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K A P IT A LIST Ų B AIMĖ,
“Pirtsbi r g Leader” bijo, 

kad karei pasibaigus daugy
be ateivių apleis plieno in
dustriją ir ners į senas tė-

(pereitais 
metais — 8269), Brooklyne 
— 20.182 (pereitais metais 

n-116.072) Queens — 3.589 (se-
sekretorius, socialistai nei 
nelaimėjo, nei pralaimėjo. 
Jie likosi tuo, kuo buvę du 
motai atgal. Likosi prie sa
vo, vadinasi.

ir visi 
labai 

Valsti- 
išrink- 

Laikraščiai

zelos skaito proklama
ciją. Jisai šiuomi laiki 
yra gatviniu revoliuciji 
nes valdžios, kuri prita 

ria talkininkams.

&

Rašykitcs i “Laisvės” 
bendrovę, kuriai rūpi darbi
ninkiškos apšvietos platini
mas. Tuomet mes paversim 
Laisve

Lietuvių Socialistų Sąjun
ga turi įgyli nuosavus ru
nas. Aukaukit ir skolin

ki! (am tikslui.

■

BROOKLYN, N. Y. 11 LAPKRIČIO (NOV.), 1916. m

, -—'mis buvo panašios riaušės 
“f Brussely. Kada vokiečių 
y valdžia norėjo prievarta iš- 

gabenti į Vokietiją belgus, 
|pastarieji smarkiai pasi- 

v., | priešino. Telegramos prane-

na i

straipsnį apie socialistų par 
t įjos laimėjimus ant ant 
puslapio šiame “Laisvės” 
ry. Čia dadėsime kelias ži-'niau — 3426), Richmond — 
nias: kongresmanu išrink- ;319, (pereitais metais 273). 
tas tik vienas M. London.' 
M. Hillquito distrikte sočia-1 
listai reikalauja antro bal-.

Išviso per metus laiko 
priaugo 9761 balsai.

Išviso gi soc. partijos kan
didatai i New Yorko logiš
ki tu ra šiame didmiesty gavodabotojai tvirtina, kad Ilill- 

quitui nusuko daug balsu. 
Manoma, kad skaitytojus 
balsų galima bus patraukti 
kriminalėn atsakomybėn.

Gaylord Berger ir Štai- T^zymepmaš. 
lor neišrinkti. Berger gavo 
daugiau balsų, negu du mo- 

(tu atgal, bet visgi jam tru-į~ 
ko apie .2000 balsų. |

New Yorko socialistai 
džiaugiasi nepaprastu so- 
cialistiškų balsų pakilimu 
New Yorke. Ūž socialistų 
partijos kandidatus į New 
Yorko valstijos seimą (as
sembly) paduota balsų se-| 
karnai:

Manhattane —

ew 
puikus.

. Pari a men- i 
tan išrinkta du socialistu.■ 
(Shiplakoff ir Whitehorne) 

abudu iš Brooklyno.
Po New Yorkui seka Mil

waukee Wis. Nors ten kon- 
gvesmanų nepraėjo, bet pra
ėjo du draugai į ’Visco n si n o 
senatą, ir septyni į assem
bly (vienas daugiau, 
buvo).

Nevadoj neišrinkta

Vie n as įdomus dalykas 
jau dabar galima pamatyti. 
Ir New Yorke ir Wiscon si
ne ir Oklahoma j ir Newa- 
doj A. Benson, kandidatas į 
m ezidentus, gavo mažiau 
balsu negu partijos kandi
datai į valstijų ar miesto u- 
rūdus. Tas parodo, kad Al
bui Bergen nebuvo toks po-

PIRMUTINĖ MOTERIS 
KONGRESE.

Misoula, Montana. —Miss 
Jeanette Rankin yra pirmu
tinė moteris, išrinkta Suvie
nytų Valstijų kongresam 

Mil-į Ji yra pabaigus Montanos
21,409 ler, nors jam truko tik 2000 (universitetą ir filantropijos 
5.425) balsų. mokyklą New Yorke.

Vienas lietuvis belaisvis, senus parkus, alėjas. Kai 
pakliuvęs vokiečių belais-; kuriuose dvaruose kyšą 
vėn 1915 metų vasarą ir.naujai pastatyti kaminai — 
ištisus motus išbuvęs prie tai skubinai pastatytos šo- 
darbų Vokietijoj ir Lietu-! vinių, konservų 
voj, laimingai paspruko nuo 
savo sargai ir dabar gyvena 
Tambove, Rusijoj. Būdamas 
nelaisvėje vokiečių buvo val
kiojamas po užimtą Lietu
vą ir todėl papasakojo 
“Liet. Balsui” apie ją įdo
mių dalykų.

“Raseiniai pasidarę nau
jai pastatytų gelžkelių ir 
plentų mazgas, kuriuos vo- i 
kiečiai išvedžioję į visas Į

dirbtuvės, 
plytų degyklos ir tt.

Vadžgiriuose, važiuojant 
iš Raseinių į Prūsų pusę, 
gelžkelio stotis šalia su
griautos bažnyčios. Iš mie
stelio, dvaro, sodų, alėjų, — 
nieko nelikę. Regis, visa su
naikinta per mūšius. Iš ano 
krašto miškų pasilikę tiktai 
liekanos ir brūzgai po musių 
ir vokiečių šeimininkavimo.

Ariogala sudeginta. Gir- 
r šalis: į Jurburką ir Taura-įkainyje sudegusi bažnyčia 

ge — į Prūsų pusę, į Kauną, į ir dalis miestelio. Netoli nuo 
Radviliškį — Liepojaus pu--Ariogalos Tado Daugirdo 
sen. Plentai per klampinęs | Klembarko dvaras prie Du- 
išgrįsti storomis, 
medžio lentomis.
gelžkelio stotis 
miesto vakaruose 
makščių gatves.
Kalnu jose taip pat padaryta! kišti Lietuvoje daugelį savo 
gelžkelio stotelė. Kalnujų'prekių labiausiai cementą, 
kalnas nukastas. Arti Ra-hiž kurį liepę mokėti bran- 
seinių prie Kauno kelio 1825 gius pinigus. Tuo cementu 
metais statyto mūro misijų į Raseiniose ir kituose mies- 
kryžiaus jau nebėra, nes su-1 tuose liepę išpilt takus vaik- 
kasus po gelžkelių kalną, jis^ščioti.
turėjo griūti. Per Dubysą ir 
per kitas upes pastatyti ge
ležiniai tiltai.

Ta vokiečių kultūra, tie 
gelžkeliai, plentai, pataisyt' 
keliai, esą padaryti tam, 
kad butų lengviau trauktis 
Vokietijon ir traukiantis 
galutinai apiplėšti Lietuvą. 
Jau dabar vežą iš jos ne tik 
rakandus, baldus ir valgius, 
bet ir medžius, plytas, ak
menis, stovinčias trobas.

Apleistuose dvaruose ir 
sodybose apsigyvenusios vo- 

t kiečių šeimynos, daugiausia 
aficierių, kareivių ir valdi
ninkų, kurios malkas sude
ginusios, deginančios tvo
ras, trobas, kertančios vai
sių medžius, naikinančios

didelėmis bysos sunaikintas. Hen.
Raseinių Senkevičiaus apysakose iš- 

pastatyta'garsintas Biliūnų dvaras, 
prie Ne-1 arti Girkalnio išlikęs.
Artimose j Vokiečiai radę būdo iš-

M. Davaina-Silvestravičius.

TAIKOS LYGA.
Pastaruoju laiku kariau

jančios šalis vėl pradeda 
kalbėti apie taiką. Tiesa, 
jos, kolkas, kalba paviršuti
niai, iš teoretiškos pusės, ne 
paliesdamos praktikos, bet 
visgi kalba. Anglijos minis- 
terių pirmininkas Londone 
kalbėjo apie taiką ir pasa
kė, kad po šios karės ir 
Vokietija darbuosis iš vien 
su kitomis šalimis, kad tik 
palaikius taiką.

Tuo tarpu Vokietijos 
kancleris biudžetą7 komisijai 
pasakė, kad po šios baisios 

”4 tiek daug nuos
tolių padarė, žmonijos pro-

9

9

ša, kad tose riaušėse es 
užmuštų ir sužeistų belgų 
darbininkų.

Į Brusselį niekas negali į- 
važiuoti ir išvažiuoti, todėl 
kas ten ištikrųjų dedasi, 
sunku sužinoti.

Ištiesti, kas gi atliktų A- 
merikoj tuos visus sunkiuo
sius darbus, jeigu nebus a- 
teivių, Vienas fabrikantas 
pasakė: “jeigu išvažiuos a- 
teiviai, mes turime sustab
dyt dauba savo dirbtuvė
je.”

ANGLIJA DŽIAUGIASI 
WILSONO IŠRINKIMU, i
Anglijos valdžia 

karės šalininkai, 
džiaugiasi, kad Suv. 
jų prezidentu likosi 
tas Wilsonas.
rašo ilgiausius straipsnius 
apie Wilsono gerumą, nuo-

r

.r

V' :■ <■:

tą pastūmės pirmyn ir vi
sokie nesusipratimai tarpe 
įvairių viešpatysčių bus ri
šami taikos keliu. Jis nuro
dė, kad dabartinė karė da
vė lekciją ir ateity žmonija 
\ įsomis pajiegomis stengsis 
prie karių nenrisileisti.

Toliaus Vokietijos kanc
leris pasakė, kad ateity tai
kos draugijoj, kuri darbuo Į 
sis, kad visus nesusiprati- ■ 
mus išrišus taikos keliu, no- i 
riai ims dalyvumą ir Vokie-I 
ti ia.

Reiškia, vieni ir kiti pa
viršutiniai jau pradeda apie 
Pliką kalbėti, nes, matomai 
veniems ir kitiems norėtų
si taikos.

VOKIEČIU SUBMARINA 
’DEUTSCHLAND” REN

GIASI KELIONĖN.
New London, Conn. 11 d. 

lapkričio. — Vokiečių sub- 
r.iarina “Deutschland”, kurį 
į čia pribuvo 1 d. lapkričio, 
mano į 48 valandas laiko 
apleisti uostą ir plaukti Vo

lininkai gerai žino, kad prie 
Wilsono neturėjo ir v'-urės 
jokių “baderių” ir kaip ga
vo, taip ir gaus amunicijos.

Ar jūs žinote, kad — 
1 lapkričio, lietuvių 
dienoj, prezidentas 
Wilsonas buvo

Binghamton, N. Y., kur 
Lietuvos Šelpimo Fondo 
draugas prisegė jam 
tag? Wilsono palydovas 
davė $1.00.

Wilsonas—Prezidentu
Woodrow Wilson išrink- Į 

tas Suv. Valstijų preziden
tu antraih terminui. Suba- 
t(. s New/Yorko laikraščiai 
paduoda, kad už Wilsona 
balsavo 8.563.750, už Hu
ghes 8,162.754. Taigi, Wil
sonas gavo 400.000 
daugiau, negu Ch. 
Hughes.

W. Wilson laimėjo
valstijose: (Paduodame val
stijų vardus ir skaičių elek
toralių balsų, kurie rinks 
prezidentą)

Alabama 
Arizona . 
Arkansas 
California 
Colorado

Wyoming

waiMl

>

balsų 
Evans

šiose

10 d. lapkričio užbaigta 
kodavimas, apžiūrėta visos’ 
mašinos ir dabar-laukiama, 
progos pasinerti į vandenį j 
ir atsidurti Atlantike. Sub-; 
marina pasiėmė robo. nike
lio, švino, sidabro ir breso.

Anglų ir franeuzų kreise
riai Amerikos pakraščiuose 
sergsti submariną, bet kapi
tonas sako, kad jis pirmu 
sykiu laimingai išplaukė iš 
uosto ir dabar jam pavyk
sią tą padaryti.

PRIEVARTA GABENA 
BELGUS I VOKIETIJĄ.
Amsterdam, 11 d. lapkri

čio. — Laikraščiai praneša, 
kad vokiečių valdžia pasta
ruoju laiku prievarta pra
dėjo gabenti į Vokietiją bel
gus darbininkus ir statyti 
juos prie įvairių darbų. Su
prantamą, belgai tam pasi
priešina ir tokiu budu kįla 
riaušės. Pastaromis dieno-

/u,- w C'T; „ * ta ' ,z

9

6

.. 14
Idaho ...........
Kaustes.............
Kentucky ......
Louisiana .......
Maryland .......
Mississippi ....
Missouri...........
Montana .........
Nebraska .......
Nevada ...........
New Hampshire
New Mexico   ............ '3
North Carolina..........12
North Dakota
Ohio .........
Oklahoma ....
South Carolina
Tennessee ....
Texas ..............
Utah ................
Virginia..........

... 10

... 13
... 10

10

9

10 
. 9
12

20

12

Viso .......................... 276
Ch. Evans Hughes lai

mėjo šiose valstijose (pa
duodant jų vardus, sykiu su 
skaičium elektoralių balsų):

Connecticut .......
Delaware ...........
Illinois ................
Indiana ..............
Iowa ..................
Maine ................
Massachusetts . . .
Michigan .............
Minnesosta .........
New Jersey.........
New York .........
Oregon ...............
Pennsylvania ....
Rhode Island ....
South Dakota ...
Vermont .............
West Virginia ...
Wisconsin .................. 13

Įčiau, jeigu butų ir taip, kad 
ten republikonai laimėjo, tai 
ir tuomet Wilsono dar vir
šus. Tiek tiktai ,kad jisai

Y nustotų keturių elektoralių 
3 balsų, bet jisai turi jų de

šimtį perdaug. Keturių ne
tekęs visviena turės
šešis elektorius daugiau ne
gu reikia. Yra dar abejonių 
ir apie Minnesota. Oficialiai 
ta valstija pro rokuota prie 
republikonų, bet demokra
tai dar turi viltį, kad galu- 
P'nas balsavimo 
nuves Minnesota 
tų lageriu.

mušė 
tuks-

dar

... 6
. .. 18

rezultatas 
demokra-

New Mexico ir kitose va
karų valstijose. Mat, tūlose 
valstijose Wilsonas 
Hughes’ą tik keliais
tančiais balsų. Bet dabar, 
rodosi, republikonai apsimi- 
slijo. Vistiek nieko nepeš, 
nes Wilsdnas gavo apie pusę 
miliono balsų Raugiau.

Patsai Hughes linksta 
prie to, kad jau nereika- 
b.iut antro balsų skaitymo.

Jau sakėm, kad Wilsonu 
išrinko Californija, reikia 
p’idėt ir Ohio, nes Ohio bu
vo vienatinė valstija iš vi
durio vakarų valstijų, parė
musi Wilsona. Visi rytai

12,‘ui paaiškėjo tiktai pereito-

45
k

je pėtnyčioje, nors rinki
mai įvyko utarninke. Šėrė

k ė New York, Pennsylva
nia, Massachusetts, Connec
ticut, Maine ir tt.

Daug ginčų eina dėl Ca- 
liforni/os. Dauguma cali- 
forn iečių balsavo už Wil-

džiausio nerviško įsitempi - 
mo dienomis. Abiejų balsai 
ėjo veik lygiai ir ėjo lygiai.
skaičius elektoralių balsų.Ir šoną, tuo tarpu tonais turi 
viena ir kita partija sakė 
laimėjusios. Pagalinus visas 

255 abejones išrišo California.
;Nuo Californijos balsavimo

Taigi, Wilsonas turi jau 'prigulėjo šie rinkimai. Kuo- 
l‘276 elektoralius balsus, ar-‘met pradėjo plaukti ržinios 
ba dešimt balsų daugiau, is Californijos ir republiko- 
negu reikia jo išrinkimui, nai ir demokratai drobėda- 
Hughes’ui gi neužtenka 11 
elektoralių balsų.

Didelių ginčų eina dabar 
dėlei New Hampshire ir 
Minnesotos. Demokratai sa
koj kad jie laimėjo New

... 5

... 4

Viso

mi laukė pasekmių. Balsai 
veik lygiom dalinosi, bet pa
baigoj Wilsonas ėmė vir- 
šyt. Galutinai jisai gavo 
3.300 balsų daugiau ir tuo 
budu laimėjo 13 elektoralių!

60 bai- (prezidento rinkikų).
galima 

tu0'sakyti, išrinko Wilsona.
kad

sų aaugiau, negu republiko-1J 
nai. Republikonai su 
nesutinka ir tvirtina,
New Hampshire reikės ant- konai reikalaus naujo balsų 
rų sykiu skaityt balsus. Ta- 'suskaitymo Califomijoj,

Ėjo gandas, kad republi-

didelę įtekmę Rooseveltiniai 
progresistai. Ten ir guber
natorius progresistas ir se-< 
natan išrinktas progresis- 
las. Išeina, kad progresis
tai nepalaiko Hughes. Pro- 
gresistų balsai pasidalino 
pusiau.

Vokiečiai irgi nebalsavo 
visi už Hughes. Padėkime, 
Ohio, kur daugybė vokiečių, 
laimėjo Wilsonas. St. Louis> 
kur daugybė vokiečių, lai
mėjo Wilsonas. Mat, demo
kratai rokuojasi blaivybės 
priešai ir tas labai tinka vo
kiečių saliunininkams ir 
bravominkams. Alkoholi# 
reikalai jiems visgi artyme* 
sni, negu kaizerio reikalai*.



Laikraščiu ir Gyvenimo Apžvalga
Rinkimų pasekmes 

socialistų akimis žiūrint

be

VISUR PABRANGO
- POPIERA.

Mums*rašo iš Danijos:
Nuo pirmos spalių

veik visi Danijos laikraš- 
č ai žymiai pabrango. Tūlų 
Kopenhagos dienraščių kai
nos net pasidvigubino. Tai 
p yko dėlei pabrangimo lai- 
1) aščių popieros.

Mes norime pažymėti vie
ną naujieną, tilpusią Chica- 
gos dienraščiuose. Japonų 
popieros fabrikantai rūpi
nasi užkariauti Amerikos 
rinką. Jie žada pardavinėti 
popierą daug pigiau, negu 
amerikiečiai fabrikantai.

Neseniai išėjo 
N r. 2. (Redaguoja ir 
džia J Baltrušaitis 
Fifth Avenue,

‘‘Tiesos” 
lei- 

(2029 
Pittsburg,

joje gra- 
‘N esu n iškas*žus vaizdelis 

šuo”.

Jau išėjo klerikalų ”Motc- 
rų Dirva”., Viršeliai gana 
gražus, bet visas gražumas 
ir pasibaigia su viršeliais.

Iš DARBININKŲ LITE
RATŪROS DRAUGIJOS.

ryžusios mušties su sa-' 
vo rytine kaimyne iki 
galo. Tai kovai joms 
gali būti labai naudin
ga lenkų pagelba, to
dėl jos ir gerinusi jiems. 
Kad cen tralinių“ valsty
bių tikslas, duodant 
lenkams nepriklauso
mybę, yra ne kas kita, 
kaip tik gauti lenkus į

» i
Pereitos seredos vakare, 

tuoj po rinkimų, drg. Carl 
Thompson, socialistų parti
jos rinkimų
pasakė, kad S. I 
200.000 balsų, 
gint, kad 1912

menadžeris, 
gavo 1.- 

Jeigu suly- 
metais už 

S. P. paduota 900,000 balsų 
— turime gražų 
augimą, rodantį, 
j< s įtekmė 
T

chiganą, South Dakota, Ne- 
braską ir Montaną.

Jiems pusėtinai sekasi. 
Dabar jau pusė Amerikos 
valstijų yra ; 
ar pagerės nuo to ...........
padėjimas.

)usė Amerikos | 
apsausinta. Tik | 
nuo to žmonių

MARGOS 
į MINTIS

kongresiniame distrikte ži
nos, kas jiems reikia daryti 
ateityje.

Ir New Yorko East Sidėj, 
kur praėjo drg. M. London 
ir Brooklyne, kur išrinkta 
New* Yorko valstijos parla- 
mentan draugus Šipliakovą 
ir Whitehorna, — buvo taip 
pat dedama milžiniškos pa- 
jwgos, kad išrovus dilgeles 
iš proletariškos sąmonės 
laukų. Visos reakcijinės 
spėkos ėjo prieš mus, o vis
tik ne jų laimėjimas išėjo.

Ligi šiol mes dar neturim 
pilnų žinių, kiek socialistų, 
deputatų išrinkta į valstijų Į Rochester, N? Y. jau išvytas 
legislaturas. New Yorko le-jis 
gislaturon išrinkta du atstu-1 Wilsona. .. ............. .......
vai (abudu iš Brooklyno), padaryta. Boba iš ratu, ra- 
Vermonto ir Rhode Island tam lengviau, 
legislaturon išrinkta po vie-  
na atstovą (seniau nebuvo SUKTYBĖS RINKIMŲ 
nei vieno). Tai pusėtinas 
s’urprizas mums visiems. 
Tai laimėjimas, kurio ne- 
1' ūkėme. Drg. J. Maurer 
Fennsy 1 vani j os Da i ’bo 
deraeijos pirmininkas, iš- 
r i n k ta s le gisl a tu ron.

Abelnai imant, mes gali- 
r.e būti pilnai užganėdintais ],et republikonai 
padėjimu rytinėse valstija-b • ' “ ’ 1 ’
sc. (

Iš vakarinių valstijų neri 
Į.;lnų žinių.

Is Chicagos gauta keistų kia žinių iš West Virginia, 
1-rieštayaujaučių žinių. Abu-,NeW Hampshire, California 
( u socialistišku assembly- įr visu tu valstijų, kur Wil- 
menu nepraėjo į Illinois’o senas h- Hughes gavo be- 
legislaturą, tačiaus už AllaiD Veik lygų skaičių balsų. Į 
Bensoną paduota 74.00 oal- .Minesota išvažiavo jau spe- 
sų. Nelinksma pirmoji ži- ciališki Šuv. Valstijų revizo
rė, bet smagi antroji. Rin-|rjai. Gal būti, kad klausi
amų pasekmės Oklahomoj mas apie balsavimo pa«ek- 
rėra tokios geros, kaip buvo'mes turės pasiekti teismą ir 
tikėta. Oklahoma vis tik Ii- patį kongresą, 
kosi demokratų kontrolėje. Taigi, dabar ir republiko-

Municipaliuose rinkimuo- naj su demokratais pripažį- 
se. labiausia pasižymėjo sta, kad šioje šalyje prakti- 
Minneapolio draugai. Min- .kuojamas balsų vagimas ir 
ueapolis yra šiaurės sostą- kiti nelegališki triksai.

“Panelė Karužiute daina
vo šešiose kalbose”.

(Iš “Vien. Lietuvninkų’ 
apžvalgos).

Sancta simplicitas.
*

* *

PRAŠOME JŲ APLEISTI 
MUSŲ PARTIJA.

Prieš pat rinkimus tūli 
Socialistų Partijos “intelek
tualai” viešai pranešė bal
suosią už Wilsona. Nedaug 
buvo tokių žmonelių, bot 
visgi jų buvo keliolika.

Partijos statutas drau
džia partijos nariams bal
suoti ar agituot už kitų par
tijų kandidatus. Partija va
ro lauk taip darančius na
rius.

Vienas partijos narys iš

rašo savoJ. Stilsonas 
agitatyviškus 
tikrai amerikoniškoj dva
sioj. Drg. V. Kapsukas turi 
progą pamatyt, kaip Ame
rikos socialistai moka va
ryt agitaciją.

Ir amerikonizme 
rūmų.

tai aiškiai pasakė vo
kiečių generolas von 
Besseler. Paskelbdamas 
Varšuvoje imperatorių 
manifestą, jisai išreiš-

alsii pri- 
ad parti- 

žymiai auga.
u o žvilgsniu, mos ga.imc 

pdnai pasitenkinti rinkimų
rezultatais.

Prieš rinkimus tūli karš
tesnieji socialistai tvirtino, 
kad už S. P. kandidatą į 
Suv. Valstijų prezidentus 
bus paduota du milionai bal
sų. Toks lozungas ir minio
se buvo paskleistas. Supran
tama, niekas tam rimtai ne
tikėjo. Tai buvo panašu į 
negudrų norėjimą sužvejoti 
kuodaugiausia balsų ir dau
giau nieko.

Į dabartinį balsų priaugi
mą veik trečdaliu miliono 
mes žiūrime, kaipo i ženklą 
nuoseklaus, visiškai norma- 
lio musų partijos ūgio. Mes 
matome, kad prie partijos 
eina minios apsisvarsčiusių, 
ką daro žmonių, o ne laikino 
šumo ir įsikarščiavimo pa
gauti elementai. Tokie ele
mentai, paprastai, nepasto
vus, ir todėl 
stini.

Suvienytų 
Įresan, šiuo 
tik patsai vienas draugas M. 
London iš New Yorko. Su 
dideliu gailesčiu reikia pra 
nešti, kad draugai M Hill
quit, E. Debs, W. Gaylord ir 
V. Berger neišrinkti. Drg. 
M. Hilk^.utTii <tik vieno šim
to balsų truko, kad būti iš
rinktu. Tas pats įvyko ir su 
Milwaukees kandidatais į 
kongresą. Ir jiems mažo 
balsų skaičiaus tetruko. Iš 
draugo E. Debs distrikto, 
] inkto Indianos distrikto, 
ateina žinių, apie 
nepaprastas suktybes laike 
i ’ūkimų. Rinkėjai buvo nu
girdomi, paperkami, o bal
sai vagiami, kur tik nebuvo 
ganėtino pridabojimo.

Tačiaus nuliūsti nėra ko. 
Agitacijos, klesinės apšvie
tus darbas puikiai pasivarė

yra ge-

LDLD. kuopa susitvėrė 
Courtis Bay. Marylande iš 
5 narių. Numeris kuopai 
duotas 69. Tai jau antra 
kuopa Marylando valstijoj. 
I irma kuopa gana gerai gy
vuoja Baltimore, Md.

Naujos kuopos įsikūrė 
Hartford. Conn., ir New 
Kensington, Pa.

Newarko (5) kuopa įsis- 
j knygyną. Nariai mo-

l Ž SKAITYMĄ NETIN
KAMO LAIKRAŠČIO 

$5.000.
Kanados valdžia užgynė 

savo šalies gyventojams 
skaityti Hears to laikraščius 
(JournaFus, 
i-einančius 
Chicago, Bostone ir 
Francisco.) Mat, Hearsto'kymui knygyno. Kuopa turi 
laikraščiai eina prieš Angli- 39 narius. r,v ‘ 1 ™
ją, palaiko airių ir kaip ka-|rilL Newarke 
da vokiečių pusę.

American’us,
New. Yorke, teigė knygyną. Nariai mo- 

A ^an ka kas menesį po 10 c. palai-

Tuoj bus 50 na- 
_ ... j * yra ir kita 

iLDLD. kuopa. Jos bendrai 
Jeigu pas kurį bent kana

dietį atras Hearsto laikraš
čio egzempliorių, tas turės 
užsimokėti $5.000.

KODEL PABRANGO

ang- 
žy-

kad

Tuli mena, kad tai buvus 
gelžkelių kompanijų kons
piracija. Kompanijos tyčia 
nepristatė užtenkamai 
lių į miestus ir anglis 
anai pabrango.

Pasekmės huvo tos,
daug kas pradėjo pykti ant 
demokratų administracijos 
ir rinkimų laike balsavo 
prieš Wilsoną.

To tik ir reikėjo gelž
kelių kompanijoms, kurios 
labiau pritaria Hughes’ui, 

gu Wilsonui.

KUNIGĖLIAI BARASI.
Kok tai kunigas K. siste

ma tiškai rašinėja “Žvaig
ždėje”. Jisai nesigaili kar
čių pigulku kun. Kemešio 
šalininkams.

Apie tą kunigą K. “Dar
bininkas” rašo:

“Iridomus tasai kuni
gas K, kuris, atsiliep
damas tautos reikaluo
se, iškiša savo kunigys
tę bet laiko uždengtu 
savo veidą. Jeigu tu, 
brol, esi kunigas ir nori 
mokinti žmones, tai ne
slėpk savo veido, pasi
rodyk kas esi, pasakyk 
savo pavardę, kad žino
tum kas tave šventino 

' ’ ir koks tu kunigas. Ki
taip mes galime manyti, 
kad bene tik būsi iš 
kun. Mockų veislės.”

Na, brač, polemizuoja 
karštai. Kad kaip tai visas 
“Žvaigždės” štabas bus ap
šauktas kun. Mockaus pa
sekėjais.

Kristaus • avinyčioj didelė 
disharmonija.

LAIKRAŠTIJOJ.

eiti

rengia prakalbas ir kviečia 
kalbėt L. Pruseiką. Phna— 
delphijoj laike F Bagočiaus 
prakalbos prisirašė prie LD. 
LD. kuopos 20 naujų narių.

LDLD. užvedė bylą su blo
gų norų žmonėmis, kurie 
sukėlė lermą ir pridirbo ne
malonumų laike kun. Moc
kaus prakalbų.

VVaterburiov kuopa (turi 
150 narių) rengia balių pa
minėjimui metinių sukaktu
vių. Kalbės F. Bagočius.

Iš East Chicago, Ind., 
mums privačiai praneša a- 
pie kuopos susi tvėrimą.

Spalių mėn. pradėjo 
iš Maskvos pažangiosios 
jaunuomenės “Saulėtekis”. 
Laikraščio red. pasikvietė 
bendradarbiauti šiuos ame
rikiečius: K. Vairą, M Pet
rauską, Kalėdų Kaukę, J. 
Baniulį, S. Šimkų.

Iš surašo užkviestųjų ben
dradarbių aišku, kad sočia- 
Batai nieko bendro su “Sau- 
Utekiu^ neturi

Į KA-GI TAI PANAŠU?

Viktoro Bergerio orga
nas “Milwaukee Leader” į- 
vedė dar negirdėtą socia
listų spaudoj madą. “Mil
waukee Leader” prieš pat 
rinkimus diena dienon nėjo 
lepublikonų ir demokratų 
skelbimus. Nekurie tu skel
bimų ėjo per visą puslapį.

Kiek gavo “Milwaukee 
Leader” už tuos skelbimus 
mes nežinom, bet jisai pats 
rašė (Nr. 284), kad pačioje 
tik Milwaukee demokratai 
i?’ republikonai išleido skel
bimams $20.000. Žymi tų pi
nigų dalis kliuvo pačiam 
“Leader’iui”.

V Bergeris nepraėjo kon
gresam Nors jisai ir gudrus, 
bet liogika gudresnė už jį. 
Gal būt, ne vienas mažiau 
išmanąs “Milw. Leader” 
skaitytojas, prisiskaitęs 
Wilsono - Hughes’o apgar
sinimų, patikėjo jiems ir... 
balsavo už demokratus bei 
n publikomis. Ir išeina, kad 
V Bergeris patsai save pa
gelbėjo sumušti. Jojo paties 
laikraštis paskleidė kapitali
stų partijų obalsius ir 
tuo budu prisidėjo prie so
cialistų balsų sumažinimo.

Kreivais keliais einant, 
prie laimėjimo neprieisite, 
gerbiamas džentelmene iš 
Wisconsino!

lenkų armija kovos mu
sų pusėje”, atsilyginda
ma už lenkti karalystes 
atgaivinimą.

Atsiskyrimas Lenki
jos nuo Rusijos bus 
naudi ngas centralėms 
valstybėms taip pat ir 
prisiartinus taikos ta- 
ryboms. Taip sumušt 
rusus, kad galėjus, 
darant taiką, galutinai 
atimti iš jų Lenkiją, 
Vokietija vargiai į- 
stengs. Bet kada Lenki
ja bus išanksto pavers
ta atskira karalyste, tai 
Rusijai bus sunku at-

sikesinimą pasmerktų ir 
neutraliu saliu žmo
nės.”

nelabai ir gei-

Valstijų koii- 
me tu, pateko

MUSŲ TAUTININKAI 
RINKIMŲ METU.

Šie rinkimai turėjo ne
paprastos svarbos. Juose 
Suv. Valstijų piliečiai turė
jo išrišti visą eilę svarbiau
sių klausimų. Partijų ir 
principų kova buvo labai 
atkakli. Klausimai ėjosi — 
būt ar nebūt Amerikai mili- 
tarizmo šalim, reikia ar ne
reikia protekcionizmo ir tt. 
Na ir šioje egzameno valan
doje musų tautininkų or
ganai pasielgė sekamai:

“Lietuva” gana bešaliai, 
prielankiai atsiliepusi apie 
Wilsona ir Hughesą pasakė, 
kad jeigu Socialistų Parti
ja gaus šiuosmet daugiau 
balsų, tai nebusią girdi, dy
vų, nes vokiečiai patriotai 
žadėję balsuoti už Bensoną.

“Vien. Lietuvninkų” pasi
sakė neturinti savo nuomo
nės, bet kviečianti balsuoti 
už tuos, kurie lietuviam
daugiausiai pažadės. O ka- čius, palyginus su tuo 
dangi joks kandidatas į pre- l'ūvo du metai atgal, dvigu- 
zidentus, kongresmanus, bai ulaugo. Du metu atgal,

drg. M Hillquito distriktas. 
Ten buvo vedama nuosek
liausia, entuziastiška rinki
mų kompanija. Balsų skai- 

kas

bai ulaugo. Du metu atgal,
majorus ir tt. nieko lietu- j demokratai ir republikonai
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kėb-
vi am nežadėjo, tai “V. I 
skai ty toj ai a t si du re 
lam padėjime.

“Ateitis” ii
Lietuvis”
nes. “Naujienos”
“Ateičiai” cigarinę politiką. 
Well... tame tarpe, kur dar
buojasi ateininkai, cigarinė 
politika susivijo sau stiprų

nei nesiskaitė tame distrik- 
te su socialistais. Kas kitą 
dabar. Dabar tonais mūsų 
eilėsna stojo minios naujų

“Amerikos darbininku, visu tautu dar- U 7 C- C

likosi be nuomo- bininkų. Airiai ir žydai, ita- 
primena hd ir lenkai, čiagimę ameri-

“Katalikas” pasirodė esąs 
Hughes’o šalininku, nes tik 
apie tą kandidatą suteikė 
žinių.

DELEI LENKIJOS NE
PRIKLAUSOMYBĖS.

“Naujienos”, taip kaip ir 
mes, nelabai palinkusios 
džiaugties tuo nepriklauso
mybės šešėliu, kuris su
teiktas Lenkijai. Dienraš
tis rašo:

“Vokietija su Austri
ja, matomai, yra pasi-iai

Iš Bostono vėlei pradėjo 
pūsti “vienybės” vėjas. No
rima suvienyt fondus. Mes 
apie tai išreikšime savo 
nuomonę kitame “Laisvės” 
numery. Mes manome tik, 
kad lietuvių dienos reikalai 
dar nėra pasekmingai likvi
duoti. Neužbaigus vieno 
darbo negalima stvc“^''" 
antro.

legislaturon išrinkta po vie-

konai ir vokiečiai — bet ką 
čia šnekėt — net negrai!— 
visi jie šiemet kur kas ge
riau orientuojasi politikos 
klausimuose, negu du metai 
atgal. Ir nėra dyvų. Juk 
tam distrikte nebuvo to na
mo, kuriame nebūtų atsilan
kęs socialistas ar socialiste. 
Apeita visi namai, kalbėtasi 
su kiekvienu rinkėju, išda
linta vežimai soc. literatū
ros. Vienu žodžiu, atlikta 
milžiniškas darbas proleta
rėško apšvietimo srytyje, a- 
pie ką du metu atgal ir 
svajoti nebuvo galima. Visa 
tai atneš savo vaisių vėliau 
ar ankščiau. Jeigu šiais rin
kimais drg. M. Hillquitui tik 
šimto balsų tetruko, kad lai
mėti kėdę kongrese, tai mes 
same tikri, kad mūšų drau

gi dvidešimtame N. Y.

> partijos, nes agitavo už 
Ir labai puikiai

LAIKU.
Ligišiol tik socialistai 

i skųsdavosi, kad senųjų 
partijų politikieriai vagia 

Ke*.balsus arba padaro taip, kad 
i'* numirėliai balsuoja, jeigu 
jiem tas reikalinga.

Bet dabar ir demokratai 
i sušuko: 

vagtuokite rinkimus, sau-

Apie balsų vagimą, apie 
i neteisingą jų skaitymą plau-

pylis, kuris apie pusę miliono 
gyventojų. Jau prieš kelis 
mėnesius ėjo gandas,

Lietuvoj”Kada 
Spurgis 
man ji 
salaveišių brostvos organas.

♦

* ♦
' ' -^mo Faneuil Hali so

cialistai, klerikalai ir tau
tininkai sumetė aukų Lie
tuvai daugiau, kaip $400.

O Raudonosios savaitės 
prakalbose, kai kalbėjo J. 
Stalioraitis, (tą pačią die
ną) sumesta aukų tik $5.00.

Ištuština socialistu kiše- 
nius. O klerikalai su tauti
ninkais neateina jiems pa- 
gelbon.

Ir kaipgi eis, juk vieno 
žodžio “revoliucija” baidosi 
iš tolo.

Jurgis 
paima, 

taip patinka, kaip

ŽINIŲ-ŽINELĖS.

Taigi, dabar ir republiko-

Darbininko” rašytojas
kad sako, kad ateities Lietuvoje 

drg. Vau Lear busiąs Mm- katalikai
neapolio majoru. Taip ir iš
ėjo. Jisai praėjo 5000 balsų 
dauguma. Miesto tarybon 
taip pat išrinkta socialistu.

Haledon, N. J. majoru li
ko drg. W. B ruck man. Ne- 
v/arko tarybon išrinktas vie
nas socialistas, Philadelphi- 
jos taip pat.

Abelnai imant, mes esame 
pilnai patenkinti socialisti-

kričio. Vistik mes nestovi
me ant vietos, o einame pi r- 7 k

p y n.

PASTABOS DEL RINKI
MŲ.

Meyerio Londono išrinki- 
n-ui labiausia priešinosi 
East Sides rabinai. Jie ap
šaukė M. Londoną eretiku, 

bliuznyjančiu
prieš dievą.

Bet žydų minios 
klausė rabinu.

nepa-

Chester M. Wright/ “N Y. 
Call” redaktorius pasakė 
“World’o” korespondentui: 
Jūs matote, kaip užaugo 
S. P. spėka. Dabar visi 
turės rokuot S. P. svarbia 
jlacionale organizacija.

Morris Hillquit pasakė, 
kad vyriausiu socialistų rei
kalavimu kongrese busiąs 
reikalavimas uždrausti ga
benti užsienin maistą.

BLAIVININKŲ LAIMĖJI
MAI.

Oliver Steward, blaivinin
kų partijos menadžeris pra
nešė, kad šiuose rinkimuose 
blaivininkai užkariavo Mi-

“draus raštus, kurie 
užgaulios tikybinius 
žmonių jausmus. Pa
vyzdžiui, tokios prakal
bos, kaip ^Mockaus, o 
iš dalies Bagočiaus ir 
Šliupo — turės būti 
draudžiamos ir perse-1 °* ~ . 
kiojamos. Gal bus to-lėmimais, 
kie, kurie šauks, kad tai' 
sąžinės varžymas. Bet 
išmintingi žmonės su
pras, jog tai yra per
sekiojimas išdykumo ;r 
žemumo.”

Tai kun. Kemėšio idealas!

Washington. — Krasos 
viršininkas praneša, kad 
35,000 moterų tapo pagau
ta tūlo “meškeriotojo”.Min- 
neapoly tūlas žmogus pasi
garsino laikraščiuose, kad 
jis kiekvienai moteriai “pa
aukuos” šilkinį sijoną, ver
tės $4.»0, kuri jam atsiųs 10 
c. ir adresus 5 savo pažįsta
mų draugių. Tuojaus pačta 
gavo 35.000 laiškų, adresuo
tų tam apgavikui. Pačta sa
ko, kad tie laiškai — tik 
maža dalelė, kurių esąs tas 
apgavikas gavęs.

Moterjs privalo būt at
sargios su visokiais apgar-

ARAS.

Ten šaltoje augštumoje 
Kur mėlynė amžinoji 
Saules maudosi šviesoj, 
Per laukus, upes ir gojus, 
Aras sparnus išplėtojęs, 
Plaukia oro tylumoj.

Ei, sakyk, laisvus paukšteli! 
Į kokią laimingą šalį 
Tu kelionę sumanei?..
Iš erdvės tos begalinės, 
Iš tos spindančios mėlynės 
Kokie šypsos tau kraštai?

Baisi istorija.
Youngstown, Ohio. —Ne

tikėtai pavyko pabėgti iš 
vietos ligonbucio skiepo M. 
Higin, 27 metų amžiaus 
merginai, kurią uždarę lai
ke 10 mėnesiu.

Per dešimts mėnesių ją 
laike uždarę skiepe vyriš
kuose drabužiuose. Per tą 
kiką ji tapo spanga ir suiro 
sveikata.

Valdžia pradėjo tardyt tą 
baisią istoriją.
300 merginų išėjo į streiką.

Derby, Conn. — Šiomis 
dienomis išėjo įstreiką 300 
merginų Max i na Muniton
Co. Jos iki šiol dirbo 10 va
landų į dieną. Dabar gi rei
kalauja 8 valandų darbo 
dienos ir tos pačios mokes- 
ties, kurią gavo už 10 va
landų. «

Koki dauba, koki uola 
Tave traukia taip į tolų? 
Kokio pajūrio kalnai 
Prie savęs tave vilioja? 
Kokių tyrų platumoje 
Pasilsėti tu manai?..

Atsiliepk gi laisvasis!
Inkirėjo man piktasis 
žemės jungas . Čia nešiot
Su tavim, mielas

TIKTAI $29.953.
Chicago, III. — Socialistų 

Partija išleido rinkimų agi
tacijai tik $29,953.

Republikonai ir demokra
tai išleido daugiau, nei pen
kis milionus. Pasirodė, kad
socialistų agitacijoj yra tūk
stančius sykių daugiau pasi
šventimo.



LAISVfi

Senas Vincas.

TAI TU RAGANA.
(Iš netolymo atsitikimo).

Raudona nosia saliuninkas, skubiai 
darbavosi apie stiklus ir stiklelius. Prie 
vieno galo baro, stovėjo trįs vyriškiai; vie
nas iš jų išsitraukė sigarą, parietė lūpas, 
iškišo savo pajuodusius dantis, nukando 
galiuką sigaro, užbriežė sigarą ir paleido 
dūmų kamuolį augštyn, kuris sukdamasis, 
kaip kanuolės šuvinis, atsimušė į Kudirkos 
paveikslą, kabantį ant sienos. Kitam kampe 
saliuno, vėl raitėsi durnų kamuoliai apie D. 
Liet. Kun. Vytauto paveikslą.

Vienas sukumpęs, pageltusiu veidu ir 
sutaršytais plaukais vyriškis, kuris snaudė 
ant stalo užsikniaubęs, pakėlė galvą, apsi
dairė, atsistojo, pažiovavo, pasipurtė, pa
sitraukė augštyn kelines, susikišo marš
kinius, kurie karojo per antuką, prisiarti
no prie baro ir, žogsėdamas, prabilo:

— Sei, Maiku,ku ti. Duok skunerį ant 
bargo.

— Eik namon pas pačią. Jau gana. Pa
skui, tai tik plepa, kad pas mane viskas lie
ka, — lyg ir bardamasis ,stenėjo sauuni- 
ninkas.

v- Ale tik tu, Maikuti nebijok. Aš, kaip 
dievą myliu, atiduosiu.

— Negausi. Kaip turi pinigų, tai eini 
pas Ratilą, o kaip neturi, tai pas mane.

— Tai užgiedojo. Kaip pas tave, taip ir 
pas Raulą lygiai prageriu, o kaip prašau 
ant bargo, tai ir tu ir Ratilas tą pačią gie
smę giedate. Ratilas sako, kad aš visus pi
nigus prageriu pas tave. Gerai, Maikuti. 
Su pėde pataikysiu nueiti pas Švarcą. Tegul 
perkūnas tuos lietuvius.

— Tai kam jau lietuvius perkūnas? 
Velyk tegul perkūnas Švarcą. Lietuvis su 
lietuviu vis susitaikys. Te, jau, te, gerk.

— Na, šitaip, tai bent katalikiškai.
— Žinoma, kad ne prūsiškai.
Minėta figūra pasismatikė kepurę aug

štyn, išspiovė sužlepčioto tabako čiulkinį, 
nubraukė viršum rankos lupas ir, vienu at 
sikvėpimu, ištraukė milžinišką stiklą a- 
hus.

— A... Tai puikus alus. Daug gardesnis 
už pieną. Duok dar vieną. Duok dar vieną. 
Dešimtuko dar aš vistiek vertas. Ar ne?

— Maik, atnešk jam visą bačkutę, tai 
bent žinos, kad gere, — juokėsi vienas iš 
gale baro stovinčiųjų.

— Ne tavo, ga dem, biznis. Aš šneku su 
saliuninku, o ne su tavim.

— Ale, žiūrėk koks?... Kaip už pantę, 
tai neturi kuom užmokėti, o ga-demuot, 
tai moka, — stebėjosi kitas.

— Ar tai manai, kad aš esiu grino- 
iius?... Ką? Aš don gev a dem...

Vienas iš būrio mirktelėjo akia kitam, 
tam linktelėjo galva. Pirmasis priėjo prie 
susivėlėlio, stuktelėjo ranka į jo krutinę ir 
tarė:

— Kuom, tu mane vadinai, tu...
— Atsitrauk... Ba, kad nersiu vieną, tai 

atsiminsi, kada gimei.
— Ar neisi namon, tu prakeiktas latre,— 

sugergždė įpuolus moteriškė ir kratė susi
vėlėlį nutvėrus už krutinės, taip smarkiai, 
kad to net guzikai lakstė.

— Jurai, luk aut, — sušuko vienas iš 
būrio.

— Nerk, kad atsimintų kada gimus,— 
šaukė kitas.

— Ar dar ir jūs rodysite man dantis?.. 
Prakeikti, iščiūlpėt iš jo paskutinius cen
tus ir juokiatės. Aš jus visus! — grūmo
dama kumščioms, šaukė ant vyrų.

— Misis, čia neturi tiesos kelti baderį. 
Niekas nešaukė tavo vyro čionai. Jeigu no
ri, tai veskis jį namon, — degdamas sigarą 
murmėjo saliunininkas.

— Žinai, kad išvesiu, ir daugiau tu 
jo nei akių nematysi.

— Ką tu, misis ba riesi. Eik šen. Išsi- 
gersime po vieną ir bus viskas gerai. Ką 
geri, Misis? — nenorėdamas prarasti gerą 
kostumerį, laižėsi saliunininkas prie jos.

’ — Tai jau duok tos geresniosios, — 
lig viską užmiršus, prabilo moteriškė.

— Gal džinukės gersite?
— Duok, kad duodi, neklausinėjęs lig 

ligonės, žinai ,kad geros girnos, viską mala.
— Sveika, Misiuk, — užsveikino saliu

nininkas.
— Į sveikatėlę.

► — Na, o man tai jau neduosite? Kad
"mano bobai tai duok ir man, — lig ver
kiančiu balsu prabilo susivėlėlis.

—Ar duot ir jam, Misis? — paklausė 
saliunininkas.

r— Tegul eina namon. Eik namon, nes

Vyras iškiūtino per duris, iš saliuno 
pradėjo skirstytis. Saliunininkas su Jur
giene traukė stiklas po stiklo. Atėjo kitas 
saliuno darbininkas, pradėjo rinktis nauji 
žmonės, ir vaišinti tautos didvyrius, kurių 
netruko ant sienų, dūmais. Saliuninkas ap
sidairė, mirktelėjo akia į savo pagelbinin- 
ka, v z tas šyptelėjo, linktelėjo galva ir tarė:

— Ką gersi, bosas ant manęs?
— O, ir tu užfundysi?
— Suprantama.
— Klausyk, Misis. Čia tiek daug prisi

rinko visokiu žmonių, o mudu čia mato. 
Kad neiškiltų visokių kalbų, eiva į kamba
rėlį. Aš jums norėčiau ką pasakyti, — šni
bždėjo moterei į ausį saliunininkas.

— Kodėl ne? Galiva.
— Eik paskui mane. Ve šičion tai kas 

kita. Sėskis prie šito staliuko. Štai ii’ gėry- 
ino atnešė. Sveika.

— Už jūsų sveikatą.
Moteries veidai pradėjo rausti. Saliu

nininkas taip pat‘įkaito. Pašaukė pagelbi- 
ninką liepė atnešti bonką šampano. Iš kar
to gėrė kiekvienas iš savo stikliuko. Paskui 
susiartino, apsikabino vienas kitą ir, sa
liunininkas pripylęs po stiklelį, tarė:

— Nagi duokite paragauti iš jūsų stik
lelio, gal gardesnis?

— Žinai ką, Jurgiene?

— Negyvenk tu su tuo savo latru. Iš
vyk jį.

— O kas duos duona?
— Jau kiek jis tau duonos duoda, 

aš ir tiek pat, jeigu nedaugiau duosiu.
— Tai, o t aviško?..
— A... Aš tos savo raganos baisiai

tai

n

— Bet ji tavo pati. /
— Tai kas ką ji pati? Ji gali buti/kai- 

po pati, tamsta gali būti mano mylimoji. Aš 
turiu saliuną, kuris gali ir kelias pačias už
laikyti. Tau bus daug geriau, negu su 
juom. Ar sutinki? /

— Dabar?...
— Žinoma. Kas čion matys? Užgesysiu 

žiburį ir bus gerai.
— Ne. Aš šiandien neapsiimu. Turiu 

pamislyti. Rytoj vakare.
— Kur sueisime?
— Tuom tai tamsta pasirūpink.
— O aš jau žinau. Rytoj vakarą, kaip 

devynios, ateik Į mano šandę, tai bus atsa- 
kančiausia vieta. Ar bus gerai.

/— Bus.
— Tai duok bučki....
— Labanakt.
— Labanakt. Palydėti man neišpuola. 

Gal kas pamatyti. Neužmiršk, ką pažadė
jai. Aš Jauksiu.

— Ale ne.

Visi giriasi ir džiaugiasi
Ši Europos karė viską su-1 Lietuvių patriotai, nega- 

naikino, viską apvertė vir- lėdami suorganizuoti lietu- 
šun kojomis. Ypatingai nu-" viškų pulkų ir teisingai su- 
kentėjo mažosios tautelės, skaityti, kiek lietuvių 
Rodosi, sveikai protaujantis lyvauja karės fronte, girias, 
žmogus turėtų verkti žiū
rėdamas į Europos žemla- šalies valdžiai, atsidavę su 
pį, nuo kurio tapo nušluo- dusia ir kūnu carui bei kai-

da-f

kad lietuviai ištikimi savo

ta daugybė kaimų ir net 
miestų. Rodosi, sveikai pro
taujantis žmogus turėtų 
bjaurėtis karės pasekmė
mis, nes jos atneša žmonijai 
didžiausią blėdį ir jau bai- 
g’a naikinti mažasias tau
teles.

Bet ar taip yra? Mes ma
tome, kad visų tautų pa
triotai, neišskiriant ir lietu
vių, didžiuojasi karėmis ir 
iš to turi didžiausį džiaugs
mą. Kiekvienos tautos pat- 
r.’otai renka medegą, kiek 
jų dalyvavo karėj ir giriasi 
tomis skaitlinėmis.

Paimkime kad ir žydus. 
Jų viso labo yra apie 13,- 
800,000 ir jų patriotai giria
si, kad iš tos skaitlinės, gir
di, tik 2,700,000 esą neutra
liais, o 11 milionų šiokiu ar 
■tokiu būdu dalyvaują karėj, 
i es gyveną kariaujančiose 
šrlyse. Toliaus žydų patrio
tai džiaugiasi, kad įvairiuo
se frontuose esą apie 740,- 
000 žydų kareivių, kurie la
kai energingai kariauja.

zeriui ir tt.
Visų tautų patriotai di

džiuojasi karėmis ir džiau
giasi Jkad žmones žudo. VH 
patriotai po karės, po tų 
baisių žudynių, į kurias jie 
stumte stumia tamsią mi
nią, tikisi savo tautos var
dą iškelti augščiau. Juk ir 
lietuvių patriotai persitikri
nę, kad po šios karės Lietu
va gaus net neprigulmybę. 
tiktai dabar lie

tuviai privalo pasidarbuoti 
— tamsunėliai privalo eiti 
kariauti, o kurie negali ka1 
r'auti, aukuoti pinigus Y- 
čams, Karužoms ir kompa
nijai, kad pastarieji turėtų 
progą važinėti po Europą ir 
Garsinti savo tauta, a-

Visų tautų patriotai, pa
našiai elgdamiesi, sako, kad 

’ijie ta daro dėl savo tautos 
labo. Geras darbas — siųsti 
savo tamsesnius brolius ant 
mirties ir paskui didžiuotis, 
kad jie ten žuvo.

Ir kas keisčiausia,

ko nėra, kada džiovininkas 
turi mirtį.

4. Su kitais žmonėmis gy
vent galima, bet miegot rei
kia atskiria!, valgyt iš at
skirų indų, dėvėt atskirus 
drabužius, skalbiniai džio
vi ninko turi but skelbiami 
atskirai, nereikia kosėt ir 
čiaudėti arti prie kitų, y- 
pač nereikia, spiaudyti nie
kur kitur, kaip tik į ratą 
arba skarales, kurios turi j 
būti sudegintos.

5. Plaučių džiovoj džiovi- : 
renkas skrepliuoja ir kosi! 
visada, kada džiova nueina

Te J. Green point 1569.

DOBROVOLSKIS
Pirmos klesos CAFE.

Geriauei Gerymai.

Taipgi suteikiu rodą visokiuo
se atsitikimuose ir patarnauju 
visokiuose reikaluose.

\. DOBROVOLSKIS.
3 7.7 G r a h a m A v e. 

cor. Nkilman av. Biooklyn, N Y.

kad
iš tos skaitliaus jau 92,000 Į patriotai išdrįsta socialistus 
žuvę ir dar daugumas žūsią, 
nes karės pabaigos nesima
to. Žydų patriotams links
ma, kad tiek daug žuvo ir 
dar žūs.

Lenkų patriotai tveria sa
vo pulkus ir kada tie pulkai 
būna išskersti, didžiuojasi 
tuomi, nes, girdi, jie buvo 
narsus, pasižymėjo nepa
prastu drąsumu todėl ir žu
vo.

Latviai patriotai, neno
rėdami atsilikt nuo kitų'tau
tų irgi suorganizavo savo 
batalioną ir pasiuntė į ka
rės frontą. 4-

vadinti tėvynės pardavėjais, 
tautos naikintojais, išgamo 
mis ir kitokiais vardais. So
cialistai deda visas pastan
gas, kad sustabdyti žūdy 
nes, kad tarpe įvairių tautų 
palaikius taiką, už tai <j uos 
\adino tautų naikintojais, 
išgamomis ir kitokiais var
dais.
Tikrais tautų naikintojais, 

išgamomis ir yra patriotai, 
nes jie visas tautas stumia 
į pražūsi ir džiaugiasi, jeigu 
pavyksta kuodaugiausiai iš
žudyti žmonių.

švenčioniškis.

nekosėti ir neskrepliuoti, o 
jei kosi, tai taip menkai, 
kad ne jis, ne kiti nepatėmi- 
ja. Pradžioj tik kosi, o ne- 
skrepliuoja.

6 Žmogus, neštudijavęs 
medicinos, jokiu budu tik
rai nepažins džiovos. Sva
rumo puolimas, veidų įkri- 
timas, išblyškimas, apetitu 
netekimas, nakčia prakaita
vimas, kosėjimas ir skrep- 
liavimasjr didelė eile kitu 
ženklų yra tankiai džiovos 
ženklais, bet jie gali būti ir 
tūlų kitų ligų ženklais, to
dėl nuo jų vienų prigulėti 
nėra galima. Daktaras var
toja tam tikrus būdus džio
vos išspėjimus ir kartais 
net skreples prisieina iš
egzaminuoti, kol atrandi, ar 
ypata tikrai turi džiovą 
ia nėra galima aprašyti vis
ką tą, ką daktaras vartoja 
džiovos pažinojimui, nes bu
tų per daug darbo ir retas 
iš skaitytojų suprastų.

Kokios permainos darosi 
kituose organuose, kada y- 
pata turi plaučių ar kitokią 
džiovą, irgi butų perilgą is
torija ir histologijos neži
nantiems skaitytojams būtų 
nesuprantama.

A. Montvidas.
P. S. Klausimus siųskite 

1 įdėję mano pravardę ir 
šitokį adresą: 315 No. Ash 
Lnd avė., Chicago. Ill.

CAFE JR POOL ROOM 
linksmai laiką praleist.

Tai yra geriausia riata

K. HENSAS
69 Gold St., 

BROOKLYN, N. Y
Telephone Main 7529.

ETERGIJOS^Y
▼ dienos jau L

praėjo. Het V
vis dar tarpe inųsN^^^Nu į r 
yra tiattg vergų, 
kurie yra atstu
miami nuo 'avo da»bo bc&irdfą, 
verg misirės LIGOS.

) ra laba: lengva išvt ngti nya- 
žų kliūčių išaugant į did*-Ir* 
jeigu ūmai atida ant to atkro 
piama. Ir tas yra jūsų part»f:» 
hnk paties savęs ir savo šrL 
mynes tai vis atlikti.

Nuo skaudėjimo pilvo iržap. 
nų, kaipo plovimas skaudžios 
čios gerkles intraukiiniij j mv< 
apmalšinimui dusulio, nuogai, 
vos ir ausų skaudėjimo; ett.

apsireiškia esąs iš geriansiq 
minių gyduolių, esančių aibįl 
pardavimo—25c. už bonkutf.

Nuo Reumatizmo, l’.uiagoo, 
gijo*. Penii&iliiymo, A|£lubimo, 
Skuuil^jituo. Diegliu ir Skati<WjMno 
tin^je. kaip ir nuo visokiu kilu rveib 
tiAku ligų, naudvki

PAiN-EXPELLER, 
ktipo seni) ir uxtik^tiiiij ilraug^ hemp- 
ucu- r ] use Aimtmefio. Tik MSc. k' 
įO-. t'Uiikute; galima gauti viraira tp. 
tiekow .irta pas pati fabrįkulila-'-

F. AD. RICHTER & CO.
74—80 Waihingion Street, Kew HeHu

Rytas. Jurgiene jautėsi lig nesava. Sa- 
mintyse svarstė, svarstė ir svarstė. JaiVO

lydei, kad butų gerai atsikratyti nuo pijo
ko, vienok šiame kelyje ji taipgi nematė ge
resnės ateities. Laikui bėgant, mąstė Jur
gienė, visvien kas nužvelgs, pradės kalbė
ti... O tie vyrai, vyrai. Jie visi toki. Jis my
lės mane, tai neapkęs savo pačios. O kas bus 
to viso priežastimi? Tai aš... Ne, tai negali
ma. Reikia atkeršyti vyrams. Bet kaip?... 
Pasakysiu jo pačiai.... Busnegerai. Tai gy 
va pekla iškils. Na, kažin, kad šitaip pa
darius; pamokint jo pačią, kad vaka
rais vaikštinėtų į šaudę mano ypatoj. Juk 
mudvi turime veik vienokį balsą. Žiburio 
juk ten nebus. Tegul teikia mano meilę sa
vo vyrui. Ot, puiki ir gera idėja atėjo man 
į galvą... Tik, kasžin ji ar sutiks?... Turės 
sutikti. Kad ji ne, tai aš. Einu pas ją ir 
pasakysiu viską, kai]) reikės elgtis.

w Ant vijoklėms apsiraičiuriu gonkų, sė
dėjo jauna, pilna skaistumo moteriškė. Jos 
palaidi, ilgi plaukai, buvo nusidrėkę per 
krėslo atlasą, ir draikėti minkšto vėjalio 
užgauti. Ji skaitė laikraštį ir suposi mink 
štame krėsle. Prie gonkų prisiartino, taip 
pat patogi. moteriškė, vidutiniškai apsirė
džiusi ir, linksmai prabilo į sedinčiają:

— Geras rytas, Krepseckiene.
— Gerą, gerą. Lipk šen. Pasikalbėsiva.
— Matai, atsisėdus ir skaito laikraš

čius. Nebūk saliunininkė.
— Eik, jau eik, su tuo saliunu. Išlei

dau vyrą į saliuną, tai pasiėmiau laikraštį 
paskaityti. Paskui, kaip atsikels vaikas, tai 
neturėsiu laiko.

— Tik dabar jums ir šilkinis gyveni
mas. Saliune biznis eina, tai pinigų, kaip 
šieno galite turėti ir mylėtis vienas kitą, 
kaip balandėliai, -r užvedė kalbą apie pi
nigus ir meilę, Jurgienė.

(Toliaus seka)

Paaiškinimai į.Akušerka
J. B. klausia: — Kada,1 budo, o randasi kituose or- 

žmogus apserga džiova, ką ganuose, tai ir skaudėjimas 
pirmiausiai pradeda skau-(bus pagal jos vietą.
dėti: šoną, krutinę ar ką, Paprastai plaučių džio- 
kitą? '-’oj žmogaus svarumas puo-

2. Kokis apsireiškimas su Ja, kitų organų džiovoj jis 
žmogaus kūno: ar sudžiu-Jgali būt nežymus arba vi- 
sta, ar veidai įkrinta? 
jis vis tiek pat valgo.

3. Kiek metų džiovininkas • -ankyn,
gali gyventi? 1--------

4 Ar galima sykiu gyvent aioj atsitikimų žmogus da- 
su kitais žmonėmis. ‘ lyosi vis lengvesnis ir veidai

5 Ar džiovininkas visada:.)0 įkrinta, 
kosi ir skrepliuoja?

6. Kaip pažinti, kad žmo- išgyventi ilgus metus, ypač 
gus serga džiova ir kokios jei džiova nėra plaučiuose, 
permainos darosi jo visuose J Jaučių džiovoj geras hy- 
organuoe? gieniškas gyvenimas gali
Atsakymas —• priversti prie uždarymo li-

1. Kada žmogus apserga gotos dalies raudinėmis mė- 
džiova, veik nieko jam ne-'somis ir žmogus gali gyven- 
skauda, nes tai yra lėtai ti daug metų. Jei žmogau? 
progresuojanti liga, kurios .kūnas yra stiprus ir turi 
svmptomus pastebi ligonis gerą atsilaikymą, net vei- 
tik tada, kada ji jau toli kiančioji džiova eina tolyn 
nuėjusi. Taip vadinamoj labai lėtai ir ligonis gali ne
įtaigiojoj plaučiu džiovoj ir | mirti per kelintą metų. Ten, 
zovaduojančioj džiovoj sym-'kur ji pagauna silpnesnį 
)-tomai yra žymų* išsyk ir’žmogų ir kur bakterijų in 
skausmas gali apsireikšti I jį patenka daug, mirtis gali 
didelis krūtinėj dėl plaučių sekti į kelias savaites, mėne- 
oi’ganų uždegimo. Papras- sius arba vienus bei .dvejus 
toj gi džiovoj skaudėjimo metus. Tik matant užsikre- 

|i(ėra arba jis nežymus. Turtinio laipsnį ir žmogaus iš- 
luose atsitikimuose plaučių \ aizdą ir žinant jo praeitį ir 
džiovos, skaudėjimas kru- aplinkybes, kokiose jis gy- 
tinėi (jos apatinėj dalvj) y- vena, galima pasakyt maž- 

didelis, ypač pasididinan- daug, kaip ilgai jo liga gali
”s prie kosėjimo. Skaudėji
mas gali būti kartais nuga
roj žemiau peties. Bet ka
dangi džiova yra liga, kuri 
kartais visai plaučių ne

sai nepult. Bet yra atsitiki
mų, kad džiovininkas eina 

veidai jo išrod 
normališki. Tečiaus didžiu-

2. Tūli džiovininkai gali

priversti prie uždarymo ii- Į j 11* J * — * —

užsitęsti, vienok ir tai tūlos j 
kitos ligos ir atsitikimai ga
li jį greičiau atiduoti spar
čiam džiovos darbui, negu 
daktaras spėjo. Paskirto lai-

įPabAigu*! kūmų Woman* M rd led 
College, Baltimore Md.

Pasekmingai atlieka savo -jurta 
tfimdytn*. taipgi suteikia visokia* roti** V 
pagelbs invatrioae moten. ligota

— “ 6 korta? »t..
>«rtieir?thg F. Stropiene,*

TEISINGIAUSIA |r GERIAUSIA 
LIETUVIAKA

Sutaisau receptus su didžiausia 
atyda, nežiūrint, ar ti« 
Lietuvos .nr Amerikos 
Tai vienatine lietuviSk* 
Bostone ir Massachusetts 
Gyduolių galit gaut, kokios tik pa 
šauly yra vartojamos.
kalaut per laiškus, o aš prisiųpia 
p«r expresą.

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekbrius ir Savininkas

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

Tel. So. Boston 21014 ir 21018.

daktarų, 
aptieks 

valstijoj.
i- ? 

Galit r«i- \

DR. I. A. LEVITT
BURGEON DENTIST AS

Skausmą dantų auhr»bdau 
antayk. Htraakia b* jjklo 
skausmo. Paklauskit*, ka» 
pas mana dantis taisė.

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

KIEKVIENAS GALI BŪTI 
FOTOGRAFISTU.

Kątik išėjo iš spaa 
(^os Pirrna lietuvių k I 
boj k yga, iš kurl*> 
kiekvienas gali lengva 
išmokti fotografyetti 
amato. Prisiųskita |1 
o gausite šitą knygą 
Siuntimą apmokant* 

adresuokite: /
NORTH END PHOTO CQ.

376 Selkirk Avenue 
Winnipeg, Man., Canada.

WORCESTER, MASS.
29 spalio, susirinkime pri

sirengimui prie rinkimo au
kų Lietuvių Dienoje auka* 
v o sekančios y natos;

I‘. Gudaviče ir. P. Maciūte- 
kis; N J Meškus $2.50; po 
$2.00 —J K azlauskas ir F.. 
Vai tiekimas; po $1.00 — K. 
Vitkauskienė, O Tekoriūte, 
J Jetužis, J Pranaitis, J, 
Jasanskas, K. Gasparonte, 
A Martišių, J Visockis, A; 
Mazaikas, J Backus, J 
sukevičius ir N. N.: po 50c. 
— V. Norkevičius, J Juške
vičius, A. Grinevičius, L 
Monkevičius. M. Kadarams 
kas, ir W. Vikuzas.

Smulkesniu aukų $5.57. 
Viso.......‘.............. $3(5.57

LSF. ižd. J. PUPIS.
P. S. šios aukos bus pa*

Dr. šiame mėnesyje, prie į^i 
pridėjus iki $200 esančius 
I.ŠF. K. ižde. Pasiųsime po 
LŠF. Centr. komitetą.

i *•J. Piipis, 
Vale Str. ’
Worcester, Mass. ?

20

J. ŠMITAS NUVYKO 
SCRANTONAN.

Aidoblistas Joe Šmitai 
kurį kapitalistų valdžia kak 
tina užmušėjystėje dėles 
Minnesotos streiko, paleis
tas iš kalėjimo, kad galėta

*1 A * _ _ • Vi _ V* _

te ne.
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DEL SIUNTIMO AUKŲ 
SURINKTŲ LIETUVIŲ 

DIENOJ;

Mums praneša iš So. Bo
stono/ Mass’:

8 d. lapkr. čia įvyko susi
rinkimas, kuriame tapo pa
žymėta 12 ypatų, kurių var
dais manoma siųsti pinigus 
surinktus Bostone ir apie- 
linkėse. Tų ypatų vardai: 
Antanas Smetona, kun. J. 
Kukta, kun. Dogelis, p. Ky- 
rnontas, D ras J. Basanavi
čius, Augustinas Janulaitis, 
Steponas Kairys, Feliksas 
Bugailiškis, Jon. Vileišis, 
Mikas Biržiška, kun. Stan
kevičius ir Ant. Žmuidzi
navičius.

Ponas K. Šidlauskas pri
duria: Tos apielinkės ir 
miestai, kurie priėmė bosto- 
n’nę rezoliuciją malonės su
tikti ii* su y pato m, kurių 
x ardais bus siunčiamos au
kos.

(Nuo “Laisvės” red.—Bū
tinai reikia pažymėti, kad 
kairieji (jų yra penki), ski
riant aukas įvairiom draugi
jom, nebūtų varžomi deši
niųjų dauguma. Ir dar ge
riau butų, kad siunčiant au
kas stačiai butų pasakyta, 
kad trečdalis jų turi eiti 
Agronomijos bei Teisių 
draugijai).

Rockefelleris paaukavo 
Chicagos universitetui $2.- 
000.000.

GRAND RAPIDS, MICH.

Aukos vedimui bylos su 
vyčiais, sukėlusiais triukš
mą 20 d. spalių laike Moc
kaus prakalbų. Aukautoji? 
pavardės:

JBaltušis, B Daugšas, 
H Dargis, — po $1.00; Ar 
Žukauskas, A. Paskin, L. 
Svarlys, S Karosas, F. Pul- 
mona — po 50 c.; J. Kelei- 
das, A. Karvelis, S. Maka
uskas, J Stačiuliauskas, J- 
Černiauskas, A. Klimavičia, 
M. Parkauskiene,, A. Luk- 
šenas, F Vizbaras, V. Rin- 
kevičienė po 25 c. Viso 
rinkta $12.34.

Visiems aukautojams 
riu širdingą ačiū. ,

su

Yčo bijografijos rašytojui, jeigu toks 
kada nors atsirastų, didelį savo veikalo da
lį reikės pavesti kelionių aprašinėjimui. Už
davinys nelengvas. Juk kiek išklampota ša
lių, kie visa ko matyta! Reikia būti pa
čiam turistu, kad visa tai tinkamai apra
šius. Kada užtektų paminėjus tik kelionės 
vietas ir paprastai pasakius, kad Yčui, 
liuosu laiku ir turint lėšų norėjos pasivaži
nėti ,tai dar nieko. Bet kitas lengvatikis 
pradės gal čia jieškoti tautos labo ir aiškin
ti, kodėl Yčas taip nebrangino savo gyvy
bės. Tuomet uždavinys mažne neišpildo
mas.

Tik isivaizdinkit! Juk pats Yčas sako, 
kad “kiekvienas gyvis brangina ir saugoja 
savo gyvybę”, ir tuo pačiu laiku rizikuoja 
<avo gyvybę sužeistuosius begydydamas 
Galicijoje, tremtinius beglobodamas Prūsų 
pasieny,.. Anglų ir prancūzų fronte jis tapo 
apšaudytas, jurose jį gaudė vokiečių nar
domieji laivai. Dar ankščiau jis vargo Ame
rikoje, kame kartais, nespėjus nė pietų pa
valgyti, reikėjo lipti ant estrados ir be jo
kio u/mukesnio drožti miniai paeiliui po dvi 
prakalbi. Čia jį šmeižė žmones iš priešingos 
stovyklos, degino didžiausi karščiai, šlapino 
prakaitas... Vienu žodžiu, pavojų ir ne
malonumų daugybė. Rodos, kad tokie pa
vojai ir nemalonumai galėtų by kam atmu
šti norą darbuoties kitų labui, bet kur tau... 
Yčas ne toks. Nežiūrint į visą ką, jis velka 
krepšiais iš Amerkos pinigus tautos namam 
statyti. Šiemet jis važiuoja į Vakarų Euro
pą užstotų Lietuvos prieš karalius ir mini- 
sterius. Rodos, kad atlikus šitą sunkų dar
bą, galėtų jau pasilsėti. Bet ne! Tuoj po ke
lionės jis važiuoja Voronežan, stato drau
ge su direktoriais ateinančių metų darbo 
programą, tariasi su lietuvių kalbos komi
sija, paskui vėl lekia Petrapilin, bėgioja 
ministerijosna, įvairiuosna komitetuosna, 
rūpinas padidinti Draugijos Centro Ko
mitetą, išgauti leidimą jungtinei tarybai 
sudaryti ir tt. ir tt. O čia dar nors bent vie
ną vakarą pasižmonėti tarp savųjų, prie 
arbatos stiklo (yra žinių, kad prie didelio 
alaus butelių skaičiaus) pasiklausyti pra
kalbų ir malonių linkėjimų... Taip rašo apie 
savo darbus pats Yčas. Na, ar bereikia ge
resnių prirodymų, kad didvyrių gadyne lie
tuvių tautai dar nepraėjo? Juk toks kar- 
žygis...

Nekalbėsiu čia apie tų darbų vaisius, 
nes tai uždavinys labai sunkus ir nedėkin
gas. Pats trukšmo kaltininkas sako, kad 
jo rolė šitame kare (rezultatai dalyvavimo 
parlamento delegacijoje) paaiškėsianti ka
rui pasibaigus. O kas nori sužinoti dabar, 
tesikreipia į patį Yčą. Jeigu prižadėsit nie
kam nesakyti, jis pašnibždės Į ausį... Nekal
bėsiu daug taip pat apie netvarką Yčo 
gimnazijoj, kame vasarą ilgai nebuvo nei 
direktoriaus (pabėgo — matyti, taip pat 
pamėgo turisto gyvenimą), nei įsteigėjo, 
kas galėti? priimti mokinių prašymus. Ne
kalbėsiu nė apie kito didvyrio machinaci
jas, kuris nors ir nesivažinėjo, bet naudo
jos kitų važinėjimusi ir, sėdėdamas Voro
neže, drauge su savo “dešiniąją ranka” ve
dė “dvejopą bugalteriją”... Dabar jis susir
go ir gydosi Kryme. Duok jam ’ ieve dva
sia šventa! I *

Norėčiau tik prisidėti išrišti vieną 
klausimą: kokios Yčo kelionių priežastys 
ir tikslai. Jau keleri metai atgal, kuomet Y- 
čas gastroliavo po Lietuvą drauge su gerb. 
Petrausku, kai kas galvojo: ir kas per no
ras be reikalo trankytės? Vieni spėliojo, 
kad jį traukia priešrenkamoji į IV Dūmą 
kompaniją, kiti gi, kurie asmeniniai žinojo 
Yčą, manė, kad jį vilioja vien tik maloni 
gastrolerių kompanija (su gerb. Petraus
ku važinėjo dar dvi paneli). Bet dabar aiš
ku: pasirodo, kad mėgimas važinėtis —tai 
įgimtas Yčo silpnumas, nelemtas įpratimas. 
“Iš pat ažens mėgdavau su motute arba 
seneliu važiuoti pas tetas arba dėdes, — 
prisipažįsta atstovas, — kiek paaugėjęs 
Rygon už 20 mylių su darbininkais sėme
nis, grūdus ar obuolius, vežiodavau.” Maty
li, turistu gimęs! Ir rašo, kaip turistas, ku
ris, turėdamas liuoso laiko, ir būdamas be 
jokio rūpenio, nori užkrėsti skaitytojus sa
vo lengvu upu. Tai jis visiškai pasiekia.... 
Tik be reikalo autorius kalba apie savo 
nuopelnus. Tai gadina (o gal ir,antraip?) 
komedijanto “razkazčiko” toną, kuris jau 
skamba pirmose eilutėse, o antra, ir be pa
skutiniojo atstovo rašinio mes žinojom, kad 
apie visą veikimą jis galėtų pasakyti savo 
prototipo žodžiais iš žinomos Gribojedovo 
komedijos: “Šumim, brat, šumim!..”

M. Yčas pradėjo savo politišką karjerą 
! m., kuomet jisai tapo išrinktas Val

stybės Dūmon. Kad išgarsinus ir išsirek- 
lamavus p. Yčas važinėjosi su M. Petrau
sku po visą Lietuvą, rengdamas jam kon
certus. Žinoma, tuomet nei viena klebonija 

• nebuvo aplenkta ir musų nacionalistiškas 
“l’enfant terrible” tuomet įgijo simpatijos 
ponų geradėjų.

1912 metais visiems buvo aišku, kad su
stiprėjusiam klerikalizmui reikia savo at
stovo dūmėje. Ir tuomi “chodataj po litov- 
skim dielam” jie pažymėjo M. Yčą.

Nuo to laiko ir prasidėjo M. Yčo kilimas 
žvaigždžių link. Musų visuomenes gyveni
me pradėjo reikšdinties “reales” politikos 
pakraipa, kurią amerikiečiai vadina politi- 
kieriavimu. To krypsnio žmones turi išsi
dirbę savotišką pasaulio žvalgą, kuri maža 
arba veik nieko bendro neturi su musų vi
suomeninio judėjimo tradicijom.

Studentėlis.

Iš Daržininko ir Gitandžali
Motin, jaunas kunigaikštis važiuos pro

rytą dirbti?
Parodyk, kaip supinti man plaukus, pa

sakyk kokiu rubu apsivilkti.
Kodėl žiuri in mane su nuostaba, motin?

Aš žinau, nemes jisai net žvilgsnio in 
langą mano, aš žinau akimirksniu išnyks 
jis iš akių — tik tilstančioji birbynių daina 
raudodama skris iš tolo.

' Jaunas kunigaikštis važiuos pro salį 
musų durų ir aš apsivilksiu visu gerin usiu, 
ką turiu.

Motin, jaunas kunigaikštis pravažiavo 
pro šalį musų durų ir ritmetinė saulė žė
rėjo nuo jo važio.

Aš nubraukiau no veido uždangą, aš 
nutraukiau nuo kaklo rubinų grandinius ir 
mečiau ant jo kelio.

Kodėl žiuri in mane su nuostaba, motin?
Aš žinau, kad mano grandinis buvo ra

tų sugraustas ir paliko raudona dėmė dul
kėse, ir niekas nežino kas buvo mano do
vana, ir kam.

Bet jaunas kunigaikštis pravažiavo 
pro šalį musų durų ir aš mečiau brangeny • 
bę nuo savo krutinės ant jo kelio.

Anksti rytą panėriau aš savo tinklą jū
ron.

Ir ištraukiau iš tamsių gelmių insta- 
bius daiktus ir stebėtino dailumo: vieni 
švietė it nusišipsojimas, kiti žibėjo lig aša
ros, o kai-kurie kaito tartum jaunosios 
skruostai.

Sugrįžęs namon su dienos našta užė
jau savo meilužę darželyj sėdint ir tingiai 
skabinant žiedo vainiklapius.

Pamansčiau valandikę ir sukroviau 
prie jos kojų visa, ką ištraukiau, ir stovė
jau tyliai.

Ji pažvelgė ir pasakė:— kas per keisti 
daiktai! Aš nežinau, kam jie dera?

jau: — aš nekovojau dėl jų, aš nepirkau jų 
mugėje, tai netinkamos jai dovanos.

Kiaurą naktį mėčiau juos vieną po kito 
gatvėn.

O auštant atėjo keleiviai, surinko ir išsi
nešė in toly mas žemes.

Aš genuos aukso briedį.
šypsokitės, mano draugai, aš gi seku 

paskui šešėlio, kuris nuo manęs tola.
Aš begu kalnais ii’ kloniais, klaidžioju 

bevardėmis šalimis dėlto, kad genuos aukso

Jus einat in mugę, perkat ir grįžtat na
mon apsikrovę, bet mane palietė vėjų-kla- 
junų monai, aš nežinau, kur ir kada.

Aš neturiu jokio rupesnio savo širdyje 
ir visi mano turtai liko toli užpakalyje ma
res.

Aš bėgu kalnais ir kloniais, klaidžioju 
bevardėmis šalimis dėlto, kad aš nenuos 
aukso briedį.

(“Naujoji Lietuva”)

Aš nuskyniau tavajį žiedą, o pasauli!
Aš prispuadžiai jį prie savo širdies, ir 

insmigo daigilis.
Kai išblyško diena ir sutemo, pama

čiau, kad žiedas nuvyto, bet skausmas lie
ka.

Daug dar ateis in tave žiedų skaisčia- 
lapių, puikių, o pasauli!

Bet mano laikas skinti gėles praėjo ir 
tamsioj naktij aš neturiu mano rožės, vien 
skausmas lieka. ’ ‘

“ į- A.-. . . . , » % .

Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugijos ll»tro Visuotino 
Centro Valdybos Rinkimų Blanka.

Laikytam Susirin......................................Kp. No Miestas

Kandidatas ant pirmininko —1.
L. Pruseika, Brooklyn, N. Y. 38-nių 

j.ų nominuotas, gavo balsu — 339.

Už . .*•........ bals.; prieš...............

kuo-

bals.

Ant sekretoriaus; 1 kandidatas.
J Benesevičiutė Brooklyn, N. Y. 40 

pų nominuota. Gavo balsų 343.

Už............  bals.; prieš............ bals.

kuo-

Ant iždininko; 10 kandidatų.
Ch. K. Liutkus, Brooklyn,, N. Y. 38-nios 

kuopos nominavo; gavo balšų 279.

Už........ '......... balsų.

T. Matas, Waterbury, Conn. 1-nos kp. no
minuotas; gavo balsų nominacijoj — 25.

Už .....................balsų.
Klekunas, Binghamton,: N. Y. 1 kp. 
gavo balsi} 14.

Už .......... į.... balsų.
J. Puskunigis, Binghamton, N. Y. 

k p. nom. gavo balsų 14.

j.
nom.

1

Už.................. balsų.
II. Stankus, Montello, Mass. 1 kp. nomi

navo gavo balsi} 12.

Už.................. balsų.
Pr. Jočionis, Detroit, Mich. 1 kp. nom., 

gavo balsų 8.
Už.................. balsų.

S. A. Dementis, Milwaukee, Wis. 1 kuo
pi nominavo. Gavo balsų 7.

Už.................. balsų.
Ig. Kavaliauskas Gardner, Mass. 1-na 

kuopa nominavo. Gavo balsų nom.— 7.

Už .................. balsų.
N. Januška, So. Boston, Mass. 1-na kuo

pa nominavo. Gavo halsų nominacijoj —6.

Už .............. balsu.* ’
V. Petraitis, Kewanee, 111. 1-na kuopa 

nominavo. Gavo balsų nominacijoj — 5.

Už .................. balsų.

. Ant knygiaus: 4 kandidatai.
J. Vireliuna's, Montello, Mass. 1- na kuo

pa nominavo. Gavo balsų nominacijoj 17.

Už........ ..........balsų.

Kuopos Komitetas

S Griciunas, Philadelphia, Pa. 1- na kuopa 
nominavo. Gavo balsų nom. — 10.

Už.....................balsų.
A. J. Remeikis, Lawrence, Mass. 1-na 

kuopa nominavo. Gavo balsų nom. — G.

Už.....................balsų.
M. J. Vaitiekus, Gardner, Mass. 1-na, 

kuopa nominavo. Gavo balsų nom. — 5.

Už.....................balsų.

Ant Lit. Koin. 7 kandidatai.
K. Vidikas, Philadelphia, Pa. 31 kpp. no

minavo, Gavo balsų nom. — 268.

Už .................. balsų.
P. Kurkulis, Philadelphia, Pa. 21-na kp. 

nominavo. Gavo balsų nom. — 174.

Už .................. balsų.
V. Kapsukas, Philadelphia, Pa. 19 kpp. 

nominavo. Gavo balsų — J 37.

Už .................. baisų.
J. Baltrušaitis, Pittsburgh, Pa. 9 kpp., 

>i nominavo. Gavo balsų nom. — 68.

Už .................. balsų.
S. Michelsonas, S P.oston, Mass. 8-nios kp. 

nominavo. Gavo balsų nominacijoj — 47.

Už.................. balsų.

F. J Bagočius. So. Boston. Mass. 7 kpp. 
nominavo. Gavo balsų nom. — 40.

Už .................. balsų.
J. V. Stilson, Philadelphia. Pa. 7 kpp. no

minavo. Gavo balsų—■ 27.

.. balsų.

Anl urganu 1 kandidatas.
“Kova” 35-kių kuopų nominuota, gavusi 

balsų 345.
Už .....................balsų. Prieš.......... balsų

Kiek narių dalyvavo ................................

PASARGA: Kiekvienas narys balsuoja 
tiktai už 1 kandidatą j kiekvieną įstaigą; 
j Lit. Kom. už 3 kandidatus. Ant taške
lius pažymėtų tuščių vietų prie kiekvie
no kand. vardo, kp. sekretorius privalo pa
rašyti kiek tas kandidatas gavo balsų.

Pirm

Sekrt.

Fin. Sekrt

Ši blanka turi but sugražinta ne vėliau gruodžio 25-to, 1916 m.

LDLD. Sekretorė

Telephone 1950 Greenpoint.

Dr. H. Mendlowitz
271 Berry Street

Gydau ligonius įvairiomis ligomis, 
o ypač mano spėcialė

tiri moterų
Gerai įsitėmykit adresų:

DR. Ii. MENDLOWITZ

.kampas Su. 1-mos gatves.

PERSKAITYK!
Kiekv’enaa nav 
jas skaitytojai 
kuris užsirašyi 
pas mane “Lala 
vę” ant metų ir 
užsimokės $2.50 

tak gaue dovaaą 
knygų vartė* 
1 dolerio arbi 
“Kardą” ant ana 
tų. Senas akai 
tytojas, kuria at
naujins. gau» 

Kas iš neskaitančiųknygų už 50c.
dar prisius už “Keleivi” $1-50, gau» 
knygų už 50c.
gaus knygų už 25c.
“Kovą” $2.00, gaus knygų už 75c.; 
kas prisius už “Kardą” $1.00,tas gau» 
knygų už 35c., senas skaitytojas ui 
25 centus. Kas užsirašys “Naująją 
Gadynę”, kaina metams $1.50, tai 
gaus knygų už 50c.

Todėl visi užsirašykit tuoi laik
raščius per mane. Tiek pat mokėds' 
mi gausite gerų knygų pasiskaity
mui. Būtinai pasakyk apie tai ta
vo draugui ir pažjstamui. Knygai 
duosiu tik “Laisvės” laidos.

Pinigus siųskit šiuo adresui
J. POCIUS

2370 Margaret St., Philadelphia, Pa

senas skaitytojai
Kas prisius ui

AR NORI, KAD TAVE 
MERGINA MYLĖTŲ?

Tai ateik pas mumi o mes turime 
geriausių auksinių ir deimantinių 
žiedų už pigiausių 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, kad mes patjs prie 
to darbo dirbame, nes katras many
tų, kad teisybė, tai gali ateit ir 
persitikrint.

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

Brooklyn, New York.

Atydai Lietuvių
Turinčius gimines tose gubernijose, 

, KURIAS Užėmė VOKIEČIAI.
Per mūsų banką galite pagelbėti savo giminėms bal pažįsta

miems užimtose vietose vokiečiais. Męs turime

Sutartį su Vokie "os Banka
Berline, todėl galime persiųsti pinigus j tas vietas 
augščiau 800 markių (apie 525 rubliai).

MŪSŲ BANKAS PO NUOLATINĖ VALDŽIOS
TODĖL TAVO PINIGAI GVARANTUOTI.

Norėdami gauti daugiau Informacijų kreipkitės ypatlškai ar ra
šykite laišką pas

HENRIKAS C. ZARO, Bankieriu®
Metropolitan Saving Bank Building"

No. 1 Tl/rd Avė. cor. 7th St., New York City

ant suma* aa-

PRIEŽIURA.

DYKAI! DYKAI! Eįgį
Afi ištraukiu ilsntis 1x* ►knastvo ir veltui tiem cj#. , 

kurie duodu taisyti ir naujus iudėti. 3F »

Skausmo
Ne kiekvienas ilnntic.tna moka apsieiti su dan- !
timis sunkiam atsitikime, tankiai siunčia ims ; \ \\------ r ' *
specialistų. Dr. Ciuis Teschbr r>-yra gerai ži- \ 1
nomas kaipo specialistas ir įvairiose atsitiki-
Ateik ir duok iSeffzaniinuot. Informacijos dykai. Mano karūnos ir tH- 

, aukso au dubeltavn tipaėia. X’lms derlias ffvsranl uotas. Kainos pri- 
<mainos. Mokestis tint nedėliu. Gazas ir kokainas vartojamas pairai reikalų.

Ofiso valandos: nuo 9 A. M. iki V P. M PčtnyČioms nuo 9 A. M. iki 6 P. M.
• Nedaliomis nuo 9 A. M. iki 1 P. M.

DR. CHAS TESCHBEPG. I). D. S
f5(M) Grund 4>t.» knmp» s Union Avenue, I

Kalba Lietuviškai. Lenkiškai.Rusiškai

urnose siunčiama na* ji 
t <ki i via 22 kaiuto č.vn

lietuviškas Dentistas
Teieph. ik- StaRK 3698.

I SVARBU KIEKVIENAM 
ŽINOTI.

I
 Žinokit, kad daugiausia galvos skau

dėjimas paeina nuo akiu. Vieninte
li vaistai, tai yra moksliškai pritaikin
ti akiniai.

l)r. H. A. Mcdoff’as atsidavęs tam 
tikslui ir savo atsidavimu kiekvienam

suteikė geriausią pagelbą. Malonėkit 
atsilankyti ir persitikrinti. Akių ofi
sas randas jo aptiekoje.

DR. H. MEDOFF
Akinių specialistas

ir Aptiekorius.
500 GRAND STREET, 

Kampas Union AveM Brooklyn, N. Y.

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



LAISVE

3 d. lapkričio, šv. Juozą-

KORESPONDENCIJOS
i

1 į I

se sukelia triukšmą?
kiais darbais musų vyčiai pa’po svetainėje, buvo diskusi- 
sižymėję. Atsiranda gi žmo
nių, kurie juos ir už tokius 
darbelius garbina.

Uranas.

e

MONTELLO, MASS.
28 d. spalių, LTR. “Viesu

lą” statė scenoj 5-kių aktų 
dramų “žmogžudžiai”. Vei
kalas sulošta vidutiniškai; 
nors nekurie aktoriai lošė 
pusėtinai, bet galima buvo 
patėmyt trukumų, ypatin
gai įsigilinimo į vaizdina- 
majį dalykų. Geriausiai lo
šė —O. Permonienė Nastės 
rolėj ir K. Uštupas Grigo 
rolėj. Pirmoji gavo gyvų 
gelių bukietą.

Tą patį vakarą buvo su
lošta komedijėlė “Jaunystės 
Karštis,”, aktoriai savo ro
les aUiko pagirtinai.

MINERSVILLE, PA.
Padaruis apyskaitą pasi

rodė, kad ’’Lietuvių Dienoj” 
surinkta $753.00. Visos 
srioves darbavosi bendrai. 
Pilna apyskaita bus pada
ryta 20 d. lapkričio.

J. čiudinis.

SO-

* ♦

“Lietuvių Dienoj” Brock- 
tone aukų surinko apie 
$2,500,00, bet galutinų ats
kaitų dar nėra. Kaip dėl 
Brocktono, turinčio 65,000 
gyventojų — surinkta vidu
tiniškai.

♦ *

nai rengė prakalbas. Tarpe 
svetimtaučių kalbėtojų fi
gūravo ir “Ateities” gaspa- 
dorius p. Vitaitis. Kalbėjo— 
agitavo kaip drūtas už vie
ną geriausią partiją (kokią
— neįvardino). Socializmas,
— sakė, — dar greitai ne
įvyksiąs, todėl reikią žiūrė ei 
tą, kas yra šiandien. Na, o 
šiandien yra republikonai, 
todėl ir p. Vitaitis už juos 
lojo. Kažin ką duoda repub
likonai Vitaičiui lokti?.. Ži
noma, p. Vitaitis yra sando- 
rietis ir dar jos stulpas. To
kiu būdu ir visa Sandora

> ♦

* *
lapkričio 5 d. LSS. 17 kp. 

parengė paskaitas - prakal
bas. Paskaitą skaitė drauge 
Z. Puišiutė iš Worcester, 
Mass, temoje “Moteris atei
tyje”. Prelegentė savo už-

likosi užganėdinta.
■ Kalbėjo John McCarty 
anglas, kandidatas į kon- 
gresmanus, nuo 14 rinkimų 
distrikto.

Drg. A. Bačiulis sudaina
vo solo, “Mano laivas”, la
bai puikiai.

Panelė E. Stankiutė pa
skambino ant pijano.

Buvo renkamos aukos L.
SS. namui. Surinkta $49.53. 
Aukautuoju vardai tilps 
“Kovoj”.

»
♦ *

LSS. 17 kp. rinkimų 
misija išsiuntinėjo virš 
laiškų balsuotojams, kvies
dama balsuot už socialistų 
tikietą.

ko-
200

* *
Darbščiausias LSS. 17 kp. 

narys yra drg. V. Dubend- 
ris, jis visur randasi ir 
“Lietuvių Dienos” komitete 
ir kuopoj pirmasis, ir visos 
didesnės draugijos be Du- 
bendrio neapsieina, dargi 
lošia ir teatrus. Net ste
biuosi, kaip gali darbinin
kas žmogus netik dirbtu
vėj atlikt darbus, bet ir 
visame viešame vietos lie
tuvių gyvenime būt pirmuo
ju?! Daugiau tokių drau-

J. A. Svyrūnėlis.

CAMBRIDGE, MASS.
Parapijonų streikas.

29 d. spalių vietos lietuvių 
žnyčioj iškilo streikas; 

'•pijonai išėjo iš bažny-

čios, tūli atsiėmė įmokėtus 
dešimtukas. Keturi policma- 
nai streikierius malšino ir 
darė tvarką.

Streikas kilo dėl 
kančių priežasčių.

Artinantis “Lietuvių Die
nai”, vietos lietuviai pradė
jo rengtis prie darbo. Visos 
trįs srioves sutiko bendrai 
dirbti, priimdamos Bostono 
lietuvių išneštą rezoliucija. 
Kunigas Krasnickas pra
nešė, kad jis nesikiš į tą 
darbą. Tuo tarpu slaptai iš
gavo nuo valdžios, leidimą 
‘“Lietuvių Dienoj” rinkti 
aukas (mat, lietuviai dar 
nebuvo išsiėmę leidimą, tai 
jis ir gavo), užsakė 2,000 
karbonėlių ir per pamokslą 
pasakė savo parapijonams, 
kad jie prisidėtų prie jo 
ir “Lietuvių Dienoj” eitų 
rinkti aukų. Jis manė, kad 
viskas išeis kogeriausiai. 
Bet draugystės rengėsi 
“Lietuvių Dienoj” veikti at
skirai, o prie draugysčių 
pi įklauso veik visi parapijo 
nai ir todėl niekas nesirašė 
kolektoriais. Pamatęs, kad 
negali gauti ko
lektorių, jisai minėtoj
dienoj prievarta norėjo vi
sus parapijonus užrašyti
kolektoriais. Kaip tik kuni
gėlis pavartojo šią priemo
nę, žmonės leidosi iš bažny
čios laukan; tūli pareikala
vo sugražinti įžangos de
šimtukus. Išėję iš bažnyčios, 
sustojo ant gatvės ir ėmė 
dvasišką tėvelį “garbinti”. 
Tuojaus pribuvo policija ir 
visus maištininkus išvaikė.

♦ ♦

lietuviai taip va- 
“Lietuvių Dienoj” 
ant gatvių rinkti

Vietos 
dinamoj 
negalėjo 
auku. Mat, kun. Krasnickas 
pirmiau vienas išgavo lei
dimą, todėl miestas antro 
neišdavė, o su kunigu ne
galima buvo susitaikyti. Iš 
tos priežasties valdžia už
draudė visiems ant gatvių 
rinkti aukas. Draugystes 
turėjo karbonėlius iš Liet. 
Cent ralio komiteto, o kuni
gas Krasnickas buvo užsi
sakęs specialus, su raudonu 
kryžium, todėl jis ir apielin- 
kiniuose miesteliuose nega
lėjo rinkti aukų. Draugys
tės rinko visokiais būdais ir 
surinko $3.000.

Dabar kun. Krasnickas 
galės pasidžiaugti, kad per 
jo pasidarbavimą surinkta 
mažiau aukų.

*
LSS. 71 kuopa per “Rau

donąją Savaitę” surengė 
koncertą ir trejas prakal
bas. Kalbėjo J Neviackas, J. 
B Smelstorius ir J. Stalio
raitis. Nemažai išparduota 
literatūros; prie kuopos pri
sirašė kelintas naujų narių.

♦ ♦

Kada tik musų katalikai 
parengia prakalbas, visac- 
met tūlas katalikų šulas, be- 
pirmininkaudamas, skun
džiasi, kad vietos jaunimas 
netikęs, visuomenei neat- 
nešęs naudos ir tt. Bet 
žinot, kodėl jis taip sako? 
O gi kad nesirašo prie vy
čių !

Aš norėčiau tą poną pa
klausti, kodėl jis viešai nie
kad nepasako apie jaunimo 
“blogus” darbus ir apie vy
čių “nuopelnus?” Ar tai vy
čiai atneša naudą, kad veik 
visuomet pažangiųjų drau
gysčių surengtose prakalbo-

išteisinti p. Martų. Kaip p. 
Martus, taip ir S. Zavads
kis abudu tuomet niekinote 
socialistus prieš publiką, o 
dabar griebėsi teisint p. 
Martų ir pats save.

Jeigu nenorit, kad kas 
blogai apie jumis rašytų, 
tai nesielgkite taip, kaip jūs 
pasielgėte per tas prakal
bas ir tuomet nereiks nusi
skųsti ant korespondentų.

P. S. Zavadskas sako, būk 
tokios korespondencijos, 
kaip mano, tik suerzina vie
nus prieš kitus. Bet niekas 
tiek nesuerzino žmonių, 
kaip tamsta su savo palaida 
burna apie socialistus.

Mano korespondencijos 
teisingumą, man rodos, ga
lėtų paliudyti kiekvienas tų 
prakalbų klausytojas.

L. Korespondentas.

vičius iš Lawrence, Mass, 
kalbėtojas publikų pilnai 
užganėdino. Aukų sušelpi- 
mui nukentėjusių nuo karės 
surintka $32.00. Tūlas kata
likas, gerokai įkaušęs, su
kėlė triukšmų, viešai išva
dino kunigų Mickevičių spi- 
tunų profesorium ir tt. Jį 
reikėjo prašalinti iš svetai
nės.

30 d. spalių buvo prakal
bos LSS. 89 kuopos. Kalbė
jo J. Stalioraitis. Kalbėtojas 
savo užduotis atliko gerai. 
Aukų LSS. namui surinkta

jos K Geležėlės. Mat, Ger 
ležėlė 31 d. spalių per pra
kalbas pranešė apie diskusi
jas ir užkvietė į jas sociali
stus. Diskusijos buvo be jo
kios tvarkos, pirmininko vi
siškai nebuvo, 
pusę palaikė 
Nors jis faktų 
turėjo, bet socializmą gynė 
prastai. Matomai, buvo ne- Nors čia mažas 
prisirengęs prie diskusijų ir bet visgi pavyko 
neturėjo energijos. Geležėle'°100 4r x T' 
plūdo socialistus neblogiau 
už Račkų. Apie tuos plū 
dimus neverta nei minėti.

aukos eis LŠF.

ant

A. Mazetis.

Vincas.

Socialistų
J Bielskis.

užtektinaisu-
Šv.

GREAT NECK,t N. Y.
“Lietuvių Dienoj 

srioves dirbavosi

Dienos” komitetui, 
Hon J. Maynard

Bos-

♦

*

visos 
bendrai, 

kaimelis, 
surinkti 

8132.45, šv. Franciško drau-

$25.00, Liet. Dukterų ir 
Sūnų draugystė $5.00. Visos 
surinktos 
komi teta n.* ....* *

lapkričio buvo pra- 
LSS. 51 kuopos pa- 

“Raudonosios

LOWELL, MASS.
“Lietuvių Dienoje” 

rinkta aukų $1.031.50. 
Juozapo Draugystė aukavo 
$50.00, DLK. Algirdo D-tė 
— $50.00, Viso su draugijų 
aukuotais pinigais pasidaro 
$1.131.50.

“Lietuvių Dienoje” dau
giausiai surinko šios ypa
tus: Kvetkauskiutė, — $45.-

kevičienė, — $27.51, Jutke- 
vičiutė — $26.73. Likiutė — 
$28.89, Navickiutė — $23.- 
56, Bomilienė —$14.99, Kar- 
kutskiutė — $14.92, Rutkau- 
skiutė — $14.98, Balevičius
— $14.56, Rumskienė — $14. 
42, Kučinskiutė — $13.95, 
Dubinskas •— $13.69, Ban- 
dzavisius — $13.34, Blažo- 
niutė $13.25, Gerbutaviče
— $12.68, Nedzviezka — 
$12.58, Krisztyniak — $11.- 
88, Rutkauskiutė $11.83, Ba- 
levičiutė — $11.58, Jachi- 
moviez — $11.50, Jakimavi
čius $11.00, Žebriene •— 
$10.30, Pigarga — $10.25, 
Dziedulionis — $10.07; kiti 
po mažiau kaip $10.00 su
rinko ir jų vardų neskelbia
me.

Išlaidos: ženkleliai, siūlai, 
ekspresas, klijai, apgarsini
mai i kiti dalykai — $34.15. 
Atėmus išlaidas, liko $1.- 
097.55. Visi tie pinigai pa
siųsta Massachusetts “Lie
tuviu 
vardu
Freus, 131 State St 
ton, Mass.

ROCHESTER, N. Y.
Lapkričio 5 d. LSS. 7-ta 

kuopa surengė antras 
“Raudonosios Savaitės” 
prakalbas. Kadangi spalių 
30 d. LŠF. komitetui šau
kiant visuomenišką susi
rinkimą paminėjimui “Liet. 
Dienos” pasitaikė lietingas 
vakaras ir mažai žmonių 
tesusirinko, todėl šiose pra
kalbose K. J Vaivadai trum
pai pakalbėjus ,rintka au
kos, surinkta $50.90. Pri
dėjus $152.70 surinktas 
spalių 30 d. pasidaro $203. 
Tai graži auka nuo Roches- 
terio pirmeivių lietuviu. 
Taipgi buvo sutaisytas mar
gas programas: buvo dekla
macijų, monologų ir daina
vo Aido choras. Viskas at
likta labai gerai. Paskiaus 
K. J Vaivada kalbėjo te
moje: “Prasmė Raudonosios 
Savaitės”. K J Vaivados 
kalba publikai labai patiko. 
Ant užbaigos trumpai kal
bėjo P. Stičenko rusiškai. 
Jis gerai užvažiavo tautie
čiams. Raudonojo “Kovos” 
numerio parduota apie 
egz.; pardouta ir šiaip jau 
literatūros. 6 d. lapkričio L. 
SS. 7-tos kuopos susirinki
me prisirašė 6 nauji nariai. 
Tai pasekmės ’’Raudonosios 
Savaitės.”

Kaip vietiniai laikraščiai 
pranešė, klerikalai - tautie
čiai per “Liet. Dieną” su
rinko $1,240.

Visur Esantis.

5 d. 
kalbos 
minėjimui 
Savaitės.” Kalbėjo vietiniai 
draugai: F Pulmonas aiški
no apie “Raudonąją Savai
tę” ir darbininkų išnaudoji
mą. A Bielskis aiškino apie 
socializmą, — kas yra so
cialistai ir ko jie nori. Kal
bėtojai savo užduotis atliko 
gerai. LSS. 51 kuopos chc- 
] as sudainavo keliatą daine
lių. S Karsokas puikiai su
lošė monologą “Ekonomys- 
tas”. Daukšiutė ir Dargis 
padeklamavo.

Vakare buvo mitingas. 
Prie kuopos prisirašė 6 
nauji nariai.

“L.” Korespondentas.

BINGHAMTON, N. Y.
Musų mieste visos trįs 

srioves “Lietuvių Dienoj” 
darbavosi bendrai priimda
mos Bostono lietuvių rezoliu 
ei ją. Tik labai nesmagu, kad 
Centralis Komitetas mus 
su vylė, — neatsiuntė ženk
lelių ir kolektoriai neturėjo 
ženklų. Vakare, prieš “Lie
tuvių Dieną” sukrusta įieš
ko ti spaustuvės, kuri galėtų 
atspauzdinti ženklelius. Su
rasta spaustuvė, kur dar
bininkai sutiko nakčia dirb
ti pagamino ženklelius.

Taipgi rinkta aukos ir 
Almira, N. Y. Bet ten ne
pavyko surasti kolektorių, 
nes visi lietuviai sulenKė- 
ję. šeši kolektoriai, nuva
žiavę į Almira, surinko 
$139.73. Bingham tone surin
kta $814.69. Viso $954.42. 
Kolektorių buvo 150. Dau
giausiai surinko J Kerec- 
kas, socialistas, — $24.10.
Jis turėjo progą prisegti 
ženklelį prezidentui Wilso- 
nui, ir užtai Wilsono pagel- 
bininkas išmetė visą doleri.

A. Žolinienė surinko $23- 
62, J Žolnieravičius — $20,- 
10, T Tvarjanienė — $19.60, 
J Vaičaitis — $18.17, M. Bu- 
bienė — $13.46, B. Kamin
skas — $11.20, P Oleck — 
$10.96.

Almira rinkikai daugiau
siai surinko: R. Stanislovas 
— $40.34, J. M. Bučinskas— 
i$26,32, M. Kasparaitis — 

50 $23.37, K Vaičiūnas — $16.- 
56.

Kolektoriai pasakoja, kad 
daugiausiai davę darbinin
kai ir vidurinė žmonių kle- 
sa, o kapitalistai veik nieko 
nedavę, o jeigu kurie ir da
vę, tai nedaugiau penkių 
centu.

“L. D.” Kom. raštininkas
L. šimaliunas.

GRAND RAPIDS, MICH. 
Iš lietuvių veikimo.

31 d. spalių buvo, prakal
bos komiteto “Lietuvių Die
nos”. Kalbėjo svečias K. 
Geležėlė ir vietiniai: K. Ja
kimavičius, P Kiaušius ir 
V. K. Liumas. Visi aiškino 
apie “Lietuvių Dienų” j r 
savo užduotis atliko gerai. 
Aukų surinkta apie $54.-

NASHUA, N. H.
“Lietuvių Dienoj” tapo 

surinkta $235.53. Nuo ba
liaus parengto 28 d. spalių, 
liko pelno $120. Nuo seniau 
buvo likę pelno nuo baliaus 
$200. Tokiu būdu vietos lie
tuviai viso labo surinko 
virš $500.00. 1

“L. D.” pirmininkas.
S. Zavadskas.

*
Žiemai besiartinant, LSS. 

168 kuopa sykiu su LD. ir 
S. draugyste nutarė rengti 
lavinimosi bei diskusijų va
karus. Nors čia inteligentų 
nėra, visi paprasti darbinin
kai, bet jie darbuojasi kiek 
gali ir kaip išmano.

Reikia pažymėti, kad čia 
neturime dūšių ganytojo, to 
dėl niekas vienų prieš kitus 
ir nekursto.

4 d. spalių buvo vakaras 
LSS. 168 kuopos. Sulošta 
veikalėlis “Jaunavedžių 
Naktis” ir dialogas “Kapi
talistas ir šmėkla.” Lošimas 
išėjo silpnokai, nes tūli ak
toriai nemokėjo' rolių, todėl 
sufliorius rėkė visa gerkle 
ir'tuomi gadino lošima.

M. Z. B.

EASTON, PA.
M. Mockaus prakalbos.
LPD. Laisvė buvo suren

gus M. X. Mockui penkie- 
rias prakalbas, bet jam pa
sisekė pasakyt tiktai dvie- 
jos. 1 d. lapkričio prakalbų 
tema buvo “Ar yra Die
vas”? 3 d. lapkričio — “Kas 
tai yra dūšia”? Medega im
ta iš biblijos. Vietos klerika
lai iš kailio nėrėsi, kad su
laikius prakalbas ir galų ga
le stojo kaip jie sugalvojo: 
primelavo miesto majorui, 
būk Mockus savo prakal
bose skelbiąs, kad tėvai gali 
gyventi su savo dukterims, 
o broliai — su seserimis ir 
kad vaikai neklausytų tėvų,- 
kad nėra dievo, dūšios, ne
reikia tikėjimo, ir jauni gali 
paleistuvauti, kiek tiktai 
jiems patinka. Vyrai gali 
pamest savo pačias ir lais
vai gyvent su kitomis ir tt.

Apie tokią purviną kalbą 
Mockus ir sapnuot nesapna
vo, kaip kad katalikai per
statė miesto majorui.

Majorui buvo prirodyta, 
kad Mockus taip nekalbėjo, 
vienok Majoro katalikiška 
širdis nepavelino Mockui 
daugiau prakalbų sakyt. 
Bet socialistai ir laisvos 
dvasios lietuviai nenusimi
nė; kaip greit kun. Mockus 
užbaigs savo provą su Wa- 
terburio fanatikais, taip 
greit pribus į Eastoną ir 
vėl sakys prakalbas.

Vietos lietuvių progresy- 
vė visuomenė, sykiu su sve
timtaučiais, mano kovoti 
prieš valdžią, kuri varžo 
laisves žodį, neleisdama Mo
ckui kalbėti.

STAMFORD, CONN.
30 d. spalių tapo užmuš

us Jonas Kunigonis 
Stamford stoties. Jis 
metus dirbo Armour mėsos 
kompanijoj. Minėtoj dienoj 
atvežė mėsą ant stoties.Tuo 
tarpu arklys pasibaidė gar
vežio, partrenkė jį po savim 
ir taip smarkiai sužeidė, 
kad už poros valandų mirė. 
Velionis buvo laisvų pažių- 
rų, skaitė darbininkiškus 
laikraščius, ypatingai “Lai
svę”, turėjo 25 metus am
žiaus ir buvo vedęs. Prigu
lėjo prie SLA. vietinės kuo
pos, bet pastarosios nei 
nariai, nei komitetas neda
lyvavo laidotuvėse.

Kompanijos, kurioj jis 
dirbo, darbininkai nupirko 
už $25 vainiką. Lydęjo į ka
pines 11 vežimų.

Pirmiaus velionis prigulė
jo prie šv. Jono draugys
tės, bet keli mėnesiai ją ap
leido iš priežasties privers
tinos ausinės. Vienok šv. Jo
no draugystė atsiuntė šešis 
vyrus palydėjimui ir neši
mui grabo.

Pasiliko moteris didelia
me nu liūdime.

Lai būna jam lengva šios 
šalies žemelė!

Nulindęs Giminaitis.

♦

♦ *

Neseniai “Laisvėj” buvo 
minėta, kad į musų miestą 
atvyko vyskupas. Pora mer
ginų, gavusių nuo vyskupo 
palai minimą, iš džiaugsmo 
pasiėmė porą sportelių ir 
nuvyko į Fitchburg, Mass. 
Ten bevaikštinėjant, suma
nė užeiti į “Parker House” 
Bet 3 vai. naktį įsiveržia į 
tą namą policija ir suareš
tuoja tas poreles.

Tai matot, kaip elgiasi 
musų lietuviai. Dabar iŠ tų 
porelių žmonės juokiasi ir 
sako, kad buvo suareštavę 
visą tautininkų štabą.

* \ ■
♦ ♦

5 d. lapkričio buvo susi
rinkimas LSS. 89 kuopos. 
Nutarta surengti koncertą 
ir visą pelną paskirti LSS. 
namui. Taipgi išnešta pro
testo rezoliucija prieš ne
teisingą suareštavimą IWW 
unijos vadų Šmito ir kitų. 
Protesto rezoliucija bus 
pasiųsta gubernatoriui.

Vakare buvo diskusijos. 
Diskusuota klausimas: “Ar 
socialistai griauna tikėji
mą”? Diskusantų buvo 6. 
Šios diskusijos buvo naudin
gos, nes daug svarbių klau
simų paliesta.

NASHUA, N. H. 
žodis p. S. Zavadskui.

“Laisvės” 89 n-ry p. S Za
vadskas rašo, būk aš ne
teisingai aprašęs p. Martaus 
prakalbą. Jis sako, būk 
Martus nesmeižęs socialis
tų.

Ne, p. S Zavadske, aš 
savo korespondencijoj ra
šiau tą, ką p. Martus kal
bėjo apie socialistus ir apie 
socialistų spaudą. Bereika
lingai p. S Zavadskas norite

GARDNER, MASS.
29 d. spalių buvo koncer

tas LSS. 89 kuopos. Pro
gramas susidėjo iš dainų, 
deklamacijų, monologų ir 
kitokių pamarginimų. Vi
si aktoriai savo užduotis at
liko gerai. Iš aktorių p-lė A. 
Asakevičiutė iš Waterbury, 
Conn., O Šeštokienė ir Mar- 
gaičiutė, 6 m. mergaitė, ga
vo dovanų.

Vakare buvo prakalbos, 
kurias rengė visos trįs srio
ves. Kalbėjo S. B. Micke-

• *
“Lietuvių Dienoj” darba

vosi 30 kolektorių ir jie su
rinko $341.80. Liet. Sūnų 
draugyste aukojo $100, ir 
šv. Petro ir Povilo draugys
tė . aukojo $100. Viso bus 
apie $540.00.

Daugiausiai aukų surinko 
Ona Vaitiekienė, socialiste. 
Mat, socialistai visame ka
me gabesni.

♦

* f
19 d lapkričio, Ryan Hali, 

bus prakalbos. Kalbės St. 
Michesonas. Pradžia 1 vai. 
pi pietų.

26 d. lapkričio, toj pačioj 
svetainėje, kalbės J. Ne
viackas. Prakalbas rengia 
Birutės draugystė. ’

LSS. 89 kuopos
Reporteris.

SULAIKYK
TĄJĮ KOSULĮ

pirma, negu jisai pakenks j kr t? systemai. Alaky 
palengvinimui ir iritacijoe praėaHnimui, vartok 

SEVERA’S
Balsam for Lungs

Severos Balsam:) Plaučiams). Netrukus patirsi, kad tatai yra 
atsakanti gyduolė, suteikianti palengvinimu nuo kosulio, 
peršalimo, užkimimo, spasmodiško smaugulio, oro triubelių, 
uždegimo ir gerklės skausmo. Kaštuoja 25 ir 50 centai.
Musų žodžiams patvirtinimui, Štai paduodame neseniai gautą laiš

kų: “Aš noriu Jums pranešti, kad Beveros Balsaiuas pilnai atsuko savo 
tikslui. Nuo pirmutinio dožo vaikai pradėjo sveikti, jų kosulys išnyko 
ir tie atakai nebesugrįžo. Apie du metui tam atgal mes vartojome tų ji 
Babuiną nuo kokliušo irgi su gera pasekme.“

J. Kowalski, Cutchogue, N. Y.

Reikalaujant gyduolių reikalauk Beveron Preparatna. Nu6j<s j ap
tiekę žiūrėti. kad gautum ko reikalaujama. Neimk kitokių bei užvaduo
tojų. Negalint gauti ko reikalaujate, rodyk tiesiai j

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.

*



LIETUVIAI!

Jam uždrausta.
Ponia, samdydama lioka

jų, sako:
— Tau čia bus labai ge

rai, tik tu turėsi sąžiningai 
tarnaut ir visus mano norus 
tepasipriešinimo išpildyti.

Liokajus, sunkiai atsidu
sęs:

— Vargiai- poniule galė
siu, nes daktaras tūlais da
lykais man uždraudė užsi- 
imdinėti.

— Nejaugi tu, kūmute, a- 
pie tai negirdėjai? Juk pu- 
s." mūsų miesto gyvento
jų žino tą istoriją.

— Labai gaila, kad aš pir
miau nežinojau, bet ir dabar 
spėsiu pranešti kitai pusei 
miesto, kuri dar apie tai 
nieko negirdėjo.

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

Reikalaudami informacijų įdekite štampų 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.
Kurie turit savo gimines paimtus nelaisvėn Vokietijon, galit siųst 

pinigais ir laiškus per mano Bankų.
Kas norite atsiimt savo gimines į Ameriką, kreipkitės prie mane. 
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 bankos yra gvarantuotos, per New Yorko ateitą, užtat jūs 
pinigai užtikrinti.
Parduodu farmas, lotus ir namus. Padarau ir užtvirtinu visokius 

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

VISOKIOS RODOS-PATARIMAI DOVANAI.
Kreipkitės šiuo adresu:

BANKER JOHN KOVACS
n u Filia: 155 CLINTON AVE.,Grand Street, maspeth, l. i. n. y.

Borough Brooklyn.
36

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ.

C/J

K

■V
O

SUČĖDYK PINIGUS 
IR SKAUSMĄ.

i

Bjauriausias sknassaas dantų 
sustabdomas antsyk. IŠTRAU
KIMAS danties atliekamas be 
mažiausio skausmo. Artistiš
kas “bridge” ir “plate” darbas 
atliekamas mano moderniška
me ofise už prieinamą kainą.

DR. J. LIEBERMAN
DENTISTAS

408—410 So. 2nd SU 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 8020.
Kalbame Lietuviškai, Lenkiškai 
ir Rusiškai.

3

AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ?

GARSAS GERIAUSIA KEPTUVE
Kepa geriausią duoną iš 
Cystų ruginių miltų. 
Teipat įneš kepame ge
riausius keiksus veseli- 
jorns ir kitokiems poki- 
liams *******

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

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

LIETUVIŠKA

APTIEKA

Pamėtė apetitą.
Pati, padavus vyrui valgy

ti, sako:
— Kodėl tu dabar neval

gai? Juk sriuba labai gera.
Vyras, padėjęs ant stalo 

šaukštą:
— Negaliu valgyti, nes 

sriuboj radau tavo plauką.
— Ar matai koks pasi

darė! Kada buvome neve
dę, tuomet gatavas buvai 
mane visą praryti, o dabar 
jau nenori ir vieną mano 
plauką suvalgyti? Aš noriu 
žinoti, kur dingo tavo pir
masis apetitas?

— Pamečiau, —liūdnai at
sakė vyras, prasišalindamas 
nuo stalo. <

Negali paskandinti
— Ir vėl tu girtas? Kodėl 

nepaliauji gėręs?
— Žinai, tamsta, savo ne

laimę noriu degtinėj paskan 
dinti.

— Bet tas tau nesiseka?
— Negaliu paskandinti ir 

gana. Matomai mano nelai
mė moka gerai plaukioti, 
todėl ir nenuskęsta.

Laimingas apsivedimas.
— Stebėtinas dalykas, aš 

pirmą sykį girdžiu, kad 
tamsta vedęs. Na, ar jautie
si nelaimingas?

— Vargiai galima rasti 
laimingesnį iš jaunavedžių, 
nes praslinkus savaitei lai
ko, pati su kitu pabėgo.

A T Y D A
Draugystėms, Kuopoms ir Kliubama!

Išdirbu visokias
KOKARDAS, “BADGES”, GUZIKUS 

IR ŽENKLELIUS
Visokiems piknikams, šermenim! ir 
t. t. Darau visokius Medalius ir vi
sokias

Ant
•lunčiu

atspaudas draugystėms, 
kiekvieno pareikalavimo prl- 
sampelius.

A* STRUPA8
Novelty Manufacturer

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

APDRAUDA
(INSURANCE

Biznių visokios rūšies pardavi
mas ir pirkimas.

PATARNAVIMAS VISOSE 
KALBOSE.

Kreipkitės prio

J. R. GAYSON & CO.
P. BALTRŪNAS, Menadžeris.

85 BANK ST., ' Room 7
WATERBURY, CONN.

Juozas Garšva

SERGANTIEJI! AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ IŠ 
PRIEŽASTIES LIGOS?

LIETUVIŠKA

Žemiau paminėtas gyduoles galias*
apturėti per pačtą:
Nuo Reumatizmo ...................
Kraujo Valytojas ................... 1.0t
Vidurių Reguliatorius ...............
Trojanka ........... 25c., 50c ir

Ir visokias kitokias gyduoles nw 
visokių ligų, kurios čia dar nepamini 
tos, galima gauti per pačtą.

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avensia

BROOKLYN, N. Y. K

NEWARKO
AKUŠERKA

Pabaigasl Imperatrici Marij A- 
kašerkų mokyklą Peterburge ir 
Dipliomuota New Jersey valsti
joj. Tari paikiai pasekmes 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi gerai apsipažinas aa simpte- 
mais visų moterškų ligų ir rei
kalai esant, galite gauti patar-

O. STROLIENS
Jauniškaiti

Walnwt SL.NEWAR, N.J.

fal.fona. 40g| Markai

Laimingiausias pasauly 
žmogus.

Tūlas žmogelis, norėda
mas toliau važiuoti gel- 
žkeliu, sumanė apdrausti 
savo gyvastį. Apdraudos a- 
gentas, įkalbėdamas kad jis 
ant daugiau apsidraustų, 
sako:

— Tik tu pagalvok ko
kią naudą turėsi iš apsi
draudimo, jeigu kelionėje 
nusilauši ranką, — gauni 1.- 
000 dolerių, jeigu nusilauši 
abi ranki, — gauni 2,000 do 
lerių, jeigu neteksi rankų ir 
kojų, — gausi 5,000, bet 
jeigu neteksi galvos, tuomet 
būsi laimingiausiu pasau
ly žmogumi, nes gausi 10,- 
000 doleriu, fe

< ?!

140 EAST 22 ST,N.Y

......

rrMII.!'?

Diena po dienai, metas po metui 
užsimu gydymu sergančių žmonių. 
Persistatykite sau, kiek aš išlydžiau, 
kiek palinksminau gyvenimą. Jeigu 
jumis gyvenimas įkirejo vartojant 
visokias gyduoles ir jaučiatės nuo
lat blogiau .tuomet, nieko nelauk
damas, kreipkitės pas gerai supran
tantį daktaru ir specialistą

DR. LEONARD LANDES
Jis jums be pinigų patars, ką da

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

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 šlapumo. Neat įdėliokite 
ant rytojaus, bet tuojau ateikite pas 
gerai žinom

D R. L
Ofiso vai

GRABORIUS (Undertaker)

Į LIETUVIŠKA I
* MUZIKOS $

Konservatorija

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS.
Išbaisameoju ir laidoju namiraa!**- 

ant visokių kapinių.
Parsamdau Automobilius ir Karie 

tas Veselijoms, Krikštynoms ir šiai) 
pasivažinėjimams.

Ofisai:
144 N. 5th St., 264 FRONT SI 
Brooklyn, N. Y. C. Brooklyn, N. 1 
Tel. 2320 Greenpoint

Telephone 7867 Mat-

DIDELA PROGA

DEL VYRU NUSILPNEJISIU

395 Broadway,
m So. Boston, Mass.
Ga Atdarė mokslo metus ir
įn mokina dainavimo, kompo-
v* zicijos ir visų klassiškų in-
& strumentų. Inkorporuota

1915 m. ir duoda baigusiem 
įį mokslą paliudijimus.

Direktorius
M. PETRAUSKAS.

Jonas MATHUS
GERIAUSIAS DlDtlAiisuaa 

IR SVARIAUSIAS HAlJft- 
NAS VISAM SO.

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

JONAS MATHU8
(Lietuvis Savininkas)

S42--344 W. Broadway 
So. Boston, Man.

(Dešimts žingsnių nuo Lietuvių 
Labdarystės Draugijos D*oae).

REIKALAUKIT MUSŲ KNYGOS!

Teisybe Apie Plaukus!
Parašė garsus Europos specialistas. Jeigu jus norite turėt dailius h 

gražius plau kus sekite Calvacura’os būdą.

Nelaimingas žmogus.
Tūlas žmogelis, susitikęs 

savo draugą, sako jam:
— Klausyk, Jonai, kas 

tau yra? Tavo veidas paba
lęs, išrodai baisiai nusimi
nęs, ar tu, kartais, nesergi?

— Daugiau, negu sergu’ 
Tik tu pagalvok, koks mano 
gyvenimas: turiu kelis išlai- 
mėjimo bilietus — nieko ne- 
išlaimiu, apdraudžiau savo

Šis paveikslėlis parodo, 
kaip mūsų ambasadorius 
Gabrys, pabėgęs iš Pary
žiaus ir užlipęs ant augšto 
namo, žiuri ar toli pasiliko 
jo informacijų biuras. Da
bar jis nori inkurti naujoj 
vietoj biurą, bet neturi pini
gų. Amerikos lietuviai turė
tu atjausti jo nelaimingam 
likimui ir parinkti aukų, nes 
jis taipgi priskaitomas prie 
pabėgėlių ir nemažiau nu
kentėjo už tuos, ką iš Lietu
vos pabėgo. Apart to, buvusį 
jo biurą užvaldė žiurkės ir 
sugriaužė visūs dokumen
tus, kurių' nespėjo iš 
biuro išnešti.

EONARD LANDES 
nuo 10 vai. ryto iki 8 

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

3rd Ave., New York City.

ANT LYTIŠKU ORGANU

DENTISTAS
Gvarantuota ant 20 metų

Uždėjimas kepuraitės 22 k. ... $5.00
Užplombavimas 50 c. ir augščiau.

Išvalymas .................................... 50c.
Nžplombavimas auksu ........... $1.00

<■ Skaudantį dantį duok ištraukti 
ryte, o vakare apžiūrėt.

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

1-mos gatvių.
BROOKLYN, N. Y.

Kalbame lietuviškai.

CALVACURA’OS BUDAS, 
vra natūralia būdas, kurio pasekmės! 
yra nepaprastos.

gyvastį nuo ugnies, bet ne
degu ir gana, įsirašiau į 
draugystę, kuri išduoda po- 
smertinę — nemirštu: pa 
gabaus, apdraudžiau pa
čią nuo pabėgimo su bur- 
dingieriai, bet ir ta nebė
ga! Na ,ar prie tokių gy
venimo aplinkybių gali 
žmogus būti linksmas?

Pas daktara.
Daktaras. — Kas tamstai 

yra, kurioj vietoj jaučiate 
skausmą?

Ligonis. — Šoną baisiai 
skaudu, negaliu prie jo nei 
prisiglausti.

Daktaras. — Dabar su
prantu. (Valandėlę patylė
jęs). Žinai, tamsta, jeigu 
prie šono negalima prisi
glausti, palikime jį ramy
bėj, o tamsta man už patari
mą užmokėsi dolerį.

Ji pasiskubins.
Dvi susiėjęs kūmutės kal

basi tarpe savęs:

Kas atjaučia Lietuvos 
vargams ,tas privalo aukuo
ti ir Gabrio sušelpimui!

Bedievių darbeliai.
— Žinai, Kaulai, “Drau

gas” piktinasi iš bedievių 
darbelių, bet jis turi teisę 
ir piktintis.

— Kodėl tu, Jurai, taip 
manai?

— Žiūrėk, bedieviai ir 
socialistai jeigu tik negali 
su savo pačiomis sugyventi, 

*tuojaus nuo jų pabėga. Ai
tai padoru taip daryti?

— Suprantama, kad nepa
doru, bet socialistai nemoka 
taip elgtis, kaip kunigai. 
Pastarieji nebėga nuo gas- 
padinių, bet jas išsiunčia į 
kitus miestus o atsiranda ir 
tokių, kurie pasiunčia į 
dangaus karalystę, kaip 
kad padarė kunigai Šmid- 
tas, Richesonas, Macochas ir 
kompanija.

Telephone Yards K&l ar 1KI

TIKRA LIETUVIŠKA A DTI KT ACHICAGOJE Ari ILK. A
eiiaikoiat kwogerlaaslas vaiatas. cildela atyda iOptldara 

isecptaa kaip Amerikos, taip Ir Karopea daktarų. PatariaiBis pas 
laiškas aataikiam dykai. į

Savininkas ir Praviaorins
F. A. JOZAPAITIS

8891 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL.
Gyvenine Telephone Drover 7781.

, 1

Prlsiunskitc mums tik 50c.
NusilpnoJIe ant lytišku organu vyra!, 

kaip tai nerviu, paliks Išttydynti ant visa
dos per vartojimu. gyduolių NOVO. Tai 
yra, galima pasakyti, cudatine gyduolė, 
kurios išgydo jau tuksiančius vyru ser
gančiu lytiškoms ligoms, .Jei esate ser
ganti ant lytišku nusilpnėjimu, kad ken
kia jums betvarke nerviu, kad nastoet 
vyriškumą, kad esate nusilpnejeslain 
padejimy, šaltos raukos arba kojos, galvos 
sopėjimai, užketojimai viduriu, nev (l ini
niai skilvio, inkstu ligą arba kitos ligos 
nuslys, nemielus sapniai, baime sutikti 
žmonius, k ip tai daro nekurto, paliksiu 
išg.vdynti per vartojimų gyduolių NOVO. 
Gyduoles tas i trumpa laika padaris jus 
sveikais, tvirtais ir laimingais, tada gi 
galima bus nauduoti* gyvenimu Ir jo 
ypatiberns. Del atydos, idant pertikrinti 
jus apie tai, kad NOVO gyduoles tą pada
ris, Išslunstno jums DYKAI kompletišką 
kursą tu gyduolių, užtektinai ant 16 dienu, 
kada gi prislunste mums savo antrašą ir 
pavarde, taip gi sykiu 50c krasos ženkle
les arba sidabru del aptnokejima HeĮSu 
persiuntimą. Malonėkite atkreipti atyda 
ant to. kad tai nėra maža dėžutė, bet 
komletiškas kursas išslgydymtti, užtekti
nai ant 15 dienu, labai tanke yra užtekti
nai Išslgydytnui. Ta proga yra vien 
svarbia ant trumpo laiką. Rašykite mums 
neat įdėliokite, talp-gl praneškite* kokiam 
laikrašti skaitlio ta apgarslnlma ir mes 
Išsiunsine jums t uolaus tas gyduoles.

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

Ponas Jonas Malavin rašo munuj 
Tas prisiųstasis baksukas ant pa
žiūrėjimo, kurį pavartojus, pradfeje* 
plaukai 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 II. Wedin sako: Aš pavar
tojau Calvacura No. 1 ir mano plau
kai sustojo slinkų ir dabar yra svei
ki

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

Poni Lina Belperio, kurios pa
veikslas čia telpa, prisiuntė laba), 
svarbų dokumentą, kuriame sako 
kad pavartojus Calvacura būdą, dav£ 
pt ikiausius rezultus man ir mane 
veikams. Mes norėtume pasiųst kopi
jų šio dokumento.

PLALSKANOS.
Jeigu turite plaiskanų — reiškia 

greitu laiku neteksite plaukų.
GERAS IŠTYRIMAS.

Patraukit šukomis per plaukus ir 
Jeigu pasiliktų plaukų tai pasirūpink 
juo? gerai ištirti. Jeigu šaknjs išro
do tamsios ir lyg numirę, tai tuojane 
jiems jieškokit pagelbos, jeigu neno
ri likti plikagalviu.

AK JUS KANKINA PLAISKANOS? ATIDĖLIOJIMO DIENOS PAVO- 
j Plaiskanos? JINGOS.

Plaukų slinkimas? x Jeigu jus kankina bile kuri liga it1
Niežėjimas arba peršeėjimas ! ša,e minetlb neapstleiskit bet bandy- 

skuros? jkit išsigydyt tuojau. Reikalaukit mu»
• Ar jus esate plikas, ar arti to? Į iliustruotos knygos vardu “Teisybė 

Ar neslenka plaukai? apie plaukus.” x__

| Duokit progą pertikrinti ant musų 
j iškoščių.

ČIA GALIMA UŽSIRAŠYTI “LAISVŲ

ESBT’V &Tel. 885 Greenpoint. tn

SENIAUSIA UŽEIGOS fl
VIETA PAS S

A. SHRUPSKI |
Pas mus galite gauti ska- W| 

nlauslo alaus, puikios degti- W 
nės ir skanaus vyno. Pa- w 
tarnavimas puikiausias, at- ■ 
eikite, o persitikrinsite. ■

61 S. 2nd St, 1
BROOKLYN, N. Y. 1

KIEKVIENAI MOTERE1 ŽINOTINI
JOSEPH LIPMAN, fit D.

Specialitsas Moteriškų ligų 
314 E. 50th St., New York, N. I

OFISO VALANDOS:
Iki 10 vai. ryte; nuo 1 iki 2 vai. p* 
piet ir nuo 7 iki 8 vai. vakare;

Nedėliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs liti 

rlame ir pasakome vi as ligas ir pa 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusiems U 
goniams parūpiname vietą, kol gydo 
si. Reikalui esant, kreipkitės, 
apžiūrėsime ir duosime prietelišką re 
dą. Patarnavimas visai pigus. Neui 
mirškite mano antrašo.

DR. J LIPMAN
814 N. iOth St., NEW YORK, N. Y. 

Kalbame lietuviškai,

Jei nori, kad gerai iŠ ro
dytum, pirk skrybėles, marš
kinius ir visus aprėdalus pas

Iš BANDYKIT
kad Calvacura, natūralia būdas gi- 

dymo sustabdo plaukti slinkimų, pra
šalina plaiskanas. niežėjimą skuros 
ir padaugina augimą. Mes pasiųsimo 
vaistų vertės $1.00 baksuką Calvacu- 
rą N. 1 ir knygą “Teisybė apie plau
kus”, jeigu prisiųsit mums savo var
dą, adresą ir 10 c. pinigais ar mar
kėmis, kas liudys, kad reikalaujate.

KUPONAS No. 545 A.
įgalioja gauti baksuką Calvacura ver
tes $1.00. (dviem savaitėm gydymo).

No. 1 ir musų knyga “Teisybė apie

plaukus. Iškirpkite šitą kuponą ir 
pasiuskit 10 c. pinigais arba markė
mis.

Pirma " 4tą nedėlią 6tą nedėlią 
MOKSLIŠKAS GYDYMAS.

Union Labaratory — vienatini A- 
merikos agentai. Garsus Calvacura 
Bintas - gydymas.

Box 545 A. Union, N. Y. U. S. A.

K. LIUTKŲ.
Apie gerumą tavoro ir tai- 

aingumą kainų, nereikalinga 
girtis. Nesą visi brooklynie- 
čiai gerai žino, kad pigias ir 
geriau niekur negauni, kaip 
pas

K. LIUTKUS
131 GRAND ST., 

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

J. ABAZOR1US
Užlaiko puikią užeigą CAFE, po Nr. 

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

(89—91)

i 14 mokę s tas lekcijas jau mokosi |

į Kalbėti Ir Rašyti Angliškai į 
į Jei netiki šitun pranešimui, tai perskaityk j 
? pirmą lekciją, o persitikrinsi ar teisybe. ’ 
i Prisiųski 10 centų, o tuojaus gausi lekcijų. Į 
i MOHTELLO CORRESPONDENCE SCHOOL, 
Į MONTELLO. MASS.



LAISVE

MOKSLEIVIS PRAŠO 
PAŠELPOS.

S

Draugai!
Nors sunku ir skaudu 

melsti pašelpos, bet kada 
gyvenimo aplinkybės prive
da prie to, tuomet nelieka 
kito kelio, kaip tik maldauti 
pašelpos. Tas pats ii- su ma
nimi atsitiko —gyvenimo 
aplinkybės prislėgė ir dabar 
esu priverstas šauktis pa
gelbės, nes kitokio išėjimo 
nesurandu.

Nuo 1912 metu mokinuo- 
si ir Kuosomis nuo mokslo 
valandomis dirbau, kad ga
lėčiau pragyventi ir už mok- 
s»ą užsimokėti. Nors per tą 
laiką daug prisiėjo panešti 
vargo ir skurdo, bet visgi 
užbaigiau Casino Technical 
School. Užbaigęs šią mokyk
lą, 1914 m. Įstojau i Carne
gie Technoliogijos Institu
tą. Dienomis prisiėjo sun
kiai dirbti, o vakarais kur
sus lankyti. Kol turėjau jie- 
gu, nepaisiau baisaus skur
do ir ilgų darbo valandų, 
tęsiau savo mokslą. Paga
lbaus profesoriai pasakė, jei
gu. aš noriu užbaigti piešimo 
kursą, turiu pradėti lankyti 
dieninius kursus, kadangi 
1 nkant vakarinius kursus, 
to negalima atsiekti, nes 
sutaisymas tūlų dažų būti
nai reikalauja dienos švie
sos.

Piešime turiu talentą, nes 
lankydamas vakarinius 
kursus už dekoratinius pie
šimus gavau pirmo laipsnio 
nedali. Profesoriai, maty
dami mano talentą, patarė 
man kaip nors baigti pilną 
piešimo kursą. Jeigu ir to
linus man taip seksis, kaip 
iki šiol sekėsi, į porą metų 
n anau užbaigti piešimo 
kursus ir tapti dekoracijų 
piešėju.

Iš priežasties didelio 
skurdo ir nepajiegimo už
baigti mokslą, kreipiuosi 
prie draugu socialistų ir pa
šelpimų draugysčių mal
daudamas pašelpos, kad ga
lėčiau užbaigti pradėtą 
mokslą. Pabaigęs mokslą, 
pasižadu su jumis, drau
gai, dirbti, kiek mano jiegos 
pavelys. Draugai, neatsisa
kykite man pagelbėti, nes 
febai sunku dirbti ir mokin
tis, o mesti pradėtą darbą ir 
jau tiek skurdo pakėlus, ne
sinorėtų, nes viskas niekais 
nueitų.

Pasitikiu, kad draugai ir 
plati visuomenė atjaus ma
ne vargingam padėjime ir 
nors kiek sušelps mane.

Carnegie Technologijos 
Instituto dailės studentas

J. J. Karpavičius.
2029 — 5th Avė.

LIETUVIŠKA APTIEKA.
Šluomi pranešame, kad gavome daugybę daiktų, reikalingų šiam 

sezonui. Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiekų, galima 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi šit®-' 
kių vaistų: 1) MIXTURAS, labai geras nuo kosulio vaikams ir dide
liems, bonka 25c. ORRAPH’AS, Liniinentas dėl reumatizmo. Bon- 
ka 25 ir 50c. 3) Tikra lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir 50e. 
ŽUVIES TAUKAI, reikalingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 5) {VAI
RUS'VAISTAI DfiL ATAUG1NIMO PLAUKŲ ir TONIC’AS. 6) 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonus, perfuinoa Ir 
visokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas dėl vi
durių. Bonka 50c. Kraujo Valytojas — bonka $1.00. Mūsų aptieks
ite kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atsilan
kyti. Visas persiuntino lėšas apmokame męs. Siunčiant laišku#, 
galima siųsti pinigais arba įtampomis.

I. SHAPIRO, Li®tnvižkaa Aptiekorius
A10 So. 2nd Street, kampas Union An a

Skyrius: 745 Driggs Ave., kampa# 2nd St., Brooklyn, N. Y.

APTIEKA.
Gyduolės teisingos, patarnavime* 

draugiškas ir kuoman agiausias. Gy 
duobes galima gauti per paČtą ir ypa 
tiška!,kokios tik pasaulyj vartojamo* 
Ypatingai užlaikau puikias sekančia, 
gyduoles:

Nuo
Nuo
Nuo
Nu©

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

kimo ..........................
Dėl ataugimo plaukų ... 
Nuo vištakių (užtrynlmo 

kojų .....................

DRAUGIJOS, KURIOS TURI “LAISVĘ” 
SAVO ORGANU.

8

Mokslo bereikia Jieškoti
Dėlto, kad meš nurodome kaip lengvai išmokti anglų kalbų, aritmetikų ft. 
fVetuvh: kalbos gramatikų savo namuose Huosame laike. Visi išmokate 

Nurodymai ir knyga DYKAI. Jdėk stempų. Adresas:

SJetuviu Korespondencijiae Mokykla. 1327 N.RobevStChica^

21.0# 
50c 
75e 

slin- 
$1.06 
$1.08 

ant 
25c.

Tikra lietuviška trojanka 25 50c.ir$l 
Taip-pat visokių vaistų dėl visokiu 

lytiškų ligų kaip dėl vyrų, taip ir d* 
moterų. Visokius patarimus duosi* 
dykai. Klausianti per laiškus, tepri 
siunčia tik krasos ženklelį atsakymui 

Receptus sutaisau teisingai Ir s# 
didžiausiu atsargumu. Taigi, lieta 
viai, visados kreipkitės pas mana, * 
būsite užganėdinti.

FEE. KUDIRKA.
Lietuvis Aptiekorius ir Savininkai

€>4 Grand St, Brooklyn,N.I

A. P. L. A. DR-JOS CENTRO VAL
DYBOS IR K U PŲ SEKRETO

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas J. M. Maskeliūnai 

2025 Colwell St., Pittsburgh, Pa.
Pirmininko pagelbininkas J. A. Rūkas 
3015 Slayton St., N. S. Pitts’ 'irgh.I’a. 
Centro Sekretorius J. 
1111 Market St., N.S. 
Centro Iždininkes K.

& Carson Sis.,S.S.
Turtų Kontrolės

Urlakis,
313 Sixth St.,

12

Mažiukna 
Pittsburgh, 
Vars.š’8, 
Pittsburgh, 
Komisija:

P .

Pa.Charleroi,
W. Urnežis, 1429 Reedsdale St.,

N. S. Pittsburgh,
W. Markūnas,

2120 Forbes St., Pittsburgh,
Kuopų sekretorių adresai:

1 kuopoa — J. I. Alexis,
P. O. Box 344 North Diamond

Pittsburgh,
2 kuopos P. Francikevičiua,

222 Sagamore St., Espleln, 
Pittsburgh, P*-

Pa.

fita.
Pa.

5

Ant 21

KLUMPAKOJIS

TURĖK MUZIKĄ SAVO NAMUOSE 
Pilni namai linksmybės iš vieno gramafono. NUSIPIRK! F SAU VIENĄ 
Duodame ant išmokesčio. Turi dolerį ir gali būti savininku gramafono

Naujausio išradimo vargonas. 
Sitų vargonų galima neštis ant balių, 
Piknikų, nes jis susideda iš 4 kavalkų, 
išrodo kaip boksas. Šitų 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. Reikalaukit ka 
talogo su visomis kitomis mašinomis.

b

7
Pu.

kuopos, J. Galginas, P. O. Box 118, 
Laupurex, Pa. 

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

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

kuopos, A. Žvirblis,
2228 Forbes St., Pittsburgh, Pa.

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

Box 283, Arnold, Pa.
10 kuopos, V. S. Kiukas,,

713 McKean Ave., Donora, Pa.

St.

LAISVĖS SŪNŲ DRAUGYSTĖ, 
MAHANOY CITY, PA. 

V»ldybo8 adratfali 
Pirmininkas W. Žemaitis 

312 E. Centre
Pirmininko p*irelbininkan P. įsėda, 

' 315 E. Centre St. 
Protokolų raštininkas A. Ramauckae, 

1025 E. Pino 
Finansų raštiniu. P. PetčiullH, 

1227 E. Pina 
Iždo tructisal; A. Račkauskas,

Tenth St., J. Baukus, 1121 E. Ma- 
hanoy Ave., W. Simnišklu, 1227 E. 
Mahanoy Avo.

Maršalka W. Svintickas,
515 W. Pina 

Susirinkimai atsibūna paskutinį 
nedėlį kiekvieno mėnesio 7 vai.
kare Juozo Margelio svetainėj, 60 N. 
xVlain St., Mahanoy City, Pa.

St.

st.
89

Bt. 
pa- 
va-

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, ILL.

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

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

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

166—-10th St., North Chicago, 
Kasos Globėjai: M. Rėkia,
1329 N. Jackson St., North Chicago, 
Ill.

St. BuČia, 1408 So. Park Ava.
Waukegan, 

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

Pagelbininkas J. Werdauskig.
Susirinkimai ..taibūna kas 

nedėlia kiekvieno mėnesio 2 vai. po 
pietų, Liuosybės svetainėj 801—8th 
St. & Sheridan Rd., Waukegan, 111.

111.

III.

111.

Ill.

Ill.

Ill.

Columbia Grafonola, kurj 
čionai ant paveiksi ūko

ma-
re-

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

Kairia

Tokio pat išdarbio kaip num. 
didžio ir pločio, tiktai 

sunumeravimo rekordų ir
No.75

85 
be 
automatiško išmetimo.

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

$85.00

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

No. 25. Columbia Grafonola. Pąda- 
rtyas iš rauodnmedžio, puikiai 
išdabintas. Didumo 15JX15L

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

E 2360.

Klumpakojis
Kokietka Polka Ir klumpa
kojis.
Varpelis. Valcas Dr. Kudirka.

Mano mielas. Polka.
Armonikų duetai,.

E 2581. Gražioji. Po’ka.
Pavasario rytas. Valcas.

E 2582. Kalnų augštumas. Valcas.
” Kariškas maršas.

E 2706. Žemaičių Polka.
” Gudri. Mazurka.

Ir daugybe kitokių lietuviškų, 
aišku, lenkiškų rekordų.

Pa- 
ar- 

Didis
No. 50. Columbia Grafonola. 

rinktinio raudonmedžio ir 
žuolo puikiai šlipuotas. 
21įX18i ir 18 col. augščio.

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

Telephona 595 Greenpoint.
Daktaras J. MISEVIČE

Specialistas širdies k 
Plaučių ligų.

8—10 ryte 
12—2 po piet 
6—8 vakare.

270 BERRY STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Nuo
Nuo
Nuo

Akmens
Gelžkelio laik
rodis, šmbelia 
užsukamas, vy
riško didumo, 
rašytais dubel- 
tavuis virš ai a, 
ant 20 met* 
apauksuotas. 

ypatingai gelžkeliaLabai teisingas _. „ „
važiuojantiems žmonėms, kuriem rel

it kia visuomet tikras laikas žinoti. 
T Gvarantuota ant 20 metų. Ypatingas 

pasiulyjimas. Mes išsiųsime šį laikro
dėlį ant kiekvieno adreso už $5.71 
C. O. D. ir persiuntimo kaštus, sa 
teise jums viską peržiūrėt. Jei busi 
neužganėdintas, nemokėk nė cento. 
Atsiminkit, jūs užmokėtumet už tokį 
laikrodėlį apie $25.00, jei pirktumėt 
kitur. Puikus auksuotas lenciūgėlis ir 
kabutė dykai su kiekvienu laikrodi-

“* EXCELSIOR WATCH CO.
Athenaeum Bldg. CHICAGO, ILL,

Įsitėmykitl Galima įgyt labai gerų 
grafofonų su 12 dainų tik už $15.00. 
už kurį turėtum mokėt 25 dol. ,Parduo- 
danj taip pigiai todėl, kad geriau pasi
garsinus.

Reikalaukit katalogo.

No. 60 H. Columbia Grafonola. Pada
rytas iš auks-aržuolo medžio, 
kaip kabinot taip ir triuba.

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

No. 2 H. Columbia Grafonola. Ar- 
žuolinis labai gerai padarytas, •- 
namaliuotas žaliais ar raudonai* 
ruožais, metalinė truba.

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

kaip No. 2 bot biskį dides
nis, pagerinta mašinerija, tri
mis sprenžinomis, aržuolinia 
14ž colių pločio ir 7 į augščio.

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

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

I CIRDFS 103 Gran<1 Street> Br®ok|j™> N-YJe xJllAlzJLikJe TEL. 4659 GREENPOINT

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. MorkU, 

79 Bond Street,
Turtų rast. P. Kardokas, 

220 Court St.
Iždininkas: J. Yužapaitis, 

234 Clark PI.
Iždo globėjai: E. Makutienieni, 

149 Clark PI.
” D. Grigutfa,

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 j kitus 
musų draugus, o atsakymo dar ne
gavome. Taigi meldžiu tuojaus duo
ti atsakymų.
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 J«»v Eye See Ave.

Turtų sekretorius J. Žemaiti«, 
1133 N. Wisconsin St., 

Iždininkas N. Vaitiekūnas, 
931 Walnut St.,

LBD. laiko savo susirinkimu* kas 
trečių nedėldienį kiekvieno mėnesio, 
Winter Hali, 412 6th 8t., Rati
ne. Wi.

Vice-pirmininkas B. Vosylius, 
585 Island Ava, 

Protokolų r-štininkaa O. Užballdii, 
622 Holla 0A 

Finansų raštininkas P. G. Alekiyaaa, 
1516—14th AVa, 

Iždininkas S. Buzinskis, 
719 Lincala

Kasos globėjai:
A. Kunca, 829 -Island Av®.
P. Kazokevičius, 1530 West Si. 
Maršalka P. Vaitkus, 416 Wall 0k. 

Organo prižiūrėtojas:
A. Kelly, 1032 Loomis St.

Susirinkimai atsibūna pirmą n®dlL 
dienį kiekvieno mėnesio, 1010/ 
Main St., 2 vai. po pietų. 
- r--iro i iu»~TMnrinn—miniiinr 
VALDYBA C. L. T. D. D. MIRTOR 

CLEVELAND, OHIO. 
Pirmininkas D. Petrauskas, 

1600 Organ Ava, 
V i t* -pirmininkam T. Rimkus, 

1830 Russell RA 
Nutarimų raštininkas K. Petrikoala, 

1627 E. 33rd it 
finansų raštininkas A. Baniai!*, 

1830 E. 17tb fl 
ždininkas T. Neura,

2202 Hamilton Ava.
Kasos globėja* V. 1 vanauskiūtA, 

1462 E. 83rd MA 
Dainų repeticijos atsibūna kiekvie

ną seredą nuo 7:30 vai. vakar® 
Star svetaines, 2041 Hamilton Ava.

Mėnesiniai susirinkimai atsibftaa 
tas trečią pėtnyčią kiekvieno mėnaala 
nuo 7:30 vai. vakane ant Star sve
tainės, 2041 Hamilton Av®.

Knygynas, saldumynų kraatavA 
2047 Hamilton Ave.

Knygos išduodamos skaitytojaaM 
ant 7:30 vai. vakar®.

Knygius K. Luobikis, 2364 K. Si, 
Jos Menčinskas, 

7214 Hacker avė.
Nutarimų rast. H. P. I’ratkionia, 
1527 E. 23rd st. Cleveland, Okie.

DRAUGIJA SŪNŲ IR DUKTRMUi 
MELROSE PARK, ILU 

Pirmininkas K. Jankauskas, 
P. O. Box 749, Meiros® Park, lit 

Pagelbininkas D. Rimša,
P. O. Box 849, Melreaa Parkų III. 

Protokolų raštin. Alek. M®rkaa, 
Ut)7—i’ini. Ava., Mair&se Faxft, Uk 

b®x m. 
Fia. raštin. W. Etrandll®, 

1814 8®. 50th Ava., Clcsre, IMi 
Hdiuinkac F. Lapinski,

P. O. Box 110>, MtlreaaAR 
P. O. Box 1109, Melros® Park, lit 
Iždo globėjai: W. Janėnas Box 671 ta 
J. Snarskis, P. O. Box 761, Mahree® 
Park, 111.

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

Susirinkimai atsibūna kaa titaMc 
savaitę kiekvieno mėnesio Frank aed 
James svetainėj, 23-čia A v®, ir Lake 
gatvė, apie 1 vai. po pietų.

LIETUVIŲ PAŠELPINftS DR-8TR1 
“LAISVĖS”, EASTON, PA.
VIRŠININKŲ ADRESAI: 

Prezidentas L. Bačkis,
668 Northampton St, Eaatea, Pa. 

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

Protokolų raštininkas ir organe 
žiūrėtojas Alex Vituris,

223 Se. Maple st. Easton, Pa. 
Finansų rast. Mar. Urba,

606 Northampton St, Eastea, Pa* 
Kaperius J. Jankauskas,

1820 Fairow Ave., Eat1-," Fa, 
Kasos g’obėjai:

A. Biga, 1021 Elm St, Easton, Pa.
A. Meškauskas, 1222 Pin® Ml,

Easton, Pw 
Maršalka J. Garni®,

634 Ferry St, Eatsen, Fs 
Susirinkimai atsibūna kas rr aaf 

pėtnyčią kiekvieno mėnesio anglų ae- 
cialistų ruime po No. 439 Northamp
ton St., Easton, Pa.

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

Pirmininkas D. Petrauskas, 
1600 Oregon avė. , 

Vice pirm. T. Rimkus, 
1062 Ansel Rd.

■ Nutarimų rast. H. P. Pratkionls, 
1527 E. 33rd St,

Fin. rast. Antanas Banelis, 
1447 E. 25th Str.

Ižd. T. Ncura,
2202 Hamilton avė.

Kasos globėja V. Granauskiutė, 
1452 E. 33rd Str.

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

Knygynas randasi Neuros krau- 
tuvčn,2047 Hamilton avė., knygos iš
duodamos kiekvienų panedėlio vakarą, 
nuo 7:30.
Knygiai, Franas .Tumosas

3570 E. 72nd St r.

LAISVES MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 
COLLINSVILLE. ILL., VALDYBAI 

Pirmininkas J. čebenauskaa
420 So. Chestnut St

Collinsvflla, IM. 
Pirm, pagelbininkas P. Papeika,
424 So. Chestnut St., Collinsville, IM, 
Nutarimų raštininkas A. Dzidolikaa,

JŪ8 E. Wicklfff Av®.,
Collinsville, IK 

Fin. Raštininkas F. Skamarakas,
416 Wickliff Ave., Collinsville, 111, 

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

Susirinkimai būna kiekvieno mlae- 
»io 1-mą ir 3-čią nedėldienį, 1-mą va
landą po pietų, Sallel salėj, kampai 
E. Main ir N. Morrison Ave. Celllae- 
ville, Illinois.

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

Centro valdyti*:
Pirmininkas J. Jakimavičius,

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

28 Hudson Ave., Brooklyn, N. T.
Sekretorius F. Kalpokas,

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

834—29th St, Brooklyn, N. Y.
Trustisai: M. Liberia,. 121 Grane

St, B’klyn, N. Y., A. Sirgedas, 1M 
Roebling St, B’klyn, N. Y.

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

Kuopos Brooklyn*—V. VllK«vlčia,
29 Hudson Ava., Brooklyn, N. Y.

U EI’. ŠVIESOS DRAUGY8TB 
ANSONIA, CONN., VIRAI

NINK Ų ADRESAI.
Pirmininkas A. Mureika,

118 Liberty St., Ansonia, Cerna. 
Vic®-pirmininkas J. Mockaitl®,

P. O. Box 128, Ansonia, Ceaa.
Natarlmų raštin. 8. Tiškevičiai,

P. O. Box 176, Aneonia, Csma, 
Finansų raštininkas P. Ragclšia,

1«1 N. Main St, Aas®aia, Cama, 
Išdininkas J. Valaitis,

11 Oak St, Armenia, Ceorn 
Knygių® O. Radzevičiūtė.

264 N. State St., Ansonia, Caam 
Knygiam, pagelbininkas A. Yakštya, 

108 Liberty St, Ansonia, Caaa, 
Knygiaus raštininkas P. LabanaaakMl

491 Main St, Aneonia, Cmmfc

AMALGAMATED CLOTHIN® 
WORKERS of A. PRA8ERIŲ 
18 SKYRIAUS KOMITKTAM1 

Pirmininkas A. Mačaitia,
109 Grand St., Brooklyn, N. W. 

P netekai ą raštin. J. A. Bekampla,
188 Robbing St, Brooklyn, N. R. 

Fieensą raitininkas VI. J iečiai,
67 Stagg Bt, Brooklyn, N. * 

Tidinlekaa Realm lems Mmkne,
•B> PreaVIve. W.*

LIET. SŪNŲ IR ’ - ERŲ P RA U
GYSTfi. ROCKFORD. ILU, 
VIRŠININKŲ ADRESAI!

Pirmininkas F. Raškevičie,
1012 So. Maia Bt

garsinkites 
“Laisvėje”.
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VIETINES ““ “mti
Mindaugio draugystė bu

vo apskundžiusi banką už 
neteisingą pinigų išdavimą, 
Init provą pralošė, nes pasi
rodė, kad ant čekio pasira
šę ir kasos globėjai. Se
kančiame draugystės susi
rinkime bus svarstoma, ką 

•daryti su kasos globėjais.
Vietinis.

tįs ir pasiliko — penki de
mokratai ir trįs republiko- 
nai.

G. d. lapkričio buvo pra
kalbos LSS. 20 kuopos So. 
Brooklyn o. Kalbėjo drg. J. 
Šukys. Kalbėtojas savo už
duotis atliko labai gerai. 
Ant pabaigos ragino rašytis 
prie LSS. 20 kuopos ir lai
ko rinkimu balsuoti už so
cialistu partijos kandidatus. 
Tik gaila, kad mažai publi
kos buvo. Pasirodo. musų 
jaunimui nerūpi visuomeni
ški reikalai ir jie nesisten- 
oia pagerinti savo būvi.» «. > k o v

Pereitame susirinkime 
prie LSS. 20 kuopos prisira
šo K. Menkeliuniuto ir per
skėlė iš 27 kuopos J. Belec
kas.

29 d. lapkričio bus puikus 
vakaras LSS. 20 kuopos. 
Aktoriai sulos juokingą vei
kalą “Bragus Pabučiavimas.

V. Januška.

PROTESTO PRAKALBOS.
Rengia Tarptautiška Apgynimo' 

Konferencija New Yorke ir Brookly
ne del paliuosaviino draugų iš kalėji- 

t nio Duluth, Minn. Atsibus IJtarn. No
vember Ll, 1916. Prasidės lygiai 7:30 
vai. vakare. NEW PLAZA HALL, 
Havemoyer and Grand Sts. Brook
lyn, N. Y.
(urbiamieji Darbininkai 1

Atsilankykime ant šių prakalbų 
kuoskailtingiausiai ir nedaleiskime 
nužudyti savo draugus, kurie kovo
ja už mušti būvio pagerinimą. Kal
būs gar.uĮs kalbėtojai: Miss E. G. 

t Flynn iš Minnesotos, drg. William 
i Shatoff rusiškai P. Kurinsky, L. 
j Grikštas ir H. Keli. Įžanga dykai!

New Yorke prakalbos atsibus 13 
d. Nov. Lapkr. 1916, m., Manhattan 
t.'-ceum, 66 E. 4th Street. Pradžia 
7'.30 v. vakare. KOMITETAS.

KNYGV 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. štampą.

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

GRAŽI 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 JJ1. ir viena 
knyga dovanų; pasakykit ir savo 
draugams. Pinigus siųsdami adre.suo 
kite:

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

IŠRADIMAI.

JOKŪBAS KANCIERIUS

CAFB

Pakui *- 
ringuo pri
imam ko- 
nogražlan- 
«lai Ir rl- 

nfcdos 
lelulng^ 

rodą.
TEISINGIAUSIA UŽEIGA
253 WYTHE AVE., kamp. Nortk 1» 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone Greenpoint 5311.

Brooklynas šiemet, išrinko 
New Yorko valstijos Sei
man (assembly) net du so
cialistu —A Shiplakovą ir 
J Whitehorna. (iš 23 ir 2L 
A. D.) Kapitalistiški Brook
lyno laikraščiai, kaip 
“Eagle” ir “Daily Times” 
labai tuomi susirūpinę. Jie 
sako, kad tai ateivių Įtek
mė. “Eagle” savo editoriale 
stačiai rekomenduoja sekan
čiais rinkimais demokratam 
ir republikonams susi vien v- 
ti, kad sumušus socialis
tus. Apie draugo Shipliako- 
vo distriktą tiek reikia pa
sakyti, kad jeigu republiko- 
nai su demokratais ir susi
vienys ,tai ir tuomet vargiai 
sumuš Shipliakovą.

Ir lietuviams darbinin
kams reikėtų arčiau susi
nešti su savo atstovais.

S-icigs kooperatyvo krautu
vę.

9 d. laprikčio, Tautiškam 
Name, buvo susirinkimas, 
kuriame svarstyta apie įkū
rimą kooperatyvės krautu
vės valgomų daiktų. Susira
šė 14 narių, įmokėdami po 
$1.00 Įstojimo Į kooperaty
ve bendrovę. Nutarta ne
steigti krautuvės patol, pa
kol nesusirašys 100 narių. 
Nutarta daryti susirinki
mus kas antrą ketvergą ir 
surengti nors vienas pra
kalbas. Šiam sumanymui 
dauguma pritaria ir, rodos, 
kooperatyve krautuvė tar
po lietuvių galėtų puikiai 
gyvuoti.

J. Patašius.

GERIAUSIA PROGA LIGONIAMS. 
Dr. D. WASSERMAN

gydo visokias lip-as vyrų ir mote
rį. kokios tik yra išsiplatinę aut že- 

; mūs. Dr. D. Wasserman pašventė 
trumpą laiką del htednų žmonių.

i Kurie sergate, skubinkit ateiti, rus 
js neilgai bus. Duoda patarimus dy
ka'. Susikalbėti galima lietuviškai.

įOi’Eo valandos: nuo 8 ryto iki 10 vak.
I Nedėliotais: nuo JO vai. ryto iki 2. 

D R. D. WASSERMAN,
i 1335 Arch St., Philadelphia, Pn.

PRANEŠIMAS.
i Gerbiami draugai lietuviai! Prane
šu, kad perkėliau savo ofisą Real 
Estate ir Insurance nuo 131. Grand 
St... po Nr. 287 Bedford avė., prie 
So. 1st St. Brooklyn, N. V. g...bo- 
riaus Butkaus name. Su visokiais 
rūkalais kreipkitės prie mūs, o imsit 
aprūpinti geriausiais advokatais. Ro- 
ul.i duodam dykai.

Taipgi užlaikau maldaknygių ir 
šiaip visokių knygų pasiskaitymui.

* taipgi kryžiukų ir brostvų.
i Parsiduoda puikus mūrinis namas, 
kaina $4000. Klauskit platesniu žinių.

B. A. ZINIS,
287 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y., 
Tel. 3355 Greenpoint.

Turite kokį nors išradimą ar gal n- 
bejojate apie jį, prisiųskite mums dėl 
užpafentavimo. Dovanai duodame ro
dą ir nurodymus apie užpatentavimą.

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

Dovanai padedame parduoti užpa
tentuotus išradimus. Užtikriname ge
rumą $10.900.

\merican European Patent Offices 
309 BROADWAY, NEW YORK CITY

(L.),

Pereitą četvergą, pas kun. 
Petkų buvo susirinkimas 
lietuvių dienos centro ko
miteto ir distriktų valdybų. 
Paaiškėjo, kad aukų Didžia
jam New Yorke surinkta 
virš $10.000. Kada bus su- 
rokuotos visos aukos. jų 
susidarys į $11.00.

♦
♦ *

Yonkery lietuvių dienoje 
surinkta virš $400.

Longaile.
Čia lietuvių randasi apie 

200. “Lietuvių Dienoje” au
kų rinkiku atsirado tik 30, 
kurie surinko $119.59. Su
prantama, jeigu butų buvę 
daugiau rinkikų, be abejo ir 
aukų butu daugiau surin
kę. Bet didžiumai vietos lie
tuviu tokie dalykai kaip su- 
šelpimas nukentėjusių nuo 
karės, neapeina. Jie visą 
liuesą laiką praleidžia kar
ei amoso, betraukdami rudį.

šien pjovėjas.

PAIEŠKOJIMAI
Pajieškau Adomo Kazikčiaus ir Ka

zim ierio Kavalasko, abudu Kauno 
gub., Šimonių parapijos. Jau 7 me
tai kaip gyvena Argentinoj. Tu
riu svarbų reikalą, meldžiu atsi
šaukti. K. StukosaR, 2031 5th Avė.

Pittsburgh, Pa.

Pajieškau draugo Jono Hodelio varga- 
mistros, jis gyvena Philadelphijoj, 
Pa. Turiu svarbi} reikalą. F. Je- 
nauckas, 468 Noble Ave. Bridge
port, Conn.

Pajieškau pusborlio Juozo Naumavi- 
čiaus, seniau gyveno Norwood, 
Mass. Jam yra daug svarbių žinių 
nuo giminių iš Lietuvos ir Rusi
jos. Meldžiu atsišaukti. M. Akelai
tis, 1075 Washington St. Norwood, 
Mass.

Pajieškau Zigmanto Aroskos, jis 
August 11, 1915 prasišalino iš 
Hammond, Ind. ir nežinia kur 
randasi. Išrodo jaunas, šviesių 
plaukų, kaires rankos nykštis biskį 
trumpesnis. Paeina iš Kauno gub. 
Panevėžio pav., Ramigalos miesto. 
Kas apie jį praneš, tam bus duo
ta didelis nagradas. F Zaleskis, 
211. — 156 Str. Hammond, Ind.

Pajieškau brolio Liudviko Virbicko, 
Kauno gub., Panevėžio pav.. Ma
zut iškių kaimo. Seniau gyveno 
Norwood, Mass. Meldžiu atsišauk
ti. M. Virbickas, 66 Hudson avė., 
Brooklyn, N. Y.

90—91.

. _ . ~ “ ... Nuo. red. — Mums prane-
L> d. spalių, Tautiškame }<a(] jjOng island City lie

kame, bus mėnesinis susi- (uvjaį ne vįen girtuokliau- 
nnkimas Lietuviu Bubsiu- t ja, bet ir kazyruoja. Toks jų 
v?u B ooperacuos. Pradžia 8 pasielgimas labai nedailus, 
vai. vakare. Visi nariai ma< _________
Innekėo atsilankyti, nes tu- 9 (1 lapkričio, New Plaza 
rme daug svarbių reikalų, p.an svetainėje, buvo pra- 
raipgi pnduokite ir savo ka||)0S “Marškininių tini- 
adresus. . . j jus”. Kalbėjo L Pruseika ir

Sekret. J. Steponaitis. jxep svetimtaučiai. Žmonių 
---susirinko gana daug ir vis- 

Apie J Puziną, kuris sėdi kas pavyko labai puikiai.
Sing-Sing kalėjime. ! Reporteris.

Jau antri metai slenka, -------------
kaip buvo “Laisvėj rašyta ’ LMPSA. 1-ma kuopa

Pajieškau švogerio Antano Gražio 
seniau gyvena Jersey City, N. J., 
vėliau 1913 m. išvažiavo į Ro
chester, N. Y. Malonės jis pats at
sišaukti arba kas žino pranešti. A. 
Patamsis 336 Marncnt St. Jersey 
City, N. J. 90-92

Reikalinga mergina arba našle dirb
ti mažoj valgomų daiktų krautu
vėj (grosernej). Darbas ant visa
dos, gera mokestis. Turi sukalbėti 
angliškai taipgi ir nors kiek mo
kėti skaityti. Geistina, kad galėtų 
įnešti kiek pinigu del užtikrinimo 
(bond). Atsišaukit laišku šiuo ad- 
dresu: A. K. 183 Roebling Str., 
Brooklyn, N. Y. 90-92.

apie J. Puziną, kuris išėmė' rengia pasilinksminimo va- 
šv. Juozapo draugystės -barelį 19 d. lapkričio, 1916 
$2,000 ir DLK. Mindaugio • Sokol Hall svetainėje, 188 
draugystės $300, už tai tapo. Grand St., Brooklyn, N. Y., 
nuteistas į kalėjimą Sing-1 Pradžia 3 vai. po pietų. Į- 
Sing ant 3 metų ir 4 mėne- žanga ypatai 75 c. geistina
šių. Puzinas kreipėsi prie butų, kad draugai. kurie 
Mindaugio draugystės pra- mano atsilankyti, užsisaky-

Reikalaujam pagelbininkų. AS noriu 
pradėt savo biznį kiekvienam mies
te, kuris gerai apsimoka visiems. 
Norinti geresnio užsiėmimo kreip
kitės dabar. W. B. Debcs, 26 West 
St., Hartford, Conn.. 90-92

Issirandavoja didelis ruimas dėl 2 
vyrų, su trimis langais, įėjimas iš 
lobūs yra sinka, maudyklė, ši'fas ir 
šaltas vanduo. Langai išeiną į gat
ve. Atsišaukit pas: K. Kreivėnas, 
199 Ainslie st. Brooklyn, N. Y.

Skambinkit į basement.

šydamas, kad pastaroji iš-Jų iškalno, kad žinotume 
imtų jį iš kalėjimo. Draugy-kiek svečių bus. Tas vaka- 
stė užklausė, kas padėjo iš-.rėlis yra speciališkai ren- 
iruti iš banko pinigus, bet'giamas aktoriams ir dai- 
Puzinas jokio atsakymo nininkams dalyvavusiems 
nedavė. prie lošimo “Du Broliu.”

PARSIDUODA, puikiausia lietuviška 
karčema Brooklyno, puiki bizniava 
vieta, girnai įdirbtas biznis, svarbi 
priežastis dėl pardavimo. Informa
cijas gausit “Laisvėje” 183 Roe
bling st. Brooklyn, N. Y.

90—93.

Dabar vėl jis parašė Ma
jauskui laišką, prašydamas 
pasirūpinti išimti jį iš kalė
jimo; tame laiške sako, kad

Komitetas.

Iš Brooklyno kaip buvo 8 
kongresmanai, taip tie pa-

PARSIDUODA krautuvė, . (Dry 
Goods Store) geroj vietoj, biznis 
išdirbtas per 10 metų. Kadangi sa
vininkas mirė, tai priversti esame 
biznj parduoti. Labai gera proga 
pirkti. A. Jankauskas, 65 .Hud
son Ave. Brooklyn, N. Y.

8&—91.

KLAUSYK KĄ SAKO ARKANSŲ 
FARM ERLS.

Jeigu nori pirkti farmą bile vals
tijoj Amerikoj ir nenori patrotyti 
dalį arba visus pinigus, tai prisiųsk 
už 2 c. štampą dėl atsakymo ant 
ženiau paduoto adreso, tada gausi 
mapą ir nurodymus, kokiu keliu ge
riausia išeiti, kad nejpuolus j vargą 
ir nepatrotijus sunkiai uždirbtų pini
gų.

W. KATILIUS, 
T’. O. Satuiua, Ark.
88—91.

Brooklyno ir apieiinkes
Lietuviams.

Lietu viskas Kon trakt orius.
Padarome visokį darbą prie naujų 

namų statimo ir senų pataisimo. Iš- 
plastavojam, išeimentuojam ir t.t. E- 
sant reikalui, kreipkitės pas:

P. GRAŽYS
522 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

TĖMYKITE: TĖMYKITE!

Vienatinė lietuviška automobilių 
mokykla, kuri perviršija visas kitas 
mokyklas savo sutvarkymu kliasų su 
naujausios mados motorais geriau
sių firmų. Prieinamas kursas teorijos 
ir praktikos ir tas viskas už $25.00. 
Lekcijos važinėjimo, sustatymo ir iš
ardymo, mokinimas braižinių (nlenu) 
ir net automatiškai pradėjimo (self 
startos). Visiems dykai dirbtuvė. 
Gvarrn. uojame diplomą. Duodame pa
liudijimų. Atvažiavusiems turime vie
tą apsistojimui. Ateikite ir persitik
rinkite. Vedėjas visiem gerai žinomas 
L. TYKNEVIČ1US.

THE COSMOPOLITAN 
AUTO SCHOOL

231 W. 50 St., New York, City

Macys & Marcin Furniture Co
i’AOAM PERIOD SUITE

žmoniųvisokių klesųtai,

jji-J.

Šimtai kostumierių iš visų kra
štų ir tautų, išmokydami $1.00 ar 

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

r-

V’- •

dinti snn-

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

Jūsų tarpe 
vienintelė tė
ra krautuvė 
iš visos apie- 
linkės.

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

bot tūks tančiai

198-200 Grand St.,
Tarpe Driggs ir Bedford Avenues. Brooklyn, N. It.

Telephone 2372 Greenpoint

ĮSITeMYK !
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.

i
t'ic

D U VOROS 
nerim

TREJOS DEVVNERIOS

ne;’,
;k'.l

m

tretanka yra tikrai 
Saugokitės padirbi-

i rėja aka, t. y. trejos 
. tai i Aikoniausias

inkq r?ika!aukit

O
o vi

O

IAII-AKTAS, kad DAUNORUS aptickojc 
yra didžiausias sądclis ir pasirinkimas 
įvairiausiu naminių gyduolių, visokių ša® 
knų, žolių ir t. t.

RŪKALAI Kl’l danti, kokių norite nemažiau kaip už. 25c. 
bus jums prisiųsta.

229 ĄVE.
KAMPAS NORTH. 4XSJ* GATVĖSE. - 

b/tooKLYN. New Yoxvk - T

Nusipirk gerus ir tvirtus čeverykus

J. MARTII AITE
157 GRAND S

Tėmyk, nes krautuvę 
erkrausčiaus nuo 109 

Grand Street t o numeriu 
157 Grand Street

Pirmas LieluviŠkaa

RESTAURANTAS

Pagamina geuautiua llelurlikai 
valgius. Pietus galima ;;auti po 15c 
20c ir 25c.

Aiijoiine Grinkevičiwa
2 HOPE ST., Cor. Roebling Mi 

BROOKLYN. N, Y.

Tel. Orchard 3716.
MIK. KARUKŠTIS

__ C * ’i’ F —

Kiekvieną pawelevingą pri
imame kuogražiausiai ir vi
sados. Tikra lietuviška užei- 
g*.
542 E. 14th St,

NEW YORK
Cor. Ave. B.

JOHN KULBOK
CAFE

Didelis hotelis, gera vieta pa
keleivingiems, kambar’ i jtab 
syti pagal nuają madą, ir via! 

: busit užganėdinti.

JOHN KULHUK Savininkai
291 Wythe Ave., Cor. So. 1 ai. 

BROOKLYN. N. Y.
Tel 279 Greenpoint.

|r FORNIŠIAI
ANT LENGVŲ

Išmokesčių
$1 ant RANKOS
$1 ant Savaitės

SUTAUPINSI

25’įo iki 50°|o
Jai pirksi pas

Maliauską ir Vidžiūną

Norinti platesnių informacijų ar
ba AGENTO, kreipkitės žemiau 
paduotu adresu 
arba telephonu.

Telephone
4263 South
6075 South

Agentas
Vaicekauskas

d

^VFURNITUREC(I
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