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Laisves” bendroves kon
certas Newark, N. J. įvyks 
17 d. vasario Turnbull Au
ditorium, ant Market gat
vės.

Nr. 11

Šalin karė už Amerikos 
kapitalistų interesus! Šalin 
dipliomatų ir politikierių 
pinklės. Dar jiem negana, 
kad kraujuos paskendusi 
Europa priėjo prie sužvėrė
jimo. Jie nori, kad ir Ame
rika sužverėtų.

Amerikos darbininkams 
nėra svarbos guldyt savo 
gyvastis už tai, kad anglai 
ar vokiečiai, jų minos ar su
bmarines, nuskandis kokį 
laivą su kontrabanda. Tegul 
Morganas, Shwabas, ir kiti 
lupikai guldo savo galvas už 
amunicijos reikalus.

Tai ve ką sako didelė 
dauguma Amerikos sociali
stu. V x

Chicagoje įvyko musų
partijos Pildančio Komiteto, , . ,1 -j. . . -jv. .-vardan interesu pinigu mai-posedis ir po tam posėdžiui ’ . i .
sekretorius Germer pasakė, 
kad daugelis Amerikos so
cialistų atsisakys žudyties. 
Platesnių žinių apie Chica- 
gos posėdį mes neturime, 
bet visi ten priešingi ka
rei.

“New Yorker 
lung”, vienas rimčiausiu s 
cialistų organų, rašo,

Draugai, paremkite Par 
žiuj einantį tarptautišką n 
sų socialistų dienrąštį “Na- 
čalo”. Aukas siųskit per 
’’Laisvę.

- sauksimas Amerikos socialists
jos interesus.

’’New York Call” 
kad jisai bus priešingas ka
rei, nes ji vedama dėl kapi
talistu interesu, dėl užkovo- 
jirno naujų rinkų. ‘“New 
York Call” eisiąs prieš ka
rę, nors jį ir sustabdytų bru- 
tališka spėka.

Algernon Lee, Rand 
School direktorius ir Bou
din, vienas iš žymesnių 
teoretikų priešingi karei. 
Nuo Amerikos valdžios vei
do reik nutraukt kaukę, būk 
ji kariaujanti už ’’žmonišku
mą“ Ne už žmoniškumą ji 
rengiasi kariaut, bet už auk
so veršiu interesus.

“Novy Mir” — socialistų 
dienraštis rašo: “Amerikos

raso,

'daug amerikiečių gyvasčių. 
Žinoma, gyvastis amerikie
čių jiem maža terūpi. Jiems 
daug daugiau rūpi amuni
cijos gabenimas, nes Ame
rika nuo karės pradžios pa
virto į amunicijos fabriką 
dėl talkininkų ir Amerikos 
prekyba milžiniškai išaugo 
šios karės laiku.

Taigi, dalykas eina ne a- 
pie žmoniškumą, bet apie a- 
municionieriu ir i____
spekuliantų biznį.

NORI ARMIJOS iš 2 MILIŪNŲ VYRŲ; m a pilietiškų teisių tiems, 
kurie nedraugiškai atsilie
pia apie Did. Britaniją. Sis 
įstatymas palies tik natūra- 
lizuotus piliečius. Mat, Did. 
Britanijoj randasi daug 
naturalizuotų vokiečių ir 
austrų, todėl norima išleisti 
tokį įstatymą, kad paskui 
atėmus iš jų pilietystės tei
ses.

VOKIETIJA MANO PRI
VERSTI ANGLIJĄ 

TAIKYTIS.
Berlynas, 2 d. vasario.— 

Vokietijos ekspertai sako, 
jeigu jų submarines veiks 
smarkiai, tuomet į mėnesį, 
laiko jos galės britų ir ne- 
uertalių šalių paskandinti 
laivų, sudarančių milioną 
tonų įtalpos. Viso britų lai
vyno įtalpa skaitosi nuo 11 
iki 12 milionu tonu ir tik 
laivynas palaiko visą Brita
nijos judėjimą ir gyvybę, 
nes iš svetimų šalių atga
bena maisto, drabužių, amu
nicijos ir kitokių reikmenų.

Apskaitliavimąi parodo,

fe_______________________-
tuos laivus paima Suv. Val
stijų valdžia nuosavybėn, o 
jeigu jie nepasiduoda, —su
šaudo.

Suv. Valstijų valdžia buvo 
’pasiuntus savo inspektorius 
apžiūrėti visų tų laivų, bet 
kapitonai jų neįsileido. Da
bar eina gandas, būk vokie
čių valdžia išleidus įsakymą, 

Įšaukiant vaikinus nuo 18'1 jeigu tik kiltų karė tarp Vo- 
1-20 metų. Sudarius 2 milio- kietijos ir Amerikos, kupi
nu kareivių manoma siųsti tonai privalo visus laivus, e- 
Europon.

Kad turėjus galę sudaryti momentališkai 
tokią didelę armiją Morgą-[arba sunaikinti, 
no ir Shwabo vergai 
shingtone nori kuogreičiau- 
siai pravesti įstatymą apie randasi nemažai 
priverstiną 
kad galėtų išžudyti žiedus ----------
Amerikos jaunimo vardan VOKIETIJA SKANDYS 
plieno trusto ir armotų ka- LAIVUS BE PERSERGĖ 
ralių didesnes garbės.

iKtas pienas yra tas, kadi 
Amerika kares 
turi olgties panašiai taip, kuomet nuo pačios pradžios Įminti nei maisto, nei amu- 
kaip ir Japonija, tai yra, ne- europinės karės Amerikai |nįcy0>s p. priversta bus tai- 
siųsti kariumenę Europon, negręsė toks baisus 
o vien tik rūpinties apgint jus pačiai [

Siųs kareivius Europon

AMERIKOS GENERALIO 
ŠTABO PLENAI.

Suvienytų Valstijų gene
ralis štabas jau rengiasi 
priekarės su Vokietija. Ma
noma sudaryti kariumenė iš 

maisto dviejų milionu vyrų, pa-

Wilsonas krečia ‘fones’ 
kada šaliai gręsia 

pavojus.

Kuomet Wilsonas, po pa
sitarimui su senatoriais, ė- 
jo namo, tai laikraštininkai

sančius Amerikos uostuose
paskandinti 

kad jais
Wa-[priešas nepasinaudotų.

Kitų miestų uostuose irgi [kad nuo liepos iki rugsėjo
' ‘ i vokiečių uiėn. pereitų metų į Angli-

kareiviavimą, į laivų. Jie taipgi saugojami, ją buvo atgabenta 6,750,000

Įšo. Vardan interesų armotų 'puklause apie tai, ką jisai 
karalių, kurie siurbia Euro 
pos kraują, rengiasi prie1 
skerdynių neva “taiką my-1 . -
linti”. Amerikos valdžia.i^a3P rytoj jausiuosi... zi- 

. Darbininku klesa neturi 
įduot apsigaut.”

New Yorko Darbo Fede- 
Volkszei- lacijos komitetas, atstovau- 
—la so - jautis 300.000 v N. Yorko 

, kad rankpelnių, mušė telegramą 
vokiečių valdžia apskelbusi į Wilsonui, jog Amerikos dar- 
žiaurią kare su pagelba sub-.įlo interesai yra priešingi 
marinų, nepasiklausė r.. 
liaudies. Ten kaizeris ir

I darys.
Žinote, ka Wilsonas atsa- 

Z v

noma, tai “džokas”.
Tai, mat, kai}) “idealis” 

Wilsonas žiūri į dalykus pir
miausios svarbos. Jam. mat, 
fonės. savo kraštus.

Amerika vėlei 
atsitikime bedugnes kranto.

įvairių produktų ir amunici
jos.

Vadinasi, jeigu kas mėne- 
JIMO. sį vokiečiai pradės skandy-

stovi ant tį p0 | milioną tonų įtalpos, 
Dar J\ie" |tuomet Anglija pasijus ne

p:»o- kytis.

savo karei. New Yorko darbinin
kai pasmerkė kraujo trok- 

jo ministerial viską nutarė, •štančią kapitalistų spaudą, 
nors ir žinojo, kad del sub-; tuos šunlapius tulžies ir 
marinų užpuolimo gali kilti srutų. Susirinkime Labor 
karė. Tačiaus, Amerikos /Temple visi darbininkai pa- 
darbininkai turi priešinties sipiktino New Yorko kapi- 
karei, nes jiem nėra reikalo talistų spauda.

WILSONAS SAKO, KAD 
DAR NĖRA KARĖS.
Prezidentas Wilsonas sa-

pasakė, kad jisai turėjęs 
pertraukt dipliomatiškus ry 
sius su Vokietija, nesą

AMERIKA PRIE KARES BEDUGNES.

sulaužė duota
skandint laivų be persergė
jimo), bet jisai dar tikisi, 
kad ligi karės nedaeis. Jeigu 
Vokietiją pasitaisys, tuo
met karės nebus, sako Wil
sonas. •

Diplomatiški ryšiai su Vokietija jau pertraukti.

Subatoj po pietų specialės grasinimą skandinti laivus 
telegramos iš Washington©[blokados srytyje.
pranešė, 1* ’ ..............
ryšiai tarpe Amerikos
Vokietijos nutruko. Vokie- Įtrauks ryšius su Vokietija, 
čių ambasadoriui grafui von'jeigu ji sulaužys duotą žo- 
Benrstorff įteikta paspor-Įdį neskandint laivus be per
tas, o Amerikas ambasado- 'sergėjimo.
riui Berlyne, Gerardui,' Led valandą Wilsonas gali 
liepta apleisti Berlyną. j išpildyt vieną iš tų plonų, 

Wilsonas sakė prakalbą [nepasitaręs net su kongre- 
senate ir kongrese 2 vai. po 
pietų.

kad dipliomatiški: 3) Parašyt Vokietijai nau- 
ir'ją notą, kad Amerika per-

i įsivelti į karę, 
kaip šiuomi laiku. Vokietija 
pranešė, jog apskelbė Ang
lijos, Franci jos ir 
blokadą, dorodama atskirti 
jas nuo viso svieto lygiai

Tokie vokiečių pienai.

KARĖ Už AMUNICIJOS 
INTERESUS.

Dabar, kada Wilsono pa
liepimu sutraukyta diplio
matiški ryšiai su Vokietija, 
sekantis žingsnis bus karė, 
jeigu neįvyktų kokio politi
ško stebuklo, kam niekas 
netiki. Tai bus karė už amu
niciją ir už kišenių Morga
no, Schwabo, Gary, du Pon
io.

Toj karėj, kad pasotinus 
imperializmo dievaitį, gal 
būt turės žūti šimtai tūks
tančių nekaltų amerikie
čių.

RENGIMASIS PRIE 
KARĖS.

Suvienytos Valstijos jau 
pradėjo rengtis prie karės. Taip, kaip Anglija atskyrė 
1d. vasario Washingtone ta- Vokietiją nuo susinešimų su 
po išleistas įsakymas neiš-

ji duoti pasportų tiems pilie-[dama Vokietijos 
(ne-piam, kurie rengiasi važiuo-jTuo būdu visas

. , . j 250 VOKIEČIŲ SUBMARI-

ti į Europą.
Karės ir laivyno ministe

rijos deda visas pastangas 
apsaugojimui Amerikos pa
kraščių. Atlantiko laivynas 
prisirengęs prie kariško vei
kimo ir jo komandieras ne
pertraukia susinešimų su 
laivyno ministerių Danielso- 
nu. Išleista įsakymas padi
dinti apsaugą Panamos ka
nalo. New Yorko ir kiti; 
didesni uostai nuo 1 d. va-*

visli pasauliu, paralyžiuo- 
prekybą.

Atlantiko 
Norvegijospajūris nuo

NŲ.
Kai}) pranešama, Vokieti

ja turinti 250 submarin, 
kurios turės apsiausti 
Franciją ir Angliją ir atkir
sti join susinešimą su Ame
rika ir kitoms šalims. Vo
kiečių generalis štabas tiki
si, kad tuo budu tom vals-

ISPANIJA RENGIASI 
PRIE KARĖS.

Madridas, 2 d. vasario.— 
Iš priežasties Vokietijos 
paskelbimo, kad ji bepasi- 
gailėjimo skarulys visus pre
kinius laivus, plaukiančius įisario naktimis bus uždari ir Vokietiją nuo susinėsimų su 

i veik 
nuo kares pradžios apskelbė

šuolio apskelbtas blokados
srytyje ir kiekvienas laivas 'tybėm neužteks amunicijos 
kuris ten pasirodys, vis vien11 y duonos ir jos turės su- 
ar jisai bus neutralis ar ne- H^ti ant taikos.
neutralis, bus skandinamas 
be jokio persergėjimo.

Kodėl Vokietija taip elg
sis? Į tą klausimą Vokieti
jos valdžia ir jos atstovas 
von Benrstorff atsako,.kad 
Anglija jau seniai atskyrė

Angliją ir Franciją, nepai-jnei vienas laivas negalės iš- pasauliu, nes Anglija 
sau t, kad tie laivai 
lausys neutralėm šalim, Is- 
ipanija smarkiai, pradėjo ren 
■gtis prie karės. Išleista įsa
kymas armijai ir laivynui įkietijos randasi šie laivai: 
būti prisirengusiems prie President Grant, President i Vokietija norėjo taikos, ji!

Lincoln, Vaterland, Nas-[siūle taiką ir 1 
sawia, Armenia,
Pisa, Pennsylvania, Garbur, bet talkininkai atmetė 
Magdeburg, Adamsturm, ’pasiulijim.us.
Matador, George Washing-(kai, norį išgriaut Vokietiją 
ton, Kaiser . ,***.^*... —, --------— —
Friedrich der Gross, Prin- ja apskelbusi ' 

........... . cessa Irena, Grosser Kur- prekybai blokadą, 
sas greitai apleido miestą [furst, Barbarosa, Hamburg, dyti Vokietijos moteris 

Amerikos politikieriai bai-[San Luchar, kuriame jis bu- Koeing Vilhelm II, Allema- 
sostinę nia, Prine Eitel Friedrich, 

L v'.k...............................................................................Prine Joachim, Partonia,
žyme, kuriuos davė pereitą! Oficialiai Ispanijos vai- Maja, Clara Menning, In- 

demokratų lyderiais su sa- pavasarį. Kaip žinoma, tuo- džia paskelbė, kad jos laivai 
met Vokietija buvo pažadė
jusi neskandint. laivų be 
persergėjimo ir duot progą 
pasažieriams išsigelbėti. A- 
merikos politikieriai šaukia, 
kad Vokietijos apskelbtoji 
blokada spardysianti Ame- tija pradės jos laivus skan- 
rikos biznį ir pražudysianti jdinti. _ '

WILSONAS TURI TRIS 
PLENUS.

Nežiūrint to, kad Ameri
ka stovi ant karės bedugnės 
kranto ir kruvinas Europos 
rūkas žada persimest ant 
Amerikos, betgi Amerikos 
žmonių niekas neklausia 
nori jie ar nenori karės. 
Čia viskas priguli nuo Wil- 
sono, kuris tariasi tik su

vo “frentų” tulu pulkininku 
House. Wilsonas turi tris 
veikimo pienus:

1) Tuoj aus pertraukti di- 
pliomatiškus ryšius su Vo
kietija.

2) Palaukti iki Vokietija 
ištikrųjų pradės pildyt savo

prik- plaukti ir įplaukti.
. New Yorko uoste randasi .Vokietijos blokadą. Akis už 

..„c dantis už dantį! Toks 
dabar bus atsakymas Vo
kietijos.

.27 vokiečiu ir 4 austru lai-'akį — 
[vai vertės $28,990,500. Vo- dabar

t ikti ant taikos.
Amerikos karės ekspertai 

sako, kad 250 submarinu 
užtenka, kad suparalyžiuo
ti Anglijos prekybą, jeigu 

, tik Anglija nepajiegtų tam 
pasipriešinti.

Vienas New York advo
katas Klein parašė Wilsonui 

i laišką, kad jeigu tik Ame- 
irika bent tris mėnesius ne- 
kariautų, tai Anglija pri-

3 versta būtu taikinties. c

PREZIDENTAS WILSO
NAS ŠAUKĖSI PRIE * 

DIEVO.
*

Prezidentas Wilsonas, 
kalbėdamas apie dabartinį 
Suv. Valstijų padėjimą, 
šaukėsi prie dievo, kad jis 
Ameriką išgelbėtų nuo įsi
kišimo į Europinę karę.

šimtą sykių geriau prezi
dentas butų padaręs šauk
damasis prie Morgano ir 
kitų kapitalistų, o ne prie 
dievo. Ne dievas, bet Mor
ganas ir kompanija traukia 
Suvienytas Valstijas į karę.

EXTRA
su.

Taigi, pasirodo, kad ir 
republikoniškoj Amerikoj, 
lygiai kaip ir Europos mo
narchijose, karės apskelbi
mas priguli nuo vieno as
mens.

KĄ SAKO AMERIKOS 
POLITIKIERIAI.

būti prisirengusiems 
kariško veikimo.

Ispanijos ministerių pir
mininkas Romones buvo 
atsilankęs pas Suv. Valsti
jų ambasadorių Joseph E. 
Willard ir jiedu kalbėjosi a- 
pie 1 valandą laiko.

Ispanijos karalius Alfon-

kariaujančių'
KĄ SAKO AMBASADO
RIUS BENRSTORFF.
Kuomet ambasadorius

J()s .Bernstorff atsiėmė savo

---------------e

Bogemia, šalių atstovų konferenciją,
— 1 K 1 XX 1 .X . « » XX J XX

Jie, taikiniu- pasportą, tai ant visų laik-
_ ( ... *’ 1 --~--.-l-.L-- ...L-_

Wilhelm II 'Austriją ir Turkiją. Angli-,];o neatsakė: jisai tik gynė
T3..U. I;., ’ Vokietijos Vokietiją. -rTiesa, Vokieti-

raštininku užklausimu nie-

šiai dūksta ant Voketijos Ivo ir atvažiavo i
* * iir kaltina ją prižadų sulau- Madridą.

džia paskelbė, kad jos laivai 
plaukios į visas šalis ir ap

saugojimui jų bus pavar
toti kokie nors budai.

Vadinasi, Ispanija irgi 
gali pradėti taip greitai ka
riauti, kaip greitai Vokie-

_ „ —rTiesa, Vokieti
ja žadėjo neskandint laivų 

ir be persergėjimo,bet ir reika 
vaikus, neleisdama įgabeni !}avo iš Amerikos, kad A- 
net, pieno ir duonos. Tai merika paragintu ir Angli- 
Vokietija spirte spiriama ja sušvelnint Vokietijos blo- 
atsimokėt tuo pačiu. Ji da- kadą.bet Amerika to nepa- 
bar pasirūpins, kad joks lai- 'darė.
vas neužklystų Italijon, _________

nori iszu-

Francijon, Anglijon ir Ru
sijon.

O iš Amerikos tiktai vie
nam pasažieriniam laivui 

(American 
keliauti į

NORI ATIMTI PILIETYS- 
TĖS TEISES.

Londonas. — Anglijos vi
daus dalykų ministeris įne
šė į parlamentą sumanymą

Austrijos randasi: Dora, 
Ira, Marta Washington, Gi
rnai aja.

Dabar šie laivai randasi 
po didžiausia apsauga ir
jeigu tik tarpe Suv. Valsti- per savaitę 
jų ir Vokietijos tampa per- Line) valią bus __—— e r-----------_______
traukti ryšiai, tuojaus visus Angliją į uostą Falmouth, J išleisti įstatymą apie atėmi-

Amerika pertrauke 
diplomatiškus ryšius ir 
su Austrija ir, veikiau
sia, pertrauks su Tur-. 
kija ir Bulgarija.

“New York Times’* 
rašo, kad Amerikoj yr* 
buk tai 10.000 vokiškų 
šnipų.

New Yorko socialistai ren 
gi a šį panedėlį milžinišką 
pro testo mitingą prieš karę 
Carnegie Hall.

LSS. 19 kuopa rengia pro
testo prakalbas prieš karę 
6 d. vasario, 8 vai. vakare^ 
New Plaza Hall.

• '

Wilsonas šaukiasi prie 
neutrališkų šalių, kad palak 
kytų Suv. Vaisi. J •

■



ikraščiy ir Gyvenimo Apžvalga
vežimo socialpatriotišką ba
lastų. Žiųoma, mums nėra 
ko raudoti dėl socialpatrio- 
tų nelaimės. Šveicarijoj jau 
nuo labai senų laikų gyvuo
ja taip vadinamas “Gruetli-

Keletas žodžių apie Philadelphijos

ŽMONIŲ VALIA JIEMS nios. Ateiviai darb. ras šiau- rių irgi atšalo, pamėginsi- ’verein”, kur spiečiasi liau- ,
NIEKNIEKIS. ----- a--:— ------------ 1— . 5 -inc rlininlroi iv 111 ’ i n fnl i o'n nni 1

Philadelphijos kriaučių nepalengvino tų taip bjau 
streikas tęsiasi jau trečia rių darbo ir gyvenimo są-

Klerikalų deklaracijoj, t . 
teikto j veik visiems Wa- 
shingtono ambasadoriams, I 
reikalaujama, kad visa etno-

daugiau konkuren- me mesti į jas retrospektyvį dininkai ir jų'inteligencija.
1901 metais tasai vereinas

riuose
. tų, negu jie rasdavo iki žvilgsnį.
1“ | karės, o tuomet bus visiškai

inaturalis dalykas, v
[daugelis jų pradės važiuoti'(VI ir III) širdingiausia pa- mis. Nors ir susivienijęs su 
į pietų valstijas. Pietuose gi[dėkavojo “Kovos” i “X1-- :
rvirimniįvin cahrffftc fiivnc I io«ins Gjld” TP d n 1<C

sąvaitė ir viskas einasi pa- lygų? Tas aiškiai darbinin-jiavinįmas _ .]
| sėkmingai. Streikuoja vi- kams parodo, kad jie netu- daugiau 
si šio miesto kriaučiai ri pasitikėti ant bosų malo-1

kokių priežasčių buvęs mo- 
kytojum žmogus atsisako. Į 
jo vietų paskiria kitų, ir 
kaipo naujas, nepatyręs vė
la j ieško ir, laikų gaišina, 
dėl suradimo tinkamos tvar
kos, — mokyklėlėje. Vaikų 
lavinimas —mokinimas turi 
būti daugiau apkalbamas 
per musų laikraščius. Tuo- 
labiaus,kada pradėjo drau-

siškai Tiktai dvieju rajonų kon- susivienijo su partija labai ? T” . nuvT\. K nmiu- per musų
jeigu ferenciju delegatų didžiuma'geromis dėl vereino sulygo-j stl,elkuoJa kur!u"s ];es’ t,kant i°r«a"^°-|labiauS,kada pradėjo
žiuoti'(VI ir III) širdingiausia pa-'mis. Nors ir susivienijęs su n(ekas ^.tikėjo įsunktos spėkos. 1 ikta> organi- |gijos tverti tokias

_ „ ,se gi'dėkavojo “Kovos” ir “Nau- partija, vereinafs turėjo savų1 ,stle!kan’ !valka. ?SU1. Pa-/uotą spėka piispma juos iav;ntį mokyklėles, 
grafinė Lietuva butų sulieta gyVCnimo sąlygos turės pa-1 josios Gad.” redakcijai “už centro komitetą ir gyveno ry^hnga. Nežiūrint ant po-.pagerint darbo sąlygas n Ir kad tag darbas 
__s----- _ ,____  įjjvv.m.v jj ....... j............... t I ipnn« ir vn kotu '/.įminimo ta visko, n.t nikvti. Pavie- v . .. y___ -vienan politiškan kunan. 7
Ergo— Prūsų Lietuva, net |......
jos žmonių nepa^iklausus, sumažėjus dt
norima suliet su -1 1
Lietuva. Antra vertus: prie iniiai pradcjo kilti ir 

■ etnografinės Lietuvos musųlma pps p. toliau.

gerėti. Jau ir dabar, prade- revoliucijinę jų poziciją”, atskiru gyvenimu. Jame vi- 
nus negi ams iš ten bėgti ir Tačiaus ir tenais buvo žy-'suome t viršydavo oportuni- 

. -darbininkų skai- 
Didžiaja[^juj pietuose, algos

mi mažuma, kuri paaštrėji-
žy- me laikraštinių santikių ma

žino-1 te klaidų ne viename kuria-
me bent laikrašty, bet vi-

hcijos ir valkatų žiaurumo,'tą viską atlaikyti. Pavie- 
pikietavimas nesiliauja, At-'niai prižadėjimai nieko ne-' 
sibūna i
mai nekaltų žmonių, bet apginti. Tiek jau metų kaip 
tas viskas streikierių nenu-'darbininkai neša tą sunkią 
gązdina. Pas juos atsiranda gyvenimo naštą, bet mūsų 
dar didesnis entuziazmas, bosai nesusiprato pagerinti ( 
pakyla energija ir jų eilių musų būvį. Ne iš savo loskos1 
nesulaužys niekas. Bosai jie duoda šį bei tą, bet iš 
griebiasi visokių priemonių, prievartos, kada darbininkai ‘ 
kad tik suvadžiojus strei- susiorganizuoja Į uniją, ka- 
kierius. Atsiunčia provoka-'dą pas juos įvyksta vienybė, 
torius prie svetainių, kur Todėl, nei vienas darbinin- 
laiko mitingus ir kalbina kas iš ])raeities patyrimų, 

įjuos grįžti atgal į darbą, negrįžš į darbą, kol nebus
, ką'pripažinta unija, nes tik uni- 

tiktai jie nori. Platina visos-ja gali priversti tuos priža- 
kias paskalas, kad streikas, [dus išpildyt, 
girdi, jau užsibaigė ir kad'

[ našesnis, tie žmonės, kurie 
stovi arčiau tokių mokyklė-v | . vi • •• i • MŪVI d! VldU Lunių lllVAVjr

masiniai, areštavi- reiškia, jeigu nėra kam juos arba yra jų mokytojais, 
pradėtų daugiaus kalbėti a- 

,pie tokių mokyklėlių palaiky 
Imą, tvarką, veikimą ir abel- 
jnai tą, kas suteiktų progą 
pasinaudoti kituose miestuo
se esančioms tokioms pat 

j mokyklėlėms. Net ir vaikai 
įžingeidauja išgirsti, kas yra 
įrašoma laikraščiuose apie jų 
veikimą.

Toksai apkalbėjimas būtų 
[naudingas ir tuomi, kad vie
tose kur dar nėra panašių 
mokyklėlių įkurta, musų 
draugai, pamatę, kad tas 

Visi faktai ant svieto liu- nėra jau toksai nepakelia-

Jau (liktas | mokyklėles tuojaus {steigti. 
LSS. 9-to susivažiavimo

stiška taip vadinamo kons- 
truktyvio socializmo sriovė. 
Karei prasidėjus, Gruetlive- 
reinas virto lopšiu socialpa- 
triotiškos agitacijos. Kai
rieji draugai vis labiau ir 
labiau pradėjo į jį šnairuot,

klerikalai visuomet priskai-
tydavo ir tas Vilniaus r
Gardino gubernijos apielinJf1\gira;'T7naus''w7vii'gi'n. ...................
kės, kur gyvena gudai arba[ir Virginijos jie navažiuoja ir jos priešai priėjo prie tai- pagaliams pastarajame par-

• sugudėję lietuviai. Norės ar[įr sudaro tiktai dvi'kos tiktai tuomet, kuomet ir tijos suvažiavime Gruetlive-

Ligi šiol lietuvių darbiniu-(suose. 
ir kų pietinėse valstijose kai]) I Rajono konferencijoj 

Kovos”, taktikos šalininkai

nenorės tie žmonės dėties et- ‘farmerių koloniji — viena vieni ir kiti atsisakė nuo sa- reinas išprašytas lauk 
nografinėn. Lietuvon. musu A]abamoj, kita Louisianoj.

na galvos. Teisingumo prin- pcrsikei’tus, galima
cipą jie pakeičia prievartos kad vis didesnis

...................___ ___________vo rezoliucijų. Vieton užgy- partijos. Partija dabar 
klerikalamas tatai nekvarši- Tačiaus, gyvenimo sąlygoms rimų

,-------- viviu vis luuusins j

principu, gerai žinodami, darbininkų skaičius pradės 
kad tuo būdu ruošia ateities apsigyventi ir pietuose.

I

ar papeikimų tie 
laukti, draugai atsistojo praktiško 

lietuvių darbo pamatais, nutarę su-

Lietuvai painiausių tautiškų 
kivirčų. Tais ginčais labai 
įgudrėję naudoties didžiųjų 
valstybių valdininkai, kurie 
prie kiekvienos progos pila 
alyvos į tautiškų ginčų ugnį ---- —

KAME DALYKAS?

dalies, apsivalė nuo patrio
tišku, karingu elementu ii ;v ... . ,
galės eiti tiesesne, revoliu- l^am> Jie™ viską, 
cijinio darbininkiškumo li
nija.

rengti visą eilę pramogų 
naudai LSS. namo ir “Nau
josios Gadynės.”

V Rajonas, pagirdamas 
“Kovą” ir solidarizuodamos 
su tikro, nuoseklaus -tarp- 
tautinumo dvasia, vistik sa- 

ap- kosi rūpinąsis ir kitų ęo- 
- Ji- cialistiškų laikraščių reika- 
ilgą'lais

žygį, kurį užbaigs apie vi-.išreiškiąs norą, kad 
durvasarį. Pildantysis ko- butų su Sąjunga, 
mitetas musų organizacijos 
įsakė jam apkeliauti visas 
musų Sąjungos kuopas, sie
kiant net Pacifico pakraš-

Tvėrimas naujų kuopų, sykiu bara ir
Istiprinimas senų, instrukci- vartojimo netikusių būdų sa 

kia, aukų rinkimas 
steigiamajam namui, tai vis ką nors, nei peikdamas, 
technikos darbas, kurį tu -*mandagioj rezoliucijoj pri
rėš atlikti LSS. sekretorius [mena tai, kad ginčai turi 
vertėjas. Greta šito techniš- būti principiališki. 
ko darbo drg. J. Stilsonui 
išpuls didelė priedermė sus- rezoliucijų turinį lengva su- 
tiprinti sąjungiečiuose tą [prasti, jog socialpatriotizmo 
entuziazmo dvasią, kurią 'obalsiąi musų Sąjungoj 
mes vadiname sąjunginiu veik ir neturi pritarėjų. Są- 
patriotizmu. Mes manom,!jungiečiai pritaria tarp- 
drg. J. Stilsonui užteks ir [tautinei pozicijai. Musų 
mokėjimo ir žinojimo, kad laikraščių santikiuose dau- 
pabaigus savo Odisėją grįž-[guma sąjungiečių mato per 
ti pas Philadelphijos peną-’daug aštrumo ir nuosekles- 
tus linksmais rezultatais. O nieji jų pamini tai savo re- 

com- zoliucijose. Principialiai gin- 
ir sveiko humo- čai anaiptol neatmetami, lik

DIDELĖ IR SVARBI 
KELIONĖ.

3 d. vasario drg. J. Stil- 
son, LSS. sekretorius, 
leidžia Philadelphiją. 
sai drožia į svarbų ir ne atmetęs jų, bet 

jie
Kad šiurkštus santikiai 

musų laikraščių tarpe yra 
begalo kenksmingi musų 
darbūi, rodo, kad ir šitas 
faktas: atsimenat, kad 
“Kovos” red. kvietė draugus ‘čių 
siųsti jai atliekamų knygų, 
o ji žadėjusi pasiųsti tas 
knygas Rusijos belaisviams 
Vokietijoj ir Austrijoj. 
Knygos žadėta siųsti per 
socialdemokratiškas rankas. 
Tą “Kovos” atsišaukimą pa
dėjo ir “Laisvė”.

LauKvme, laukėme pasek
mių ir nieko nesigirdi. Gal, 

. koks vienas kitas geradėjas 
ir prisiuntė kokią knygelę.

Žiūrėkit, kas girdėt kle
bonijose. Kun. A Milukui 
paraginus dėti aukas ir 
pirkt už jąs belaisviams 
knygų, kunigai ir parapijo- 
nai subruzdo risčia darbuo
tis. Ir štai, “žvaigždėje” 
jau garsinama, kad klerika
lai sumetė $922 ir už tą su
mą pirks davatkų gadzinkų ’pagelba kelionės su 
šventų istorijų, katekizmų ,se- 
ir kitų klerikališku balabai- Drg. J. Stilsono uždavinių 

švies” lietuvius be- svarbumą mes galime su
lygini nebent su ta misija,

Ar bereikia dar komenta- k°kią atliko drg. P Grigai- 
rų? O juk kaip tik šiuo lai- .
kų įvyko musų rajonų kon- s&i pirmu kartu pribuvo. A- 
ferencijos, įvyko daug pasi- merikon. Drg. P. Grigaičio 
kalbėjimų ir parašyta gana'Pail}0^a* buvo_tuo cemen- 
daug visokių rezoliucijų....

kų ir 
laisvius.

IV (New Yorko) rajono 
konferencija, peikdama 
tuos laikraščius, kurie ata
kuoja “Kova”, tuom pačiu 

” dėl |

galite eiti dirbti. Streikie- (|]ja> kad bosų vienybė jau mas darbas, galėtų panašias 
riai tas visas meksystes per- pradeda krikti. Jau diktas[mokyklėles tuojaus įsteigti, 
mato ir supranta, kad no- [skaitlius firmų pasiūlė 48 LŠS. 9-to susivažiavimo 
įima užmesti ant jų meško- ya] oo savaitėj dau- delegatai pripažino reika
le. Lapės gudrumu nori vė- giau mokesties. Jeigu bus dingu tverti, Sąjungos kuo- 
la susigrąžinti juos atgal galutinai susitaikyta su

« |pakrikusius ir dar labiau jOms, jeigu darbininkai pri-‘Draugijėles
RnnM^r1- 1 stul.l’as .Ehh« ■ siurbti iš jų kraują .ir pra- <jms taR išl s tai sugrįžš :
Root išsižiojęs agituoja uz kaitą. Kurgi buvo pirmiaus , . . , ‘
įvedimą visuotino kareivia- tie geradariai, kodėl jie ne- atga 1 darbą apie 2,o0° 
vimo. Visi jauni vyrai turi atsižvelgė į darbininkų var- K] 
eiti kazarmėn — šaukia ji- gingą gyvenimą, kodėl jie

MARGOS 
MINTIS

vimo. Visi jauni vyrai turi

sai kiekviename patriotų 
mitinge.

| Bet kada buvo pilietiška ii__ - •. v _ i
jų davimas, ten kur jų rei-[vo pozicijai ginti. Gi Chi- g^įto ties C 
kia, aukų rinkimas LSS. cagos ra jonas, nei girdamas R00t’as buvo tuomet

kriaučių.v
J. A Bekampis.

Vaikų Draugijėlės
Suglaudus daiktan visų tų

karė ir žmonės, kaip musės,
• ties Gettysburg!!.

.... ___  ____ ; 20
metų amžiaus ir, laidokas, 
nei nemislijo mirt už tėvynę. 
Jisai sau rainiai flirtavo 
Hamlton kolegijoj. 

$ s|i * *
“Saulė” rašo, kad varga- 

mistra Šimkus dar pildo sa-! 
vo dins tą ir “du dorian j a” 
Šenadory.

Beje, apie Šenadorį. Per, Sunku yra žinoti. Laikra- 
svecių prakalbas jie ten su-'šiuose / “ — ‘
linko Liet, šelpimo Fondui na-kita korespondenciia,

poms panašias “Vaikų 
s” ir tai mes tu- -

rėtume atsiminti.
A. Staniškis.

RAPORTAS “AIDO” 
CHORO.

“Aido” choras lošia gana 
žymią rolę vietos darbinin
kų gyvenime ir todėl jo dar- 
bavimos metinė atskaita bus 
\isiems įdomi.

Pereitu metu sekretorius 
drg. Aleksaitis išduoda se
kantį raportą.

1916 metais atlaikyta 12 
mėnesinių susirinkimų ir 1 
ekstra. Nuo 1915 metų Aide 
dalyvauja 23 dainininkai; 
per šį metą naujų prisirašė 
35. Taigi, šiuomi laiku cho
ras susideda iš 58 narių, ku
rie sudaro, vyrų, moterų ir 
maišytą chorą.

1916 m. dainų repeticijos

Imas tokios mokyklėlės, toms 
draugijoms, kurios ją įkūrė, 
pinigiškų nuostolių neneš
tų.

Antra, tai vaiku lavini- 
mas. Praeitis parodė, kad 
maži vaikai greičiau išmok
sta dainuoti, negu jau suau
gę žmonės, tik jiems reika
linga parinkti tinkamos dai
nelės, kurių gaidos būtų 

.. VJ.. .. . suprantamos, lengvos. Ge- 
R J!V'’iausia sudainuoja dviem

balsais daineles. Tik tokių 
tinkamu dainelių dar labai, c * f

.mažai pas'lietuvius yra, 
u am pana- n01.]nt ?umoRinti keturiais 

, tai stačiai jiems nu-. 
buna1

Paskutiniais keliais me
tais pradėjo tvertis “Vaikų 
Draugijėlės”, ten kur, dau- 
giaus yra lietuvių, kur dau
gi aus progresyviškų drau
gijų, tenais buvo tinkames
nės sąlygos tokių mokyklėlių 

I įkūrimui.
Kiek randasi tok iii mo

kyklėlių Amerikoje?

apie 80 doleriu ir džiaugiasi kad “atsibuvo vaikų draugi-! 
ta didele” auka. jėlės ‘Žiburėlio’, koncertas1

turėta 53. Ekstra praktikų 
1 i paskirtų per mokytoją buvo 

38. Per tą laiką naujų dai
nų išmokom 10.

■siliosta ir pasekmės buna! '^.'kvietimų dalyvauti į- 
nekokios. pm™ pramogose ir vaka-

I ruošė 32. Patarnavom 26 
Su mokinimu skaitymo ir (draugijom. Atsisakėm daly- 

rašymo lietuviškai, yra daug\-aut' 8 draugijom. Tarpe

jojo amerikoniškas “ 
mon sence 
ro dvasia lai bus jam šaunia [norima, kad jie būtų vėda-jv . . ---- ..... ..

mi nuoseklaus principiališ- Jdgu Montello (3.-[t.c.pai ziniųi visgi galima nu-1
kūmo vaga.

Mums rodosi, kad jeigu 
kas nors, kuris bent laikra
štis norėtu tvirtint, kad tik- 
tai jam išreiškiama absoliu- 
tis užsitikėjimas, tai butų . 
padalyta stambi klaida. Sa- dlos- 
jungiečių “common sence”) v 
mato plačiau ir žiuri to-' Mažojo Astoro užlaikymui 
liau. O visų labiausia jis ^asdien reikia $71.46. 
žiūri Sąjungos vienybės, to 
didelio obalsio, kurio išsiža
dėti nėra mažiausio reika-

111 OCL 111 lAcl Į 
nkenybė-!

1906 metais, kada

NEGRŲ KLAUSIMAS IR ™<jn.
MES.

tu, kuris sujungė iškrikusias 
kuopas bendro darbo verS-

“ . Drg. J. Stilsonui tuo 
žvilgsniu bus lengviau. Ji
sai visur ras ne tik labiau 
ar mažiau sustiprėjusiasVis didesnis ir didesnis 

negrų darbininkų skaičius kuopas, bet ir nusistovėjusią 
plaukia iš pietinių valstijų į vienybę organizacijinė ' 
šaurius. Ypatingai daug ne- ties. Tačiaus vienu t 
grų pribuna į New Yorko, giu drg. J. Stilsonui 
Pennsylvanijos, Ohio 
New Jersey valstijas.
daiigi ateivystė iš Europos[vo pakilusi ir psychologiška 
kaipir sustojusi, o darbai atmosfera buvo begalo gera 
eina labai gerai, tai neg- [prakalbom. Kas kita dabar:! 
rams pribuvėliams gana pa-[jau iliuzijų nėra; visuomenėj 

srio-

;s min 
atžvil- 

bus 
iv!daug sunkiau, 1906 me- 

Ka- tais visuomenės dvasia bu-

ranku gauti ir darbas ir aiškiai pasidalinusi į 
geresnės gyvenimo sąlygos, ves, pagelbos iš svetimųjų

Pietini;! valstijų guber
natoriai ir nuėstų tarybos 
prievarta mėgina sustabdyt 
negrų ėjimą šiaurėspi, bet, 

į žinoma, tas veik nieko ne-
■ gelbsti. Pasekmės negrų

negalima gauti.

PO RAJONŲ KONFE 
RENCIJŲ.

gelbsti. Pasekmės negni Dabar kada praėjo visa 
kraustymosi turės šiokiu ar j eilė LSS. rajonu konferen- 
tokiu būdu atsiliepti darbo cijų, dabar, kada.ir rašalas, 
rinkoje, ypač kada karė pa- kuriuom parašyta tos nuo- 
sibaigs ir Amerikon pradės širdžios rezoliucijos jau 
važiuoti naujos ateivių mi- (išdžiuvo, o jausmai jų auto-

Atsiminkime, kad Šenado- ar į.ea 
ry bus daugiau, kaip 10.000 ^jaa jj

000 gvv.) sumetė daugiau,, 
kai]) $300, jeigu

n_ j (5000 gyv.) sumetė apie 
,$250, —tai ką giliuoju tie 
80 dolerių?

Šenadoriui reikia operaci-

IšMETĖ SOCTALPATRIO- 
TUS.

Laiminga buvo Italijos 
socialistų partija, dar prieš 
šią didžiąją karę išmetusi iš 
savo eilių tarpo supatriotė
jo sius socialistus. Kada ta 
“boba” tapo išmesta iš ratų, 
tai ratams pasidarė leng-

[manyti, kad tokių Vaikų 
Newarke,Draugijėlių, Mass, valstijoj 

bus daugiausia.
Neliek svarbu butų suži

noti, kiek tokių 
mokyklėlių randasi Ameri

. rašymo lietuviškai, yra daug’vaut' 8 draugijom, 
vaikams trukumų. Tinkamų vaikams draugijų, kuriom patarna- 
Ameri- jv(1 \ t 11L J 11.111 0 1 cl 1 1 a" vom yra 4 svetimtaučių.

ne-

ir šitas lavinimas 
tos mokyklėlės tvarkosi irJ kta pačių mokytojų 
kokias jos duoda pasekmes.

Tas viskas priklauso nuo 
to, kai]) supranta savo už
duotis tie žmones, kurie to
kiose mokyklėlėse mokyto
jauja.

Gerai tvarkoma tokia

ninku ir i mėnesi tiek 
gauna ii’ tai turi išeit.

Kas kam rūpi, o popiežiui) 
rūpi bažnyčių vienijimas. |“Vaikų draugijėlė” gali pa
Europos skerdynes patogus dengti visas savo išlaidas, 
tam laikas.

iru
kai]) tai: randą už salę, ku
ri o j e m ok i n ama,m oky to j ams

Paryžiaus, tarptautiškam mų vaiku mokinimui knygų 
dienraščiui “Načalo” polici- čia ir 11, 
ją uždraudė rengti koncer- Tokia draugijėlė, gali su

las rengti “koncertą” ar susi
nčiau ii' dabar mos visi di- laikraštis pasmaugti. Kuo-^mokinti tinkamą jiems te- 
Klžiuojames musų draugais[met redakcijos atstovai nu-[

ėjo pas policijos viršininką mų visuomet publika ronka- 
rž- si skaitlingai ir draugijėlei 
i- pelno gali likti gražaus, 
■a- Tolinus — galima kreiptis i 
en pažangiąsias draugijas, kad 

aukuotu iš savo iždo, dėl

Pa- Išviso publikai sudainuo- 
nuo- ta 95 dainos. Daugiausia 

dainuota šios dainos “Pir- 
sisiu, eisiu pas 
Piktąją sėklą iš-

Vieta mokyklėlei tankiau- myn”. 
šia buna neatsakanti, nėra mergelę”, 
tinkamų stalų, krėslų ir tas rausim”. Žymiausi dalyva- 
viskas duoda vaikams tik vimai buvo: koncerte LŠF., 
progą surasti išdykavimui Politikos kliubo, LSS. 1 ra- 
priežastis. Reiškia, daug de- jono išvažiavime ir Sietyno 
dama darbo ir pinigiškos'choro koncerte, 
paramos tokių mokyklėlių
palaikymui, o naudos gali du koncertu, įvykusiu 20 d. 
būti labai mažai. vas. ir 5 d. lapkr. 1916,

Patsai “Aidas” parengė

vas. ir 5 d. lapkr. 1916,
Apyskaita choro. Nuo 

kvmas trumpas — sutvarky- 1915 metų liko balance $117. 
t i jas tai]), kad jos atsakyti! 18; šiais metais įplaukė — 
savo užduočiai. i $265.78. Išviso pasidaro

Mes tokių mokykleliv 
orkymui negalimo panau-

o ant tokiu parengi-plod visų tu “būdų”, kuriais [jome $240.55. Atimant

mu šios karės metu. Jie paklausti, kodėl . jisai už 
tai bent nesutepė musų rau- draudė koncertą, viršinin- 
donos vėliavos ir mums, A- kas atsakė: “II faut tra 
merikos socialistams,, nė
ra smagesnio, geresnio ar- guerre.
gumento polemikose su savo me. Tai reikia darbuoties).[palaikymo tokios mokyklė- 
priešais, kaip nurodymas į . Draugai, I__ ,
Italijos Soc. Partijos veiki- paaukaus “Načalo” palaiky-'tėvus, kuriu vaikai 
mą. "------  - ’ -------- - ------- " "

vailler. Nous’ somnie 
guerre.” (Mes juk kariauja

Šveicarijos partija irgi Paryžiaus policijos viršinin- rėti parąma 
nutarė išmesti iš partijinio įkas moka kariauti

Išlaidu šiais metais turė- 
; iš

2.96 lieka pas kasie-
nėse mokyklose, arba čio- rių $142.41.
nais “Public School”. Mūsų! Kadangi choro komitetas 
mokinimas skirtingas, tad persimainė ir nauji draugai 

ėmė urėdus, meldžiu visų 
rengėjų įvairių pramogų, 
kviečiant chorą, arba kito- . 
niškais, reikalais kreiptis 
prie naujo sekretoriaus se
kančiu antrašu. V Černiau
skas, 183 Roebling Str.

ir tvarka mes turime patįs 
nustatyti.
Va duot is vien tuom patyri
mu, ką yra pergyvenus at
skirai tokia “vaikų draugi
jėlė”, būtų tik trukdymas.
Nes, kartais, gali atsitikti 

tvarky-jtaip, kad, daleiskime, dėl

lanko 
irgi tu-
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LAISVE
kaip tai kupromis, kreivo

ŽYDAI
Parašė Žemaitė

— Nebent užkulo, lašiniųMusų lietuviai, labiau tau
tininkai su klerikalais, išsi- žydams košeriui?... 
žioję šaukia:

skutinį kartelį... Nuvažiuok Kraujo įauKan, aroa pas ui- 
dabar be grašio.. Nebepa- pas yra neišsivysčiusi (kudi-

1 matysiu savo vaikelio, ka-; kiška gimda, arba del sto- Brazilija Chile ir Argentina 
žinkur nuvarys?!.

Žmonelė pasikukčioda
ma verkė, vis kratinėdama 
savo ryšelį čiupinėdama ki
šenes.

dabar be grašio šia pavojus? Juk 1915 m.

Ant stalo buv 
mis nosimis, Šleivomis kojų- . įvairios amunicij 
mis ir tt. Suprantama, kie-hą pradėjome skubiai 
kvienas nenori tokios baus- kinti, kad nuveikus savo 
mės užsipelnyti, todėl sku-1 priešą—alkį. Priešas tapo 
binasi apsirengti ir po ko-• nuveiktas, mūsų pusėje per- 
manda pribūti į paskirtąją gale!
laiką. Daugelis vyčių nespė-

del nusisedėjimo, susibičiuliavo, padarė su- 
Ir čia, tartį laikytis didžiausioj vie- 

visokių iiybėj ir jeigu kas pasike- 
priežasčių ir gydymas turi sins ant vienos tų republikų 
būti pritaikyta pagal prie- užpulti, visoms stoti į ko- jo visų sagučių užsisagstyti, damas senųjų metų paskuti’ 

Ūkininkai, užsiėmę svar- žastį: daleiskime, mergina yą, kad atmušus užpuoliką.’g vytelės ne visais reikalin-įnes gyvenimo minutas. I;

kos oro, 
prasto maisto ir tt. 
kaip matote, yra

Laikrodis taksėjo, skaity-

Ir 
laikrodžio 

paprotį kų negali būti jokios karės.’skubinosi. Visi sustojo petis’mušimas. Mūsų generolas 
prastai čia rengiamasi prieš šiau-!petin, koja kojon, susitvarkė vėl sušunka: “Sustokite, pa- 

sušuko kelkite galvas į viršų išplėš- 
patraukė svetainės kite akis ir žegnokitės!” Vi

si sustojome, išpildėme ge- 
ilstijųl Atėjus prie svetainės du-pierolo paliepimą ir vėl atsi* 
kaize- rų, musų generolas vėl su- sėdome, 

šuko: “Stoi!” Sustojome. 
Jis drąsiai laiptais prade 
lipti viršun, o mes pas(‘kėm sėdėdamas persižegnojo

neat- perdaug sėdi namie bei dirb- Vadinasi, tarpe šių republi- gaiš tinksais apsirėdė. Mat, štai pasigirsta I _ • •« • • i • i 1*1— j • • i • i — 111* • T P • i * j_* v* HAT"*besniomis kalbomis, i 
kreipė atydos į jos ašaras, jtuvėj — reikia ji 
Vienas tik žiūrėdamas pro permainyti, jei ji 
langą tarė: i

— Nėra dyvo ištraukti,— pataisyt, jei plėvė suaugus, į Valstijas, 
pilnas vagonas žydų., .reikė-*— reikia ją perpiaut, jei,vietos ka 
jo atsargiai, pinigus norsTraujo ligos, ant kurių genčiai pavadino. Suv. 
už nančekos užsikišti. ležies druskos veikia —, prezidentą Wilsona 

reikia duot tinkamus vais- riu. Vadinasi, Si 
tus... Yra didžiausia klaida tijos ginkluojasi, skiria pi 
stengtis turėt mėnesinės iš- nigus statymui 
tekėjusiai moteriai kas | 
mėnuo ir tuoj vartot nežino- įdirbimui ginklų. Pietų Amo
nius vaistus, kaip tik mėnuo rikos republikos irgi neat- 

(Pabaiga.) ibei daugiau praeina be jų. > si lieka nuo to. Ir tokiu būdu
arba jų neturėjimas tai vie-'Žinoma, tūli “reguliatoriai” į Amerikos kapitalistai gali 
na, tai kitą mėnesį, amžiuj padarys pilną arba nei 
po 38 bei -10 metų, gali reik- aborciją. Jie gali at] 

(kai, padalinti, nešėsi, miltus,11()leiis eina piie placentą tik išdalies ii 
............ ; maišaga-i‘‘^vcnbn() Pe^lin(* .............................

mėnesinių sustojimą ant vi-,sius numirti ir pradėt 
sados, bet tame amžiuj gu- ti. Gali dalis vaisiaus 

ižai pradeda pasirodyti tan- placentos būti išmesta, o ki- talistiškoji valdžia 
Ikiai, to dėl reikia vistiek ta dalis gali užsilikti ir šauksmą pildo.

Per ilgas derybas iš de-
— Žydas—smarvė, žydas šimties kiemų sudėjo kelis 

—sukčius, makliorius. Žydas duonos kepalus ir drabužių 
—nekrikščionis, netikėlis, ryšį... dar porą butelių pie- 
?ydai išnaudotojai, siurbė- !
lės... — Didžiausis panieki-Ijei sudegė.
nimas žydų primetamas iš| .Per kelis verstu.s sodie- 
dešiniųjų vadovų pusės, Ojčiai nuvežė tą lobį padegė- 
paskui jų ir prastieji žmo-Įhams ratukuose viena kū
neliai vedami. Maniau, jog.mele. Ant rinkos rado jau 
taip kalba ir žydus šmeižia bestovinčius didžiausius ve- 
tik Lietuvoje, tamsesnieji žimus prikrautus visokio 
žmonės, Rusijoje... . Į maisto, drabužių, iš apylen-

Bet ir Amerikoje matyti;kių miestelių — Kuršėnų, 
ne kitaip su žydais elgiasi.Į Kurtuvėnų, Vaiguvos, žydų 
Tokie pat išsitarimai:—žy-’n. ....... 7—
dai — nenaudėliai, siurbė- i tų.
lės... po dešiniuosius laikra-Į Pabėgėliai žyd;
ščius skamba.. i

Kas kita mes, krikščionis, tarbomis, bu įbes 
katalikai, mes tautininkai— bais, duoną kepalais, baran- 
giriasi — mes mylime tevy- kas, cukrų, visokio maisto... 
nę už ją galvą guldome.

Renkame aukas, nuken
tėjusius šelpiame, 
tiek nesidarbuoja ir 
gero nepadaro, kiek mes...

no vargamistrienės vaikam

įtvežtus už keliolikos viors-

į Drabužių ir maistinės nie- 
degos taipgi dalina.

Niekas! Tiems bedūlinant atitra- 
tiek tėjo vežimai iš Kelmės, 

. Šiaulių žydų, už keletos my- 
Tokie ir tam lygtis pasi- liti, ar kelesdešimties viors- 

gyrimai visoje Amerikoje.tų.
skambinami, žodžiai lygu |

jamos barška.
Besiklausant ir beskai

tant tautininkn-kataliku 
pasigyrimus, o žydų panie
kinimus, ateina man į galvą 
senovės atsitikimai.

Sykį Lietuvoje labai išde
gė maž visas Šaukėnų mies
telis. Netolymais, sodžiuje,, 
rytmetį žmonės, žiūrėdami 
į teberūkstančius gaisro 
dūmus —rokuojasi:

— Tai brač! visa žydija 
išgaravo...

— Kas ten buvo -laksty
mo! Kaip skruzdėlės po už- lenda man į galvą —atsime-Į 
degtą skruzdyną.... nu:

— Gėrybes daug sudegė... Į Važiavau traukiniu 
Maušienė neseniai kroma*Panevėžio ant Šiaulių.

maitinasi, — reikia šią ydą rinę Ameriką, prieš Suv. ir kada generolas 
Juk neperseniai “marš.” 
alistu laikraš- linkui.

Paaiškinimai.
Bet tas, kurį kipšas laikė 

ivo naguose nesistojo, bet 
' ir* 

paskui jį ir nejiajutome, tą darė vien tik kad iš mu
kai)) atsidūrėme keturkam- su pasityčiojus. Pagaliaus, 
pėj, dviem didelėm lempom dar sumanė iškirsti bjaure- 
apšviestoj, svetainėj. snį šposą: prisiglaudė prie 

čia generolas liepė vi- vienos vytelės, prisispaudė 
ir sako — “pasibučiuokive, 
nes nauji metai!”

Tą jo išsireiškimą išgirdo 
mes kiti vyčiai įr panašiai ėmė 
itsi- elgtis. Ir štai nespėjo pras- 

šveikinti ir naujuosius pasi- linkti minuta laiko, kaip 
tikti. 'jau visi vyčiai ir vytelės lū-

Visus po komanda nuva- pas riktavo dėl pasibučiavi- 
rė į nuskirtą vietą. Staiga mų. Tik, supantama, nuta
ri tsidu rėme nedideliam kam- rė tą darbą atlikti ne prie 
bary. Generolas liepė vi- lempų, bet prie mėnulio
siems sėsti aplink stalus, o šviesos, kad tik jis vienas 
kojas pakišti po stalų. Jo’būtų liudininku. Mūsų ge- 
įsakymas tapo išpildytas. nerolas pamatęs, kad.vyčiai 

Visi laukėme tolimesnių 'ir vytelės rengiasi prie to
kio svarbaus žingsnio — 
pasibučiavimo, sunkiai atsi
duso ir, persižegnojęs, pra
bilo: “Kiekvienam žmogui

Pik vie-į Varpai ėmė gausti, dirb- 
nas vytis, matomai kipšo tuves kaukti, pakilo baisus 
apsėstas, nes ir Lietuvoj sujudimas, susimaišė vyčiai 

\-isi vyčiai ir vytos subruzdo: būdamas daugiausiai laiką su vytelėmis, visi poromis, 
rengtis, nes buvo gavę pa-' praleisdavo po Dovinerų til- susiliejo jų lupelės, genero- 
liepimą nuo savo generolo Au ir nuo senų senovės jų las bandė komanduoti, bet 

1 Munkelėvičiaus pribūti
'po komanda į svetainę devy-! Daukšių pelkes ir nekartą ėmė skirstytis visais

tvirtovių, 
|budavojimui naujų laivų.

t. y.'gali tai)) pasilikti. Gali vai-j Kapitalistai ne dėl baikų 
kad kogreičiausiai

M. Dagilius

siems nusirėdyti ir imtis u? 
muštro. Pagalinus, genero
las pranešė, kad jau art 
si nauji metai, todėl 
privalome su senaisiais ;

ųdi būti ris manys, jog mėnesinės 
Mėnesinės prasidėjo ir leis kraują 
jaunesnėj bėgt per kelias dienas, kada 

motery, tūlų rųšių guzams jo mažai beliks joje ir jai 
pradėjus augti gimdoj. Kur 
kas tankiau jaunos moteriš-

mėnesinėse, nes 
guzo augimas, 
'gali su retėti ir

Sodiškiai savo ratukus 
nuvežė pas sudegusia špito
lę; žydams nedavė. Bet nei. _ . _
vieno žmogaus špitolninko į. ! niėnesmes

prie savo vžeimų, kame pa

Pasiuntinis su aukomis

VYČIŲ NAUJŲ METŲ 
VAKARIENE.

Sulaukus 31 d. dienos 
g’rę.sia mirties pavojus. Da- gruodžio, aiškiai matėsi, 
blogiau, jei ta likusioji dalis kai)) senieji metai su kiek-

I kės gali tikėti nėštumo, ka- užsikrečia; tuomet išvalyt viena minuta, su kiekvienu 
bet nevalia gimdos ir prisieina laikrodžio takštelėjimu, 

pasi- palikt moterį ginti save arba slinkte slenka, prie pabai- 
jog mirti. Jos apsiginimas gos. O iš po tų senųjų metų,.

arba menkas, kada daug kraujo .tartum iš po nudėvėtos ru-1 suklaupėme ir pasekmingai, bkta suklysti, 
'dinos, kiša galvą naujieji atlikome įsakymą. Tik vie-į w----- : "

anie žydų pašalpas ir pasiek

Ne— Ar aš nesakiau?
suks giltinė.... kame tu rasi 
kaip žydų smarvės? Iš 
nelaimių išsiraito lygu gy-

visli

Kitas atsitikimas vėlei

jos gali reikšti, jog užsivei- nubėga. Abelnai, vaistai iš
simuš Įvyko nevietoj, ir 'bus šauktose aborcijose (išmeti- 
bloga, nes kraujo pasi rody- muose) pilno vaisiaus ir 
mas tuose atsitikimuose ne- placentos išmetimo veik nie- 
reiškia, jog vaisius yra iš- ; kad neįvyksta. Aborcijos 
metamas, arba gali reikšti, .daktarų yra daromos, kada 

i jog placenta yra prikibusi jos būtinai reikalingos, vi- 
j žemiau, negu reikia, bet sai kitais būdais, o ne vais-j.
tuose atsitikimuose visada .tais: Todėl reikia saugotis niose valandose, trylikoj ini- 
yra ilgas išnykimas mėnesi- imti tokiu vaistus, kurie gali mitų ir dviejose sekundose.

prisakymo neiš-

mėtai.

nuo

m a
—Kad nešė, tai nešė — 'tyli, sodiečiai. Ant kito suo- 
okėsi vaikinas. — buvau lo skrybėliuotos. nirštmmo- .

prie gaisro.... Miesčim 
giliukai, bobos grab.-1' 
iš k romų į visas pust 
biais vilko.,..

<uolo kelios 
tas vaiku. Ji

mones rokuojasi 
ii: apie pirkimus,

. — Neims giltinė žyd 
nebijok! Gal tyčia padegė 
ugnapiningius atlupti, juk davinėiimus žemes, miškų.

paliepimų.

“Pulkite ant kelių ir kalbė

nių ir tik atsiradimas krau- padaryti išsimetimą.
jo bėgimo po kokio 5, G ar! A. Montvidas.
7 nėštumo mėnesiu. Mėnesi- 315 N. Ashland avė.

Chicago, Ill.Ii nepasirodyt slogom I
lis, persikėlus kur to
■nt, įsitiki"jus, jo*?; liko '4 Argentinos 

negili., re publikos ginkluojasi.
aeseniui sinar-

republika, pamačius 
kluojant savo kai

tunas d 
k a men

— Žydai, žydai, bet ir kame galima pigiau pirkti...C;11 lsnmKina. laigi pilimis 
mūsų žmonių daug sudegė I Ponios šnekasi lenkiškai, jf’;bykas yra atrasti, ar visa- 
ir triobelės neapdraustos ir Apie apšvietą, 
špitolninkai ir dvaro kūme- kilimą... 
čiai... Gal miltų dulkės neli-1

Į niekas jo neklausė jr %yisi 
ke- 

ūkininkams roges sulaužy- liais,į visas puses, kur kam 
davo. Tas nelabasis ir dabar buvo parankiau ir smagiau, 
gale stalo sėdėdamas nesi- Taip ir užsibaigė musų

Buenos Aires. Padovinių Julius.

BALIUS
IR

M**

jos pėdoms sekti — ėmė 
smarkiai ginkluotis. Nese
niai su Anglija apsimainė 
laivais; Anglijai davė dide
lius prekinius laivus, už 

vilktos mėnesinės. Jei ne, .kuriuos gavo penkias stib
iai reikia surasti priežastį marinas ir prijungė jas prie 
ir ją prašalinti, jei galima, savo kariško laivyno.

bet i Vienai moterei gali reikėti! Pereitą savaitę padarė 
keliu kitokio masto, kitai dau- kontraktą su Suv. Valsti- 

.1 vaikai lyžte- Siau oro ip išsimank- jom, kad pabudavotų vieną 
tU(jj _  štynimo ir tt. Aišku, kad didelę submariną. Tam tik-

papeikia Taip dalykams stovint nega- slui tapo paskirta 933,333,18 
1 tikėji- ii i)llti vienų vaistų arba pesų auksu. Tūli laikraščiai 
artymo A’ieno būdo, kuris mėnesines .spėja, būk ta suma esanti

' i reguliariškomis. paskirta dėl kelių submari- 
iTodėl klaidinga yra imti bi- nu, būtent dešimties.

jie Tapo paskirta tam tikra 
gali būti kaip tik kenksmin-gaidiška komisija, kuri da
gi tame ar kitame atsitiki- bar važinėja ir rūpinasi gin- 

Reikia eit pas vietos klavimosi reikalais, perka į- 
ėmė gydytoją, ir jis turi jieškot vairiuą ginklus, amuniciją ir 

jiriežasties, kad pritaikius tt. Antra komisija paskirta 
tinkamą gydymą. ;ištirti ir nuspręsti pagal

3. Visi taip vadinamieji kokią sistemą ginkluotis, vo- 
mėnesinių “reguliatoriai”, 
kine paisiduoda 
dežėse ir kitokiose formo
se, yra neverti vartoti. Jų 

Kalkunų į Radviliškę žen- |yra visokių ir aš neži
las nupirko ir jis tiek tebe- inau apie katruos klausėjas 
turėjo, is učių v iiici.vu ------ 7 — -- i— — ' ... .
Kauną turėjau tuos pinige-1 mėnesinės kartais neatsi-iuž Chilės republiką apsi
bus ir nebeliko.... mano vai-.randa dėl turėjimo džiovos,'ginkluoti. Ir dabar varo ko- 
kelį stato Kaune į kariu- (arba del turėjimo 
menę, vakar parašė: {kraujo ligds, arba t

— Mamyte! atvažiuok Ųkad pas tūlas plėvė yra taip likos taip elgiasi ir

— Susipranta, kila muži
ko šį ryt putrai išsivirti su.kai — sako — niekas jiems 
vaikais.... -nepavydžia šviesties;

— Kumečiai turi dvarus skaudu, kad netikru 
aprūpinti, o klebonas —špi- eina... Mužikų 
tolninkus... jug tai jų darbi- Įėjo kokio mokslo 
ninkai, o mums kas galvoj?., niekina kunigus,

— Ateis ir patįs padegė- bažnyčias, griauna
liai, neatsimuš!; spėk tik mą..,. neturėdami 
dalinti namie.... | meilės, eina ranka į ranką padarytų

— Vis tik brač! Aš pa- su netikėliais žydais, ru- irr'z'"x'1 „
’ ’ ’ ' • • • HĮsais. Verčiau nebūtu tokio 1° kokius vaistus, nes

apšvietimo.
Viena sena bobelė čiupi- 

nėjasi, čiupinėjasi apie save, me; 
po kišenes, po ryšelį, 
verkti aimanuoti:

— Dievuliau braiy.
— Pas mus taip pat, pas- (Tu rojau pusketvirti ruble- 

kutinį kepalą duonos prarie- lio... nežinau, pamečiau 
kė, iškeptos nėra....

— Duokit bulbių.
— Neturim prikastų 

kasti nėra laiko.
— Duokit drabužių, marš

kinių....
— Bene musų pakulinius 

miesčionįs dėvės? Ar išmes
ti bereikalo?...

— Duokit uždaro, mėsos 
Šmotelį....

■ ''A. tJa A < AL'

SUBATOJ, 17 VASARIO-FEB., 1917
Koncerto pradžia 7:30 v 
Šokiai 10 v. vak.

kinkau kumelę neškit j ra
tukus kas ką apieravosit, 
nors pradžiai nuvešiu iš to 
nenupliksime.

— Musų miltai melnyčioj 
dar nesumalti, — atsiliepė 
boba — patįs pritruksi m.

ar
kas ištraukė? Nebegalėsiu 
nuvažiuoti į Kauną... neoe- 

Ojturiu bilietui nusipirkti.. Iš

—-• — ’i v
bonkose, mėnesius komisija turi savo 

darbą atlikti ir kariumenę 
privalo apginkluoti.

Argentinos militaristai ir 
gi nesnaudžia: jie šaukia,

Radviliškės į kalba, bet ir pas merginas (kad reikia geriau ir stipriau 
‘i neatsi-iuž Chilės ■ _

del to, I Bet kodėl tos repub- 
viena

Turnbuh Auditorium

Progratpas blizgės dainomis, muzika ir šo
kiais. Dailės ir linksmybės atmosfera 
viešpataus koncerte, kokio NVwarko ir 
New Jersey dar nematė. Žodžiu, pro
gramas kaip kvepiančiu rožiy bukietas/

ridamieji Newark’o ir apielinkės lietuviai, 
malonėkit atsilankyti ant šio koncerto ir 
baliaus, nes prieš gavėnes didesnio, gra
žesnio ir linksmesnio baliaus jau nebus 
Newarke.

KOMISIJA J DORINIS
I. BEČ1S
A. KVEDERAS

JABLONSKIUTE, soprano
Žvaigždute iš Worcester, Mass, pirmu kartu suži 
bes mūšy padangėje.

BRCNIl S KALKIUS Į
HENRY RUPY )

Mokiniai "Brooklyn Conservatory of Music 
Brooklyn, N.Y.

smuikoriai

H. TAMULIOMUTE, pianistė
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— $3.50; pusei

niai
naujo bendr. X Parulio raši- 
ųėjimai, Bekampio straips
niai apie kriaučių reikalus, 
Seno Vinco vaizdai ir tt.visa 
tai labai patinka skaitančiai 
publikai. “L.”:
ryšių su Lietuva nepavyko 
užmegst, nors ir labai norė
ta. Red. nurodė į “Laisvės” 
rolę vsuomeniškam gyveni
me laike praslinkusio pus
mečio: Bulotos-Šimkaus de-

J. A. Svyrūnėlis

Mobilizacija.

Dievas ^neapleis.
To, vadinas, nėra ko bijot, 

to, vadinas, gyvename dievo, vadinas, Kie
ty. To, vadinas, pasimatysime....

Moterįs viešnia ir Senuke.— (Susiėmę 
rankas linguoja galvas. Duok dieve.

I senis.
II senis MOTERIMS NAUJIENOS

(Tąsa)
Rekšlys. — Per laiškus?! Visas mano 

parėdymas: samdykis berną ir dirbkite 
kiek galesyte. Prašyk Uršulę, kad pasilik
tų, — ji gera darbininkė. Tik vieno dalyko 
būtinai prašau: neapleisk Marytės ir pago-

Scena II.
Sueina 6 vyrai— atsarginiai.

I atsarginis (eidamas). — Tegul bus
pagarbintas.... (biskutį ėmęs dėl drąsos):
Ar čia gyvena Rekšlys?..

II atsarginis (pusgirtis) — Na vieki 
viekov...

PROGRESYSTĖS 
VEIKIA.

Lietuvių Moterų Progre
syvio Susivienijimo narės 
nesnaudžia, bet darbuojasi. 
Vienur jos surengia prakal
bas, kitur prelekcijas, ' tre
čiur balius ir tt. žodžiu, kur 
tik susitveria kuopelė, ten

Clevelande Lietuvių Mo
terų Progresyvio Susivieni-

kuopa surengė prakalbas ir 
pakvietė kalbėti L Prusei- 
ką, “Laisvės” redaktorių. 
Tos prakalbos vietos mote
rims atnešė nemažų naudų, 
nes kalbėtojas plačiai nuro-

Telephone Grenpoint 5231.
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“LAISVES” BENDROVES 
METINIS SUVAŽIAVI

MAS.
28 d. sausio laisviečiai 

praleido sutartingai ir nau
dingai. Apie 30 draugų, i 
Bendrovės narių, suvažiavo' 
metinin mitingam Jie svar-l 
stė, sumaniai svarstė, savo 
bendrovės ir visuomenės

batai, LSS. suvažiavimas 
Chicagoj, rinkimas aukų Sį 
P. rūpinimasis LDLD. rei
kalais, taip pat ir LSDP, 
parama. Progresyviškas 
Moterų Sus-mas padėkavojo 
“L” už rūpinimasį susivie
nijimo reikalais. “L” labiau
sia padeda Argentinos lie
tuviams. Kiek plačiau red. 
apsistojo dėlei ginčų šelpi
mo klausime.

Visi raportai priimta. Vė
liau gana daug kalbėta apie 
tai, kaip įgyt naują spauz- 
dinama mašina, savoV V 7

geresnę buveinę, kaip gaut 
daugiau skaitytojų. Visais 
tai klausimais išnešta pa
geidavimai ir duota įsaky
mai boardirektoriams. La
bai linksma pažymėti vie- 

įnas geras apsireiškimas 
i “Laisvės” bendrovės gyveni
me, įvykęs pereitais me
tais. Visi didieji šėrininkai 
(kurie seniau dar S. Bosto-• a a Y i • V j lAUl Iv OVlUCVll VlCvl LJvOvUreikalus Jų tarpe viespata- ne buvo LaisvSs Publishing

vo vienybės idėja. Pirminin
kavo J. Dobinis. Comp. nariais) liuosa valia 

numušė savo Šerus ir tuo
Raportus išdavė —pirmi- jbudu skirtumas tarpe senų L* I 1 r rx . r. • • V —• • • f T •Ininkas K. Liutkus, kasierius 

V Paukštys, red. L. Prusei
ka, ir biznio vedėjas J Un- 
džius per knygvedę. Visų 
raportai buvo sumanus, 
trumpi, branduolingi. Pir
mininkas nurodė į tulus ne
sutikimus, Įvykusius po pu
smetiniam mitingui, kasie
rius pranešė, kad “Laisvei” 
sekasi kovoti ir su popierosi 
trustu, o knygvedė pasakė i įurie ... ir ‘/Laisvę”, 
linksmą naujieną, kad nuos- . .. v
tolių pereitais mptais nebu-iZ0^l!^BT užginančią tai-p- 
vę ir šėrininkai neturėję |tautišką ’ Laisvės” poziciją, 
pridėti nei cento. Įplaukos |Vėliau rinkta aukos tarp- 
už apgarsinimus, sulyginus Vidinei Berno komisijai.Ba
slį 1915 metais, padidėjo klausimas apie Lietu- 
daugiau nei ant $600, į- vos Šelpimo Fondą (apie tai 
plaukos už pašalinius dar- iĮ-us vėliau), pritarta Bild, 
bus padidėjo irgi tokiam jau L°ny. LSS /Y Suv. rezo- 
laipsny. Padidėjo įplaukos ^'ucki01į]- Pas viskas buvo at- 
ir už prenumeratą. Bet iš- likta vienbalsiai.
laidos buvo daug didesnės, “Laisvės” boardirektoriais 
ypač padidėjo popieros. iš- išrinkta: V Paukštys, J Un- 
laidos ir tuliem darbinin-* džius, K. Liutkus, J Šukys, 
kam pakelta algos. Jeigu ne J J. Naudžius, V Januška, J. 
ta aplinkybė “Laisvė” bu-[Urbonas, A. Jurevičius, B 
tų atlikę pinigų ir tai nema- švegždžiutė, J. Parulis, S. 
žai. j Pavalkis.

Šerų fondas. nebuvo ima-j Bendrovės pirmininku lie- 
mas bizmn. Jais buvo atsi- kasi drg. K. Liutkus, vice 
lyginta tūliems seniems sen |pirm j Urbonas> sekl. A.

ir naujų šerininkų beveik 
išnykęs. Visi daug maž, su
lyginti, visų reikalai vieno
di. “Bosų” jau nėra. Spaus- 
tuvėn įeina vis daugiau 
naujų žmonių, žodžiu sa
kant, laikraštis vis labiau 
visuomenėja.

Buvo kalbėtasi ir apie ki
tus visuomeniškus reikalus,

Drg. J Naudžius įnešė re-

lyginta tūliems seniems šeri -..... j” -
ninkams. šiuomi laiku ben-* j^pevičius? 
drove jau turi 91 šėrininkaĮ  . 
ir tac clroiniiia via nnrrn >ir tas skaičius vis auga.

Bendrovės susirinkime ir 
vėl buvo pakelta klausimas 
bene gali j on dėties ir ne 
socialistai. Nutarta palikti, 
kaip ir liąišiol buvo, senas 'suvažiavimo protokolo7Pi''o-

* konstitucijos punktas, kad tokolas išsiuntinėtas .1 
”Laisvėn” gali prigulėti tik1 
Soc. Patrijos nariai.

Red. savo raporte pažy
mėjo, jog pusmetinis suva
žiavimas pripažino, kad 
’’Laisvės” turinys eina vis 
geryn ir kad “Laisvė” stovi

* tarptautinio ^ocializmo pa
matais. Tais keliais “Lais-

LMPS. REIKALUOSE.

Su šiuo “Laisvės” nume
riu pasibaigė apkalbėjimas

išsiuntinėtas vi
soms kuopoms ir pavienėms 
narėms nubalsavimui. Blan- 
kos turi būt sugražintos ne 
vėliau 10 d. kovo.

Klaidos atitaisymas.

“Laisvės” Nr. 8 buvo pra- 
ėjo pastaruoju pusmečiu (leista^keliatas eilučių Pil- 

gindama taip pat pilną sa- dančio Komiteto 4 tarime, 
h^tovumųjos redaguoja- būtent, kad Pildantis Komi
zmo laikraščio.. Red. nurodė, Le£as suiajk0 redaktorės ir 
l ead “L.” gaunanti vis dau-l d f t - nnminaciiu hitu bendradarbių ir jog mstyatores nominacijų 
pMtaruoju laiku “L.” pasi-1 blankas iki .bus priimtas 
ffįljo rašinėti drg. J. Balt- Protokolas.
įrSpstfąKurkuliB, Matulaitis Sek. M. -U.

duok mano motiną.
Rekšliene. — Tą jau išpildysiu ir be 

prašymo.... Kasžin kaip bus su arkliu, kurį 
paėmė?

Rekšlys. — Kaip nuvažiuosiu į Vilk
mergę, tai pats nueisu pažiūrėt ir jei pa
ims, pinigus pasiimsiu ir tau parsiųsiu.

Rekšliene. — Bet mums bus mažai ark
lių, reikės pirktis. ■

Rekšlys. — Kaip reikės, tai ir pirk 
kokį kuiną, gero nepirk, kad vėl neatim
tų.

Rekšliene. — Taip, aš pirksiu bile tik 
pastumiamą, kaip tu pagrįžši, tai vėl gerą 
nusipirksi.

Rekšlys.—Kaip dievas duos, sugrįžšiu...
Maryte. —Tėveli, ar greitai sugrįžši?
Rekšlys.— Greitai Maryt, greitai....
Marytė: Ar pro kryžius važiuosi? aš 

nueisiu .pasitikti.
Rekšlys. — Pro kryžius...
Maryte. — Aš, tėty t, nueisiu prie 

kryžių, sėdėsiu ir lauksiu, lauksiu parva
žiuojant.

Rekšliene.— Durna tių Maryt,—tėtytis 
išvažiuoja ir dievas žino kada grįžš...

Maryte.—Ar rytoj nepargrįžš?!
Rekšliene. — (Liūdnai nusišypso). 

Neparvažiuos!... ,
Senukė.— Mieli vaikeliai, sukalbėkime 

poterius visi sykiu, kad dievas vėl duotų 
gyviems pasimatyti....

Rekšlys ir Rekšliene. — (Neatkreipia

Scena VIII.
Tie patys ir Meiliūnas.

Meiliūnas. — (duryse) Ar viskas jau 
prirengta? Už valandos turėsite važiuoti.

Rekšlys. — Prašom prie stalo.
Meiliūnas. — Ačiū! neturiu laiko. Tam

sta turėsit važiuot Justino vežime. Būkite 
gatavi, kad nereiktų laukti.

Rekšliene.— Oi!...
Meiliūnas

valanda, kurioj turiu skirties su jums. Ma
tute!.. (klaupia prieš senukę). Ačiū, kad 
mane užauginai....palaimink dabar, idant,

guosciau.

Maryte. — (Pilnom akim ašarr viską 
temina).

Senuke.— Sūneli brangus, senatvės pa
guoda, štai mano meilės ženklas, — nu-

želis yra vyskupo benediktavotas, su atpu
simais. Tegul jis tavę sergsti visose nelaimė
se.... (Už scenos rėkavimas, tolimas dainų

UŽDANGA.

ANTRO AKTO ANTRAS ATIDENGIMAS

Scena I.
Uždanga palengva kįla. Dar prieš pa- 

kilant uždangai pasigirsta tolimas dainų

lūs, jau girdisi visai arti.

Daina.—
Tai Kupiškio miestas 
Yra lyg koks ženklas, 
Gal jis ir laikos 
Ant kokio paminklo.

Skersai vieškelėlį 
Teka upytėlė, 
Vis į tą šalelę, 
Kur leidžias saulele...

%

Parengtas stalas. Už stalo sėdi du se
ni vyrai ir viena moteris. Rėkšlio šeimyna 
čia pat;

Rekšlys. — (Paėmęs stiklų į rankų) 
Susigerkųne seneli... Grųžinu atgal jums 
jūsų dukterį, pąvedu į jūsų rankas ūkį... 
(geria)

A.;
H

‘j1! Jr '’Ir*
. I , u. ,

(Visi buvusieji pakįla) .......
III atsarginis, (visai girtas) Na zapas, ir judėjimas, 

strosia vriady.
(Dainuoja)—

jau tarpe moterų prasideda

Ei!., molodyjc, udalyje 
Ne nemeckije,

Piesni ruskije živyje, 
Molodeckije!...

moterų organizacijų ir tt. 
Apart to, prie kuopos prisi
rašė 10 naujų narių.

*****

Rochester, N Y. progre- 
systės sykiu su socialistų 
kuopa veikia. Kituose mies-

Neseniai LMPS. kuopa 
Philadelphijoj surengė vie
šą tarptautišką mitingą, ku
riame išnešė protesto re
zoliuciją prieš maisto bran
gumą.

Rezoliucijoj protestuoja- tuose irgi tas pats daroma, 
ma prieš S. V. valdžios ne-; Vadinasi, moterįs • darbuo-

II atsarginis (draudžia).— Nedainuok, veikimą dėlei bi angumo^ ki- jusi kiek galėdamos. 
Antanai negražu, negra-žuuu.

IV, V, ir VI atsarginiai (Įeina, tyliai
sveikinasi st \ esančiais, jų veidai nusi-

Rekšlys. — Sėskitės, prie toliai, valan
dėlei už stalo.

III atsarginis. — O degtinės ar turi, 
sėsime?
Rekšlys. — Bus visko.
Rekšlenė. — Sėskitės sveteliai.
Atsarginiai (keli balsai) —Ačiū, (sė

dasi).

tai

Aš tu o jaus (išeina ir vėl

II atsarginis. — (į susirinkusius) Nu
siraminkit! ne pirmas toks atsitikimas: a- 
nais metais taip pat lydėjo . mane patį 
į karę su Japonu, nagi už keturių mėnesių 
aš ir vėl, bra, namie!

I atsarginis. — Mes išvažiuojam... o 
jūs gyvenkite sau laimingai, šokite, juokitės 
taip, kaip aš... cha, cha, cha..

Rekšlys. — (Pripylęs stiklą) Na, tai

III atsarginis.— Aš du... Tas ne vy
ras, kas degtinės negeria, tas ne kareivis i, 
ką ant pečiaus miršta.

(Už lango dainuoja).

Bepigu paukšteliams
Rudenį išskristi,
Kad pavasarėly

Tai ir mus broliuku v

Hvsiys. — rrasom, prašom...
atsarginis į III atsarginį. — Plepi ir

nė
Rekšliene. —- Prašom sveteliai, valgy-

Scena III.

Tie patys ir Gabrys Raugaliukas.
Gabrys. 1— (Įeina ir stovi).
II atsarg. — Gir Raugaliukas čia, 

sveikas brolau...
III atsarg.— Sveikas, brolau, eime 

mušti vokiečių, (sveikinasi).
V Atsarg. —Kaip gražiai mūs draugai 

dainuoja.
Gabrys. — Linksminasi mūs broliai.
I senis (Palinguoja galva). Tos pačios 

akįs linksmihasi, tos pačios verkia.
II senis. — To, vadinas, ko gi bedarys?
IV atsar. — Tylėkit, klausykime dainos 

—tokia graži. (Tyla. Visi klausos).
II atsarg. —- Ir kokia čia jo ta daina, 

vot kaip aš uždainuosiu, tai bent bus. (Pa
ėmęs stiklą degtinės, pakėlęs).—

Degtinėle mūsų,
Šviesybė mūsų,
Gerkime broliukai,
Kad sumuštum Prūsą., v

II atsarginis. — (nekantriai) Ar nesi
liausi, Antanai?! negražu... •

VI atsarg. — Gana, vyrai, važiuokime.
V atsarg. — Ištiesų, jau laikas.

II atsarg. — Ir kam taip skubintis? 
Ar jau taip kailis niežti, kad skubinate į- 
ciuoti darban? Suspėsime. Caro velnias ne
trauks. .

I atsarg. — žinoma. Ne tėvas liepia, ne 
yeikai eina. — Ar mums nevistiek gyventi 
bus po ruskiu ar po vokiečiu?...

(Tųsa)

$

limo ir reikalaujama, kad -------------
būtų uždrausta gabenti iš MOKYKLA DeL ORGANI- 
Amerikos trukstantįs mai
sto produktai ir valstybės, 
valstijų ar miestų konfis- fragisčių komitetas 
kuot gulintieji sandėliuose mokyklą dėl kalbėtojų ir or- 
ir ledinyčiose. Reikalauja-'ganizatorių. Pamokos pra
nta, kad miestų valdžia scei-(sidėjo subatoj, 3 vasario 
gtų miesto sandėlius, tur- vakare, 
gavietes ir sankrovas, be 
to, kad į visuomenės rankas 'rengti didesnį skaitlių kai- . 
butų paimtos iš trustų ir į- bėtojų ir organizatorių, kad? 
vairių kompanijų rankų ka- prieš sekančius rinkimus 
syklos, laukai, geležinkeliai, galima būtų varyti platesnę 
skerdinyčios ir įvairios kitos (agitaciją išgavimui balsavi- 
]?ramonijos šakos.

Už tokių prakalbų

ZATORIŲ.
New Yorke socialistų su 

įkūrė

Tikslas mokyklos — pri-

mo teisių.
Kurios tik moterįs pasiža- 

i engimą, reikia Philadelphia da prieš rinkimus dar- 
jos moteris pagirti, nes jos buotis, kad išgavus lygias 
ne tik naudingą darbą atli-bsu vyrais teises, toms lekci- 
ko, bet ir svetimtaučiams joms duodamos be jokio at- 
parodė savo veiklumą. (lyginimo.

su-

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

UŽTVIRTINTAS IR LAIKOMAS PO PRIEŽIŪRA BANKINIO SKYRIAUS 
PENNSYLVANUOS V ALSTIJOJ.

$ 652.316.39 
$ 815.515.04 
$1.011.017.68 
$1.137.131.85

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

Štai augimas padėliy tik per septynis menesius:
,11 d. Lapkričio (Nov.) depazitas
į 12 ,, Sausio (Jan.), 1916 ,,

30 ,, Kovo (March), ,, ,,
*30 ,, Birželio (June) ,, .,

Toks greitas ir didelis padeliy augimas aiškiai liudija, kad musę ban. 
kas turi gerą užsitikt jimą tarpe depazitoriŲ. Ir jeigu jys norite, kad ju- 
sų sunkiai uždirbti ir sutaupyti pinigai butp pilnai apsaugoti ir išmokėti 
jums ant kiekvieno jusy pareikalavimo, dėkite juos į BOSAK STATE 
B A N K Ą .

Jeigu norite j-iysti pinigus j Rusiją arba j užimtą v<kiečiais Lietuvą 
savo giminėms ar pažj'stamiems, arba taupinimui j Rusijos valdiškas 
bankas, siuskite visuomet per BOSAK STATE BANKA- Atminkite, 
kad už $33.00 galite nusieti 100 rubliy, kuriuos taip sunku uždirbti 
Lietuvoje.

Laivakortes parduodame ant visŲ’gerinusiy linijy sulyg kempanijos 
prekes. Klauskite informacijy. l’atarimus suteikiame dykai.

BANKAS turi didelį lietuvišką skyrių.

BOSAK STATE BANK
434 Lackawanna Avenue, Scranton, Pa.
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I SVARBU KIEKVIENAM 
a ŽINOTI.
I žinokit, kad (Inujriav^ :a galvos sknu- 

dčjimas paeina nuo akių. Vieninte
li vaistai, tai yra moksliškai pritaikin
ti akiniai.

Dr. U. A. Modoff’as atsidavęs tam 
tiksiui ir savo atsidavimu kiekvienam •K .4 ’ ».»?.

geriausią pagelbą. Malonėkit

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

suteikė į.
atsilankyti ir persitikrinti. Akių ofi
sas randas jo aptiekoje.

611. H. MEDOFF
Akinių specialistas 

ir zYptickorius.
500 GRAND STREET,

Kampas I nion Ave., Brooklyn, N. Y.

DYKAI! DYKAI!
Aš išt ra”kiu dantis N' skausmo ir veltui tiem 

kurie duoda tai t-y
VISAS DARBAS I 
Visiškai be <
Ne kiekvienas dantistas moka apsieiti su dan
timis sunkiam atsitikime, tankiai siunčia pas 
specialistu. Dr. Chas Teschberg yra gerai ži
nomas kaipo specialistas Ir Įvairiose atsitiki

muose siunčiama pas ji. Ateik ir duok išegzaminuot, Informacijos dykai. Mano karūnos tr tSL-
- tukai yra 22 karato čysto aukso"su dubeltava apačia. Vlsss darbas gvarantuotas. Kainos pri
einamos. Mokestis ant nedčliu. Gazas jr kokainas vartojamas pagal reikalą-

<j> Ofiso valandos: nuo 9 A. M. iki 9 P. M. Pčtnyčioms nuo 9 A. M. iki 6 P. M.
Nedaliomis nuo 9 A. M: iki 1 P. M.

DR. CHAS TESCHBERG, D. D. S.. Lfelsvtttas Dentist** 
BOO Grand St., kampas Union Avenue, Brooklyn, IS.Y.
į Kalba ListuvUkaL Lenkilkai.Rusižkal Telephone Btaer 86M.

.......... ..................._ MM 

syti ir naujus indčū.
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v KORESPONDENCIJOS V

SO. MANCHESTER, CT. 
Vyčių pasižymėjimai.

21 d. sausio buvo prakal
bos vyčių 21 kuopos. Kal
bėjo K. Česnulevičius. Prieš 
kalbėsiant pirmininkė pa
sakė, kad kalbėtojas į klau
simus neatsakinės. Kas no
ri klausimų duoti, lai juos 
parašo ant popieros ir jeigu 
jie bus verti* tuomet atsa
kys. Kalbėtojas pirmiausiai j 
iškėlė į padanges vyčius, 
būk jie esą mokslo vyrai, 
pakėlę tautą ir dabar su lie
tuvių tauta visas pasaulis 
turįs skaitytis. Paskui ėmė 
raudoti, kad “Keleivis” už 
katalikų pinigus pasistatęs 
narna verta 100 tūkstančiu 
doleriu ir tt. Bet nieko ne
priminė, kad katalikai pri
statė vyskupams bažnyčių, 
kurios vertos 100 milionų. 
Užbaigęs savo raudą, pra-

ST. LOUIS, MO.
9 sausio mirė T Breimeris 

palikdamas moterį su ma
žais kūdikiais didžiausiame 
varge. Velionis pirmiau pri
gulėjo prie šv. Juozapo dr-
stės, bet paskui prasišalino. • mums, socialistams,

I Tokiu būdu moteriai prisi- daugiau padėti darbo tarpe
aukuos, tų vardai auksinė
mis raidėmis bus įrašyta į 
tam tikras knygas. Šimkus 
taip jausmingai kalbėjo, 
kad svetainėj net kėdės pra
dėjo į viršų šokinėti ir pats 
ko neverkė. Bet kaip publi
ką sujudino ir kaip ji tam tuvių, kurie pirmiau pngu- 
tikslui^pritarė? Suaukuojo Įėjo prie įvairių draugysčių, 

o dabar jau nebepriguli. Jie 
kad sako, kad dabar esu sveikas, 

vietos lietuviai prijaučia tik.0 prigulėjimo jokios nau- 
progresyvei sriovei, o ne tau d°_s n°ra, apart pusdolerių

net.... $7.50.
Iš to aiškiai matos

tiškai-klerikališkai.
Bulotų ir Žemaitės 

kalbos žmonėms labai 
ko. Ypatingai Bulota

nia, kodėl ji nieko neprane- nį padėjimą. Keliatą žodžių kalavo neįsileisti iš.kitur’at- Į patinka kalbėti apie, 
ša apie tas prakalbas. ‘ 1 ” ’ r > J 1 ........... .... .... ... ............

7 d. sausio buvo susirinki
mas LSS. 134 kuopos. Susi
rinkime paaiškėjo,

ėjo rūpintis ir palaidojimu.
Lai būna jam lengva šios 

šalies žemelė.
Reikia pastebėti, kad čia 

randasi ir daugiau tokių lie-

pra- 
pati- 
pui-

mėtymo.
Patartina vietos lietu

viams prisirašyti nors prie 
vienos pašelpinių draugys
čių, kad paskui, nelaimei at-

kiai nupasakojo, kad Lietu- atikus, nereikėtu dejuoti, 

susipratus liaudis, o ne ko- j draugystės? būtent, L. J IV. 
kie ten vadai.diplomatiškais zjmjero, Juozapo ir Lie- 
keliais, bei visokiais prašy- įuvos Sūnų ir Dukterų. Vi

sos šios draugystės suteikia 
savo nariams pašelpą ligoje,

pasakė ir apie Lietuvą, kas keliavusių kalbėtojų, taipgi dalyką, o man apie kitą? j 
publikai labai patiko.

Nors publikos buvo ne- 
perdaugiausiai, bet kalbėto
jas paprašė aukų Sąjungos

katalikų ir socialistų. To- esu darbininkas ir man dau- 
liaus maišė viską, kas tik giausia rūpi darb. 
ant minčių atėjo.

Prie užbaigos paskaitė ra
šinėlį “Aim to success ” A- 
merikos biznierių dvasioj, - 
paminėjo net kelis, kaip 
Morganą ir jam panašius 
žmonių tuščius ištitarimus. 1“Aš

'mokslo skelbimui, galite eiti
'ant Marso ar kur kitur ir
i skelbti, bet ne Čia. Čia 

; 1 mums rūpi, kaip lengviaus
Jnžinierio arba kito ko dip- 
ilomą išgauti”.

še tau, kad norėjai, ir 
atsakymas, paaiškinimas.

Antras p. Jovaiša skaitė 
paskaitą — “Alkoholio nuo-

Ydingumas.” Paskaita labai 
naudinga. Būtų gerai, kad • 
p. Jovaiša, išvertęs ją lietu
vių kalboj, pasiųstų kokiam 
laikraščiui.

Lietuvių moksleivių, ma
nau, čia randasi apie 60-70.

‘Kristus nu- LSS. kuopoj ,rodos, apie pu
sę jų priklauso, bet ir ne-

“Jūs Paklausantieji nekurie sim- 
patizuoja socialistams.nuėjo 1 J

klesosj^į 
reikalai ir jeigu uždrausite 
ta, tad bus suvaržymas ma
no laisvės, o draugystes į- 
statai ir susirinkimu tikslas 
kaip tik tam priešingi.

Kalbėtojas ant to atšovė: 
nėsu priešingas jūsų

kad . . . 
reikia namui ir tal)0 surinkta 26, 

! doleriai su centais. Dau- 
vTe“tordarbininku.‘ Geistina“ gausia aukojo drg M. Sku- 
būtų, kad šiais metais kuo- VZL.J-0’
pos nariai energiškai dar
buotųsi. Tiesa, pradžia šių 
metų išrodo 
nes tame pačiame susirinki
me tapo nutarta sykiu su 
Gardnerio draugais sureng-j 
t i prakalbas 
kruvinojo 
kalbėtoju 
Kapsuką, 
dalyvauti 
koncerte, kurį rengia vietos 
socialistai.

20 d. sausio buvo balius 
Liet. Jaunimo draugystės.

! doleriai su centais. Dau-

. To- 
kiu budu Skučas subytino

. Pilką ir Vosylių. Dabar j i z
neblogiausia, i}f:ukslnJ? žvm°gaus« kurls su‘ 

bitins Skučą..
Reikia pažymėti, kad šio

se prakalbose nebuvo many
ta rinkt aukų Sąjungos na
mui, todėl ir publika prie 
aukojimo neprisirengė. Bet 
kalbėtojas neužmiršo mums 
visiems apie tai priminti.

Antru atveju Pruseika

paminėjimui 
nedėldienio ir 
kviesti drg. V.

Taipgi nutarta 
tarp tautiškam

vai laisvę gali iškovoti tik'^ randasi trys pašelpinės Pelno vargiai bus, nes žmo 
susipratus liaudis, o ne h°- draugystės, būtent, šv. Ka- nių mažai atsilankė,

Ilgą litaniją perskaitė apie 
kunigus prasižengėlius iš 
ko publika gardžiai pasi-

Panašių “pamokinimų” i 
tankiai tenka girdėti nuo • 
tu žmonių, kurie mokinai 
ne dėlto, kad visuomenei' 
naudą suteikus, bet kad iš-Į 
mokus ją išnaudoti.

Žinoma, tas butų atleis
tina kaipo lavinimosi susi
rinkimui, kur suteikiama 
laisvė ką kas nori, tik p. 
Čiurlionis, kuris bandė mo-j 
kinti kitus, turėtų neužmir-

------- ,--- ---------- !......
mais. Katalikai visa gerkle' 
šaukią “nuo pavietrės, bado, , 
ugniesjr karės^išgelbėk mus 'palaidoja mirusius ir dabar 

pagal išgalę šelpia našlai
čius.

Moteris, kurių vyrai ne- 
, -- • . . | priklauso prie pašelpinių

v , -.v * ,caril hei karalių nieko ne-.draugysčių, turėtu rūpintis,
Kada vienas is publikos at-Įgalėsią gauti. - - - ‘ v -

dėjo bjauriausiais žodžiais'viešpatie! ’’Bet dievas 
plūsti socialistus ir jų spau-<pl.ašymo neišklausąs, 
dą. žodžiu sakant, vartojo jeigu jie nuo dievo nieko 
žodžius, kurių spaudoj, jo- negali išmaldauti, tai ir nuo 
kiu būdu negalima minėti.

sakinėjant savo kritikams. 
Pabaigus kalbėtojui kalbą, 
drg. J Dementis paklausė: 
“Ką kalbėtojas norėjo pasa
kyti žodžiais — 
ėjo ten iš kur atėjo4?”

P. Čiurlionis atšovė:
žinote, kad Kristus
ten, iš kur atėjo”. Tai jums! Moksleiviai visgi progre- 
ir paaiškinimas! Ir jis išta- syviški, apart 4 ar 5. Kada 
re tuos žodžius didvyriškai, buvo Račkaus debatai

Ta.pgi drg. V. Andrulevi-Imoksleiviai ( t 5 
eitis pasakė, jos nesutinka kaug dl.augu)/matydami to 
su kalbetojaus iss.reiski- (lgociol „ sil 4 del 
mats kad uždaryti duris plojiml/pritarg And-čiui. Ži 
kalbėtojams is kitur — ka- J ___ n __
tahkams n- socialistams, jo jie išvadindamas vi. 
nes tai butų varžymas jų gokiaig žemaig vardaig 
laisves. Padekim, — sako 
drg. Andrulevičius, — jums

net 
daugelis draugystės narių 
nedalyvavo.

LSS. 131 ir LMPS. 34 kp. 
bendromis jiegomis rengia 
ant 18 d. vasario ‘“Juokų 
Vakarą”. Bus sulošta vieno 
veiksmo komedija “Penktas 
Prisakymas”.

Linkėtina gerų pasek
mių.

21 d. tapo išleista laimė
jimui Pirmą dovaną laimėjo 
R. Kulčinskiutė, antra, — 
P. Visockas, trečią A. Čiap- 
likas; visi š Worcester, 
Mass. Atsišaukite šiuo adre
su: J A. Samulenas, 627 
Main Str. Fitchburg, Mass.

Prie kuopos prisirašė po
ra naujų narių.

”L.” Korespondentas.

MELROSE PARK, ILL.
21 d. sausio buvo metinis 

susirinkimas Lietuvos Sū
nų ir Dukterų draugystės. 
Rinkta draugystės valdyba. 
Išrinkta visi senieji nariai, 
išskiriant vieno kasos glo
bėjo. Buvo pakeltas klausi
mas apie pasiskirimą orga
no šiems metams. Apsvars
čius šį klausimą ir pripaži
nus organo reikalingumą, 
didžiuma balsu nubalsuota 
paimti “Laisvę”.

Reikia pažymėti, kad bė
gy paskutinių dviejų metų 
Liet. Sūnų ir Dukterų 
draugystė žymiai paaugo

SU 
visi

kad jie prigulėtų, nes kuo
met vyras suserga, tuomet 
moteris atsiduria blogiau
si am e padėjime.

A. Tvaranavičia.

siliepė, kad jis apsilenkia su 
teisybe, tuomet kalbėtojas 
ėmė šaukti, kad tą žmogų 
išmestų iš svetainės. Vyčių 
armijai to tik ir : 
jie supuolė aplinkui ta žmo- 
gų ir pradėjo tampyti. Pa-blogo išgarsinimo, publikos 
starasis, andraskytas, vos susirinko tik apie 350. Susi- 
išsisuko iš vyčiu nagu. ■rinkusioji publika užsilaikė

Tai matote! kaip mūsų vy- K°rai i,;kalbĖt°j^•'? ”iln?i 
čiai elgiasi. , uzganed.no. Kalbėtojas a.s-

Bet vietos pažangioji vi- kln0’ kokl!} nau^ nesa v? 
suomenės dalis negali tokiu ®U0I?e”el geros Tk"^s 
apsireiškimu be nieko pral^;.^™ uz LDkD‘ lr 
leisti. Dabar LDLD. vietos !:‘,sklno, •|0S

. kuopa rengia diskusijas ir Prlc. ku.°?os . Prislrase-4

ta $6.75. Kiek turėta “Dar-
bininkų Kalendorius”, ;4si'ti ka(| lošc nc kokio
i: parduota ir dar pritrūko. pr0fesi0nalai, bet tie patys

( *****
7 d. sausio buvo prakal

bos LDLD. 17 kuopos. Kal- 
reikėio: hėjo L. Pruseika, “Laisvės” 

■redaktorius. Iš priežasties
, “sociologas” atmokė

SO. BETLEHEM, PA.
“Laisvės” Nr. 7 tilpo 

musų miesto korespondenci
ja, kurioje K., aprašydamas 
apie suloštą veikalą “Piršly
bos”, (lošė iš Eastono drau
gai), labai nupeikia vyrus 
aktorius. Man rodosi, ] .... _ 
korespondentas K. perdaug pp. Bulotai ir Žemaitė.

ST. CLAIR, PA.
Pastaruoju laiku čia bu-, 

vo prakalbos, kurias, suren-nariais ir smarkiai darbavo- 
kad'gė LDLD. 76 kuopa. Kalbėjo si dėl visuomenės labo.

Patartina vietos 
užsipuola ant aktorių, kurie Žmonių susirinko nemažai, viams prisidėti prie 

____/ ne- 'Aukų surinkta $29.20. Kai-.draugystės, nes dabar Į < _ . • • i • i et • sz . i • — • 1 • 1

Valparai sietis

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBERNIJOSE 

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

miems užimtose vietose vokiečiais. Męs turime

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

ščiau 800 markių.
Ml'SŲ PANKAS PO NUOLATINE VALDŽIOS PRIEŽIŪRA 

TODĖL TAVO PINIGAI GVARANl'UOTl
Norėdami gauti daugiau 
šykiCe laišką pas

HENRIKAS C. ZARO, Bankierius
Metropolitan

lietu- 
šios 
perAukų surink- savo užduotis atliko

blogiausiai. Reikia atsimin-'bėtojai publiką pilnai užga-itris mėnesius laiko yra su- 
J’ 1 1 1 v" 1 ‘V ten.nėdino. mažinta įstojimo mokestis

Negalima praleisti nepa-'ant vieno dolerio.
ir nuo darbiniu-'minėjęs, kad musų dvasiš-

Vietos draugai, rengdami kų negalima daug ko reika-jkas tėvelis perpamoksląuž- 
kokias nors pramogas, ture-Jauti. Jeigu būtų lošę pro-'draudė savo parapijohams Jr

kviečia vyčių 21 kuopos na
rius. Taigi, gerbiamieji, ma
lonėkite stoti į diskusijas ir

. jose pavartokite protą, o ne 
kumščias. Mes jums burnos 
neuždarysime ir leisime pil
nai išreikšti savo mintis.
Jūsų kalbėtojas pasakė, kad K’ daugiau atydos atkreipti fesionalai, . tuomet visiškai eiti klausyti tų prakalbų ir žmonių 
esate mokyčiausi vyrai, u 
dėl ateikite ir sukritikuoki 
te mus, bemokslius.

Diskusijos įvyks 4 d. va
sario, Town Hall svetainėj,
Center Str. So. Manchester, 
Conn. Visi vietos ir apiel i ri
kių lietuviai malonėkite at
silankyti į šias diskusijas.

Manchesterietis.

* *.* * *

to- į plakatų išdalinimą. Dabar 
daugelis darbininku nusis- J - I '

ikundžia, kad negauna jokių 
J'lakatų ir nežino kada įvyk
sta tokios pramogos.

SHENANDOAH, PA.
Prakalbos ir visuomenes 

simpatija.
Neseniai turėjau į 

susitikti su vienu socialistų'peikimą, 
laikraščių redaktorių, kuris !

• mane klausė, ar teisybė, 
kad vietos publika tik socia
listams simpatizuoja? Su
prantama, atsakiau, kad 
taip. Dabar prisieina fakti
škai prirodyti.

1 4d. sausio buvo prakal
bos ir kalbėjo svečiai iš 
Lietuvos pp. Bulotai ir Že-i 
maitė. Nors prakalbos buvo! 
prastai išgarsintos ir dau
gelis nežino jo,bet visgi pub
likos susirinko ir pakalbė
jus Bulotienei — sumesta 
“Žiburėliui” $12.60. Viso su
rinkta $57.03. Aukuoto jų 
pavardes vėliaus pagarsins 
LŠF. vietos komiteto pirmi
ninkas J Vilkelis.

Dabar pažiūrėsime, kaip 
sekasi tautininkams ir kle
rikalams. 27 rugpjūčio buvo 
prakalbos tautininkų ir kle
rikalų. Kalbėjo St. Šimkus. 
Rinko aukas dėl “atgaivini
mo Lietuvos”. Sakė, kurie 

A.\ v •'
■ ■, Ari,'. , . J .

28 d. sausio buvo šeimy
niškas vakaras Liet. Sūnų

Dukterų draugystės, 
prisirinko ' gana i •

i kitokia kalba būtu buvus, .aukuoti sušelpiami nukentė-'daug
J. M. jusiu nuo karės. Bet pasiro-Jaukti ir rengėjai nesitikėjo, 

i do, kad lietuviai pradeda su-f Laike vakarienės suaukuota 
[prasti kur teisybe, o kur me-,$14.02. sušelpiami nukentė

jusių nuo kares.
GIRARDVILLE, PA.

, torte! ir atsilankė i tas
7 t-

informacijų, kreipkitės ypatiškai ar ra-

Saving Bank Building, ♦
No. 1 Third Ave., cor. 7th St., New York, City.

vielos «

maitė. Žmonių susirinko a- 
pie 150 ir visi ramiai užsilai
kė, išskiriant du fanatiku, 1 
geriausiu kunigo parapijo- 
nu. Reikia pažymėti, kad ir

Abelnai musų kunigėlis 
per pamokslus nesigaili 
komplimentų ir “dailų” žo-

SCHEGAUS & AMBRAZIEJUS
NEW BRITAIN, CONN.
Abelnai vietos lietuviai 1 

darbuojasi dėl visuomenės! 
labo neblogiausia ir už tai 
juos reikia pagirti. Bet vie-!kiebonas" ' kaip clgCsi: 
.tos lietuviai socialistai npsi- prįcš prakalbas tą. ncdėldie- 
fleidę ir perdaug snaudžia.. nj pripasakojo visokių nesą- _ _ ___  ..
Man rodosi už tokį jų apsi- moniu ir šmeižė Bulotus ir bos vietos vyčiu 

progą leidimą reikėtų duoti ir pa- žemaitę, išvadindamas a. ~ ” "j '

.tos lietuviai socialistai apsi pilęs prakalbas tą, nedėldie-

si del visuomenes labo.

WATERBURY, CONN.
21 d. sausio buvo prakal- 

t kuopos.
ip- Kalbėjo kun. Ambotas iš 

Hartford, Conn. Jis nieko

VALPARAISO, IND.
Liet. Moks. Lit. Draugy

ste laiko lavinimosi susirin
kimus penktadienių vaka
rais, kur draugystės nariai 
išpildo programą ar tai pra
kalbomis, ar paskaitomis. 
Kartais toki susirinkimai 
neša didele nauda, nes vie- 
na, kad jaunas moksleivis 
gauna progą kalbėti prieš 
publiką, antra, kartais pro- darome doviernastis.

i pasako 
arbapaskaito ką nors nau-

STEAMSHIP TICKETS
Foreign Money Exchange

Real Estate & Insurance 
S.L.A. 213-tos Kuopos Nariai

išvadindamas
gavikais ir liepdamas nesi
lankyti į jų prakalbas ir ne- naudingo nepasakė, tik aiš- 
aukuoti.

Aukų surinkta LŠF,
05 ir ’’Žiburėliui” — $5.50.

Išlaidų padaryta $2.00.
Aukos pasiųstos LŠF. se- ko. Taipgi pranešė, 
kretoriui T L^ Dunduliui, busiąs įsteigtas kursas vy- 
Pavardės aukuotoji! bus Ičių muštro. Vyčiai rengia 
patalpintos “Naujienose”. ---- ----- —

LŠF. sekretorius P G. K

Jeigu socialistai 
energiškiau darbuotųsi, ga
lima butų daug daugiau nu
veikti. Kitu miestu v v

štai nepalyginamai 
kiau veikia.

Gegužės mėnesį 
metų pradėta 
koperatyvė bendrovė įku- 

(rimui valgomų’ daiktų krau
tuvės. Per šešis mėnesius 
šiaip taip darbas ėjo pir
myn. Bet bėgy paskutinių 
dviejų mėnesių labai toli nu
žengta pirmyn, nes prisirašė 
prie kooperacijos 75 nauji 
nariai. Dabar kooperacijai 
turi 105 narius ir yra viltis,1 
kad per porą mėnesių galės Nominuota kalbėto- publikai patiko. Pirmiausiai kalbėjo ir

sociali
sm ar-

pereitų 
organizuoti

-i • . • • i piiDiiKii, auna, Kaikino apie vyčiu orgamzaci-J .., ; . .r -n i . -v_. gramo ispildytoiaijos puolimą. Paskui išėjo iS . i -ri‘ i$34.- jos puolimą.
vyčių generolas ir

FITCHBURG, MASS.
2 d. sausio buvo susirinki

mas Liet. Jaunimo Draugy
stės, kuriame tapo nutarta 

! surengti dėl moterų prakal
bas ir užkviesti moterį kal-

visus

kad

ant pavasario didelius ma- 
nebrus. ♦

K. S. Parapijonas.

-AvV 168 Grand St. prie Bedford Ave. 
s# BROOKLYN, N. Y.

Telephone 4548 Greenpoint
LAIVAKORTES parduodam ant visų linijų ir geriausių epskresinių laivų.
MAINOME IR SIUNČIAME PININGUS Į VISAS DALIS SVIETO.

Pasažieriams parūpiname pasportus su 

konsulio paliudijimu, pasitinkame ant stoties, palydime ant laivo.
NAMUS, BIZNIUS, FARMAS ir LOTUS 
Maspethe, Jamaica, E. New Yorke ir kitur.
NAMŲ PREKĖS — nuo $2.000.00 ir aug- 
štyn. LOTŲ perkžs nuo $200 ir augStyn. 
Parsiduoda pigiai su lengvomis išlygomis; 
gera komunikacija visur. Jei jau turi ga
balą žemės (lotą), tai mes galime patar
nauti jums ir pabudavoti gražų namą del 
gyvenimo, pagal jūsų norą, ant pigių ir 
prieinamų išlygų.

MES APDRAUDŽIAME (Jnšiuriname) nuo ugnies vi-
apic šokį turtą, ar tai butų namai, ar rakandai (fomičiai), 

1 vaizba (storas).
T)KU",MES APDRAUDŽIAME NUO VISOKIŲ NELAIMIŲ 
1 1’0" kaip tai: ligos, sužeidimo (koliestvų) ir nuo mirties. 

l)UVO Kiekvienai nelaimei atsitikus piningai reikalingi, o atsi- 
-- tikime ugnies, ligos ar mirties apdraudimo kompanija

'PARDUODAM ir PERKAM 
Williamsburge, C. Brooklyne,

Kiekvienas kalbėtojas lei
sta perkriiikuoti arba nuro
dyti jo kalbos trukumą. Ži
noma, kalbėtojams 
vėliaus atsakyti savo 
kams.

Aš čia parašysiu 
paskiausi susirinkimą, 
ris buvo 27 d. sausio, 
gramo išpildytojąis 

' • -j- • v iiKiiuu ilgines, ilgus ai imi nes tipui auanuu nviiipamjc*
> Ii’ JOVaisa išmokės visus piningus ant kiek jus busite apsidraudę.

I IR PARDUODAME
KNINGAS PAGAL UŽSAKYMĄ-

leista 
kriti-

JERSEY CITY, N. J.
27 d. sausio buvo prakal-

bos LSS. 59 kuopos. Kalbėjo pp. Čiurlionis
drg. L. Pruseika, “Laisvės”t (vaistininkas). Abudu skaį- užrašome laikraščius 
redaktorius. Kalba, rodosi, tė angliškai. P. Čiurlionis I .

, cLqjfp į-mnio- UŽLAIKOME GERUS ADVOKATUS, kurie veda vi-- _ # SKailC Lemoje. i so|<-as provas su geriausiais pasisekimais. Reikalui pri-
jomis M. M. Račiutė-Her- kalbėtojas papasakojo apie “Aim to success.” Pirmiau- (siėjus kreipkitės į musų ofisą, o busit pilnai užganėdintisavo krautuvę atidengti.

Šerai pardavinėjama po man ir Petrikienė. Jeigu jos'tūlų Europos socialistų liki- šia p. Čiurlionis bandė nuro- 'norėdami ^gauti paskolą (mortgage) arba skolinti pi 
_r , , _ _. , . j • 1 1 i 1 • vi 1 T • ' i * 1 • m 1 • • 1 X* 1 ' anf mirtcia vuHar. k r Al n Vi f i miicii crmiicil- t^icincro nafam25 dolerius. Įstojimas —$1. atsisakytų, tuomet jeskot ki mą, kaip tai N. Trockį ir dyti, kaip mes <

Geistina, kad vietos lietuviai,tos. I
rašytusi prie kooperacijos ir
tuomi pagreitintų įgijimą kitas prakalbas ir užkviesti tiką, jų dorą ir tt. Taipgi savo mokslu. Bandė nūro
savos krautuvės./;

W. B. Ambotas.

...v, __________ c ir dyti, kaip mes t____  __
, j kitus, paskui gerai išaiškino mažai apsipažinę ir kad ne-

Taipgi nutarta surengi ir klerikalų ir tautininkų poli- galima žmonių’mokinti su * . « A A . * AM A M A . . \ A A U « *
kalbėtojų drg. J Neviacką ir prisiminė apie Europos ei- 1 dyti Kristaus drąsą ir bau 
išrinkta komisija, tik neži-Avilizacijos likimą ir dabartL'gštumą (Alyvų darže). Rei

esame dar ant nuosavy^e8> kreipkitės į musų ofisą, gausit teisingą patarnavimą. 
PADAROME IR PALIUDIJAME visokius legališkus dokumentus.

— VISOKIUOSE REIKALUOSE SUTEIKIAME RODĄ DOVANAI — 
Su visokiais reikalais kreipkitės į musų ofisą, viršuje nurodytu adresu, 
ypatiškai, laišku ar telefonu, savo prigimtoj kalboj, o visame buatta 

užganėdinti.

uzganed.no


LAISVa

LIETUVIAI!
Lai suramina musų

Banką, tai ai moka 4 nuošimti

•nervui

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISU REIKALŲ

JANKA
J. MARTINAITIS

Pirkite LAIKRODĖLĮ

EXTRA!

Išlydėjimo 
MARŠAS.

SUčfiDYK PINIGUS 
IR SKAUSMĄ.

y par gimih 
r«‘iuuat iznio, 
sišahl ymo 
u Degimo.

AISVIAI IR PABĖ
GĖLIAI JIEŠKO GIMINIŲ.

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

DR. J. LIEBERMAN, 
DENTISTAS,

40&—410 So. 2nd St.
Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 8020.
Kalbame Lietuviškai, Lenkiš

kai ir Rusiškai.

- Labai gaila, aš bučiau 
mielai atlikęs, bet tams
inau pervėlai pasakei.

Nusipirk gerus ir tvirtus čever

TEISINGIAUSIA ir GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

Mikolas Janulis, paeinan
tis iš Kauno gub., Panevė
žio pav., Butilonių kaimo, 
jieško savo švogerio ir sc- 
sesers Marijonos Januiioniu 
tės. Meldžia atsišaukti šiuo 
adresu: Michael Janulis, Nr 
325, Gef. Lager Neuhammer 
Germania.

Juozas Tautkas, pabėgė
lis iš Petriškiu kaimo. Pa
nevėžio pav., Kauno gub., 
jieško savo giminių ir pažį
stamų. Meldžia atsiliepti 
šiuo adresu: Russia, Boro- 
vici, Novgorodskoj gub., 
Ponevežskoje Realnoje IJči- 
lišce, učeniku VI klassa J. 
Tautkasu.

prie savo bestingančios sir 
dėlės
sė sukalbėsiu septynerius 
poterius, apieravosiu už vi
sas Kučinskio kančias, var- 

skausmus ir pasakysiu 
už jį Amen!

Už abudu atlieka.
Žmogelis nuėjo išpažin- 
*s, atsiklaupė prie langelio, 

pradėjo pa- 
pati labai 

kaimin
ei giasi ir

Petras Augštuolis, nelais- 
vis, jieško brolių Igno ir 
Juozo ir sesers Marijonos 
Augštuolių. Meldžia atsi
šaukti šiuo adresu: Peter 
Augštuolis, Gėf. Lager Gu
ben, Germania.

'J šioj gadynėj
Jft q nieks negali apsi- 

jįA^Keit be laikrodėlio! 
r Tai pirkite laik

rodėlį mano krautuvėj, kur yra 
puikiausias pasirinkimas.

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

Visų pabėgėlių adresas:
Russia, Chersonskaja 
ib. Stanciia Javkina, selo

knygų vi fcde. 
d*r prisius vi 
knygų vi M)c. 
gaus knygų ui 25c

F. Krickas, pabėgėlis iš 
Suvalkų gub., Kalvarijos 
pav., Audrijos parapijos, 
Butrimiškių kaimo, jieško 
brolio Miko Kricko. Kas jį 
žinote praneškite šiuo adre
su: M Aleksandrovič, P O. 
Box 17, Olient, III.

Ciprijonas Bauzevičius iš 
Domontonių jieško Jono 
Bauzevičiaus ir Ciprijono 
Tamulionio.

— Tamsta man įdėjai dan
tis, bet jie smirda.

— Juk aš tamstai ir pir
miau sakiau, kad įdėtieji 
dantys bus kaip naturališki, 
niekuo nesiskirs nuo tikrųjų 
todėl ir smirda.

Kazys Lukaševičius, ne- 
laisvis, paeinantis iš Kauno 
gub., ir pavieto, Čekiškių 
miestelio, ješko brolio Jono 
Lukaševičiaus, kuris pir
miau gyveno Brooklyne. 
Meldžia atsišaukti šiuo ad
resu: Kazimir Adamov Lu- 
kaševicz, Gef. Ląger, Pr. 
Holland, Comp. X, Germa
nia.

Aukauju geram draugui 
T. J. Kučinskui.

Taipgi suteikiu rodą visokiuo
se atsitikimuose ir patarnauju 
visokiuose reikaluose.

\. DOBROVOLSKIS.
8 7.7 Graham At e. 

cor. Skilman av. Brooklyn, N Y.

Scveros 
Lietuviškas 
Kalendorius
1917 metams j.-n 
atspauzdintas ii 
gatavas išsiimti 
nėti. Reikalauti 
aptiekoj arba ra 
šyk tiesiog minus 
o mos mielai pa 
siusime

Dovanai

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

TaI FAKTAS, kad DAUNORUS aptiekoje 
yra didžiausias sądulis ir pasirinkimas 
įvairiausių naminių gyduolių, visokių ša- 
knų, žolių ir t. t.

REIK .' LAI Kl 1 rašydami, kokiu norite nemažiau kaip už 25c. 
bus jums prisiųsta.

LIETUVIŠKA APTIEKA.
Siuomi pranešame, kad gavome daugybe daiktų, reikalingų Mm 

••tonui. Pirkdami daug tavoro anteyk dėl dviejų aptiekų, galime 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi kito
kių vaistų: 1) MIXTURAS, labai geras nuo kosulio vaikams ir dide
liems, bonka 25c. ORRAPH’AS, Linimentas dėl reumatizmo. Bou
lt s 25 ir 50c. 8) Tikra lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir Me. 
ŽUVIES TAUKAI, reikalingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 5) ĮVAI
RUS VAISTAI DEL ATAUGINIMO PLAUKŲ Ir TONIC’AS. 6) 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, {vairiausio pauderio, odekolonos, pert urnos ir 
visokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas dėl vi
durių. Bonka 50c. Kraujo Valytojas — bonka $1.00. Mūsų aptiek*- 
•« kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atsilaa- 
kyti. Visas persiuntmo lėšas apmokama męs. Siunčiant laiškas, 
galima siųsti pinigais arba įtampomis.

I. SHAPIRO, Lfoteviikan Aptiekorius
41# So. 2nd Street, kampai Union Avė

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

Sutaisau receptus su didžiausia 
styda, nežiūrint, ar tie receptai 
Lietuvos -.r Amerikos daktarų. 
Tai vienatinė lietuviška aptieka 
Bostone ir Massachusetts valstijoj. 
Gyduolių galit gaut, kokios tik pa- 
•otiily yra vartojamos. Galit ref- 
kilaut per laiškus, e aš prisiųsiu 
per sipresą.

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorius Ir Savininkas

irs Broadway, Lamp. C Street 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. Se. Boston 21014 Ir f1911.

.'ipt'ii iŠ .įritini dusulio. 
vos ir ausy skaudėjimo

DR. I. A. LEVITT
SURGEON DENTISTAS

I kaverną dantų suttabdn* 
antsyk. Ištraukiu be jokie 
skausme. Paklauskite, kas 
pas mane dantis teisi.

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

čiau šešta puslapį, o gi žiū
riu, T J. Kučinskas, “žy
miausias” LSS. kalbėtojas 
ir “istorikas”, tas pats Ku
činskas, kuris buvo priė- 
---  i LSS. Literatūros ko
mitetą kandidatūrą, tas is
torijos “žinovas”, kuris no- 
j’ėjo gauti prie “Kovos” už 
'redaktoriaus padėjėją ir 
prašė redaktorių pamokinti 

• kaip reikia raides rašyti, 
[tas mūsų didvyris tapo, li
kimo auka, nustojo vilties ir 
pabėgo į “Vienybės Lietuv
ninkų” abazą! Perskaitęs jo 

"i ir nusiskundimą 
ant savo likimo, sunkiai at
sidusau ir tariau: “Tai dar 
'vienas pabėgėlis ir likimo 
kankinis!”

Na, jeigu T J. Kučinskas 
būtų galėjęs tapti literatu 
ir didžiuoju istoriku, ar- 

bėgęs Širvydo 
keliais ir atsidūręs “Vien. 
Lietuvninkų” abaze? Nie
kados! O dabar... dabar 
žmogus kankinosi, kankino
si, išsimušė iš kelio, pailso,

Juozas Rinkevičius, nelai- 
svis, paeinantis iš Kauno 
gub., Panevėžo pavieto,! Juozas Sbumkis, iš Do- 
Pompėnų valsščiaus, jieško montoniu kaimo jieško savo 
brolio Antano Rinkevičiaus,'vaiku Juliaus, Vlado ir O- 
kuris pirmiau gyveno Broo- nos Štrumskių, kurie pir- 
klyne. Meldžia atsiliepti šiuo iniau gyveno Hartford, Ct. 
adresu: Josif Rinkevicz
Gef. Lager, Neuhammei 
Nr. 374, Germania.

l’as mane galite gauti sieninių 
laikrodžhj visokios rūšies. Patai
sau sugadintus arba išmainau ant 
naujų.

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

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

SEVERA’S
BALSAM FOR LUNGS 

(SEVEROS BALSAMAS PLAUČIAMS)
Tuoju gydymo bildu gali naudoties ne til 
bet ir vaikai. Net mažinusias kūdikis gali 
lengvinimų. 'Taigi vartok tuos vaistus nuo 
sišaldymo, užkimimo, net 
kosulio, gimusio 
tinio kosulio.

Juozas Videika jieško Ma
rės Sarakauskienės, Kastos 
tv • - . T r. , ... ipersizegnoio ir Dirsiene ir Julijos Videikių-!1 . 4. * -4- ' makoti, kad otęs. . . . ’ .______ _ pikta, koliojasi 

komis, nepadoriai 
Lt. Kunigas perpyko

F. A D 
74—00 Washington, Street,

Motiejus Jonikas jieško 
švogerio ir sesers Jovarau- 
ckų ir giminaičių Andriaus 
ir Anulės Vabalų. Visi paei
na iš Vilniaus gub.

229 Bedf ord. Avė.
KAMPAS NORTH.4X2.’GATVĖS i.- 

Hp.O O K W N. Toylk

Dar vienas pabėgėlis ir 
kankinis.

Kaip sau norite, bet šių 
dienų surėdymas yra bjau
rus. Gal sakysit, kad meluo
ju? Jeigu taip, klausykite niSs J 
faktų. Argi šiandien gali 
staiga šiaučius tapti litera
tu, o literatas šiaučiu? Argi 
gatvešlavis, kuris nuolatos 
mato dangų, saulę, mėnu
lį ir žvaigždes gali pasida
ryti astronomu, o astrono
mas gatvešlaviu? Argi gali 
bulvių skutėjas pasidaryti 
istoriku, o istorikas bulvių, 
skutėju? Argi barzdaskutis.straipsnelį 
gali tapti chirurgu, o chi
rurgas barzdaskučiu? Nie
kados! O kiek yra šiau
šių, gatvešlaviu, bulvesku- 
čių ir barzdaskučių, kurie 
nori savo profesijas pakei
sti! Jie kankinasi, vargsta, 
dirba dienomis ir naktimis, gi jis būtų 
kad tik atsiekus savo tiks
lų ir pagaliaus, tampa liki
mo aukomis ir pabėga.

Štai paėmiau “Vienybės 
Lietuvininkų” Nr. 5 atsiver

LAkušerka
g, tPstmlguai kuirsą Woman* |
įįl College, Baltimore, M<J j
■g Paaakmlngafi Atiteko savo <iarfrai tTOtfr* j 
* gimdymą, taipgi autoikta viaoktac trod** te j 
2 tpagelb* invairioae notaru Bgoaa i

| F. Stropiem,
i SO. BOSTON, MASSo ]

Išsigelbėjo nuo pražūties.
Policijos nuovade du apy

seniu vyru kalbasi:
— Ar matote tą jauną 

vyruką, kuris kampe sėdi? 
Jį suareštavo besirengiant į 
bažnyčią šliubo imti.

— O, tai labai laimingas 
žmogus, nes likosi išgelbė
tas nuo amžinos pražūties.

DAUNORUS trejankk jhx- tikra! 
lietuviška. Saugokitčs padirbi
mų imitacijų.

DAUNORUS tirejanka, t. y, trejos 
devynerins, tai ištikimiausias 
Lietuvių draugas-gydytojas vi
sose negalesa bei ligose.

DAUNORUS trej-inką reikalaukit 
prisiųsdami 35c. ‘171 1 2» nkk*hats (markėm)

Jonas Videika jieško vai
kų ir giminių Vlado Jankau
sko, Antano Baranausko. J. 
Judeiko, Onos Videikiutės ir 
Igno Videikio. Visi gyvena 
New Yorke arba jo apiclin- 
kėse.

suaugusieji 
apturėti pa- 
kosulio, per- 
skaudėjimo 
nuo influen

Severn’s 
Gothard 051

I Si-veros 
Gothardirkas.

Aliejus.]
Yra žinomas kiek 
?i<-n,l<»i- r :imnos>- 
kaipo pai ink tin.

Juozas Sasnauskas, pabė-l pavargo, ir atsidūrė kanki- 
gelis iš Karklupėnų kaimo, Įnių ir pabėgėlių prieglau 
Kaupiškių gmino, Vilkaviš- doj.
kio pav., Suvalkų gub
Stasys Ancerevičius, šešta- laimingąjį T J. Kučinskėlį 
kavo kaimo, Kalvarijos pav. (Grandstričio močiutė, lai ji 
jieško giminių ir pažįstamų prispaudžia vargšą našlaitį 
ir meldžia atsisaukt šiuo 
adresu: Rusija, Boroviči, 
Novgorodskoj gub., Poneve
žskoje Realnoje Učilišče.

f Jonas MATHUS

1
 GERIAUSIAS OlWHAtlWlAB

IB SVARIAUSIAS SAU** 
NAS VISAM 80. 

BOSTONE.

m ai Ir užkandžiai. Patarnavi
mas prielankus. Atailankyklta,| 
• parsitikrinsita.

JONAS MATHU8

(Lietuvis Savininkas)

S-12—244 W. Broadway

So. Boston, Mass.
(Deiimts žingsnių aua Lietuviu 
Labdarystes Draugijas narna).

Muzikos Žodynėlis.
Parašė Alikas Petrauskas. 

Kaina 25 c.
Patartina turėt kiekvienam muzi 

kos mylėtojui.
Adresas:

LITHUANIAN CONSERVATORY 
OF MUSIC.

895 Broadway, So.

TREJOS DEVYNERIOS
£1 r a

— Tu pasakyk savo, o ne 
pačios nuodėmes. Ji ateis ir 
visk.\i išpasakos.

— Bet aš noriu pirmiaus 
jos griekus išpasakoti, o pa
skui savo, kad nesumaišius.

— Taip negalima, — at
kerta kunigėlis.

— ■ Kaip tai negalima? 
Kada mudviem kunigėlis da
vei šliubą, tuomet sakei, 
kad vyras ir moteris — yra 
vienas- kūnas, Todėl aš čia 
atėjau su dviem kūnais ir

"V S-4 -4MMKA .. Cfc. .*
Tel. Greenpoint 1569.

A. DOBROVOLSKIS
Pirrnoo hienos CAI'.'F..
Gerinmd <-4ryi»ai.

Buk pardavėju.
Mes ištnokysirn jumis prekystės ir 

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

MONTELLO CORRES. SCHOOL
Montello, Mass,

Antanas Jonikas, pabėgę- gus 
lis, jieško savo giminių Si 
mo Bagdžiaus, Jokūbo Man 
kevičiaus, Liudvko Joniko, 
Al. Aleksiuno. Visi jie pa 
eina iš Kauno gub. ir pir
miau gyveno Worcester, 
Mass.

vis dar tarpe 'in;s M y l
yra daug vergų, 
kurie yra a( stu
miami nuo savo darbo beširdės 
verg mist rėš-1.1 GOS.

ra l.<bai lengva išvengti ma
žu klinčių išaugant j dideles 
jeigu urnai atida ant to atkrei
piama. ir tas yra jūsų pareiga

dažniausia būna įki- 
rejusiu apsireiškimu 
ligose, kaip: pašali- 
d/.ių uždegimas, in
fluenza arbii mėšlui)- 
ginis krupas. Kad 
sulaikyti kosulį ir 
palengvint i slogoms, 
I-ataiiaum vartoti

Nuo skaudėjimo pilvo ir žar 
nu, kaipo Įib>\im;iš skaudžiau

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

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

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

pinigus ir laiškus per mano Bankų.
Kas norite atsiimt savo gimines! Ameriką, kreipkitės prie mane. 
Taipogi parduodu LAIVAKORTES - ŠIFKORTES ant visų linijų 
ir geriausių laivų. 
Kas nori pasidėt savo pinigus

ir galite gaut savo pinigus atgal ant kožno pareikalavimo.
Mano bankos yra gvarantuotos, per New Yorko ateitą, užtat Jūs 
pinigai užtikrinti.
Parduodu farmas, lotus ir namus. Padarau ir užtvirtinę visokius 

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

VISOKIOS RODOS-PATARIMAI DOVANAI.
Kreipkitės šiuo adresu:

BANKER JOHN KOVACS
, c4 * Filis: 155 CLINTON AVĖ.,36 Grand btreet, maspeth, l. i. n. y.

Borough ef Brooklyn.

WN-EXPELLER, 
r iiztikėtiti;) ilramri) 5<iny 
i- šilti t iu.. 'I ii, 25,. i’ 
■; g.itii-a uruiti vitose ap- 
| :iš pati lai ) ik.tilta— 

RICHTER & CO- 
New York

PERSKAITYK!
Kiakv'anas ean
Jas skaitytejae 

i kuris uitiraŽyi 
t pu mana “Lals 
A vę” ant metų h 
M užsimokės 12.54 
d t*„ gaut dcVMt 
W knygų Tart4i 
J 1 dolerle ariu 

< “Kardą” ant ase 
' tų. Sanai &kai 

tytojas, kuris ai 
naujinu, gaai

Kas iŠ nsskaitančik 
Keleivį” |1.50, gaaa 

senas skaitytoja)
Kas prisius ai 

“Kovą” |2.00, gaus knygų ui 7ie.; 
kas prisius už “Kardą” $1.00,taa garu 
knygų ui 8fic., senas skaitytojas ai 
25 centus. Kas užsirašys “Naująja 
Gadynę”, kaina mitams |1.59, tau 
gaus knygų ui 50c. .

Todėl visi užsirašykit tuos laik 
raičius per mane. Tiek pat anektda 
■si gausite gerų knygų pasiskaity
mui. Būtinai pasakyk apie tai sa 
ve draugui ir pažistamut Knyga* 
duosiu tik “Laisvės” laidos.

Pinigus siųskit iiuu adresui
J. POCIUS

BSTO Margaret Bt, PhlladblghU. Pa.

Tra-ta Tra-ta tra-ta-ta — 
Skamba muzika šventa.

Skamba skleidžiantis
po orą,

Lydint draugą 
Teodorą.

Vienas, du, ir vienas trįs —
Pas “Vienybės” jau duris

Stovi jis ramus 
ir lėtas. •

Prieš jį reiškias 
naujas svietas...

, Tra-ta Tra-ta, tra-ta-ta— 
Tilsta muzika šventa.

Mano draugas 
pasiliko

Puse vierno 
kataliko...

| Vienas du, ir vienas tris,
Ką jis likęs ten darys?.,

— Tapęs bernu 
tautininkų,

. Dirbs prie talkos 
liežuvninkų....

’’įta Hocus Focus

Ona Redikauskienč jieškt 
savo sūnaus \’itelio Rodi- 
kausko, Kauno gub, Porna- 
rovos par. Jankumi ukoli- 
čios. Prašo atsišaukti šim 
adresu: Anna Redikauskas, 
gorod Samara, Staraia Pan

M?? |
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LIETUVIŠKA APTIEKA

A PTIEKA MOKYKLA.

jAdis i apla. narius

LAISVfi
I

V Lopinskas, J Mockevičius 
ir F Kairukštis — po $1.00; 
Atmanavičia, Mačionienė, J 
K Bizauskas, V. Kairys, V. 
Stankevičius, Valukaitis, J. 
Piontka, Vaina, Miškinie
nė, J Rudžinskas, J Karas- 
kevičia, J Mačionis, F. Bum- 

_______________  _____  bulis, ir J. Juodonis — po 
rių visų APLA. kuopų: ar 50 c.; Kairukštienė, J At
būtų reikalinga sušaukti A. manavičienė, Kuzmickas,, 
PLA. ekstra susivažiavimą, Kamarauckas, P šatkauc- 
kur butų apsvarstyta klau- kas, V. Stankevičius, K. 
simas apie įsteigimą APLA. Stankevičius, F Vilkas po 
namo. Bet tą įnešimą 5- 25 c. Smulkių surinkta $5.90. 
kios kuopos atmetė, o 4 kuo- Viso $12.55. Už paveikslus 
pos parėmė. Tokiu tai būdu ir atvirutes gauta $3.50. Vi- 
šaukti APLA. ekstra susi- so labo $46.05. ši suma pa
važiavimą atmesta 5 prieš siųsta LšF. iždininkui.
4. | “Žiburėliui” aukojo šios

APLA. 1 kuopa laikytam ypatos: S. Žarasta $1.00; J 
susirinkime Sausio 7 d. 1917 įKačergis, Kazlauskas, J 
pakelia iš naujo tą klausi-! Mačionis, F Vaivalavičius, 
mą, kas link įsteigimo APL. Treinauskas, šaulys, ir Miš

kinis — po 50 c.
Smulkiu aukų — $8.64. 
Viso $13.14.

Lie tu v. Sūnų ir Duk
terų draugystės sekrt.

K. Leonavičius.

Pittsburge reikia 
Liaudies Namo

Kiek ankščiau buvo už
klausta per centro sekreto-

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

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

P. A. URBONAVIČIUS, 
151 METROPOLITAN AVĖ.

BROOKLYN, N. Y. ,

VIENATINIS AUTOMOBILIŲ

A. namo. Paveda iš naujo, 
kad APLA. kuopos ap
svarstę gerai tą klausimą 
palieptų APLA. centro val
dybai sušaukti APLA. ekst
ra susivažiavimą apie pa
baigą vasario arba pradžią 
kovo mėn. š. m.

APLA. nariai turėtų ge 
rai apsvarstyti, kad APLA. 
kuopos (neskaitant centre 
turtą) turi po keliatą tūk
stančių dolerių, kur tie visi 
pin’"ai išmėtyti po visokius v

A. SHRUPSKI
Pas ■« galite gauti ska

niausia alaus, puikias dagti
nis Ir skanaus vyne. Pa
tarnavimas puikiausias, at
eikite, o persitikrinsite.

«1 S. 2nd St, 

BROOKLYN, M. 7.

Tai. III Greenpeiat.

81NIAUSIA UŽ1IGOS 
VIETA PAS

Mahanoy Ciiy, Pa. —Su
rinktos aukos LŠF. per Bu
lotų ir Žemaitės prakalbas 
16 d. sausio. Aukojo šios 
ypatos: V Žemaitis, K Kau
nas, L Andrulevičius, — po 
$5.00; S Kuržinskas— $2.00; 
J Vitkunas — $1.50; K La- 
kickas, A Pajaujis, A Bane
vičius, V Raulinaitis, V. 
Duboras, J Miliūnas, A Apo- 
nikas, J Stašaitis, F Stašai
tis, P 
lis, K

šita mokykla gyvuoja nuo 19U5 m 
$1.00 , duoda lekcijas jūsų prigimtoj kai- 

1.00 b0-!* turime stadalą prie mokyk 
į los kur galima sustatyt 20 auto 
mobilių. Musų ilgainetinė praktika i: 
geras sutvarkymas, duoda prog< 
sakyti, jog musų mokykla yra viena 
iš geriausių, kaip iš praktiško taip 
ir iš teoretiško atžvilgio mokinimai 
mašinerijos įvairių konstrukcijų au
tomobilių. Musų mokytojai turi dip
lomus apie savo mechanišką išsila
vinimą, užtvirtintus konsulio. Užbai
gus mokyklą duodame rekomendacijai 
gavimui darbo. Mokiniai užbaigę ant 
šoferio ir norį važiuot Europon, gau
na skirtingą diplomą, vadinamą už- 
rubežinj. Ateikite ir persitikrinkite 
NTERNATIONAL AUTO SCHOOL 

147 E. 40 st. New York City.

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

Viršininkų Antrašai.
Pirminnkas P Kardokas, 122 Court st. 
Pirmininko pagelbininkas S. Lutkun, 

211 First Str.
Nutarimų raštininkas S. Morkla, 

255 Bond Str.
Turtų raštininkas J. Jankauskas

232 Front Str. 
Iždininkas J. Juzapaitis, .

234 Clark Place
Iždo globėjai: E. Makutienas,

149 Clark Place, 
” S. Morkiukia

J 09 So. Park Str 
Maršalka B. Budrus, 240 Second et.

Visi Elizabeth, N. J.

Draugijos, kurios turi 
“Laisvę” savo organu.

is ant mažų nuošim-
0 kartais tos privati

ne oankos žūsta, nusineš
damos visus depozitorių su
dėtus pinigus. Juk tai yra 
paprastas apsireiškimas. 
Todėl ar nebūtų geriau į- 
■steigus tokį namą, kuris
neštų didesnį nuošimtį, irj!}.as’ J 
turtas niekados nebūtų jo-i£ni.s’. 
kiame pavojuj, 
minti, kad APLA. dr-ja au-! T T 
•ga gana smarkiai, kuopos 
naujos tveriąs viena paskui 
Teitą; narių skaitlius kuopo
se auga vis didyn ir didyn. 
Gal bus reikalinga jau 
gretai užlaikyt APLA, raš
tinę ir tt. nes ir dabar vos 
gali cen. sek. apsidirbti su 
APLA darbu.

Todėl tą gerai apsvar
sčius, APLA. kuopos lai pa
taria sušaukti APLA. ekst
ra susivažiavimą, kur būtų

Baniulis, A Baniu- 
Giedraitis, J Bieliu- j 
Vaišnis, J. Juškevi-i

galima daugiau ką apsvars- • 
tyti kas link namo reikalų, o 
priegtam dar turim ir ......
kių APLA. reikalų apsvars
tymui.

APLA. 1 kuopa pilnai pri
taria APLA. ekstra susiva
žiavimo sušaukimui, nes AP. 
LA. 1 kp. mato keletą gerų 
progų įsteigt APLA. namą, 
Pittsburge, bet jeigu APLA. 
diduma atsisakytų remti tą 
sur/anymą APLA. 1 kp. y-Į 
ra pasirengus įtempti visas1 
savo spėkas, kad įsteigus 
APLA. namą Pittsburge J
Tame reikale net turi kuopa 
išrinkus komitetą, kuris 
darbuojas įsteigimui APLA. 
namo. Bet tas klausimas! 
kaip 1 kp. taip ir kitoms AJ 
PLA. kuopoms turi rūpėti, 
yra reikalingas visų APLA. 
narių patarimas ir spėkos.

J. K Mažiukna,
APLA. 1 kp. namo pirki

mo kom.

Reikia at-1 Sakalauskienė, J Mickunas,
- c IA Januševičius, A Lisinckas, 

!J Juodgudis, A Kazakevi
čius, ir F Klimauckąs —po 
$1.00; P Murauckas, K. Ra- 
tkus, A Ramanauskas, J. 
Lazauskas, J Mažeika, K 
Navickienė, O Kubilienė, J. 

iAža, J Piliauckas, V Žilins
kas, A Sadžius, J Masys, O; 
Klimauckienė, J Garkauc- 
kas, A. Stašaitis, K Teminis, 
"M čičkiene, J Stankevičius, i 
A. šoštak, J Bubnis, S Pet-į 
rauskas. J Stankevičius, J, 
Vaišnis, P Morkūnas, J. i

• kitn-^e^on^s — P0 50 c. Už atvi- 
į rutes — $3.00. Viso su smul
kiomis su rinkta $74.31.

Lėšų surengiant prakal
bas padaryta $5.50. Pasių
sta LŠF. iždininkui $68.81.

Žiburėliui aukojo ’ šios 
ypatos: V. Raulinaitis $3.00, 
J Miekunas, J Vitkunas, 
V. Žemaitis, po $1.00; K.

• Kaunas, L. Andriukevičius, 
K Lakickas, A Pajaujis, A.

‘ Aponikas, P. Baniulis, A. 
i Baniulis, J. Bieliūnas, • J. 
Vaišnis, J Stankevičia ir A 
Januševičia — po 50 c. Viso 
su smulkiomis surinkta $21.- 
20.

Vietos LŠF. sekret.
P. Pečiulis.

AUKOS LšF
Wilmerding, Pa. — Per 

prakalbas, parengtas vietos 
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
draugsytė, pp. Bulotams ir' 
Žemaitei, aukojo šios ypa-!

s: M Mačionis — $7.00; J 
ibilius ir S Tareila po $2;

igaitis, P Grigaliūnas, 
jinauckas, Martinkai- 

.s, Šaulys, Šaulienė, P. 
Mačionis. F Vaivalavičius, 
JLabanasukas, V Galinis, J 
Kazlauskas, A švezauskas,,

Jai neri, kad gerai f įro
dytum, pirk skrybėles, marš
kiniai ir visus aprždalas pas

K. LIUTKŲ.
Apie gerumą ta vore ir tei

singumą kalnų, nereikalinga 
girtis. Nesą visi brooklynie- 
čiai gerai žino, kad pigian iv 
geriam niekur negauni, kaip

APLA. DR-JOS CENTRO VALDY
BOS IR KUOPŲ SEKRETORIŲ 

ADRESAI:
Centro pirminink. J. M. Maskeliūnas, 

2025 Colwell st., Pittsburgh, Pa.
Pirmininko pagelb. J. A. Rūkas 
015 Stayton st. N. S. Pittsburgh, Pa. 

Centro sekretorius J. B. Miskevičia, 
2135 Sarah Str. S S, Pittsburgh, 
Centro Iždininkas K.
12&Carson sts. S. S. Pittsburgh, 
Turtų Kontrolės

F. Urlakis 
313 6th St., 
W. Urnežis, 
P. S. Pittsburgh, Pa. 
W. Markūnas, 
2120 Forbes St., Pittsburgh

Kuopų sekretorių adresai:
1 kuopos — J. I. Alexis, 

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

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

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

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

Pittsburgh, Pa.

4

7

Pa.
Varašis,

Komisija:

Charleroi, Pa.
1429 Reedsdale

Pa.

St.,

Pa.

K. LIUTKUS
111 GRAND ST., 

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

BENAS.
Lietuvių Unijos 

Muzikantų
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

Repeticijos atsibuna 
kiekvieną seredos va
karą, 73 Grand St.

Telepnone 19:>U ureenpoint.

Dr. H. Mendlowitz

Gydau ligonius įvairiomis ligomis, 
o ypač mano speciale

Gerai įsitėmykit adr ’są:
DR. H. MENDLOWITZ

271 Berry St., Brooklyn,N.Y.
* Kampas So. l-m^s gatvės, i

1
y
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MOTERŲ LAIKRAŠTIS! MOTERŲ LAIKRAŠTIS!
Jau išėjo iš spaudos

“Moterų Balsas4.
Išleidžia L. M. P. S. A. Bis sykį į mėnesį. Tai bus pianas dar 

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

sos nuo amžių prietarų pavergtą musų moti rį.
“MOTERŲ BALSAS” rašys apie moterų darbininkių reikalus.- 

) vaikų auklėjimą, turės special) sveikatos skyrių, vaikų skyrių, su
teiks žinių iš moterų judėjimo, aiškins moterims politikos teises, pa- 

] duos daug naudingų patarimų aj>ie 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.

kuopos
P 

kuopos 
205 

kuopos,
kuopos,

2228 Forbes Str., 
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., Donorą, Pa.

LAISVĖS SUNŲ DRAUGYSTĖ, 
MAHANOY CITY, PA.

Valdybos adresai:
Pirmininkas W. Žemaitis,

312 East Centre Str.
Pirmininko pagelbininkas P. įsėda, 

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

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

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

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

Maršalka W Svintickas,
515 W. Pine Str.

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

DRAUGIJA SUNŲ IR DUKTERŲ 
MELROSE PARK, ILL.

Pirmininkas K Jankauskas,
P. O. Box 749, 

Pagelbininkas D.
P. O. Box 849, 

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

1314 So 50th Ave. Cicero, 
Iždininkas F. Lap i n sk i,

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

Maršalka: A. Plėštis, P. O. Box 
676, Melrose Park 111.

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

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

Viršininkų adresai.
Prezidentas L. Bačkis,

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

1820 h'airow Ave. Easton, Pa.
Protokolų raštininkas ir organo pri- 
iurėtojas Alex Vituris,

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

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

1820 b'airow Ave.
Kasos globėjai:
A. Biga, 1021 Elm 
A Meškauskas, 1222 
Maršalka J. Garnis, 

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

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

Easton, Pa.

Pa.

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

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

Viršininkų adresai:
Pirmininkas F. Raškevičia, 

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

535 Island Ave.
Protokolų raštininkas O. Užbaliutė, 

622 Hulin St.
Finansų raštininkas P. G. Aleksynas 

1516 — 14th Avė.
Iždininkas S. Buzinskis, 

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

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

Avė.
West Str.

LIETUVIŲ BROLIŲ DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI, 

Pirmininkas G. K. Blidris, 
1231 Cherry Str. 

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

Raštininkas A. Vogčia
10294 Lockwood avė.

Turtų sekret. S Gclumbauskas,
920 Jackson Str.

Iždininkas J. J. Juozą pa vičia,
921 Herrick Ave. 

Iždo Globojai: A. Pukteris,
444 Park View, 

” M. Kavaliauskas, 
1839 Center Str.

LBD. laiko savo susirinkimus
trečią nedėldienį kiekvieno mėnesio, 
Winter Hall, 412 6th St. Racine, Wit.

kas

III.

III.
III. SERGANTIEJI!III.

III.

ILL.

Y.
N.

N. Y.

AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ IŠ 
PRIEŽASTIES LIGOS?

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

glal, kurie kreipsis pas mus.

F 1

Melrose Park, 
Rimša, 
Melrose Park
Alck. Morkus, 
Melrose, Park,

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

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

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

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

416 Wickliff Ave.
Iždininkas J. Willimat,

837 Central Avė., 
Susirinkimai buna kiekviena mėne

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

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DKA L! G Y STĖ, V\ A U K EG AN, 
UirmuunKas A. r. bauecKis>, 

b02 — 8sl St,
Vice pirmininkas A. Dimša, 

&1Z — ath str.
Užrašų rašt. B. Masiliūnas 

VZ2 —luth Str.
Finansų rasi. J. Waicis, 

132U Lincoln st., Waukegan, Ill.
Kasierius Al. Kairaitis,

16b—lUlh Sir. North Chicago, Ill.
Glob. M Kekis, 
Siienuan Kouu N. Chicago, 111. 
Viioo. K. Kuievice,
S. JacKsoh st. Waukegan, 111. 

A. Na Vickis,

Kasos 
1U48

Kasos 
1O.5U

Marsalas 
14ZU bo. Victoria st. Waukegan, 111.

Pageioimnkas J. Waraausiias, 
1448 Jackson st. Waukegan, 111. 
busirinkimai atsibuna tan trecia 

neclelia kieavieno menesiu z vai. po 
pietų Liuusyoes svetainėj, 861—tttn 
Ot., <fc bheriuan Rd. Wauaagau, ill.

LIETUVIŲ KELIONEI PAŠELPOS 
DRAUGIJOS, CEN I RU VALDYBOS 
IK KP. SEKRETORIŲ ADRESAI.

Centro Vaidyba.
Pirmininkas J. Jakimavičius,

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

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

183 Roebling st. Brooklyn, 
Kasierius J. Senienas,

334—29 th St. Brooklyn, 
Trustisai: M. Liberis, 121 
st. B’klyn, N. Y. A. Sirgedas, 1 
Roeblings St., B’klyn, N. Y.

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

UV Hudson avė., Brooklyu, N.

Nutarimų

FJn. Rašt.

Iždininkas

VALDYBA CTDD. MIRTOM 
CLEVELAND, OHIO.

Pirmininkas D. Petrauskas,
1600 Oregon Avinu 

Vice Pirm. T. Rimkus,
1062 Ansel rd.

rašt. H. P. Pratklonii, 
1527 E. 33rd St. 

Antanas Banelie, 
1447 E. 25th Str.

T. Neura,
2202 Hamilton Ava.

Kanos globėja V. Ivonam.kiut*, 
1452 E. 83rd Str.

Dainų repeticijos atsibuna klek 
viena sėrėda, nuo 7:30 vakr. aat 
Schwab svetainės, 6131 St. Clair ava 
Mėnesiniai susirinkimai atsibuna ksc 
trečią pėtnyčią kiekvieno uieneeie 
nuo 7:30 vai. vakar, ant Schwab »va 
taines 6131 St. Clair avė. Knygyaa* 
randasi Neuros krautuvėje, 2047 Ha 
milton avė. Knygos išduodamos kis 
kvieną Panedėlio vakarą, nuo 7:81 v 
vi kare.

Knygius Pranas Tumosas, 
3570 E. 72 St.

AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ? }%aKu 

GARSAS GERIAUSIA KEPTUVE
Kepa geriausią duoną iš 
Cysty r u g i n i y miltŲ. 
Teipat mes kepame ge
riausius keiksus veseli- 
joms ir kitokiems poki- 
liams *♦*•*.*

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

F. MAS1ULEVIČIUS ir SUNAI, Savininkai
209 BEDFORD AVE. (Tel. 2876 Greenpoint) BROOKLYN. N. Y.

140 EAST 22 ST,N

Diena po dienai, metas po metai 
užsiinu gydymu sergančių žmonių. 
Persist at y kite sau, kiek aš išgydžiaa, 
kiek palinksminau gyvenimą. Jeigu 
jumis gyvenimas įkirėjo vartojant 
visokias gyduoles ir jaučiatės nuo
lat blogiau .tuomet, nieko nelauk
damas, kreipkitės pas gerai supran
tantį daktarą ir specialistą

DR. LEONARD LANDES1
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
čiu jaknų ir tt.

Dėl 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- 
fyrinčjimas šlapume.. Neatidėliokite 
ant rytojaus, bet tuojau ateikite pas 
gerai žinomą:

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.

12-ka ŠŪVIŲ VIENU UŽDARYMU!
Juodas—tam tikro metalo, gerai pa
darytas, tinkamas visiems 
“Special” Išpardavimas 
Šitas 12 šūvių pišta'ietas ir baksas 
šuvinių gaunamas visai dykai jeigu 
pagelbėsi išgarsinti musų naujį 21 
akmens pagražintą laikrodėlį. Darbas 
visai lengvas. Reikalaujama tik tai, 
parodyt tą laikrodėlį savo draugams 
ar pažįstamiems ir pasakyt kur ga
vai. Jeigu tau patinka musų pasiuli- 
jimas, tai iškirpk tuojau šita prane
šimą įdėk į laišką ir prisiusk mums. 
Męs prisiusime tiesiai jums j namus, 
kaip ant pavciksluko parodyta, tai 
yra 12 šūvių pištalietą ir baksą šovi
nių, taigi sykiu prisiusime labaį gra
žu, auksu pleititų LAIKRODĖLĮ 21 
AKMENS, G VA RANTUOTĄ. Po ap- 
laikymui užmokėsite tiktai $6.70 už 
laikrodėlį. Mat ta kaina spcciališkai dėl agentų, o 12suvių p i štai i e ta s 
ir baksas šovinių visai dykai gausite. Siusk savo užsakymą tuojau— 
šiandien. Atsitikimo, jeigu nepatiktų, męs apmainysime arba sugra
žinsime pinigus. Adresą uždėk aiškiai:

ELITE COMPANY 109 ill.

P'mans Binrf1^

'd'
$

Vyrai ir moters nenustoki! vilties! 
PATAISYK IT SAVO GROMULĮ IR SU
TVARKYKI!' KAIP REIKIA SAVO SIS

TEMĄ, TUOMET BUSITE
SVKIKA.S it- LINKSMAS

■ COFFMAN’S BITTER WINE 
kuris yra kombinacija parinkto vyno ir 
geriausių ekstraktų. Jis yra lengvas ir 
užtikrinantis. Saugiausia ir geriausia gy
duole nuo netvarkaus PILVO, PLAUČIŲ, 
JAKNŲ, NERVŲ LIGŲ, NEGROMULIA- 
VIMO, NETURĖJIMO APETITO ir abel- 
no nupolimo kūno. Vartojant HOFFMANS 
Brri'F.R VINE, įgausi daugiau kraujo ir 
gera gromuliavima. Tiktai $1.00 už bonką 
arba 6 bonkos už $5.00. Reikalauk nuo arti
miausio pardavėjo arba aptiekoriaus. Jei
gu jis neturėtų, tai rašyk stačiai pas mus, 
prisiusdamns čekį arba Money Orderį: 

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

LIETUVIŲ NEW YORKO POLITI
KOS KL1UBO VALDYBA,

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

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

Susinėsimų sekretorius — V J.
Gedvilas,

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

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

93į Ferry st, New York, City.
Draugiškai A Petricka, 

Liet, Pol. Kliubo Pirmininkas,

AMALGAMATED CLOTHING 
WORKERS of A. PRESER1Ų 
58 Skyriaus KOMITETAS.

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

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

Finansų raštininkas Vi. Jlečius,

DUODAME DYKAI
20 lietuvišku dainų, 1000 adatų i* 
albumą.

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

Prisiųskite 3 dol. rankpinigių, liku
siuos užmokėsite prie atsiėmimo. Gra
fafonas su didele triuba, paūkautai* 
kraštais, mechanizmas grafafono ge
riausios konstrukcijos, kuri k Įima 
užsukti laike grajinimo. Tinka re
kordai įvairaus didžio. Balsą išduo
da vystą, kuris girdėt balsiai Ir aiš
kiai. Vietinių meldžiame atsilankyti | 
musų krautuvę, kuri atidaryta nue 
9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro ir taip 
pat nedėldieniais. Siunčiame dykai 
katalogą muzikališkų instrumentų aut 
pareikalavimo.

Adresuokite:
GREATER NEW YORK PHONOGRAPH, CO _

310 Grand Sir.. New York. N. Y. Dept. L.

Moksio Nereikia Jieškofr
Dėlto, kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglų kalbą, aritmetiką te 
MuCuvių kalbos gramatiką savo namuose liuobame laike. Visi Hmokafe

Nurodymai Ir knyga DYKAI. įdėk stempą. Adresast
Ųitavio KorespoBdencipM Mokykla, 1321 Li«terSL,Clte*

X >
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VIETINESŽINIOS.
DNY. LDS. konferencija.

21 d. sausio buvo konfe
rencija DLY.LD. sąryšio. 
Konferencijos pirmininku 
išrinktas V Kubilius, pa- 4 ao 
gelbininku A. Staniškis. De-' " 
legatai pribuvo su manda-

Komitetas.

19 kuopa statys scenoj 
puikų veikalą.

10 d. kovo, McCaddin sve-

MELDŽIU ATSIŠAUKTI Petro Grie- 
šiaus ir, Aleksondro Bartuškevi- 
čiaus, abudu Kauno gub., važiuo
dami iš Lietuvos Amerikon 1914 ip. 
susipažinome. Jei kas žinote, ma
lonėkite prisiųsti jų adresus, duo
siu atlyginimo $5.00. P Stočkus, 
F O Box 17, Cliffside, N. J.

4--11

tais nuo sekančių draugys- tain5 j)'LSS.’19 kuopa sta.
jjlet-uvl_U Rūbsiuvių jyS SCenoj puikiausi lietuviu 

umjos 54 skyriaus 2, Lie-|kalboj veikal “Patamsio 
tuvaicių Unijos o4 skyriaus. Gal Į;g.. šis veikalas para- 

he<,tu2ų, PresenV ’Sytas garsiausio pasauly
4. LSS. 20 kuopos, o, LM1 .. |raj;į-,j() pevo Tolstojaus, l’a- 
1 kuopos. 6, Lietuvių Mu- tartimi vietos ir apielinkiu 
zikantų unijos, 7. Šv. Jono,Uietuviams nepraleisti pro-^ 
8. LMPS. 6 kuopos, 9. Ap-jg0S^ jšanksto įgyt tikielus ir 
švietos Draugijos, 10. L A. mįn^oį dienoj atsilankyti i 
Kliubas, 11 Liet. Gimnasti
kos kliubo, 12. Liet. Tolit.
Kliubo, 13 Liet. Laisvės, 14. 
šv. Kazimiero, 15. LSS. 83 
kuopos, 16 Aido choro.

Vėliaus tapo išduotas ra
portas sekretoriaus 1 
Lisaujaus, iš kurio paaiškė
jo, kad Sąryšis daug veikė 
dėl visuomenėss labo. Taip
gi išdavė raportą “Lietuvių 
Dienos” komisija. Iš ra
porto paaiškėjo, kad 1 dis- 
trikte aukų surinkta $982.- 
36. 2—$934.43, 3—$604.23,
4—$953.82, 5—$523.82, 6— 
Ž555.52, 7—$521.62, 8—
$1690.47, 9— $1708.02, 10- 
$388.20.

Buvo išduoti raportai 
Viešų Reikalų Komiteto ir 
Liet. Šelpimo Fondo komi
teto. Raportai priimti. Bu
vo pranešta, kad norima 
surengti prakalbas Cooper 
Union svetainėj dėl LŠF.

LŠF. fin. sekretorium iš
rinkta A. Staniškis, iždinin
ku — J Martinaitis.

Buvo sumanyta atgaivin
ti Ateivių Šelpimo draugys
tę. Tam tikslui išrinkta ko
misija, į kurią įėjo K Vib 
kas ir J Steponaitis.

Su visokiais DNY. LDS. 
reikalais kreipkitės šiuo ad
resu: J Steponaitis, 
Roebling st., Brooklyn, N,

tai mūsų scenoj būna pasta- 
Aomi.

“Patamsio Galybė” pen
kių aktu drama ir nei kiek 

t neblogesnė Už pagarsėjusį 
T veikalą “Du Broliu”.

tiškam Name, bus repetici
ja veikalo “Patamsio Galy
bė”. Visi aktoriai malonėki
te Į laiką pribūti.

Komisija.

Brooklyno cukerninkų 
streikas tęsiasi. Darbininkai 
laikosi neblogiausiai, bet ir 
bosai nenusileidžia. Dabar 
jau išėjo į streiką ir Phi- 
ladelphijos cukerninkai. No
rima į streiką išvesti iš 
visų apilinkinių dirbtuvių,, 
priklausančių tai kompan
ijai.

\ ienybė ir tvarka, tuomet ir 
streiką laimės.

Marškininių streikas vis 
dar tebesitęsia. Daugelis 
dirbtuvių jau išpildė darbi
ninkų reikalavimus, bet da
lis dar laikosi ir nenori su 
darbininkais taikytis. Girdė

jome, kad jau streiklaužių
183 pradeda atsirasti.

Sekrt. J Steponaitis.
P S. — Lietuvių Imigran

tų šelpimo Draugijos komi-1 
tetas malonės pranešti apie 
jos stovį komisijai šiuo ad-! 
resu: K Vilkas ir J Stepo
naitis,183 Roebling st. Broo-

PRANEŠIMAI.
10 d. vasario, Tautiškam 

Name, 101-3 Grand str. 
bus koncertas ir balius Lie. 
Merginų Unijos 54 skyriaus. 
Koncerto programas susi- . pdprnp: 
dės išdainų, monologų, dek- j 
lamacijų, muzikos ir tt. 
Taipgi dalyvaus LSS. 19 
kuopos Vaikų Draugijėlės 
choras, po vadovyste p. L 
Eremino. Pradžia 7 vai. va
kare. Programui pasibaigus 
prasidės šokiai. Įžanga 25 
c. ypatai.

Kviečiame visus atsilan
kyti.

New Yorkiečiai prieš karę.
Wilsonas, tempdamas A- 

[meriką į karę su Vokietija, 
i begėdiškai pasigyrė. kad 
i didžiuma Amerikos žmonių 
j jam pritaria. Tai yra melas, 
j Amerikos žmonės tiktai to
dėl ir išrinko Wilsona pre
zidentu, kad jisai reklama
vosi, sulaikęs Ameriką nuo 
karės. Tie, kurie balsavo 
.už Wilsona, gali dabar pirš-

Komitetas.

Didžiuma New Yorkicčių 
■’ įpuies karę. Amerikos darbo 

atstovaujanti 
I New Yorke 300.000 rankpel- 
inių eina — prieš karę, o 
jeigu priskaityt jų šeimy
nas, tai bus visas milionas.

Visi socialistai, 
t anti New 

! kaip 40.000 
prieš karę, 
prieš karę, 
tų, po 
prieš karę. Mitinge, kur kal
bėjo Bryan, 6000 žmonių da
lyvavo ir visi šaukė prieš 
karę. Taigi, didžiausia

priskai-
Yorke daugiau, 
balsuotojų eina 

Visi lietuviai 
Dalis demokra-

vadovyste Bryano,

9 d. vasario bus nepa
prastas susirinkimas lietu
vių kooperatyvės bendrovės 
“Labo” Palace Hall, 93 
Grand st. Brooklyn, N. Y. .

Pradžia 8 vai. vakare.
Visi nariai malonėkite 

atsilankyti, nes šiame susi- p. 
rinkime bus rinkimai direk- lūs “Gaires 
torių ir kooperacijos gaspa- sekančiomis dienomis: 
doriaus. Taipgi bus apkal- 10 d. vasario — Bayonne, 
bama apie pirkimą f“ 
Gaspadorius bus po kaucija.

Kurie dar neprigulite prie 
kooperacijos, malonėkite a-

(prieš karę.

Naujai susitvėrus Teatra- 
Draugija, po vadovyste 
Vitkausko, statys veika- 

” ir “Jaunikį”

teiti ir prisirašyti.
Sekrt. J. Patašius

šėrų. j N. J.
11 d. vasario — Great 

Neck, N Y.
16 d. vasario — Newark,

10 d. vasario, Cliffside.
N. J., George Pauzan’s sa-

24 d. vasario, Mc.Caddin 
svetainėj, Brooklyn, N. Y. 
bus suloštas veikalas “Blin
da” Komitetas.

ANT RA N DOS geras kambarys 
trim langais, šiltu vandeniu ii 
sais parankamais. Išsiduoda dėl 
vieno arba dviejų ypatų. Kas norit 
turėti patogų gyvenimą, atsišau
ki!. M Kreivėnas, 199 Anslie Str. 
(arti Manhattan avė.) Brooklyn, 
N. Y.

ijieškau Stepono Krūvos, Kauno 
gub., Ežerėlių pav., Vojašikie par., 
Pušaloto viensėdžio, girdėjau gyve
na Kewanee, III. jis pats ar kas 
jį žino niano’ėk te atsišaukti. Silva 
Cidzikas, Box 17, Sta. B, Superior,

I
 TIKRA IR TEISINGA 

LIETUVIŠKA 
APTIEKA.

Sutaisau receptu - tikrai, są
žiniškai, su didžiausia atyda, 
nežiūrint iš kur jie butų gauti. 
Patarimus duodu visiem ypatiš- 
kai ir per laiškus dovanai. Gy
duoles siunčiu į visus kraštus 

f* Amerikos, kas tik kokių parei- 
1 kalauja, ir kokios tik yra var- 
f tojamos. Ypatingai užlaikau 
1 visokių VAISTŲ NUO PLAU- 
CKŲ SLINKIMO, PLEISKANŲ 
f IR TT., NUO PLAUČIŲ, REU- 
f MATIŽMO, KOSULIO, NUO 
L PERŠALIMO, NUO SILPNU- 

<SMO ŠIRDIES IR TT.

1 Kreipkitės prie manęs, o aš 
I užtikrinu, jog busit užganėdin- 
Ati.

Wis.

F. KUDIRKA,
Lietuvio Aptieka ir Savininkaa 

64 GRAND ST.
Brooklyn N. Y.

r.-ijieškau pusbrolio Antano Jomanto. 
Kauno gub. ir pavieto, Raudonių 
gmino, Naikinio kaimo. Taipgi ir 
pussesers Zuzanos Bakanauskulčs. 
W. Bereisa 2117 Lakeside Ave. N, 
E, Cleveland, Ohio,

Pajieškau pusbrolių Vladislovo Rut
kausko, Suvalkų gub. Kalvarijos 
pav , Čižikų kaimo ir Juozo Bučins
ko, Vilniaus gub. Trakų pav. Palė
pių kaimo. Turiu svarbų reikalą, 
meldžiu atsišaukti. Mrs D Lenorth, 
P O. Linden, N J.

DENTISTAS
JOHN KULuuK Barlutatma

Si'l Wythe Ave., Cdr. Be. 1 oi. 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. 279 Greenpoint.

LIETUVIS FOTOGRAFAS

Antano Laurinavičiaus, 
Kauno gub. ir pavieto, 

miestelio. Girdėjau kad 
Mass. Meldžiu

Paj ieškau 
paeina iš 
čakiškio 
gyvena Worcester,
atsišaukti, nes turiu svarbų reika
lą. Juozas Vaitkevičius, 208 Ever
green avė , Brooklyn, N. Y.

Phone: 1723 Stagg
VAINEIKIO IR NARVYDO
FOTOGRAFIJŲ GALERIJA

Fotograuojam —veselijas ir viso
kias grupas. Visoki fotografiški dar
bai atliekami kuogeriausia

Adresas: 419 GRAND STREET, 
Kampas Union Avė. Brooklyne.

DR. BUKKIS,

Medikališkas Institutas
yra atidarytas ----
šokiomis 
nomis ir 
dčldieniais

vai. rvt<
nuo

9

Gydimas y- 
ra ypatiškas.

Kalbame len 
kiškai ir rusi
škai.

Europos gydytojas, duodu 
padarytas gyduoles.

Dr. BUK K IS,

107 E, 58th St.
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ŠOKIŲ MOKYKLA
Jau 36 metai, kaip 
gyvuoja Prof. Štern 
Šokių Mokykla, 952 
Broadway, kamp. 
Myrtle avė. Brook-

Waltz, Two Step, 
Foxtrot, One Step 
ir įvairus naujausios 
mados šokiai moki
nami, privatškai ir 
kliasoje. Mokestis 

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

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

Gvarantuota ant 20 metų
Uždėjimas kepuraitės 22 k. ... $5.81 

Užplombavimaa 5(1 c. ir augščiau.
Išvalymas ....................................... Wc.
Nžplombavimas auksu ........ . • $1.8*

Skaudant} dantį duok ištraukti 
ryte, • vakare apžiūrėt.

Sanitary Dental Parlor
307 Bedford Ave. Tarpe 2-rea Ir 

1-moa gatvių.
BROOKLYN, N. Y.

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

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

M. Ballas ir J. Bush
111) Grand Street, Brooklyn.

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

h Prie 12 šliubinių paveikslų dnw- 
du vieną didelį paveikslą dova- 
nai. Darbą atlieku artistiška! Ir

U nebrangiai. Ateikit persitikriat

ANTANAS STROK AS
88 Willow avė. kampas Clinton Avenue, Maspeth, T 

(vienas blokas nuo Lietuviškos bažnyčios.)

Garlausln pirmeiviška užaiga 
paa

GEO LASKEVIČIĄ

771 BANK ST., Tai. 864-1 
WATERBURY, CONN.

Tel. 2320
» AR TURI TĄ NAUJĄ < 

KNYGĄ, APIE LYTIŠKĄ

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

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

Knygos vardas
Patarmes Merginoms 
Apie Lyties Dalykus.

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

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

’(Knyga turi 120 pusi, ir papuošta 
paveikslais, kurie palengvina aprašo- 

! mus dalykus suprasti.

AR MYLI DAINAS?
Štai nauja dainų knyga, kurioj ra

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

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

kurioje telpa daugybė įvairiausių dai
nų. Tarp kitų yra nemažai senoviškų, 
kurias mūsų seneliai dainuodavo, bet 
kurios dabar veik visai užmirštos.

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

AR VERTA BŪTI TEISINGU?
Visada yra žmonių, kfiriestengiasi 

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

Jeronimas Savanorolla.
Kas nori žinoti apie teisingo žmo

gaus vargus senovėj e ir apie dvasiš
ki jos darbus, tam ši knygelė būtinai 
reikalinga.

Reikalavimus ir pinigus 
šiuo adresu:

J. STROPUS,
6 Loring St.,

> So. Boston,

siųskite

Mass.

Teisybe apie plaukus
Si J

Moksliškas, Pasekmingas gydymas augti plaukai. Mes jumss prisiusime 
visai dykai. už $1.00. baksuką Calvacura Nr, Ii,

Ar kenti slinkimą plaukų? Ar tavosyku su augščiau minėta iliuostruota 
plaukai žilsta? Ar tavo plaukai silp-knygute. Iškirpk šitą kuponą ir siųsk 
ni ir lūžta? Ar kenti nuo plaiskanų,šiandien pas Union Labaratory, Box 
niežėjimo odos? Ar tu plinki ar pli-545, Union, N. Y.
kas? Jeigu tu kenti nuo kokios nors KUPONAS,
iš augščiau minėtos plaukų ligos,Union Labaratory, s 
tuojau neatsidėlojant, jieškok pagel- Box 545, Union, N. Y.
bos. Reikalauk musų iliustru
knygutės “Teisybe apie Plaukus’
Parašė žinomas Europos specialistas.kūrią už 10 c. ir man prisiųskite. Taip

Mes norime tave pertikrinti navogi prisiunčiu $1.00 už kurį meldžiu 
iškaščiais. Calvacura Plaukų Gyduo-prisiųst Calvacura Nr. 1 ir augščiau 
lė sulaiko plaukų slinkimą, sunaiki-minėtą knygutę, (ISkirpes |dęk Bitą 
na plaiskanas,’niežėjimą ir pradeda kuponą). , . • .

•dengt išlaidas siuntinėjimą knygučių,

plaiskanas,* niežėjimą ir pradeda kuponą)

Greenpoint,

J. GARŠVA
IK

S 0 ė
' f/ ■ ' i

— •* 9 '' i. '
GRABOR1US (Undataker)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
šbalsainuoju ir laidoja numirusius 

ant visokių kapinių.
Parsamdau Automobilius ir Karie

tas Veselijoms, Krikštynoms ir šiaip 
pasivažinėjimams.

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

Telephone 7867 Main.

PHONE W’MSBURGH 5415

DR. I. COHN

L ° ypač vaikų, mote-
7 rų ir prie gimdymo.
gį OEF1SO VALANDOS: nuo 8 iki 10 v. 
[ ryto; nuo 12 iki 2 v. po piet; nuo 
B 6 iki 8 v. vuk. Nedėlioj iki 12 ryto.

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

Tol. 2372 Greenpoint.

Fornišiai
Naujausios mados dideliame 

pasirinkime, Lengviausios išly
gos. Taipgi parduodame pijanus.

$1.00 ANT
savaites
Pristatom į namus ir 

mas apielinkes, Jersey 
York, Central Broklyn, 
peth, ir tt.

MACYS & MARCIN 
FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET

Tarpo Driggs ir Bedfotd ave’a, 
Brooklyn, N. Y.

toli- 
New 
Mas-

A 3
2. a

IŠRADIMAI.
Pakol susirasite sau advo

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

TENT OFFICES. — L.
309 Broadway New York City 

ir
403 Barrister Bldg. Washington, 

D. C.
Rašykite lietuviškai, bent į 

katrą nors musų ofisą.

JOKŪBAS KANCIERIUfl
CAFH

Fnkal»-
vlafua »ri-

aaf raiiau-
aial ir

TEISINGIAUSIA UŽEIGA
148 WYTHE AVE., kamp. Na r t Ii Ir 

BROOKLYN, N. Y.
IsUphana Graanpalnt 6X11.

314

JOSEPH LIPMAN, M. D.
. Specijalistaa moterų ligą

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

! Iki 10 vai ryte; nuo 1 iki 2 vai. p* 
; piet ir nuo 7 iki 8 vai. vakaro 

Nedėliomia pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs liti 

riame Ir pasakome visas ligas ir pa 
gelbstime. Ii kitur atvažiavusiems 11 

arūpinama vietą, kol gydo
si. Reikalui esant kreipkitės ma 
apžiūrėsime Ir duosime prietelliką re 
dą. Patarnavimas visai pigus. Nesi 
miržkite mano antrašo.

DR. J. LIPMAN
814 B. Both St„ NEW YORK, N. T 

Kalbame Uetuvtfkai.

K. Hensas
L CAFE IR POOL ROOM f
V tinkamai laiką praleist.
f Tai yra f«riauafa vietoj.1 K. HENSAS j f
į €9 Gold SL, I (
Į BROOKLYN. N. 1.1 <

Telephone: Main 7628. B V

V Garšva

Didžiausia Lietuviška Krautuvą, 
kurioj galima gauti įvairių muzikos 
instrumentų, įvairių išdirbysčių, gra- 
mafonų. Kurie perka pas mane gra- 
mafoną, —rekordus duodu dovanai, 
visokį tautų dainų, maršų ir Šokią, 
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 duoda 
gvarantiją. Agentams duodu forą 
nuošimtį. Taippat pristatau geriausią 
muziką baliams ir veselijoms už že
miausią kainą. Su visokiais reikalais 
ypatiškai ar laiškai kreipkitės šiuo 
antrašu:

689 —3rd
So

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

V. VAIVADAS 
SPORTING CAFB 

Puikiausi* ir tvariausia

Užeikit ir peraitikriaklta 
442 Grand St, 

BROOKLYN, N. T. 
Telephone Staff 8514.

SVARBU MOTERIMS
MOTERŲ PADĖJIMAS EVAN
GELIJOJ IR APAŠTALŲ RAS
TUOSE. Parašė Z. Aleksa. ŠI 

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

Paslaptis ...................................... ..
Gyvenimo Banga ....................
Revoliucijos Atbalsiai...................
Kontrobandninkai ....................... ..
Išvogimas iŠ Paviako 10 kalintą

Pileniečiai...........................

LAISVĖ
183 Roebling Str.

♦




