- —y I pilnas naujų užmanymų. 
Pereitais , uščinas — rūpinasi Sus. L., 
daugiau, Ią. organizavimu. Tegul rii-( 

pinasi, tik tegul žiūri, 
ten darbininkų dvasia vieš- 

Drg. Davidėnas,

Auga mūsų miestelis, tik' { 
viskas rūksta. Nėra net kur|^ 
kambarių gauti, 
metais pristatė 
kaip 3000 naujų namų, o 
vietos kaip nėra taip nėra.

Goodyear kompanija tai- patautų.
sys East Akronę naują mil- smarkus visuomenės veikė- 
žinišką dirbtuvę, kur dirbs’jas, v 
apie keli desėtkai tukstan- i Jisai 
čių darbininkų. Dabar jau-,jasi
ten lotai smarkiai pabran- ‘jį Akrone visi myli ir jisai 
go. tyra gabus draugas.

O žmonių tik važiuoja ir (Balevičius tai 
važiuoja iš visų pusių. 1915,širdies ir ramus 
metų pabaigoj buvo 500 
tuvių, o dabar jau 1000 
veik.

knyga,- tuomet ir agituoti
bus daug lengviau. Progre- rolėj, V. Žilionis — Judo ro- 
syvių Moterų kuopa turi lėj, ir F. Ulevičius — Kaifo 
jau per 30 narių. Tai yra la- 'rolėj 
bai gera pradžia.
kaip rodo jos paskutinė ats- gabumus panaudotų). Abel- 
kaita, turi 109 narius. Yra 
truputį bėdos, kad perma- 
ža merginų ir su mokytojais 
vėlei nepergeriausia. Kudir
kos draugija turėtų būti 

kad progresyviškesne, negu ji 
šiuomi laiku yra.

Vietinis.

yxo, i<x-,xMxvj. (Geistina, kad jie ir 
Mirta,'ant toliaus veiktų, — savo

nai visi savo roles atliko pu-Į Komisija prie 
progos turės 
dėl LSS. namo.

ėl sukruto darbuotis, 
jau nuo seniai darbuo- 
darbininkiško j dirvoj.

CHICAGO, ILL.

Taip vadinamoj North
Drg. 

geriausios 
draugas, 

lie-j Visuomet nuramina karš- 
be- tesniuosius.

i West Side miesto daly susi- 
I organizavo tūlos draugystės 
i į sąryšį. Čia randasi sekan
čios draugystės: Chicagos 
Lietuvių Savitarpinės Pa-

Džentelmenas.

1915 metų pabaigoj 
Pruseika čia sutvėrė LSS. | 
kuopą iš 15 narių. Dabar, 
kuopoj yra jau 42 nariai ir,J 
rodosi, bus dar daugiau. Y-’ga, kaip ant mielių, 
ra taip pat Darbininkų Li- turi jau 70 su viršum, 
teraturos Draugijos kuo- , kadangi narių skaičius au- ' 
pa; jau susitvėrė ir Moterų ga ir auga, tai drg. D. Pet-- 
Progresyvio Sus-mo kuopa, ‘rauskas pranašauja, kad

Pašelpinės draugijos ge- i tuoj bus šimtas. Sutikimas ( 
^ai gyvuoja. Laisvė jau turi kuopiečiuose didelis. Sąjun- 
.4 narius. Seniau buvo ma-,gos namui iv ~ r 
žiau, bet per A. Bulotos (gauta jau apie 180 dolerių., 
prakalbas prisirašė 14 nau-' Šiais metais kuopos virši
ju narių, šv. Juozapo drau-pinkais bus: organ. Dargis, 
gija turi per 30 narių. Yra sek re t. J. Dovydaitis, fin. 
čia ir Sus. Liet. Am-je kuo-sek. Kairiūkštis, knygius 
pa ir turi apie 15 narių. ‘Januška.

^••CLEVELANDO NAUJU- 
’•I NOS.

LSS. kuopa (trečioji) au- 
Nariu

vadu, todėl ir prašalino Įsant į tai, kad atžaga
\ nuo darbo. Bet čia visi dar- deda visas pastangas

- bininkai išėjo į streiką, rei-' darni musų draugystei
ir bujoja, 
pasidarys 

tvirta ir galinga draugyste. 
Geistina, kad prie šios 

draugystės rašytųsi vyrai ir 
moterįs.

Bulis. »}c $ $ $ $
21 sausio LSS. 7 kp. savo' kalaudami jį atgal priimt ir kenkti, ji auga 

susirinkime išrinko komisi- duoti tą patį darbą, kurį jis' Laikui bėgant 
ją iš drg. J. Druseikio R. pirmiau dirbo. Reikia paste- 
Barausko ir J. P. Stančiko, bėti, kad tas darbininkas 

kiekvienos -minėtoj kompanijoj išdirbo 
rinkti aukas 12 metų.

Darbininkai organizuoti 
Visur Esantis, ir laikosi gerai. Yra viltis, 

į kad streikas bus laimėtas.
Iš kitu miestų darbinin- 

Ikai nevažiuokite darbo jieš- 
'koti. . .J. A. M.

sėtinai gerai. Buvo pora 
mažų paklaidėlių, bet pub
likai jos buvo nepermato
mos.

Tikietų išparduota apie 
500. Nors iškaščiai milžini
ški, bet pelno paliks gerai. 
20-tas nuošimtis yra skiria
mas nuo karės nukentėjil
siems lietuviams. Lawrence K. žiurinskas. Kalbėjo apie' 
dar pirmą kart taip puikiai 
teatras pavyko.

SO. BOSTON, MASS.

Liūdi

MEXICO, ME.

h '■f 
£ <

Šis miestelis nedidelis^ 
lietuvių gyvena apie 15 šei- 
mynų. Randasi viena lietu
vių krautuvė valgomų daik
tų. Kadangi Maine valstija 
sausa, todėl ir mūsų mieste
ly karčiamų nėra, bet gir
tuoklystė, ypač tarpe lietu
vių, išsiplatinus, kur kar- 

(L‘ir vietos'čiamos yra- Lietuviai pasi
žmoniu, buvo neperdau- lietuvi;li’noni'atč. Scenoj bus 1'ūI,ina ‘^svetur parsivežti 

’ ' | - svaiginančių gėrynių ir va
karais, ypatingai nedėldie- 
niais, tižia, kiek tik išgali.

Suprantama, kada pasige- 
‘ria ,neapsieina ir be pešty- 
1 nių. Štai 18 d. sausio tūlas 
i lietuvis, gerokai įkaušęs, ė- 
mė savo moterį mušti. Pas
taroji apskundė policijai, 
kuri ir suareštavo. Ant ry
tojaus teismas nubaudė už
simokėti $27.50.

Bet to neužteko. Sugrį
žęs namo, pasiėmė pagelbi- 
Ininką ir vėl pradėjo moterį 
: mušti. Pastaroji norėjo pa
kaukti policiją, bet esant pa- 
‘gelbininkui, moterį gerokai 

' 5 policiją 
'pašaukti. Moteris ant ryto
jaus vėl pranešė policijai ir 

arba mu^e^a ^aP° suareštuotas, 
•paskolinkite LD. d. Kom.

K. Arminienė.
180 Walnut Str.,

turėjo prakalbas; kalbėjo j 
VI Rajono organizatorius d.' BUENOS AIRES, ARG 

Pranešimas.
srioves, ragino 
prie Sąjungos,

prigulėti! Pradžioje kovo mėnesio 
vienatinės bus vakaras .Lietuviu Dar- I *•

Kuopa yra dėkinga drg. organizacijos lietuvių tarpe, bininku Literatūros Draugi-
T i 1 • v • • • < iii i i \ 1 1*1 n vi m Ant /Li i ii v i ii t i'N 1 r i i ii/n * * Z* /\ 1  TAir ponams' i’ūpinansiosi darbininkų rei-Jos G0 kuopos. Programas

Unijos 269 skyrius ACW. of
A., Lietuvių Kriaučių Kliu-lkinga kun. Virmauskui 
has savitarpinės pašelpos, |pagarsinimą savo bažnyčioj

P. Jatulevičiui
Ramanauskams už parda
vinėjimą tikietų ir laikymą 
plakatų aiškioj vietoj savo1 Šiaušia. Mat, buvo garsiu-pastatyta du veikalu, 
krautuvėse; taipgi yra dė-kad tą vakarą bus disku-;tent 

už'sijos. j’’Knarkia paliepus”. Pirma-
• sis veikalas labai įspudin-

kuopa. Visos
gystės ir kuopos priklauso 

‘.prie sąryšio. Sąryšio tikslas

>S. 811 panelei K. Jasinskiutei 
drau- rakandus ir J. šlekiui

viešą knygyną. 21 d. sausio, 
■Sheonhofens salėj, tam 
tikslui buvo surengtas vie
šas vakaras su programų.

.v _ . . i Vyru socialistu choras pir-is 3 kp. draugų,-ykį (lain;w() «Lietuva
Tėvynė Mūsų”. Advokatas 

I K. Gugis kalbėjo apie lietu
vių blogus Įpročius ir nuro
dė, kad lietuviai, atvykdami 
iš Lietuvos, prisižiūri į čio
nykščių lietuvių blogas ypa-

UZ;
UŽ 

padarymą puikių ragotinių.
Nėd., Sausio 21, buvo pra-1 

kalbos LSD. Kalbėjo J. Ne-1 
viackas iš Worcester™ apie

pašelpinių draugijų. Laike 
prakalbų j draugiją įsirašė 
33 nauji nariai.

* * * * *
Sausio 21 d. buvo susi- ’ gas. Taipgi bus pasikalbėji- ■ 

rinkimas Lietuvių Ukėsų jmas “Maikės su Tėvu”. Bus’ 
!Kliubo ir buvo prašymas skrajojanti krasa su dova- ! 
Inuo Sandoriuos “Gabijos”, momis: pirma dovana kny- 
|kad kliubas padėtų surengti g-a “Kare —ko dėlei? ir 
koncertą vasaros laiku Bos-'antra 

_ o sode. Tam tikslui rei-!
kalinga a])ie 600 dol. Mat,' 
turės grajiti benas, suside
dantis iš 100 ypatų, lietuvi- 
|šką himną.

Vaidotas.: -r cporas tureS būtu
'didelis. Manoma kviesti visi 
chorai Bostono apielinkės.
Beną manoma samdyti sve-jkmių komedija 
timtaučių.

—“Nauj. Gadynė”. 
Taigi, draugai ir draugės,; 

rengkitės prie šio vakaro.
LDLD. 60 kp. šekit 

F. K. Stalioraitis

ATSIŠAUKIMAS.

ROCHESTER, N. Y.

Sausio 20 d. LSS. 7-ta kp. 
surengė prakalbas paminėji
mui 1905 m. 9 (22) sausio 
skerdynių Petrapily.. Kalbė-

Kaip matot, viskas juda- | Ką reik pagirt, o knygių; b būtent girtuoklystę;
•uta- ip.rmiausia. Per permtus nešvarius piiauškinlus, tuo- . . r n

■ • metus knygų pardavė dau- . - -x > t .,n~ d. L Pruseika, Laisves
. . . v rT>-./xz\ T« • V Idllo IblIlOlYoLcl UlclUllLlb cllll?“• • fpau- ka‘P UZ $100. Jisai UZ- į,, ...

kruta.

j “Mūsų Gerasis”, dvieju vei-,- , , . - . .
: i” parašyta al^ul<; t!r ,'}e^aYe 

Žemaitės, malonėkite pri- j- 
■ siųsti, o mes apmokėsime 

nėra žinios ir ar socialistai reikalaujamą kainą, 
prisidės, taipgi nežinia.

Man matos, kad Sando r i- 
nė “Gabija” nori išsirekla- 
muoti svetimais pinigais ir 
triūsti.

i Uždėjus $400 kaucijos, tapo 
iš kalėjimo paliuosuotas iki 
teismui.

Tai matot prie ko priveda 
girtuoklystė.

n
ir užbai-red. Pradedant

giant dainavo “Aido” cho
ras. Tarpuose buvo lošiama 

| monologai ir dialogai ir sa
koma eilės.

Drg. L. Pruseika savo 
pirmoje kalboje nurodinėjo.

lų kalba žodžius ir pradeda 
juos vartoti, nesuprasdami 
jų reikšmės, pradeda gir
tuokliauti ir tt. Bet apie ap-

buvo rašo daug laikraščių iš ko 
1915 metais,;kuopai ir yra pelno.$ $ $ $ $

Sąjungos namas turi būti v . , . .V1 . . _ .v. ,,, , i rn . i svietą visiškai nesirūpina.vyčių į Clevelande. Tai visuotina 
vaisko manievrus. Tuomet clevelandiečių 
jie baisiai didžiavosi. Jau ir lotas aprinktas

O kur šiandien vyčiai. Iš- Superior Ave., ties 60 gatve, I 
nyko, kaip kamparas. Pat-į lygiai prieš pat kun. Ala- 
sai vyčių generolukas Dau- -burdos busiančią.bažnyčią. 
norą kur tai apie Chicagos' Tai bus dvi tvirtovės — 
stockyardus švaistosi. Ir pa- socialistų ir vyčių. Clevelan- 
ti kupoa iširo. Liko tik ma- 'diečiai argumentuoja: čia 
žytė Rymo < 
kuopa, kaip tas Nojaus kau- 
čegas ant Ararato kalno.

Keli metai vyčiai gyrėsi 
visus ‘“cicilikus” išviję į 
Kenmore, o dabar taip išėjo,

Seniau čia vyčiai 
galingi. Dar 
kada Clevelande ėjo “San
taika” ten būdavo tankiai 
žinių iš Akrono apie

* * * * * ,
F. Bagočiaus paskaitos.
LSS. G0 k]), rengia paskai

tas, skaitys Bagočius; pa-t

KLAIDOS ATITAISYMAS.
Cleveland, Ohio. — “Lai

svės” Nr. 6 tūpusio j iš mū- NEW BRITAIN, CONN.

15 d. sausio mirė Anta
nas Rimkevičia, 26 metų 
amžiaus. Sirgo tik 3 dienas.

kuri
savo

su-

S. Laurinavičiųtė, 
ne sykį pasižymėjo 

(dainomis, labai puikiai 
dainavo ir publiką pilnai už
ganėdino; publika ją iššau
kė antru sykiu. Ponia Gu- 
gienė dar pirmu sykiu pasi
rodė viešame i

.....  , . , . ;imdama dalyvuma; sudaina- susmeniųmo yra daugiau, kaip 10,000 te- v() a daineliu kuriog ge.
uvub tautmmkų ir klerika- ,.ai yko Peįraičiut5 . 

| ų vadų beveik nėra Sočia- deklamavo. K. Sa, liš dai. 
listai, turėdami inteligentu, • rnavo. Is io gali išeiti geras, : užkariautu dideles pozici- . • • • C 1 4 • ‘ -i !

ta i v. . 1 . ‘dainininkas, nes turi puiku, 
. Do ,-<”tas ,e,a ■ia"',kurlbaisa, baritoną. Jaunas vyl

kad socialistai užėmė ir Ak-^'P Pat auga kuopa. Akro-;ras j,. lf>s p,,lsilavinti.
.m-s auga, kam grybas po,«Lietuvin kva,.tetas„ adai. 
įl-etaus. -- Tonais kuopoj navo pn,:a daine]ių b.
i.i.iu sums •, naiių. > eye-.galo marselietę, 

is landas y»*a centre musų .m-:
anglai sociali-1

roną ir Kenmore.
♦

nuomonė.
ant kaip seniaus žmonės išdalies'skaitos įvyks kiekvieną ket- miesto korespondencijoj, 

ir dabar tikėjo ir tiki į nu-, vergą, 7:45 v. vakare, sočia- pasakyta, CLTD.D. Mirtos 
sižeminimą prieš valdonus, Jistų salėj, 37G Broadway. valdyba, pirminin-
į maldavimą ir puolimą ant;
kelių prieš juos. Bet 9 sau

sus! rinkime s*° 1^05 atsitikimas (šaudy-

vasario Įke V. Granauskiute, o ture-j n mėnesių, kaip vedęs. Pa. 
I jo būti V. Ivanauskiutė. Į liko dideliame varge ir na

8 d. vasario — “Roma iki'

ant

Ir aukauja akroniečiai 
? tikro iš pilno. Visiem duo- , 

da, na ir uždirba gerai. ■
Bulota su viešniom buvo /la imti ofisus busiančiame j 

tai LŠF. ir Žiburėliui sume-‘name. Tuo hudu LSS. na- 
tė apie $150. Laike L. Pru-'mas F'L^i tik stotus Cleve- 
seikos pastarųjų 
sumetė Lietuvos 
mokratų Partijai 
(kaip dėl Partijos, tai labaiLSS. kuopa 
daug), Liet. Socialistų Są- |lę ir abelname Clevelando > 
jungos namui apie $60. (ir socialistų gyvenime. štai, 
bus daug daugiau); moks-; padėkime, centraliame ko- I

kova.

mas į darbininkus, ėjusius (Popiežių laikų”, 
pas carą prašyti malonės); 15 d. vasario — 
padare revoliuciją Rusijos prie Popiežių.” 
darbininkų protavime. Jie | 22 d. vasario

^pamatė, kad gali atsiekti garas” (Pekla), 
i savo tikslą ne su šventais' 1 d. kovo — “P 
I paveikslais eidami pas carą Karštesnis”. 
Įprašyti malonės, bet su gin-' 8 d. Kovo — 
iki u rankose 
’savo te i siii.
panašių atsitikimų, kai]) 9 
sausio, nurodė daugybe ivy-.kaip dvasiški tėveliai nulip- •» • i •-i •.• ___ " . Li,-,

reikalaudami žvaigždės..”
Kurie norite 

su senovės Romos istorija.

II. P. Pratkionis. lindime moterį su maža du- 
-- kraite. A. Rimkevičia buvo 

HARTFORD, CONN. Į “Laisvės” skaitytojas, paėjo
-------- iš Kauno gub., Raseinių pav.

21 d. sausio buvo metinis. Rekčių kaimo 
susirinkimas Lietuvos Sūnų

.an-aras_ _ i'' Dukterų draugystės. Iš;
nutarimų bene bus svar-

”7emė ir LLiusi šie: perskaitvti atsi
šaukimas LDLD., kad nri-

Agentas

prakalbu landė, butų vietos darbiniu-
Sociable- Lų judėjimo centru.

$^1 15 * * * * *

bus daug daugiau) ;
leiviui V. Andrulevičiui $31. •mitete kilo smarki
Ir tai vis, palyginant, trum- Lietuviai ir latviai padarė 
pų laiku.

Tol. 2320 Greenpoint

J. GARŠVA^nsimzinti įMeiumiu
H ' 1 a ' “War — What For?” Drau-. 

gystė tam pritarė ir imta-' 
• rė iš savo iždo paskirti $10. ■ 
Taipgi buvo svarstoma apie, 
paėmimą kokio nors laikra-' 

■ščio organu. Nutarta paimti 
i “Laisvę”. Geistina būtų, 
i kad tie nutarimai greitai ir 
>gyvenimai) įvyktų.

akaras pavyko gerai ir?, . ., . . * v Uno i-g a™mwoic im.Ao vLuoZ? įkusių dar viduriniuose am- ,de peklą, kas tai yia dan- 
žiuose. Baigdamas pirmąją gus, žvaigždės, ir žemė.— 
savo kalbą, užsiminė ir apie 'malonėkite atsilankyti .
LSS. narna. Atiku surinkta' Geistina, kad visi atsilan- 
52 dol ir 2c. F. Manelis pa- kytų ant šių kursų, tai mo- 
skolino 50 dol. Tokiu būdu(kykla. Mes neturėjom pro- Į 
pirmas šūvis iš Rochesterio gos pasiekti augštesnės mo
del LSS. namo bus 102 d. Rūkyklos, todėl šie klausimai 1 
2c.. Stambesnės aukas auka- yra nežinomi.
vo drg. M. Dagis $5.00, W. | 
Stugevičius — $5.00, ir Ste
ponas ’Indriūnas $10.00;

Smulkesnes aukos 
paminėtos “Kovoj”, 
siems aukavusiems širdingą’ 
ačiū. S. Indriūnas ir J. Mi-|

kalingas viešas knygynas. 
Tiesa, čia nuo seniau ran
dasi “Darbininku Kliubo” 

|svetainė ir šioks-toks kny
gynėlis, bet juomi visi ne
gali užsiganėdinti, nes mai
šytas su lenkais. Sąryšis 
privalo įsteigti gerą knygy
ną ir parankioj vietoj.

Ateikime ir mokinkimės!
J. čipenas

LS. ir D. draugystę per 
pereitus metus žymiai pa
augo. Šių metų pradžia irgi pasivažinėjimams.

GRABORIUS (Undataker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

šbalsamuoju ir laidoju numirusius 
ant visokių kapinių.

Parsamdau Automobilius ir Karie
tas Veselijoms, Krikštynoms ir šiaip

įnešimą, kad lokalas pasiųs
tu $25.00 Everetto kovoto- i - . _

(jams. Tai reiškia, kad norė-
Akroniečiai rūpinasi ne ta išreikšt simpatija kovo- j

vien savo reikalais. Jie jau jantiems unijistams. Bet tu- 64 k]), statė scenoje “Mari- 
davė žodį gelbėt ir Youngs-jli anglų vadai tam neprita- 
towno socialistus. :
ims klerikalų pozicija. Žada | džiausiąs susikirtimas.
susipažint ir su Clevelandu,.tuviai, latviai ir Jinai

išvien.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦

LAWRENCE, MASS.

Subatoj, Sausio 20, LSS.,

graži, nes pirmame susi- 
’ i rinkime jau buvo perstatyta-

7 nauji kandidatai. Nepai- |

Ofisai:
114 N. 5th St, 264 FRONT ST.
Brooklyn, N. Y. C. Brooklyn, N T.

Telephone 7867 Main.

kad bendrai veikt.
Na — o musų veikėjai. 

Draugas Romualdas Griga
liūnas net dviejose draugi
jose pirmininkauja ir rūpi
nasi LDLD. S. Reikau- 
akas — socialistų kuopos or
ganizatorius iy teatro komi-

. ją Magdalietę.” Sulošta ar- 
Šturmu |rė. Iš tos priežasties kilo di-. tistiškai. Kitų miestų pribu- 

Lie- vę draugai - socialistai ste- 
eina bisi iš Lawrenc’o aktorių. 

(Flavijaus rolę lošė advoka
tas F J. Bagočius iš So. Bo- 

Draugijų stovis. ’’Laisvė” stono. Jo lošimas nepapras- 
auga ir auga; kad kaip, tai(tą įspūdį padarė ant Law- 
greitai pasivys Kųdirkinę. 'rence’o publikos. Visi kiti 
Turi ju arti 200 narių. Li- aktoriai buvo Lawrencie- 
teraturos Draugijos kuopa čiai. Svarbiosios rolės atlik- 
irgi auga. Tuoj bus apie 100.ta geriau, negu buvo tikėta-

LEOMINSTER, MASS. 
Darbininkų streikas. i -------- | 

15 d. sausio išėjo j strei- ; 
lerienė gerai sulošė dialogą ką FGSPC. Co. dirbtuves
Gamta ir Vargdienis” ir F.; darbininkai. Priežastis strei 

Manelis monologą “Šnipas”, ko, atstatymas vieno darbi- 
Antroj kalboj L. Pruseika ininko nuo darbo. Mat, dar-1 
kalbėjo apie LMPSA. 
kalbėtojas peržvelgė lietu
vių šeimynišką gyvenimą ir kalavimą, kad pakeltų 
ragino Rochesterio mergi- įsiems darbininkam ;
nas ir moteris prigulėti ant 15 nuošimčių. Tame ko-, 
prie vietinės LMPSA. kuo- t mitete buvo ir minėtas dar- 
pos. Publikos buvo pilna sa-^įninkąs. Kompanijai ne-, 
lė ir, kaip matyt, prakalbos (duodant jokio atsakymo, jis 
žmonėms patiko. Pagrindos j užklausė bosą, kodėl neduo-, 
buyo papuoštos juodomis ir da jokio atsakymo. Bosas 
raudona vėliavomis. Raidės t manė, kad jis yra darbinin- |

Čia bininkai išrinko komitetą, 
kuris kompanijai Įteikė rei- 

[ vi
al gas

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBERNIJOSE 

KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI.
Per musų banką palitc pagelbėti savo giminėms bei pažįstl- 

miems užimtose vietose vokiečiais. Męs turime
Sutartį su Vokietijos Banka

Perline, todėl galime persiusti pinigus j tas vietas ant sumos auk
ščiau 800 markių.

MUSŲ BANKAS PO NUOLATINE VALDŽIOS PRIEŽIŪRA 
TODĖL TAVO PINIGAI GVARANTUOTI
Norėdami gauti daugiau informacijų, kreipkitės ypatiškai ar ra
šykite laišką pas

HENRIKAS C. ZARO, Bankierius
Metropolitan Saving Bank Building,

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

ill'lilt
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LAISVfi

ORAKULO PATARIMAI.

Klausimas

didžiausia
• receptai

daktarų.
aptiek*

i valstijoj.

TEISINGIAUSIA Ir GERIAUSIA 
LIKTUVI1KAA P TI E K AJUOKŲ 

KĄSNELIAI

Senele žiūrėdama į savo 
anūkę, sako:

SUČeDYK pinigus
IR SKAUSMĄ.

Tel. Greenpoint 1569.

A. DOBROVOLSKIS
Pirmoe kleeo* CAFE.

Gentium i.ėrvmai.

Pašenavotas p. Orakule! 
Tikiu tavai pavožotai sma
gesnei visokiuose išvirozi- 
jimuose, bet žiūrėsiu, ar tu 
gali atspėt štai ką: Iš kur 
buvo sugrįžusi Shenandorio 
špitolninkė bobutė — iš kri
kštynų ar nuo kun. klebono, 
kai rašė, kad tegul visi bu
na be rankų, kojų ar galvų, 
bile tik butų tokia liuosybė, 
kokios ji nori? Atsakyk, tai 
busi visą žinantis!

Avižėlė.

— Viešpatie augščiau- 
sias, kokios dabar mados r 7 *šlykščios! Argi mano lai
kuose dora moteris arba

nėms alkūnes!
I Anūkė. — Alkūnes?.. O, 
bobute, alkūnių rodymas 
jau seniai iš mados išėjo. 
Dabar mes žmonėms kelius, 
o

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

DR. J. LIEBERMAN, 
DENTISTAS,

408—410 So. 2nd St.
Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 3020.
Kalbame Lietuviškai, Lenkiš

kai ir Rusiškai.

Taipgi nuteikiu rodą ▼laokiuo- 
■se ;r. ;i| ikiniuose Ir patarnauju 
viKokiuose reikaluose.

’» U1ROVOLSKIS.
3 7.7 G r a h n iu A ▼ e. 

cor. Skilman av. Brooklyn, N Y.

ne alkūnes, rodome!

Bijo, kad nesusibartų.

Atsakymus:—
Shenandorio

jluok man druską iš ano ga-

špitolninkė į 
Šin-

Sutaisau receptui ■■ < 
"ttyda, nežiūrint, ar tie 
Lietuvos -r Amerikos 
Tai vienatinė lietuviška 
Bostone ir Massachusetts 
Gyduolių galit gaut, kokios tik pa 
šauly yra vartojamos Galit rei
kalaut per laiškus, e ai prisiusią 
per expresą.

K ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorins Ir Savininkas

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

Tel. So. Boston 21014 ir 21611

Jonas MATHUS

Pati: — Ne, mano mielas, 
bobutė (ta pati, ką . Šin- nepaduosiu, nes paskui susi
kaus kūne gyvena)* taip 'barsime.
kvailiai nuplepėjo (“Lietu- | Vyras: — Nebūk kvaila, 
vos” N r. 51) todėl, kad buvo juk aš negaliu pasiekti.
ką tik sugrįžusi iš “viešna- | — Pati. —’fu pats kvai- 
gės” nuo savo kūmučių Mrs las, šuo, velnias, jeigu drįs- 
Brandy ir Mrs Whiskey. Tai ti mane kvaila vadinti.
nuo jų jinai tą savo ‘“išmin-, 
tį” sėmė. Atsimink rusų ' 
priežodi: “s kiem povedioš, 
at tavo i naberioš.”

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

Reikalaudami informacijų (dėkite štampą už 2 centu.
Pabėgėliam nuo karės nusiunčiu pinigus ir laiškus nes per mano 
Banką galit* siųst į visas vietas, užimtas vokiečiais, o tikrai nu- 

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

pinigus Ir laiškus per mano Banką.
Kas norite atsiimt savo gimines į Ameriką, kreipkitės prie mane. 
Taipogi parduodu LAIVAKORTES - ŠIEKORTES ant visų linijų 
Ir geriausių laivų.
Kas nori pasidėt savo pinigui j Banką, tai aš moka 4 nuošimti 

Ir galite gaut savo pinigus atgal ant kožno pareikalavimo.
Mano bankos yra gvarantuotoa, per New Yorko ateitą, užtat Jūi» 
pinigai užtikrinti.
Parduodu farinas, lotus Ir namus. Padarau ir užtvirtinu *inukim> 

dokiiiuentuR-raštua ir išjieškau dalis.
Padarau apdraudimus (Insurance) gyvasties, nuo ngnl»» Ir tt 

VISOKIOS RODOS-PATARIMAI DOVANAI.
Kreipkitės šiuo adresu:

BANKER JOHN KOVACS
„ . o. . Filis: 155 CLINTON AVE.Grand Street, maspeth l. i. n. y.

Bwromgk ef Hr*«klyii.

LIETUVIAI! O

GERIAUSIAS DllMKIA ii-f v 
į IR SVARIAUSIAM 

NAS VISAM SO. 
BOSTONE.

ir užkandžiai. I’atarnavi- 
prielankus. Atoilankyk.lt e

HO.

Tu, rodos, buvai Sibi-

DIRBO VARGŠAS
TRIS METUS

Dirbo vargšas tris metus, 
Užsidirbo tik batus.

Dieną - naktį
Sunkiai vargo

Ant smėlyno
Žemės margo;

Nebepaisant
' Šalčio/ vėjo, —

Arė dirvą,
Grūdus sėjo,

Šaknis - kelmus
Kasė, rovė,

i Ir rugius

J vežimą.
Ir narvežus

I klojima.
Kūlė žiemos vakarais,
M-'dė girnomis rytais,

Ir tain dirbos tris metus 
Užsidirbo tik batus!..

* * ♦ * *

Taip.
— Žmones kalba,

mus,

kad

baisus šalčiai. Pa
tu išgeri stiklą 

per penkias minu- 
viduriuose

i pieno ir 
tas tavo

.pienas sušąlą ir pavirsta 
amerikoniška “aiskrima”.v v

Ūsai nesilaiko.
Aktorius. — Tu man pri- 

ncsilai-klijavai ūsus, bet jie 
ko.

Grimiruotojas. —
aš užspjausiu ant

Dirbo turčius tik metus,— 
Ir uždirbo sau šimtus!

Dieną - naktį
Baliavojo,

Iki popiečiui
Miegojo.

Nebejautė
Šalčio, vėjo.

Gražiais arkliais
Važinėjo.

Saldžiai gėrė.
(Lyg ne dievas

LIETUVIŠKA APTIEKA
Sluorni pranešame, kad gavome daugybę daiktų, reikalingų aiat* 

•exonuf! Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiekų, galia** 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi kito
kių vaistų: 1) MIXTURAS, labai gerae nuo kosulio vaikams ir did* 
Hems, I>onk* 25c. ORRAFH’AS, Linimentas dėl reumatizmo. Bom 
ka 25 ir 60c. 8) Tikra lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir 
ŽUVIES TAUKAI, reikalingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 6) įV’Al 
RUS VAISTAI DEL ATAUGIN1M0 PLAUKŲ ir TONIC Ad i) 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio paudeno, odekolonos, perfumo* Lr 
fluokių CREAM'Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas dėl n- 
durių. Bunka l>0c. Kraujo Valytoja* — bunka |1.0U. Mūsų aptloko- 
«• kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atailaa- 
syti. Visas persmntmo lėšas apmokame męa. Siunčiant lalkka*. 
galima siųsti pinigais arba Rtampomia.

i. SHAPIRO, LUtuviik d» Aptickoiiua
414 So. 2nd Street kampai Cnhm a»»

Skyrių* 746 Driggi- Avė., kampa* tnd 8t.. Brooklyn. N. Y.

o&o<x>o.o':C^ >OO0O<'0C>O’:‘OWW0C0W>CW8XCKW8Cf

Vyrai ir moters nenustekit vilties!
SAVO GRO.Ml L| IR SU

KEIKIA SAVO SIS-
TUOMET BUSITE-

TVARKYKIT KAIP 
TE.Mą,

HOFFMAN'S BITTER WINE 
kuris yra kombinacija parinkto vyno ir 
geriausių <-k. traktų. Jis yra lengvas ir 
užtikrinanti . Saugiausia ir geriausia gy-

Visai vargo
Neregėjo,

Neigi arė,
Neigi sėjo, 

Nei rugius ] nhd
Patsai nupjovė,

O pinigų
Susikrovė,

Penkiasdešimts tris šimtus, 
Per vienus tiktai metus!.. 

Mat, jis dirbo “išmintim”— 
Buvo sukčium ir vagim.

Hocus Focus.

Kur čia neatsimins!..
— Klausyk, mano mielas, 

ar tu prisimeni, kad rytoj 
sukanka lygiai metai laiko, 
kaip mudu apsivedėme?

— Kur čia neatsiminti! 
Nelaimingų atsitikimų žmo
gus niekad negali užmirš
ti!

r.
•A>

t*
«'Z)

>
00

v
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SĄŽINIAKAS ATLIKIMAS VISU REIKALU.

A. SHRUPSKI

į th Street

'XDNIAUS1A LftElGO* 
VIETA PAS

Vl.MO, NETURI',.! 
no nupolimo kūno.

. Money Ort
DRUG CO

> tinker;

gerą g romu I'avimą

» ‘z ’Ts V

■ ■ jilb;, / iv- -i.» . i

Nusipirk gerus ir tvirtus čeverylus

J. MARTINAITIS

lAVMMK

c-2®

310 Grand Str..

^»VWW»VWB I

dol. su gvara*, 
20 dolerių.

»

Scveros 
Lietuviškus 
Kalendorius
1917 iii etnins j::u 
iitspiiuziliiitas ir

> ' X***

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

-gtai, kurie kreipsis pas mus.

■ O
e f A

Irosa ir kokiam 
r loe. cėl prisun- 
<. kuri pasakysWbs.Nasia vii iisiif TaanagA*

Adresuokite:
GREATER NEW YORK PHONOGRAPH, C.( 
New York. N. Y. Dept. L.

paminėt as gyduoles 
aptiit< it p< r paf tą:

Nuo reumatizmo ......................

DUODAME DYKAI
1000 adatų b

u'-iinit!.
kai)' negirti 

i'esiii į laneta. 
. i u ir moterų.

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

157 GRAND ST., 
BROOKLYN, N. i.

žiuri.

mano

vau užėjus pas dantistą, jis 
apžiūrėjo mano dantis ir

Tadelis. — Ale tėtis nema
tei ir nežinai, kaip dant 
tas dantų žiūri?

Vyras. — Žinau, žinau! «
Pirmiausiai liepia prasižio-- 
ti. o paskui jau dantų žiūri.

Tadelis. — Cha, cha. cha!

manimi netiki, paklausk pas 
m ame. v

Lai kiti tuo rūpinasi.

* mnl
V iw
5 • p«r*itik.rinall«.
Į JONAS MATHUS 
i (Lietuvi* Navininkas) .
J U2—X44 W Broadwa/J
> So. Boa ton, Mas*.
I (Dešimtu žingunlų nu» Liatrvlą ' 
p Labdarybė* i)raug(J«B *a»a«).

\EWARKO
AKUŠERKA

PabxiffUBi Imperatrica Marlj A 
kušerkų mokyklą Peterburge ir 
Dipiioniuot* New Jersey valgti- 
Joj. Turiu puikiau packmen 
praktikoje prie jfyindimo, taip
gi feral upeipažinu, su xlpto- 
malH vigų moteriškų lij^ų ir rei
kalui esant, galite gauti patar
navimą.

O. STROLIENS
Jaeniškaiti

Xl» Walnut St.,NEWARK, N. J
Telephone: 4085 Market.

3052
k'kMUHMtwawugaifn

T®j. ttVS Groi*np*>Int

ni,:.ti:i<> 1 :it->';»v<-;o : 
gu jis neturėtu, tai 
pri im damas čeki : 1

PORTONOL
231 N. Main

,IGŲ, NEGROMUL1A- 
1O APETITO ir abd- 

rtojant IIOI'IMANS 
usi daugiau kraujo ir 
'liktai $1.00 už banką 

Reikalauk nuo arti- 
apt iokoriaus. Jci- 

,k stačiai pas mus,

TREJOS DEVYNERIOS

TREJANKA

Mokslo Nereikia Jieškot
A 

.-lt< kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglų kalbą, aritmeti* 
kalbos gramatikų savo namuose Iiuosame laike. Visi išmot.į

Nurodymai ir knyga DYKAI įdėk stempą. Adresas

,dwvju lUresDondenciiiae Mokvkto. 1327 OobevSL Chicly

nežinai.

20 lietuvišku dainų, 
albumą.

Grafafonas tik 20 
tija ant 10 motų. Tik

Prisiųskito 3 dol. rankpinigių, liko 
siuos užmokėsite [trie atsiėmimo. Grs 
fafonas su didele triuba, patiks ataii 
kraštais, mechanizmas grafa fono g« 
riausios konstrukcijos, kuri Įima 
užsukti laike grajinimo. Tinka r* 
kordai įvairaus didžio. Paisą fšduo 
da čystą, kuris girdėt balsiai ir *1A 
kiai. Vietinių meldžiame atsilankyti | 
musų krautuvę, kuri atidaryta nuc 
9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro ir tai? 
pat nedėldieniais. Siunčiame dyka 
katalogą muzikališkų instrumentų «n 
pareikalavimo.

vę nusipirkti saldainių. Mo
tina jai sako:

— Ar negeriau būtų, kad

ras-

’2*4l> \ .
E

syk tiesiog mums, 
o mes mielai pa* 
siusimo

Dovanai

duotuin, negu dabar ant sal
dainiu išleidi? €

— Aš apie tai jau seniau 
prie 

de-
11-
ir

mislijau, bet priėjau 
tokio išvedimo: lai ši 
šimtuką krautuvninkas 
bagui atiduoda, todėl 
skubinu jam nunešti.

Kaip ir visuomet.
Advokatas, atėjęs į 

tinę, sako savo stenografei:
— Stačiai nebeišmanau už 

kokio darbo imtis?
— Kaip ir visuomet, arba 

man diktuokie, o aš rašysiu, 
arba pasakokie apie savo 
vargus, šeimyniškus nesuti
kimus, arba mane bu-

Pax x> ks tfuilt* samti tka- 
tdauslo alaus, įtulkloa dtftl- 
Aės Ir tksnaus vyns. Pa- 
tarnav! imat puikiausiam 
Mik lt* * ,>»raitlkrinvlts

S. 2nd SL.
BROOKLYN

DR. LA. LEVITT
-.URGCGN DEMIST t

z!ca'.’M-w<ą 
..vi, y* 

e.n* 
tz.AH* i-v.ntln uiiu4

C’ttniį
i 4l < * Mikli*

DIDELA PKOGA
DEL VYRU NUSILPNEJISIU

ANT LYTIŠKU ORGANU
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DAUNORUS žrejanka j/ac rfknai 
lietuviška. Saugokitės padirbi- 
nių-imitacijų.

DAUNORUS trejanka, t. y. trejos 
devynerios, tai ištikimiausias 
Lietuvių draajjas-gydytujas vi
ruse įiegųilėsa bei ligose.

DAUNORUS trej inkų reikalaukit 
prisiųsdarni 35c.• 1 z.-iikleliuih (markėm)

(w
os Išlygos

knų, :<i
RE x:.a, i

bus jum-,

■ .' O

kad I) XILNOROS aptiekoje 
is sąJvL< ir p įsirinkitnas 

ūsui u.i.n.nių g duolių, visokių ša-

APTIEK A

wW
n'.

trimei?

Viduriu Reguliatorius
Trojanka 25 e., 50 c., ir $1.00.

Ir visokias kitokias gyduoles nuo 
vi.-okių ligų, kurios čia dar nepami
nėtos, galima gauti per pačtą.

P. A. URBONAVIČIUS, 
151 METROPOLITAN AVĖ.

BROOKLYN, N. Y. ,

t

Kaina: 25 ir 50c.

: kw. < v

Severii’n 
Gotluird Oil

| Severus 
Goihaniibkas 

Aliejus. J
Yra žinomas kiek- 
zieii.iose namuos.-, 
kaipo parinktin.-. 
linimentas trint 
sopančias vietas 
ypač gimusias i 
reumatizmo, p<-t 
skaldymo arba 
uždegimo. 25 ir 
50c.

kad ken- 
I nusloet 

kad esate n usilpiu'Ji-sia m 
iltos rankos arba kojos, galvos 

Bopi'.iituai, u/.ki-t ••jitnai viduriu, ni-viijnl- 
mal skilvio, inkstu ligų arba kitos lliros 
push.-s. netnb-liis sapniai, baline sutikti 
j-tnonlus, 1- ip tai daro nekurie, p.ilikstc- 

' tĮSgydyiit i per vartojimų žyduoliu NOVO

dažniausia buna iki- 
rijusiu apsireiškimu

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

A. ZV1NGILAS 
P.O. Box 3232 Boston,Mass.

C2FVFR A’Q
ALSAM FOR LUNGS

(SEVEROS BALSAMAS PLAUČIAMS)
Tuoju gydymo budu gali naudotiem ne tik suaugusieji, 
bet ir vaikai. Net mažiausias kūdikis gali 
lengvinimą. 'Jkiigi vartok tuos vaistus nuo 
sišaldymo, užkimimo, nodi ft erinės gerkles 
kosulio, gimusio iš pažandžių uždegimo ir 
tinio kosulio.

Prlslunsklte mums tik 50c.
N'isilpiiejie ant Ivtijku organu 

kaip tai nerviu. paliks išuvdynli ai 
(los per vartojiina. gyduolių N<)V 
yra. galima pasakyti, cmlitme gyduole, 
kurios išgydo jau 
gsmčiu ly 
gauti ant 
kili jums

apturėti pa
kosi! lio. per- 
skaudėjiino, 

nuo influen-

PrnSoinu apfickoso reikalauti tiktai Sevcros Gyduolių, saugoties dirb
tinųjų arba falsifikacijų ir visuomet pasakyti firmon vardų: “Severą” 
Iirie kiekvieno pirkimo. Jei vietos aptiokoj negalima gauti, užsakius tuo- 
aus bus pasiųsta.

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.

az

svi'ikais, tvirtais ir laimingais, tada gi 
galimu bus nauduotis gyvenimu Ir Jc 
ypatibems. 1)<-| atydos, idant pertikrinti 
jus !ipi(- tai. kad gyduoles 11) pada-
ris, Isslunsmo. jums DYKAI konipletišką 
kursą tu gyduolių, užtektinai ant 15 dienu, 
kada, gi prlsiunste mums savo antrašą ii 
pavarde, taip gi sykiu 50c krasos ženkle
les arba sidabru del apmokėjimu licšu 
persiuntimą. Malonėkite atkreipti atyda 
ant to, kad tai nern maža dėžutė, bet 
komletiškas kursas Išsigydymul, užtekti
nai ant 15 dienu, labai tanke yra užtekti
nai Išsigydymui.. Ta proga yra vien 

į svarbia ant trumpo laiką. Rašykite mums 
I neatldeliokite, taip-gl praneškite kokiam 
laikrašti skaltlte ta. apgarsinlma Ir mei 
Igslunsme jum^Gio^aus Tas^^duoles.

Dept, 37, Bok 4000, Philadelphia, Pa,

MOTERŲ LAIKRAŠTIS! MOTERŲ LAIKRAŠTIS! y
Jau išėjo iš spaudos

Moterų Balsas’
Išleidž.ia L. M. P. S. A. Eis sykį į mėnesį. Tai bus pirmas dar 

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

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

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

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

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

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

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

Pinigus ir visus užsakymus siųskite:
“MOTERŲ BALSAS”

229 N. 6th St, Philadelphia, Pa.

ttfM Ą.z.’
r

Atoilankyk.lt


Tąsa nuo 3-čio pusi.

Iždo

Knygų stovis:
Priėmiau 2705 ekz.
Parduota 1299 ekz.
Pasiųsta p. V. K. Rač

kauskui dėl nelaisvių esan
čių Vokietijoj 150 ekz.

Lieka pas mane 1256 ekz.
K. LIUTKUS, 

LŠF. Įgaliotinis.

LAISVfi
I Walentinavicia, J. Lapins
kas, A. Statkevičia, N. Ma
tulevičienė, Mrs.’ Staknevi- 
čienė, J Vaičiulis, El. Puišie- 
nė. A Jonaitis, P. Kižis, M 
Čepanionis, I. Lapin, J. 
Gzazdaitis, M. Baliunienė, 
J Mikutavičius, J. Smaidžiu- 
nas, M. Sinkevičius, J. Ta
mulevičius, M. Kuligauskas, 
T. Kizevičius, A. Petrikas, 
Royd Wholesale Groc., V. 
Simanonis, S. Luckus, J. Pi- 
vnicky, Cash, Chas Kear, G. 
B Lawrence, J J. Flyn, S. 
Tucker, Dr. J M. Grim, C. 
Klitsch, R. Jenkins, P. Mola- 
cavage, Wm. Beilis, A. Ber- 

. Tananis, J. Ma-

iš Ašašninkų kaimo, Prūso
ko Mykolo šunų kulka už
mušė ,ir Antosei Šalapie- ' 
nei kulka sužeidė ranką.

Vokiečiai labai kerta me-, 
džius iš girių ir gabena į 
Vokietiją. Apie mus kaimą 
kuriuos aš žinojau yra šie 
sudeginti, nors nevisai, mie
steliai ir kaimai:

Pusė ParieČiaus sudegin
ta, Gard. gub., ir paties Gar
dino daug išgriauta. Viki.1 
gub. Varėnos pusė sude
ginta ir lietuviška bažnyčia 
sugriauta. Alytus Viln. gub. 
sudegintas, Perlojos pusė, 
Puvočių pusė, Rodaukos,
Veršiškių ir Norulių. Kiti 
visi kaimai čieli. Merkynė 
visa čiela, tiktai per Nemu- sutems, nusipirkus kąsnį kienė St. Clair, Pa. R. J. 
ną ir per Merkį tiltai buvo duonos, už minėtą sumą pi- Gadyz, A. Mačionis, J. E- 
suardyti, bet dabar vokie- nigų. |basnis, F. Yenuška, J. Ma-

Ačiuodamas tiems, kurie jkauskas, M. Jurkšas, M. Ma

ŽODIS Į VISUOMENĘ
Gerbiamieji!

Kaip matote 
atskaitos, veik 
tru metu laiko 
sekė išparduoti 
kuotų knygelių, 
darė $59.90. Nors nedidelė natonis, A. 
suma, bet visgi bus galima tulaitis, V. Veiverys A. Ar- 
pasidžiaugti tiems alka- bačauskas, J. Bučinsky, J. 
niems musų broliams ir se- Dobilas, S. Mickus, V. Petri-

iš paduotos 
per pusan- 
niums pasi- 
pusę paau-, 
iš ko susi-

suardyti, bet dabar 
čiai vėl subudavojo naujus, 
už tad nuo kožno žmogaus,’prisidėjo prie to darbo, kar- sionis, 
kuris eina per tiltą paima 5 tu užprašau dar 
feningus.

Merkynėje kermošių, tu r-

B. Ramanauskas,
prisidėti 

draugus ir 
ko daugiausia

(Bus daugiau)tuos pačius 
'drauges, ir

gų dabar nebūna, sako, kadtnaujų, kurie nesat prisidėję 
nevalia, bet atlaidai, festai, prie to darbo, t. y., nesat 
bažnyčioje, taip kaip seniau, pirkę nei pardavinėję kny- 

vis-'gučių “Darbininkai ir jų
ateitis”. Knygelė gana gera talikų šventame

Kaip sau norite, o socia
listų laikraščiai dikčiai pri
deda prie “sustiprinimo” ka- 

! tikėjime. 
. Sakysite, kad ne? Štai jums 

nam perskaityti. Kaina ant pavyzdis: “Naujienos” ėmė 
viršelių pažymėta 12 c. Mes ii’ parašė, kad šventraštis 
parduodame tik po 5 c. nes bei evangelijos ne evangeli- 
norime kogreičiausia išpar- kų parašytos, bet dievai ži- 

.' ‘ duoti ir tuomi sušelpti nuo no kokių žmonių. Draugas 
1 karės nukentėjusius. j pasijuto tuo užgautas, išva- 

Naujienų” redakto-

esti ir žmonių prieina 
tiek daug.

Merkynės klebonas Kaži- ^avo Hz kjekvie-
mieras Ribikauskas ir var
goninkas Antanas Kunkulis 
vis dar gyvena ten pat. Tai- [ 
pgi Lepeška Vincukas, kurį 
visi parapijonai pažinojo ii 
dabar tebera. k arės n u k e n tė j u s i u s.

„ . _ Užsisakyk ir pardavinėk dino “Naujienų” redakto-
Rusų cerkveje, kuri stove-daugiausia, nes tuomi pa-'rius šmeižikais ir pažadėjo

jo pačiam viduryje mieste
lio, vokiečiai dabar laiko 
sustatę arklius, arba šiaip 
visokius daiktus sudėję.

Kaip rengiaus kelionėn, 
reikėjo eiti derėtis net Aly
tun, Reikalavo parodyti ar 
turiu 600 markių, mat, jei 
neturi 600 markių tai neve
ža nei iš namu. Man kaštavo 
kelionė 400 markiu. 4

[tarnausi vargstantiem žmo
nom.

K. Liutkus

Brooklyn, N. Y.

is

ATSKAITA

už išparduotas knygas”Dar
bininkai ir jų ateitis”, paau

kuotas p. J. V. Griniaus

savo ir net “Naujienų” 
!skaitytojams prirodyti, kad

esą

n

tos evangelijos tikrai

Ir štai, jeigu ne “Naujie
nos”, katalikai ir po šiai 
dienai tikrai nežinotu keno 
tos evangelijos rašytos, 
dabar ne tik jie, bet

žinos.

MINERSVILLE, PA.
Aukos “Lietuvių Dienos
Aukas rinko visos sriovės' 
vien.

UMW. of A. Lietuvių
skyrius 1954 aukavo $50.00;

Publiškoses Mokslainėse 
.surinkta 27.96; šv. Vincen
to Draugystė 25.00; kun. J. 

: Dumčius 25.00; Spindulys 
'Šviesos Draugystė $10.00;

......... . ...... .... j Seltzer.
City. $10. šv. Kazim. Kareiv. L . r i Centro

O 
ir 

su-

Sparnuotas.

Draugijos, kurios turi 
“Laisvę” savo organu.

Pribuvimai nuo Aug. 18- Lietuvių Kliubas 
to, 1915 lig Jan. 1, 1917. p':... e, a .-... rz....
_ Per M. Purvėnų 16 ekz. po Draugystė $10.00; 
5c. ekz. — 80c.; per S. Sil- 'gj0 Kentėtojo Draugyste— 
belių 20 ekz. — $1.00; per ,§10.00; Mokslo ir Politikos ';kLtrV^rcJ?riuJ J' 
LSS. 129 kp. 25 ekz. —$1.- : Kliubas — $10.00; Vyčių centro“i^ininkas it 
25; A Linkus 200 ekz. — ku(,pa $10.00; A Paulaus-!12&Carso" sts' s' s' 
$10.00; J. Vitkauskas 150 Las — $10.00; SLA. 13 kp. 
ekz. — $7.50; A. Sirgyiląs30 _ 5.OO; SLA. 132 kuopa 
ekz- — $1.50; F Lapinskas Seltzer City, $5.00; Lietuvos 
35 ekz. — $1.75 V. Jokymas Sūnų draugyste 5.00; C. N. 
30 ekz. — $1.50; J. Murza 20 Rroom, Cach( Simano Dau- 
ekz. $1.00; T. Samulaitis 20 Lanto draugyste, A. Rinke-

' ekz. — $1.00; E. Bukšniutė vičius, Mr. Steel, Vincas Lu- 
100 ekz. — $5.00; S. Meison kosevičius, A. T. Ignatavi- 
40 ekz. — $2.00; J. A. Janu- £ius, S. Radavičius*, L H Cal- 
šionis 100 ekz. — $5.00; J. ]iCr ir A. Rutka po $ 5.00;

J- A. Penkiunas $4.00; Public
— tiOc. A. Mokslainės Mar Lin ii' Selt-

100 ekz. ■
40 ekz. — $2.00; J. A. Janu-

Likas 40 ekz. —$2.00; 
Stružas 12 ekz.
Kantautas 40 ekz. — $2.00; zer City $4.00; Wm Drau- 
P. A. Dedynas 50 ekz. —1 ” • j-
$2.50; A. B. Strimaitis 25 
ekz. — $1.25; M. Selkiutė 60 
ekz. — $3.00; J. Kentrus 60 
ekz. — $3.00; G. Budris 40 
ekz. — $2.00; A. Pošiutė 40 
ekz. — $2.00; W. Rodavičius 
25 ekz. — $1.25; parduota 
ant vietos 121 ekz. — $6:05; 
su aukauta 50c.

Viso išleista 1299 ekz. už 
$65.45.

i gelis ir M Andžiutė — po $3. 
00; J Jukauckas, U Daukšie
nė, L. Bros. J E. Pickett, J. 
Kurpinskas J. Rumbavičius, 
F. Aidukaitis, I. Stankevicz, 
J. Šaparnis, K. Vasiliaus
kas, F Aukštakalnis, T. Me- 
ha, Helen Rink, Ivanaus
kienė ir O. Mikelevičienė— 

'po $2.00; A. Palušinskas, J 
Vitkauskas, Barštiene K. 
Stankevičienė, V. Čiudinis, 
I. Staknevičius, Jon. Savu- 
kinas, J. Čiudinis, K. Savu
kynas, M. Kaledžiutė, P. 
Juosnukis, P Butkevičius, V 

už 500 atsišaukimų ir tiek L. McGarty, A. H. 
pat konvertų $3.75; už k ra- K. C. Lee Ashland, 
sos ženklelius $1.00. Boon St. Clair,

Viso $7.55. Hars, Ashland, Pa,

Išdavimai per tą laiką:
Už persiuntimus knygų 

pirkėjams $2.80; “Laisvei”
Sherer,

M Kai-
Lieka gryno pelno $57.90. liūs, M. Rozenberg, W. 

Ant šios sumos 30 d. sausio Snaider, I. Grabauskas,s 
pasiųstas čekis LŠF. iždi- Vaivadas, J. Liaukus 
ninkui.

O.

BOS
DR-JOS CENTRO VALDY- 

IR KUOPŲ SEKRETORIŲ 
ADRESAI:

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

I Pirmininko pagelb., J. A. Rūkas
i 3015 Stayton st. N. S. Pittsburgh, Pa. 

‘ ’ T B. Miskevičia,
Pittsburgh, Pa. 

Varašis,
Pittsburgh, Pa.

Turtų Kontrolės Komisija:
F. Urlakis
313 6th St., Charleroi, Pa.
W. Urnežis, 1429 Reedsdale 
P. S. Pittsburgh, Pa.
W. Markūnas,
2120 Forbes St., Pittsburgt,

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.

St.,

Pa.

4

7

kuopos
P 

kuopos 
205 

kuopos,

O Box 118 Loupurcx, Pa. 
Ig. Rasinskis,
Soho St., Pittsburgh, Pa.
J. Kvetkauskas,

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

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

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

Viršininkų adresai: 
Pirmininkas F. Raškevičia, 

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

535 Island Ave.
Protokolų raštininkas O. Užbaliutė, 

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

1516 —-J4th Avė.
Iždininkas S. Buzinskis, 

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

dienj, kiekvieno menesio, 1010 So. 
Main St., 2 vai. po pietų.

Sarcki, N. Matulionis,

LIETUVIŲ BROLIŲ DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI,

Pirmininkas G. K. Budris,
1281 Cherry Str.

Vice pirmininkas J. G. Vasilalt

'.y*

1021 La Salle Str.
Raštininkas, A. Vegela 

1029 į Lock wood avė.
Turtų sekret. S Gelumbauskas,

920 Jackson Str.
Iždininkas J. J. Juozapavičia,

921 Herrick Ave.
Globėjai: A. Pukteris, 

444 Park View, 
’’ M. Kavaliauskas, 

1339 Center Str.
LBD. laiko savo susirinkimus kas 

trečią nedėldienį kiekvieno mėnesio, 
Winter Hall, 412 6th St. Racine, Wis.

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

Viršininkų Antrašai.
Plrmfnnkas P Kardokas, 122 Court st.
Pirmininko pagelbininkas S. Lutkus, 

211 First Str.
Nutarimų raštininkas S. Morkli, 

255 Bond Rtr.
Turtų raštininkas J. Jankauskai 

232 Frdnt 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.

DRAUGIJA SUNŲ IR DUKTERŲ 
MELROSE PARK, ILL.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

424 So. Chestnut Str.
Nuatrimų raštininkas, A. Dzidolikas, 

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

416 Wickliff Ave.
Iždininkas J. Willimat,

837 Central Avė.,
Susirinkimai buna kiekviena mėne

sio 1-mą ir 3-čią nedėldienj, 1-mn va
landą po pietų, Sallcl salėje, kampas 
E. Main ir N. Morrison avė. Collins
ville, Ill.

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, ILL.
Pirmininkas A. F. Sabcckis,

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

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

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

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

166—10th Str. North Chicago,
Kasos Glob. M Rekis,

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

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

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

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

kiekvieno mėnesio 2 vai. po
Liuosybės svetainėj, 801—8th 
Sheridan Rd. Waukegan, Ill.

m.
m.
m.
m.
m.

nedėlia 
pietų 
St., it

LIETUVIŲ KELIONEI PAŠFLPOS 
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.

Nutarimų

jFIn. Ra S t.

iždininkas

VALDYBA CTDD. MIRTOS 
CLEVELAND, OHIO.

Pirmininkas D. Petrauskas,
1600 Oregon A venae

Vice Pirm. T. Rimkus, 
1062 Ansel rd.

rast. H. P. Pratkionla, 
1527 E. 33rd St. 

Antanas Banelių,
1447 E. 25th Str.

T. Neura, 
2202 Hamilton Ave.

Kaso* globėja V. Ivonauskiuti, 
1452 E. 83rd Str.

Dainų repetieijoa atsibuna kiek 
viena sčrėda. nuo 7:30 vakr.
Schwab svetainės, 6131 St. Clair avė 
Mėnesiniai susirinkimai atsibuna ka.- 
trečią pėtnyčią kiekvieno meneaie 
nuo 7:30 vai. vakar, ant Schwab ava 
tainės 6131 St. Clair avė. Knygya** 
randasi Neuros krautuvėje. 2047 Ha 
milton avė. Knygos išduodamo* kie 
kvieną Panedėlio vakara, nuo 7:89 e 
▼i kare.

Knygius Pranas Tumouaa, 
3570 E. 72 St.

LIETUVIŲ NEW YORKO POLITI
KOS KLIUBO VALDYBA,

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

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

Susinešimų 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,

93J Ferry st, New York, City, 
Draugiškai Aį Petricks,’ 

Lifef, Pbl. Kliubo Pirmininkas,

AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ?

GARSAS “SSt,!" KEPTUVE
Kepa geriausią duoną iš 
Cystų ruginių miltų. 
Teipat mes kepame ge
rinusius keiksus veseli- 
joms ir kitokiems poki- 
liams *******

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

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

Lietuvių Unijos 
Muzu 

BENAS.
Visiems gerai žino

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

Repeticijos atsibuna 
kiekvieną seredos va
karą, 73 Grand St.

SERGANTIEJI!

140 EAST 22 ST,N.Y

AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ IŠ 
PRIEŽASTIES LIGOS?

Diena po dienai, 
užsiimi gydymu 
Pcrsistatykite sau, 
kiek palinksminau 
jumis gyvenimas 
visokias gyduoles ir jaučiatės 
lat blogiau .tuomet, nieko nelauk
damas, kreipkitės pas gerai supran
tantį daktara ir specialistą

D R. LEONARD LANDES
Jis jums be pinigų patars, ką da

ryti, kad išgelbėti gyvastį ir paaiš
kins apie ligą. Gydau per 20 metų 
visokias ligas su didžiausiomis pa
sekmėmis kaip tai: nusilpnėjimą, už
sikrėtimą kraujo, pilvo, širdies, plau
čių jaknų ir tt.

Del gydymo nervų ir lytiškų ligų 
turiu visiems gerai žinomą elektrišką 
aparatą ir X-spinduliai, per kurią 
matyt kiaurai kūne. Ne kiekvienas 
daktaras turi tokius aparatus, dėl 
to, kad labai brangs. Chemiškas iš
tyrinėjimas šlapume. Neatidėliokite 
ant rytojaus, bet tuojau ateikite pas 
gerai žinoma:

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

vai. vakare, šventadieniais nuo 10 
v. ryto iki 4 vai. po pietų.
140 E. 22nd St., Lexington ir

3rd Ave., New York City.

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

nuo-

Tik ką išėjo iš po spaudos 
Puikus Teatrališkas Veikalas 

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

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

12-ka ŠŪVIŲ VIENU UŽDARYMU!
Juodas—tam tikro metalo, gerai pa- 
darytas, tinkamas visiems 
“Special” Išpardavimas 
šitas 12 šūvių pišta'ictas ir baksas s 
šuvinių gaunamas visai dykai, jeigu 
pagelbėsi išgarsinti musų naujį 21 
akmens pagražintą laikrodėlį. Darbas 
visai lengvas. Reikalaujama tik lai, 
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 j 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 labaj gra
žų, auksu pleititą LAIKRODĖLĮ 21 
AKMENS, GVARANTUOTĄ. Po ap- 
laikyniui užmokėsite tiktai $6.70 už
laikrodėlį. Mat ta kaina spcciališkai dėl 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 uždėk aiškiai:

ELITE COMPANY 109 ,!A,'T,M01!^S> h.,..

j ■■■....  ................ lt

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

>; Sulošimui šio veikalo reikia
£17 ypatų.
£ Dabar užstojus lošimų sezo-
>’ nui, kiekviena kuopa, Draugija, 

bei grupa renkasi ir mokinasi 
J geresnius veikalus kad šulo- 
( šius šiek- tiek pasipelnyti ir 
Į pastumti musų kultūrą pirmyn. 
* O šisai naujas 4-rių aktų vel- 
> kalas kaip tik ir atsakanti to- 
, kiam reikalui.

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

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

Akušerka
Vi»S«igu»s Woman* 

College BalUnxre MC
> Mumingit atliek* tave 

i'f'najm* taipgi suteik % v!»okia* ofiar V 
jatr' lbo 'ūveir*-.»er raot.r? Effort

F Stropiene.tį^mm:
MAO BOSTON M * SM
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VIENATINĖ AUTOMOBILIŲ

“NAUJOJI

“NAUJOJI
to. 64

CONSERVATORY 
MUSIC.
So. Boston, Mam*

MOKYKLA.

ant

NAUJOJI

“NAUJOSIOS GADYNĖS” kaina laba 
tams

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

GADYNĖ’

GADYNĖ“ turi skyrius iš visų 
visuomenes

GADYNE”

Muzikos Žodynėlis.
Parašė Mikas Petrauskas.

Kaina 25 c.
Patartina turėt kiekvienam muzi

kos mylėtojui.
Adresas:

LITHUANIAN
OF

395 Broadway,

šita mokykla gyvuoja nuo 1905 a. 
ir duoda lekcijas jūsų prigimtoj kal
boj. Mes turime stadalą prie mokyk
la.- kur galima sustatyt 20 auto
mobilių. Musų ilgametinė praktika ir
geras sutvarkymas, duoda proga 
sakyti, jog musų mokykla yra viena 

I iš geriausių, kaip iš praktiško taip 
ir iš teoretiško atžvilgio mokinimas 
mašinerijos įvairių konstrukcijų au
tomobilių. Musų mokytojai turi dip
lomus apie savo mechanišką išsiūk* 
vinimą, užtvirtintus konsulio. Užbai
gus mokyklą duodame rekomendacijas 
gavimui darbo. Mokiniai užbaigę ant 
šoferio ir norį važiuot Europon, gau
na skirtingą diplomą, vadinamą ui- 
ruhežinį. Ateikite ir persitikrinkite. 
INTERNATIONAL AUTO SCHOOL.

147 E. 40 st. New York Qty.

AMALGAMATED CLOTHING 
WORKERS of A. PRESERIŲ 
58 Skyriaus KOMITETAS.

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

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

Finansų raštininkas VI. Jiečins,

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

LAISVĖ
183 Roebling st,

lit

lit

!•« 
lit

Brooklyn, N. Y.[|
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19 ku°P°s Vaikų Drau- 
lb 1 IPlIuM ^ilINmOą1 gijelės užlaikymui.

| Reikia ištarti širdingą a- 
čiu LAD., kad ir ji prisideda 
prie užlaikymo Vaikų 
Draugijėlės.

Pinigus $25 gavome ir ta
riame širdingą ačiū.

Vaikų Draugijėlės Komi
tetas :

F. Kalpokas,
J. Žubavičius,kuopa, 

ftuo 
buvo net 11 
Jurgi n ės 5, 
nuo Kazi-

lt a in-Aktoriams veikalo “P: 
šio Galybė.”

Seredoj, 31 d. sausio, bus
repeticijos Tautiškam Na-

Liaudies namo reikaluose.
Liaudies namo reikalai 

eina pirmyn 26 d. sausio bu
vo draugijos atstovų kon
ferencija, pirmininkaujant 
drg. J. Bekampiui. Draugi
jų dalyvavo 16, kurios pri
siuntė 60 delegatų. Iš dides
nių draugijų dalyvavo Jur
gine, SLA., 126 
kriaučių unija ir tt. 
kriaučių unijos 
delegatų, nuo 
nuo preserių 7, 
mierinės 8 ir tt.

Išrinkta komisija dar kar
tą pasiteirauti pas advoka- -me. Kambarys bus šiltas 
tą teisių reikale. Komisijon tTodėl visi aktoriai nialonė- 
įėjo J Bekampis, A. Strimai- kite pribūti žinomu jums 
tis ir J. Martinaitis. Velyti- laiku, 
na, kad jie kuogreičiausia 
atliktų savo darbą.

Išrinkta nuolatinis komi- Į kovo McCaddin svetainėje, 
tetas, kurian Įėjo: L. Pru-|Laiko, kaip matote, neper- 
seika (pirmininku) J. Be- daugiausia, todėl privalome 
kampis (pagalbininku), se-,pasistengti visi dalyvauti re- 
kretorium vienbalsiai aprin- peticijose, nepaisant, kad 
kta J Steponaitis, o pagel- ttulii aktofių ir trumpos ro- 
bininku J. Tijušas. Kasie- lės. 
riu mišrinkta J Martinaitis, | 
kuris bus po $5000 kaucijos i 
(bondsais).

Konstitucijos komisijon i- 
ėjo B. Švagždžiutė, J Jaki
mavičius, J. Vilkauskas, L. į 
Pruseika, Poška, D. Paške
vičius, J. Steponaitis. Kons

d. vasario, svetainėj 93

kurie | 
to- I

darbo tuos veikėjus, 
galėtų duoti patarimų 
kiuose dalykuose.

Dabar, broliai tik veikim.
Reporteris.

1
Grand Str., bus visuotinas 
mitingas lietuvių kooperaci
jos “Labo” atidengimo krau
tuvės valgomų daiktų. Pra
džia 8 vai. vakare. Visi 
nariai ir pašaliniai malonė
kite atsilankyt.

Sekrt. St. Laurinaitis.

10 d. vasario, Tautiškam 
t Name, 101-3 Grand Str., 
Ibus koncertas ir balius Lie
tuvių Merginų Unijos 54 « • i v • »—» n

Iš Central Brooklyno.
Central Brooklyno LSS 

kuopa auga. Paskutiniam 
susirinkimo prisirašė 3 nau-'ka‘t.c. Programas labai jvai- 
ji nariai. Dabar kuopoj, ro- nls; ąa]yvaus p. LSS. 19 kn. 
įlosi, bus beveik 15 nariu.\aikti draugijėlės choras. T-

Kuopa rengia šią subatą - --
dideles prakalbas su pamar- 
gininiais. Prakalbose 
giausia bus kalbama
moterų klausimą. Kalbėto
jais bus draugai: M. Račių-1 
tė Herman ir J Jukelis. A-į 
teikite visi. Pradžia 7:30. 1- , .
vyks Jefferson Hall, ant ras lr b_alllls nwteru drau- 
Hudson avė. 85.

Literatūros Draugijos 
kuopa taip pat auga.

dau-
apio

Komitetas.

.Hobokcno lietuviu atvdai.
3d. vasario, Imperial 

Hali svetainėj, kampas A- 
dams ir Third sts. bus teat-

kus veikalas “Karės Nuota-

LSS. 19 kuopos Vaikui 
Draugijėle jau antri metai 
gyvuoja. L. S. S. 19- 
tai kuopai nemažai lė-! 
suoja mokyklos užlaikymas. I 
Vienok kuopa i tai nepaiso Paji 

■ ir deda visas pastangas, kad;
Draugijėlę ir mokyklą užlai
kius. Vaikai mokinami lietu
vių kalbos, rašybos, dekla
macijų ir tt.

Dabar Vaikų Draugijėlės 
komitetas nutarė 4 d. kovo 
surengti koncertėlį, kuris į- 
vyks Tautiškam Name. Pro
gramą išpildys vaikai.

Utarninkų vakarais 
kai mokinami rašyti 
skaityti, nedaliomis, 10 
rytais, būna mokinami 
nų ir tt. Iki šiol vaikai 
vo mokinami bendrai, 
dabar jau bus išdalinti 
klesas. Mokyklą lanko 
virš 60 vaikų. Geistina būtų, 
kad daugiau vaikų lankytų 
ta mokyklėlę. Tėvai, norėda
mi pralavinti savo kūdikius, 
privalo leisti į šią mokyklą.

Po lošimui prasidės šokiai.
Kviečiame visus atsilankyt’.

Komitetas.

PAJIESKOJIMAI

H

vai-
ir

dai- 
bu- 
bet 
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LAISVE

PHONE W’MSBURGH 5413

DR. L COHN

MES PERKAM!

aprupi-

GEO LASKEVIČIĄ
A P. GI L

mus

V Garšva
314KANCIERIOTJOKŪBAS
Iki

CAFB

DOVANOS!!
29 m

N.

Prie 12 šliubinių paveikslų die
du vieną dideli paveikslą dova
nai. Darbą atlieku artistiškai ir 
nebrangiai. Ateikit persitikriat

Specialistas įvairių li
gų, o ypač vaikų, mote
rų ir prie gimdymo.
OFl'TSO VALANDOS: nuo « iki 10 v. 

ryto; nuo 12 iki 2 v. po pint; nuo 
6 iki 8 v. vak. Nedelioj iki 12 ryto.

Pranešu lietuviams kad aš 
laikau puikią Fotografijų Gale- 
riūp Padarau visokius pavei- 
kiSis taipgi traukiu veselijas.

Kas atsiųs dėl mus adresų 
pažįstamų iš mažų miestelių, 
duosime puikią dovaną.

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

Męs perkame ir parduodame 
visokios rūšies BIZNIUS viso
se dalyse Amerikos. Padarome 
visokias doviernastis pirkime ir 
pardavimo, imame visokias pro

Keturių veiksmų istoriška tragedi
ja iš Senovės Lietuvių Gyvenimo, bus 
lošiama pėtnyčioj ir Subatoj,

2 d. Vasario, Town Hall Svet.
STOUGHTON MASS.

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

TEISINGIAUSIA UŽEIGA 
3»3 WYTHE AVE., k>w». Nori* v 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone Greenpeint 6311.

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

name geriausiais auvonai 
išpildomo visokias aplik; 
einame už perkalbėtojus

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

pas mus. o užtikriname, 
busite pilnai užganėdinti.

žiedai vėliausios

yra

kaina

$1.00 ANT
savaite

Kerštas”

Mos jumss prisiusime

MMI

J S Stanaitis, 
Brooklyn, N Y,

tcli-
New
Mas-

k. ... |5.M 
ir aagičiaa.

A Stanaičio ir 
'Taipgi Juozo 

Sederavičiaus, 
Antano Žebrau- 
gub., Naumies-

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

o
r-»

<s»

307 Bedford Ave. Tarpe 2-roe Ir 
1-moe gatvių.

BROOKLYN, N. Y.

198-200 GRAND STREET
Tarpe Driggs ir Bedford ave’a, 

Brooklyn, N. Y.

'fi

>—•

Tel. 2372 Green point.

Fornišiai

■ ’■ ■

omet gėdinties. 
daro Jau ne- 

i nemalonumą 
tik ūmai pra
bų musų su- 
plaukams vais- 
”, Geresnių plaukam; 
inafugą” nėra!

a rys tą. kad Ta 
inkus, švelnus ii 
) galvoje bus ty 
yks ant visados 
daugiau neslinks 
a\ o plaukais! N< 
kieins plaukams 
ti dar dailesnius 

prisiusime Tau pačti 
bandymui “sampilą" 
ampomis persiuntime 
ndymui dėžutę “Dcr 
i. sykiu ir brošiūrą 
ikųs Plaukai".

SPECIALTIES CO 
Dept. 7

P. O. Box 37, Philadelphia. P/

Pajieškau sunaus Jono Millerio. Jau 
7 metai kaip persiskyrėm 3 metai 
atgal gyveno West Virginia. Švie
saus veido 5 pėdų ir 6 colių aug- 
ščio. Jis pats malonės atsišaukti 
arba žinanti pranešti. Busiu labai 
dėkingas. J Miller, 20 Mechanic 
st., Hoosick balls, N Y.

Pajieškau pusbrolio Povilo Lukosevi- 1 
čiaus, Kauno gub., Šiaulių pav. 
Prastavoniu kaimo. Seniau gyveno* 
Hartford. Gonti. Meldžiu atsišaukti 
arba kas žinot praneškit. D. Geluin- 
hauskis, 2728 Spring All. Pitts
burgh, Pa.

Pajieškau savo pusbrolio, kuris se
niau gyveno Buffalo, N. Y. vėliau 
išvažiavo į Broklyn, N Y, Paeina 
iš Kauno gub. Panevėžio pav., 

Pompenu parapijos, Rinkimų kaimo
Meldžiu atsišaukti. A. Arinonas, 43 
Nassau Str. Rochester N. Y

nitui gyVeno So. Boston, Mass , bet

V, VAIVADAS 
SPORTING CAF1 

Puikiausia ir švariausi*

TIKRA IR TEISINGA 
LIETUVIŠKA 
APTIEKA.

Sutaisau receptu^ tikrai, są- ' 
žiniškai, su didžiausia atyda, J 
nežiūrint iš kur jie butų gauti.. 
Patarimus duodu visiem ypatiš-’; 
kai ir per laiškus dovanai. Gy-4 
duoles siunčiu į visus kraštus« 
Amerikos, kas tik kokių parei
kalauja, ir kokios tik yra var- ; 
tojamos. Ypatingai užlaikau, 
visokių VAISTŲ NUO PLAU-I 
KŲ SLINKIMO, PLEISKANŲ 
IR TT., NUO PLAUČIŲ, RE U-I 
MATIŽMO, KOSULIO, NUO< 
PERŠALIMO, NUO SILPNU- < 
MO ŠIRDIES IR TT.

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

F. KUDIRKA,
Lietuvio Aptieka ir Savininkae

64 GRAND ST.
Brooklyn N. Y. 4

Specialistas vyrų, moterų, vaikų
pilvo, 
gum- 
slap-

Daktaras D. Waserman. kuris pasekmingai gydo ligas 
širdies, žarnų, nosies, gerklės, reumatizmo; nesveikumus 
bo gydome be operacijos ir įvairias kitokias ligas, taipgi 
tingas ligas. Mano gydymas yra pasekmingas. 
Jeigu kenčiate kokią nors 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 medicinos srity, aš galiu jums pagel
bėt.

rodos

phia I'a. Mai 
kas žino pram'

kau Jono

no Vaičaičio i

mer,

Pajieškau darbo į šlubą arba ant 
farmit. Darbą žinau gerai, esu jau
na moteriškė, Kam reikalinga, at
sišauki!. J Warksiene, 42 Railroad1

JOHN KiTLBOK
CAFE

DldeUs hotelis, *.er» vieta pi*- 
kelelvinglems, kambar’ 1 
syti pagal nuają 
buwlt užganėdinti.

(tad-

Hill, Waterbury Conn, 
8-10. Q

Užeikit ir persitikrinkite 
142 Grand St, 

BROOKLYN, N. T. 
Telephon® Stags 8534.

Pajieškau broliu Jono 
Antano E Stanaičo.

Biibilaičio, Juozo
Jurgio Balčiūno ir 
cko, Visi Suvalkų 
čio paveto. Meldžiu atsišaukti arba 
žinanti praneškit.
67 Ten Eyck St r
8—9

DENTISTAS
Giminėms ir pažįstamiems prane
šu, kad mano vyras, Stanislovas I- 
vaškevičius mirė Sausio 18 d, šių 
meili ir sausio 21 tapo sudegintas 
krematorijoj. Velionis paliko rno- 
terę ir 7 vaikus blogam padėjime. 
Kastancija Ivaškeviičene, 181 Gra
ham avė. Brooklyn N. Y

ANT PARDAVIMO. Parsiduoda-3 sa- 
liunai, geroj vietoj, geras biznis, 
Kainos nuo $3.500 iki $6.500, Kas 
norit pirkti, pasiskubinkit atsišauk
ti, 
J.

o gausit visas informacijas, 
Chcpinskas, Beal Estate Agent 
E. 19 th Str, Bayonne, N J,

Gvarantuota ant 20 metų
Uždėjimas kepuraitės 22

Užplonibavinias 50 c.
Išvalymas ....................................... Btc.
Nžplumbavimas aekse ............ $1.W«

Skaudantį dantį duok ištraukti 
ryte, o vakare apžiūrėt.

Sanitary Dental Parlor

JOHN KIJLtiUh SavIaLakai;
291 Wythe Ave., Cor. 3*. 1 ei 

BROOKLYN, N. Y.
Vol. 279 Greenpoint.

MELDŽIU ATSIŠAUKTI Petro Grie- 
šiaus ir Aleksondro Bartuškevi- 
čiaus, abudu Kauno gub., važiuo
dami iš Lietuvos Amerikon 1914 m. 
susipažinome. Jei kas žinote, ma
lonėkite prisiųsti jų adresus, duo
siu atlyginimo $5.00. P Stočkus,

Puikus namas 4 florų, po 4 ruimus j 
ir loiletai ant kiekvieno floro. Lotas 
25x100, ramios neša $804, 
$'•..000.

Puikus mūrinis namas 6 šeimynoms 
įtaisymais, 

raudos nAša $776, kaina $6.000.
Puikus mūrinis namas 2 šeimynoms 

su 11 kambariui, visi įtaisymai, rau
dos $370, kaina $3.000.

mane. Rodas duodame dykai. Su 
irba B. A. ZINLS, 287 Bedford

Brooklyn, N. Y. K C. Tasullo 
. 26 Court Str, Brooklyn, N Y,

Telepnone tunu ureenpoint.

9 Grand Street, Brooklyn.

kau dėdes Kazimiero Peliacko 
kuris antru kartu yra atvažiavęs j 
Ameriką, jau bus apie 11 m. Gy
veno daugiausia apie farmas Kuk- 
swool, paeina iš Suvalkų red., Kal
varijos apskr., Balkunų gmino, 
Kurciniškių kaimo, parap. Mirasla- 
vas su (Slabada) Taipgi pajieškau 
pusbrolio ir pusseserės Piliečiaus- 
kių Rumbonių parapijos ir tetos j 
Sinkevičienės su duktere Ona. Tai- > ♦ • 
pgi ir kitu giminiu ir pažįstamu. 
Meldžiu atsišaukti jų pačių ar kas 
žino pranešti, J Daugella, 151 
Hope Str. Brooklyn N. Y.

Dr. H. Mendlowitz

dau ligonius įvairiomis ligomis, 
o ypač mano specialu

tilt moterų ligos.

Gerai įsitėmykit adresą:

DR. U. MLNULOWITZ
271 Berry St., B: u'.)klyt),N.Y. 
f Kampas Su. 1-nios gatves, i

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

MACYS & MARCIN 
FURNITURE CO.

PulA-slr.-
>Iogsn pri- 
tmu» ko- 
aogražiaa- 

-aiai Ir vi
sados

talbiagą

Teisybe apie plaukus

Moksliškas,

3
n

3 o

Pasekmingas gydymas 
visai dykai.

Iriai renčia nraka1ha<? dk- knygut5a “Teisybė apie Plaukus” —. Aidi i engia pidKdlDdb, tub Parašė žinomas Europos specialistas.
Mes norime tave pertikrinti savo 
leaščiais. Calvacura Plaukų Gyouo-

plaukai žilsta? Ar tavo plaukai silp-,

augti 
už $1.00. haksuką Calvacura N r, Ii, 

1 Ar kenti slinkimą plaukų? Ar tavo'syku su augščiau minėta iliuostruota 
plaukai žilsta? Ar tavo plaukai silp- knygute. Iškirpk šitą kuponą ir siųsk 

!ni ir lūžta? Ar kenti nuo plaiskanų, J šiandien pas Union Labaratory, Box 
515, Union, N. Y.

KUPONAS.
Union Labaratory,

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

dengi; išlaidas siuntinėjimą knygučių, 
kurią už 10 ę. ir man prisiųskite. Taip 
gi prisiunčiu $1.00 už kurį meldžiu 

iBKaBciaiB. vBivavm® naunu j. prisius t Calvacura Nr. 1 ir augščiau 
lė sulaiko plaukų slinkimą, sunaiki- • minėtą knygutę. (Iškirpea įdėk šitą

j niežėjimo odos? Ar tu plinki ar pli-

Vietos Lietuvių Apšvietos_ . _ . • 1S augščiau minėtos plaukų ligos.Draugyste tikrai rūpinasi tuojau neatsidėlojant, jieškok pagel- 
apšvietos reikalais. Ji tan-'b<>s- Reikalauk musų iliustruotos

kusi jas, prelekcijas, stato i 
scenoj veikalus ir tt. Dabar į§kaščiaįs 1P SUIHIKG Į/*wv*r*»| ■LT-FF-__________________________ Ir.

iš viso iždo paskyrė $25. L.1 na plaiskanas? niežėjimą i'r pradeda' kuponą).

3 Vasario-Feb., L. T. N. Svet.
MONTELLO, MASS.

Tas nepaprastai puikus ir didelis 
veikalas bus lošta pirmu kartu šioj 
apielinkėj ir net visoj Amerikoj.Veika 
1c bus atvaizdinama užvilktos Meilės 
Kerštą ir mirtį D. L. Kunigaikščio 
Mangirdo. Taipgi užpuolimas kryžio
kų ant Lietuvos. Veikalas pilnas su
judinančių ir puikių scenų, teatras y- 
ra rengiamas sujungtom spėkom, L 
TR, VIESULĄ ir LSS, 86 kp. širdin
gai užkvieča visus atsilankyti. Pra
džia per abu vakaru 7:45.
. Tikietai 50 c. ir 25 c.

Su pagarba LTR. Viesulą ir 
LSS. 86-ta kuopa.

, . „ • <| ■ .-A'-

PERSKAITYK I
K.l«kv*«nai aan 
jas skaitytajam 
kuris aisira&yi 
pas mana “Lais 
▼ę" ant metą i) 
užsimokės $2.54 

ta. <awr, derans 
knyrų Tartis 
1 doleri* aih? 
“Kardą" ant naš
tą. Senas skai
tytojas, kuris at
naujina,

knyrų ui iOe. Kas ii neskaitančiu 
dar prisius ai “Keleivį” $1.50, <aur 
kny<ų ui 60c., senas skaitytejns 
ffaus\knyxų ui 25a. Kas prisius af 
“Kovą” $2.db, gaus knygų ui 7ie.; 
kas prisius ui “Kardą” $1.00,tart 
knygų ui X5c., senas skaitytojas ui 
25 centus. Kai uteiraiye “Naująją 
Gadynę”, kaina metams $1.50, bat 
gaus knygų ui 50c.

Tedėl visi užsiraiykit tues laik 
raičius per mano. Tiek pat niekSti* 
ml gausite gerų knygų pasiskaity
mui. Būtinai pasakyk apie tai sa
ve draugui ir pažįstamul. Kuygai 
duosiu tik “Laisvės” laidei.

Pinigu siųskit iiue adresui
J. POCIUS

HTt Mariarrt 8L. Pkllaielpkta. Fa.

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

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

DAKTARAS D. WASSERMAN
1335 Arch Str. arti Broad St. Philadelphia Pa.

Ofiso valandos: Kasdien nuo JO iki 12; nuo 1— 8 vai. vakare; 
Šventadieniais: nuo 10 i 2vai po pietų. Egzaminavimas dykai. 
Rodą dykai. Kalbame lietuviškai.

K. Hensas«•
j . ui

mus 
vergų, 
atstu- 
•av<> darbo beširdės

verg ini-ire-. M GOS.
v 't ra labai lengva išvengti ma
žų klinčių išaugant į dideles, 
jeigu urnai atida ant to atkrei
piama. Ir tas yra jūsų pareiga 
link paties savęs ir savo
rnynos tai \is atlikti.

Nuo skaudėjimo pilvo ir žar
nų, kaipo pl.>\imas skaudžian- 
cios .er'.'.s ntraukimui j save 
apmalšinimui dusulio, .mo gal
vos ir ausų skaudėjimo; cct.

apsirciškia esąs iš geriausių na
minių gyduolių, esančių ant

i’:ul.w>s, Xiurali- 
\|išliibiiiio, Dantu- 

ir Skaudėjitno Km 
nuo visokiu kilu nunia- 

lišku ligų, naudoki

PA1N-EXPELLER
kaipo seni) ir uztikėtini) draugą Sciniy 
nos p< r p iM’ šimimečio. Tik i
5o<-. Kunkule; galima gauti visose ap

prijos.

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

Geriausia pirmeiviška užeiga 
pas

JOSEPH LIPMAN, M. D
. Specijalistaa moterų ligą

E. 50th St., New York, N. Y 
OFISO VALANDOS)

10 vai ryte; nuo i iki 2 vai. p-
piet ir nuo 7 iki 8 vai. vakar* 

Nedėliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. liti 

riame ir pasakome visas ligas ir ps 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusiems b 
gontams parūpiname vietą, kol gydą 
si. Reikalui esant kreipkitės me- 
apžiūrėsime ir duosime prietellšką re 
dą. Patarnavimas visai pigua. Neu* 
mirškite mano antrašo.

DR. J. LIPMAN
314 E. KOth St., NEW YORK, N. Y 

•Kalbame lietaviškai.

>

CAFE IR POOL ROOM 
linksmai laiką praleist.

Tai yra geriausia vieta

K. HENSAS
SS Gold St,

BROOKLYN, N. 1.
Telephone: Main 7628.

4 /

EIDI SLINKTI
AVO PLAUKAMS?!
•turėsi daugiau kal- 

.1 tonuotų, resvų, krintan- 
įlėių, pleiskanuotų, ap
ie mirusių, žodžiu—ligui- 
fS-ių plaukų—ko turėtu-

■ii-lull

Lietuviška Krautuvi. 
l gauti įvairių muziko 
įvairių išdirbysČių, gra- 

. _ /- 
mafoną, —rekordus duodu dovanai, 

_ „J
kas kokiu myli, taip pat mano krau
tuvėj galima gaut visokių rūšių laik
rodžių ir laikrodėlių retežėlių ir dei
mantų, šliubiniai žiedai vėliausios 
mados parsiduoda nuo $5.00 iki 11 
dolerių pora. Už savo tavorą duodu 
gvarantiją. Agentams duodu gerą 
nuošimtį. Taippat pristatau geriausią 
muziką baliams ir veselijoms už že
miausią kainą. Su visokiais reikalais 
ypatiškai ar laiškai kreipkitės šiue 
antrašu:

Didžiausia 
kurioj galima 
instrumentų, įva 
mafonų. Kurie perka pas mane gra- 
mafoną, —rekordus duodu dovanai, 
visokį tautų dainų, maršų ir šokių, 
kas kokiu myli, taip pat mano krau
tuvėj galima gaut visokių rūšių laik-

689 —3rd
So

CO 

<0

O
V)

(/)o2 sava 
tam

LIETUVIS FOTOGRAFAS

ANTANAS STROKAS
88 Willow avė. kampas Clinton Avenue, Maapeth, F 

(vienas blokas nuo Lietuviškos bažnyčios.)




