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Rašykitės į “Laisvės” 

bendrovę, kuriai rūpi darbi- 
n lukiškos apšvietus platini- § 
mas. Tuomet mes paversim 
“Laisvę” milžinišką spėka.

------------------------------------------ *j"---------------------
(O) 
H
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Lietuvių Socialistų Sąjun
ga turi įgyti nuosavus rū
mus. Aukaukit ir skolin 
k ii Pini liksit n

No. 89. <•£>! VI METAS.

Subatoj po pietų mes pa
darėme sutrauką žinių, ku 
rių gavom iš visos Ameri
kos apie lietuviu dienos pa 
sėkmės. Tos žinios dar ne
pilnos, nes iš tūlų kolionijų 
neatėjo jokiu pranešimų. 
Tačiaus, pasiremiant gauto 
mis žiniomis ir darydami 
šiek-tiek spėjimų, mes dari/ 
i e išvedimą, kad iš viso lit - 
tuvių dienoj surinkta daug
maž 120.000 dol.

Ant ketvirto puslapio, 
šiame “Laisvės” numery, 
skaitytojai rasite straipsni 
'' Lietuvių Dienos” pasek
mės. Tonais yra ap i pilnių 
žinių iš Didžiojo New Yor 
ko, Waterburio apygardų, 
New Jersey valstijos, Bos
tono apielinkių ir Chicagos. 
Kas dėl aukų surinktų Chi 
cagoje mes turime padaryt 
pataisą. Lietuvos šelpinu, 
Fondo šalininkai Chicagoje 
ir apielinkėse, veikiausia, 
bus surinkę $5-6000. Kiek 
surinko Central i o komiteto 
šalininkai tikrai nežinome, 
bet pribuvęs subatos ryte iš 
Chicagos į New Yorką p. 
K Šliupas pranešė kad viso 
labo Chicągoje ir apygarda 
se surinkta arti $20.000 (ne 
abi sriovi). Tai galimas dai-. 
ktas.

Taigi, darant abelną su
trauką, išeitų:

Didžiajam New Yorke— 
$10.000.

Bostone su apygardom — 
$10.000.

Waterbury su apygar-
Iš mums žinomų vietų 

New Jersey valstijos /Ne
wark, Elizabeth, Paterson,

C'iffside) —apie $10.000. 
Chicago su apygardom apie 
$20.000.

Iš mums žinomų vietų 
i i'ennsylvanijoj (Mahanoy 

( ity, Shenandoah, Ply 
\ mouth, Minersville apie $5. • 
, 000.
i Clevelande, rinkikai gal
i vėso davė anie $4.J0T ■P'un
I pridėkime Akroną ir Bed-, 
perdą (Ohio) turėsimo • apie, 
; > >000.

Taigi, tikrų žiobi anie iš1 
. į.airių vietų turime jau 
;uj ie $70.000.
į O juk yra dar didele
I daugybė stambiu kolionijų ; 
kur aukų, veikiausia. su-, 
] ’atike labai r mažai. Dies

i manom, kad Phtsburge su i 
[apygardom (McKees Rocks,. 
I Carnegie, Homestead, Wil- j 
mm*di' m sun1*111' !' tikrm 1 
nemažiau, kaip $10.000.

Massachusetts’!), Worces- 
tery, Montello, Norwoode. 
Haverhilly ir tt. bus apie 
$10.000. Connecticut’e (New 
Haven, Bridgeport, Hart
ford ir tt.) bus kokie $5.000, 
liiinois’e (be Chicagos virš 
$6.000.

O kur dar Philadelphia 
Scranton, St. Louis, Mo. De
troit. Grand Rapids, Wis- 
jconsino miestai, lowos ko- 
pionijos, Baltimore, Roches
ter, Binghamton, Schenec
tady, Maino kolionijos ir 
visa eilė mažesnių miestų ir 

i valstija? Ten bus tarpe 
,815-20.000.

Taigi, musų apskaitymu, 
lietuviu dienoj surinkta 
daugiau mažiau $120.000. 
Gal ta skaitline bus kiek di
desnė ar kiek mažesnė, bet 

I ji stovi arti teisybės.

Special Photograph N. Y. H. Service.

i i i o 1.1 lę » \ cX 11^ vi i ai jsgelbeti nuo laivo “Stephaj o”, kurį torpedavo vokiečių 
submarina U—53.

f'.’ancuzų generolas Bertole, j iro Petrikovo kalėjime, 
o jo pagelbininku rusų ge- Apie tai praneša Netrokove 
nerolas Bieliajevas. Dabai i išeinąs lenkų dienraštis

)ziennik Narodowy.”
Damazo Macocho pikta— 

žinoma kiekviė-
Jisai nužudė savo

rusu u generolas Sacharo-j 
kirtas komandieru

i

$

Graikijoj jau prasidėjo 
1 dietiška karė. Laikinai su 
w organizavusios rcvoliuci

dideli susirėmimai. Dabar 
'Graikijoj tai •vienur, tai 
kitur, Įvyksta susirėmimai,

valdžios kariumenė i- bet dideliu mūšiu nebuvo, k v v
?n,1( ! Labai keistą ir nesupran-
>o om y?. ro]p ]ošįj talkininkai:

i y jie palaiko Venezelos re- 
pi voliucijine valdžią, jie remia 
\maiiUb Sykįu nepertraukia 

savo karei-■ , .. siu su karališkaatakuoti re-: r ‘ oi -i ... . Hav., Solomkuužimta įmes-; >7 v . TZ ‘

i išvijo karaliaus Konstanti- : 
Ino garnizoną ir 
. šeimininkauti.
i Konstantinas ry- 

valdžia. 
einantis 
į talki

ninkų rankose, vienok jie 
i pavėlina karaliui Konstan
tinui gabenti savo kariu
omenę Kateriuos linkui, kuri 

. . , rengiasi revoliucionierius ministe-;
Irių pirmininkas Venezelos, 
(siunčia i Kateriną savo 
.kariumenę. Spėjama, kad girnų revoliucijinė 
tarpe revoliucionierių ir labai pasipiktinus ir nežinia 
karališkos kariumenės Įvyks kuo tas galės užsibaigti.

veiiucionierių
tą. .Dabar Kateriuos linkui 
traukia karališka kariume- į 
ne. Tuo tarpu revoliucionie 

irių susiorganizavus vai
zdžia, kurios vadovu yr<'

atakuoti.
Tokiu talkininkų pasiel- 

valdžia

.‘.mmunicijos dirbti. Kom
panijos tuo naudodamosios, 
pakėlė kainas, o smulkesni

Kamparai nori visą pelną 
pasiimti ir iuomi naudotis. 
Teisėjas išpildė jų reikala- 
v:mą ir dabar Fordas turės

E X T R A

Rumunai veja Vokiečius.

Dobrudžios fronte.
Kai]) tik į Transilvaniją'i nm.

ir Dubrudžių pribuvo frau |b-olj. Nuteistas rusų teis- 
euzų ir rusų generolai, jie 
t-iojaus visą tvarką paėmė .; 
savo rankas, permaino ru Į 
munų generalio štabo pie
nus ir dabar savarankiai ei 
g asis. 'Paikininkai tai per- 
i minai priduoda labai dide
lę svarbą, nes Dubrudžios 
fronte vokiečių ir austrų 
kariumenė tuojaus tapus 
sulaikyta ir dabar rumunai 
jau pradėję daryti smarkias 
kontr-atakas. Transilvani- 
jes fronte rumunai ir 
sai smarkiai priešinasi 
tonų ėjimui pirmyn.

savęs.

miestų valdžios butų žmoni
škos, jos pačios paimtii vest 
ta biznį į savo rankas, pa
čios įtaisytu augliu sande- 

.10 
hi- 

Žinoma, tuo- 
kompanijų 

pelno, bet žmonėms išeitų 
Macochas, kaipo-tikintis ant sveikatos.

žmogus, aprūpintas

imi katorgon Macochas visa
i

■ luikri išbuvo Petrokovo kalė
jime. 1915 m. Petrokovą už-1 liūs, pačios pristatytų 
ėmė austrų kariumenė. Jau |miesto žmonėms daug 
tuomet Macochas buvo vi-Ogesne kaina.
sai nusilpnėjęs. Pasodino jį met nutruktų

Bet juk musų miešti] vai 
ios yra kapitalistu ran-

kurie nesutinka su jo šei
mininkavimu.

r li
te u

ra palydėjo tik kunigas 
Wojcechowskis ir būrys ga
tvės vaikų. Mirė jisai di
džiausiam susikrimtime 
Prašė nelaidoti ant kapų.

ALFREDO ZAYAS IšRIN 
KTAS KUBOS PRE

ZIDENTU.
Havana, 2 d. lapkričio.—

Ačiū italų generolo Ca- 
dornos pagalbai rumunai 
jau baigia vyti vokiečius ir 
austro vengrus iš šiaurinės 
Pumunijos. Italų pagalba 
apsireiškė tame, kad* jie'

VOKIEČIAI NETEKO
3,393.382 ŽMONIŲ.

Vokiečiu valdžia išleido 
. >raša užmuštų, sužeistų ir 
bežinio.; dingusi’]. Surašąs 
padarytas iki 1 d. spalių.

PETROGRADE.
Chrustaliovas nuteistas. 

Chrustaliovas bus netrukus 
teisiamas. Dabar jau j it 
nuteistas 3 metams kator
gos. Kaltinamas jis del o:u

varo labai smarkią ofensyvą I Lemiantis tuo surasti, nuo 
Goricijos fronte. Italų ka-į pi adžius karės viso užmu-
riumenė eina ir tai eina ga
na smarkiai linkui Triesto,
Austrijos didmiesčio. Ka
dangi tame fronte austram 
gięsia gana didelis pavoju.% 
tai dalį savo kariu menės jie 
priversti buvo atitraukti iš 
Rumunijos. Tas padėjo ru
munams atsigriebti ir dabar 
jie stumia iš Rumunijos lau
kan generolo Falkenhayno 
spėkas.

Tačiaus pietinėj Rumuni
joj, arba Dodrudžoje, ru
munams labai sunkiai pri
sieina. Rusai paskyrė Du- 
brudžon garsų negerolą Sa
charovą, kuriam pavesta 
sulaikyti von Mackenseno 
kariumenę.

.'štų 811,404; sužeistų —2,- 
*121,770; be žinios dingusių
— 430,208. Viso labo 3,393,- 
382 žmones.

Per tą laiką vokiečių ar 
mina neteko 83,384 aficieru. 
Tarpe jų: 26,071 užmuštų, 
50,033 sužeistų, 4,253 dingę 
bežinios ir 2,397 paimtų ne 
laisvėn.

TALKININKAI IMA ) SA
VO RANKAS RUMUNI

JOS KARIUMENĘ.
Rusų ir rumunų kariume- 

r.ė Transilvanijos ir Dub- 
rudžos frontuose pereina į 
talkininkų rankas. Buvo 
mintėa, kad Transilvanijo: 
f’ onte paskirtas karės vadu

ISTORIJA SU ANGLIŲ 
PABRANGIMU.

New Yorke už toną ang
lių jau moka į $15.00. Tas 

f s Chicago j ir Naujojoj
\ igb ioj. Laukiame, kad an-

-prezidento rinkimai. Libera 
lų kandidatas Alfredo
yas gavo 9.000 balsu dau
giau už konservatorių kan- 
didata. Tokiu būdu Kubos

i es buvo isitikir.es, kad šiuo I xr v > ‘ >. * i v, . .. .į New i orko angim pardametu savo kraštui ]is ypač’ . .. • r 1 iJ A ėjai ver.-m visą bedą ant
: roimmmjm Sako, tos nepri• |apsvaigęsį tai domės neatkreipė. Per 

'.kaičius teismo nusprendi
mą, Chrustaliovas pasakė:

uau 
ei o, 
ten, 
geisi u
sužibėtų

katorgoje, aš vieno
— kad kuo greičiau si a

DAMAZAS MACOCHAS 
JAU MIRĖ.

Taip nelemtai pagarsėjęs 
visame pasauly čenstacha- 
vos klioštoriaus zokonin- 
kas Damazas Macochas jau

pusęI ntent pristato tik 
tiek, kiek reikia.

Anglių kompanijos gi ver
čia bėda ant smulkesnių par 
d,-vėjų. Jos sako n r i statan
čios įvalias anglių ir pa
branginusios jas tik ant 25 
centu už tona.

Be abejonės, čia jų visų 
kaltė ir beto kaltė dar val
džios. Traukiniai užimti a- 
mmunicijos gabenimu, taip
gi ir neatspėja anglis ga
benti. Tūlose vietose mai ■ 
ros nekaip dirba, nes trūk
sta darbininkų. Nuėjo, mat.

raibėjus išrinkimui kongre 
an M. Londono ir M. Ilili- 

jau

J/.’/*

Rymas. — Italijos karei 
\iai vis labiau ir labiau ar
tinasi prie Austrijos did- 
r iesčio Triesto. Bėgyje pa
starųjų keturių dienų žuvo 
25.000 austrų užmuštais, su
žeistas ir be žinios dingu- 
s ais.

Ofensyvą Triesto fronte 
eina baisiausiu pašėlimu iš 
abejų pusių.

Nuskendo 200 žmonių, 
1 uomet Jūroje, ties Airija, 
susidūrė laivas Conemora 
su laivu Retrier. Abudu Lai- 
\u nugrimzdo juros dug
nan. Tiktai vienam žmogui 
pavyko iš sigelbėti. Išviso 
žuvo daugiau, kai]) 200 žmo< 
u i u. 4

Federalė Amerikos val
džia traukia teisman suo
kalbininkus, pakėlusius an- 
(pin kainas.

EUŽSIGANĖDINĘ FOR- 
DO PLENA IS.

Detroit, Mich. — Fordas,';
ivo pasiseki- quito. Russell dabar 

mais automobiliu išdirbvs- 
tė-j, nepaliauja svajojęs apie 
didesnį išplėtimą savo pra- ■ 
manės. Bet Fordo kompanab 
kuriems nerūpi praplatini
mas pramones, bet tik pel
nai, protestuoja prieš For-

Laike gazo ekspliozijos 
A.labamos mainose gyvai 
i alaidota 60 mainieriu. 
Wilmingtono odų kompani
jų padarė su Rusija kont
raktą dastatyt odų už $1,^ 
500.000. ' ‘ 4

(UKRRAUS KAINA 
METAIS.

1917

do tokį elgimąsi. Kadangi tikrosios tarybos maistui 
i protestų Fordas nepaiso, patiekti susirinkimas. Pir- 

todėl jie kreipėsi teisman, mininkavo ūkio ministerio

l ordui eikvoti pinigus pra
platinimui savo biznio. Jie 
teisėjui nurodė, kad taip 
plačiai einant, kaip kad da
bar Fordas eina, galima su
silaukti “liūdnų” pasekmių

fabrikų savininkei visomis 
keturiomis stengėsi, kad 
cukraus kaina butų paskir
ta kuoaugščiausia.

DU NEKILTU NUTEISĖ 
MIRTIN.

New Haven, Conn. — 3 
d. lapkričio teismas nutei
sė mirtin Juozą Kastellą ir 
Praną Veter j, abudu nebi— 
liu, už užmušimą pirmojo 
pačios Onos, taipgi nebilės.

Kastello aiškino, kad jo 
pati buvo pabėgus, tąi 
jiedu norėjo ją “pamokinti” 
i visiškai netikėjo, kad tas 
“pamokinimas” taip liūdnai 
užsibaigs. ; J

isitikir.es


Laikraščių ir Gyvenimo Apžvalga
Biblijos fabrikantai pra- apsimeta esą bepartyviais, 

Tušė, kad iš priežasties po- bešaliais ir pradeda agi- 
pa tuot už tą žmogų, kuriam, 

kaip jie mato, simpatizuoja 
visuomenė. Vadinasi, da
rosi doringais, ba kito išėji
mo nėra.

I ieros pabrangimo 
brangs ir biblijos.
Sykiu su kiaušiniais, mėsa 

ir anglim pabrango ir die
vo žodis.

Tai kokia gadynė!

Amerikos gelžkelių indus- 
tiijoj dirba 1,750,000 dar- 
bfninkų. Ant jų viršininkau
ja 5740 žmones. Taigi, šia 
skaitline pasiremiant Scotc 
Nearing daro išvedimą, 
kad tik vienas iš trijų šim- 

‘tų žmonių gali pakilti virš 
darbininkų minios, o kiti 
>'.9 turi ant visuomet pasi
likti darbo žmonomis.

Tą patį galima pasakyt i<- 
anie kitas industrijas.

proga išjudint moterų mi
nias.

Petrogrado “Naujoji Lie
tuva” klausia M. Yčo: Ar 
teisybė, kad tamsta gauni 
a1 gos iš Centralio Komiteto 
kas mėnuo po 500 rublių?”

Yčas atsako: nebaderiuo- 
kite mane Waldorf Astoria 
palociuose!

$

♦

GIMDYMO KONTROLES 
KLAUSIMAS.

Nors ant valandėlės reik baut. Kaip yra kenksmingas 
apsistoti ir giliau pažvelgti ir kam naudingas skebavi- 
į visuomenišką gyvenimą, o'mas nėra reikalo aiškinti, 
l'amatysime, jog gyvenimą d Todėl musų ponai kapita- 
begalo yra marga.', įvairus. Ristai ir trokšta, kad darbi- 
Nercik gilintis į abclną rinkai turėtų pulkus 
liaudies gyvenimą, užtenl

vai-

ROCKEFELLERIS GALĖ
TŲ NUPIRKT VISA 

LIETUVA-
“N. Lietuva” rašo:
Kauno gubernijoj yra be

maž 4 milijonai dešimtinių, 
jei vidutiniškai imant, už 
dešimtinę reikėtų mokėti 
260 rublių, tai Amerikos 
Rockefelleris galėtų nu
pirkti plotą žemės pustrečio 
karto didesnį už Kauno gu
berniją.”

Lietuviškai išvertus: 
K. Gugiui, Advokatui, 

Chicago, Ill. 
Malonus p. Gugi.

V ok ieč i ų I m pe ra to ri nė
Ambasada praneša man, 
kad Vilniun jūsų Šelpimo

du metu ir * “New '~ York! yarfJu pasiųsti^$5000 
Journal”, agituodamas uži^ ištikimai savo siunčiamo- 
socialista M. Londoną. Pa
matęs, ] 
dauguma, tuojaus prisidėjo 
prie jos. Iš to buvo pusėti
na nauda bizniui, nes dau
gelis trumparegių žmonių 
vėliau kalbėjo: žiūrėk, koks 
“Journal” bešališkas, ir už 

j socialistą agituoja...

kad su M. Londonu įillm lai«ku. aPic PiniCT |>n-
ėmimą regis nebuvo galima 
padaryti, kadangi anglai vi
sa vokiečiu krasa suima.* *. 4-

Von REISWITZ.

& «£• o> <$>■$■ <■> ■V $>-$> $> <§> <$> <&■ <> •£

MARGOS

i steką
viskas maino-

Aha! Tai ve kodėl senis 
Šliupas taip guldė galvą 
Pittsburgh už Yčą, kada ta
sai buvo Ryme.

Daug įvairių dalykų šiar. 
d’en yra mums nežinomu 
keistų, nesuprantamų ir tt

Kanados cenzūra.
Seniau Australijos, o 

lar jau ir Kanados cenzūra• 
uždraudė savo piliečiams 
skaityti “Pearson’s Maga
ziną”. Kanadoj “Pearson” 
j osetinai prasiplatinęs. Ma
gazino leidėjai tuoj aus už
klausė Kanados cenzu ros 
kume dalykas. Vyriausia : 
cenzorius ' atsakęs, kad 
“Pearšon” prastai atsiliepia 
įpie Jo Didenybės (supraski 
Jurgio V) kariumenę ir

da

BENTI MAIŠI A EURO
PON!

Keli metai atgal A m ori

Isuomenėn obalsi: uždrauski
te gabenti Europon maistą 
h; amuniciją. Tuomet Euro Oi I

Di

tamKapitalistų spauda 
nepritarė. Bet dabai 
hnkybės pradeda. ki 
Maistui, kurui, drapanoms, 
gyduolėms ir visakam ne
svietiškai pabrangus, jau ir

dt-nybę.
That’s the reason!

KU.
Dar svarbiau vra kūdikiu 

išauklėjimas. Kūdikį reik 
aktuoti kaip savo akį, jam 

reik pritaikinti reikalingas 
maistas, guolis, oras, mau
dynės ir tt. Motinai darbi
ninko vyro tiesiog negalima 
ti.ip auklėti#kūdikio, kaip 
yra reikalinga. Todėl kūdi
kių ir miršta begalo dide
lis nuošimtis. Kaip parodo 
skaitlines Esterlen’o iš 16,- ' 
C' O.OOO patirtų atsitikimu 
mirtingumo procentas dali-

atbulai. Štai ir gimdynr 
kontrolės klausimas, kiek 
metų atgal žmonėms, o ypač 
darbininkams, buvo visai 
svetimas ir nesuprantams. 
šiandien gi šis klausimas

* *

Rockefelleris pasakė, Kad 
jeigu\ apaštalas Povilas gy
ventų dabartiniais laikais, 
jisai butų kapitalistų indus
trijos organizatorius. O ką 
dangi kiti apaštalai ėjo Po 
vilo keliais ,tai ir visi jie bu- 
t i šiandien kapitalo organi- blausių 
z a toriais.

Rockefelleris
Judą palieka socialistam

*
* *

Jūs, beabejonės, matėt, 
ant vyriausių gatvių jūsų 
miesto plevėsuojant juostas 
su pavardėmis kandidatų 
republikonų ir demokratų 
partijų.

Puikus reklamos būdas 
Tik neregys nemato tų juo
stų. Man tankiai mislijosi, 
kodėl socialistai taip nesi - 
garsina ir kaip aš nudžiu
gau pamatęs ant New Yor
ko East Broadway puikią 
juostą su didžiu raudonu 
antgalviu “Socialist Party” 
ir visa eile jos kandidatų.

Žodis socializmas 
bus populiariškiausiu 
džiu Amerikoj.

*
* i:

“Vienybė L ie tu vn i nku ’ ’ 
nežino už kurios partijos 
kandidatus reik balsuot.

Svarbiausiame šalies gy
venimo momente seniausias 
lietuvių laikraštis Sakosi e- 
sąs be galvos!

♦
* ♦

Ar tamstos žinot, kad 
Wilson, pasirašė po billium 
sulyg kurio sekančiais me
tais Amęajįka išleis kariume- 
nes ir laivyno reikalams 
$650.000.000.

Wilsonas sumušė cara ir 
kaizerį. Amerika eina ties
mukai karės link.

kaitomas vienu iš svar- 
dienos klausimu.

T’esa, atsitinka kartais, kad 
tik vieną l ėks nors naujas klausima- 

bei sumanymas pasirodo 
netikęs, nenaudingas visuo
menei. Gal būt, kad ir gim- 

Ponui A. Rimkai daugiau dymo kontrolės klausimas 
nereikia kreiptis pinigų dėl J eturi jokios vertės ir be- 
“Globos” į Lietuvos Šelpime. 
Fondą. Jisai perdaug 
rai žino Wilkes Barrio

33%
9.5%

Del Finliandijos rinkimų.
“Nauj. Lietuva” rašo: .
Finliandija — tai kuone 

ukio šalis. Ji daug kuo j)a- 
naši i Lietuvą. Ten visa že
mė, su maža išimtimi, pas
kirstyta į mažus individua
lius ukius, kuriuos dirba 
arba valstiečiai savininkai 

t nuomininkai. Todėl
mums lietuviams, nesenai 
buvusieji Finliandijos ria
lu mai Seiman turi nemaž 
rūpėti.

Kaip žinome, rinkimuose 
nu ve i k ė social-de i n ok r at ai. 
Seime yra 200 atstovų, o 
vienu social-deniokratu ten 
pateko 103 žmonės. Vadina
si, jie ten sudaro didžiumą. 
S.-demokratų atstovų skai
čius šitaip augo: 1907 m.— 
80 žm. 1908 m.-- 83. 1909 
m.— 84. 1910 m. — 86, 1913 
jn. —90 ir galų gale 1916 
m. — 103 žmonės.

Pasak “Finų Laikraščio” 
išrinktieji atstovai galima 
tai]) paskirstyti:

Žemės savininkų —43, ar-

greit 
žo- ge- 

ad-

* -k

socialistai akėja
biznierius,

11 cikalinga tik kova už jį ? 
'.’’odei ir svarbu yra kiek-- 
\ienam plačiau pagvildenti, 
pasvarstyti gimdymo koni 
i olės klausimą. Kol padary 
sim išvedimą šiame klausi
me būtinai reik atsižvcvgL 
Į moteris, kurios gimdo ku-

! nikius. Moteris pastojus nes 
čia, turi būti labai atsargi 
visame kame; ji negali mai
tintis tuo maistu, kuriuo 
maitinasi visi žmonės. Nėš
čia moteris negal dirbti to
kį darbą, kokį atlieka svei
kos moteris, nes nesčios mo- 
terš gimda spaudžia tai 
žarnas, tai jaknas, tai šir
dį ir tt. Bet moters darbi-

Tūli 
tuvius 
juos kromelninkais 
pardavinėtojais.

Kas naudos iš to?
Man rodos, kad maži bi 

; nieriai gali būti dideliais 
socialistų draugais. Tokiais 
jų nevienas ir yra.

lie- 
vadina 
skurliu

s’a badas, jeigu nebus už
kirstas kelias maisto gabe
nimui į Europą. Brooklyno 
“Daily Eagle” ir Milwau- 
kees “Free Press” jau srtTų? 
už uždraudimą gabenti mai 
sta.

Socialistu kandidatas i 
prezidentus drg. Allan Ben
son pasakė, kad jeigu jisai 
|iaptų prezidentu, jisai pa
naudotų net karės laivyną, 
kad sulaikius Amerikos uo
stuose laivus, prikrautus 
maistu dėl Europos.

Tasai pats draugas Allan 
į Bensonas savo prakalbose 
Oklahomos valstijoj nuro- 
P5, had šią žiemą gali atei- 

L? .J H’, laikas, jog darbininkai 
žmones turės valgyt duoną 
\š bulvių ir pilavinų ir avėti 
medines klumpes.

Amerikos žmonėms ateina 
sunkus gyvenimo krizis. Jie 
turi organizuoties, spiestiem 
krūvon, rūpinties savais 
reikalais. Gal jau greitai 
darbininkų minios turės pa
sirodyt ant gatvių milžini
škose demonstracijose, 
pirmas žingsnis prie

li/:

Demokratišku laikraščiu 
melai.
Demokratų laikraščiai vi

soje Amerikoje turbut pa
darė konspiraciją leisti me
lagingas paskalas, kad tūli 
socialistų vadai eina
Wilsona ir atsisako balsuo- 
t už socialistu partijos ti- 
kietą. “New York World”, 
vyriausias demokratų orga- 
?as, kad primanytų, tai iš 
ž<mės iškastų žinių apie 
socialistų pritarimą Wilso- 
nui.

“Phila. North American’ | 
bene pirmutinis 
kad M. Hillquit einąs už j 
Wilsoną. Dabar tą šposą iš-| 
kirto “Pittsburg Sun” pranc 
šdamas, kad M. Hillquit ap
leidžia socialistų partiją.

Panašių prasimanymų 
pleištą ir apie drg. J Spar 
go, žinomą literatą ir kan
didatą į kongresą iš Ver- 
monto. Drg. J. Spargo grie
žtai užginčijo tas paskalas.

Protestuoti prieš tas insi
nuacijas prisiėjo iš drg. W. 
Feigenbaumui, socialistiš- 
kam kandidatui į kongresą 
iš Brooklyno. Jį taip pat 
įtarė esant Wilsono šalinin
ku.

Turbūt, riestai prisieina 
demokratams, jeigu rinki
mų kovoj jiems reikia 
griebtis tokių įmonių.

Darbininkų ir amatnin-

Rcdaktorių ii litera-

Profesorių, lektorių —19

Agronomų, bankų tar
nautojų — 17, arba 8,5%;

Mokytojų 13 arba 6,5%;
Valdininkų, teisėjų, advo

katų —13, arba 6,5%;
To rpa ri ų- nuomin inkų —7

♦

* ♦

Ir Wilsonas žino ka beda
rąs. Cincinnati jisai pasakė, 

Ame-kad sekančioj karėj 
rika jau dalyvaus.

veikti

atša

Tai 
re-

LšF. Siusti Lietuvon 
$5000.00 priimta.

Lietuvos Šelp. Fondo Pre
zidentas jau gavo iš 

j vokiečių konsulo pranešimą, 
i kad LŠF. siųsti Vilniun 
$5000.00 ten priimta sulig

I adresu. Pranešimas skam-
Kodėl Chicagos “Tribūne” ka;
eina už socialistus?
Chicagos “Tribune”, re- 

publikonų organas, agituo
ja už socialistų partijos 
kandidatą W. Cunnea į 
Cooke pavieto prokurorus.

Įdomus dalykas. Juk tas( 
laikraštis nieko gero socia
listam nevelija, o čia agi
tuoja^ už jų žmogų. Bet gal 
būt drg. Cunnea yra kokis 
šiaudinis socialistas, už ku
rį ir republikonai be bai
mės gali agituoti? To nėra. 
Mums rodosi, čia paprastas 
Amerikos politikierių trik- 
sas. Kada jie pamato, 
kad didžiuma visuomenės 
priešinas jų kandidatui ir 
nebėra vilties jį pravesti, jie

Attorney at Law
Chicago, III.

The Imperial German 
.sįF.mbessy informs me that 

the $5000 sent to Vilna in 
the name of your relief 
fund has faithfully reached 
their destination. An 
r.owledgment of their re
ceipt by letter seems 
no feasible, the English take 
all the German mails”

ack-

to be

Very Respectfully vours,
Von REISWITZ,

Acting Imperial German 
Consul.

H: -4:

Italijos socialistų partiją
privertė Italijos valdžią pa ,?nkgs ’ , to isilaik
PAll/fi Iniiri to A nvi trn 1reikalauti iš Amerikos val
džios, kad ji įsikištų į Min- 
nesotos streiko reikalus ir 
paliuosuotų italą Trescą.

H-

į: į:

Gal but, kad socialist par
tijai tokiu budu ir pavyks 
išgelbėti aidoblistą Tresca.

Socialistai visuomet pade- trumpina savo amžių būda- 
da aidoblistams, o aidoblis- ma motina šešių ar aštuoniu 
tai kaip plūdo taip plūsta kūdikių ?

ti, kas yra būtinai reika- 
’ dingą jų sveikatai. O jeigu 

i neprisilaiko sveikatos tai
syklių, tai kenčia skaudėji
mus ir tankiai pasilieka 
amžinoms ligonėms. Dabar 
reik persistatyti, kiek mo 
t< rs prikenčia, kiek nustoja 
sveikatos ir ant kiek su-

Pastorių — 5, arba 2,5%? 
Kitų — 28 arba 14%-. ■ 
Viso labo — 200 ar-

darbinin- 
žurnalis-

Moteru išrinkta 
ba 12%. ‘

Kaip matome, 
ku, žemininku ir 
tu grupės didžiausios ir di
džiuma jų pridera s.-demo- 
V ratų partijai.

Tokiu budu, mes matome, 
kad Finliandijoj už s.-de- 
mok ratus duoda balsą ne 
vien tik darbininkų sluoks
niai, — ten juos remia smul
kieji žemininkai ir nuomi
ninkai, kas kituose kraštu o 
se reta matyti.”

Ar mes esame savo 
laimes kalikai?
Dirbk ir būsi žmogum vi- 

sako pertekęs —sakydavo 
seni žmonės. Tuomet many
ta , kad darbštumas skina 
kelią prie gerovės. Tuomet 
manyta, kad ir darbininkas, 
by tik dirba, gali “žmogum'’ 
] į stoti. Dar ir dabar tūli 
trip mano. Gyvenime pe
čiaus kitaip dedasi. Profe
sorius Scott Nearing, dar
bininkų draugas, sako, kad 
r usų dienų industrialėj sis
temoj darbininkui beveik 
negalima praskint sau ke
lią prie laimės, prie iškili
mo, prie bosystės.

vie-“Katalike” daugiau 
tos buvo pašvęsta perspaus
dinti drg. V. Kapsuko laiš
ką, negu aprašyti J Tana- 
nevičiaus banko 
v.\

socialistus.
*

Ką žmogus sveikai pro- 
ujantis tur pasakyti am

♦

reikalų sto-

atgal atvy-Kada 4 metai 
kau Amerikon už valgį per 
savaitę laiko mokėjau $3.00. 
Dabar moku šešis dolerius. 
O alga mano dvigubai nepa
kilo.

Jūs, turbūt, irgi turit tuos 
pačius truhelius.

*

t-

])radėjo roman- 
į padanges. Pas-

*
Anglįs 

tiškai kilti 
kui anglis tekinai škub a o-

*
* ♦

Jeigu 1911 metais jūs 
dirbdavot 17 dolerių, 
jūs padėjot bankan 
tiek daugiau, negu šį rude
nį uždirbdami $22.75.

Tikra revoliucija kainose.
*

*

Jeigu socialistai nori pa
gauti didesnę įtekmę mi
ntose, jie tuojau turi pradėt 
šaukt mitingus musų gas- 
padinių.

'Puikiausia agitatyviška

už
tai 

šiek

*

Kada Allan Benson 
bėjo Oklahoma City, 
klausė 6000 žmonių.

Per republikonų 
ten susirinko 
žmonių., u

M-

t- *

Aš jau pradedu 
kad karė greitai pasibaig 
Per metus vokiečių ir ausi
ni tiek neišmuša, kiek nau- 
j u kareivių priauga. Tas ‘

bas 
1.000

Metai: 
0—1 
1—5 
5—10 

Dr. N.
ko: “vaikų mirtingumo 
skaitlius viršija skaitlių vi
sų sykiu paėmus.” Todėl kad 
vaikų sveikata ir gyvastis 
paeina nuo higijeniskos 
pi iežiuros. O ar daug gali
ma rasti darbininkų, ku 
1 ie galėtų kūdikį auklėti pa
gal sveikatos mokslą nuro
dymą? Bet jeigu vargšo 
darbininko ir užauga keli 
vaikai, tai jie nėra išauklė
ti kaip reik, nėra išlavinti, 
išmokinti, ir negali 
]?• etiškai, taip gerai, 
tie, kurie išauklėti
kančiai. Tą galima pa temy
li mokyklose ir šiaip.

Už augę kūdikiai be hi- 
gijeniškos priežiūros, b i 
iš avinimo, be mokslo tampa 
nenaudingais piliečiais bile 
valstijos, nes jie nemoka 
protauti, neatskiria blogo 
nuo gero. Jie neatneša 
naudos draugijai ir jeigu 
neatstumia atgal, tai daug 
sulaiko progresą. Keli me
tai atgal tarpe Vokietijos ir 
l .usiios darbininkų buvo 
j čkeltas ir diskusuojamas 
gimdymo kontrolės klausi • 
n tas. *

vVisur ir beveik visi su- 
t.ko su tuo, kad darbinin
ke s žmogus tur turėti vaikų 
tiek, kiek gali atsakančiai 
i-auklėti, išlavinti, kad butų 
naudingas draugijai narys. 
Su tuo turi sutikti kiek- 
v.ena’s darbininkas, kuriam 
.'įeina sveikata ir gyvastis 
j > ir jo šeimynos. Mes gy 
venani Washington© laisvo
je šaly, bet neturime tiesos 
ne tik ką naudoti kontrole 
ant gimdymo, bet negalime 
bei p rasi tarti apie tai.

Jau daug musų draugų 
i kankinasi kalėjimuose, o 
dar daugiau jų laukia tas.

Bet visuomenė mato, su 
1-anta svarbą to klausimo 
ir kapitalistam su valdžia 
sunku jau tas užglostyti.

Paskutiniu laiku šalinin
kai M. Sanger pradėjo va
ryti smarkia agitaciją viso
se valstijose, o ypač Mass., 
bidianos ir New Yorko. Pa
staromis dienomis New 
Yorke Dr. Blosson (redak
torius “The Birth^ Control 
Review” viešai pasakė:

“Nepageidaujamas kūdi
kis tankiai buna nenaudin- 
i as draugijai ir Suvienytų 
Valstijų įstatymai baudžia 
už suteikimą informacijų a- 
,pie kontrolę gimdymo kaip'i 
kriminalą ir mes turime kc* 
v o t, kai tas įstatymas bus 
sulaužytas.”

d- įstatymus, kurie draudžia 
jo net nesveikom moterim su 

Įteikti patarimą apsisaugoti

<enka da to. Pažiūrėkim to 
liau, kaip yra suvaržytas 
darbininkas tėvas kelių 
kūdikių.

Dabartiniam surėdyme 
darbininkas 

gauna užmokėti už savo 
darbo tiek, kad kaip tik 
gali vienas išsimaitint. Dar- 

■. šeimy
ną iš kelių ypatų, priver
stas yra sumažinti sau mai
stą, išlaidas ant drabužių, 
ant geresnio kambario ir tt. 

j Jis priverstas dirbti ištisas 
i J dienas, kad šiai]) bei taip 

pramaitinti save ir savo 
šeimyną; jis džiaugiasi, jei
gu darbdavis duoda jam 
dirbti ir viršlaikius, nes 
daugiau uždirba ir leng
viau yra kenksminga jam ir 
draugijai tie viršlaikiai

prakal-jinio gimdymo?
tik 2000. 1 i_. r.

netikėti, .
kiekvienas

įr ' bininkas, turėdamas
franci j a. 1

Taigi, kareivių užteks, bi-Į^ 
le tik jie bus taip idiotiški

Pinigų taip pat jiem už 
teks. Vokietija ir Francijal 
(■augiausia skolinasi nuo!Į 
savo žmonių. Taigi pinigą: 
liekasi namieje.

*

❖

Kažin ar šliupui nereikė
tų nueit pas gerą specialistą 
ir paklaust beneserga ji
sai smagenų sudrebėsimu?

*

* *

BagoČius sako, kad Penn- 
sylvanijos socialistai ‘ “ol- 
lait”, tik trūksta jiem suti
kimo.

Čiru-Viru.

Darbininkai daugiausia 
pralaimi streikus dėl to, 
kad tėvai didelių šeimynų 
nei vienos dienos negal pra
simaitinti be darbo. Nu
stojus darbo nors vieną die
ną, jau jam, jo moterei ir 
kūdikiams alkis žiuri į akis 
ir jis priverstas eiti ske-

J. Parulis.
Brooklyn, N. Y.
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Kriaučių streikui
artinanties

Prasiplatinusios tarpe 
kriaučių kalbos, kad reiks 
e:ti į generališką streiką, 
nenuėjo ant nieko. Paleist? 
sykį kalba, gyvenime turi į 
slkunyti anksčiau ar vė
liau. Ir taip, kriaučiai stovi 
ant slenksčio streiko. Sa
vaite už savaitės, o gal die
na už dienos išeis streikan 
milžiniška minia, susidedam pektyviškai, o ne 
ti iš 50,000 ar 60.000 u..A .1 ' yy-"'
pelnių, kuriuos nežmoniškai i t(- visko jie darytų sau pel- • > i • a* • 1 j Į ’ll o 4 rxl tnAniAnlniin cirvriiot <1* I - 

į tuos p‘ 
pastaramjam duonos kąsni

ne- 
kai

išeigos. Ta išeiga — tai su
sipratimas darbininkų kle- 
sos. Kol darbininkai 
supras savo reikalų, 
jie nepermatys, kad visi
darbo įrankiai, gamtos tur
tai, fabrikos, mainos, gelž- 
keliai, garlaiviai turėtų pri
klausyti visai žmonijai ir 
turi būti valdoma viskas kc- 

! pavesta 
rank-irnvieniems ypatoms, kad iš

iną —tol viešpataus socia- 
nelygybė ir kova už

į nepasibaigs. 
Jeigu darbininkai ir iškovos 
netolimoj ateityj dieninį už 
Garbi iki $10, bet jų gyve- 

mo pabrangimu, tai "tik la-yma* tuom nei kiek nepa 
šas juroje abebiam pageri- išorės, ■ 
nime kriaučių būvio. 
gyvenimas neužvydėtinas j 
Dirba 50 vai. savaitėje. Už-p ieškai atsisakyti 
mokestis svvruoja. apla- jk^vos ir laukti sud 
mai ,tarp $13 ir‘14 savaitė-lkas nuo dievo malonių rei- 
je. Bet pas kriaučius iš 
dirbti visą aplamai i 
tai būtu stebuklas. Dabarti 
riam laike, kada viešpatau 
ja gerbūvis, tai gal ir iš

išnaudoja firmos ir kontra- 
ktieriai. Nežiūrint Į 1----
laimėjimus 1.
mete, kada buvo pakelta vi
siems užmokestis, tie laimė
jimai, sulyginus su gyveni-

* Į gerės, nes gyvenimo bran- 
ju'gumas kur kas labiau kila, 

L negu darbininkų uždarbiai. 
' i nuo

iškia ne ką kitą, kaip darbi- 
meta,įninku klesos išnykimą.

Per pastaruosius du me-. 
olų, darbininku uždarbis, pa- 
'gal padarytą statistiką, pa- 

Girba bėgyje metu laiko 9-, Wl<> ant 24 nuošimčių, bet 
10 mėnesių. Bet tas tik pa-;gyvenimas pabrango ant 65 
laimintuose laikuose. Kada nuoš. Reiškia, kad du nie- 
užeina vidutiniai laikai, už i'*1' laiko tam atgal nežiu-

to visko pasakys, ar jos 
turės nors krislelį žmoniš
kumo išpildyti musų 
singus reikalavimus?

J. A. Bekampis.
50 d. spalio, Brooklyn, N. Y.

Aukavo: M Rusenąs, J. 
Banga, J Mačis, V Šriurila, 
P Jurgelionis, F. Krapavic- 
kas, M. Gaižis, P. Grucė, A. 
Staliorius I. Krivinskas, V. 
Raubickąs, J. Sabalis, A. 
Vasiliauskas ir J. Padvals-,

"Laisves” Ko operacijos Bvčs Koncertas įvyks 
17 d. Gruodžio, puikioj salėj “Labor Lyceum”. 
Programas ir platus aprašymas to Koncerto, 
tilps sekančiuose "Laisves” num. Tėmykite!

Jonas Liutkauskas, paei
nantis iš Kauno gub., Ku
biliūnų kaimo, jieško pus
brolių Benedikto ir Vinco 
Valėžių. Prašo atsišaukti 
šiuo adresu: Jonas Liatkau- 
skas, Nr. 35786, Schneide- 

'muhl, Gef.-Lager 2, Bar. 76. 
C er mania, 
t

Feliksas Karpavičius jieš
ko brolio Stanislovo Karpa
vičiaus ir giminių Mykolo 
ir Boleslavo Senderackiu. 
Prašo atsišaukti šiuo ad
resu: Feliks Karpovicz, Nr. 
9957, Czersk Wpr. Gef.- 
Lager 4, Bar. 19. Germania.

Aleksandra Grimas, pa
einantis iš Kauno gub., Ra
seinių parap., jieško broliu 
Augusto ir Karolio Grimų 
ir pusseserės Mortos Rot- 
kiutės. Adresas: Aleksandra 
Grimas, Gef.-Lager, Pa. 
Holland, Gep. Or. Sm., Ger
mania.

Mykolas Sokolauskas, pa
šaukti šiuo adresu: Michael einantis iš Suv. Gub., Kai 
Karizno, Comp. 3, Section 2, varijos pav., Urbominų gm., 
Gef.-Lager Nurnberg, Ger-įMaišinų kaimo, jieško bro- 
nania. l?o Povilo Sakalausko. Pra-

jšo atsišaukti šiuo adresu: 
Michail Sokolovski, Nr. 
18476, Bat. 19, rota II, Gef. 
I ager Schneidemuhl, Ger- 
r-ania.

Juozas Babušis, pabėgėlis,, 
paeinantis iš Suvalkų gub., 
Naumiesčio pav.. Griškabu- Kuliešius — 60 c 

žaliablekių ].Uras, Pį Budris.
S-Z • '5

NELAISVI AI IR PABėGe 
LIAI JIEŠKO GIMINIŲ.

Henrikas Milleris, paei
nantis iš Suvalkų gub., Ma- 
riampolės pav., Freidų gmi- 
no, Stanaičių kaimo/jieško 
brolio Gustavo Millerio, ku
ris pirmiau, gyveno Cleve
land, Ohio, Prašo atsišauk
ti šiuo adresu: Henrich 
Miller, N r. 3851, Gef.-Lager 
Schneidemuehl, Germania.

Mykolas Karizno jieško 
savo švogerio Jono Joku- 
hausko, Vlado Mickevičiaus, 
Vinco Prešegalavičiaus ir 
Juozo Sadausko.— Visi 
Kauno gub., Meldžiu atsi-

Antanas Milleris jieško 
brolio Bruno Millerio ir pra
šo atsišaukti šiuo adresu: 
Anton Muller, Gef.-Lager 
Stalluponen in. Ostpr. Ger
mania.

tenka išdirbti visa meta 7-8H’i^t ant mažesnio uždarbio, žio pav., 
- • “ j darbininko gyvenimas buvo sčiaus, TJ

lengvesnis, negu dabar ])rie 
uždarbis nedaugiau, kaip!^0^0 uždarbio. Kad apsi- 
-------- - ............... gymis nuo belaikmės mir

ties, darbininkai priversti 
stoti į kovą. Kovojant poli
tiškai, butų labai lengva pa
taisyti šį surėdymą ir page
rint visų darbininkų būvį, 
]))'avedant tinkamus darbi- 

š nėkla... Nuolatos vaizdiną- ninku klesai įstatymus. Bet 
si rytojus, kas reikės da- jie nesubrendo poli-
ryt, kuom pramaityt save i' ' '
i? savo šeimyną? Prie di
džiausio taupumo, ir tai nie
ko negalima sutaupyt juo 
dai tamsiai dienai.

Pagal pranešima industri-

mėnesius. Prie užmokesties 
$14 savaitėje išeina metinis

SpOO.OO. Bet tiek uždirba a-1 
naiptol nevisi. Daugeliui Į 
uakanka ir $400.00. Prie to
kio uždarbio darbininko gy 
venimas tiesiog apverktinas 
Nuolatos barškina į duris | 
skurdas, vargas ir bado ,

Jonas Dervinis, paeinan
tis iš Kauno gub., Panevė-

Remigalos vals- 
k Praperšų kaimo, jie- 

ko giminiu ir pažįstamų. 
Prašo atsišaukti šiuo adre
su: T wan Derwinis, 1 
Lager Lamsdorf, III, 
rak 41. Germania.

Ba-

bro- 
pir-

Justinas šližis jieško 
lio Juozo Šližio, kuris 
miau gyveno Brooklyne. 
Meldžia atsišaukti šiuo ad
resu: Justin Slizis, Nr. 160, 
Gef.- Lager St. Neuham-
me r, Germania.

Jonas Vieviasis,
mų dienai jie parduoda sa- 
a e ir savo klesos reikalus, 
balsuodami už kapitalistų 
kandidatus, sykiu is už jų,čio, pirmiau gyvenusio Bal- 
reikalus. Nežiūrint Į tai, timore, Md. ir prašo atsi-reikalus. Nežiūrint Į tai,

jieško

ravičius ir J šutinis — po 
2 pesu. M. Strepeika, P. Ga
vėnas, V Bobinas ir Ž. Ma
sionis — po 5 pesus, A Sau- 
žulis — 7 pesus, B Maželis— 

ilO pesų. Viso labo suaukuo-
1 ■

ta 62 pesai.
Nors jis neprigulėjo prie 

draugystės, bet jį nariai su-

gulite, pasiskubinkite pri
sirašyti, nes nežinote kada 
gali patikti nelaimė, o tuo
met jau nelaikąs svajot apie į 
]>risirašymą prie draugys-į 
tės, tuomet draugystė sten- į 
gsis visokiais budais pagel
bėti.

S. L. Arg. pirmininkas.

ARGENTINA, BERISSO.
10 d. rugs. 16 m. LŠDN. 

L. 1-mos kuopos komitetas 
rinko aukąs dėl nukentėju
sių nuo karės. Aukavo: K. 
Gabriunas, K Gasiunas, M. 
Pranutė, J Intas, V Indrei- 
kaitė. J Bagočiunas, J. Miš'

gerai iir»-Jei nori, kad 
dyturn, pirk skrybėles, marš
kinius ir visus aprėdai ub pao

K. LIUTKŲ.
Apie gerumą tavoro ir tal- 

tdngumą kainų, nereikalinga 
girtis. Nesą visi brooklynio- 
čiai gerai žįno, kad pigino ir 
geriau niekur negauni, kaip 
paa

K. LIUTKUS
131 GRAND ST., 

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

Zinokit

Dr. II. 
tikslui ir o ;

ick

at. ida\ 
mu kiek

DR. LA. LEVITT
SURGEON DENT1STAS

Skausmą durtų oDotabdan 
ante y k. litraakia be jokk 
skausmo. Paklauskite, ka* 
pas mano dantis talot.

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

Telephone 595 Greenpoint.

Daktaras J. MISEVIČE 
Air.U^! lt 

Plaučių ligų.
8—10. ryto 
12—2 po p'“i 
6- -8 vakare.

N uo
Nuo
Nuo

270 BERRY SI REFT 
BROOKLYN, N. Y.

SVARBU KIEKVIENA
ŽINOTE

kad daugiau.-ia gab es •d- 
paeina r.uo i". Vici.,'

Malonėkit

i - v.r

, V. Dau- 
N. Rama- 

kaimo; jicšlm Jono Babušio ska, N. kuprionis, J. ŠaKa- 
l’s, A. jįmkauskas, P. Mud- 
rauskas, .Z Drugtonis, J. 
Savickis-, J Griškevičius, P. 
šaltanis, G. Vushke, J Mi- 
kalčius A. šilinis, P Žiede
lis, J Kanaverckis, P. Ivaš- 
kevičiuSj,:;K. Janiūnas, P Ve 
gėlė, P Janiūnas, K Plun- 
gis po 50-c., J Griškevičius. 
J. Varkalis, J Zikas, V. O- 
]>anskaš,yM Opanskienė, A. 
Navickas^ po 40 c. P. Aino 
ris 30 c.; P L'iaulėną^s 20c. 
Viso labo $22.00.

Aukautojams tariam šir
dingai ačiū!

Komitetas:
T. Žebrauskas, 
J. Rakunas,

para])., .iii«u-.: o

"..... ” jai
savo dėdes Juozo Abromai- Spaskaja ui 
čio, pirmiau gyvenusio Bal- s-a>

Petro ir Stasio Jasukymų ir 
Jono Barkausko Šedvygų 
kaimo. Prašo atsišaukti 
šiuo adresu: Juozas Babu- 
šis, gorod Voronež, Gruzo
va j a ui., N r. 28 Russia.

Marijona Šimonienė (po 
tėvais Valečkaitė), paeinan
ti iš Kauno gub., Šimonių 
valsčiaus. Žlobiškių kaimo, 
pajieško Petro Buziaus ir 
sūnaus Povilo. Prašo atsi
šaukti šiuo adresu: Marijo
na Šimonaitis. gorod Ri- 
binsk, Jaroslavskoj gub.,

L, Nr. 15, Rus-

< I)R. H. MEDOFF
Akinių specialistas

ir Aptickorius.
500 GRAND STREET, 

Kampas Uni’>n Avp.. Brooklyn, N. Y.

Patarimą >ut< ikiu už dyka. Aki
niai prisirašo jeigu būtinai yra rei
kalingi PR. II. A. MEDOFF.

Skausmo
THU

jališkos tvrinejFmo komisi- kad jie nepribrendo dar prie šaukti šiuo adresu: Ioann 
jcs. kad šiek tiek atsakan politiškos kovos, jie neg
mai užlaikyt šeimyną, susi nuleisti rankų ir būti kapi- 
dedančia iš 5—6 ypatų, rei- Plistų nuolankiais vergais, 
kia turėti bėgyje metų lai-i kada gyvenimas tiesiog 
ko nemažiau,, kaip $800. Ta 'nepakenčiamas. Jiems Lėkti 
komisija susidėjo ne iš dar- j vienintelis būdas — tai ko- 
Hninkų, bet iš valdžios pa-iva an^ ekonomiško lauko, 
skirtų atstovų. Ta komisija ^en, kur darbininkai neor- 
taip pasakė du metai laiko Jonizuoti, ])akrike ir tas 
tam atgal, kada gyvenimo | negalima. Jie negali pasek- 
reikmenis buvo daug piges-: Ei gyvenimo bėgį, jie visados 
ni. Kas tiekti dabar daryt .pasilikę užpakaly gyvenimo 
tiems darbininkams, kuriu i ogreso. Kriaučių amato 
uždarbis siekia tik iki $400? ,darbininkai nors ne visi, bec 
O tokiu vra labai daug. Jais <‘:delė dalis jau susiorgan-- k ' | -r * i • i. • •

Wiewiasis, 8 com]).. Nr. 712, 
Gęf.-Lager Stendai, Germa
nia.

kada gyvenimas . tiesiog

ant ekonomiško lauko.

Kazys Ruplėnas jieško gi
minių: Jono Lapeno, |
Jono Yžalinsko ir Bronisla- 
vo Vaitkevičiaus ir prašo 1 
atsišaukti šiuo adresu: Ka
zimir Ruplėnas, Nr. Rota 9, 
Gef.-Lager Cottbus, Ger-

Jurgis ir Mateušas Dobri- 
lai jieško brolio Jono iš 
Žnočkų, nuo Vilkaviškio ir 
Elžbieta Kairukštytė jieško 
savo broliu Kazio, Jono i 
Prano Kairukščiu. Ju visu 
adresai: Gorodo Voronež, 
Gruzova ja ui. Nr. 28, Uč.

' (>bščežitije, Russia.

Nuo red. — Aukos 
Mockaus bylai ir Juozo 
tu gelbėjimui tilps sek. 
n-ry.

kun.
Šmi-
ur r

Norveguose

riiuose sint i-irina ras ji. 
tukai yra 22 karate < vst 
cintirnos. Mekvstis m t rudeliu.

O tiso valandos:

' tM

i tlniia |3« 
r a i-« ra: ži-
>«■ a.tilik.-
u - d> I ai
Uirba*

Mm < karūnom ir td- 
gi: r; nt Kairios pri- 
j! t. dalu.
? S A M. iki <’• P. M.

DYKAI! DYKAI!
Aš išt raukiu dxr.t • 

kurie ihiixia Ti
\ ĮSAS DARBAS 
Visiškai be
Ne kiekviena" įlan
tiru .'■..linkiam atsitikime, tankui 
spc< ialist;). Dr Ūkias Te‘cl I i m 
non a" kaipo rpecitūKtas ir i'a.
A ti ė- ir din k iri , ; :,ri'.i.i

> imks< m liuli Itav a sq iii t;
aii as saito ; r »

nuo y A. M. iki 9 I'. M. i '• 11 • > < ■ t 
Ni lielioinis nuo 9 A. M. >».■ i F M.

DR. CHAS TESCHBERG, D. I). S., lietuiiškas Dentistas 
SOO Oi-tinci St., kampas Union Av< i u< . Brooklyn, IN.V.

Kalba Lietuviškai. Lenkiška .Rusii-l ai leplu ne J'taKU J'.OA

mania.
Liudvikas Semaška pa- 

ij eško brolio Vinco Semaš- 
jkos ir prašo atsišaukti šiuo 

: Ludvik Semaškaniekas nesirūpina, nei ku-jzavV-J^e negali kantriai ne- adresu:
Pigas, nei bosai nei vai- vergystės jungą. Jie ren- Nr. ą, Gef.-Lager Puchein 
džia. Visi jie tyli lyg oiste- g’asi i kovą, kurią jie nesy-
pigas, nei bosai

rial. Jų lupos uždarytos 
pratarti nors viena žodelį.

k į jau turėjo ir mokėjo ko
voti už savo reikalus.

Germania.
Antanas Balzeris įieško

f r J VAIKU Vt » 4V 414V U k " A l x - * » '      _ „, . „ . ~ . '' I • • • • v,

kaip ir kokiu būdu pagerinti galutinai prisirengė stoti įiP]minnij n pažįstamų..
darbininkams savo būvį? į kovą ir dabar nuo firmų 
šalies prezidentas Wilsonas, reikalaus, pakėlimo mokes- 
visur skelbia, kad laike jo,ties visiem darbininkam po 
prezidentavimo šalies tur- ,82.00. Taipgi bus reikalauja- 
tas užaugo ant keturesde- jina ir sutrumpinimo darbo 
šimts vieno bilijono dolerių , valandų nuo 50 iki 48. Ta1 
($41,000,000,000). Paklaus- yra principijališki reikala- 
kime darbininku ir aplamai 
kriaučių, ar didelę dali tų 
bilijonų jie gavo? Ar daug 
tūkstančių padėjo jie i ban
ką? Ar daug turi prisipir
kę property? Tų turtų pas 
juos nerasi, jeigu jieškosi ir 
su žiburiu dienos šviesoj.

Taip negalima, kad vieni 
krautų lobius^ o kiti badą 
kęstų. Kada šalyj visko per • 
pilna, kada yra pakanka

šo atsišaukti šiuo adresu: 
Anton Bolzer. N r. 387 D. 
Comp. 58, Barav, 13, Gef. 
Lager Crossen a.-_Q., Ger 
mania.

Iš SUSIVIENIJIMO
LIETUVIŲ ARGENTINOJ

Buenos Aires, Arg. — 15 
d. rugpjūčio buvo susirinki
mas Susivienijimo Lietuvių 
Argentinoj. Į susirinkimą Jlvl, ,
atvyko visi nariai, užsimo-jnisterių pasitarimas. Karan 
kėjo mėnesines mokestis ir tos valstybės nutarė, ir to- 
apsvarstė visus reikalus, pa-!liau nesikišti, bet stengtis 
liečiančius draugiją. Taipgi,jį savo reikalams sunaudo- 
atsilankė į susirinkimą Ig- ti. Tuo tikslu ir tartasi. Tos 
nas Kašinevičius, kurį pati- valstybės kaipo nekariau- 

iin-n išgu- jaučios, reikalauja kad jų 
ten neteko prekyba nebūtų 

be'prekės nebūtų’

Nesenai Norvegų sostinė-į 
je pasibaigė Skandinavų ‘ 
pusiausalio valstybių (Da- I 
nu, Norvegų ir švedų) mi-(

ko nelaimė, ilgą lai!
Įėjo ligonbuty,
vienos kojos ir paliko

■skatiko. Jis prašė draugys- mos ir tt. Bet per neutrales 
tės paaukuoti jam.po kelia-'šalis, tokiu budu, gauna 
tą centų, kad galėtų misi- 'prekių ir kariaujančios ša- 

., nors ir vokiečiai.
. neprigu- Dėl šito dalyko tarp Švedų 

Įėjo prie šios draugystės, pi Anglų dažnai kildavo ne-{ 
Vieni švedai 

aiškino naudingumą prigm-'dar maža bėda, bet kada

Atydai Lietuvių
TURINČIUS gimines tose gubernijose, 

, KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI.
Per mūsų banką galite pagelbėti savo giminėms b«i 

miemB užimtose vietose vokiečiais. Męs turime

Sutartį su Vokie ”os Banka
Rerline, todėl galime persiųsti pinigus j ta« vietas ant sumos 
augščiau 800 markių (apie 525 rubliai).

MŪSŲ BANKAS PO N"OLATlNfi VALDŽIOS PRIEŽIŪRA. 
todėl tavo pinigai g varanti ori.

Norėdami gauti daugiau informacijų kreipkitės ypatišksd ra
šykite laišką pas

HENRIKAS C. ZARO. Bankierius
Metropolitan Saving Bank Building

pai|at«*

varzoma, 
sulaiko-

Juozas žvirblis, paeinan- : . . .v. . TZ •,
i iš Kauno cjub., Vilkmer-lV'Ū1 >;'echaniską koją. _Ka-, lys pav.

i daugi Kisineviciusi r........  ~
tamslovG ^’1° l)rie šios draugystės, (ii .—
Brooklv- M. Rusenąs plačiai pa- susipratimų.

aiškino naudingumą prigu^ bl 7
josef loti prie pašelpinių draugys'sutartinai veikia 3 valsty- : 

l- 'čių, nurodė klaidingumą tų bes, nors nedidelės, ši tą .rei-; 
žmonių, kurie sako, kad jie škia — jas erzinti pavojin
gai! apsieit be draugysčių ir ga.
kaipo faktą privedė Kišine-j Kalbėta konferencijoje ir 
vičiaus nelaimingą atsitiki- , ir del tarpininkavimo ka-1 
mą. Mat ir jis sveikas bū-, niaujančioms valstybėms. ! 
damas prie draugystės ne-(Ministerial nutarė, kad jų ; 
prigulėjo, o patikus nelai- :atstovaujamoms šalims ne-; 
mei, kreipiasi prie draugys- ’ reikalinga imties tarpininko 
tės ir prašo pašelpos. To- pareigų. Amerika dabar su-

xmiai kuriuos isctiroo 1VČS pav„ Lidokių parapijos 
( . spalio s. m. visų skyrių brolio Stanislovo
atstovai firmoms atsisakius žvirblio, pirmiau 
i uos išpildyti, kriaučiai išeis ne (ryvenusio. Prašo atsi - 
į generališką jitrejką. šaukti šiuo adresu: 

Kas gali užginčyti tei- žwirblis, Lokomotywe 
singumą kriaučių ^reikalą- I rvk Sckyckon. (Gef.) 
vimų? Tai labai jie menki bing, Germania, 
prie šiądien in io padėjimo, j
Reikalauti $2.00 daugiau. į Jonas Armonaitis, 
mokesties prie šiądieninio nantis iš Kauno gub., 
brangumo, tai tik lašas ju- seinų pav., Šimkaičių

mai turtų, kada jais galė-irėje pagerint darbininko (ščiaus, Pupeikių kaimo 
tų naudotis visa ' žmonija,' būvį. Reikalauti 8 vai. dar- j įieško giminių ir pažįsta- 
kuri tuos turtus pagamina bo laiko, tai tas darbininku mų. 1 laso atsišaukti šiuo į wo ax pxmjv _

neteisin- obalsis skambėjo 30 metų e d resnai wan Armonaitis. j liaus M. Rusenąs kvietė įsirūpinusi prezidento

LIETUVIŲ GIMNASTIKOS KLIUBO

fab-

paei-
Ra- 
val-

To- pareigų. Amerika dabar su- 
rin- »

Kan. Arbeit narius pasigailėti nelaimin- kimais, —vadinasi, kariau- 
mą. Būtinai reikia jieškoti pie tą prakalbėjo. Dabar j Behlinkausen, Ceh. Blumen- goto ir kas kiek išgali pa- jenčios valstybės nebeturės 
iš tokio nelemto padėjimo I pažiūrėsime, ką firmos antihel, Germania. aukuoti. į nė tarpininkų. ll

— mes matome 
giausį isociališka surėdy- trm atgal. Jie tik dabar a-jNr. 142f9, 31

aukuoti. nė tarpininkų.

............

SU BATO J E,

11 d. NOVEMBER,
(Alų metų)

Palace Hali,
S9-93 Grand St.. Brookljn. N.Y

Įžanga 25 centai' ypatai. 
padėjimas drabužių dykai.

Sale bus atdara nuo 6:30 
v. v. Balius prasidės ly
giai 7 v. v. ir trauksis 

iki vėlai nakties.

r

.N *

Kaip visi' ms yra žino
ma, L G K visi paren- , 
girnai užganėdina kiek- 
vieną atsil t.kiusj, taip lt 
irsis Maskaradų Balius || 
yra rengiamas dar aty-J] 
džinu, kad padarius jj j|] 
dar žingeidesnių ir sma-d 
gesniu. Todėl prašome 
atsilankyti kuoskaitlin- 
giausia. Nesivėlinkite, 
nes šiemet viskas anks
čiau prasidės.

KOMITETAS.
Kliubo ruimai:

375 So. 1st St.

fi DOVANOS I TRls VYRAM iR tris moterim” • tiems, kurie' bus rrsžteustei Ir uavatFiausial pusirenvt
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LAISVE

Greenpoint 1291.

Eina du sykiu savaitėj 
Utaminkais ir Pėtnyčiomis. 

itl Roebling St., Brooklyn, N. Y. 
Laidžia Lietuvių 
Spaudos Bendrove, 183 Roebling St., 
Brooklyn, N. Y. Pirmininkas Ch. 
Liutkus, Sekretorius A. Jurevičius 
Kasierius V.
L. Pruseika, pagelbininkas red. V. 
Paukštys. *

I riemiesčiuose surinkta.* 
ir draugijų aukas, tai su
sidaro apie $10.000.

Waterbury, sulyg prane- 
nešimo “Waterbury Repub
lican”, manoma jog galuti- 
rai suskaičius aukas, susi

MOTERIMS NAUJIENOS
LMPSA. REIKALUOSE.

Pranešimas.
Šiuomi pranešu draugėms

^ebUnZsu’os-i’ys suvirs 6.000 dol. Tiek delegatėms buvusio Lietu-
laukiama nuo kolektorių

KVCuOTlUS A. JUTeVlClUS, j ““ T\i»n 11i AC' i'tnryncln. Paukštys, Redaktorius CSC. DlRUgijOS ptlZclde-

Prenumerata metams: Amerikoje— 
12.50, Kanadoje ir u’rubežiuose — 
jl.50; pusei metų Amerikoje $1.25, 
Kanadoje ir užrubežiuose—$1.75. 

h

Apgarsinimų kainos ant užklausi-

Telephone Greenpoint 5231.
The Lithuanian Semi-Weekly

u

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

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

Pres. Chas. Lutkus, Secretary A. 
I»revlčius, Treasurer V. Paukštys, 
■dltor L. Pruseika, Ass’t editor V.
Paukšty*.

j.. apie $1.000. Rinkta aukoc 
ir Danbury,. Torrington ir 
\vatertown. Nerinkta aukų 
Naugatuck. Manoma, kad 
Torringtone ir Daubury bus 
surinkta apie $2.000.

Waterbury, kaip žinoma, 
Įvyko vienybė. Pusė aukų 
klius klerikalams, o pusė 
Agronomijos ir Teisių drau
gijai.

So. Manchester, Conn., 
kaip praneša “Laisvei” te
legrama, vietos Lietuvos 
Š< Inimo Fondas, surinko

Yearly subscription rates: in U.S. 
n.50, to foreign countries $3.50.

“Entered as second cla«s matter 
March 11, 1914, at the 1’ost Office 
•t Brooklyn. N. Y., under the Act 
•f March 3, 1879.

Visi siunčiami redakcijai raštai turi 
būti su autoriaus vardu, pavarde ir 
antrašu. Visus atsiųstus raštus re
dakcija taiso ir trumpina pagal sa
ro ' nuožiūrą. Korespondencijos ir 
■leįkesnės vertės raštai netinkami 
■paudai naikinami, jeigu autorius ne
reikalauja grąžinti.

$107.68.
Shenandoah. Pa.

ta $2.200. (Įvyko 
vienybė), Mahanov City, 
Pa. Surinkta $1.500 (buvo 
sriovių vienybė). Plymouth, 
Ta., surinkta daugiau tuk 
stančio.

Elizabeth, N. J., kur įvy
ko sriovių vienybe (puse 
klerikalam, pusė Agronomi
jos ir teisių draugijai) su
rinkta apie ar gal suvirs 
$3.000.

Iš Rochesterio mums pra-

Surink- 
srioviu

mai. Nutarta rinkti sekreto- 
i ę visam suvažiavimui.

Viešai nominuota A. V. 
Klimiutė, O. čepaičiutė ir 
M. Undžienė. Didžiuma bal
sų išrinkta sekretore O če
paičiutė, pagelbininke A. 
V. Klimiutė?

7) Kilo klausimas, ar su
teikt sprendžiamąjį balsą 
Centro Komitetui. Po trum
pam apkalbėjimui suteikta 
balsas centro komitetui, bū
tent sekretorei K Petrikię- 
nei, finansų sekrt. M. M. 
Račiutei-Herman ir iždinin
kei J Benesevičiutei. To
kiu bu du sprendžiamų bal
sų dalyvavo 21.

8 Nutarta išrinkti komi
siją sutvarkymui 
nešimų.

Didžiuma balsu
4

Kadangi LŠF. šalininkai 
su klerikalais-tautiečiai ne
susivienijo ir aukas i 
atskirai leidimo negavo, tai 
LŠF. komitetas sušaukė pir
meivišką visuomenę ant 

spalių prieš Liet. Dieną.
i ir

Lietuvių Dienos 
Pasekmės.

Mėginant sutraukti daik- 
tan lietuviu dienos rezulta
tas pasigendame žinių iš

. . daugelio kolionijų. Tačiaus Kadangi' labai lijo, tai 
ir tai, Ką turime ant rankų, žmonių susirinko mažai. Po

vių Moterų Progresyyio Su
sivienijimo 1-mo suvažiavi
mo, Brooklyne, kad po su
sivažiavimui aplaikiau nuo 
draugės Marės Selkiutės, iš 
Cambridge, Mass. $5.00 au
kuotus susivažiavimui su 
širdingu pasveikinimu dele
gačių. Kartu buvo atsiųsta 
minėtos draugės viena rezo
liucija ir įnešimas susiva
žiavimui.

Priežastis susivėlinimo 
virš minėto siuntinio tame, 
kad nors laiškas buvo iš
siųstas October 12-to “Spe
cial Delivery”, bet pasiųs
tas mano krasos, o ne namu 
antrašu ir dėlei įvairių prie
žasčių nebuvo galima man 
į k rasą lankytis kol susi
važiavimas tęsėsi, todėl ir 
rųntėas laiškas likosi ne- 
p^’i d u o tas su si va ž i a vi m u i.

Labai apgailiu, kad tas 
atsitiko, bet viliuosi, kad 
(Rauges delegatės ir visos 
susivienijimo nares, nema
žiau ir dabar atjaus tuos 
musų draugės širdingus lin
kėjimus ir rūpestingumą 
Susiv. labui, ir dėlei to su 
didesniu pasišventimu imsishiame ir užgimė 
už tolesnio darbo. Moterų Progresyviskas Šu

lniu šią progą nuo saves, sivienijimas.
Buvo įvairių nuomonių, 

dalyvavusios Susivažiavime.'bet po apkalbėjimui pasiro- • II •11— II* •• 1

viską žiūrėti, reikia pagal
voti ir apie visuomeniškus 
reikalus. Jeigu nenorite su 
tverti LMPS. kuopą, tai 
t žsiimkite / nors platinimu 
“Moterų Balso”, nors dali
mi prisidekite prie taip pra
kilnaus moterų darbo.

žaibas.

bačkutė. Tik su bačkutėmis! 
turi nemažai vargo. Mat, 
mūsų miestas “sausas”, t'o- 
cėl joms prisieina gabenti 
iš svetur ir bėgabendamos 
pavargsta. P. Jurginis

LENKUOSE.

išrinkta
Undžienė

ir J Stanelienė. ‘
0) Nutarta išrinkti komi

siją peržiurėjimiu centro

Į komisiją jojo M. Undžie-

sinskiute.
10) Kilo klausimas, kaip 

vadinti ši LMPS. suvažiavi
mą, — pirmu ar antru, ka
dangi keli metai atgal, buvo 
moterų suvažiavimas, ku-

Lietuvių'] 01

DETROIT, MICH.
Susitvėrus Lietuvių Mo

terų Progresyvio Susivie 
rijimo 17 kuopai, pavasary 
pavyko surengti prakalbas. 
Paskui musu nares pailso 
ir liovėsi darbuotis. Per 
visa vasara nieko neveikė. 
Buvo nutarusios surengi' 
išvažiavima, bet ir tas neį
vyko. Į susirinkimus irgi ne
noromis lankosi, — Į paskir
ta laika niekad neateina.

Draugės, jeigu mes vi
suomet taip j susirinkimus 
lankysimos, jeigu taip dar
buosimės, kaip iki šiol, tuo
met nieko gero nenuveiksi
me. Sesytės, mes neprivalo
me sėdėti susidėję rankas 
ir laukti, kada už mus kiti 
pradės darbuotis, to mes 
niekad nesulauksime. Mes 
privalome lankytis i susirin
kimus, privalome dalyvauti 
visuose svarstymuose, tuo
met musu darbas bus pase- 
kmingesnis ir atneš dides
nius vaisius.

Taigi, drauges, prie dar

- W XjXJJ 
AA4«M> -k.

JAUNOS POROS.

Apsivedė Napoleonas Janu

J Imu šią progą nuo saves, si 
rinkti j kaipo Susivienijirųo nares

skaitytojams, 
bus įdomu patirti.

Didžiajam New Yorke 
surinkta apie 10 tūkstančiu 
dolerių, nors ligišiol, galuti
nas skaitlines negalim pri
duoti. Visi rinkėjai sako, 
kad biedni žmonės buvo 
daug duosnesni, negu tur
čiai. New Yorko spauda be
galo šaltai pasitiko lietuvių, 
dieną. Pirm liet, dienos pa- tų Labdarių Draugystę, ku- 
minėjimas apie ją tilpo laik
mačiuose Brooklyn “Eagle” 
ir N. Y. Times.” Gražiausia 
ir plačiausia atsiliepė apie 
lietuvių reikalus žydų so
cialistu “Vorward”.
York Journal” patalpino ke
lias žinutes, bet labai trum
pas ir nežymiose vietose 
“N. Y. Times” smulkiom 
raidėm patalpino tautinin
kų atsišaukimą. “Eagle” į- 
kišo žinią apie liet, dieną

trumpos programos iš dai- 
musUinu ir eilių, K J Vaivadai 

trumpai pakalbėjus, rinkta 
aukos. Daug žmonių aukavo 
po 5 dol. kiti net po 10 dol. 
DLK. Gedimino dr. pasky
rė iš iždo 25 dol. Lietuvaičiu 
Kliubas 10 dol. Viso surin
kta aukų 152 dol. ir 70 c. K 
J Vaivada įnešė,, kad Pir
meiviška visuomenė sutver

įlos nariai mokėtų regulia- 
i ’škai kiekvieną menesį ar 
savaitę duokles kiek kas iš-

M. Valaičiute.

su ir lenkų spauda 
s%vo skaitytojams 
i?'formacijų.

Anapus Hudsono,

“N. Lietuva” rašo:
Lenkų lairkaštis “Echo 

Polskie“ gavo kelius nume
rius laikraščių, išeinančių 
Varšuvoje. Remdamasis 
gautaisiais laikraščiais, E- 
cho Polskie’ ’sako, kad Var
šuvoje duonos svarui moka
ma 7J kap. Yra, sako, duo
nos kortelės, todėl ir duo
nos nusipirksi tik tiek, kiek 
yra leidžiama. Bet be dide
lio vargo esą galima nusi
pirkti ir tiek, kiek nori, tik, 
žinoma, reik brangiau mo
kėti. Pav. užpakaliniu keliu 
perkant duonos 2 sv. kepa- 
1 ukui reik mokėti iki 60 kp. 

j Be to, užpakaliniu keliu ga
lima esą gauti ir kortelių. 
Nesenai susekta slapta mi
nėtu korteliu dirbtuvė.

‘J Labai daug esą Varšu
voje'žuvies. Ji labai pigL 
Netrūksta, matyti,*ir mėsos, 
i es minėtuose laikraščiuose 
esą skelbimų: “Trijų valgių 
naminiai pietus su mesa — 
5C, 60, 70 kap., o tokie pat 
pietūs su paukštiena — 75

Spalių 28 d. š. m 
šliubu apsivedė d. ? 
n as Januška su p-le Mari- 
j( na Malijoniute.

Drg. N. Januška žinomas, 
netik Boston’iečiams kai
po veiklus vietos draugijų 
narys, bet taipgi jilačiai ži
nomas kaipo uolus kovoto
jas už žmonijos geresnę at
eitį — kaipo LSS. narys.

Linkėtina jaunavedžiams 
laimingo šeimyniško gyveni 
mo. Tikimės, kad drg. Janu-,

Kitu daiktu kainos to
kios: sviesto svaras — 180 
k (geriausia rūšis) ir 150 
k. (prastesnė rūšis — ku- 
honnoje), cukraus sv. —oO- 
57 k. (dėl cukraus brangu
ti o labai plačiai vartojamai 
sacharinas), žibalo beveik 
nėra. Daržovių kainos ne- 
augštos. Batvinių kapai 
mokama 180 k.-3rub., agur
kų kapai— 90 k.-4 rub., žir-

civiliu

darbuosis dėl visuomenėm 
labo.

ŠVEDUOSE.
Lietuvių protestas. “B. 

Vied.” išspauzdino tokią sa
vo korespondento žinią: 
‘ Lietuvių Centro Komite
te s užsieny protestuoja 
šveicarų laikraščiuose prieš 
' okiečių norą prijungti Su- 
valkų guberniją prie Prūsų, 
nes tatai yra naujas Lietu
vos padalinimas.”

ELIZABETH, N. J.
Lietuvių Moterų Progre

syviu Susivienijimo 4 kuopa 
buvo numirus ir manėme, 
1 sd jau nebeatsikels iš nu
mirusių. Bet vasaros metu 
LSS. 147 kuopa surengė iš 
važiavima ir užkvietė kalbė-

ir nemanau, kad suklysiu dė, kad pirmąjį moterų su
sakydama nuo visų draugiu (važiavimą šaukė ne LMP.

Sus—mas
Apšvietos Draugija 
nutarta šį 
(tinti pirmuoju.

Centro komitetas pridavė (ti K. Petrikienę. Ji savo kal- 
(iienatvarkę, kuri ir likosi 
priimta.

11) Pagal dienatvarkę se
kė išnešimas įvairių rezo
liucijų. Šis klausimas ir iš
rinkimas rezoliucijų komi
sijos tapo ant toliaus atidė-

Susiv. dalyvavusių išreikšt: 
ačiū drg. Selkiutci už ‘jo
sios širdingą prielankumą 
susivažiavimui.

Pinigai, su drg. Selkiutės 
sutikimu, dabar bus pa
siusti “Moterų Balso” la-4- 4.

M. M. Račių te - Herman.

P R O T O K O L A S.

Lietuvių Moterų Progresy- 
viško S-mo 1 suvažiavimo

bet “Lietuvaičiu 
”, todėl 

suvažiavima va- 4.

Labai pigus kambariai. Lai
kraščiuose dažnai randama . 
saulės pusėje ir prieškamba- 

. odelėj šeimynoj.

.Ū.... _ ___ .....j 12)Įnešta išrinkti komisi-
13, 14 ir 15 d. spalių, 1916.'ją išdalinimui korčiukių dėl;
po N i;. 190 Grand
Brookly.n, . N. Y.
1) Suvažiavimą atidarė,B kią komisiją

SI.'balsavimų ir jų surinkimui.
Padaryta pataisymas, kad 

pirmininke

ba atgaivino ir LMPS, kp. 
ii dabar ji gerai gyvuoja.
10 d. spalių buvo susirinki- 

naujos 
narės. Apart kitko nutarta 
surengti prakalbas ir balių 

Linkėtina kuopai ir anl 
toliaus energingai darbuo
tis.

mas ir prisirašė 4

J. K. Plungis.

MERIDEN, CONN. 
Moterų neatsargumas. 

Neperseniai tūla moterisgali dėl Lietuvos šelpimo. 'LMPS. Centro sekretore K. paskirtų.
[komisiją paskirta O. Bu-' lietuvė liejo lova kerosimi, 

------- - -- ;---------------- kad išnaikinus blakes. Lova 
n3) Raportai. Protokolų it užsidegė, moteris sunkiai 

finansų sekretorių raportai apdegė ir ant rytojaus mi—

Publika vienbalsiai priėmė 
“New;tą Įnešimą. Palikta LŠF. ko

mitetui viską andirbti ir 
P ikdvti gyvenimai!. Ištikrų 
ju tai pagirtinas sumany 
n as.

Petrikienė, 10:50 ryte.
2) I komisiją mandatų 

peržiūrėjimui paskyrta M. 
Undžienė ir A. V. Klimiutė.

dveičiutė ir Bieliauskienė.

suteikė klerikalai, dar nežinom tik 
rai. Prieš 1 lapkričio “Ro
chester Herald

sekančių kuopų:
Nuo 1-mos kp. — M. Un

džienė, E. Bekampienė, O. 
Eudveičiutė ir O. Klimiutė; 
nuo 2 kp. Worcester, Mass. 
— Z. Puišiutė; nuo 4 k]).

priimti. Iždininkės —knygos 
iaporto priėmimas atidėtas. 
1 akol knygų peržiūrėjimu 
komisija išduos raportą iš 
knygų stovio.

Dabar vėl buvo panašus 
atsitikimas: moteris užku
re pečių ir kad jis geriau 
degtu, paliejo kerosimi.

Drg. V. Kapsukas jau ga
lėjo persitikrini, kad Ame-

Airių įtekmingiausi laik
raščiai, kaip “Irish World” 
ir “Gaelic American” eina 
prieš Wilsona ir agituoja 
už Hughes. Airiai baisiai 
nekenčia Wilsono, kad šis 
labiau palaiko Anglijos pū

Girdėjome, kad “Metropo-, 
litan” vistik patalpins Iliodo 
ro straipsnius, tiktai kiek: 
perkeistoje formoje. Redak
cija sakosi daranti tulus 
tyrinėjimus.

TIK-KĄ IŠĖJO iš 
SPAUDOS LABAI GE
RA KNYGA:

Kodėl
Bažnyčia 
Priešinasi 
Socializmui?

informacijų surinkta: Pa
ter šone suvirs $2.000 (Šaka 
AVilkes Barrio komiteto) į 
Socialistai ir jų simpatikai

patalpino ciutė; nuo 7 kp. Schenecta- 
New!, ^a^°M s^rah)sni aPie hetu-’dy, N. Y., L. Gudzinskienė; 
nusiJv*1' (L’c‘Pą. Ten buvo paša- ’nuo 8 kp. Lawrence, Mass., 

Lyta, kad kum Kasakaičio 
šalininkai turi apie 350 rin-

K Yasinskiutė nuo 10 kp

;• nuo 11 kp. Philadelphia, 
M. 

rinko skyriumi Kiek" su r in žinių, kiek jų praneša “Nau-' Skuodiene; nuo 12 kp. Wa- 
_  žinių nėra. Newarke, jienos”. Ten buvo, kaip skai-■ terbury, Conn., J Pruselai- 

jeigu tikėti pranešimui “Ne putojai žino, dvi sriovės. Lie tienė: mi( 
wark Star-Eagle”, surinkta J-1 tvos šelpimo Fondo šalinin-(ton. Mass 
a pie $3.500. Rinkikų ten bu | Laj 
vo apie 500.
‘Evening News” ir 
Eagle” plačiai rašė

Iš Chicagos tiek teturime Pa., Ks. Baltrunytė ir

14) Nutarta eiti pietų. Į-1 Liepsna iš pečiaus išsiveržė 
nešta pietums paskirti pus-’p- moteris apdeee. Tapo 
antros valandos ir dvi. i nuvežta ligonbutin ir in as- 
Didžiuma nubalsavo, kad (linkus 24 valandas, mirė,
pietums duoti pusantros va 
landos.

Pirmoji sesija užsibaigė
1-10 vai. po pietų.

Pirmininkė M. M. Her-
rian-Račiute.

Sekretorė Ona M. čepai-

(ūkis.
Tai vis moterų neatsar

gumas.
..D. Stakionis.

HUGHES GĄZDINA 
DARBININKUS.

V. Narbutaite: 
surinko Į pusketvirto'nuo 14 k]). Easton, Pa., O. 

Laikraščiai 'tūkstančio. Aukų rinkėjų Bačinskiutė; nuo 15 kp. An- 
“Starl^uvo 400- surinko kle-‘sonia

apie i’Lalai ir tautininkai neži- .kieno 
lietuvių dieną ir tuo m i daug 
prisidėjo prie aukų padidi
nimo.

Jersey City, kaip praneša 
D Pilka, surinkta LŠF. var
du $453.

Anglų laikraščiai plačiai 
rašė apie liet, dieną.

Bostone, jeigu tikėti “Bo
ston Post” pranešimui aukų 
surinkta apie $15.000. Bet 
ta skaitlinė perdėta. 
Draugas J Raulinąitis sa
ke, kad kolektoriai surinko 
$5,340. Jeig^i prie tos sumos 
pridėti kolektas Bostono

Conn. — A. Bieliaus-,1
nuo 17 kp. Detroit įterų Progresyvio Susivieni- 

nome, bet rinkėjų jie turėjo,Mich. — O. Čepaičiutė. Viso jimo kuopas, 
(’augiau. Taigi, aplamai 
mant, galima sakyti, jog 
Chicago j bus surinkta apie 
$15.000, vadinasi daugiau 
negu kur kitur.

Kensingtone ir Roselande 
surinkta LŠF. šalininkai 
rinko į aštuonis šimtus. Iš 
kitų Chicagos apygardų ži
nių dar nėra.

Tūlose lietuviu kolonijose, ke Z. Puišiutė. 
kaip Schenectady, N. Y. ar’ 5) U 
Lawrence, Mass., L___
diena įvyko ne 1 lapkričio, jos. 
131 subatoj, 4 d. lapkričio C

DETROIT, MICH.
Lietuvių Moterų Progre

su vio-Susivienijimo 17 kuo 
pa puikiai gyvuoja. Ypatin
gai energingai darbuojasi

kelių kandidatas Hughes 
pasakė Brooklyne net 3 pra
kalbas, kuriose jisai gerino
si darbininkams. Gana dide 
lis žmonių skaičius klausėsi 
jo prakalbų.

Jisai gazdino žmones,' 
kad jeigu Wilsonas bus iš-: 
rinktas prezidentu, tuomet j 
žmonėms, vėl prisieisią ’ n- j 
d auti.

Kiekvienas katalikas ar 

laisvamanis turi būtinai 

perskaityti tą knygelę, 

nes įgys daug žibių, be 

kurių ne vienas žmogus 

negali apsieiti; kodėl ku

nigai nenori socializmo.

TIK 15 CENTŲ.

let? Galima gauti:

“ LAISVE ”
183 Roebling St.

BRIDGEPORT, CT.
Kitų miestų moterįs dar-, Cepaičiutčs. Kuopa žada 

juojasi, tveria Lietuvių Mo- greitu laiku surengti šei 
D.ynišką vakarą. Po Kalėdą

i- delegačių pribuvo 18.
4) Seka nominacija į pir- j leidžia savo organą 

mininkes, nutarta nominuo-'rų Balsą”. Ką gi veikia vie- 
ti viešai, rinkimai slaptai, tos moterįs? Jos snaudžia ir 
Nominaciją priėmė M. M. nemato reikalo prisidėti 
Račiutė-Herman, Z. Puišiu
tė ir E. Bekampienė.

Didžiuma balsų likosi iš
rinkta pirmininke M. M. Ra-

• jčiutė-Herman, pagelbinin-
užsiminti apie

, prisideda prie žada statyti scenoj veikalą
visuomenės veikimo ir net į “Žingsnis Pirmyn”. Si vei- 

Mote- kalą sulošt apsiėmė TMD.
Rksks.

ROCKFORD, ILL.
Vietos moterįs nesnau- 

to reikalo net prisidėti prie 'džia, bet darbuojasi kiek ga- 
leidimo ir platinimo moterų 
leidžiamo laikraščio.

Musų moterįs nenori 
sutvėrimą 

“) Nutarta pirmininkę Lietuvių Moterų Progresy- 
lietuvią rinkti ant kiekvienos sesi- vi o Susivienijimo kuopos. 

Man rodosi, užtenka snaus-
6) Seka sekretorės rinki- sti, užtenka per pirštus į

į nemato reikalo prisidėti! 
prie bendro veikimo, nema-

su-

ir

ledamos Rengia pasilinks
minimo vakarėlius ir trau
kia vietos jaunių prie ap
švietus. Tiesa, ne visos dar
buojasi ant visuomenės dir
vos, yra daugelis kūmučių, 
kurioms daugiau niekas ne
rupi, kaip tik bažnyčia ir

MOTERŲ LAIKRAŠTIS! MOTERŲ LAIKRAŠTIS!
Jau išėjo iš spaudos

“Moterų Balsas”
Išleidžia L. M. P. S. A. Eis sykį į mėnesį. Tai bus pirmas dar 

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

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

vaikų auklėjimą, turės special} sveikatos skyrių, vaikų skyrių, su
teiks žinių iš moterų judėjimo, aiškins moterims politikos teises, pa
duos daug naudingų patarimų apie maisto gaminimą ir tt. :

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

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

Lai nei viena susipratusi moteris ir žmonijos lygybę mylintis 
ras 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.

i

t



LAISVE

KORESPONDENCIJOS
tik

SCRANTON, PA. 
Nelaimingi atsitikimai. 
Juozas Sabaliauskas, lie

tuvis, tapo paraku apdegin
tas anglių kasykloj ir 
kelių dienų ligonbuty 
rė. Velionis paėjo iš 
valkų gub., Senapylės pav., 
turėjo 32 metu amžiaus; A- 
merikoj išgyveno 14 
Pasiliko moteris su 
kūdikiu.

metu, 
mažu

17 d. spalių, naktį, tapo 
užmuštas traukinio Augu
stas Stanaitis. Jis norėjo 
pereiti skersai gelžkelį ir 
tapo traukinio pagautas. 
Velionis paėjo iš Suvalkų 
gub., Senapilės pav., Plutiš
kių parapijos, Kuprių kai
mo, 48 metų amžiaus, naš
lys; Amerikoj išgyveno 25 
"metus.

Kazys Stramus tapo nu
teistas ant 10 mėnesiu i ka
lėjimą už supjaustymą pei
liu Juozo Gustaičio. Iki teis
mui Stralkus išsidėjo kalė
jime apie du mėnesiu. Gus
taitis taip baisiai buvo su
pjaustytas, kad ir dabar ne
gali dirbti.

Tai tokios iš musu mies
to naujienos.

J. PetriKys.

NASHUA, N. H.
Iš lietuvių darbininkų 

gyvenimo.
Nors aš tik metai laiko, 

kaip čia gyvenu, bet turė
jau progą gerai susipažinti 
su lietuvių darbininkų gy
venimu.

Pažvelgus į jų šeimyniš
ką gyvenimą, vaikų augini
mą, jų priežiūra ir taip; 
į abelna gyvenimą, įgauni 
labai liūdną įspūdį.

Kadangi čionai darbinin
kai uždirba labai mažai, o 
šiuom tarpu pragyvenimas 
baisiai pabrango, tai darbi
ninkai, kurie su šeimynomis, 
atsidūrė bado nasruose. Ži
noma, iš to išeigą jie daro 
štai kokią: Moterįs eina 
gelbėt savo vyrams apginti 
šeimyną nuo bado. Jos savo 
mažus vaikučius uždaro na
mie, o pačios eina dirbtu
vėm Mažus vaikučius palie
ka didesnių priežiūrai, bet 
kokia gali būt priežiūra, jei
gu 6 metų vaikas buvo pri
žiūrėtoju 6-7 mėnesių savo 
brolio arba sesers, Juk ir 
pats “prižiūrėtojas” negali 
būt be kitų priežiūros, o 
jau jis būna aukle savo bro
lio arba sesers.

Ir tai ne viena
randas tokios šeimynos, bet 
keli desėtkai, o gal ir šim
tai. Padėkime, čia randas a- 
pie 700 liet, šeimynų ir aš 
neklysta, jeigu pasakysiu, 
kad tik apie 300 šeiminin
kių nedirba dirbtuvėse,
400 palieka namuose kūdi
kius ir eina dirbt. Kurios 
neina į dirbtuves dirbti, tai 
laiko po pustuzinį ir dau
giau įnamių ir dar prižiūri 
vaikučius tų, kurios eina į ' 
dirbtuves ir turi mažyčius 
i vdikius, kurių negalima p<. 
likt “didesniu” 
arba kurios neturi tų 
dėsnių.”

“Šiurpuliai pareina 
kūną pažvelgus į tokį 
mynišką gyvenimą, 
verkia pažvelgus į tuos ne
laimingus kūdikėlius. Moti
na, eidama į darbą, nespėjo 
savo kūdikių aprengt, ap
žiūrėti, nes jie dar tuomet 
miega. Taigi jie atsikėlę ir 
vaikščioja nesiprausę, pus- 
nuogi ir tt. Motina, eidama priėjo prie klausimo, kamjvių Dienoj”; 
darban, valgį sudeda ant 
stalo, kad vaikams atsikėlus

ne dvi

per Raudonąjį Kryžių į 
j Vilnių Agronomijos ii Tei- 
! šių Draugijai. Paskui tapo 
! išrinkti kolektoriai.
į LSS. 246 kuopa turi

-■ septynis narius, bet jie dir- 
‘ i ba, kiek galėdami. Geistina 

iš .būtų, kad prie kuopos dau
giau prisirašytų. Kuopos su
sirinkimai būna kas antra 
nedėldienį, po Nr. 312 Sou
thern avė. Sekantis kuopos 
susirinkimas įvyks 19 d. 
lapkričio. Kurie norite prie 
kuopos prisirašyti, malonė
kite atsilankyti.

Jau kelis Sykius buvo 
bandoma sutverti SLA. kp., 
bet tas bandymas gyveni
man neįvyksta. 15 d. spalių 
buvo sušaukta susirinkimas, 
kuriame norėta sutverti S. 
LA. kuopą. Žmonių susirin
ko nemažai, bet kada pers
kaitė konstituciją, kad už 
pirmą ligos savaitę negau
na pašelpos, tuomet dau
gelis susirinkimą apleido. 
Penki buvo užsimokėję įsto
jimo mokestį, bet ant ryto
jaus t’is atgal atsiėmė.

Ar šiai]) ar taip, čia lietu
vių randasi nemažas būrelis 
ir reikalinga butu pašelpinė 
draugija, bet niekas nesirū- 

Man

nereikėtų j ieškoti. Valgis
daugiausiai susideda 
duonos ir pieno, o kartais 
buna padėtas kavalkas šol- 
derio arba balionės. žino
ma vaikai, vis vaikai' jie 
pirmiau pavalgo, o paskui 
su likusiu valgiu bovinas; 
išsiprausia ir tt.

Tokia tai šeimyniška 
tvarka randasi tarpe dar
bininku. Ar dabar turi ko
kią nors reikšmę žodžiai, 
r.ad “moteries vieta prie 
juodu.? Juk šiandieninė e- 
konomiška betvarkė traukte 
atitraukia moterį netik nuo 
nuodu, bot ir nuo savo ma- 
Ai vaikučių. Beje, tūli sako, 
kad socializmas suardys 
šeimynas, bet jie nenori ma
tyt, kad jau kapitalizmas tą 
larbą atliko. Socializmas 

'.’aii tik jį atitaisyti.
Iš abelno Nashuos lietu

čių gyvenimo taipgi mažai 
ką gero galima pasakyti. 
Apšvieta jie labai mažai rū
pinasi. Laikraščius mažai 
kas skaito. Miesto knygyne pma jos sutvėrimu.

lietuviškų'rodosi, kad čia ga 
vystovė draugystė gyvuoti, 
jeigu ji butų sutverta ant 
laisvu pamatu.

Kada susitvėrė LSS. 346 
kuopa, tai klerikalų laikra
ščiai buvo jos narius pradė
ję šmeižti visokiais būdais, 
bet pastarieji nepaisė ir
darbavosi. Todėl kuopiečiai 
privalėtų pasirūpinti su-

■ andasi dikčiai 
knygų, bet kiek man teko 
patirt, tai beveik niekas jų

ti žydi: ant tūkstančio lie
tuvių randasi net 6 karčia- 
nos ir du “olseliu ”. Į pa
bengtus viešus vakarus ma
žai kas lankosi.

“Laisvės” Nr. 84 tilpo iš 
musų miesto koresponden
cija, bet “L” korespondentas 
apsilenkia su teisybe, todėl 
noriu tame dalyke tarti sa
vo žodį. Jis bereikalingai 
užsipuola ant kalbėtojo, ku
rį užkvietė TMD. kuopa. 
Kadangi kuopa rengė pra
kalbas LŠF. tai kalbėtojas 
vien apie Lietuvos vargus, 
apie pabėgėlių padėjimą ir 
mskino. Kada priėjo prie A- 
merikos lietuvių gyvenimo, 
tuomet nupeikė partijų pe
štynes. Tiesa, nusiskundė ir 
ant “Naujienų”, bet aš ne
mačiau “Naujienų” ir nega
liu spręsti, kurioj pusėj bu
vo teisybė.

Toliaus kalbėtojas kvietė 
mesti į š 
ii badu mirštančius savo

Siaubūnas.

RACINE, WIS. 
Pranešimas.

8 d. lapkričio, socialistų 
svetainėj, prie Monument 
square, bus mėnesinis susi
rinkimas LSS. 124 kuopos. 
Pradžia 7 vai. vakare. Visi 
nariai malonėkite atsilan
kyti, nes turime daug svar
bių dalyku. Taipgi kviečia
me atsilankyti ir pašalinius.

Kp. sekrt. J. žemaitis.

GRAND RAPIDS, MICH.
15 d. spalių buvo diskusi

jos Lietuvos Sūnų draugys
tės. Diskusuota, “Ar 
privalome prisidėti

mes

į salį partijas ir šelp- Wilkes-Barre konferencijos 
Ii badu mirštančius savo nutarimu”?
brolius. Anuru sykiu kalbė- pUSę palaikė

> apie Lietu- • c■ ~ ■
vos pramonę, jos turtus ir mavičius. P c 
tt. Pabaigus jam kaloėti, '
Berukštis paprašė balso ne [ferencija.

tojas aiškino apie Lietu-

ti. Pabaigus jam kaloėti,

va klausimų duoti, o pradė
jo socialistus girti ir tt. Ka 
da pirmininkas paprašė ji 
prie tvarkos, tuomet jau 
prasidėjo ginčai, ar Lietu-

Korespondentas nepagar
sino net surinktų aukų 
$41.83, kurios viešai buvo 
visiems praneštos.

Aš patarčiau rašant 
r?spondencijas daugiau 
vbės prisilaikyti, nes 

kios korespondencijos 
"lenus prieš kitus suerzina

S. Zavadskas

nutarimų”? Konferencijos 
i M Šilinskas, 

prieš V Juškaitis ir K Jaki- 
di- 

kon-džiuma balsavo prieš

Povilo svetainėje, buvo pra
kalbos, kuriose aiškinta 
svarba “Lietuvių Dienos”. 
Po visų nesusipratimu vi
sos sriovės suitaikė bendrai 
darbuotis Liet. Dienoj. Kal-

ko-

priežiurai, 
“di-

per v • sei-
Širdis

MUSKEGAN, MICH. 
Pirmos lietuvių prakalbos

29 d. spalių buvo p rakai-

kimavicius, P. Kaušius, V.
K. Liumas, M. šilinskas ir 
J Besasparis. Visi kalbėto 

tik jai aiškino reikalingumą
j Šelpti nukentėjusius nuo ka
irės. LSS. 51 kuopos choras 
sudainavo kelintą daine - 
lių. Nors šiame susirinkime 
dalyvavo visokių ])akraipų

, žmonių, bet užsilaikymas

b<qo drg. J M. Stankus iš 
Grand Rapids, Mich. Žmo
nių susirinko apie 40, tarpe j 
kurių buvo 2 merginos ir 
4 moteris. Susirinkusieji ra 
miai užsilaikė. Kalbėtojas 
daugiausiai aiškino 
“Lietuvių Dieną”.

per

pasiųsti surinktas 
didžiuma

linkta sušelpiami nukentė 
i jusiu nuo karės $30.00.

♦
* ♦

Vietos LŠF. skyrius,
pasidarbavimą K Jakimavi- 

apie čiaus, išgavo iš valdžios lei- 
Kada dimą rinkti aukas “Lietu-

Tokiu būdu 
aukas, tautininkai ir katalikai bu- 

nutarė pasiųsti vo priversti taikytis.

29 d. spalių buvo prakal
bos IWW. unijos. Kalbėjo 
žinomas sorkininkas Gele
žėlė. Nieko gero nepasakė, 
nuolat maišė tuos pačius žo
džius ir šmeižė socialistus. 
Jo siauru supratimu, sočia-, 
listai esą aršesni ir už vy
čius, socialistų laikraščiai 
nieko nerašą apie darbinin
kų reikalus, apie jų strei
kus ir tt. žodžiu, pripasako
jo visokiu nesąmonių.

„r « ir ......

CLIFFSIDE, N. J.
25 d. spalių buvo prakal

bos vietos “Lietuviu Die
nos” komiteto. Prakalbos 
i cn g to s su pa ž i n din i m u i
žmonių su “Lietuviu Diena” 
ir prisirengimui prie aukų 
rinkimo. Kalbėjo SLA. pre
zidentas S Gegužis iš Maha- 
noy City, Pa. ir advokatas 
Bradčiulis iš Chicago, Ill. 
Kalbėtojai aiškino apie 
“Liet. Dieną” ir ragino lie
tuvius aukuoti sušelpimui 
nukentėjusių nuo karės. Bu
vo pasižadėjęs kalbėt angla 
“Polisadian” redaktorius, 
liet dėlei tūlų priežasčių ne-

Kadangi jis savo kritikai 
pavartoja nepamatuotus 
faktus, todėl priverstas esu 
atsakyti.

Sakydamas, kad praeitis 
kooperacijos buvo geresnė 
už dabartį, romiausi štai 
kuo: pirmiau kasoj buvo 
$1,400 ir kad teisybę sakau

J. Vaitiekus. Na, o kick 
dabar randasi? (Kalbu apie 
tą laiką, kuomet korespon
denciją rašiau, nes dabar 
galėjo permainos Įvykti). 
Pirmiaus galima buvo gauti 
į kreditą, o dabar jau nėra, 
mokėk pinigais. Sakoma, 
būk krautuvė tapo per
kelta į geresnę, švaresnę 
vietą. Gerai, bet ar ta vieta 
Kzniška? Ar ne užkampis, į 
kurį mažai kas užeina? Še
rini nkai nei nesapnavo, kad 
jų krautuvė bus perkelta į 
tokį užkampį, kokiame ji 
dabar atsidūrė. Ir tas buvo 
daroma todėl, kad randa pi
gesnė.

Kad krautuvės turtas ne- 
kįla, — vėl teisybė. Metai ar 
d vie j i atgal kad ir buvo 
bilų daugiau neapmokėta,

pribuvo. Žmonių susirinko | bet užtai tavoro krautuvėje 
prakalbų buvo nepalyginamai dau- 
Geistina, gtau ir padarius palygini- 

kad vietos lietuviai skait- i^ą, kiek randasi krautuvėj

apie 100 ir laike 
ramiai užsilaikė.

panašias prakalbas.

dau-

tavoro, visos bilos apsimo
ka ir dar krautuvėj palieka. 

Kazys S.'G šiandie neapmokėtos bi-

i

CLEVELAND, OHIO.
28 d. spalių buvo prakal

bos “Laisvės” pašelpinės 
draugystės. Kalbėjo M. X. 
Mockus. Kalbėtojas aiškino 
apie vyčius ir jų konstituci
ją. Po prakalbų buvo duoda
mi klausimai, į kuriuos kal
bėtojas atsakinėjo. Nors 
prakalbos buvo su įžanga, 
\ ienok žmonių prisirinko 
pilna svetainė. Tvarka buvo 
nepergeriausia. Atsirado ir 
tokių, kurie pradėjo mur
mėti. Suprantama, taip el
gėsi tie, kurie į prakalbas 
eidami paėmė ant drąsos.

Aukų surinkta sušelpimui 
nukentėjusių nuo karės 19 
doleriu. Kokiam fondui tos 
aukos bus pasiųstos, rengė
jai nepranešė.

J. Ulozas.

los viršija krautuvėj esantį 
tavorą kokiais penkiais-še- 
šiais šimtais doleriu. Kad 
apyskaitų nebuvo, —tas 
liesa. Bet kaip tas atsitiko, 
tuomet buvo paskelbta “Ke
leivy” ir kituose laikraščiuo
se apyskaitos iš Mass, val
stijos koop. suvažiavimo, 
kuris Bostone įvyko? Ir 
kam tuomet sakyti, 
apyskaitos nebuvo?!

Krautuvėj tavoras mažti 
ir jau morgičius daromas. 
Nejaugi tokie apsireiškimai 
neliūdi j a , kad kooperacija 
smunka žemyn? Jeigu taip 
viskas gerai, kam tuomet 
ant arklio ir vežimo reikėjo 
morgičius užtraukti?

J. Vaitiekus sako, būk 
esą forničių nupirkta. Nagi 
“registeris” senas išmainy
tas ant naujo ir viskas.

Kad kooperacijos komite
to apsileidimas, tai parodo 
ir tas: veik kas nedėldienis 
šaukiama mitingai ir tuose 
mitinguose šaukiama pirkti 
daugiau Šerų ir viskas. Mat, 
norima surinkti daugiau ak
cijų ir vėl nupirkti tavoro, 
kuris jau baigia "dilti. Gal 
daugelis pasakys, kad ge 
rai elgiamasi. Taip. Bet ko
dėl pereitais metais taip ne-

kad

ROCKFORD, ILL.
29 spalių buvo prakalbos 

LSS. 75 kuopos. Kalbėjo T. 
Dundulis, L. Š. F. sekreto
rius. Jo kalba buvo žin
geidi ir užimanti, tik visą 
kalbą gadino pertankus mi
nėjimas dievo, rožančių, da
vatkų rodymas, kaip ka
talikai meldžiasi. Liet. Jaun. 
Ratelio choras sudainavo 
kelias daineles: buvo pers-kielgta? Reiškia, pereitais 
tatyta pasikalbėjimas Mai- ’metais nesimatė pavojaus, 
kio su tėvu ir deklamacijų j Toliaus. Ar tai neapsilei- 
Prie kuopos prisirašė Keli Mimas, kad iki šiol negalėjo- 
nauji nariai. Žmonių 
sinko apie 200. Aukų

susi- 
susin-

Labai gaila, kad i laika 
nesulaukėme “Kovos” 
“Raudonosios Savaitės” nu
merio, nes šiose prakalbose

A. Vergas.

GARDNER, MASS.
Atsakymas J. Vaitiekui.
“Laisvės” N r. 64 aš išta

riau keliatą žodžių apie 
“Lietuvių Darbininkų Koo
peraciją.” Kas ten buvo pa

GERAS 
LINIMEMAS

yra kiekvienai šeimynai reikalingas vaistą®. Nč« 
ra los dienos, kad neprisieina vienam iš šeimynos 
narių tok j vaistų vaitoti.

SEVERA S GOTHARD OIL
(Severos Gothardiškas Aliejus) yra ir buvo toks 
šeimyniškas liniinentas per pastaruosius 35 
metus ir jo vertė neapibranginta norint ap
turėti paiengy inimų nuo

reumatizmo, neuralgijos, niksterėjimų, užsiga
vimų, tinimų, ištinusių gylių, sustingimo 

sunarių ir raumenų, dieglių ir skausmų.
Kaštuoja ;r

Skaitykitc šį laiški): ‘'Severo 
Mano moteris turėjo <11--, 
S. veros tiotiianiišk.) Ali> 
jonu į-usi. t.onko‘ ii.- • l 

John Mikula.s

I radėjo n

K. F. 1

r:o«

ich.

viScveros Preparatus r.uo 
iai nuo mus. N.iii.k kito)

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa. Jjj

nei biznis, nei šėrininkai 
nieko nenukenčia.

Krautuvės darbininkai 
koliojos visokiais žodžiais ir 
pešasi. Ar tas šėrininkams 
nieko neužkenkia?

Atsiminkite, ką viename 
susirinkimų pasakė žmo
nės, atsisakydami koope
racijos krautuvėj pirkti.

Patartina pirmiau viską 
gerai patirti o jau paskui 
kritiką rašyti.

Reporteris.

čičkų 
vietos

ap-

CLIFFSIDE, N.
“Laisvės” N r. 81, 

Kazys, aprašydamas 
darbininkų padėjimą,
gailestauja, kad toj apielin- 
kėj visose dirbtuvėse darbi
ninkai esą neorganizuoti ir 
nieko negalį nuveikti page
rinimui savo būvio. Supran
tama,. neorganizuoti darbi
ninkai nieko nereiškia darb
daviams. Bet pažvelgkime 
ir į pačios Cliffside’s dar
bininkus, tarpe kurių, vei
kiausiai, randasi čičkų Ka
zys, kaip jie organizuoti? 
Ar daug lietuvių darbininkų 
priklauso prie unijų, kurio? 
kovoja už pagerinimą savo 
būvio? Ar jie priklauso.prie 
darbininkų politiškų orga
nizacijų, kurios kovoja su 
/^tikusia šiandienine tvar
ka? Ne! Kelis sykius Cliff
side buvo mėginta sutverti 
I SS. kuopą, kuri visgi galė
tu darbuotis tarpe vietos 
lietuvių, bet ai’ tas mėgini
mas gyveniman įvykdintas? 
Man rodos, yra lietuvių, 
kurie socialistams simpati
zuoja, todėl reikėtų pasirū
pinti sutverti kuopą. O gal 
sakysite: “Mes turime SLA. i 
kuopą ir socialistų kuopa 
mums nereikalinga?

SLA. kuopa rūpinasi pa
šalpos, o ne politikos rei
kalais. Todėl patartina ma
žiau skųstis ant darbininkų | 
kai] jie neorganizuoti, bet) 
daugiau rūpintis jų organi- —

• • 1 A * 1 A * I

Tikiu, kad ir čičkų Kazys 
tuo darbu pradės rūpintis.

žinantis.

AKRON, OHIO.

te iškolektuoti skolų, kurių 
yra virš $3.000? Juk du me
tai laiko, kaip nutarta bar- 
gan neduoti ir, rodos, per 
du metu galima buvo iško- 
lektuoti visos skolos.

Kad krautuvės darbinin
kai nemandagus, neatsa
kanti, tą visi žino. Taipgi 
krautuvė užlaikoma nešva
riai, lyg koks tvartas. Prie 
geresnės tvarkos, visa tai 
galima būtų prašalinti.

Kad dėlei viso t’o nuken
čia šėrininkai, vėl niekas
negali užginčyti. Šėrininkai, ' lėtos socialistų kuopus. Su 
norėdami palaikyti krautu- lošta veikalėlis “Vienas mū
vės gyvastį, privalo pirkti . f r turi apsivesti.” Publikos 
antrus serus. Jeigu nepirks, susirihko nemažai. Veikalė- 

! uždaryti, b’s labai juokingas. Aktoriai 
Buvau sakęs, kad praeitis’nes firmos į skolą neduoda, savo užduotis atliko viduti- 
kooperacijos’buvo geresnė | reikalauja tuojaus užmokė- niškai.

rodos, teisingomis žiniomis 
niekas negalėjo užsigauti. I reikės krautuvę 
Buvau sakęs, kad 1

< • t g ų, 
atstu-

'įtvo darbo beširdės

▼ dienos jau
pračjo. Bet 

vis dar arpe mus 
yra dau^ 
k'iric yra 
imami nuo 
Ycrg In/tr

V ra labai lengva išvengti ma
žų klinčių :
jeigu urnai atida ant to atkrei
piama 
link ;
įnyno!

Nuo skaudėjimo pilvo ir žar
nų, k , ‘ ‘ 
čios gerklės intrankimni j 
apm: Išm inti) dusulio, na..gal
vos ir ausų skaudėjimo; c<t.

sohoxj 
apsireiškia esąs iš geriausių na
minių gyduolių, esinė.ų ant 
pardavimo—2?e. už bonkntę

NuO Ihuitu.ll zn,.., I’lxli.pof’. S.l.-uli 
K jos. !’< 1 niC;. .<), no, A| ilubilnO, llai til- 
NKaiuW’jhito, ii Skiimli j :<■« h'>i-
tiuėje. kaip ir iki visokiu kitu r-i.u.a- 
tišku lifii, n..udvki

PAIN-EXPELLER, 
kaipo seni) ir užtikot in;) drangq hciny- 
iios p< r kiiiitniiėio. Tik '.fa ir 
5(k tiotikiite; iraliinu panti vi-os. at
liekose arba j as pati i.J ritant..—

F. AD. RĮCHTER 4 CO.
74—80 Waihinglon Street, he* Ink

... ,
s yra jūsų p.ir< ij a

s skaudžiau- 
‘avė.

U /
M

□fe* v

JOKŪBAS KANCIERIU8
CAFl

Pak»!»- 
▼ingu* pri
imsiu !•- 
nogražiau- 
tlaJ Ir ri- 

■ado>
Uiningą

TEISINGIAUSIA UŽEIGA
253 WYTHE AVE., kamp. Nortb 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone Greenpoint 5311.

KIEKVIENAS GALI BŪTI 
FOTOGRAFISTU.

Kątik išėjo Iš H'*** 
<los pirma lietuvių k F 
boj k yga, iš kurfoc 
kiekvienas gali lengvai 
išmokti f otograf y et.Ac 
amato. I’rLiųskite ĮJ. 
o gausite Šitą knygą, 
Siuntimą apmokamu 

adresuokite:
END PHOTO CO.NORTH

376 Selkirk Avenue
Winnipeg, Man., Canada.

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAI.

Mizernam, Easton, Pa..— 
Piešinėlio “Abelnas atsaky
mas socialistu šmeižikams 
negalime sunaudoti 
yra tokių dalykų, už

M

Ten 
km 

teis-
:an patraukti.
St. Murauskas. (Pitts

burgh) Jūsų patarimas la
bai geras, tik gaila, jau per 
vėlai jį gavom.

J. Galintai. — (Wilmer
ding) Prisiųskite greičiau 
tą laišką iš Kybartų.

A. M—eini. (Lowell,
Mass.). — Nusipirkite Šla
pelio nesuprantamų ir sveti
mų žodžių žodynėlį. Pasitei
raukite “Dilgelių” ar “Lie-

Razalyte. tuvos” knygynuose.

Reikia pažymėti, kad vie- 
s merginos apsiledę. Prie 

moterįs, 
šėrininkų įsiskolinę, koope- kurios turi šeimynas, o jos 

ne- (neprisideda. Ar tai negėda 
tar- merginoms?
kad

už dabartį, kad turtas ne-'ti. Apart to, žmonių nu
auga ir kad krautuvės dar-1 puolęs ūpas ir jau dauge- (b 
bininku patarnavimas neti- lis ranka pamoja. Keliatas (lošimų dalyvauja
auga ir kad krautuvės dar- Į puolęs ūpas ir jau

Bet štai “L.” Nr. 77 J. racijai daug daugiau, 
Vaitiekus bando sukritikuo-' gu iii Šerai verti. Tuo 
ti mano tą korespondenciją. Į pu J. Vaitiekus sako,



M*

Jūs tarnai velniu!

Diena po dienai, 
užsiimi gydymu 
l’ersistatykite sau, 
kiek palinksminau 
jumis gyvenimas

.. . $5.00 
augščiau. 
. . . . 50c. 
... $1.00

APTIEK A
LIETUVIŠKA

i

Market

SERGANTIEJI!
R. GAYSON & CO.

V'.'

amžius.;

Bezmengalvis.

kac

kaip
ATIDĖLIOJIMO DIENOS PAVO-

Prislunskite mums tik 50c.

gulima

Jau visai ar

m o

į

kuponą ir 
arba markė-

plauku 
pasiuskit 10 
mis.

pa- 
labai 
sako 
davė

man®

k. 
ir

ORAKULO PATARIMAI. |

Duokit progą pertikrinti ant musų 
; esčių.

i .u ,ą

Kepa geriausią duoną iš 
Cysty ruginių miltų. 
Teipat mes kepame ge
riausius keiksus veseli-
joins ir kitokiems poki- 
liams *******

kia jums ii 
vyiišk urna, 
padėjimą, ša 
sopėjimai, t 
mai skilvio,

t'ti 
k iii

Jeigu jus kankina bile kuri liga i£> 
šalę minėtų, neapsileiskit bet bandy
kit išsigydyt tuojau. Reikalaukit mus 
iliustruotos knygos vardu “Teisybė

1 apie plaukus.”

Iškirpkite šitą 
pinigais

yra naturalis būdas, kurio pasekmės 
yra nepaprastos.

REIKALAUKIT MUSŲ KNYGOS!

Teisybė Apie Plaukus!
Paraše garsus Europos specialistas. Jeigu jus norite turėt dailius ir 

gražius plau kus sekite Calvacura’os būdą.
CALVACURA'OS BUDAS. j Ponas Jona/s Malavin rašo m ūma; 

Tas prisiųstasis baksukas ant pa
žiūrėjimo, kurį pavartojus, pradėjo* 
{liaukai augti ir esu taip užganėdin
tas, kad aš atsiduodu jūsų gydymui. 

Ponas Frank H. Wright rašo: Jūsų, 
Calvacura Nr. 1 išgydė mane ir ma
no švogerį ir aš rekomenduoju jį kie
kvienam.

Ponas H. Wedin sako: Aš pavar
tojau Calvacura No. 1 ir mano plau
kai sustojo slinkį ir dabar yra svei
ki.

Poni Rosa Stephens rašo: aš su
vartojau sampelj ir manau, 
yra labai geras.

Poni Lina Belperio, kurios 
veikslas čia telpa, prisiuntė 
svarbų dokumentą, kuriame 
kad pavartojus Calvacura būdą, 
puikiausius rezultus man ir 
vaikams. Mes norėtume pasiųst kopi
ją šio dokumento.

PLAISKANOS.
Jeigu turite pleiskanų — reiškia 

■ greitu laiku neteksite plaukų.
GERAS IŠTYRIMAS.

Patraukit šukomis per plaukus ir 
jeigu pasiliktų plaukų tai pasirūpink. 
juo1 gerai ištirti. Jeigu šaknįs išro
do tamsios ir lyg numirę, tai tuojaur 

j jiems jieškokit pagelbos, jeigu neno- 
I ri likti plikagalviu.

AR IšTIKRO?
Juozas Liurba, mulkintojas, 

Klausimas.— Orakule, ‘Tamsuolių žmonių, 
pasakyk teisingai, kiek ver-Įsykį rėkė‘išsižiojęs:
tas kun. Olšauskas? Juk jis 
pasižymėjo savo veikimu ir 
mes jį turime branginti.

Bezmengalvis.
Atsakymas. — Kada kun. 

Olšauskas buvo Amerikoj ir

met. rodos, Pottsvillės val
džia jį apkainavo tūkstan
čiu doleriu. Tas tūkstantis 
ir reikėjo padėti, kad jis ne
pražūtų, nes tuomet ir val
džia jį brangino. Vienok

villę, gautų tūkstantį dole
rių. Rusijoj vertas vagono 
makaronų, o kitos šalis dar 
nespėjo apkainuoti jo talen
to ir gabumo.

Klausimas. — Išmintin
giausias Orakule! Patark 
mums Newark o vierniems 
katalikams, ką mes turime 
daryti, kad paveržus iš be
dieviškų draugysčių dorus 
katalikus? Daugelis dorų ir 
šventablivų katalikų pri
klauso prie tokių draugys
čių, kurių vadovais yra be
dieviai ir jie katalikais aria

dingą patarimą šlovinsime 
ir garbinsime tavo augštą 
vardą per amžių 
Amen.

LIETUVIAI!

Ar pakvaišote bedušiai, 
Ką manot daryt?
Duokit nors po porą šimtų, 
Biznis reik varyt!

Matot griūva namas dievo; 
Pražūsit visi,

Tamsunėliai nusigandę, 
Klausia pas kitus, — 
Ar ištikro musų dievas 
Yra toks rustus?

Paėmęs.

Pagavo meluojant.
Kunigėlis, mokindamas 

vaikus, ėmė jiems pasakoti, 
kad visi griekai baisus, bet 
nečystatos griekas užvis

net negali duoti išrišimo, 
’tūlas vaikas tą gerai įsitė- 
mijo ir parėjęs namo pradė
jo švariai užsilaikyti, nusi- 
prausdavo rankas, veidą, a- 
tydžiai žiūrėdavo, kad nesu
purvinus drabužių ir tt. Sy
kį jis susipyko su savo drau
gu ir susipešė. Draugas bu
vo stipresnis, todėl partren
kė jį į purvus ir visą išvolio-

Atsakymas.— Netik kata
likus, bet ir bedievius labai 
lengva paveržti savo pusėn. 
Pirmiausiai jiasistegkite 
tuos netikėlius prirašyti 
prie parapijos; paskui iš
rinkite viršininkais, kolek
toriais ir kitokiais urėdnin- 
kais. Nereikalaukite nuo 
jų jokių į)inigiškų atskaitų, 
duokite jiems pilną liuosybę1 
gaspadoriauti ir magary
čių pavelykite parapijos an
glimis naudotis, nes žinot, 
kad dabar anglis labai bran
gios. Jeigu taip pasielgsite, 
tuomet jie liks ištikimiau
siais parapijonais, nepai
sant . į tai, jeigu su kunigė
liu ir trubelis atsitiktų. Jus 
gi pasinaudosite ta proga ir 
užimsite draugystėse be-

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

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

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

pinigus ir laiškus per mano Banką.
Kas norite atsiimt savo gimines į Ameriką, kreipkitės prie mano. 
Taipogi parduodu LAIVAKORTES - ŠIFKORTES ant visų linijų 
ir geriausių laivų.
Kas nori pasidėt savo pinigus į Banką, tai aš moku 4 nuošimtį 

ir galite gaut savo pinigus atgal ant kožno pareikalavimo.
Mano batikos yra gvarantuotos, per New Yorko steitą, užtat jūs 
pinigai užtikrinti.
Parduodu farinas, lotus ir namus. Padarau ir užtvirtinu visokius 

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

VISOKIOS RODOS-PATARIMAI DOVANAI.
Kreipkitės šiuo adresu:

BANKER JOHN KOVACS
nn i a/ t F'lia: 155 CLINTON AVE.,36 Grand Street, maspeth, l. i. n. y.

Borough Brooklyn.

c«

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ

A T Y D A
Draugystėms, Kuopoms ir Kimbama!

Išdirbu visokias
KUKARDAS, “BADGES”, GUZIKUS 

IR ŽENKLELIUS
Visokiems piknikams, šermenima Ir 
t. t. Darau visokius Medalius Ir vi
sokias

Ant 
siunčiu

atspaudas draugystėms, 
kiekvieno pareikalavime prl- 
sampelius.

A. STRUPA8
Novelty Manufacturer

123 Ferry St., Dept. L. Newark, N. J.

AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ IŠ 
PRIEŽASTIES LIGOS?

Geriausia pirmeiviška užeiga 
pas

GEO LASKEVIČIĄ
Tel. 964-3771 BANK SIX, 

WATERBURY, CONN.

BJaurJanotAB ukawtiwan dantq 
sustabdomas antayk. IŠTRAU
KIMAS dantiai atliekamas b o 
mažiausio skausmo. Artistiš
kas “bridge.” Ir “plats” darba# 
atliekamas mano modemiška
me ofise už prieinamą kainą.

DR. J. LIEBERMAN
DENTISTAS

408—410 So. 2nd SL, 
Brooklyn, N. Y,

Telephone Stagg X02&.
Kalbame Lietuviškai, Lenkiškai 
ir Rusiškai.

APDRAUDA
(INSURANCE

Biznių visokios rūšies pardavi
mas ir pirkimas.

PATARNAVIMAS VISOSE 
KALBOSE.

Kreipkitės prie

AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ? S

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

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

LIETUVIŠKA

6 DAINOS, DOVANAI!
Specijališkas nasiulijimas. Grafa- 

fonas lygiai toks pat, kaip už $35.00 
su 6 dainomis ir 1000 adatų už $19.95.

Tas grafafonas gvarantuotas ant 
15 metų. Pasinaudok, mokėk $5.00, o 
likusiuos užmokėsi prie atsiėmimo.

Reikalauk katalogo, mes prisiusi 
me dykai.
THE GRAND PHONOGRAPH CO., 
390 Grand Str. Brooklyn, N. Y.

Telephone 4910 Stagg.

ŽPinlau paminėtas gyduolei gaBta* 
apturėti per pačtą:

Nuo Reumatizmo ....................
Kraujo Valytojas ....................
Vidurių Reguliatorius ................
Trojanka ............ 25c., 50c ir

li.et
i.ei

$1.01

Ir visokias kitokias gyduoles nv> 
i visokių ligų, kurios čia dar nepamini 
j tos, galima gauti per pačty,.

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Aveno»

BROOKLYN. N. Y.

NEWARKO
AKUŠERKA

I’ahatgHsi Imperatrici Marij A- 
kiicrkų mokyklą Peterbarge ir 
Oipliomaota New Jersey valsti
joj. Turi paikiau pasekmia 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi gerai apaipažinua su shrpta- 
oiaiu visų moteriškų ligų ir rei
kalui eaant, galite gauti patar
navimą.

O. STROLIENft
Jauniškaiti

81$ Walast SUNEWAR, N.J.
m i * 8052Triufona. <()8B

ic.’iiu.

140 EAST 22 ST,N

Vaikas labai nusiminė 
kad papildė nečystatos grie- 
ką. Kada jis nuėjo išpažin
ties, išpasakojo visus grie
bus ir nutilo. Tuomet kuni
gas užklausė:

— Ar daugiau nieko nesu- 
griešijai?

— Sakyk, vaikeli, sakyk. 
Kunigui viską galima sa
kyti, nes jis niekam nepa
sakys.

— Papildžiau nečystatos
i grieka...

Kunigas pašoko ir sušuko
— Kaip, nečystatos grie

ką? sakyk greičiau, 
tas atsitiko?!

— Susipešiau su savo 
(’raugu ir jis mane išvolio
jo purvyne, — verkdamas 
ištarė vaikas.

Kunigas p ra dėjo aiški?-U, 
kad čia nėra jokia nuodėmė 
ir kad tokiu atsitikimu ne- *

Klausimas. — Pasakyk reikia per išpažinti pasako- 
man Orakule, ką kunigai 11 i. Vaikas nudžiugo ir už- 
pradėtų nešioti atbulus kai- klausė kunigą: 
pradtų nešioti atbulus kal
nierius?

— Tai koks yra nečysta
tos griekas, jeigu kunigėlis

Senas Vytis.

Atsakymas.— 
kad kunigai dideli priešgi- aiškinti.

— Tu, vaikeli perjaunas 
r tau tok iii dalykų negali-

IT ę- v
U

nos; jie tuomet paimtų ii 
savo kalnierius atsuktų 
teisingą pusę.

Kl.— Paaiškink
garbingas
Jėzus nešiojo usus ir barz
dą, o jo įpėdiniai kunigai 
nenešioja?

Kitą nedėluienį 
nuėjo į bažnyčią ir 
pamokslą. Kunigas pradeda 
barti motinas, kad jos ne
mokina vaikų, kaip jie turi 

, ir priveda fak-

vaikas 
klauso

manjmoKina vaiKų, Kaip jie turi 
Orakule, kodėl 'spaviedotis, ir priveda fak- 

|fą, kad pas jį atėjo vaikas 
ir pradėjo pasakoti apie ne
čystatos grieką. Vaikas tuo- 
ini labai įsižeidė ir stovėda
mas bažnyčioj pradėjo šau-

Senas Vytis.

Ats. — Jėzus negėrė vy
no, todėl galėjo vaikščioti su 
barzda. Kunigai kasdien ge
ria vyną ir jeigu jie nešio
tų barzdą, tai begeriant ją 
vynu apvarvintų, o tuomet 
jų barzdose musės lizdus

— Melagiau, melagiau, 
pirmiau prižadėjai apie 
tai niekam nesakyti, o da
bar išplepėjai visiems! Aš 
daugiau pas tokį melagį 

_____________ ____ neisiu išpažinties!
pradėtų vyti. Kad apsigynus | Ištaręs tuos žodžius, išbė- 
nuo musių, jie sumanė barz- go laukan, 
das skusti. 1 Eastoniete

metas po metui 
sergančių žmonių, 
kiek aš išlydžiau, 
gyvenimą. Jeigu 
į k ir ėjo vaitojant 

visokias gyduoles ir jaučiatės nuo
lat blogiau .tuomet, nieko nelauk
damas, kreipkitės pas gerai supran
tantį daktarą ir specialistą

Jis jums be pinigą patars, ką da
ryli, kad išgelbėti gyvastį ir paaiš
kins apie ligą. Gydau per 20 metų 
visokias ligas su didžiausiomis pa
sekmėmis kaip tai: nusilpnėjimą, už
sikrėtimą kraujo, pilvo, širdies, plau
čių jaknų ir 11.

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
tyrinėjimas 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 pietį].
140 E. 22nd St , Lexington ir

3rd Ave., New York City.

DENTISTAS
Gvarantuota ant 20 metų

Uždėjimas kepuraitės 2 
Užplombavimas 50 c. 

Išvalymas .......................
Nžplombavinias auksu 

Skaudantį dantį duok ištraukti 
ryte, o vakare apžiūrėt.

Sanitary Dental Parlor 
307 Bedford Ave. Tarpe 2-ros ir 

l-inos gatvhj. 
BROOKLYN, N. Y.

Kalbame lietuviškai.

Telephone Yards 151 er Iii

TIKRA LIETUVIŠKA APTIKTA
CHICAGO JE AI 1IEJ1H

užlaikome kaogerlaaiiaa vaistas. 8a didele atyda lipildem 
receptas kaip Amerikos, taip Ir Karopes daktarų. Patarimas auir 
laiškas Šateikiam dykai.

Savininkas ir Previsoriact
F. A. JOZAPAITIS

B«ll BO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL.
Gyvenimo Telephone Drover 7781.

ČIA GALIMA UŽSIRAŠYTI “LAISVŲ”

A. SHRUPSKI

SENIAUSIA UŽEIGOS 
VIETA PAS

Pas mus galite gauti ska
niausio alaus, puikios degti
nes ir skanaus vyno. Pa
tarnavimas puikiausias, at
eikite, o persitikrinsite.

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTIS
JOSEPH LIPMAN. M. D

Specialitsan Moteriškų Hgą 
314 E

Tel. 885 Greenpolnt.

61 S. 2nd St.,
BROOKLYN, N. T.

50th St., New York, N. 1
OFISO VALANDOS:
vai. ryte; nuo 1 iki 2 vai. y* 
nuo 7 iki 8 vai. vakare;

Iki 10 
piet Ir 

Nedėliomis pagal sutartį. . 
Egzaminavimas DYKAI. Męs Išt) 

rlame ir pasakome vi as ligas ir pu 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusiems 11 
goniams parūpiname vietą, kol gydo 
si. Reikalui esant, kreipkitės, i 
apžiūrėsime ir duosime prietelišką r« 
dą. Patarnavimas visai pigus. Neui 
mirškito mano antrašo.

DR. J LIPMAN
S14 N. BOth St., NEW YORK, N. Y 

Kalbame lietuviškai.

BALTRŪNAS, MenadžerU.
BANK ST., Room 7
WATERBURY, CONN.

j Akušerkai
^vbaigiihi kurną VVolnan* u

College, Bah Įmurę, Aid.
mindai atlieka *hvo darbą Kif* g 

i’lmdyrno, taipgi suteiki* vipuktan rodo* t): ® 
oaKelbą >ovoirlo»e moterų IIkus*. £

6 Coring »l..
? Btr 7th »t* *

e;

5 F. Stropiene

DIDELA PROGA

DEL VYRU NUSILPNEJISIU 
ANT LYTIŠKU ORGANU

(los per var 
galima

P’aiskanos ?
Plaukų slinkimas?
Nelaikinis pražilimas?
Niežėjimas arba perščėjimas 

skuros?
Ar jus esate plikas, ar arti to?
Ar neslenka plaukai?

1

ris, Issiunsnie jums DYKAI koinpletiįką 
kursą, tu gyduolių, užtektinai ant 16 dienu, 
kada gi prisiunste mums savo antrašą Ir 
pavarde, taip gi sykiu 50c krasos ženkle
les arba sidabru del tipmokejlma IIcįSu 
persiuntimą. Malonėkite atkreipti ntydą 

maža

IŠBANDYKIT
Calvacura, naturalis būdas gi- 
sustabdo plaukų slinkimų, pra- 
plaiskanas, niežėjimą skuros 

padaugina augimą. Mes pasiųsime 
istų vertes $1.00 baksuką Calvacu- 
N. I ir knygą “Teisybė apie plan

s’’., jeigu prisiusi! mums savo var- 
adresą ir 10 c. pinigais ar mar

kėmis, kas liudys, kad reikalaujate.

to. bet

nal išslgyilymiil. T:i proga yra vien 
svarbia ant trumpo Įnik;,. Rašykite mums 
neatidelloklte. taip-gl praneškite kokiam 
laikrašti skaitlte ta apgarslnhna ir mes 
Išsiunsme jums tuo [aus tas gyduoles.

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

įgalioja gauti baksuką Calvacura ver
tes $1.00. (dviem savaitėm gydymo).

No. 1 ir mušti knyga “Teisybė apie

Juozas Garšva

Jonas MATHUS
GERIAUSIAM DUHIaIihi* 

IR ŠV,IRIAUSIAM SALIC 
N AS VISAM SO. 

BOSTONE.
mai Ir užkandžiai. Patarnavi
mas prielankus. Atsilankykite, 
o persitikrinsite,

JONAS MATHUS
(Lietuvis Savininkas)

342—344 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

(Dešimts žingsnių nuo Lietuvių 
Labdarystes Draugijos namo).

GRABORIUS (Undertaker)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS. 
Ikhahuunnoju ir laidoju numlratlc' 

ant visokių kapinių.
Parsamdau Automobilius ir Karle 

tas Veselijoms, Krikštynoms ir žiah 
pasivažinėjimams.

Ofisai:
264 FRONT SI

C. Brooklyn, N. Y
144 N. Kth St., 
Brooklyn, N. Y. 
Tel. 2320 Greenpoint

Telephone 7867 Mab

6tą n odeliu41.3 nedeliąPirma
MOKSLIŠKAS GYDYMAS.

| Union Labaratory — vienatini A- 
tnerikos agentai. Garsus Calvacura

i Bintas - gydymas.
j Box 545 A. Union. N. Y. U. S. A.

Konservatorija

I

LIETUVIŠKA
MUZIKOS

395 Broadway,
So. Boston, Mass.
Atdarė mokslo metus ir 
mokina dainavimo, kompo
zicijos ir visų klassiškų in
strumentų. Inkorporuota 
1915 m. ir duoda baigusiem 
mokslą paliudijimus.

Direktorius
M. PETRAUSKAS.

A

VISI PLATINKIT
“LAISVĘ!”



LAISVE

AUKOS
Lietuvos šelpimo Fondui.

%

So. Brooklyn, N. Y. 29 
rūgs, pas drg. K. Beniulį at
sibuvo drg. M. Karčiuko 
varduvių diena. Besilinks
minant gražiam svečių bu
leliui Beniulis Įnešė, kad 
reikėtų parinkt aukų LšF. 
ir visi maloni: i prie to pri
stojo už ką verti didelio pa
gyrimo:

Aukavo:
D. Kazlauskas, A. Beniu

lis, K Vaiciekus, M Bačiulis 
ir K Beniulis p<> '<100; A Te 
molis, V. Žicevicz po 50 c.; 
Marijona Benulienė, J Plio- 
raitis, J Beniulis ir K Ku
dirka po 25 c. Viso $7.00.

Nuo red.— Aukos pa-

LIETUVIŠKA APTIEKA.
ŠiuomI pranešame, kad gavome daugybe daiktų, reikalingų šiam 

sezonui. Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiekų, galime 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Tas mus randasi šito
kių vaistų: 1) MIXTURAS, labai geras nuo kosulio vaikams ir dide
liems, bonka 25c. ORRAPH’AS, Linimentas dėl reumatizmo. Bon- 
ka 25 ir 50c. 3) Tikra lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir 50c. 
ŽUVIES TAUKAI, reikalingi del įvairių ligų žiemos laike. 5) ĮVAI
RUS VAISTAI DĖL ATAUGINIMO PLAUKŲ ir TONIC’AS. 6) 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonos, perfumos ir 
visokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas del vi
durių. Bonka 50c. Kraujo Valytojas — bonka $1.00. Mūsų aptiekė- 

kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atsilan
kyti. Visas persiuntmo lėšas apmokame męs. Siunčiant laiškas, 
galima siųsti pinigais arba «tnnu>nrniHt,

I. SHAPIRO, Lietuvižk » Aptiekorius 
41® So. 2nd Street, kampan Union

Skyrius: 745 Driggs Ave., kampas 2nd St., Brooklyn, N. Y. J
, — — - ------- -----  ■ ■ - --- - ---  - - - - ___ - ----- -------- --- -------- M „

I

Mokslo Nereikia Jieškoti
| Dėlto, kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglų kalbą, aritmetikų fe.

’lietuvių kalbos gramatikų savo namuose liuosame laike. Visi Išmokstą, i
i Nurodymai ir knyga D Y’KAI. įdėk stempų. Adresas.

: lietuviu Korespondencijine Mokykla. 1327 N.RobevSLChicaę '

PLATINKITE ’’LAISVĘ!”

TEISINGIAUSIA ir GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

Sutaisau receptun bu didžiausia 
atyda, nežiūrint, ar tie receptai 
Lietuvos ar Amerikos 
Tai vienatinė lietuviška
Bostone ir Massachusetts valstijoj. 
Gyduolių galit gaut, kokios tik pa
sauly yra vartojamos. Galit rei
kalaut per laiškus, o aš prisiųsiu 
per expresą.

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkas

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

Tel. So. Boston 21014 Ir 21018.

daktarų, 
aptieka

DRAUGIJOS, KURIOS TURI “LAISVĘ” 
SAVO ORGANU.

A. P. L. A. DR-JOS CENTRO VAL
DYBOS IR KU i’Ų SEKRETO- . 

RLŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas .1. M. Maskeliūnas 

2025 Colwell St., Pittsburgh, Pa.
Pirmininko pagelbininkas J. A. Rūkas 
3015 Stayton St., N. S. Pilta1'irgh,Pa. 
Centro Sekretorius J. 
1111 Market Si... N.S. 
Centro Iždininkes K. 
12 & Carson Sts.,S.S.

Turtų Kontrolėm
F. Urlakis,

313 Sixth St.,

Mažiukna 
Pittsburgh, 
Varaš's, 
Pttsburgh, 
Komisija:

Pa.

8

4

b

118, 
Pa.

Charleroi,
W. Urncžis, 1429 Reedsdale St.,

N. S. Pittsburgh,
W. Markūnas,

2120 Forbes St., Pittsburgh, 
Kuopų sekretorių adresui:

1 kuopos — J. I. Alexis,
F. O. Box 344 North Diamond

Pittsburgh,
2 kuopos P. Francikevičius,

222 Sagamore St., Esplein,
Pittsburgh, Pa.

Pa.

Pa.

Pa.

St*.

Cleveland, Ohio. — C LT. 
DD. Mirtos- atsibuvusiam 
vakare 8 dieną sp. aukavo 
karės nukentėjusioms se-

po 50 centų 
'. Pliauskas 
A. šaknaitė

Traščiokas, K Bartkcvičia 
V Petrauskas, M. Pratke- 
v?čienė, J Mališauskas, po 
25 c. Wm. Neiman, Z Tap
bus, A Baciavičia, A. Bane- 
Ik, S Balionis, V. Koraž ir

Janulaitis, N Augustinas, A 
Zuikis, Wm. Yurgila, Br. 
Stumbris, Yudita Ilguniene,

kus, A Valentienė, J Raš
ką, J. Tinfovčis, J Šolis, K. 
Pučinskas, A Yonukėnas, J 
Mieciuta, Kaz. Luobikis. Vi- 
i o $12.75.

H. P. PRATKIONIS. 
1527 E. 33rd St.

Cleveland, Ohio.
Nuo red. — Aukas gavo- 

re ir pasiuntėm LŠF. '

Ansonia, Conn. — Aukos 
nukentėjusioms nuo karės 
lietuviams surinktos praei
tais metais per M. Baktį, K 
Andriejaitį ir J Vaikevičių. 
Draugytės DLK. Vytauto 
k. lektorius.

Aukavo.— J. Adomavi
čius $2.00, K Kaktiene, A. 
Adomavičienė, J Anskaitis, 
M. Anskaitienė K Yasulis, 
K Žilinskas, J Černiauskas, 
A. Mockaitis V. Kužas ir 
J Tareila po $1.00; P Kež
uos K. Dzingeliutė, M. Guo 
Poniutė, J Dadurkevičia, K 
Kulveliutė, A Mac kilaitis, 
M Rebner, Mary Rebner, S 
Cuodonis, J Juodsnukis, K. 
Andriejaitis, A. Mankaus- 
kas, J. Pauža, T ŽilinsKas, 
M. Klimas, A Lesajate F. 
Andriukaitis, K Ženius, K. 
Ramanauskas, J. Vaitkevi
čius, J Mockaitis, A. Yak- 
stys S. Tiškevičius, V. Moc
kus, S Skridulis, K. Moc
kus ir KDoveika po 50 c.

Smulkesniu atiku surink
ta $3.45. Tad iš viso pasida
ro suma surinktu atiku $28,- 
C f. vv»

Šios aukos yra pasiųstos 
I ŠF. abelnoj sumoj $182.50, 
ir buvo garsintos “Laisvės” 
Nr. 70 š. m. Bet reikalau
jant aukautojams meldžit 
^Laisves’ ’red. pagarsinti.

J. J. Mockaitis

K. Hensas
CAFE IR POOL ROOM 

linksmai laiką praleist.
Tai yra geriausia rietą

K. HENSAS
69 Gold St,

BROOKLYN, N. Y.
Telephone Main 7529.

TURĖK MUZIKĄ SAVO NAMUOSE
Pilni namai linksmybes iš vieno gramafono. NUSIPIRKIT SAU VIENĄ. /
Duodame ant išmokesčio. Turi dolerį ir gali būti savininku gramafono

No. 85.
tai
kordai sudedami pagal numerius, 
taip kad paspaudus guziką au
tomatiškai ištstumia rekordą. 
Padarytas iš raudonmedžio (ma
hogany), brangaus išdarbio, aug
ščio 42 coliai, 19X21. Galima 
sudėt 45 rekordai.

Kaina

Columbia Grafonola, kurį ma 
čionai ant paveiksluko re

$85.00

No. 25. Columbia Grafonola. Pada- 
rtyas iš rauodnmedžio, puikiai 
išdabintas. Didumo 15įX15į.

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

Įsitėmykit! Galima įgyt labai gerų 
grafofoną su 12 dainų tik už $15.00. 
už kurį turėtum tnoket25 dol. Parduo
dam : taip pigiai todėl, kad goriau pasi
garsinus.

Reikalaukit katalogo.

r. * •. I 3U

Naujausio išradimo vargonas. 
Šitą vargonų galima neštis ant balių, 
Piknikų, nes jis susideda iš 4 kavalkų, 
išrodo kaip l aksn?. Šitą vargonų gali
ma sulankstyti, kad neužimtų daug vie
tos kada negrajini. Kaina 3 oktavų 
$30.00, 4 oktavų $35.00, 5 oktavų $40. 
50, 6 oktavų $58.50. lt < ii •< lt i k it k a 
talogo su vi st n.is kiti niis mašinomis.

Lietuviški rekordai įvairių šokių ir 
dainų. (Kaip matote ant paveikslėlio 
— klumpakojis).
E 2397) Klumpakojis

) Kokietka Polka ir klumpa
kojis.

E 2360. Varpelis. Valcas Dr. Kudirka. 
Mano mielas. Polka.

Armonikų duetais.
E 2581. Gražioji. Po’ka.

Pavasario rytas. Valcas.
E 2582. Kalnų augštumas. Valcas.

” Kariškas maršas.
E 2706. Žemaičių Polka.

Gudri. Mazurka.

ir daugybė kitokių lietuviškų, 
sišku. lenkiški! rekordų.

No. 60 H. Columbia Grafonola. Pada
rytas iš auks-aržuolo medžio, 

, kaip kabinot taip ir triuba.
Kaina .................. $60.00

Tokio pat išdarbio kaip hum.
didžio ir pločio, tiktai 

sunumeravimo rekordų , ir
No.75

86 
be 
automatiško išmetimo.

Kaina ..................  $75.00

No. 50. Columbia Grafonola. 
rinktinio raudonmedžio ir 
žuolo puikiai šlipuotas. 
21įX18i ir 13 col. augščio.

Kaina .................. $50.00

Pa- 
ar- 

Didis

No. 2 II. Columbia Grafonola. Ar- 
žuolinis labai gerai padarytas, e- 
namaiiuotas žaliais ar raudonais 
ruožais, metaline truba.

Kaina .................. $25.00
No. 4. Improved Roy .1. Veik toks 

kaip No. 2 bet biskį dides
nis, pagerinta mašinerija, tri
mis sprenžinomis, aržuolinis 
14ii colių pločio ir 7į augščio.

Kaina .................. $35.00

Taipgi užlaikau įvairių įvairiausiu auksoriškų daiktų ir muzikališkų instru 
mentų. Taipgi įtaisau įvairius muzikai iškas instrumentus ir įvairius auksoriš- 
kus daiktus. Tavorą išsiunčiam greitai ir saugiai. Todėl, jeigu reikalauji kokį 
nors muzikališką instrumen tą, kreipkitės pas mane.

I CIRDFę 103 Gran<1 Street’ BrooHy”- N-Y *J • vJ1X\LzJL«O® TEL. 4659 GREENPOINT

Vice-pirmininkas B. Vosylių*, 
535 Island Ava. 

Protokolų raštininkas O. Užbalidtl, 
622 Hulin Si. 

Finansų raštininkas P. G. Aleksy***, 
1516—14th Ava. 

Iždininkas S. Buzinskis,
719 Lincel* Av^ 

Kasos globėjai:
A. Kunca, 829 Island Av*.
P. Kazokevičius, 1530 West St. 
Maršalka P. Vaitkus, 415 Wall fit. 

Organo prižiūrėtojas:
A. Kelly, 1032 Loomis St.

Susirinkimai atsibūna pirmą n*41L

kuopoa, J. Galginas, P. O. Box 
Laupurex,

kuopos lg. Rasinskis,
2Ub Soho St., Pittsburgh, Pa.

kuopos, J. Kvetkauskas,
P. O. Box 292, Cuddy, Pa.

kuopos, A. Žvirblis,
2228 l-orbes St., Pittsburgh, Pa.

kuopos, A.
2123 rights
V kuopou, K.

1’alučiB,
St., S. S. Pittsburgh,Pa. 
Stasinskas,
Box 283, Arnold, Pa.

1U kuopos, V. S. Riukas,,
713 McKean Ave., Donora, Pa.

d

dienj kiekvieno mėnesio, 1010 
Main St., 2 vai. po pietų.

LAISVĖS SŪNŲ DRAUGYSTĖ, 
MAHAN O Y CITY, PA.

Valdybos adresai i
Pirmininkas W. Žemaitis

312 E. Centre I 
Pirmininko pagelbininkas P. įsėda, 

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

1025 E. Pino
Finansų raštinin. P. PetČiulis,

1227 E. Pine
Iždo truetisai: A. Račkauskas, 

Tenth St., J. Baukus, 1121 E. Ma- 
hanoy Ave., W. Simniškis, 1227 E. 
Mahanoy Avė.

Maršalka W. Svlntickas,
515 W. Pine

Susirinkimai atsibūna paskutinį 
nedelj kiekv^no mėnesio 7 vai. 
kare Juozo Margelio svetainėj, 60 N. 
Main Si., Mahanoy City, Pa.

8t.

St.

8t.
8®

St.
pa

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, ILL.

Valdybos vardai ir adresai: 
Pirmininkas J. Bastis, 
1330 So. Sheridan Rd., Waukegan,Ill. 
Pirm, pagelbininkas M. Ambraziūnae, 

1421 Lincoln St., Waukegan, 
Protokolų Sekretorius St. Deikus, 
721 Cummings Ave., Waukegan, 
Fin. Sekretorius J. Vaičis, 

1349 Lincoln St., Waukegan, 
Kasierius M. Kairaitis, 

166—10th St., North Chicago, 
Kasos Globėjai: M. Rekis, 
1329 N. Jackson St., North'Chicage, 
Ill.

St. Bučis, 1408 So. Park Ave. 
Waukegan, 

Maršalka K. Navickas, 
1420 Victoria St., Waukegan. 

Pagelbininkas J. Werdauski*.
Susirinkimai atsibūna kas tr»&* 

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

III.

III.

III.

III.

III.

III.

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DR-STĖS VIRŠININKŲ ADRESAI. 

ELIZABETH, N. J.
Pirm. S. J. Liutkus, 211 First St.
Pirm. Pagelb. V. Budriukė,

108 Inslee Place,
Nutarimų raštininkas: S. Morkls, 

79 Bond Street,
Turtų rašt. P. Kardokas, 

t 220 Court St.
Iždininkas: J. Yužapaitia, 

234 Clark PI.
Iždo globėjai: E. Makutienient, 

149 Clark PI.
" D. Grigutii,

122 Pine st.
Maršalka B. Budrius '*

240 Second St.
Draugai ir draugės, kurie dar ne

turite organo ir nepridavėt savo ant
rašų, malonėkit tuojaus prisiųsti. 
Męs išsiuntinėjome laiškus ir į kitus 
musų draugus, o atsakymo dar ne
gavome. Taigi meldžiu tuojaus duo
ti atsakymą.

LIETUVIŲ BROLIŲ DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI. 

RACINE, WIS.
Pirmininkas J Vasilaitis, 

1021 La Sall. St., 
Vice pirmininkas P. Sadula, 

824 Jackson St.,
Nutarimų sekrt. G. K. Budris, 

1915 Jav Eye See Ave.
Turtų sekretorius J. žemaitis, 

1133 N. Wisconsin St.,
Iždininkas N. Vaitiekūnas,

931 Walnut St.,
LBD. laiko savo susirinkimus kai 

trečią nedėldienį kiekvieno mėnesio, 
Winter Had, 412 6th St., Raci
ne. Wi«.

VALDYBA C. T. D. D. MIRTOS 
CLEVELAND, OHIO.

Pirmininkas D. Petrauskas, 
1600 Oregon avė. , 

Vice pirm. T. Rimkus, 
1062 Ansel Rd.

Nutarimu rast. H. P. Pratkionis, 
1527 E. 33rd St.,

Fin. rašt. Antanas Danelis, 
1447 E. 25 th St r.

Ižd. T. Neura,
2202 Hamilton avė.

Kasos globėja V. Granauskiutė, 
1452 E. 33rd St r.

Dainų repeticijos atsibūna kiek
viena sereda nuo 7:30 vakaro ant 
Schwab svetainės, 6131 St. Clair avė. 
mėnesiniai susirinkimai atsibūna kas 
3-eia pūtnyČia kiekvieno mėnesio nuo 
7:30 vai. vakare ant Schwab svetai
nės 6131 St. Clair avė.

Knygynas randasi Nouros krau- 
tuvėn,2047 Hamilton avė., knygos iš
duodamos kiekvieną panėdelio vakarą, 
nuo 7:30.
Knygiai, Franas Tumosas ' 

3570 E. 72nd St r.

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

Centro valdyba:
Pirmininkas J. Jakimavičius,

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.
Vice-pirmininkaa V. Vitkevičius,

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

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

384—29th St., Brooklyn, N. Y.
Trustlsai: M. Liberie; 121 Grand

St., B’klyn, N. Y., A. SIrgedai, 183 
Roebling St., B’klyn, N. Y.

Kuopų Sekretorių adresai:
J. Purenąs, 292 Manhattan ve., 

Kuopos Brooklyn*—V. Vltkevlėia,
29 Hudson Ave., Brooklyn, N. T.

LIET. SŪNŲ IR ERŲ FRAU 
GYSTĖ. ROCKFORD. ILU, 
VIRŠININKŲ ADRESAI* 

Pirmininkas F. Raškė vi čia.
1012 So. Mala Si

VALDYBA C. L. T. D. D. MIRTOS, 
CLEVELAND, OHIO.

Pirmininkas D. Petrauskas,
1600 Organ Av* 

Vite -pirmininkas T. Rimkus,
1330 Russvl! BA 

Nutarimų raštininkas K. Petrikeni*, 
1527 E. 33rd •» 

Finansų raštininkas A. Baniai!*,
1830 E, 17th Ii 

Iždininkas T. Neura,
2202 Hamilton Avs^ 

Kasos globėjas V. 1 vanauskiūtš,
1452 E. 33rd IK

Dainų repeticijos atsibūna kiekvie
ną seredą nuo 7:30 vai. vakar* **< 
Star svetainės, 2041 Hamilton Av*.

Mėnesiniai susirinkimai atsibQ** 
kas trečią pėtnyčią kiekvieno mėnesi* 
nuo 7:30 vai. vakane ant Star sve
tainės, 2041 Hamilton Ava.

Knygynas, saldumynų k r aut* vi, 
2047 Hamilton Ave.

Knygos išduodamos skaitytojams 
ant 7:30 vai. vakare.

Knygius K. Luobikis, 2364 E. lt. 
Jos Menčinskas, 

7214 Hacker avė.
Nutarimų rast. II. P. Pratkionis, 
1527 E. 23rd st. Cleveland, Ohio.

DRAUGIJA SŪNŲ IR DL’KTIBŲ, 
MELROSE PARK, ILL.

Pirmininkas K. Jankauskas, 
į P. O. Box 749, Melross Park, IE4.

Pagelbininkas D. Rimša,
P. O. Box 849, Melroas Park, IK, 

Protokolų raštin. Alek. Merkva, 
lrO7—22nd Av*., M Earfc. Ui 

B.x m 
Fi*. raštin. W. fitramill*,

1814 S*. BOth Ava., Clear*, Ilk 
lidininkas F. Lapin s ki,

P. O. Box U0», M*lr*s*AB 
P. O. Box 1109, Melrose Park, III. 
Iždo globėjai: W. Janėnas Box 671 ta 
J. Snarskis, P. O. Box 761, M*lr**a 
Park, 111.

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

Susirinkimai atsibūna kas Lra*lą 
savaitę kiekvieno mėnesio Frank **fi 
James svetainėj, 23-čia Ava. ir Laka 
gatvė, apie 1 vai. po pietų.

LIETUVIŲ PAŠELPINftS DR-8T1I 
“LAISVĖS”, EASTON, PA.
VIRŠININKŲ ADRESAI: 

Prezidentas L. Bačkis,
668 Northampton St., East**, F*. 

Prez. pagelbin. B. Davidonis,
1820 Fairow Ave., Easton, Fa. 

Protokolų raštininkas ir organ* >rk 
žiūrėtojas Alex Vituris,

223 So. Mapm st. Easton, P*. 
Finansų rašt. Mar. Urba,

606 Northampton St., East**, Faų 
Kasierius J. Jankauskas,

1820 Fairow Ave., Fa,
Kasos g’obėjai:

A. Biga, 1021* Elm St., Easton, F*
A. Meškauskas, 1222 Pin* fit.,

Easton, F*. 
Maršalka J. Gamis,

634 Ferry St., Eatsen, Fs^ 
Susirinkimai atsibūna kas ’ ’ *M 

pėtnyčią kiekvieno mėnesio anglą 
cialistų ruime po No. 439 Northamp
ton St., Easton, Pa.

LAISVĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 
COLLINSVILLE. ILL„ VALDYBAI 

Pirmininkas J. čebenauskas
420 So. Chestnut St.

Collinsville, III 
Pirm, pagelbininkas P. Papeika, 
424 So. Chestnut St., Collinsville, Ill, 
Nutarimų raštininkas A. Dzidolikaa, 

858 E. Wickliff Ave.,
Collinsville, Ilk 

Fin. Raštininkas F. Skamarakas,
416 Wickliff Ave., Collinsville, Ilk 

Iždininkas J. Willimat.
837 Central Ave., Collinsville, Ilk 

Susirinkimai būna kiekviena mi**- 
šio 1-mą ir 3-Čią nedėldienj, 1-mą va
landą po pietų, Sallel salėj, kamjMM 
E. Main ir N. Morrison Av*. Calllae* 
vllle, Illinois.

LIET. ŠVIESOS DRAUGYSTE
ANSONIA, CONN., V1RII- 

NINKŲ ADRESAI.
Pirmininkas A. Mureika,

118 Liberty St., Ansoni*, Carna 
Vice-pirmlninkas J. Mockaitis,

P. O. Box 128, Ansonia, C***. 
Nutarimų raštin. 8. Tiškevičius,

P. O. Box 176, Ansonia, Caaw 
Finansų raštininkas P. Ragaišis,

IKI N. Main 8t., Ausaula, Csmrt. 
Iždininkas J. Valaitis,

11 Oak St., Ansonia, Caask, 
Knygius O. Radzevičiūtė.

264 N. State St., Ansonia, C*sm> 
Knygiaus pagelbininkas A. Yakltys,

103' Liberty St., Ansonia, Caua. 
Knygiauą. raštininkas P. Labanauakae

491 Main St., Anoonla, C**m

AMALGAMATED CLOTHINB
WORKERS of A. PRASERIŲ 
18 SKYRIAUS KOMITETAS:

Pirmininkas A. Mataitis,
109 Grand St., BrookJya, N. B.

Protokolų raštin. J. A. Bekampi*, 
183 Roeblng St., Brooklyn, N. B.

Finansų raitininkas VI. Jiečlus,
67 Stagg St, Brooklyn, M. Wj

IŠ«U*(ukas Kaulmiera* Šimkus, 
esu UHw.v *♦ P—Hww

garsinkites 
“Laisvėje”.
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LAISVE

/

oiiUtnar,

VIFTINffę jINIAC 'rinkime nutarė perkelti mė- ¥ Uj 1 llllZiM CiUllnosinius susirinkimus iš 
Tai jau po lietuvių dienai. Įrntros. seredos kiekvieno

Musų apskaitymu lietuvių I mėnesio ant antros pėtny- 
dienoj Didžiamjam New |(-ios. Todėl, kiekvieno pa- 
Vorke surinkta apie $10.-tai įsidėmėti ir pribu 
(.00. Pilna atskaita bus iš-j p pėtnj-čioj,_ 10 d. lapkričiu 
duota šį četvergą per susi-,--.111, mėnesinio susirin- 
rinkimą vietos centralio ir i kinio į 1 antišką Namą, 
distriktu komitetu susirin-l Lietuvaičių unijos sky
lame kun. Petkaus svetaine \ ^ms neįvyko mėnesinis sn- 
ie. Kiek lierišiol naaiškėio. ,slinkimas pirmą s^redą, 1

9 d. lapkričio, New Plaza. 
Hali kampas Havemeyer ii 
Grand sts., bus prakalbos 
Marškinių Unijos 249 loka
lu. Pradžia 8 vai. vakare 
Kalbūs L. Pruseika ir K Pe 
trikienė. Visi atsilankykite.

Komitetas.

daugiausia’surinko 9 dist-

l’A.I IEŠKOJIMAI.
Pajie.škau brolio Povilo čereškos; 

Kauno gub., Vilkmergės pav., Deltu- 
miestclio. Amerikoj gyvena jau 

motų.
.Antanas Coroška, 

Broadway, So. Bostono, Mass.

vos
11

Sekantis susiiinkimas at

Tautiškame Name.
J. Bekampi

aštuntas distrik .at
Lietuviu K(

o šikau pusbrolių Kazimie
ro ir Juozo Vitkumi, Kauno 

gub., Tkmorgčs pavieto, Vold- 
zinu kaimo. Pirmiau gyveno 
l’ainc.sdale. iMch. Meldžiu atsi
šaukti arba kas žino pranešti.
J. Yuknevich, 577 Scotten avė.,

Lmd), kur suiVukta $1.690. Kliubas rengi; 
\ idutiniškai imant, kituose | rls jy.vks Subato 
distriktuose surinkta p0 sausio, 1917, T 
§9000 ar kiek mažiau. Dau-[Hull. Havmneyer L kampai 
giausia, kaip pasirodo, au- 9‘Kami st., Lrooklyne. Fra- 
kavo biednesni žmonės. Pin-|(,-?ia va-. vakare. Meldžia- 
Rikai ir rinkėjos ant l-ftp mv kitu (Irmigijų jokių pa- 
Avė. ir Broadwav, kur v-iik- Bosiu pasilinksminimų ant

("A

ijioškau Mateušo Bunickio ir dar 
kito draugo, čalio, kuriuodu nese
niai atvažiavo 
i.awronee, Mass.
per.,:. I; y rems ir 
du savo draugu
reso. Meldžiu atsišaukti. 
Mockus. 2029 Fifth vi
Pa

į Pittsburgą iš
Kelionėje mos 

iš dabar nesuran- 
noturūdamas ad-

AI nanas 
Pittsburg, 

(89- -90)

gavo net kolto t i. Komitetas
J'rane- 
. Real 
Oram!

neiKia pazxmcu. k..o u.Uij’ B rook Iv no lietus iu atvdai 
nnkikai buvo pusėtinai ne-] w [( |:i'.,1;!.iči<>. po Nr. 27 
drąsus. Tai ir suprantama, ,.U(lson . bus su. 
|<S darbas buvo _ nauia^ ,.illbjulas ;.p[,i). 9-1 kuo- 
Lenanrastas. račiaus vis i, ... n,.c ,,.,i

Pažymėtina,

geriau

Milu krs. 
ir Remoi- 
ir nekenka, nors rinkimui

kė
darbo. Jie, mat, turi
Lure savo fondą, kurio

i Visi nariai malonėkite atsi- 
ilmkyti. Kviečiame ir paša- 
' 1. uitis.

Gerbiami draugai lietuviai! 
su, kad perkėliau savo ofisą 
Estate ir Insurance mm 131 
St., po N r. 287 Bedford a v <• 
So. l.-t St. Btookiyn, N Y. grabo- 
riaus Butkaus i ame. Su visokiais 
reikalais kreipkitės prie mūs, o busit 
a uūpinti geriausiais advokatais. Ro
dą duodam dykai.

Taipgi užlaikau maldaknygių ir 
pasiskaitymui,s’aip

Parsiduoda puikus nttrinis namas, 
1 aiua $1000. Klau'kit platesniu žinių. 

B. A. Z INI S.
Bedford Ave., Brooklyn, N, Y. 
33.‘>o (ireenpoinl.

?.S7

bet ir neprisidėjo prir-• \ cikalo

8 d. lapkričio, 
dakcijoj, bu u

Į

įpie lietuviu 
les skaitykit mt 7 d. lapkričio bus mėnesi

nis susirinkimas “Laisvės”

Utarninko rinkime bal-1! ‘ malonėkite 
suokite tik už 
l'arty kandidatus, 
(hiokit savo balso 
Ui partijom. pi'kcijos LSS. 19 kuopi 

Socialist.' Vaikii Draugi,]ėlėsM. Vai

draugų, kurie galėtų kont 
raliuoti balsus prie balsavi- 
i m ir skaitymų. Kurie drau-

malonėkite atsilankyti 6 d 
lapkričio, 8 vai. vakare, po

kai, norintieji lavintis, lai 
atsilanko į Sokolų svetainę, 
190 Grand st., 10 vai. ryte. 
Geistina būtų, kad kuodau 
giausiai susirinktų.

Komisija.

APTIBKA
Gyduolės teisingos, patarnavimui 

draugiškas ir kuoman agiausiaa. Gj 
duo'cs galima gauti per pačtą ir ypa 
tiškai,kokios tik pasaulyj vartojamai 
Ypatingai užlaikau puikias sekančiai 
gyduoles:

Nuo Reumatizmo ........
Nuo kojų prakaitavimo
Nuo perša’imo milteliai
Nuo pleiskanų ir plaukų slin

kimo
Dėl ataugimo plaukų ... $1-00
Nuo vištakių (užtrynimo ant

kojų ................................. 25c.
Tikira lietuviška trojanka 25 50c.lr|j

Taip-pat visokių vaistų dėl viuokh 
lytiškų ligi} kaip dėl vyrų, taip ir dJ 
moterų. Visokius patarimus duoah 
dykai. Klausianti per laiškus, tepri 
siunčia tik krasos ženklelį atsakymui

Receptus sutaisau teisingai Ir •» 
didžiausiu atsargumu. Taigi, lietu 
viai, visados kreipkitės pas mana, • 
būsite užganėdinti.

Lietuvi* Aptiekoriua ir Savininkai

FEL. KUDIRKA
64 Grand St., Brooklyn,N.I

$1.0# 
50c 
75c.

$i.oe

Jonas Beržietis, kriaučių 
k mtraktorius, pamatęs, kau 
iŠ jo dirbtuvės mažai ran
dasi- rinkiku “Lietuvių Die 
nuj”, pranešė visiems sdv ■ 
vi. rbininkams, jeigu kuru 

Ųneai bus suskaityti. tail's “L. Dienoj” rinkti aukų, 
čkimasi pravesti šį utar-l,!." Raus užmokėti už 5 ne- 

(’irbtas valandas. ’Pokiu bū
du visi darbininkai sutiko 
(:ti atiku rinkti. Ir katrie 
linko aukas, gavo pilną už
mokestį. Jo dirbtuvės darbi- 
r inkai surinko $79.72.

J. Beržietis davė gerą pa- 
yzdį. Dabar tie kriaučių 

įkontraktoriai, kuriu darbi 
į i .inkai rinko aukas ir nega- 

| o mokesties, turėtų jiem.- 
i žmokėti arba tą sumą pa

gausite mandatus ir kukar-

Prie balsu skaitymo

s75.00 Sąjungos namui.
Mums praneša, kad pir- 

! ( ji kuopa Lietuvių Mote
rų Progresyviu Susivieniji-Ix •

i ’alistų Sąjungos namui

Puiki nradžia.A

Paminėjimui baisios 
ledijus ant North Gth

jusiu nuo karės.• v

tais, užsidegus Diamond Co. i i ELI ŽODŽIAI APIE 1
H. A. MEDOFFĄ.

Jau seniai ir beveik 
iems Broklyno lietuviams

šapai, kur žuvo ir lietuvių,! 
rnarskininių unijos lokalas į 
249 rengia ant 9 d. lapkri- 
cio, ketverge, dideles pra- lyra žinomas Dr. T. A. Me- 
kalbas New Plaza Fiall. Kai-!(’off. Sykiu su nauja antie- 
bėtojai minės apie tą gaiš-J a atidarė offisą pririnki- 
rą ir abelnai apie panašias įmui akinių, 
t agedijas. Tuomet 
Prooklyno lietuviai

VI

Dr. H. A. Medoff tikri- 
didžiuma galvo •

AR NORI, KAD TAVE
MERGINA MYLĖTŲ?

Tai ateik pas mumi o mes turime 
geriausių auksinių ir deimantinių 
žiedų už pigiausią prekę negu kur 
kitur. Dėlto kad mes turime pažin
ti su didžiausiais fabrikais ir mes 
gauname tiesiog iš fabriko ale ne 
iš olselio per tai galima pigiau par
duoti ir per tai, kati mes patįs prie 
to darbo dirbame, nes katras many
tų, kad teisybė, tai gali ateit ir 
persitikrint.

M. Balauskas ir J. Bučinskas, 
119 GRAND STREET,

Brooklyn, New York..

KNYGŲ LEIDĖJAS IR 
PARDAVĖJAS.

Tie, kurie dar neturit tos naujos 
ir svarbios knygos “Inkvizicija”, pa- 
siskubinkit ją užsiorderiuoti, nes gali 
išsibaigti. Kaina $1.00, apdaryta. 
$1.25. Reikalingi agentai. Reikalau
jant kataliogo, ar atsako, visuomet 
įdėkite už 2c. stampa.

F. M1LAŠAŪSKIS,
13 Atlantic St., So. Boston, Mass. 
86—93.

TĖMYKITE! TĖMYKITE!

Kampus So. 1-mos gatves.

prieš einant

Scottville, Michigan. 83— 90.

.it■'Avi

M. iVLIAJ

J. MARTLI VITE

. i.XI
S' ai-

Gyriau liepinius įvairiomis ligomis, 
o ypač mario speciale

c:

Gerai jsitemykit adresu:
DR. 11. A1I-NDLOWITZ

Telephone 1950 Greenpoint.

Dr. H. Meadlowilz

DAUNORUS trejanka y 
liet u viską. Saugokitės 
inų imitacijų.

DAUNORUS trejanka, t. 
devy norios, tai ištiki

Lietuviškas K out faktorius.
Padarome visokį darbą prie naujų 

namų statinio ir imių nataisimo. Iš- 
plastavojam, išcimęntuojam ir 1.1. E- 
sant reikalui, kreipkite- pas:

su
motorais geriau-

' A"

Ar nori but gražus?
Jeigu taip, tai nusipirkite Mostics 

Menti.olatum Co., ir 
ir apli'-kuriai pripažįs-

M

IŠRADIMAI

H

t..: JOHN KIJLBUK Savininkaa -
291 Wythe Ave., Cor. So. 1 at 

BROOKLYN. N. Y.
Tel. 279 Greenpoint.

N-

®!l 'll

PirniHĮi Lietuviškas

RESTAURANTAS

šimtai kostuinierių iš visų kra
štų ir tautu, išmokėdami $1.00 ar 

$2.00 į savaitę, pasilieka tikrais savi
ninkais geriausių daiktų.'

I) \UNUROS 
yra didžiausias sądclis ir pasinaikintas

PARMOS.
Vienintelis pardavėjas že

mės ir ūkių, kuris rūpinasi 
savo tautiečių gerove ir pi
giau galima pirkti, negu 
nuo ko kito. Duodu
visokias rodąs, patarimus 
ir prisiunčiu didelį katalogą 
fermų dykai.

M. WALENCIUS

KLAlSYK KA SAKU ARKANSŲ 
FARMERIS.

Jeigu nori pirkti farmą bile vals
tijoj Amerikoj ir nenori patrotyti 
dalį arba visus pinigus, tai prisiųsk 
už 2 c. štampą dėl ąlsakymo ant 
žemau paduoto adreso,-’ ta<ia gausi 
mapą ir nurodymus, kokiu keliu ge
riausia išeiti, kad ncįpuolus į vargą 
ir nepatrolijus sunkiai uždirbtų pini
gų.

W. KATILIUS,
R. U. Satmna, Ark.
88—91.

• Vienatine, ^lietuviška automobilių 
mokyklai kurti perviršija visas kitas 
mokyklas ■ savo sutvarkymu kliasų 
naujausios čir ados
šių firmų. Pr einamas kursas teorijos 
ir praktikos ir tas viskas už $25.00. 
Lekcijos važinėjimo, sustatymo ir iš
ardymo, mokinimas braižinių (pienu) 
ir net automatiškai pradėjimo • (solf 
startos). Visiems dykai, dirbtuvė. 
Gvarantuojame diplomą. Duodame pa
liudijimą. Atvažiavusiems turime vie
tą apsistojimui. Ateikite ir persitik- 

> rinkite. Vedėjas vii iem gerai žinomas 
L. TYKNEViCIUS.

THE COSMOPOLITAN 
AUTO SCHOOL

231 W. 50 St., New York, City

TREJOS DEVYNERIOS
m. i • V- ** •’ 11 ii r ~ m

TREJANKA

kurią išdirba 
visi daktarai i 
ta geriausia.

Ištepant mo 
gult per keli,-, 
t yru ir ,sl' 
kius .'-•puoli 
na dėžutė.,

Ii.-, va1 arus padaro 
aisčiu. Mastis išima 
us ir dėme, -picinius 
50 c. ir :?l.00.
J. RIMKUS.

llolhrook, Mass.

Brooklyuo ir apielinkes 
Lietuviams.

522 Lorimer SI., Brooklyn, N

Nusipirk gerus ir tvirtus čeverykus
Tėmyk, nes krautuvę 

erkrausčiaus nuo 109 
Grand Street x o numeriu 
1.57 Grand Street.

157 GRAND ST., 
BROOKLYN, N. Y.

Macys & Marcin Furniture Co
vJ: J^fA0AM PERIOD SUITE

>. l <•

dinti ne šim-

Kodėl Bro- 
oklynicčiai ne
gali turėt, kas 
jiems patinka 
ir reikalinga.

Jūsų tarpe 
vienintele to
ra krautuvė 
iš visos apie
linkes.

Męs aukau
jam visą savo 
triūsą, kad iš 
šitos įstaigos 
būtų užganė- 

bet tūks tančiai

£7 s

>■

lU—4

DAUNORUS Irejanką reikalaukit 
prisiusda mi 35c.

knų. žolių ir t. t.
REIKALAI K II rtišj dumi, kokiu not ile ticniizinu kaip u/

-22 9 Bedford Ave.
■ .-‘.KAMPAS NORTH 4T-”GAfVĖ3

15 0 KI7Y IN; Ne W Yo R K

V. VAIVADAS
SPORTING CAFE 

Puikiausia ir švariausia

IaJ

•%

►tų

Užeikit ir persitikrinkite
442 Grand St.,

BROOKLYN, N. Y.
Telephone Stagg 3534.

w>
to

£3 .

(y s
(D Ct

p- cn
o r 

p - ro
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JOHN KULBOK
CAFE

Dide>is hotelis, gera vieta pa
keleivingiems, kambar' i įtai
syti pagal nuaja madą, ir vl«! 
busit užganėdinti.

Turite koki nors išradimą ar gal a- 
bejojate apie jį, pinsiųskite mums dėl 
uzpatentavimo. Dovanai duodame ro
dą ir nurodymus apie užpatentavimą.

Dovanai gaus kiekvienas lietuviš
ką knygutę ką išrasti, kaip užpaten
tuoti ir kokie išradimai pageidauja
ma. Pinigus už užpatentavimą iš 
kalno ncimame, tik prisiųskite mažą 
dali rankpinigių, o likusius užmokė
site, kaip gausite popieras, abelnai 
sakant kaip busite užganėdinti.

Dovanai padedame parduoti užpa
tentuotus išradimus. Užtikriname ge
rumą $10.000.

American European Patent Offices 
BROADWAY. NEW YORK CITY

(L.),

4

lai,

esamo 
proga 
. Hu.d-

PARSIDUODA BUČERNE geroj vie
toj, biznis gerai išdirbtas ir tar
pe lietuviu. Atsišaukit. V. Korš- 
vitas. 31 Schooles St., Brooklvn, 

N. Y. 86-89.

V
žmonių visokių klesų

,’ersti
gera

J. ABAZORIUS
Užlaiko puikią užeigą CAFE, po Nr. 

93 Wythe Ave. Brooklyn, N. Y. 
Telepohne: Greenpoint 4520.

(89—91)

9.H
....
=S-^ijr$

FORNISIAJ

Agentas
Vaicekauskas

GRAŽl DOVANA.
Mylintiems muziką ir dainas surin

ktos (Gaidos) notos ant visokių in
strumentų 8 lekcijos be mokytojo lie
tuviškoj kalboj išsimokinimas. Kny
ga $1.50 ant trumpo laiko kožnam, 
kuris pirks, parduodu už $1. ir viena 
knyga dovanu; pasakykit ir savo 
draugams. Pinigus siųsdami adresuo 
kite :

G. A. BARONAS,
P. O. G. D. McKees Rocks, Pa.

PARSIDUODA krautuvė, (Dry 
Goods Store) geroj vietoj, biznis 
išdirbtas per 10 melų. Kadangi sa
vininkas mirė, tai pri 
biznį parduoti. Labai 
pirkti. A. Jankauskas 
.-on Ave. Brooklyn, N.

SS—91.

Grand St
Tarpe Driggs ir Bedford Avenues. Brooklyn, N.

Telephone 2372 Greenpoint

visi 
buvo » a jog 

baisiai susijudinę tuo atsi-'skaudėjimų paeina iš prie 
tikimu. Ir ateityje panašių žasties silpnų akių ir to-; 
tragedijų gali kilti, nes irtiems ligoniams medicinis 
dabar daugelis dirbtuvių ika pagelba visiškai nereika-
neapsaugota nuo gaisrų. pinga, net yra blėdinga, nes 

Kalbės K. Petrikienė, L. vaistai nusilpnina širdį.
Dr. H. A. Medoff’o offise 

randasi įvairių naujausios 
sistemos mašinų ir kitokių

kambarys dėl 2 vyrų. At 
siliepkit po Nr. 573 Lori
mer

Pruseika ir keli anglai.

Pranešimas kriaučiams.
A. C. W. of A. 54 skyrius ii ankių su kuriais atsakau 

laikytam kvartaliniam susi-[čiai ištiria stovį.

ĮSITĖMYK!
Dabar geriausias ir pa

rankiausias laikas užsisa- 
kyt siutą, todėl kad ank
ščiau duotas užsakymas, 
kriaučius turi laiką jį gerai 
pritaikinti, antra dabar ga
lima pasirinkti geriausią 
materiją ir gražiausios ma
dos. Kas pirmiau ateis, tas 
gaus naujausios ma
dos) materiją ir bus pasiu
tas ir pritaikytas pagal no
rą iš visų atžvilgių. Nepa
miršk adreso.

SCHNEIDER BROS.
236 Grand St. arti Driggs 
avenue, Brooklyn, N. Y.

Atminkit! Kiekvienas at
ėjęs bus užganėdintas ir 
priimtas kaipo senas drau
gas.

Pagamina geriausius lleturiika 
Iglui. Pietus galima /auti po 15t 

20c ir 25c.
Alijošius Grinkevičius

2 HOPE ST., Cor. Roeblinf St 
BROOKLYN. N. V

Išmokesčių
$1 ant RANKOS
$1 ant Savaitės

Tel. Orchard 3716.

MIK. KARUKŠTIS

AfFUKNITURFiCO1
kvi V i fi56 

BROOKLYN N Y

SUTAUP1NS1

25°0™5O°;
Norinti platesnių informacijų ar
ba AGEN1O, kreipkitės žemiau 
paduotu adresu 
arba telephonu.

Telephone
•1263 South 
6075 South

Kiekvieną pakelevingą pri
imame kuogražiausiai ir vi
sados. Tikra lietuviška užei
si*.
542 E. 14th St.,

NEW YORK
Cor. Ave. B.




