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Nori gaut iš Lietuvos 150.000 kareiviu
i.
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AMERIKA Mirė Austrijos senis Imperatorius

REIKALAUJA. KAT) WIL- 
SONAS SUSTABDYTŲ 

MAISTO SIUNTIMĄ J

NORI Iš LIETUVOS 
000 KAREIVIŲ.

tapo 
kares

SIMNO BAŽNYČIA AT
STATOMA.

Neseniai bažnyč ia 
peržiūrėta ir bus 
atbudavota.

Rasykitės į “Laisvės” 
bendrovę, kuriai rūpi darbi
ninkiškos apšvietos platini
mas. Tuomet mes paversim 
“Laisvę” milžinišką spėka.

tapo! Bulgarija gauna Makedo- 
išnaujo niją. Rusija su tuo nesuti" 

i ko

1 ilzes t ,eitunga rašo: 
Senoj1 Simno bažnyčia, pa
statyta 1520 metais, 
veik paardyta šios

Iš Šveicarijos atėjo žinių, 
kad Vokietijos valdžia rim
tai susirūp’nusi Lietuvos 
klausimu. Ji mano ir Lietu
vai duoti neprigulmybę, pa
skirdama jos karalium ant
rąjį kaizerio sunfi Eitelį 
Fr'derika. Lietuva būtu to
kia jau Vokietijos dalis, | 
kaip dabar yra Saksonija, 
Bavarija, Prūsija ar Wur- 
tembergas.

Pirmu žingsniu, sudarant 
naują valstybę, bus įsteigi
mas Lietuvos kar’umenės, 
kuri susidės iš 150.000 vyrų.

(Prierašas “Laisves” red.
— Tai jau antra iš eilės te
legrama, liečianti Lietuvos 
klausimą, atėjusi po apskel- [ 
bernui Lenkijos neprigulmy-j 
bes. Pirmoji telegrama buvo i 
i? Kauno, kur paduota nuo
monė “Kownoer Zeitung”, 
kad vokiečių valdžia išri
sianti ir Lietuvos klausimą.

New Yorko vokiečių dien--

Lietuvių Socialistų Sąjun
ga turi įgyti nuosavus rū
mus. Aukaukit ir skolin

ki! tam tikslui.

BROOKLYN, N. Y. 24 LAPKRIČIO (NOV.), 1916. m. VI METAS

150.- i aščiai, talpindami viršpa- 
i minėtą telegramą iš Pary- 
' žiaus apie ruošimą neprigub 
' m ingos Lietuvos, deda nuo 
savęs komentarų apie L'e- 
tiivą, jos gyventojus ir jos 
praeitį.

Aišku, kad Vokietijai la
biausia rūpi tie 150.000 ka-I 
i civili, kuriuos ji tarias gau
sianti iš Lietuvos.)

SOCIALDEMOKRATŲ 
PROKLAMACIJOS 
VILNIAUS AUŠROS 

VARTŲ BAŽNY
ČIOJ.

Pastaruoju laiku tarpe 
maldininkų, kurie lanko Vil
niaus Aušros Vartų bažny- 

i čia, uokai platinamos social- 
: demokratų proklamacijos 
prieš vokiečių valdžią.
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SUVALKAI APDEGĖ.
“Nauja Lietuviška Cei 

tunga” rašo, kad Suvalkų 
miestas pusėtinai apdegė.

VOKIETIJA NENORI 
GRĄŽINT LIETUVĄ

RUSIJAI.
“Berliner Tageblat” pra

neša, kad pirm dviejų mėne- 
’sių Vokietija pasiūlė Rusijai 
sekamas taikos sąlygas:

Lietuva ir dalis Latvijos 
atiduodama Vokietijai;

Lenkija gauna liuosybę;
Rusija gauna dalį Galici

jos ir Bukovinos, Armėniją 
b* liuosą kelią per Dardane- 

i liūs;
Turkiją gauna Egiptą.
Bulgarija gauna Makedo-

/
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Vienna, 21 d. lapkričio.— ginimą baus nuo 4 mėn. iki 
Mirė Franc’škus Juozapas, 2 melų kalėjimo. Tuo Veika- 
Austro-Vengrijos imperato- ,lu jau išleista įstatai. Ypa- 
rius, susilaukęs 87 metų se 
numo. Viešpatavo jisai savo 
amžy net 68 metus. Mirė 
jisai Schoenbrunn pylyje.

Dar tą dieną prieš mir-

ringai skaudžiai manoma 
bausti, jeigu perdaug su- 
branginus ar perdaug papi
ginus produktus pristinga
ma produktų taip, kad net 

's’ant Franciškus Juozapas gali kilti netvarkė. Tokia 
i visą valandą kalbėjosi su pat bausmė tiems, kurie

Vokiečių ir Austro Veng-’nastyrių, jie jau eina šiau- savus drg. Quinlan* bet nie- 
mį kariumenė, generolui rių link. 
Falkenliayifui vadovaujant, ( f 
šluoja rumunus vis labiau į keliasi serbų ministerial 
rytus. 21 d. lapkričio teu- karalius Petras. Jie ten za--,Quinlan* 
tonai užėmė labai stambų da apsigyventi, 
in amonės ir gelžkelių lent- 
trą vakarinėj Rumunijoj 

rė aprūpintas katalikų sa-'nomis. Be kalėjimo baudos jn,’iest4 Grajevą, turintį 
tokius dar baudžiama pini
gais — nuo 100 — 10,000 
rub. __________

PROFESORIŲ STOKA. 
Prekybos pramonės mok

slo valdyba inteikė min. Sa-‘r unijos sostamiesčio Kent
ei ovskojui prašymą, kad ši- 1 oliuodami keturis svar- 
sai sutvertų ypatingą ta- b. ausiu gelžkelius, teutonai 
rybą, kuri aptartų profeso" | turi atvirą kelią link Bu
rn stokos klausima. Mano- * 
m a atidaryti naujas piek.. 
pi amonės mokyklas ir pra- rints stebuklingų

Pastaruoju laiku prezi
dentas Wilsonas pradėjo 
gauti daugybę laiškų ir pe- 
t’cijų, kad sustabdytų mai
sto siuntimą į užsienį. To i 
reikalauja kaip pavienės y-[viūunmų reikalų ministeriu slepia prekes arba nenoriai 
patos, taip ir organizacijos. Koerberiu. Imperatorius mi- parduoda jas pigiomis Kai- 
Fostono majoras Curley ir aprūpintas katalikų sa- 
gi prisideda prie to reikalą- kramenta’s. Mirė nuo plau- 
vimo. Wilsonas priešingas ir £įu uždegimo

Franciškus Juozapas už- 
*.b Žengė sostan 1848 metais, 

apm didžiųjų revoliucijų lai-

nemano maisto siuntimo
sustabdyti. Vienok yra vil
tis, kad klausimas r~"~
sustabdymą maisto siųsti į Jisai jau ir tuomet pa-
užsienį bus pakeltas kon-' 
grėsė. Tuomet gal ir Wilso
nas nusileis.

“DEUTSCHLANDAS”
jau išplaukė.

Vokiečių submarina 
“Deutschland” 21 d. lapkri
čio, 2:35 vai. naktį, apleido 
New Londono uostą ir iš
plaukė į atviras jūres.

Jau buvo minėta. kad 
pereitą savaitę submarina «•
kus, bet susidūrė su “boksie- 
riniu” laiveliu. Pastarasis 
nuskendo, o submarina su
grįžo atgal j ustą. Kadangi 
su “boksierium” žuvo 4 žmo
nės, tai ant submarinos 
“Deutschland” buvo uždėtas 
areštas. Ji užsistatė kauciją 
iv dabar vėl išplaukė į Vo
kietiją.

s* žymėjo, kaipo didelis atža
gareivis.

Pranciškui Juozapui vieš
pataujant, Austro Vengrija 
pralaimėjo daug karių. Ją 
sumušė Napoleonas II ties j 
Salferino, sumušė Vokietija , .. 171™+. •.. j v- n t- 1 platinti Ekaterinoslavo irves Sadova, sumuse Italna, 1 
laike išsiliuosavimo karės.

Šeimyniškame gyvenime 
jisai sbuvo labai nelaimiu-

nužudė Mexikoj, pačią Elž- 
anarchistai,

š to neišėjo.generolui rių link. ■
Sakoma, kad Monastyriun I

* h* nert pasakė paliuosuosiąs 
tik pareikalau

siąs pabaudos $500. Tie pi
nigai bus surinkti.

KAIZERIS SKUBINASI 
AUSTRIJON.

Kaizeris Wilhelmas, ga
vęs žinią apie Franriškaus 

_ _ ! Juozapo mirtį, tuoj aus misi-
gis nuo pat kares pradzios. ', Lubino Austrijon dalyvauti 
Crajevas randasi jau tik 120 p intuvėse. Be jo, laidotu 
mylių nuo Bucharesto^ lui |v,-se dalyvaus Bulgarijos 

c.' ras Ferdinandas ir Turk1" 
ji s kronprincas.

Londone vėlei pakilo šne
kos, kad pastojus naujam 
Austrijos imperatoriui, toji 
šalis, galbūt, taikys's su

ra-; 
miu laiku 50.000 gyventojų. ’ 

Grajovo atėmimas bus tai1 
Gūdžiausias Rumunijai smu-i . . 1 - n L • !

et. arešto.
Jeigu neįvyks kokių no- 

į nu o tikiu 
Austro- 

• Novočerkasko institutus, kiUvengrų ir vokiečių rankose, 
liko,! 7 kokios savaitės.

Dabar jau veik visa Va- 
lachija (Rumunijos guberni- 

) yra vokiečių rankose. O 
Vokiečiai pradeda svaidyti ta šelis labai turtingi 

iš aeroplanų naujos kons- i nepaprastai puikia1 
t'’ukcijos, kurioms plyšus—'kviečiai, ten neišsemiami ži

lo šaltiniai.
labai plačiai ir labai toli.| Vidut’niškai imant, Fal- 
Taigi šios bombos labai pa* kenhavno kariumenė daro 
vėjingos kariuomenei, 
bombos viduj labai 
plieno trupinių, kurie 
kę laisvėn daugybę 
gali padaryti.

Fucharestas bus
Rusija skyrium, 
betgi, taip bus.

viu dauguma katedrų 
tuščių.

Maxim>lianą NAUJOSIOS ROMUOS.
iri uita savaite buuiiiai ma .« .1-Deutschland” buvo išplau- |ti.^0Rudolf t„;

sai nusižudė, kitas trono rskevel()ros skremla pažemiu bnl 
pedmys Franciskus Ferdi- | ■

j randas nužudytas prieš pat
karę.

Naujuoju Austro - Ven
grijos impertorium būsiąs 

į Karolius Franciškus - Juo-' 
zapas, turįs 29 metus, anū
kas mirusio Franciškaus 
Juozapo.

Naujas Austrijos impera
torius yra katalikiškų kle
rikalu auklėtiniu.

VEJA VOKIEČIUS Iš 
GRAIKIJOS.

Talkininkai taip įsiviešpa- 
Ten Livo Graikijoj, kad 

dera išvažiuot iš jos Vokietijos ir 
' Austro-Vengrijos ambasa
doriams. Ir tuodu išvažiavo.

Šiaurinėj Rumunijoj taip

MTESTAS PARDUODA
PO $2.75 TONĄ ANGLIŲ. .

Terre Haute, Indiana ?° mRytojais buvo , 
valstijoj, pabrangus ang
lims, miesto valdyba paėmė 
j savo rankas anglies pris- 
t? tymą ir pardavinėjimą. 
Dabar miestas pardavinėja 
anglies toną po $2.75.

nediktinai, paskui 
laiką praleido kariumenčj

pralošė LAIŽYBOSE 
$120.000.

Amsterdam, Olandija. — 
Daug kas ’š turtingų olandų 
ėjo į laižybas ir statė dide
les pinigų sumas, kad šį 
spalių mėnesį pasibaigsianti 
karė. Išviso buvo sudėta 
$120.000.

Karė snalių mėnesį nepa- 
s’baigė. Ėjusieji laižybosna 
pralošė $120.000.

OLANDIJOS PARLAMEN-

Londonas. — Olandijos 
parlamento žemutinis rū
mas priėmė bilių, kad Olan
dijos moteris ne tik turėtų

lie])č i balsavimo teises, bet ir galė
tu būti atstovai.€

NAUJA ŽYDŲ ORGANI
ZACIJA SUŠELPIMUI N U 

KENTĖJUSIŲ NUO 
KARĖS.

Amerikoj pradėta orga- 
r zuoti nauja žydų organi
zacija, kurios tikslas su- 
1 nkti šimtus milionų d d. 
ir paskui šelpti nukentėj r 
sius nuo karės. Ta organi
zacija skolins žydams, r 1- 
l entėjusiems nuo karės Pa
lestinoj ir Europoj, pinigus 
be jokių nuošimčių, kad pa
starieji galėtų pasistatyti 
i amus, pradėti kokį nors 
biznį ir tt.

Už įkūrimą tokios or- 
'ganizac’jos varo smarkią 
| agitaciją Dr. Judah L. Mag- 
; ne s, neseniai pribuvęs iš 
Europos.

UŽIMA RUSIJOS BIZ
NIUS.

Anglų piniguočiai pradė jo 
supirkinėti akcijas rusų 
transporto bendrijų: “Vol
ga”, “Kaukaz” ir “Merkti
ri j”. Taipogi anglai užpirko 
Odesos pirklių banką. Ka
rui pasibaigus anglai mano

RUSIJOJ.
Augs t. valdininkų algos.
Vai st. Tarybos 1917 m. są- ’padalinti rusų eksportą, t. 

mata skiria kai-kuriems V. į 
Tarybos nariams, kurie bu
vo ministeriais bei augštais 

pa- valdininkais, šiokias algas:
Patriką* Quin- buvusiajam pietų

PALEIS DRAUGĄ PATRI
KĄ QUINLAN Iš KA

LĖJIMO.
Šią pėtnyčią iš New Jer

sey valstijos kalėjimo 
kis draugą Patriką* Quin- buvusiajam pietų vakarų 
lan ą, nuteistą už vadovavi- šono vadui generolui Ivano
vą Patersono audėjų strei- ‘vui ir buvusiajam kariuo- 
ke. Tai buvo kerštas iš Pa- menės ministeriui Polivano" 
tersono kanitabstų puses. P. vui 17.000 rub. S, Sazano- 

-v, 'vu. — 20.900 r., A. Naumo-;
vui —. 9.500 rub. admirolui ^unijai išmušė paskutinė va 
Ebergardtui ir buvusiajam 
Irkutsko gubernatoriui 

—15.200 rub. Ne
beduodama alga, 17.000 rb., 
buvusiam kariumenės mi-

i y. gabenimą visokių prekių 
ir medegos iš Rusijos Ang- 
bjon.

SUSIRŪPINĘ RUMUM 
JOS LIKIMU.

Londono politikai labai 
sus’rupinę Rumunijos liki
mu. Jau jie misli, kad R u--

daug 
ištru- j at vokiečiai ima viršų. Ir 

ža- tena's paimta visa eilė mies
te! iii.

Iš Dubrudžos, pietų Ru-
LENKIJOS ŠELPĖJAI, [n-unijos, kur veikia von 
Berlyn. — Lenkijos šelpi- Mackensen, žinių nėra. Ma

rio Fondo atstovas Osochow noma, kad ir iš tos pusės ru
ski, fš Šveicarijos praneša, n unams prisieis riestai.

V’enintėlė talkininkų vii-1 metus ir devynis menesius, 
kus pašelpė vokiečiai. Vokie- tis — tai pasisekimas Ma-jJį nuteisė teisėjas A. Klen- 
tijoj lenkams suaukauta kedonįjoj, kur jie paėmė 
$320,000, Amerikoj — $141, miestą Monastyrių. Te- 
600, Austro ■ Vengrijoj — nais talkininkams, vadovau- 
$61.800; Airijoj — 57.600, 
Anglijoj — $29.250.

Pirmi
^val kad ligišiol daugiausia len-viSą - * _ ......-----

RUSIJOJ.
Už produktų subrangini- 

mą ar perdaug didelį papi-
jant generolui Sarrail, ga
na gerai sekasi. Užėmę Mo

Quinlan išbuvo kalėjime

ert iš Passaic pavieto, būk 
t r i už kurstymą prie rau- v • SIU.

Daug darbavosi socialis
tai ir unijistai, kad paliuo- Misteriui Suchomlinovui.

landa.
Anglijos karininkai nesi

gėdi, kad dėl jų apsileMimo 
jau žųsta antra šalis. Jie 
apleido Serbiją, o dabar ap
leidžia Rumuniją.
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LAISV®

Vau Lear
Minnsapolio majoras.

MARGOS 
f MINTIS

“Naujienos” vėl didina
mos, “Kova” prie Kapsuko 
žymiai pasigerino ir rengia
si prie savo namo, “Laisvė” 
kasdien gauna naujų šėri- 
ninkų, “Keleivis” pasistatė 
puikius namus, “Kardas”

Aukso upelis džia todėl, kad iš to turi už- 4. Pats ligonis jokiu budu 
siganėdinimą. Amerikos ka- negali žinot, ar jis liko iš- 
pitalistai irgi “pasigaili” i gydytas ar ne. Simptomai 
Europos nelaimingųjų to-,visi gali išnykti ant tūlo 

i •» 1 1 1 • v • _ _ __. l « •« a - - -

4. Pats ligonis jokiu buduAngliakasys už tono ang- 
ilių iškasimą gauna tik 75 
centus.

Čia ir be aiškinimų aiš
ku, kaip velnioniškai bjau
rus kapitalistiškas surėdy
mas.

Jūs žinote jau, kad didy
sis Minneapolis, šiaurės so
stinė, virto raudonmiesčiu. 
Drg. Van Lear, socialistas, 
jo majoru liko. Dabar tai 
bus rūpesčio ir vargo to mie 
sto kapitalistams. Dabar 
tai bus dantų griežimo.

The ’’Minneapolis Mor
ning Tribune” rašo, kad 
Van Lear jau trečią iš eilės 
kartą ėjo ant majoro. Du 
sykiu jam nepasisekė, o šį, 
trečią sykį, buvo jo viršus. 
Už Van Lear paduota 23.- 
000 balsų, už Langum, kapi
talistų partijų kandidatą,

Žmonijai gręsia 
išsigimimas*

Rusų laikrašty “Sovre* 
mennoje Slovo” p. Marty
nas nurodo į baisų išsipla- 
tinimą veneriškų ligų ir tą 
pavojų, kurį neša žmonijai 
tos ligos. Kares laiku vene
riškų ligų išsiplatinimas pa
siekė augščiausio laipsnio.

Neseniai atvykęs New

so

šė

tūlo 
laiko ir žmogus manys iš- 
gyjęs arba ir apgavingas 
daktaras tvirtins, jog liga 
prašalinta, bet už tūlo laiko . 
ji vėl gali apsireikšti. To
dėl daktaras ima ligonio 
kraujo ir daro tam tikrą 
bandymą, Wessermano re
akcija vadinamą, kuris pa- 
i' do, ar liga išnyko. Rei
kia pasakyt, kad labai re
tas daktaras moka atsakam

dėl, kad iš jų nelaimių turi 
didžiausį pelną.

švcnčioniškis.Kada Europoj prasidėjo 
karė, tuomet Amerikos ka- 

. ir sakė: 
“Iki šiol musų agentai va
žinėjo po Europą su biznio

’ Katalikes mote vis turėjo ‘ ieks jail dešimta tuks- -ir I '-v- - • sosivožinvima ir nusiėmė Pasi?Ke, J.au a.csl™ą ™KS- pralįstai džiaugėsi u asi važiavimą, n nusiėmė skaitytojų ir svajoja “tvį šiol musu am 
paveikslą, ir progresses, - * J A masinis v. L8101 Iri ų ag r n*pin Qiicivn^rnvimn ir apie savo nam<T masinas, zinej0 po Europą 1taiejo susivažiavimą ir Til «AWHs„ ir “Dnrhinin. ..„iirii ..LDarbinin- re?kalais ir kasmet išleisda- 

sumažėjo - suretėjo, vo p0 300 milionų dolerių.
“Lietuvos” i Pabar jau mums nereikės 
n y> o 1 m ’ j • 1 • 1 • •
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ir skirtumas, tarp £aukįas, “Draugas” plūsta,

nusiėmė paveikslą.
Pastarosios man — kaip 

senberniui daug gražesnės. I 
Dar yra i 
progresisčių nematyti jokio 
vyro apsivilkusio su anda- 
roku!

Tik “Ateitis" ir 
kas” : 
‘Kataliko” ir 
bankas paskutinio patepimo

Paaiškinimai
♦

♦

Balsas” stebisi
♦

“Moterų 
kad tautininkai “stena, ste

o “Vien. Liet.” 
rosi skystesnė.

Tai vis laiko

kasdien da-

ženklai!

♦

“Kol “Lietuva” gaudavo 
daktarų apgarsinimus, tol

tOn siųsti agentų ir namie 
sėdėdami galėsime pelnyti.” 
Jie mane, kad jų kapitalas 
per metus pakils ant 300 
milionų dok, kuriuos pir
miau išleisdavo gaudydami 
užsakymus.

Dabar jau treti metai ka
yo tęsiasi ir Amerikos kapi-

F. Pikšris klausia: —
1) Jei vyras turi antrąjį

syphilio laipsni, ar galima atlikti šį bandymą, to- 
ųe dėl didžiuma jo nedaro,

5 orkan rusų socialdemokra- na, ir neįstengia pagimdyti. , . .. - . , i.
' moterims _  laikrąš- ' alutis overtime dirbdavo talistai turi sutaupinę 600les N. Bucharin sąko, kad savo 

įl įs ketvirtadaliai rusų ka-'čio.” 
reivių užsikrėtę sifiliu ;
triperiu. Liga, niekeno ne-1užduotis palikta 
sukontroliuojama, kaip liep
sna, plečiasi ir plečiasi.

Anglijos mokslininkas M.
Morris sako: “reikia rinkti 
tikras žinias apie baisų da
lykų stovį, kurio nežino 
’vnlrb/ifi nni viciiinmonp

O 
tai 

siunčia kraują į laboratori- 
Ijas, už ką, reikia gerokai 
'užmokėti. Vienok ir Wesser
mano reakcija gali būti 
klaidinga, jei kraujas pa
imamas po tam tikrų vais
tu ėmimo. Abelnai net gy
dytojas turi būti geras ži
novas, kad atrasti, jog liga 
išgydyta, o pats ligonis jo- 

budu tos negali žinot.
A. Montvidas.

No. Ashland Avė. 
Chicago, Ill.

yra jį gerai išgydyti ...
606? peT apsiima daryt,

2) Ar jo vaikai gali būti \ 
sveiki?

3) Ar jis gali už tūlo laiko 
vesti po išsigydymo?

milionų dolerių. Bet ar čia 
viskas? Toli gražu ne! Kada 
Europos kariaujančios šalįs 
pradėjo siųsti į Ameriką 
auksą už pagamintą amuni
ciją ir kitokias karės reik
menis. tuomet vietos kapita
listai pamatė, kad jie dau
giau pelnys, negu pirmiau 
buvo nusprendę ir dar tą 
sumą pakėlė ant šimto mi- 
Imnų ,t. y. pasakė, kad da
bar jų turtas turės pakilti 
ne ant 600, bet ant 700 mi- 

buvo lavinimu tų džentelmonų lionų dolerių.
kuris. 13UVO nekaip, todėl ir — nu-'

’— Praėjo, mat, gadyne, tvarkydamas
ar kad vyrai galėt gimdyt. Ta juos. Bet sumažėjus skaity- 

--------------- išimtinai trjams ir visam sapnininkų

, vesdamas
not, jog yra išgydytas.

moterims — o tautininkės— 
bergždžios.

lik 18.000.
Jau žmonės supranta, 

tai reiškia raudonieji 
cialistai!

Atsiminkit, kad prieš
šis metus Drg. Van Lear ėjo 
pirmu sykiu ant majoro. 
Tuomet už jį buvo paduota 
10.000 balsų.

Sulyginkit 10.000 su 23000 i 
ir pamatysit, kaip užaugo
socialistų įtekmė Minneapo- sr-jaį mįestų valdžios, spau- trukumas, vis tas neapgal-

+ *
Čir u Vinį sako, kad neiš- 

> nei leidimas anglų kalba kny- 
! v aidžia, nei visuomenė. Ko- gėlės apie Lietuvos Šelpimo 
von su pavojum turi stoti Fondą, esąs “vis tas neapsi
risi valstybės vadovai, tei- mislinimas, vis tas pienų

• j- fŲU\ V į ,4.* Ida, dvasiškija, mokytojai.” 
ly yra apie 5.000, bet paiti-j Rusyoj kova su veneriš- vojimas...”

Visai ne. Kaltas buvo

bankieriaus gešeftui ne kaip 
einant, daktarų apgarsini
mų negaunama, ir todėl — 
vely “Naujienas” plūsti, ko
dėl jos apgarsinimus gauna-

*
Tananevičius ir Ošews- 

Ids norėjo su bankų pagel- 
ba pralobti, o kadangi su 
mokslu ir komercijiniu išsi
lavinimu tų

Atsakymas: —
Taip vadinamieji 606 vai

stai atsirado tik keli metai 
atgal, o syphilis buvo gydo-1 
mas ir daugely atvejų pil
nai prašalinamas be 606. 
Vadinasi, kad galima iš
gydyt ir be 606. Apart 606, 
yra gana gerų vaistų minė
tos ligos gydymui, tūli jų

lau

IR MANO ŽODIS KAS

jai pritaria minios simpati-f>m-s ligomis prasidėjo tik Brooklyno Seimas,
751 1897 metais. Tais metais į- norėdamas LŠF. padaryti,važiavo paskui draugą Kai- spėjozatorių.

Republikonas Langum net 
susirgo ir susirūpino. Min- 
neapolio republikonai jokiu 
tudu nesupranta, kas čia da 
bar pasidarė.

Ačiu draugui J. Gorman 
už prisiuntimą “Minneapo
lis Morning Star.” Jeigu pas 
jus bus kas naujo — rašy
kite mums, siųskite iškarpų. 
Mum rūpi, kas dedasi Min- 
neapoly. Ir ve kas, drauge: 
Minneapoly yra daug lietu
vių; venų “Laisvės” skaity
toju bus anie 25. Tat pamė-! 
ginkit sutvert kuopas Lie
tuvių Socialistų Sąjungos ir 
Darbininkų Literatūros 
Draugijos. Tą padaryt pra
šom visų musų skaitytojų. 
LDLD. konstituciją siunčia
me.

Tegul ir lietuviai Minne
apoly bus suorganizuoti po 
raudona vėliava.

vyko daktarų suvažiavimas Jiepartyvišku, išrinko į ko- 
kovai su sifiliu. 1914 metais, mite tą porą savo vardo ne
trumpai prieš karę, buvo 
manyta sušaukti antras su
važiavimas, bet prasidėjo 
karė ir viskas nutruko. O 
k: rėš metu sifilis pasibaisė
tinai išsiplėtojo.

Vokietijoj, Franci jo j
Anglijoj karės metu susitvė
rė draugijos kovai su palei
stuvyste ir veneciškomis li-

mokančių pasirašyti, o nė 
vieno kas galėtų—na, nors 
ir tokias istorijėles pa- 
briežt.

Dabar išėjo dvi. Kas tas 
parašė ? *

Kemėšis - 
vyčiai —nori

taip ir visi 
katalikiškos

Pasižiūrėkit į “Laisvę” ir 
“Keleivį”. Jiems ne pinigai, 
bet patarnavimas rūpi. Ir 
todėl nors užsiima laivakor
čių ir pinigų persiuntimu, 
vietoj bankrutyt, su kiek
viena nauja diena stiprėja. 
Kodėl? Todėl, kad vedėjai 
tu Į staigi! turi protą, o ne 
lakstančius paukščiukus.

taiko, kad ir 606 neišgydo 
į ligos ir prisieina vartot ki

jo? Ir šį sykį apsiriko ir tokius vaistus ir gydymo 
dar stambiai. Pasirodo, kad būdus. Bet didžiumoj atsi- 
per 18 mėnesių Ameri-, tikimu 606 duoda stebėtinai

Na, ar manot, kad jie j-

yra labai artimi 606. PasB ™NK TAISYMO LIETU
VIŲ RAŠYBOS.

Tūluose laikraščiuose bu
vo rašyta, kad susidarė kox<j mileli iiiKimu ouo duona stenetinai 1 buomais

kapitalistai gavo $688,-1 gerus rezultatus ir kiekvie-,misija lietuvių rašybų tai- 
>00 aukso. Tik per 18 nas ligonis turėtu juos gau-'p.Vti, į kurią Įeina lietuvių 
esių! O karė tęsiasi jau ti, jei tik išgali užsimokėti,' rašybos žinovai. Norima 
lėnesiai. nes jie labai brangus. Bet perkeisti lietuvių rašybą i

8°7,000 aukso. Tik per 
mėnesių! O karė tęsiasi jau 
28 mėnesiai

Suv. Valstijų muitinė pra
neša, kad nuo pradžios ka
rės iki šiam laikui mūsų ša- v

nes jie labai brangus. __
žinant, kaip baisi liga yra gnrsjnę vietoj 
syphilis, jei lieka neišgvdy-(^':^n^’ 

------------------------------ c (tr,s, nereikia ilgai vihwuli 
ly prisidėję 200 milionų do-1 kitokiais gydymais, kol he
lerių aukso. O kiek jo dar ka pavai totas 606. Tik l.._ 
priaugs?-------------------------- ]

dabartinės

gomis. Daktarai, bendromis Lietuvos, ir dėl iškovojimo 
su visuomene pastangomis, tokios šaukia visus. Galimas 

, bont sukontroliuoja 
l-riplatinimą.

Rusijoj kas kita, 
kova su sifiliu rimtai 
ir galvoja tik sau jale, dak- Paimkim nors ir Michelso- škia Račkauskas 
tarų. Valdžia ir kariumenės na: ak “vienybėj” 
vyriausybė žiuri į lytiškų Ii- liaudamas iškariautų 
gų siautimą per pirštus ir tuvą, kur pats negalėtų pa- < 1'* i <•»••• • v f I • Ii*krrtoja tradicijinį rusišką 
“ničevo.”

Po karei, kaip tokioj Ru
sijoj galima laukti visiško 
doros išgverimo.

t.-.s. npreikin ilrai vilkinti' Man beskaitant “Laisvės” , 
No. 87 minėtos komisijos 

: ant Pataisytus žodžius, 
nelaimės, daugelis apgavikų (lanktis, bėkti, 

j vietoj minėtų vaistų pavar- srčpti, Įaugdamas,

kaip 
aukti, 

bėksiu,
- - - kad'pitalistai gavo daugiau auk-1 loja kitus ir žmogui sako, |dirpsiu ir tt. net koktu pa-
kur tik tautininkai f’0’ ka: ~ ..... .....

| Valstijos per dešimts metų1 N ir pagreitina ?išgydyn?ą, benusistovinčią ir pusė- 
regalėjo tiek'aukso iškasti,'visgi nereikia manyti, kad pagerint rašybą. Taip 
Ivek per 18 mėnesių kapi- iiais vienais galima išgvdvt pataisytus žodžius tiktai, a- 

ir jog be jų negalima išgyti. kun. Sabaliausko, ^saye
2. Syphilitiko vaikai la- 

užgyre bįj retai gali būti sveiki, 
irors retai galima tikėtis, 

pos, ypatingai per Kanadą, jis turėtu vaikų. Dide- 
ts le dalis syphilitikų tėvų vai- 

arba. kas minutą, turi prigimtą syphilį, a- 
.. . - ’ ! 1 kių ligas, kaulų ligas, yra

iiv. Valstijas po $2,806,33. | negerai subudavoti ir tt.
Retai užgeni a visai svei
kas arba, geriau sakant, iš 
rodantis sveiku vaikas. Po 
i'sigydymo nuo synhilio gali 
gimti silpnesni vaikai, negu 
buvusiu sveikais visados tė-

Tautininkai mena, 
visur, L_._ __ .....ligos daiktas kad Šliupiniai, kurie

•dabar taip šoka, kaip jezu-Į “dirbo, nepaisydami sociali- 
Apie itiška skripka griežia, ir stų trukdymų, negavo nei 

mano “darbuosis”, bet socialistai? korteliu nei reikščiu.” Kei- 
___ j padare 

beka- 1 konspiraciją su socialistais, 
Lie- ir tyčia nesiuntė.

Kažin ar Račkauskas nu
mano kodėl tokios paskalos 
ant jo yra leidžiamos? Mes 
žinom tik štai ką: Chmie-| 
liauskas neturi darbo, Balti

si rodyti.
Jieškoma kvailių!

♦

* ♦

negu visi Anglijos ban-'jog vartojo 606?Nors šie'sidarė, rodos, kad taip ir 
turi jo rezervuose. Suv.! vaistai yra nepaprastai ge- rimą sumaišyti mūsų voa

talistai gavo iš Europos.
Dabar Su v. Valstijų kapi

talistai išdirbo ir r-----”
pieną, kad kasdien iš Euro-jrors retai galima

t e versdamas gali parašyti.
Mums yra priprasta ra

šyti žodžius pagal jųjų šak
ninę reikšmę ir mums daug 
lengviau parašyti: bėgti, 
nekaip bėkti, nes mes rašy
dami žodžius: bėgdamas, 
m gdamas, rėkdamas, srėb
damas, dirbdamas, laukda
mas lipdamas ir tt. turime 
omenyje persistatę juos, kai 
po trumpus veiksmažodžius: 
bėga, auga, rėkia, srebia, 
dirba, laukia, lipa, o ne — 
bėka, auka, regia srepia, 
dirpa, Jaugia, liba, kaip kad 
pagal jų pataisytą išeitų.

Nors nesu didelis litera
tas, bet man vistik netinka 
tekis pataisymas arba, ge- 

Iriau sakant, iškraipymas 
r.usų rašybos. Iš taip pa
taisytos rašybos išeina tikra 
maišalienė ir aš esu priešin
gas tokiam perkeitimui.

Geistina, kad musu gabes
nieji amerikiečiai literatai 
paimtų tą dalyką plačiau 
apkalbėti ir užprotestuoti 
j iries tą nelemtą sumany
mą !

bus atvežama po 3 milionų 
doleriu ;
'dieną ir naktį, pribus 
Si 
Reiškia, jeigu tą visą auksą 
sutarpinti, galima būtų iš 
Europos į Suv. Valstijas 

. i paverst l)ravesti aukso uPelį.
State Bank” I lr taip> Europos Ame- 

iir nrašo kad lietuviai nirktų J.^aH^a auhso^upelis ir ----------------- - --- -- ------
Šerus, nes “su svetimtau- i ^a(]a J1S lss^ks —- niekas ne- vaikai, arba gali gimtį
čiais darvti biznį būva ne- ^’a 1 Pasa^yti. Suprantama, įr vįsaj sveiki vaikai, nors 
parankumai ir nesmagu- Amerikos kapitalistai dėjo (daugelis autoritetu tikrina, 1 
mai”. Sunrantamas dalykas,visas«avo pastangas 1 būk vaikai visgi tiek turės1 
svetimtaučiai — gudresni, i . d tas upelis neišsektu. O kokius nors silpnumus —jei 

Fritzas I,’1S Pa^°l neisseks, pakol r^u-’— 
ropoj žmonių kraujas liesis. 
Amerikos kapitalistai karš
tu Europos žmonių krau
ju praplovė upelį ir juomi 
dabar plaukia auksas.

Amerikos kapitalistų 
spauda apie tai nieko nesa
ko. Bet jeigu tie kapitalistai, 
į kurių kišenius plaukia 
'auksas, pasiunčia Euronos 
j išbadėjusioms žmonėms lai- dyme/ir atkartotino atradi- 
velį kokių nors išmatų, tuo- mo, jog Wassermano reak- pr 4* V-l Z-I XV Z-I 1 X 4- T» W W • • 1 T •
deda kapitalistus 
ir nurodinėti 
din gumą” ir 
mą”.

Kapitalistų 
mas” ir “

Geras žmogus iš to brolio tis neužilgo gal netekti jo, o 
Strimaičio, butų, jei jis ju-'prie SLA. “geldos” nepras

tas abrakas!
*

♦ 1r

Olsewskis norį pnvprs 
savo banka i “!

SOCIALISTTšKAS MAJO
RAS SCHENECTADY.
Kadangi ligišiol buvęs 

Schenectady majoru p,l; 
Lunn išrinktas į kongresą 
tai jo vietą, kaipo Schenec
tady majoras, užims drau
gas Charles P. Steinmetz, 
kuris ligišiol pirmininkavo 
liaudies taryboj.

Drg. Ch. P. Steinmetz y- 
ra geras socialistų Partijos 
narys Atskilęs nuo Partijosa‘tne~ 
Lunn buvo bemanąs ir v - - - - 
k einmetzą su savim nusi- į}Ti0 poncfas turėtų tatai ne- kad ponai Lopeta ir Šalčius 
^sj!’. )eJį ?as ,ay?as.*11am užmiršti. Chicagoje išleista 'turėtų ką dirbti — lengvai
.aSiai... 11 pkad hsai .“Appeal for Starving Li- o(fise. Bet visuomenė, ku-

sjo įsu imas aitijai. jthuania” ir Bostone išleisto 'rioj C. K. pasėjo savo paiku
Lh. 1. btcmmetz yra V o- «gbort History of Li- atkaklumu tiek nesusiprati- 

kietijos i evoliucioniet uis, !į} uanja anį Lithuanian Na- mų, tiek bereikalingų ginčų,
___ ____  ___ J” turėtų tiek denuncijacijų, nesma- 

j susilaukti kuodidžiausio gamų, nejiadorurnų ir 
pi asiplatinimo. Tuomi ture- skriaudos badaujantiems — 

j t . užsiimti LŠF. vietos sky-(greičiau tokius ponus api- 
riai.____________________ ' pils smala ir pagrąžins plun •

Lunn buvo

VIENA DIENA IR DU 
METAI.

Galim sakyt, ką tik mes viskas taip skystai — 
norim, bet faktas liekasi 
faktu, kad pirmoji lapkri
čio davė nukentėjusiai nuo 
karės Lietuvai daugiau, 
negu sujilaukė aukų į visus 
tris fondus nuo pačios karės 
pradžios.

Apeliacija į svetimtau-
, ., jauomup avii^ gausių ir ant toliau užsilikti. Di-
bemanąs J1’j)asekmių ir Lietuvos Šelpi- džiausią svarba turbūt —

.s‘įprastų nieko nerašyti. Nes 
įrašant jam ką nors išeina

na 
taip kaip į puoduką kavos 
įpylus nevirinto šalto 
denio.

van-
♦

♦

Komitetas
*

Centralis
kurs Wilkes Barre kaip gry
bas po lietui išdygo), norįs

ir visai sveiki vaikai, nors
(tas,

dar prieš 30 metų, atvykęs ti()nal Relief Fund 
Amerikon. Dabar jisai gar
sus, kaipo elektrikininkas.

Vadinasi, Schenectady vi
stik socialistiškas majoras.

Ligi šiol sekančios draugi
jos paskyrė po 5 ar 10 dole
rių išleidimui knygos “Karė 
— ko dėlei?”:

Meriden Conn., Ukėsų 
kliubas, Brooklyno preserių 
unija, AugšČiausios Prie-, 
glaudos kuopa 1---------
Rocks, Pa. Jersey City šy. 
Jono Krikštytojo draugija 
ir Ukėsų kliubas ir Water- 
burio Lietuvių Jaunikaičių 
Draugija.

New Yorke ir Chicago j

kimom s.

SITXUS VTRMON EI- 
LeN, SAUGODAMI Tė

vus.
Berlynas. — Generalis lei

tenantas von Stcin, Vokieti
jos karės ministeris, išleido 
pranešimą, kad tie kareiviai 
kurie tu r vaikų, nebus siun
domi pirmosna eilėsna.

Iš to seka: jų sūnus 
ims pirmąsias vietas.

ne kūniškus, tai protiškus
3. Išsigydžiusis nuo sy 

philio žmogus gali vesti ir 
nermališkai gyventi. Žino
ma, jo šeimyniškas gyveni
mas žymiai priklausys nuo

philiu ir kaip greit išsigydė 
ir kokius suardymus liga 
padarė jo kūne. Panrastai 
j o trijų metų atsakančio gv-

už

RUSŲ KOOPERACIJA
PAAUKAVO LIETUVOS

ŠELPIMO FONDUI 
$34.50.

Mes gavom čekį ant $34.-
50 iš rusų mašinistų koope-1 viais, ne su šmeižikais (a la 

Vppq Nacijos New Yorke naudai šalčius),
Lietuvos Šelpimo Fondo. Į \ 1 *•’*

Tai, rodosi, bus pirmutinė rių eibės ir klerikalų ir ka- tęsti karę iki laimėjimo, 
anka nukentėjusioms nuo talikų beveik kiekviename 7 
karės lietuviams, gauta iš iri este, kur tik skundai no- oratorių tūlas deputatas su- 

licijai ir valdžiai pilas.) Kad suko: 
padorieji tautininkai ir ka-

♦ ♦

Vienybė pageidaujama vi“ 
s’ems, visoms sriovėms, bet 
tik su žmonėmis, su lietu-

RUSIJOS DUMA 
KARĖS.

Londono “Daily

NORI

met ji pradeda šaukti, pra- c’ia yra negatyviška, lei-- 
> garbinti džiama yra vyrui apsivesti, 

nors ir čia tūli žinovai ne
gailestingu- sutinka ir pataria laukti il

gesnį laiką, o kiti yra prie-

jų “mielašir-
a

RUSŲ VALSTYBĖS 
SKOLA.

denuncijatoriais nicle” praneša, kad
Chro- (
visos mas” nelaimingųjų linkui

“gailestingu- šmgi apsivedimui bile ka- 
mielaširdingu- da. Kada liga išgydyta, vy-

ras neužkrės pačios ir netoli 
šei-I (a la šliupas), šnipais (ku- Rusijos durnos partijos nori niekuo nesiskiria nuo katės visada gali susilaukti

1 . .. _ . - . 1 ... i • i • K, • „1.. XI.. .11 TO mino hininuc n|mielaširdingumo pelės lin-(m-ynos, tečiaus yra atsitiki- 
Laike prakalbos vieno iš kui. Kada katė pagauna pe-(mų, kad segusieji syphiliu

n.įsų darbininkų organizaci
jos.

Pasiuntėm čekį Lietuvos talikai nuo tų šunvočių apsi-
JC* _ •   _ __ -- ___ I 11 r*4* « v* n 1

begyvuoja Anglija!
Prasidėjo i

lę ir gi išsyk pradeda su, ja netenka veislingumo. Jie tu- 
žaisti, “pasigaili” ir palei- ri pasirinkti moterį, 
džia iš savo nagų, kelis ne būtinai reikalauja^ 

griausmingas žingsnius prasišalinti, bet myno.s ir būti pasiryžę prie

ku r i v • sei-

Finansų ministeris pra
neša, kad Rusų valstybės 
skola 1917 m. sausio 1 d. sie
kia 35 miliardų 220 mil. 936 
tūkstančius, 895 rub. Pasak 
ministerio, 1916 metais vab 
stybės skola padidėjo 6 mk - 
liard. 344 mil. 204 tukst. 84 
rub. Vienų nuošimčių 1917 
m. reikės mokėti 669 miL

kalbėsime apie vienybę
i-paskui pagriebia ją ir nu- sutikimo sveikų arba nesvei-. 410 tūkstančių, 5 rub.

pu kūdikių. Į (“Naujoji Lietuva”) )
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Spaustuvių Darbininkų Kova 
už Geresnę Ateitį.

u z

Printer” korespondencijinę mokyklų, ku
liai labai puikiai sekasi.

— Tai tiek apie International Typo
graphical Union, kiek apie jų patyriau iš 
“Pearson’s Magazino”;

Nemalonu prie progos prisiminti Lie
tuvių Zecerių unijų. Kur ji, kų ji veikia, 
kokia jos gyvavimo prasmė? Ar negeriau 
būtų prisidėjus mūsų zeceriams prie Ty
pographical Union ?

Brooklyn© Liaudies
Namo Reikaluose

I

JNDIJONŲ PĖDSAKAI.
New Yorko valstijoj kaip ir neliko jau 

iudijonų. Tik miškij gilumoje beliko jų 
kuopelės. Bet indijonai paliko visoje New 
Yorko valstijoje daug pėdsakų. Apii 
iudija upių, kalnų, miestų vardai.

Chenango, Unadila, Susquehanna, 
yadutta, Canandaiqua, Canajoharie,
nistco, Cawastota, Chitenango, Owasco, 
Sacandaga, Genesie, Honnendaga, Manhat- 
ta, Oneonta, Niagara, Sartoga, Schoharie, 
Mohawk, Oneida, Gayagas, Senecas ir tt.

Tai vis in di jonų pėdsakos. Jie išnyko 
vardai beliko.
Kad taip nebūtų su lietuvių tauta.

Binghamtonietis.

ik

kad negalėsime prieiti prie 
tų, kurie daugiau apie niekų 
nesvajoja, kaip tik apie 
dangaus karalystę. O jeigu 
žmogus svajoja apie dan
gaus karalystę, jis negali 
k voti už pagerinimų dar
bininkų būvio, už panaikini
mų privatines nuosavybės. 
Jis negali būti geru so-- 
c'alistu, nes kunigai, žadė
dami jam dangaus karalys
tę, liepia būti nuolankiu po
nams ir kapitalistams. Ti
kintis žmogus negali prie
šintis šiam surėdymui ir. 
't aižiai, nes kunigai jam ( 
sako, kad valdžia yra nuo

• Iš praeities International Typographical 
Union.

(Pabaiga)
Kuomet International Typografical 

Union laimėjo kovų už aštuonių valandų 
dienų, kuomet unija parodė nepaprasta sa
vo gyvybę, sustiprėjo tuomet visų unijistų 
dvasia ir bosai jau nebeišdrįso skelbti nau
jų karių.

Pasibaigus kovai, aprobuota, kiek bu
vo padaryta išlaidų. Pasirodė, kad unija 
laike streiko išleido $4.163.970, tai buvo vi
dutiniškai ant nario beveik $100. Žinoma, 
ta sumų sumokėjo tik tie unijistai, kurie 
dirbo, tie kurie nedirbo, tie nieko negalėjo 
mokėti.

Tai buvo didelis pasiaukavimaš iš 
unijistų pusės, bet užtat jų balsas buvo iš
girstas visoje šalyje.

Kagi unija gavo už tuos pinigus, 
tas aukas?

Daug, daug metų liuoso laiko ir gyve
nimo. Aprobuojama, kad iškovojimas as
tuonių valandų darbo dienos dadure uni
jos nariams per paskutinį dešimtmetį 25-. 
000 metų liuoso laiko. Juk tai begalinis lai
mėjimas.

Kiekvieno spaustuvės darbininko am
žius vidutiniškai imant, pasidaugino. 1900 
metais, kuomet buvo 9 valandų darbo die
na, unijos nario amžius, vidutiniai imant, 
buvo 41 metai. 1908 metais, kuomet iškovo
ta aštuonių valandų darbo diena, spaustu
ves darbininko amžius buvo 46 metai. Da
bar gi, International Typographical unijos 
narys, vidutiniai imant gyvena 51 metus.

Štai kų reikia dirbti trumpesnes va
landas!

Žinoma, biznieriaus, daktaro ir kunigo 
vidutiniškas amžis yra ilgesnis, bet juk 
snaustuviu darbininkų unija dar nepabai
gė savo kova už geresnę jos globiamųjų 
darbininkų ateitį.

Pradžioje šio šimtmečio unija turėjo 
32.000 narių, dabarties ji turi 60.000 narių.

Tai jau žinoma maksima (tiesa), kad 
t< n kur darbininkai dirba trumpesnes va
landas, jų algos yra didesnės, negu 
lur dirbama ilgesnės valandos.

DARBININKE

Ateities valdone,

Per pomi malonę.—

Kareiviu padaro,
P r iev a r ta n au d o j a, 

Žmonių žudyt varo.
Į gaujas surinkę 
Kanuoles užtaiso, 
Ir tūkstančiais žudo 
Su žemėm sumaišo.
Brolis vienas kita
Priverstas žudyti, 

O savo šeimynas
Badu numarinti.
B aisy b ės ži au i m n ų, 
Karės ir te ri o n ės

ten,

Reiškia, iškovota netik astuonių valan
dų darbo diena, bet, vidutiniai ir $144 .į me

1909 m. uždirbta $8.97.
1910 m....................... .... 9 53
1911 m....................... ... 9 74.
1912 m....................... .... 9 92
1913 1 023
1914 m....................... ... 1.042
1915 m....................... ... 1.026

International Typografical Union vei
kia ir labdarybės darbų. Kuomet buvo pa
baigta kova už aštuonių valandų darbo 
dienų, unija susirūpino senų unijos narių 
globojimu.

Kiekvienas unijos narys, susilaukęs 
žilo plauko, gauna emeritūrų, pensijų. Są
lygos pensijai gauti gana įvairios. Kas su
silaukė 60 ir pirm to išbuvo unijos nariu 20 
metų — gauna pensijų. Kas susilaukė 70 
metų, o išbuvo unijos nariu 10 metų, gau
na pen si i a.

■ Ligišiol Unija išleido savo senų narių 
pensijoms $1.669.350.

Mirus unijos nariui, jeigu tik jisai buvo 
išbuvęs uriijoi 5 metus, jo šeimyna ar gimi
nes gauna $500.

Reto, Int. Typograph. unija yra įstei
gus puikų spaustuvninkų namų Colorado 
Springs Colo., Panašų narna turi tik gelžke* 
lininkų unija Highland Parke, netoli Chi- 
cagos.

Tame name gauna priglaudos sergan
tieji unijos nariai. 1916 metais unijos name 
gyveno, vidutinai, 202 nariu. Ligonis gali 
gyvehti Colorado Springs tol, kol nepa- 
sveiksta.

Kaip žinoma, spaustuvininkai greitai 
apserga džiova. Tat tame spaustuvninkų 
n me Colorado Springs daugiausia randas 
džiovininkų.

Ligišiol to namo užlaikymui ir pacien
tų globojimui unija išleido virš pusantro 
rn’liono dolerių.

Unijos namas puikus. Ten pat apipir- 
kta pusėtinas sklynas žemės. Dabar ta visa 
nuosavybe kaštuoja daugiau, negu milionų 
dolerių.

Reikia pažymėti, kad moteris, dirbančios 
spaustuvėse, gauna tų patį atlyginimų, kų 
ir vytai. Todėl eksploatacijos moterų darbo 
nėra. /

Unija įsteigė pnfe laikraščio '“Inland

Tavę be malonės.
Darbininke drauge, 
Surink spėkas savo. 
Pabusk iš letargo, 
Juk ateitis tavo!

i

i ’

apsireiškia esąs iš geriausių a* 
minių gyduolių -----
pai davimo— 25c.

Kno Ilrnmnt o’tno,
Kijfw P< rniAaUtyino, . ____
BkrVi.iėj'itno, Di.^Hu ir Ska<idAjint<> 
tlnėje. kaip ir -..h") 

tižku hgu, uaudoki

PAIN-EXPELLER, 
kaipo >r urtlKMi'irj draugą kcirrry 
>x* per p',ar tinitmedo. Tik ir 
tOe be ; galinta gauti viso*- a*- 
tk’kOM- arba paiB pati fabrikanta—

F. AD. RICHTER & CO.
74—80 V.'ashmgfoa, Street. Mew Vwiu

, csančiŲ
>iž bonkiitę.
Pxdagon, N*>ttraM- 

A pklubinio, l)«nt»

lenkiu kilu

DR. LA. LEVITT
SURGEON DENTJ8TAS

Fkauerr.* dantų *a»t*bda» 
antgyk. Utraaldw b* J*k1* 
ckausmo. Paklantklt*, ka> 
pj man* dantį* talsS.

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

Brooklyno lietuvių drau- .tame, kad korporacijoj šej 
gysčių konferencijoj į vyku- ras turi balsų, o kooperaci- 
sioj spalių 27 d. raportų iš- joj ne šėras, bet šėrininkas 
davė pirmesnioj konferen- turi balsų. Pavyzdin. Kas 
cijoj išrinkta komisija, pasi-korporacijoj nusipirko šim- 
teiravimui ant kokių pama- ta Šerų, tas turi šimtą bal
tu esti susiorganizavusios pų, o kas turi vienų Šerų, 
kitataučių liaudies namų tas teturi tik vienų balsų. O 
budavojimo draugijos. . lu operacijoje visi šėrinin- 

Iš komisijos raporto pasi- I<m tik po vienų balsų visų 
rodo, teirautausi aštuonių | r* ikalų svarstyme teturi. A- ___

;art to, už iš korporacijos |Q]’eVQ
1 Kunigas Mockus kaip tik 

beatsiimti. pakol ta korpo-Lavo prakalbomis nurodo 
racija egzistuoja, o iš koope- pmori(-ms? ^a(l kunigai yra 
racijos galima už Šerų pini- Pe Į.:as Rifas, kaip tik kapi
nis atsiimti kada tik nori. ta]istų tarnai ir jie mulkina 

"ų i i eil^alii ve d ima* s t’kinčiuoshis, kad apgynus 
lygu yra kaip korporacijoje kapitalistų reikalus ir palai- 
tain ir kooperacijoj.

Todėl konferencija iš- 
i Rausiusi tos komisijos ra
portų vienbalsiai nutarė or
ganizuoti liaudies namo įs
teigimui kooperacijų tokiais - 
pat pamatais, kaip Labor 
Temple ir Labor Lyceum, 
r ai yra pardavinėti šorus ir 
išleisti, bondsus, kuriuos 

pirkdami galės pasidėti su 
'nupintus pinigus pavieniai 
>mončs ir draugystės, taip 
'vginai, kaip ir pačto taupo
mosios kasos ant certifikatų 

prie ~ hondsų pasideda ir kada 
loikia pasiima.

I Visos Brooklyno lietuvių 
p • augijos malonės savo
pasirinkime apsvarstyti ir 
pasiųsti įgaliotus delegatus, 
pad nor kartų jau pradėjus 
tą liaudies namo įsteigimui 
kooperacijų organizuoti.

Pakvietimai visoms drau
gijoms išsiuntinėti. Todėl 
draugijos malonėkit pri- 

i u i - -in siusti įgaliotus delegatus bei 
™ ™ i ’ '1ieL- L mitetns-ant konferenci-

• t ' Ra.vo vę* e]e’ y-pos kuri atsibus November gia taip, kaip pacto taupo-L m Tantiškam Na. 
mųių kasų cet tifikatai, bile 103 Grand gt Rrooklvn 
..ada ant pareikalavimo gah|N ’Y 7.go va] kf| • • 
gauti savo pinigus cielybeje, Į 
tiek, kiek idėjai, tuo tarpu | Pasarga^ Mandatai buvrp 
Šerų vertė kįla ir puola pri- suvėlinta išsiuntinėti iš 

priežasties pavėlavimo pa
de ryt konstitucijas.

Ca- Puirių namų draugijose. Iš I
Ca-|tū viena tik Čechų Tautiškų- pirktąjį serų, nedali pinigų 

jį namą ant 73 g. N. Y. ra
sta korporatyviais pama
tais. Kiti gi septyni, kaip 
tai Labor Temple ant 841 
gatvės, čechų Sokol Hall ir 
Cechu liaudies namas ant 

* I

71 g. N. Y., Labor Lyceum 
ant Willouhgby avė., Labor 
Lyceum Secmon d Str. ir 
Finu socialistu kliubas ant 
41 g. So. Brooklyne, visi 
kooperatyviškais pamatais 
įsteigti. Pavyzdin, Labor 
Temple ir Labor Lyceum, 
pardavinėta po $5 Šeras. 
Tie šėrininkai. esti nariais 
tos kooperacijos ir turi 
kiekvienas lygų balsą. Apart 
Šerų tos kooperacijos turi 
išleidusios Denk dolerinius 
bonds’us. Kas nori su dau
giau pinigii prisidėti 
namo budavojimo, tas perka 
bonds. Tie bondsai dvejopi. 
v?cni be jokio nuošimčio, 
antri penkprocentiniai. Kas 
nori idėjos žvilgsniu prisi
dėti prie namo budavojimo, 
tas perka be nuošimčiu 
bonds. 0 kas nori gauti di
desnį nuošimtį, negu banko j 
jo pinigai neša, tas perka ( 
57<; bonds. Tie bondsai ne-!’ 

savi n i n- ,suteikia bondsu v

Narva.

MEILES iliuzija.
Tik verčias, lyg bangos, siaubūnai audros, 
Ir laužo, ir manko giružės medžius. 
Langus nusiminęs, nematos giedros, 
O gamtoj taip liūdna. Gi skausmus didžiu

Ar teks numalšinti, 
Ir džiaugsmų atgaut?!.

Lindėjau ir troškau aš meilės vienos, 
Lyg kad tarp tamsybių, šviesos spindulių 
Ilgėjaus, lyg naktyj paklydęs — dienos 
Ir verkiau suspaustas gilių sopulių.

Mintis atgaivinti — 
Neteko sulaukt.

Bet jiji atskrido, atėjo jinai

Sieloj apsistojo, bujojo tenai.
Ir žiauri kankynė širdi draskanti.

Iš lėto pražuvo.
Kaip nyksta naktis.

Tolinti galybė slėpingos sielos, 
Lyg saule pakilo ten nuo plataus miško. 
Nušvito pasaulis ir vidui tylos 
Gaivinantį^ kvapas iš gėlių trįško 

Ir džiaugsmo pribuvo. 
Ir laimė, viltis....

, žemutis Svyruoklis
Siranton, Pa.

JAUNIME.
O brangus mano jaunime- 
Būreli tikinusių draugų, 
Kur esti idėjos šaukime
A gal prislėgtas didžių vargų....

Jaunime mano pamylėtas, 
Jūs karžygiai liuosybės šventi, 
Patekai priešui neišauklėtas, 
Kančias kalėjimų kenti.

Tačiaus jaunime, nežudyk viltį, 
Kad tau jaunystės diena skaudi, 
Keičiasi laikas, šviesa imp kilti, 
Pražus mus priešai, žiaurus juodi.

Našles Valka*
Gi< n Lyon, Pa.

prieš kurį ir socialistai ko
voki. */

VERGIJOS 
dienos jau 
praėjo. B< 

vis dar tarpe mus 
yra daug vergą, 
kurie yra atstu
miami nuo savo darbo beširdės 
ver gini.st rėš-LIGOS.

Yra labai lengva išvengti 
ių kliūčių išaugant j dideles, 
jeigu mn.ii atida ant to atkrei
piama. Ir tas yra jūsų pareiga 
link paties savęs ir savo ?.<». 
mynes tai vis atlikti.

Nuo skaudėjimo pilvo ir žar
nų, kaipo plovimas skaudžutte- 
čįos gerklės infraukiinui j save 
apmalšinimui dusulio, <uto g,ak 
vos ir ausų skaudėjimo; ech

Varenis.

L AIŠKAS REDAKCIJAI.
APLA. 4-ta kuopa savo 

susirinkime 5 d. lapkričio,

7 to susivažiavimo sekreto-; 
.i i ui J. Alexiui, už įrašymą 
į 7-to susivaž. protokolų, 
bi k 2-ras k p. nariai pasakė, 
kad Moterims vieta esanti 
“j amie su blakėmis”. To-
1 iais žodžiais sekret. paže-Į 
mina moteris ir 2-ros kp.. i 
narius, kurie nors neprie-| 
lankiai atsinešė moterų lin- 
Ikui, kuomet buvo svarsto-; 
na jų reikalai, bet visgi to
kių žodžių nebuvo minėta. 
Tat kamgi reikėjo skelbti
>er laikrašti?

4-to s k p. sekret.
J. P. Rasinskis.

REDAKCIJOS ATSAKAI. Jei r*ori, kad ger«J H rė
dytum. pirk fkrybėhs, marš
kinius ir visus aprėdaJua pa«

K. LIUTKŲ*
Apic gerumą tavom Ir t*l- 

vJagumą kainų, nereikalinga 
girt!.*’. Nesn visi brooklynl*- 
čiai gerai žino, kad pigiau Ir 
geriau niekur negauni, ka’y
P»»

F. K., Great Neck, N Y.—

pranešimas “Laisvės

namo reikalai verčiasi.
Skirtumas tarpe korpora

cijos ir kooperacijos veriasi

F. J. L. Girardville, Pa.— 
Talpiname ankščiau gau-

J. Steponaitis

K. LIUTKUS 
LO GRAND ST, 

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

ODIS KAS LINK MOC
KAUS PRAKALBŲ.

“Laisvės” Nr. 58, skyriu
je “Laisvoji Sakykla” drg. 
I). Pilka duoda vėjo LSS. 
147 kuopai, kad pastaroji 
rengia arba prisideda prie 
rengimo Mockui prakalbų. 
Jis sako, kad kuopa, pana
šiai elgdamosi, prasižengia 
ne tik prieš LSS. IV Rajono 
P nferencijos nutarimus, 
bet ir prieš Sąjungos įsta
te s. Aš čia nekalbėsiu apie 
Iwjono konferencijos nuta
rimų, bet tik apie prasižen
gimų prieš sąjungos įstatus.

• Aš nematau, kame čia gali 
būt peržengti Sąjungos jsta 
U i arba prasižengta prieš 
socializmo principus? Juk 
Sąjungos įstatai draudžia 
savo nariams turėti kų nors 
bendro su socializmo
šals. Tuo tarpu Sąjungos i- 
s-atai nedraudžia savo na
riams turėt: bendrus ry
šius su draugijomis ir pavie- 
i mis nariais, jeigu pastarie 
ji nėra socializmo prie
šais. Mes Amerikoj turime
drugybę tokių draugysčių,/ Pilka sako, kad tarpe sa
ku rios nesikiša į socializmo jungiečių nemažai randasi 
reikalus, bet tose draugyste- katalikų ir kad socializmas 
re priklauso didesnė dalis moko bendro neturi su tikę- 
sąjungos narių ir veikia to- jimu.
se draugystėse daugiau, ne- Aš tam pritariu. Bet jeigu 
gu pačioj Sąjungoj. Vienok mes nesikišime į tikėjimi- 
niekas nesakė ir nesako, n’us reikalus, jeigu mes 
kad tie nariai prasižengia žmonėms nenurodysime 
prieš socializmo principus j d' asiškijos darbelių, nie-|

arba Sąjungos įstatus.
Mockus gi per savo pra

kalbas agituoja už socialis
tus ir sykiu kovoja su d va - ! 
siškija, nurodinėja žmo
nėms dvasiškijos darbelius ’ 
ir tt. Man rodosi, kad Moc- ’’ 
kaus prakalbos labai nau-! 
d’ngos, nes jis išaiškina ti
kėjimą tikrose spalvose ir 
parodo tamsiems žmone- j 
b’ams, kai]) dvasiški ja, pasi
remdama tikėjimu, mulkina 
savo pasekėjus.

Mockus neatstovauja jo - 
kių Sandorą ir kitokių par
tijų, kurios yra socializmui 
priešingos, bet kovoja 
nasiškija ir agituoja 
s cialistų partijų.

Drg. D. Pilka prilygina 
prie Mockaus Sirvydą, Šal
čių ir kitus. Pastarieji yra 
didžiausi socializmo prie - 

• todėl Mockaus prie jų 
1 ’ ir negalima prilyginti. Moc

kus atstovauja laisvamanius 
ir mes su laisvamanių prin
cipais privalome sutikti, nes 
ir jie kovoja su apgavystė
mis, neteisybėmis, žmonių 
mulkinimais ir tt.

SU !
UŽ

priklauso didesnė

Tel. Groenpoint 1569.

A. DOBROVOLSKIS
Pirmos klesos CAFE.
Geriausi Gėry mat.

Taipgi suteikiu rodą visokiuo
se atsitikimuose ir patarnauju 
visokiuose reikaluose.

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

cor. Skilman av. Brooklyn, N Y.

K. Hensas
CAFE IR POOL ROOM 

linksmai laiką praleist
Tai yra geriausia vi*ta

K. HENSAS
69 Gold St,

BROOKLYN, N. Y
Telephone Main 7629.

k
ž

kun. Woman* Me4K«£ 
College. Baltimore, Md

^•tktnlnRai atlieka tavo dartM, »irte 
jftndyme, taipgi sutelkia visokia* rodą* te 
ipagelb* fava<rk»e motara Ilgo**,

F. Stropiene,‘^.V.‘..’ 
8O« BOSTON, MASSo

j Akušerka

LIETUVI AB A

APTIEK A
LIETU VI Ali A

Žemiau p&minftRa gyduo!** galhiu 
apturėti per pačtą:
Nuo Reumatizmo ..................... $1.M
Kraujo Valytojas ........................ Lfl6
Vidurių Reguliatorius................... MK
Trojanka ................ 25c., 50c ir $1.86

Ir visokias kitokias gyduol** n* 
visokių ligų, kurios Čia dar oepam*fi£ 
cos, galima gauti per pačtą.

P. A. URBANAVIČIUS
s 51 Metropolitan Aveniu

BROOKLYN. N. Y.

PERSKAITYK!
Kiekv'en*.* njun 
jas skaitytojos 
kurta uislraiyt 
pas mane “Laite 
▼ę” ant metų 
užsimokės $2.5(1 

ta. gauc ^evaat 
knygų verti* 
1 dolerio arhs 
“Kardą” ant at* 
tų. Senas ska*- 
tytojas, kuria at
naujins, gaus 

Kas iš neskaltan&ą 
Keleivi” $1.50, gau* 

senas skaitytojas 
Kas prisius ui

knygų uz oOc. 
dar prisius ui 
knygų už 60c. 
gaus knygų už 25c. 
"Kovą” $2.00, gaus knygų ui 75c4:
kas prisius už “Kardą” $1.00,tas gaui 
knygų už 35c., senas skaitytojas 
25 centus. Kas užsirašys “Naująją 
Gadynę”, kaina metams $1.50, tar 
gaus knygų už 50c.

Todėl visi u Žs i rašykit tuos laflb 
raičius per mane. Tiek pat mokėd» 
mi gausite gerų knygų pasiskaitę 
m ui. Būtinai pasakyk apie tai a» 
▼o draugui ir pažįstamut Knygas 
duosiu tik “Laisvės” laidos.

Pinigus siųskit fiiuo adresui
J. POCIUS

I
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SVARBU KIEKVIENAM
Kaip pagerinti kailio (Fu r)

sugulimą;

5 AR TURI TĄ NAUJĄ 
KN Y G Ą A PIE ' LYTIŠKĄ

ftfttR jv> D '•uc'ii ii' ■ & vvityn V4V414 y, ** u — ~ *<—

syti ir naujus induti. jįK"

Skausmo

Bilietus iš anksto galima gauti: “V. 
Lietuvninkų”, “Tėvynės” ir “Laisvės” ofi
suose. A. Daunoros aptiekoj ir J. Ambrazie
jaus ofise, 168Grand St.

Kailiniai ploščiai, mulos, 
arba ' apikakles po vasaros, 
ypatingai, jeigu jie būna

Pakol susirasite sau advokatą iš
ėmimui patento, prisiuskite savo iš- . 
radimų del užpatentaviiiio. Dykai su- | 
teikiame 
vi.nu.

r •• u i a.- ' • - > .v. . . , .... uuua>. ypatingai daugLaw n subyti-, vienas at.ydzmi klausęsi jos i;;sineSioillsion!s ' pil.žtį.
a >e ojo.> pf,tns> išskalbti vandenyj s;

benzinu ir išdžiovinti ore.

PATARIMAI ŠEIMININ- 
KeMS.

Kaip iščystyti skurines 
pirštines.

Paimti saują sėmenų 
(flax, seed) ir virint, kolei

Žinokit, kad daugiau.-ia palvo? •,-kau-1 
dėjimas paeina nuo akių. Vienimė-*- 
h vai-lni, tai 5 ra moksliškai pritaikin
ti akiniai.

Dr. H. A. Medoff’as atsidavęs tam 
tikslui ir savo al.-idavimn kiekvienam

GrMnptfot 5U1.

i

kur ^‘do toną nuo $8 iki $10.00. 
nrij._ Tuo tarpu ledas kaštuoja

MOTERIMS NAUJIENOS

I Lietuvės Motei

kp. Kalbėjo drg. V. Kapsu-
Newjkas ir daktare J. Baltrušai-

5

nes

Čiabuvis.

spėkom, žadinkit, budinkit

Tėra.

i
v,

4i*

Galutinos 
balsavimų

Visose restauracijose pie
tus pabrango ant 5 centų. 
New Yorke ant Second avė.

pui- 
ledo 

iki

i 
*

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

‘Entered as second class matter 
-arch 11, 1514, at the Post Office 
»« Brooklyn, N. Y., under the Act

March 3, 1879.

vaikų turi eiti į mokyklą ne
atsakančiai pavalgę.

Nejaugi jūs

pro* šalinus, j 
ir 293 organizacijos, I > • «. • J

•f •I-phone Greenpoint 5231.
The Lithuanian Semi-Weekly 

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

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

?-•». Chas. Lutkus, Secretary A. 
i - revlčius, Treasurer V. Paukštys, 
• Itor L. Pruseika, Ass’t editor V.
- makštys.

dėsnius biznius ir viskas bus 
geriau.

Pėtnyčiomis.
Brooklyn, N. Y.
Kooperatyviška 

183 Roebling St., 
Pirmininkas Ch.

“PASVEIKINO”

NEW YORKO MOTE- 
RIMS.

O. M. Čepaičiu te, 
sekretorė,

J ieva Pruselailicnė, 
pirmininkė.

2 c. Ir “no tips.”

Neseniai pagarsinta, kad liaus jųjų laukia. Nurodinė- 
d-džiajam New Yorke yra

Lietuvių Moterų Progresy- 
viško S-mo 1 suvažiavimo 
13,14 ir 15 d. spalių, 1916. 

po Nr. 190 Grand St.
Tegul žmonės rišusi Į ko-

BALTIMORE, MI). 
___  ____r s prakalbos. 
>palio 29 d. buvo prą-

jo visas skriaudas, išnau

[mažai randasi ir jos esti 
moterįs ir persekiojamos,nes ir tarp jų 

merginos stojate už tokį su- nėra vienybės. Kurios pir- 
: ėdymą.

pjr_ su anglim ir su elektriška 
Į šviesa.

Eina du sykiu savaitėj 
Utaminkais ir 

4*3 Roebling St., 
U »tdžia Lietuvių
* ludos Bendrovė,
* ooklyn, N. Y.
i '.tkus, Sekretorius A. Jurevičius, 
■*. •’■ierius V. Paukštys, Redaktorius 
’ Pruseika, pagelbininkas red. -V. 
^Atkitys.

Prenumerata metams: Amerikoje— 
G 50, Kanadoje ir uzrubcžiuose — 
V 50; pusei metų Amerikoje $1.25, 
< <nadoje ir užrubežiuose—$1.75.

Apgarsinimų kainos ant užklausi-

(Pabaiga).
23. Skaityta P. Jankaus* 

■ o laiškas su linkėjimais ir 
M.00 aukų. Laiškas priim
tas,

24. Nutarta, kad suvažia- 
mio protokolas butų talpi-

i amas “Laisvėje” ir “Mote- 
: i Balse”.

25. Įnešta uždaryti suva- 
žiavima.

Uždarant suvažiavimą, 
delegatės ir svečiai pasakė 
po trumpą prakalbą.

Kalbėjo M. iRačiutė Her- 
i ;an, J. Benesevičiutė, k ap
sukas, K. Petrikienė, Z. 
■’uišiutė, Herman, K. Bal- 

1 unytė, ir Pruselaitienė.
Suvažiavimas uždaryta

MERGINŲ STREIKAS 
PRIEŠ VAIKINUS.

Union City, Conn., 1b d. 
1 pkričio šio miesto mergi- 
’ )S buvo parengusios balių 
fkokia draugija? — Red.). 
1 alius buvo tuo įdomus, 
1 a d merginos buvo apsKel- 
1 įsios streiką tiems Union 
' ity vaikinams, kurie nemo- 
1 a šokti.

Tūlos merginos parsikvie- 
15 sau vaikinus iš Waterbu- 
\, bet ne visos gavo. Tūlos 

: < tos priežasties net baliuje 
dalyvauti negalėjusios.

Abelnai, šio miesto mergi
nos nesūsitaiko su vaikinais, 
i ertai ir choras turėjo pair-

LAISVE

yra rusų kooperacija. Te- [ Kažin apie ką reikėtų ra
liais pietus pabrango tik ant šyt “Moterų Balsui”, kad

įtikt “Lietuvai”. Nejaugi tik 
apie rūtų darželį ir dryžus 

TURKIJOS MOTERĮS ĮSI- žiurkštelius?
STEIGĖ SAVO LAIKRAŠ

TĮ.
Turkijos moterįs įsistei

gė savo laikraštį“Kachinyar * 
Dunyassi” (Moterų Pašau- [ 
lis). Laikraštis leidžiamas 
per pus turkų, perpus fran- 
< užu kalba.

Redaktorė laikraščio yra 
Cluloye Melrane Hanoun. 
laikraščiui sekasi.

Ift CHICAGOJ REIKA- 
J LA UJAMA GIMDYMO 
I KONTROLĖS.

Chicagos moterų kliubas 
r< ngia diskusijas, ' 
gvildenama gimdymo kont
rolės klausimas.

Didžiuma diskusantų eina, 
už tai, kad gimdymų skai
čius reikia kontroliuoti.

“Jeigu — pasakė Laura 
Sadlei 
žmos 
liavimą gimdymo, 
nebus taip daug nelegališkų i 
operacijų.”

Už KOOPERACIJAS.
Didelis kooperacijų šali- 

' ninkas Mr. Harris iš Mon- 
!clair N. J. sako: jau praėjo 
tie laikai, kada žmones mi- 

[šlijo, kad varžytines gali 
a piginti pragyvenimą. Var
žytinės tik pabrangina pra
gyvenimą, o atpigint pragy
venimą gali tik kooperacija.

Paimkim, kad ir ledų pri
statymą. Mažame miestely 
yra kokie ,10 ar 15 ledų pri
statytojų; žmones moka už

nuo 2 iki 3 dol. Iš dalies le
das taip brangus, kad reikia 

;užlaikyti 15 atskirų biznie
rių, penkioliką vežimų, 20 
sr 30 vežėjų. Ledas mažose 

•s š; Idyklose greičiau tiesta.\ — jaunos moterįs
daugiau apie kontro- L ° V1t'ton sitos 

tuomet'konkurencijos butų koope- 
..... ' [racija, kurion prigulėtų vi

si' miesto žmones, tuomet 
ledo sądelynas butų vienas, 
išvežiojimas ledo butų 
l.iau sutvarkytas ir 

11( nas kaštuotų nuo 4 
5 dolerių.

AKRONO MERGINOS 
PROTESTUOJA.

“Laisvės” Nr. 89, p. Ra- 
zalytė, aprašydama vietinių 
socialistų surengtą vakarą, 
pažymi, būk Akrono mergi
nos suvis apsileidę, prie 
lošimų dalyvauja vedusios 
moterįs o jos (merginos) vi
sai neprisideda.

Taip, mes neprisidedam, 
ne dalyvaujam vakaruose. 
Bet ar mūs kaltė, kad vai
kinai mus ignoruoja?! Kad 
jie susideda greičiau su ve
dusiom moterim, o mus, 
merginas, suvis paniekina.

Vaikinai ne tik Akrono, 
bet ir kitų kolionijų, pame- 
skite blogą paprotį tuština
mo bačkučių su vedusiomis 
moterims, o geriaus sutei
kit progą mums dalyvauti 
vakaruose, lavinties.

Ir tuomet nereikės dejuot, 
kad merginos neinteligen
tiškos, neveiklios!

Akrono merginos:
B. V ebrintė, 

P. Pesiuniute, 
M. Jonai tu ke.

1-ma LIET. SKRAJOJANTI TEATRALE KUOPA
------- ......... ...... Į Brooklyn© lietuvių koloniją >...... .. =

Du spektakliu McCADDIN MEMORIAL HALL,
SPEKTAKLIS Lmas

Subatoje, 2 Gruodžio-Dec., T6
Musų 20 amžiaus gyvenimo atspindys 

Drama 4-se aktuose:

“Mirty Vainikas”
Centralinę rolę lošia A. Vitkauskas.

SPEKTAKLIS Il-tras

Utarninke, 5 Grud -Dec.,1916
Visam pasauliui žinoma istoriška 

drama:

“GENOVAITE”
ir

“Golfus kalėjime ir jo mirtis”
Atkreipkite atydą j tai, kad A. 

Vitkauskas, tai autorius šio veikalo; 
Jis jį padidino ir prirengė lietuvių 
scenai, los pats Goliaus rolę.

Abiejų spektaklių pradžia ly 
giai 8 vai. vakare.

Lietuviai! Jeigu jums reikalingas 
tikras Dailės Lietuvių Teatras, tai 
RE M KITE JĮ!

Žinome kad reikalingas- tad ne
šame Jums tą GRAŽIĄ DAILĘ! Pa
siimkit ją ir padėkite mums pereiti 
tuos pirmus erškėčiais išklotus takus!

A. Vitkausko Centrales kuopos Administracija
DETROIT, MICH.

Automobiliu karalius 
Fordas buvo priešingas su
teikimui moterims balsavi
mo teisių. Dabar jisai per 
rainė savo nuomonę. 1 
m as dalykas ką jisai padare, 
tą i nutarė mokėti savo dir
btuvių moterim lygią su vy
rais algą už lygų darbą.

Fordo dirbtuvėse dirba 
1500 moterų. Jos gaus taip, 
kaip vyrai, po $5.00 į dieną,

tirpinti truputį balto muilo 
ir sudėti ta i minėta buiza. 
Išmaišius duoti atšalt. Kada 
tas mišinys atvesta, užsi
mauti pirštines, kurios nori
ma čystyti, ir pasivilgant 
tyrą, minkštą skarulį, juom 
trinti. Nereikia mišinio var* 
t )t perdaug, kad neperšlap
tų perdėm.

Antras neblogesnis būdas 
yra: pasivilgant tyrą ska
rulį į saldų pieną patrynus 
tą patį į kavalką muilo trin
ti gerai pirštines. Čion, 
kaip ir viršui, bus vietoje ta 
pati pasarga: nepermirkyt.

rodą dalykuose užpatenta- ' 
Dovanai gausite kiekvienas , 
kur nurodoma ką išrasti, j 

kaip užpatentuoti. Už užpatentavinią 
pinigų iš kalno neimame, apart la
bai mažų rankpinigių, o likusius už
mokate tada, kada gaunate risunkus ' 
ir popieras ir jeigu esate tuom už
ganėdinti.
AMERICAN EUROPEAN PATENT 

OFFICES. —L.
30J Broadway New York City ir1 
1(13 Barrister Bldg. Washington D C.

Rašykite lietuviškai, bent j Katrą 
!.<>>: musų ofisą.

SULAIKYK
TĄJĮ KOSULĮ

pirma, negu jisai pakenks ju-m syst-'mai. Atakų 
palengvinimui ir iritacijos piasuliuimui, vartok 

SEVERA’S
MERGINA ATLĖKĖ 

CHICAGOS I NEW 
YORKĄ. 

-šio panedėlio ryte 
Yorkan atlėkė panele Ruth'tienč. Apie drg. V. Kapsuko
Law ir nusileido su savo prakalbą neminėsiu, nes jau 
orlaiviu ant Governors Is- daugeliui yra girdėta ir vi
lam!. sur publika esti užganėdin-
/ Panelė norėjo atlėkti be'ta,ypačBaltimoriečiamsla- 
sustojimo, bet sustoti turėjo bai buvo pageidaujama iš- 
Hornell, N. Y. ir Bingham-'girsti drg. V Kapsuko pra- 
ton, N. Y. Nuo Chicagos iki kalbą. Paminėsiu čia D-rės
Hornell ji padarę 590 mylių. J. Baltrušaitienės prakalbą,' ,)i,<tincs koki„ npn 

Neseniai lėkė iš Chicagos kuri netikėtai lankėsi Bal- i'- >•> t,, i vi- r
j New Yorką vyras Carl- į timorej. Tai pirmą syki Bal- 
s’rom. Tasai be sustojimo timorės lietuviai pamatė Į i.
padare tik 4o2 mylias, tokiu moterį ant estrados ir kiek
iai du p-le 
i o.” O jos orlaivis buvo išvedžiojimų, 
daug prastesnis, negu Carl- (malonus ir a

romo. ’ ;aiškino moters praeitį įaip
Tai, mat, ką moteris gali ! gyvai ir aiškiai, jog kiek- 

----- vienam suprantama buvo, 
kalbėjo apie dabartinį padė
jimą, ir koks likimas to-

2£.000 dirbtuvių - dirbtuvė- dojimą ir kad tą visą pra-[kur nors supakuoti, išrodo 
ragino prie LMPS. [sr.siguleję, susivėlę, žodžiu, 

išrodo kaip seni ir prasti, 
j timorej antras menuo, kaip žinant kaip, gana lengva 

turtų susitvėrė LMPS. kuopa ii’į juos pataisyti. Reikia paimti 
4 šepetį ir pasivilgant po bis- 

ki į tyrą vandenį, šukuoti, 
Turiu pažymėti, kad čia i palengva kailį priešais na- 

Įs - merginos dar labai furalį plauku U,.#-., L • 111

liu, kurios pagamina
duktu ant 2 bilionu
uilionu doleriu.

Kokia neapsakoma
galybė. Pamislykit apie tai. per prakalbas prisirašė
Tai reiškia, kad milionai naujos narės.
darbininkų gyvena New
Yorke. Milionai žmonių ka- moteris-: u ....... .......
nauja ir kovoja del būvio.'atsilikusios nuo kitų lietu-'taip kad butų visas’kailis

1........     • Net^ kunigėlis drėgnas. Pakabinti ore bent
> ant pusės valandos, kad

KAIP BALSAVO ILLI- 
NOIS’O MOTERIS.

Chicago, Ill.
skaitlinės apie
pasekmes rodo, kad mote- | 
rįs ir vyrai balsavo sekan
tai:

Už Wilsoną — vyrų 211.- 
G38, moterų 130.051.

Už Hughes — vvrų 229.-
: 886, moterų 135.150.

Už Benson — vyrų 21.- 
747, moterų 6,684.

Ir kiek vargo, kiek skurdo vių moterų. .
reikia pakelti. Maži vaikai [per pamokslą džiaugiasi, lv41u
tį ri eiti į dirbtuves. Daug kad girdi, ve tik moterims išdžiūtų. Paskui išmušti gc- 

Ibažnyčia užkimšta. Laisvų Irai su indiškąją lendre (rat
tan) paplaukiui. Išmušus 
peršukuoti kailį kelias eilias 
su retom šukom prieš plau
kus. Po tokios “operacijos” 
kailis išrodys kaip naujas.

Abelis.

rriaus kalbėjo, kad sutverus 
kokią draugiją, dabar kada 
jau susitvėrė LMPS. kp. ne-

Pasirodžius “Moterų Bal- sirašo dėl kokių tai ypatiš- 
sui”, Chicagiškė “Lietuva” į kūmų. Draugės, kurioms pa
tekamai jį “pasveikino”: ;geidaujama apšvieta, spies-

“Gražus, apšvietos ir. kites prie LMPS suvienytom 
abelnai kultūros pama- spėkom, žadinkit, budinkit' 

I tais paremtas, laikraš- iš miego ir tas moteris, ku
telis labai musų mote-'rios gyvena be tikslo, me- 
rims tiktų, ir rasite, tu- skit šalin nesusipratimus, 

retų pasisekimą. Siaurai nes bendrai veikdamos, di- 
partvvinės politikos lai- desnę naudą turėsim, ir 
kraštelis vargiai atmo- ’ tie, ka šiandien mus perse-1 
kės net už tą energiją ,kioja, kitaip į mus žiūrės, 
ir lėšas, kurios jo leidi-1 tik pradėt ą darbą varykim.1 
mui eikvojamos.”

■ Jei dar neturi, tai pasiskubink gau- 
|ti, nes knyga gali greit :šsibaigt.
B Apie tos knygos naudingumų pa- 

klausk tų, kurie jau jų turi.
3 Knygos vardas
Patarmės Merginoms 
Apie Lyties Dalykus.

I Parašyta žinomos lytiškų dalykų 
B aiškintojos ponios M. H. SANGER. 
R Ta knyga reikalinga visiems: mer-
■ ginoms, moterims ir vyrams. Joje, 

aprašoma lytiškų organų išsivysty-5 
mas, jų veikmė ir svarba visame mo
teries ir vyro gyvenime; apsivaisini- 
nias; vaisiaus augimas; nėštumo hy-

I gi jena; motinystė ir jos hygijona.
Taipgi aprašoma lytiškos ligos, savi- 
žagyste ir daug kitų įdomių dalykų.
'Knyga turi 120 pusi, ir papuošta 

paveikslais, 1; urie palengvina aprašo
mus dalykus suprasti. t

] AR MYLI DAINAS?
B Štai nauja dainų knyga, kurioj ra- 
Ssiduug tokių dainų, kurių niekur jau 
g nerandama. Knygos vardas
2 Įvairios Dainos.
B Tni yra stora, 216 puslapių, knyga, 
S kurioje telpa daugybė įvairiausių dai-
3 nų. Tarpkitų yra nemažai senoviškų, 
g kurias mūsų seneliai dainuodavo, bet 
|kurios dabai’ veik: visai užmirštos.

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

KAINA 50c.
AR VERTA BŪTI TEISINGU?
Visada yra žmonių, kurie stengiasi 

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

Jeronimas Savanorolla.
Kas nori žinoti apie teisingo žmo

gaus vargus senovėje ir apie dvasiš
ki jos darbus, tam ši knygele būtinai 
reikalinga.

KAINA TIK 25c.
Reikalavimus ir pinigus siųskite 

šiuo adresu:
J. STROPUS,. f

6 Loring St.,
> So. Boston, Mass.

DYKAI! DYKAI!
Aš ištraukiu dantis bo aklinamo ir veltui tiem 

kurie duodu tais
VISAS DARBAS <
Visiškai be <--------------------------
No kiekvienas dantistas moka apsieiti su dan
timis sunkiam atsitikime, tankiai siunčia pas 
specialistu. Dr. Chas Tesclibcrg yra gerai ži
nomas kaipo specialistas ir įvairiose atsitiki

muose ciunCiama pas Ji. Ateik ir duok išeRzaminuot. Informacijos dykai. Mano kartinos ir til
tukui yra 22 karna* čysto aukso su dubeltavn upaNu. Visus d> rims rvf rant uotas. Kainos pri
einamos. Mokestis ant nedėliu. Guzas ir kokainus vartojamas pagal reikalų.

Ofiso valandos: nuo 9 A. M. iki 9 T. M. Petnyčioma nuo 9 A. M. iki C P. M. 
Nedėliomis nuo 9 A. M. iki 1 P. M.

DR. CHAS TESCHBERG, D. D. S.. Lietuviškas Dentistas 
J5CX) Grand kampes Union Avenue, Brooklyn,

Kolba Lietuviškai. Lenkiškai,Rusiškai Telephone Stagg 3698.

ly•' ir
ii

Balsam for Lungs
Severos Balsamą Plaučiams). Netrukus patirsi, kad tatai yra 

atsakanti gyduolė, suteikianti palengvinimą nuo kosulio, 
peršalimo, užkimimo, spasmodiško smaugulio. oro triubelių, 
uždegimo ir gerklės skausmo. Kaštuoja 25 ir 50 centai. 
Musų žodžiams patvirtinimui, štai paduodame neseniai gantų laiŠ- 
■‘Aš noriu Jum* pranešti, kad Simtos Balsamas pilnai atsako buvo 
ui. Nuo pirmutinio dožo vaikai pradėjo sveikti; jų kosulys išnyko 
[» atakai nebesugrįžo. Apie du metai tam atgal męs vartojome tąjį 

Balsamą nuo kokliušo ir gi su geru pasekme."
.1. Kowalski, Cutchogue, N. Y.

Reikalaujant gyduolių reikalauk Severos Preparatus. Nuėjęs i ap
tiekti žiūrėti, kad guutuiu ko reikalaujama. Neimk kitokių bei užvaduo
tojų. Negalint gauti ko reikalaujate, raAyk tiesiai į

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.

Malonėkit 
t; •. t i. Akių ofi- 

ptiekoje.
atsiimi) 
s as randas

DR. H. MEDOFF 
Akinių specialistas 

ir Apliekorius.
500 GRAND STREET, 

Kampas Union Ave., Brooklyn, N. Y.

Patarimą suteikiu už dyka. Aki
niai prisirašo jeigu būtinai yra rei
kalingi DR. 11. A. MEDOFF.

Atydai Lietuvių
Turinčius gimines tose gubernijose, 

, kurias užėmė vokiečiai.
Per mūsų banką galite pagelbėti savo giminėms bal paijata- 

rnlems užimtose vietose vokiečiais. Męs turime

Sutartį su Vokie ”os Banka
Berllne, todėl galime persiųsti pinigus j tat vietas ant sumas 
augščiau 800 markių (apie T25 rubliai).

MŪSŲ BANKAS PO N^LATINfi VALDŽIOS PRIEŽIŪRA, 
TODĖL TAVO PINIGAI GVARANTUOTI.

Norėdami gauti daugiau informacijų kreipkitės ypatiškai ar ra
šykite laišką pas

HENRIKAS C. ZARO, Bankieriu.
Metropolitan Saving Bank Building

No. 1 TL’rd Ave. cor. 7th St., New York City



LOWELL, MASS.
Vietos lietuvių veikimas.

MONTELLO, MASS.
Lapkričio 12 d. buvo pra-

5
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BALTIMORE, MD. 
Lietuvos šelpimo Fondo 
vietos komiteto prane

šimas.
Kaip visur, taip ir 

mus LŠF. vietos komitetas
pas

Informacijų Biurui — $507.- 
40; kun. Viskantui in
formavimo reikalais — 
$200.00; kun. J. Žilinskui 
laikraščio leidimui $150.00; 
26 d. rugpjūčio Lietuvių j

ir “Lietuvoj” koresponden
cijas, kuriose skamba melai 
nuo pradžios iki pabaigos 
(turbūt nori suklaidint sa
vo penkis skaitytojus, nes 
čia tik tiek jų randasi) ir 
giriasi, nabagėlis, kokiais 
tai nebūtais “trimi tūkstan
čiais.” Bet jeigu jisai ne
išduos pilnos apyskaitos tų 
surinktų aukų, tas jo pasi

publiką užganėdino. Prie 
kliubo prisirašė 19 naujų 
narių. LSS. kuopa buvo nu
mirus,
- prie kuopos priklauso 9 Kooperatyvės Draugystės , 
nariai.

“Lietuvių Dienoj” 
darbavosi išvien.

Vietinis.

kad jie skaito socialistų lai
kraščius. Jis sake, kad ir kar

11 d. lapkričio buvo susi- kalbos parengtos LSS. 17 tilikiškus laikraščius skai- 
bet dabar vėl atgijo, rinkimas “Lowellio Lietuvių k p. kalbėjo drg. J. B. Smel- tant negalima esą 
i____ __ -------- * n .,,,z^z. 1 n a švipRt.i Reikia Asta i

apsi- 
..... ...  , (storius. Kalbėtojas plačiai.šviesti Reikia esą pabaigti 

Ikuri užlaiko valgomų daiktu'aiškino apie gresiantį karės augštesnį mokslą, kad būti 
" ' ’ " pavoįu Amerikoj, iš kur tas apsišvietusiu. Reiškia, para-

HARTFORD, CONN.
11 lapkričio

visi .krautuvę. Prie draugystės ' 
priklauso 160 šėrininkų, bet pavojus ateina ir tt. Visa 
į susirinkimą atėjo tik a-[prakalba buvo anti-milita 
pie 30. Iš raportų paaiškėjo, i riška. Paskui buvo skaitytas 
kad krautuvė nepergeriau- ik iškas Minnesotos rūdos

i
i

4
'I

bandė susitaiky ti su tauti- i Informacijų Biurui—$1000. [S.vrimas pasiliks tiktai far- 
-- - .... «TAetu.į į du mėnesiu laiko iš-Ar Pistone surinkta

inkti leista arti trijų tūkstančiųI?<>000.00. Ne. Kunigas Ka- 
lv6'doleriu saviems reikalams.’įkaitis pasiskirdamas ko- 
buvoiTuo tarpu klerikalai išdrįs- ^nteta del ‘ Lietuvių Dienos’ 
_ nc ta skųsti LŠF. komitetų, kad F™“ . tautininkų

reikalavo‘’nei trečdalio, bet Į jis renka pinigus saviems 
pasakė, kiek musų išstatyti reikalams 
kolektoriai surinks, visi tie --------------- -
pinigai bus pasiųsti j Vilnių Jai iš savo fondo ima 
Agronomijos ir Teisiu Drau- 'nuošimtį visų surinktų aukų 
gijai. Rodosi išlygos labai j geležinį kapitalą ir tos 
prieinamos, bet tautininkai, aukos eina visiškai kitiems 
i r katalikai su tuo nesutiko; ’ 
jie norėjo, kad LŠF. 
jiem bernauti ir visas 
rinktas aukas atiduotu 
globai.

Vietos LŠF. komitetas ir 
progresyvė visuomenė pra
dėjo atskirai rengtis prie 
auku rinkimo “Lietuviu Die
noj”. Paduota miesto val
džiai prasimas ir gauta var
de LŠF. komiteto leidimas. 
Taipgi užsakyta dėžės ir 
reikalingi ženkleliai; šaukta 
draugysčių susirinkimai ir 
rinkta kolektoriai. Kolekto
rių buvo apie 70; atspaus
dinta anglų kalba dideli at
sišaukimai. Viskas surenkta 
ir laukta “Lietuviu Dienos.”

31 d. spalių, t. y. prieš 
pat “Lietuviu Dieną”, gair 
nr me iš policijos departmen
ts pranešimą, kad tautinin
kai ir klerikalai apskundė 
1AF. vietos komitetą ir po
licija nepavelija mums au
kas rinkli. Komitetas bėga 

.pas policiją teirautis, kodėl 
jie uždraudžia. Ten sužino
ta, kad tautininkai ir kleri
kalai apskundė, pripasako
dami visokiu nesąmonių. A- 
part kitko pasakyta, būk 
I.šF. nešelpia nukentėjusiu 
nuo karės, bet pinigus paši
lu'ko sau ir sunaudoja sa
viems reikalams. Paaiškinta 
policijai kame dalykas,, 
f iktiškai prirodyta, kad 
čia randasi trįs fondai ir 
kad LŠF. vra visuomenes 
fondas. Kada policija viską 
ištyrė , tuomet liepė ir 
mums eiti ir rinkti aukas.

Pakol ėjo tardymai, aiš
kinimai ir kiti dalykai, jau 

' f\v “Lietuvių Diena” prisiar- 
tkio. Dėlei stokos laiko, ne
priima buvo sušaukti visus 
kolektorius ir prisiėjo at
sisakyti nuo auku rinkimo 
“I letuvių Dienoj”.

Tai m^tot. knip puikiai 
prigijo Dr. J. Šliupo išrasti 
“donosai”. Dabar patartina 
šbunui tą išradimą užpa
tentuoti, tuomet galima bus 
pagarsėti ir tapti “donos- 
čikų” tėvu. Iš priežasties 
tautininkų ir katalikų pasi
darbavimo, nukentėjusi nuo 
karės negaus kokiu 5 ar 6 
šimtų dolerių. Draugys
tės turi nemažai iškaščių, 
nes buvo prisirengę prie 
rinkimo auku.

Tautininkai ir klerikalai 
visokiais būdais persekioja 
LŠF. komitetą, nors pats 
LŠF., yra įkurtas plačios 
visuomenės. LŠF. visas su
rinktas aukas suvartoja 
v:en tik sušelpimui nukentė
jusių nuo karės. Bet kaip 
elgiasi Tautos Fondas? Pa
žiūrėkite į jų atskaitas ir 
pamatvsite, kokiems reika- 
^juis jie suvartoja žmonių 

< Rwkas. Štai ištraukos iš 
atskaitos:

6 d. birželio siuntimas de- 
I legatų Lietuvon $808.42.

3 d. rugpjūčio — Lietuvių

lunkais ir katalikais “Lietu- ‘
vuį Dienoje . bendraij’imvu reikal^ pasiskirdamas ko
mikas, bet viskas nuėjo ve- .GOienų saviems leiKaiams. .
j- :s. LŠF. komitetas

! spėką, išviso keturis, nes čia 
| nesiranda daugiau,1 na, pra.- 

Bet dar neviskas. Klerika- R0. veikti. Tautininkai už

eitų
su-
jų

(jo tai jam prižadėjo nieko ir 
I niekados neveikti
kunigų mokslą, tai yra, a- 
belnai su viskuo sutikti, ką 
klebonas lieps, o progreso 
darbo išsižadėjo ant visa
dos.

Pradžia jų darbo buvo ,— 
8 d. spalių, po bažnyčia pra
kalbos; kalbėjo kunigas Au- 
gustaitis ir šalčius. Publi
kos, kaip jie sako susirinko 
400, ir po didelio raginimo, 
vos surinkta $40.00 aukų, 

i Antros prakalbos įvyko pas

priešais

pijonai, kad ir skaitys laik
raščius, vis tiek pasiliks ak* 
n ir turės paskui kun. Ka- 
s?kaitį sekti. “Mes džiaugia
mės”, — jis sakė — “kad ne
susivienijome “Lietuvių Die
noje” su socialistais. Mes 
juos kvietėme tik taip sau, 
dėl formos.” (Aš manau, 
1 ad KasakaiČiui nėra ko 
džiaugtis, jeigu per “L. Die 
ra” tokiame mieste tesurin- 
1 o tik $1.250. Kasakaitis ne
sigėdijo savo parapijonams 

. 1L\j ir sakyti kad socialistai iei- 
W. Wilsonui. l alauja trečios dalies per “L 

pa- Dieną” surinktų aukų savo 
Ii- [partijos reikalams. Jis sake,

Vitkausko šiai gyvuoja, nes maža dale- i l ošėjų su prašymu paremti 
skrajojanti teatralinė kuopa lė šėrininkų ją remia. Iš to!jų streiką, — išnešti pro
state scenoj du veikalėliu 1 aiškiai matosi, kad vietos testo rezoliuciją prieš kan- 
“Gaires” ir “Jaunikį”. Ak- lietuviams mažai savi reika-[kūlimą kalėjime streiko va
iriai savo užduotis atliko lai apeina. Labai liūdna, kad dovų J. Schmidt, Carlo Tres- 
kogeriausiai, tik labai liūd- šerininkai taip šaltai žiūri ca ir Sam Scarlett. Publika 
na, kad svetainė buvo veik į krautuves reikalus. Jeigu vienbalsiai pripažino reika- 
tuščia. Nežinia, ar tai neat-, matote, kad negera tvarka, kngu išnešt protesto rezo- 

irba kenkia kitokie daiktai, Lucijų ii’ pasiųsti Minn. gu- 
■tsilankykite j susirinkimus lernatoriui Burngnist, Dū

li th County Sheriffui 
prezidentui 
Aukų surinkta $13.27. 
dengus prakalbų lėšas, 
Ltsieįi bus perduoti komite-j^ad daugumoj vietų sociali
ty, kuris rūpinasi paliuosa-[ s1 ai užpuldinėję ant parapi* 
vimu streiko vadovu.

sakantis išgarsinimas ar ki
tes priežastis, kad žmonių 
Tesusirinko.

Melagių Ciocia.

NEW KENSINGTON, PA.
Mūsų mieste randasi LSS. 

151 kuopa ir LAPA. 9 kuopa

Cl

atsilankykite Į susirinkimus 
ir stongkitės tą viską pa
taisyti arba prašalinti.

! tikslams.
Negeriau elgiasi ir tauti

ninkai. Pastarieji irgi buvo 
išleidę Karužą į Europą pa
sivažinėti ir jo visas išlai-' 
das padengė iš Lietuvos 
Gelbėjimo ir Autonomijos 
Fondo.

Neprošali bus ištarti ke- 
liatą žodžių ir apie vietos [ 
konferencija, kuri neva rū- . . .v .... 
pmasi sušemimu nukentėju-1 
šių nuo karės. Pažiūrėkite ; - • . . .- . ...
‘ Darbininkų Balso” Nr. 20,^uv0-aPle-tr’R_ kuni«al 11 
ir pamatysite, kad iš musų 
baltimoriečių pinigų $150.00 
nuėjo tūliems nonams. kad 
jie galėtų turėti vakacijas. 
Ta pati konferencija, kuri 
save vadina “bepartyve” ir 
kuri pirmiau pasiuntė kev 
liatą šimtų del. Agronomi-[ 
jos ii 
bar pradeda kitaip giedoti. 

; Kada LŠF. komitetas parei
kalavo, kad visi pinigai bu-! 
tų pasiųsti Agronomijos ir! 
Teisių Draugijai, konferen
cija atsisakė tą išpildyti.

Kodėl taip konferencija 
paielgė? Kodėl ji pirmiau 
buvo užgyrus Agronomijos1 
ii Teisiu Draugiją, o dabar 
jau griežtai jai priešinasi?' 
Mat, tūlą laiką atgal, čia 
lankėsi su misijomis viso 
labo tik mokytojas šalčius i 
ir varė savo politiką, kad 
siikursčius tautininkus ir. 
katalikus prieš LŠF. ir pro- 
gresyvę visuomenę. Juk 
Baltimore! Šalčius pasaKė, Lr , 
kad iie socialistus tyčia kvie, ka-zakevlclus .raso- 
čia dalyvauti “Lietuviu Die-! .T . ,. , .. . t
noj”, o patys deda visas pa-!18 socJallsti1-J surmktųy aukų raį kata]jkiškai 
stangas, kad negalėtų daly- I<e1’PraRaWas.ir saR(^-: Mat, klerikalai su savo vadu lės.
vauti. Reiškia, musų tauti- ;cial.istai. biedm, patys neturi rorčjo komiteto išgyven-| 2( 
ninkai ir klerikalai visiškai Pin?ga x£. net.uri. simpatiza- socialistus ir 
nepaiso vienybės, nepaiso, 

, kad daugiau surinkus aukų 
p* sušelpus nukentėjusius į

, nuo kares. Mūsų tautinin
kams ir klerikalams rūpi 
savi reikalai, sava politika 
ir jie deda visas pastangas, 
kad tik užkenkus progresy- 
vei visuomenei, neatsižvel
giant, kokios iš to' gali būt 
pasekmės. 1 į

Na, ar galima su musų 
tautininkais ir klerikalais 
bendrai veikti, kuomet jie, 
norėdami atsiekti savo tik
slo, pradeda policijai skun- i 
dus rašyti ir tuose skunduo
se pripasakoja visokių melą 
gvsčių ? ......

LŠF. Vietos Komitetas g^nns prie mimų neprr

* ♦
LSS. 2Q3 kuopa paminėji

mui “Raudonosios Savaitės”
Kadangi čia kitokių drau- surengė dvejas prakalbas: 
gysčių nėra, todėl mes, nie-'29 d. spalių kalbėjo J. 
į o nemanydami, pradėjome viackas ir j 
rengtis prie “Lietuvių Die-. likosi užganėdinta. 2 d-lap
uos”. Mes turėjome nuo mie- kričio kalbėjo M. Dusevi- 
sto valdžios leidimą, todėl 
pradėjome tas ypatas kai- žoi. Mat, vietos lietuviai ne- 
binti sykiu veikti, bet vie
nybė neįvyko. “Lietuviu 
Dienoj”, klerikalai ėmė bė
gioti per biznierius ir pasa
koti, būk mes aukas renka
me socialistų partijai. A-! 
part to, klerikalai ant gat- tuviai, darbavosi išvien 
vių pradėjo užpuldinėti ant pasekmes buvo gana geros.

♦

♦ ♦

5 d. lapkričio buvo susi
rinkimas LSS. 203 kuopos.

Už. i jonų aukų rinkėjų, žodžiu, 
| V • V — • • j I * 1 J *1ivj »uu,v.(v v. Ne- lygdamas kalba gerokai SU-Į^rižė_socialistus, kiek tik 

• jo kalba publika 'd’ ožė sandoriočiams, kleri- j'siz^a^į0’

Pažadėjo -as žmogutis kokius 5 ay
kalams ir karštai kvietė ra
šytis prie LSS.

Kalbėjo ir S. Klimaitis.

c i us. Publikos susirinko ma-

įpratę paprastais vakarais 
Laikytis į prakalbas.

♦
* ♦

Lietuvių Dienoj”, kuri 
'vyko 4 d. lapkričio, visi lie- 

i ir

išprašyta $15.00. Kalbėtojais 
buvo apie tris kunigai ir 
iživatkauskas. Trečios pra
kalbos įvyko pas Rudaitį. 
50 žmonių sudėjo apie $4.00. 
Beveik visos bažnytinės 
draugystės paliepus klebo- 
bonui, aukavo po šimtinę; 

i Duryea, Exeter, Inkerman, 
_ | Sebastipool, Old Forge, 

ir Teisiu“DraupHai' 'd-i-11 ort Griffith ir’West Pit- 
pston ąbelnai surinko po 
j $200.00 ir, žinoma, atnešę 

i klebonui atidavė. Tas “ko
ri itetas” ir korespondentas 
prie aukų surinkimo nei 
pirštų nepridėjo. Ir kam čia 
dabar didžiuotis? 

Socialistai, apgauti 
r i kalti bei tautininku, ats- 
kirai komiteto neorganiza- 

f vo, užleisdami jiem tą visą 
L ! darbą atlikti, užtai jie nega

lėjo jiem jokiu būdu ir už-- 
kenkti. 

Socialistai savo aukas su
linktas per “Raudonosios 
Savaitės’ ’prakalbas atidavė 
Lietuvos Šelpimo Fondui, I 
viso $84,51, o ne $60.00, kaip •y y* i • v * v i L» I d H L. C
14 /■'» /-» I z-\ % v Z-, Tl 1 Z-X I

J. Kazakevičius juokiasi|^'P,f’7uku rf^hnui. mA..........................   .... ,
n zt /kt r\ I ■« i nm it vx I r v oi I M c Į ’ 1 ~ L 1 • «

, m pcvv.yo , i iC • v . “. ” ^^t^Hkiškai pasakyta, salarbuoti dėl “Raud. Savai- /’aprjonus
stangas, kad negalėtu daly- Pei PiakMbasjr sako.. so- jvio+ vuntnid ^va v^in 

.....  “ - cialistai biedm, patys neturi . - - - eismą, musų rauti- i . . . x • • 2. iruruju is kuj

• klerikalai visiškai net.uri. simpatiza- socialistus
temų.” Čia visai pats save 

, ...-I t, I Jivuio ta.? nvuavviiv, iaim > i u. JcipruiUlU Artu
si kritikavo. 1 er savo gyya’|piet jau pradėjo korespon- Dusevičius. Abudu 
vimą musų tautininkai tiek!- -- - - - - --
< ūkų nesuunko pei pi a- užkenkė aukų rinkimui. 
Laibas, nors jie gal seniau .’p0]įaus Norkus užmeta, būk 
ir sutraukdavo daugiau pu- &()cialistų kolektoriai 
Lllkos. Dabar socialistai, a- jjailsja aukll surinkę.
not jo, is 54 žmonių (buvo k, užmetimas! Apie so- ptą agitaciją prieš socialis- 
c.aY^. surmk° cialistu kolektorius rašo, t'is, norėdami tam darbui už

kle-

*

kius lindo per “paipą” ii 
gero kataliko išsivystė iki 
karščiausio “Aidoblisto”, 
dabai’ vėl grįžta atgal. Žo-

i

musų kolektorių ir gązdinti 
juos suareštavimu. Tokiu 
būdu dalis kolektorių at - 
s<* kė nuo darbo. “Tag’su”1

<a].av?me ° ^avoqlc Prisirašė keli nauji nariai, 
t k tuojau s pritruko-1 Kadangi 17 d. gruodžio bus
me. Dėlei tij priežasčių, au- musu mieste konferencija L. 
kų'surinkome tik $47.86 IV Ra.jono? todčl 
Aukos pasiųstos LŠF. Iginusia ir tartasi apie tai.

Mūsų klerikalai nesigėdi- p- d gruodžio, prieš konfe
rencija, bus suloštas veika- 

s “Vagis”.

♦

Lapkričio 1
choras parengė koncertą, j p,s Reikia pažymėti 

horas, po vadovyste ^orn- Klimaitis agitavo 
,M. Petrausko, sudainavo 6 kafaIikj§ku8

pripažinti, ].:ikraščius.' Bet kadlka^- 
a^s skaitė laikraščių “lir 

ricą”. kokius parapijonams. 
[galima skaityti, labiausiai 
[agitavo už “Darbininką” 
j apie tautiškus laikraščius 
ii*- puse žodžio neprisiminė. 
Kasakaitis tos nuomonės, 
1 ad tautiškos organizacijos 

1 nelabai reikalingos. Katab- 
ĮLškos draugystes esą ge
niau atlieka tautišką darbą,

'dainas; reikia
i kad choras jau
gerai išlavintas. Taipgi buvo 
solo, deklamacijų ir 
muzikos gabalėliu. Vėliaus

I *•

šokiai.

' (^in sakant, didelis barška-
i, kad 
skaityti 

tautišku#

J. A. Svyrūnėlis

PITTSTON, PA.

na pavartoti visokių prie
monių, kad tik užkenkus I 
ŠF. bei toms draugystėms, 
kurios darbuojasi dėl LŠF.

ROCHESTER, N. Y.
12 d. lapkričio bažnytiniai 

i. e skiepe parapijonai ap- [ 
vaikščiojo “spaudos savai-i . ,
te”, kaip įie sakė. Kalbėjo Į“™8.,.
kun. Kasakaitis. Jeigu dary
ti išvedima iš jo kalbos, tai

Middle St. bus paskaita LS.p'0 “biznis,” smunka. Jis pa-
. Visiems kolektoriams, ku- g. 203 kuopos. Skaitys F. J. j ka<l katalikai priguli ■ 
ie darbavosi “Lietuvių }k]gOčius temoj “Kas tie Iprie bedieviškos DLK. Gedi-ine

Dienoj”, tariu širdingą a- 
ciu. Komisijos narys.

MONESSEN, PA. 
Katalikų dora.

Musų katalikai “supran
ta” dorą ir ją remdamiesi 

G elgiasi. Štai tūlas L. Nor- 
_ j” rašo 

.'socialistai užkenkę

socialistai, ir ko jie nori?” 
Pradžia 6:30 vai. vakare.'

N cm ietis

tautiškomis. Reikia tikėtis, 
1 ad kun. Kasakaitis kada 
noi*s išvys iš skiepo, kaip 
kad Scrantono kun. Kūra*, 
išvijo šliupą.

Visur Esantis

LAWRENCE, MASS.
Šiais motais “Raudonoji įF . - _ ......... .

Savaitė” neatnešė LJL1L,
vaisių, nes “1_____ ... ____

būk sutrukdė visą darbą —visi LR kad nei kojos daugiau 
“Liet, rengėsi prie

'n.os” ir neturėjo progos pa-|

n ino dr-stės, skaito bedie- 
v'škus laikraščius ir todėl į
Kasakaitis savo parapijo- Skaityki
rams apskelbė kryžiaus ka- B(lk Muzikantas arba Giedorius 
rę, kad jie daugiau neskai-' tai Vl3icms .,atiksi. tšsimokinr- 
tytų tų “randonkakhų” ler, n)as ,No^., ant visūki|f

-......................- - i Is1rumer.it' beirvUkoj kalboj 8
. okytejo kuris yraa 
akciją. Visokiu holu 
j parduodu už b GO

G. X L' f R O N A f5,

dideliu Priamų laikraščių, bet užsi-| 
Lietuvių Diena’*' ^šytų “Darbininką.” Taip- 

- ' _ ,visį gi, kad nei kojos daugiau
“Lietuviu j)ie-fpekeltij į DLK. Ged. salę.

apleistų tą draugystę. Pa-į 
išvadino aklais,1

spalių buvo prakal- j! 
kuomet bos; kalbėjo J. Neviackas, [ 

jiems tas nepavyko, tuo->1 d. lapkričio kalbėjo M.,j; 
t sykiu ( 

dencijas rašyti, kad sociali- žmonių atsilankė mažai. .j;
L 5 d. lapkričio buvo koirt i(l * 

: certas, bet žmonių ir ši syki į 
ma- a'silanke mažai. Girdėjome,
Na kad musų priešai varę sla- r

^.ad. Na, tai aišku, kaip apįe savuosįus kurie tik 1 < nkti. 
ant delno, kad socialistai su- 

■rinko daug daugiau aukų 
už klerikalus ir tautininkus 
į krūvą sudėjus. Jau net de- 
1 gatai, Bartuška ir ‘___
kis, 12 lapkričio negalėjoj 
Iriubytyt” socialistų. Jie su
brinko tik $60.00.

Taigi, vyručiai, su mela-

su doleriu atėjo, nieko ne
mini.

Toliaus tas pats kores-

♦

lekcnksce i

n

LIETUVIS FOTOGRAFAS 3
Pranešu lietuviams kad aš 4 Prie 12 Šliubinių paveikslų duo- Įj 

laikau puikią Fotografijų (Jale- du vieną didelį paveikslą dova- jį 
riją. Padarab visokius paved- nni. Darbą atlieku artistiškai it J 
kslus taipgi traukiu veselijas. nebrangiai. Ateikit persitikrint (j

ANTANAS STROKAS J
88 Willow avė. kampas Clinton Avenue, Maspeth, L. I. N. Y. ę 

(vienas blokas nuo Lietuviškos bažnyčios.)

BOSAK STATE BANK [
434 LACKAWrXNNA AVE., SCRANTON, PA, .

“Lietuvių Dienoj” aukų 
imkime dalyvavo ir sociali
stai išvien su kitomis srio- 
vėmis. Aukų surinkta apie 
$1,800, bet galutina apy
skaita dar neišduota.

*
♦ *

Šiomis dienomis drg. P. 
Matulevičius atidarė aptieką 

triukšmą sukėlė ne socialis- 'po N. 144 Elm St., Jo aplie
tas, bet karštas katalikas ir l.oj galima bus gauti visoKių

g- įs_ 11 ondentas sako, kad SLA

eisite. Žmonės nuo melo bė
ga, kaip nuo žaibo.

Beje, SLA., 7 kuopa pa-

kuopos buvęs balius ir so
cialistai triukšmą sukėlę. 
Kad numalšinus socialistus, 
reikėję policiją pašaukti. 
Gudrus korespondentas! 
Nebuvo baliuje ir taip “pui
kiai” apraše. Tik gaila, kad 
mažą paklaidą padare:

Melagių biuras pradeda sa- aukavo $25.00 ir, atiduoda
vo darbą. !n;a pinigus, įteikė raštišką , . ,v. . . . , - T . .

Tautininkų laikraščiuose i reikalavimą, kad tuos $25.00 l’a?tar°.J° numalšinimui rer (laikraščių ir knygų. Jatule- 
pradedama peckioti kokia pasiųstų Agronomijos L 
tai konspiracija iš Pittstono reisių Draugijai.
padangės. Meluot juk niekas. Pažiūrėsime, ar Centralis 
j’em pagali uždrausti, bet komitetas juos pasiųs?

J. S. Vaškevičius.

vo darbą. Ima pinigus, įteikė raštišką

pirmeiviškai visuomenei vis j 
gi reikalas tikrą dalykų sto
vi žinoti. Ir čia aš tą pasi
stengsiu nušviesti. Dalykas ' 
eina apie “Lietuvių Dienos” 
reikalus.

MERIDEN, CONN. 
21 d. spalių buvo pra

kalbos Liet. Kliubo. Kalbėjo 
J. Kazakevičius apsvaigęs^ J* Bagočius. Kalbėtojas j

įr kėjo pašaukti policiją. SLA. v.’čius pirmiau dirbo pas an
I kuopa tą karžygį pinigiškai g'ų aptiekorių ir išparduo- 

- 'nubaudė ir suspendavo ant 3 davo apie 800 ekzempliorių 
mėnesių. Dabar jis kuopą įvairių darbininkiškų laik- 
patraukė teisman ir nežinia' raščių, todėl klerikalai 
kuo tas užsibaigs.

Gal p. Norkus daugiau platinimą “bedieviškų” ras- 
žino katalikų darbelių, lai tiį. Dabar tautininkai ii. 
parašo į “Draugą“ ir pa- klerikalai pasakoją, kart jis 
krikštija juos socialistais, negalės aptiekos išlaikyti

Viską žinantis.) - Mažr* gnolė

ji
visuomet skųsdavo bosui už

UŽTVIRTINTAS IR LAIKOMAS PO PRIEŽIŪRA BANKINIO SKYRIAUS 
PENNSYl.V ANUOS > AISTIJOJ.

Lapkričio (Nov.) ckpazatas
Sausio (.Jan.), 1916 
Kovo (Marei)), ,.
Birželio (June) ,, ,,

$ 652.816.39 
$ 815.515.04 
$1.011.017.68 
$1.137.181.85

BOSAK STATE BANK nepaprastai greitu auginiu kapitalo, per 
viršijo visus rekordus ir Šiandien priskai tentas prie didžiaufliy Fennavlva- 
nijos BANKU. \

Štai augimas padėliu tik per septynis mėnesine:
11 d.
12
30 „
80

Toks greitas irdidelis padėliy augimas aižkiai liudija, kad musy ban
kas turi gerą užsitikėjimą tarj e depazitoriy. Ir jeigu jys norite, kad jū
sų sunkiai uždirbti ir sutaupyti pinigai buty pi h ai apsaugoti ir išmokėti 
jums ant kiekvieno jusy pareikalavimo, dėkite juos į BOSAK STATE 
BANKĄ.

Jeigu norite Uysti pinigus j Rusiją arbn j užimtą vokiečiais Lietuvą 
savo giminėms ar pažystamiems, arba taupinimui j Rusijos valdiškas 
bankas, siuskite visuomet per BOSAK STATE BANKĄ. Atminkite, 
kad už $33.00 galite nusiyti 100 rubliv, kuriuos taip sunku uždirbi 
Lietuvoje.

Laivakortes parduodame ant visv'geriausiŲ linijy eulyg kompanijos 
prekes. Klauskite informacijy. Patarimus suteikiame dykai.

BANKAS turi didelį lietuvišką skyriy.

BOSAK STATE BANK
434 Lackawanna Avenue, Scranton, Pa

1 ■SI•t
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iždininkas.

TJ 
0

t. t.
siekias

Ant 
siunčiu

AR NUSTOJOTE J 
PRIEŽASTIES LIGOS?

144 N. 5(h St., 
Brooklyn, N. Y.

Kepa geria 
('•■ •_.(•: j J v
T C’.pilt 
riausius

metas po metui 
sergančių žmonių.

61 S. 2nd SU
BROOKLYN, N. 7.

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

F. MASIUUViaUS ir SUKAI, Savininkai.
209 BEDFORD AVE. (Tel. 287C Grecnpoint) BROOKLYN, N. Y.

Į| — I rrr - !■------------------------—-------- ir m~ !■ |Į
ilimokęs tas lekcijas jau mokosi j 

. Kalbėti ir Rašyti Angliškai į 
i Jei netiki šitam pranešimui, tai perskaityk | 
’ pirmą lekciją, o persitikrinsi ar teisybė. " 
j Prisupki 10 centų, o tuojaus gausi lekciją j I 
i MOKTELLO CORRESPONDENCE SCHOOL. j 
į MONTELLO. MASS.

Siiilisų nrLi Užnuodijimų Kraujo, 
Triperių, Pulavimų, Nurilpnvjinių Gy
vybės, Užkrečiamais Ligais, Lytiškai 
šlapinamais Organais. Dusulių, Negruo- 
mulavimu Vidurių, Prietvarką, Slogo
mis, Hemoroidais,* Reumatizmų, Pilvo, 
Jalam. Pūsles ir Inkštu Ligomea?

Ar turi skaudėjiinus sirenose, sąna
riuose; galvos skaudėjimus; blogų a- 
petitą; surugusi pilvą; atsiraugėjimus; 
ar vemi; ar turi tulžies užpuolimus; 
apdengtą liežuvio; negerą kvapą; tam
sius ratus po akių; ar negali miegoti; 
ar turi negerus sapnus* Ar esi nusilp
nintas ir lengvai sujudintas; ner
viškas, baimingas ir aržus; pasargis ir 
visas sunykis iš ryta; nedrąsus ir ša
linis nuo draugystes; uuliudys, priklus 
ir nusiminęs? Musu knyga už dyką 
pasakys jums apie tuos daiktus aišker 
ir lengvoi kalboi teip, jog galėsit© 
suprasti ji ir naudotis jos patarimų ir 

Ji yra krautuve žinios ir talpina tikrai tokius daiktus, kairus kožnas

Neregys Smuikininkas Dalyvaus 
“Laisves” Koncerte, 17 Dec., 1916

&?;

z- v 'y

M.
<?■**?/

2

fc.':

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

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

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

pinigus ir laiškus per mano Banką.
Kas norite atsiimt savo gimines į Ameriką, kreipkitės prie mane. 
Taipogi parduodu LAIVAKORTES - 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 bankus yra gvarantuotos, per New Yorko ateitą, užtat jūs 
pinigai užtikrinti. i
Parduodu farmas, lotus Ir namus. Padarau ir užtvirtinu visokius 

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

VISOKIOS RODOS^PATARIMAI DOVANAI.
Kreipkitės šiuo adresu:

BANKER JOHN KOVACS
or n 1 Filia: 155 CLINTON AVĖ.,36 Gi and Street, maspeth, l. i. n. y.

Boroagh •/ Brooklyn.

ABRAHAM IIAITOVICII. Violinist

“Laisves” bendrovės koncertas, kuri 
Įvyks 17 d. gruodžio dccember, Brooklyn 
L; bor Lyceum, turbūt bus puikiausias i 
Y'.sų lietuviškų koncertų, kuomet nors bu-

Koncerte jau pasižadėjo dalyvauti mu- 
zilcališko pasaulio žvaigžde 
smuikininkas A. Haifovič, tiktai ką pribu
vus iš Europos auklėtinis 1\ 
I jatoriškos Konservatorijos.

Negirdėjo dar lietuvių publika 
muikininko. Tai tikras stebuklas dvide-- 
nito amžiaus tasai genialis violinistas!

19 d. lapkričio Brooklyno muzikos aka
demijoj atsibuvo pirmas A, Haitovičiaus 
koncertas. Sienos lūžo nuo publikos dau
gybės. Žmonės verkė, klausydami jo ratu 
uos.

A. Haitovičius tuojaus sužibės visos 
Amerikos padangėje ir “Laisvei” teko ta 
laimė gauti jo pasižadėjimą daly vau t lietu
vių koncerte.

Ne tik iš Brooklyno ir New Yorko, bet 
i** iš New Jersey, iš Connecticut, iš Penn- 
sylvanijos važiuokite paklausyt A. Haito
vičiaus ir kitų žvaigždžių, kurie dalyvaus 
Laisvės” koncerte. Dainininkai Julija Her-

neregy

naujos “Aido” dainos ir št 
Vrks tiek smagumo ir estetiško pa 
jimo, kad kiekvienas dailės mylėtu 
rusu koncerte. C-

Užsisakvkit tikietus iš anksto.

Aukos surinktos Lietuvių 
ienoje.

(Tąsa)

*1.45:
J. Jurgelionis $1.21; V. Tu
ri onis 
70 c.;
Bubon

76c.: M. Sukackiene 
P. Jelskis 63 c.: D. 
01 c.: viso $729.53.

LIETUVIAI! p

tn

00

tn 0

M.
Bu-

t SUČĖDYK PINIGUS 
? IR SKAUSMĄ.

? Bjfcur:»Mn.».» umisau finnt^ 
HHstebdoDuB.* ftatsyk. IATRAU-

1 KIMA8 dantį®* atliekama* b© 
J mužiausin wkausmo. Artist iš- 
lk«n “bridge” ir “plate” darban
> atliekam*!? mano modemiška- 
i m» ofisą už prieinamą kainą.
1 DR. J. LIEBERMAN
J DENTISTA3
į 408—410 So. 2nd St, 
5 Brooklyn, N. Y,
F Telephone Btagg 802#.
A Kalbame Lietuviškai, Lenkiškai
> Ir Rusiškai.

LIETUVIŠKA APTIEKA.
Sluomi pranešame, kad gavome daugybę daiktų, reikalingų iia* 

■ezonui. Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiekų, galima 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi šito
kių vaistų: 1) MIXTURAS, labai geras nuo kosulio vaikams ir dide
liems, bonka 25c. ORRAPH’AS, Linimentas dėl reumatizmo. Boa- 
ka 25 ir 50c. 3) Tikra lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir 50e.u Kn 40 JF Dul* Oj JLlliJA IltlUVlBKa A IvFjvDilKbaD 4-U 1F uvv< 

L ŽUVIES TAUKAI, reikalingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 5) JVAI- 
H RUS VAISTAI DEL ATAUGINIMO PLAUKŲ ir TONIC’AS. 6)

KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonos, perfumot ir 
visokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas dėl vi
durių. Bonka 50c. Kraujo Valytojas — bonka $1.00. Mūsų aptleka- 
3(8 kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atsilan
kyti. Visas persiuntmo lėšas apmokame męs. Siunčiant laišku*, 
galima siųsti pinigais arba itampomis.

L SHAPIRO, Lietuviškai Aptiekoriuii
So. 2nd Streetj kampag Union Ava

Skyrius: 745 Driggs Are., kampae 2nd St., Brooklyn, N. Y.

•). Šeštokiene $4.65; 
Paulauskienė $4.52; K 
tei $4.49; J. Motiejaitis 
s4.43; R. Jezdauskas $4.27; 
\V. Motiejaitis $4.22; J. Ak- 
;omavičiutė $4.08; J. Gus
taitis $4.01; Sviderskis $4; 
J. Miliauskienė $3.97; W. 
Rubikienė $3.87; V Visockis 
$3.82; T. Lazdauskiutė $3.* 
80; V. Šnaras $3.76; A. Ar- 
bačiauskas $3.73; R. Čiras 
$3.73; A. čiaplikas $3.69; J. 
Vitkauskas $3.64; A. šo- 
liutė $3.63; J. Varaška $3.- 
60; J Lisauskas 3.54; F. Spa 
kaukas $3.48; E. Visockiu- 
tė $3.47; J ščepaviče ir Co. 
$3.42; K. Vaitkus $3.42; S. 
Pakanauskas $3.19; Povilas 
Kūginis $3.07; J. Burokas 
$3.04, M šiurškus $3.00; V. 
Virbickas $2.55; A. Bushas 
$2.55; A. Grigaitis $2.44; F. 
Grinskis $2.30; L. Volon- 
čiaukas $2.16; E. Traupie- 
ne $2.16; P Bagukis $2.06;
F. Balčiūnas $1.76; V. Ber
notas $1.68; P. Nalivaika

Sutrauka.
Pasidarbavus J. Kala kaus

tai i nas biznierius surinkta 
$51.84;

Rinkėjai surinko $729.53, 
Vietoje $781.37.

iš’aidų $15.54.
Pasiųsta per Raudonąjį 

Kryžių į Vilnių Liet.. Ag
ronomijos Draugijai $765,- 
83.

Liet. Šelpimo Fondo komi
tetas (Worcesterio sky-

J. J. Kalakauskas,
pirmininkas,

A. F. Miliauskas,
sekretorius

J. Pupis,

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ.

Jicsas Garšva
GRABORTUS (Undertaker)

M

Mokslo bereikia Jieškoti
iDhdto kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglų kalbų, aritmetiką tu 
l&ituvių kalbos gramatikų savo namuose liuosame laike. Visi išmoks^.

Nurodymai ir knyga DYKAI įdėk siempą Adresas

Sėtuvių KorespoodencijiNe Mokykla. 1327 N.RobevSL Chica^

FAI

— > r-s

joms 
lianis

J 
i

I ui■’diinii k< .į i < rA užsa-
Kymą ir : or įjair i valgyti 

skanių, puikiai pa
darytų duoną, tai visados 
krvipkitčs j mus. Duoną 
siunčiame ir kitą miestą.

V r4

Draugystėms, Kuopoms ir Kliubainai 
Išdirbu visokias

KOKARDAS, “BADGES”, GUZIKUS 
IR ŽENKLELIUS

Visokiems piknikams, šermenim* ir 
Darau visokius Medalius ir vj- 

atspaudas draugystėms, 
kiekvieno pareikalavimu pri- 
eampeliua.

A. STRUFAfc
Novelty Manufacturer

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

I SERGANTIEJI!

•t M
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS.

Į IŠbataamuoju ir laidoju numirusln 
«nt visokių kapinių.

Parsxmdau Automobilius Ir Kurie 
tnn Veselijoma, Krikštynoma Ir šImU 

pr.aivHžinįjimamB.
Of 18*1:

264 FRONT SV
U, Brooklyn, N. T

SVEIKATĄ Is j Tek 2320 Greenpoint 
VS? J# ; Tolrnhone

DIDEI.A PROGA
DEL VYRU NUSILPNEJISIU 

ANT LYTIŠKU ORGANU
NEWARKO

AKUŠERKA
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549 RASI

Diena po dienai, 
užminu gydymu 
Pcrsistatykite suu, kiek aš išlydžiau 
kiek palinksminau 
jumis gyvenimas 
visokias gyduoles ir jaučiatės 
lat blogiau .tuomet, i/..’..., . 
damas, kreipki!i 
Buitį daktaru ir

DR. LĖ()N/\RD LANDES
Jis jums be pinigų patars, ką cla

ry ii, kad išgelbėti gyvastį ir paaiš
kina apie ligą. Gydau per 20 metų 
visokias ligas .su didžiausiomis pa
sekmėmis kaip tai: nusilpnėjimą, už- 

krėtimą kraujo, pilvo, širdies, plau
čių jaknų ir tt.

Dėl gydymo nervų ir lytiški) ligų 
turi a visiems gerai žinomą elektrišką 
aparatu ir X-spiuduliai, per kurią

Ne kiekvienas 
aparatus, dėl 
Chemiškas iš- 
Neatidėliokite 

bėt tuojau ateikite pas

gyvenimą. Jeigu 
rėjo vartojant 

" j nuo- 
nieko nelauk- 

: pas gerai supran- 
specialist ą

aparatą ir X-spiuduliai, 
matyt kiaurai kūne, 
daktaras tu ii tokius 
(o, kad labai brangs 
tyrinėjimas šia p u m e. 
ant rytojaus, I

I)F 
Ofiso

to iki I
i L 2::.■/J.

3rd

20 metų
k. ... $5.00 
ir augščiau. 
.............. 50c.
........... $1.00

(J varant nota ant
Uždėjimas kepuraitės 22 

U? plombavimas 50 c. 
Išvalymas ...........................
Nžplomhavimas auksu .

Skaudantį dantį duok ištraukti 
lyte, o vakare apžiūrėt.

Sanitary Dental Parlor 
307 Bedford /\ve. Tarpe 2-ros ir 

1-mos gatvių. 
BROOKLYN, N. Y.

Kalbame lietuviškai.

'R’ABD LANDES 
ir.o 10 vai. ryto iki 8 
n \ ei i i iit.i f'11 nu s nuo 10

Lexington ii
New York

T«i«ph»ttc i H fta Sfti or IKK

TIKRA LIETUVIŠKA A PTIF¥ 4
CHICAGOJE *** O1A.A

nilalkoBtr. kiaoRcrlanataB valatsa. ftw dideU atyda H|>lld»si 
raeaptuv kaip Amerikos, taip ir Hareptra daktarų.. jpm
lai&kwM ^tciklsM dykai.

Savininkas ir Pmvlsoriu#
F. A. JOZAPATTIS

a<5*l BO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL.
Gyvvalmn Telephone Drover 7781.

ČIA GALIMA UŽSIRAŠYTI “LAISVŲ

Tai. 885 Grecnpoint.

A. SHRUPSKI
SENIAUSIA UŽEIGOS 

VIETA PAS

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA

JOSEPH LIPMAN, M. D.
. Spccijalistas moterų ligų

314 E. 50th St., New York, N. Y.

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

Nedčliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs išti

riame ir pasakome visas li^as ir pa- 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusiems li
goniams parūpiname vietą, kol gydo
si. Reikalui esant kreipkitės mes 
apžiūrėsime ir duosime prietelišką ro
dą. Patarnavimas visai pigus. Neuž
mirškite mano antrašo.

DR. J. LIPMAN
814 E. 50th St., NEW YORK, N. Y.

Kalbame lietuviškai.

Telephone 595 Grecnpoint.
Daktaras J. MISĘVIČE 

Specialistas širdies ir 
Plaučių ligų.

8—10 ryte
2 po piet

6—8 vakaro.
270 BERRY STREET 

BROOKLYN, N. Y.

12-
Nuo
Nuo
Nuo

TEISINGIAUSIA ir GERIAUSIA 
LIETUVIUKĄ

dldžiau&ia 
i receptai 

daktarų.

Sutaisau receptus su < 
atyda, nežiūrint, ar tie 
Lietuvos -r Amerikos 
Tai vienatinė lietuviška 
Bostone ir Massachusetts
Gyduolių galit gaut, kokios tik pa- $ 
uauly yra vartojamos. Galit rei- < 
kalant per laiškus, o aš prisiųsiu ' 
per expresą. <

K. ŠIDLAUSKAI į
Apliekorius ir Savininkau )

226 Broadway, kiunp. C Str«et <
SOUTH BOSTON, MASS. j

Tel. So. Boston 21014 ir 210’M. i

valstijoj.

MW}.,

Prlsiunskite mums tik 50c.
Nusilpnejie ant lytišku organu . .

kaip tai m rviu. paliks fšgydynti ant visa- l 
dos per vartojimo, gyduolių NO\ O. Tai ( 
yra galima pasakyti, eudaune gyduole, > 
kurios lAgyde jau tūkstančius vyru ser
gančiu lytiškoms ligoms. Jei esate ser
ganti ant lytišku nusilpnėjimu, kad ken
kia jums betvarke nerviu, kad nustoet 
vvriškuma, kad esiite nusllpnejeslam 
padėjime, šaltos rankos arba kojos, galvos 
sopėjimai. užk< lojimai viduriu, novirini- 
mai skilvio, inkstu ligų arba kitos ligos 
nuslys. • nemielus snpniai. baime sutikti 
amonius, k ip tai daro nekurie. palikste ; 
išgvdvnti per vartojimų jryduoliu NOVO. ; 
Gyduoles tas i trumpa laika padarls jus | 
sveikais, tvirtais ir laimingais, tada gi i 
galima bus nauduotis gyvenimu ir jo į 
ypatibems. 1)'1 ntyilos, idant pertikrinti I 
jus apie tai. kad NOVO gyduoles tą pada- !

jums DYKAI kompletiškų . 
■lin. užtektinai ant 15 dienu, 
iste mums savo antrašą ir ; 
iri sykiu 50e krasos kenkle- 
brit del apmokėjimu liesti 

persiuntimą. Malonėkite ntkreip’l atydą 
ant to. kad tai nėra nm-/a do^ute. lv-t . 
komiai iškas kursas išsim dvmul. u-Ytoktl- 
imi ant 15 di<>nu, labai tanke yra užtekti- • 
nai išs trvdymnl. Ta prmra yra vien | 
svarbia ant trumpo laiką. Hašvkite mums \ 
neati<i< liokit*'. taip-gi praneškite kokiam ' 
Įsikrauti s!< litite ta apgarsinima ir mes 
Išsiunsmc jums tuo’ins tas gyduoles.

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

kadi

T. /J1 h d

unni
Knygų.

vytai li-

Kožnas vyras turi pareikalauti 
laiku vienu iš tų Stebuklingų 
Vyrai, kurie mana, alsivcsti, 
goti, silpni, nerviški ir išnaikinti —
vyrai negabi pri darbo ir ne galingi 
nauduotis priimnumo gamtos—visi tie 
vyrai turi pareikalauti vienų iš tų 
didžios vertybes medikališkų knygų. 
Knyga ta pasakys kaip vyrai naikin 
sava gyvastį, kaip jie įgauna ligas ir 
kaip jiems gali būti sugrąžinta svei
kata, stiprumas ir spėkas trumpu lai
ku ir su mažais kaštais. Jeigu nori 
Imti vyras tarp vyrų—stipras, resnas,
cnergitiškas vyras, 
ta knyga parodys 
kelių.

Stiprumą ir Energiją.

Pabaigusi Imperatrica Marij A- 
kušerkų mokyklą Peterburge ir 
Diplioinuota New .Jersey valsti
joj. Turiu puikias pasekmes 
praktikoje prie gyrndimo, taip
gi gerai apsipažinus su sipto- 
mais visų moteriškų ligų ir rei
kalui esant, galite gauti patar
navimą.

O. STROLIENS
Jauniškaitė

319 Walnut St.,NEWARK, N. J.
Telephone: 4085 Market.

3052

$ GERIAUSIAS OllrtlAiiaiAs 
i IR SVARIAUSIAS KALJA

NAS VISAM SO. 
BOSTONE.

mat ir užkandžiai. Patamavi- 
mai< prielankus. Atsilankykite, 
o persitikrinsite.

JONAS MATHUS\ (Lietuvis Savininkas)
J S42—344 VV. Broadway
£ So. Boston, Mais.
j (Dešimta žingsnių nuo Lietuvių 
g Labdarystės Draugijom name).

/ir Esi lenkinamas

pamokinimų.
vyras, jaunas ir senas, turtingas ir bieduas, nevedęs ir vedęs, sorgas ir sveikas, turi 
Žinoti. Atmink, jog ta knyga yra absoliutiškai už dyką, užmokau! pačtą. Ant kon- 
vertos niera paduotas medikališkas vardas. Nieks ne gali žinoti kas ten yra, tik jius. 
Paduok sava vardą, pavardę ir adresą aiškei, atkirpk ir siusk tų Už Dyką Kuponą.

Siusk Tą Už Dyką Knygos Kuponą Šiandien
DR. J. RUSSEL PRICE CO., L.203Madison & Clinton Sts., Chicago, III.
Godotinasai:—Aš esu užinteresuotas jūsų Už Dyką Knygos Pasiulynimui ir norėčiau 

gauti vieną iš tų knygų, umu laiku.

Vardas ir pavarde..................................

Adresas................. ..

Miestas Stejtas



kuopą, nes dirva pradeda šieji svečiai suaukavo LŠ.
I ’ondan $10.

Aukavo V. Čekanauskas,
i darbininkų $2; M Kasparaitis, $1.40; J. 

______  , stengtis su’,Norbontas <$1.25; M. Kaspa- 
snt kurios buvo pakviesta ir j tverti LSS. kuopą ir tt. Man raitienė, $1; I. M. Norbon- 
Centro Valdyba, bet pribuvo rodosi, kad tokie pat pata- į^s, E. Klevickiutė, J. Z. 
tiktai Centro iždininkas K. rimai reikalingi ir pačiam Blinkevičius, S. Kustanavič 
Varašius, kursai laike vaka-1 Žinančiam, t. y. mažiau ki- po 50 Ct At Chamo, E. Rap-

PITTSBURGH, PA
Aukščiausios Prieglaudos brensti,

Lietuvių Amerikoje 8 kuo-
pa surengė vakarienę savo giau rūpintis 
nariams ir savais kaštais, | reikalais, ;

Žinantis liepia man dan

7

APTIEKA.
Gyduolės teisingos, patarnavimu* 

draugiškas ir kuoman agiausias. Gy 
duok's galima gauti per pačt* ir ypa 
ciškai,kokios tik pasaulyj vartojam** 
Ypatingai užlaikau puikias sekančia* 
gyduoles: ,

Nuo
Nuo
Nuo
Nuo

DRAUGIJOS, KURIOS TURI “LAISVĘ” 
SAVO ORGANU.

rienės trumpai 
draugystės reikalus ir po 
t^m paprašė narių paaukuo
ti sušelpimui nukentėjusių 
nuo karės.

Ant paprašymo aukavo 
š:e nariai: K. Varašius $1.; 
J Vaškiavičius 50c. A. Tė
velis 25 e.; J Rutkaukas $1; 
S Valinčius $1; M. Krikščiū
nas 25 c.; W. Abraziavičius 
50 e.; J. Dizius 50 c.; F. 
Stankevičius 50 c. A. Nara-

paaiškino tus kritikuoti, bet daugiau 
darbuotis ir viešai, 
slaptai, mėginti 
tverti socialistų kuopą.

šis, U. Matavičius, M. Be- 
0 nc korienė, J Gailit, M Bubąs, 

pradėti j

BINGHAMTON, N. 1.
Aukos Lietuvos šelpimui.
Aukos surinktos vestuvė

se, Drg. M Kasparaičio su 
drg. M. Janciute, susirinku-

9 r

c.:
;po

W. White, E. Paulis, po 
centus, Z Janciunas, 15 
C Čeponis ir B šekšnis 
10c.; viso labo $10.

Aukavusiems vardan nu- 
j kentėjusių nuo karės brolių

Reumatizmo ........... I1.08
kojų prakaitavimo ... fiOe. 
perša’imo 
pleiskanų 

kimo ....
Dėl ataugimo
Nuo vištakių 

kojų .

milteliai
ir plaukų

75e. 
nlin- 
li.oe 
91.0B 

ant 
___  25e.

Tikra lietuviška trojanka 25 50c.ir|) 
Taip-pat visokių vaistų dėl visokiu 

lytiškų ligų kaip dėl vyrų, taip ir dš 
moterų. Visokius patarimus duoM* 
dykai. Klausianti per laiškus, teprl 
siunčia tik krasos ženklelį atsakymai 

Receptus sutaisau teisingai ir *• 
didžiausiu atsargumu. Taigi, ll*tu 
viai, visados kreipkitės pas mana, • 
būsite užganėdinti.

FEL. KUDIRKA.
Lietuvi* Aptiekoriu* ir b*vinink«*

64 Grand St., Brooklyn,N.I

plaukų ... 
(užtrynlmo

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

RIŲ ADRESAI;
Centro pirmininkas J. M. Maskeliūną* 

2025 Colwell St., Pittsburgh, Pa.
Pirmininko pagelbininkas J. A. Rūkas 
3015 Stay ton St., N. S. Pitts’ irgh,Pa. 
Centro Sekretorius J. Mažiukna 
1111 Market St., N.S. Pittsburgh, 
Centro Iždininkes K.

& Carson Sts..S.S.
Turtų Kontrolė* 

Urlakis, 
313 Sixth St.,

P .

s

b

7

kuopos, J. Galginas, P. O. Box 
Laupurax,

kuopos Ig. Rasinskis,
2U6 Soho 8U, Pittsburgh,

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

kuopos, A. Žvirblis,
222b Forbes St., Pittsburgh,

kuopos, A. Palučis,

us,

P*.

P*.

12

F.

Varsna, 
P'ttsburgh, 
Komisija

Pa.

«
2123 Wrigiii* SU, b. S. Pittsburgh,Pa.
9 kuopos, K. btasiiiBka*, 

Box 283, Arnold, Pa.
id kuopos, V. b. RiuKsui,,

713 McKeau Av*., Donorą, Pa.

Vico-pirmlninkas B. Vosylius, 
535 Island 

Protokolų r-itinlnkaa O. UžbalI '♦I 
622 Hull* 

Finansų raštininkas P. G. Aleksy**^ 
1616—14th 4^ 

Iždininkas S. Buzinskis, 
719 Line*la 

Kasos globėjai:
A. Kunca, 829 Island Ar*. 
P. Kazokevičius, 1530 West Oi. 
Maršalka P. Vaitkus, 415 Wall Oi. 

Organo prižiūrėtojas:
A. Kelly, 1032 Loomis St.

Susirinkimai atsibūna pirm* 
dienį kiekvieno mėnesio, 1010 •• 
Main St., 2 vai. po pietų.

Charleroi,
W. Urnežia, 1429 Reedsdal* St.,

N. S. Pittsburgh,
W. Markūnas,

2120 Forbea St., Pittsburgh,
Kuopų sekretorių adresai:

1 kuopos — J. L Alexis,
P. O. Box 344 North Diamond 

Pittsburgh,
2 kuopos P. Francikevičius,

222 Sagamore St., Esplein, 
Pittsburgh,

Pa.

Pa.

Pa.

fit*.
Pa.

VALDYBA C. L. T. D. D. MIETO* 
CLEVELAND, OHIO.

Pirmininkas D. Petrauskas,

81.

J. Klekintas. Pa.

i

laiku at-

M 
"M

8t.

8t.
8#

c.: K. Dancevičius $1.00; J. 
T^einauskas 25 c.; P. Ross 
10 c.; F Pikutis 25 c.; J. Bu
činskas 50 c.; K. Tamulio- 
nis 50 c.; K. Jenniškas $1.00; 
J. Juškauckas 25 c. M. Ga
in.nis 50 c. Viso $10.60.

Aukas nutarta pasiųsti 
iždininkui T. Paukščiui.

K. Va rašius.

LAISVĖS SŪNŲ DRAUGYSTĖ, 
. MAHANOY CITY, PA. 

Valdybos adreiah 
Pirmininką* W. Žemaitis 

812 E. Centre
Pirmininko pagelbininkas P. įsėda, 

315 E. Centre 8t. 
Protokolų raštininkas A. Ramauckas, 

1025 E. Pin* 
Finansų raJtlnin. P. Petčiulis, 

1227 E. Pin* 
Iždo tru*tisai: A. Raėkauskae,

Tenth St., J. Baukus, 1121 E. Ma
li an o y Ave., W. Simniški*, 1227 E. 
Mahanoy Av*.

Maršalka W. bvinticka*, 
616 W. Pin* St.

Susirinkimai atsibūna paskutinį pa- 
nedėiį kiekvieno mėnesio 7 vai. va
kar* Juozo Margelio svetainėj, 60 N. 
Main St., Mahanoy City, Pa.

ATSAKYMAS p. ŽINAN
ČIAM.

“Laisvės” Nr. 81 aš pažy
mėjau, kad Cliffside apie- 
linkėj darbininkai neorga
nizuoti ir kapitalistų išnau
dojami. Nors aš kalbėjau a- 
belnai apie visų tautų dar
bininkų tamsumą, kurių čia 
randasi virš 20,000, bet tū
las Žinantis “Laisvės” Nr. 
89 užsipuola ant manęs, kad 
Cliffside j neorganizuoti lie
tuviai, kad čia nėra LSS. 
kuopos ir tt.

Pirmiausiai turiu pasaky
ti, kad nei aš, nei kiti lietu
viai darbininkai negalime li
nijos sutverti, jeigu kitų 
tautų darbininkai šiuo klau
simu nesirūpina. Todėl be
reikalingai Žinantis man 
daro užmetimus, kad čia 
neorganizuoti lietuviai. Lai 
čia susitveria unija, tuomet 
ir lietuviai prie jos priklau
sys, o dabar jie nieko negali 
padaryti, nes jų mažuma.

Toliaus Žinantis daro 
rian užmetimą, kad čia nėra

ria, būk čia buvę kelis 
kius mėginama sutverti LS. 
S. kuopą, bet tie mėginimai 
ir pasilikę mėginimais. Nei 
?.š, nei kiti vietos lietuviai 
dar negirdėjom apie tokius 
mėginimus. Jeigu buvo mė
ginama, kaip Žinantis tvir
tina ,tai, veikiausiai, slap
tai. Viešai tuo klausimu dar 
niekas nebuvo išėjęs.

Beje, Žinantis sako, 
todėl čia netveriama 
kuopa, kad randasi 
kuopa? Paskui nurodinėja, 
kad SLA. kuopa esanti pa- 
šfipine ir tt. Taip, mes ge-’ 
rai žinome, kad SLA. kuopa 
pašelpinė ir negalima norė
ti. kad ji rūpintųsi 
reikalais, kokiais 
LSS. kuopos. Bet turiu pa
sakyti, kad greitu 
siras vieta ir LSS. kuopai ir 
ji gims iš tų narių, kurie 
dabar priklauso prie SLA. 
kuopos. Jeigu iki šiol ji ne- 
vžgimė, matomai dar per- 
anksti buvo. Manau Žinan
tis atsimena tuos laiku, kuo
met buvo tverama S A L. kp. 
ir kiek jos tvėrėjai turėjo 
nukentėti. Tuomet juos pir
štais badė, šaukė ant jų, 
kaip ant vilkų. O kas butų 
atsitikę, jeigu tuomet butų 
pradėję tverti socialistų 
kuopą? Dabar gi jau kas 
kita: SLA. kuopa gyvuoja 
ir atsiranda tokių, kurie 
simpatizuoja socialistams. 
Reiškia, greitu laiku galima 

>bus sutverti ir socialistų

tokiais 
rūpinasi

Pilni namai linksmybes iš vieno gramafono. NUSIPIRKIT SAU VIENĄ 
Duodame ant išmokesčio. Turi dolerį ir gali buti savininku gramafono

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

Kaina ..................  $85.00

No. 25. Columbia urafonola. Pada- 
rtyas iš rauodnmediio, 
išdabintas. Didumo 15^X15 į

Kaina ................... $25.0u

Įsftčmykit! Galima |gyt labai gerą 
grafofoną su 12 dainų tik už $15.00. 
už kurį turėtum mokėt 25 dol. Parduo
da n > taip pigiai todėl, kad geriau pasi
garsinus.

Reikalaukit katalogo.

Naujausio išradimo vargonas. 
Šitą vargonų galima neštis ant bąli) 
Piknikų, nes jis susideda iš 4 kavalkį 
išrodo kaip baksa“. Šitą vargonų gal 
ma sulankstyti, kad neužimtų daug vie
tos kada negrajini. Kaina 3 oktavų 
$ 10.00, 4 oktavų $35.00, ė^oktavų $10. 
50, G oktavų $58.50. Reikalntkit ka 
talogo su vi sornis kitomis (mašinomis.

Tokio pat išdarbio kaip num. 
didžio ir pločio, tiktai 

sunumeravimo rekordų ir

No.75
85 
b o 
automatiško išmetimo.

$75.00

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

E 2360.

Klumpakojis
) Kokietka Polka ir klumpa

kojis.
Varpelis. Valens Dr. Kudirka.
“•io mielai*. Polka.

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

E 2582. Kalnų augštumas. Valca*.
” Kariškas maršas. 

E 2706. Žemaičių Polka.
Gudri. Mazurka.

Ir daugybė kitokių lietuviškų, 
siškų, lenkiškų rekordų.

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

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

No. 50. Columbia Grafonola. 
rinktinio raudonmedžio ir 
hioltt puikiai šlipuotas. 

ir 13 col. Rūgščio.
Kaina ..................  $50.00

Pa
ar- 

Didis

IT. Columbia Grafonola. Ar- 
žuolinis labai gerai padarytas, *- 
namaliuotas žaliais ar raudonai* 
ruožais, metalinė truba.

Kaina ..................  $25.00
No. 4. Improved Roy .1. Veik tok* 

kaip No. 2 bet biskį dides
nis, pagerinta niašinė ija, tri
mis sprenžinomis, aržuolini* 
14!| colių pločio ir 7į augščio.

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

No. 2

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

JpipnrC 103 Grand Street, Brooklyn, N.
• vlllXUJDw* TEL. 4659 GREENPOINT

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, ILL.

Valdybos vardai ir adresai: 
Pirmininkas J. Bastis, 
1330 So. Sheridan Rd., Waukegan,! 11. 
Pirm, pagelbininkas M. Ambraziūnas, 

1421 Lincoln St., Waukegan, 111. 
Protokolų Sekretorius St. Deikus, 
721 Cummings Ave., Waukegan, 
Fin. Sekretorius J. Vaicie, 

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

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

St. Budie, 1408 So. Park Ara.
Waukegan, 

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

Pagelbininkas J. Werdauskia.
Susirinkimai ..tsibiina kaa tn^Sa 

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

Vie* -pirminiaka* T. Rimkus, 
1830 Russell ** 

Nutarimų raštininkas K. Petrik*al* 
1527 E. 88rd 0«

Finansų raštininkas A. Banialla, 
1830 E. 17th •>.

Iždininką* T. Neura, 
2202 Hamilton Av-.

Kaso* globėja* V. Ivanauskiūti, 
1452 E. 83ri •

Dainų repeticijos atsibūna ki*krL 
ną seredą nuo 7:30 vai. vakar* *» 
Star svetainės, 2041 Hamilton Av*

Mėnesiniai eusirinkimai atsib**-- 
kas trečią pėtnyCią kiekvieno naėn**t- 
nuo 7:30 vai. vakane ant Star rr* 
tainės, 2041 Hamilton Av*.

Knygynas, saldumynų kraatwr; 
2047 Hamilton Ave.

Knygoa išduodamo* skaitytoj**, 
ant 7:30 vai. vakare.

Knygius K. Luobikie, 2364 B. M, 
Jos Menčinskas, 

7214 Hacker avė.
Nutarimų rašt. H. P. Pratkionfa, 
1527 E. 23rd st. Cleveland, O hi*.

ui.

m.
111.

DRAUliUA SŪNŲ IR DUKTBB®, 
MELROSE PARK, ILL.

Pirmininku K. Junkautku,
P. O. Box 749, Melrei* Park. 

P&gelblninkaa D. Rimša,
P. O. Box 849, Meir*** Park. 

Protokolų raštin. A!*k. M*rku, 
997—22nd Av*., M*lr**« Par*.

It.

III.

III.
Clear*, M.

¥*lr***Afc

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DR-STĖS VIRŠININKŲ ADRESAI. 

ELIZABETH, N. J.
Pirm. S. J. Liutkus, 211 First 8t.
Pirm. Pagelb. V. Budriukė,

108 Inslee Place,
Nutarimų raštininkas: S. Morkie, 

79 Bond Street,
Turtų rast. P. Kardokas, 

220 Court St.
Iždininkas: J. Y’užapaitis, 

234 Clark Pi.
Iždo globėjai: E. Makuticnicnė, 

149 Clark PI.
” D. Grigutia,

122 Pine st.
Maršalka B Budrius

240 Second St.
Draugai ir draugės, kuria dar ne- 

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

LIETUVIŲ BROLIŲ DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAL 

RACINE, W1S.
Pirmininkas J Vasiiaitis, 

1021 La Sall St., 
Vice pirmininkas P. badu!*, 

824 Jackson St.,
Nutarimų sekrt. G. K. Budri*, 

1915 J v.v Eye See Ave.
Turtų sekretorius J. Žemaiti*, 

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

931 Walnut St.,
LB D. laiko savo susirinkimu*

trečią nedėldierų kiekvieno mėnuato, 
Winter Hali, 412 6tb fit., Barų- 
n*. Wi*.

kat

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

Pirmininkas D. Petrauskas, 
1.6UU Oregon avė. , 

Vice pirm. T. Rimkus, 
, 1062 Ansel Rd.

Nutarimų rasi. H. P. Pratkbonla, 
1527 E. 33rd St., 

Fin. rast. Amanas Banelis, 
1447 E. 25th Ctr.

Ižd. T. N^učk, 
2202 Hamilton avė.

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

atsibūna 
vakaro 

bchwab svetaines, 6131 St. Clair 
į mene&iniui susirinkimai atsibūti- kas 
1 3-ėia pėtnyėia kiekvieno menesio nuo 
17:30 vai. vakare ant Schwab svetai-
• nes 6131 St. Clair avė.
* Knygynas randasi Neuros krau- 
! tuven,2U17 Hamilton avė., knygos iš- 
I duodamus kiekvieną panedėlio vakarą, 
į nuo 7:30.
Knygiai, Franas Tumosas 

8570 E. 72nd Str.

E
Dainų repeticijos 

viena sereda nuo 7:3U
kiek- 

ant 
avė.

LIETUVIŲ KELIONEI PA8ELPOS 
DRAUGIJOS, U.\ l KO V ALDI BUb 
. IK KP. SEKKE1 ŪKIŲ ADRESAL

Centro valdyba:
Pirmininkas J. Jakimavičių*,

188 Roebling St., Br-Toklyn, N. Y. 
Vica-pirmininkas V. Vitkevičių*,

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

188 Roebling St., Brookly*,
Kasierius J. Senienas,

884—29th St., Brooklyn,
Trustisal: M. Liberies 121

St., B’klyn, N. Y., A. Sirgeda*, IBS 
Roebling St., B’klyn, N. Y.

Kuopų Sekretorių adresai!
J. Purenąs, 292 Manhattan t*^ 

Kuopos Brooxlyu*—V. Vitavvičla,
X9 Hudson Av*., Brooklyn, N. Y.

N. Y.

N. Y. 
Grand

LIET. SŪNŲ IR ’ - ERŲ DRAt)
GYSTft. ROCKFORD. ILU, 
VIRŠININKŲ ADRESAIS 

Pirmininku F. R*škeviči*,

Fia. raštla. W. fitrumill*,
1814 fi*. &Oth Av*., 

Itdiainka* F. Upinskl,
P. O. Box nei,

P. O. Box 1109, Melro** Park, HE
Iždo globėjai: W. Janėnas Box 671 A 
J. Snarskis, P. O. Box 761, M*lr**- 
Park, Ill.

Maršalka: A Piešti*, P. O. ■*- 
676, Melrose Park, Ill.

Susirinkimai atsibūna ka* tr**z 
savaitę kiekvieno mėnesio Frank a*-' 
James svetainėj, 23-čiz A v*, ir Lak> 
gatvė, apie 1 vai. po pietų.

LIETUVIŲ PASELPINftS DR-8TB« 
"LAISVĖS”, EASTON, PA.
VIRŠININKŲ ADRESAI: 

Prezidentas L. Baėkis,
668 Northampton St., Easloa, P-> 

Prez. pagelbin. B. Davidonia,
1820 Fairow Avė., Eaatoa, Ps 

Protokolų raštininkas ir organ* 
žiūrėtojas Alex Vituris,

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

€06 Northampton St., East**, Ft 
Kc.erius J. Jankauskxs,

1820 Fairow Ave., Fv
Kasos g’obėjai:

A. Biga, 1021 Elm St., Eant**, P»
A. Meškauskas, 1222 Pin* Bi.,

Easton, F* 
Maršalka J. Gamia,

634 Ferry St., Eat**n, Fv 
Susirinkimai atsibūna ka* r’ ■*« 

j ėtnyčią kiekvieno menesio anglą •* 
cialiatų ruime po No. 489 Northamy 
ton St., Easton. Fa.

LAISVĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY8Y' 
COLLINSVILLE, ILL., VALDYBA 

Pirmlninkxs J. čeb^nausk**
420 So. Cheatnut St.

Collinavill*, I* 
Pirm, pagelblnlnka* P. Papeik*, 
424 So. Cheatnut St., Collinavill*, If 
Nutarimų raštininkas A. Dzldolika*.

358 E. Wickliff Av*.,
Col line vili*, 

Fin. Raštininkas F. Skamarakaa,
416 Wickliff Ave., Collinavill*, 

Iždininkas J. Willimat.
887 Central Avė., Collinevllla,

Susirinkimai būna kiekviena ■>**«- 
eio 1-m* tr 8-čią nedėldienj, 1-M* vv 
landą po pietų, Sallel salėj, kai***' 
E. Main ir N. Morriaon Av*. C*lii*» 
vllle, Illinois.

Ih

Ik

nt

LIET. (ŠVIESOS DRAUGYSTE 
ANSONIA, CONN., V1R11- 

NINKŲ ADRESAL 
Pirmininką* A. Mureika,

118 Liberty St., Ansonia, O***. 
Vice-pirmininkas J. MocksJtis,

P. O. Box 128, Anponl*, O*m- 
Nutarimų raėtln. 8. Tišk«sdM*s,

P. O. Box 176, Ansonia, O**» 
Ffaantų raštininkas P. Ragtiila,

161 N. Main fit., Anssata, O**p 
lidininkas J. Valaitis,

11 Oak St., Ana*r,Ia, C**- 
Inygius O. Radzevičiūtė.

264 N. State St., Ansonia, O*»' 
Knygiaus pagelblninkas A. Yakttyi

108 Liberty St., Ansonia, C*ae- 
Knygiaus raštininkas P. Labanaaatow

491 Main St, Anoonia, C***»

AMALGAMATED CLOTHIN®
WORKERS of A. PRASKRIŲ
IB SKYRIAUS KOMITETAI!

Pirmininką* A. Mačaltii,
10# Grand St., Brooklyn, W. >■

Pratakai* raštln. J. A. Rekampta,
188 Roebint St., Brooklyn, M. V

Fiaana* raitininkas VI. Ji*ČI**,
67 Start St., Brooklyn, ■. *>

Ti^iafakas Kasiatlaras Simkas,

garsinkites 
‘Laisvėje”



8 LAISVE

YIETiNESZINlOS.
AR JUS ŽINOTE?

Ar jūs žinote, kad 17 d. 
gruodžio, Labor Lyceum sve 
dainėje, 957 Willoubgbby av. 
Brooklyn, N. Y. bus koncer
tas ir balius “Laisvės” koo
peracijos? Todėl pas’sknbin- 
ikit išanksto nusipirkti tikie- 
fas. Tikietų galima gauti 
“Laisvės” ofise, pas K. L'ut* 
ky 133 Grand St. H. Medoff 
aptiekoj pas J Parulį —500 
Grand St., pas J. Jušką 79 
Hudson avė., Central Brook
lyne, pas D. Pilką Jersey Ci
ty ir kitus draugus.

Pulkim vakarėlis.
19 d. lapkričio, Sokohp 

svetainėj, buvo puikus va
karėlis Lietu vii i Moterų Pro 
gresyvio Susivienyjmo T 
mos kuopos, žmonių auairįn 
ko apie 150. Iki 8 vai. vaka
ro visi dailia' linksminosi, 
paskui buvo duota vakarie
nė. Po vakarienei. sve
čiams prie stalų sodžiant, 
prasidėjo prakalbos. Trum
pai kalbėjo K. Petrik’enė, 
J. Šaltys, J Bekampis, L. 
Ereminas, D. Pilka, C. Her- 
lean, Juška, Šukys ir kiti. 
Tvarka buvo pavyzdinga, 
’ akarienė Ik? svaiginan
čių gėrynių. Viskuo sveč'ai 
likosi labai užganėdinti. į

daliai tą vakarienę 
riams ir dain’ninkams, 
tyvavusiems lošike 
“Dviejų Brolių”.

Reporteris.

akto- 
da* 

prie

arti 60 vaikų. Mokyklėlė žy
miai auga. Iki šiolei moki
nomės tik skaityt ir rašyti. 
I a bar kiekvienas mokinys 
gavo po knygelę — “Naujas 
Elementorius”.

Nedėlioję, 26 d. lapkričio, 
j i u pradėsime moky tis dar 
mot. Mokytojam dainų pa
kviestas p—nas L. Eremi
nas. Deklamacijų taipgi pra
dėjome mokytis.

Mokytojais yra V. Pauk
štys ir A. Staniškis.

Kviečiu ir daugiau vaikų 
Fnkyti musų mokyklėle.

po num. 188—190 Grand st. 
Brooklyne 2 vai. po pietų. 
Bus renkama valdyba, 
sineškite savo kortas. 
Lės L. Pruseika.

At- 
Kai-

Puikus Balius.
i Lietuvių Apšvietus 
jos atsibus ketverge, 
Lapkričio, November, 1916. 
Tadėkavonės Dienoje, Tau - 
tiškam Name, 101—3 Grand 
st. Pradžia 4 vai. po pietų.

Kviečiame visus lietuvius 
atsilankyti. Kiekvenas atsi- 

I lankęs bus pilnai užganėdin- 
Vaikų Draugijėlės mokinė tas. Muzika V. Retekevi- 

M. Bagušiutė.

Dr—
30

V. Retekevi 
č;aus. Įžanga 25 c. ypatai.

PARSIDUODA SALIUNAS.
Biznis eina gerai, parsiduoda nuo 
29 iki 35 bačkų alaus į savaitę, pigi 
randa. Prežastis par
davimo —turiu kitų biznį. Vieta ap
gyventa lietuviais, lenkais, slavais, ir 
rusais. Klausk:

G. K INTE R
23 Adams St. Newark, N. J.

PRANEŠIMAI.
3 d. gruodžio, Sokolų sve

tainėj, 190 Grand st. bus 
ųraugiškąs vakarėlis LSS. 
Eb kuopos. Vakarėlis rengia
mas dėl draugiškų pasikal
bėjimų ir pasilinksminimų.

7.i nga $1.00 ypatai. Norin
tieji dalyvauti tame vakarė* 
h , malonėkite duoti žinią 
šiuo adresu: Mrs A. Yureff, 
88 Driggs avė., Brooklyn,

LSS. 19 kuopos Komitetas

28 d. lapkričio, Tautiškam 
Name, bus konferencija 
raujai kuriamos Lietuvių 
Liaudies Mokyklos. Visi de
legatai malonėkite pribūti.

Komitetas.

LDLI). 23 kuopos atydai.
2 d. gruodžio, po Nr. 327 

Pearl St. Brooklyn, N. Y., 
bus susirinkimas LDLD. 23 
kuopos. Pradžia 8 vai. vaka-Iš Central Brooklyno.

83 LSS. kuopa auga'. Ra
šosi nauju narių, Sąjungos 
namui aukavo A. Bilda ir 
K. Batrikis po $5.00, Senio 
nas $1 00. 'Žadėjo an ,,, 
Renečka ir Mateika.

Nariui yra jau 12.
1 d. gruodžio p Mille™, .

svetainėje kalbės ji šuk^-iM ‘ 11 l” ' . .
- Central Brooklyne »lklma? a"a’ sYaitlls’ r,ci 

..umanymas pirmeiviu kes rinktl centra!e valdvba 
kokiu nors budu įgyti $viė- 
tainc. i®

Draugai, susimildami pri
lipkite i šį susirinkimą. Jau 
net geda ir minėti. — An-

niGta* 0 mes
nei syki nesusirinkome. Ki* 

ib'.s kuopos, kaip girdėti, tu- 
! i po 200 narų, o mes ant 

stovime, šis susirin-

7 
oiganas ir daugybė kitų 
reikalų.

Sekrt. A. Petriką.

Great Neck, N. Y.
Subntoi, 25 d. lapkričio, 

Fire Hall svetainėj, Great

i»' balius Lietuvos Dukterų
Sūnų draup'vstės. Kalbės

L. Pruseika, “Laisvės”
Pradžia 7 vai. vakare.

ir

PHONE WMSIRWHH 5415

DR. I. COHN

Specialistas Įvairių li
gų, o ypač vaikų, mote
rų ir prie gimdymo.
OEFISO VALANDOS: nuo 8 iki 10 v. 

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

“The Globė” pranėša, kad 
Izaakas Naunč’nskis, Alek
sandras Dabilčins ir Petras 
K ostiukevič i us a reštuo t i
I'abilčiaus galiūne už anga“ 
v imą farmerio V. Pociatos.

LSS. 19 kp. pusmėnesinis 
j susirinkimas įvyks 26 d. lap
kričio, Sokolų salėje, 190 
Grand Str. Brooklyn, N. Y.

Didž^usia 
pramonė tai drapanų 
dirbimo pramonė. Per 
tas tavom pagadina 
5532.000.000.

Antrą vietą biznio žvilg
sniu užima knygų *r laikra- 
ščiii spauzdinimo biznis.

New Yorke 
iš- 

me- v uz

kad susirinkimai jau per
ki It kiton salėn.

Sekretorius,

Juodrankiai parašė laišką 
garsiam italų dainimkui Ca
ruso reikalaudami $10.000. 
Caruso saugoja policija.

Gimnastikos kliubui pui
kiai pavyko per paskutinį 
maskaradų balių. Viskas pt- 
rituvo Palace Hall, žmonių 
susirinko 1.100, pelno kliu- 
hui bus apie $200.

Abelnai, visi kurie tik bu-

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda 5 lotai ir 2 namai JOOję 

100, randos $500, įmokėti $1000. Kai
na $3900. Puikus mūrinis namas 8 
šeimynom po 4 kambarius, su toile- 
tais ant floro, lotas 25x100 randos 
$950 įmokėti $1000, kaina $7200.

Puikus naujas medinis namas, 2 
florai ir 2 šemynom po 11 kamba
rių, yra maudynes ir visi įtaisai, 
randos $390, įmokėti $500, kaina 
$2500. Su visokiais reikalais kreipki
tės pas mane, duodu rodąs dykai su 
geriausias advokatais.

B. A. ZINIS
Real Estate ofisas randasi 
Bedford avė. graboriaus 

name, Brooklyn, N.
Telephone: Greenpoint 3355.

po N r. 287
Butkaus

AR NORI, KAD TAVE
MERGINA MYLĖTŲ?

Tai ateik pas niurni o mes turime 
geriausių auksinių ir deimantinių 
žiedų už pigiausią prekę negu kur 
kitur. Dėlto kad mes .turime pažin
ti su didžiausiais fabrikais ir. mes 
gauname tiesiog iš fabriko ale ne 
iš olselio per tai galima pigiau par- 5 j duoti ir per tai, kad mes patįs prie Į į to darbo dirbame, nes katras many

ki tų, kad teisybe, tai gali ateit ir 
I persitikrint.
5 M. Balauskas ir J. Bučinskas,
į 119 GRAND STREET,
į Brooklyn, New York.

Brooklyno ir apielinkes 
Lietuviams.

Lietuviškas Kontraktorius.
Padarome visokį darbų prie naujų 

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

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

Telephone 1950 Greenpoint.

Dr. H. Mendlowitz

Akmens
Geli kelio laik
rodis, šrubelis 
užsukamas, vy
riško didumo, 
rašytais dubel* 
tav.ds viršaiti, 
ant 20 meti 
apauksuotas.

Labai teisingas ypatingai gelžkelt® 
važiuojantiems žmonėms, kuriem rei
kia visuomet tikras laikas žinoti 
Gvarantuota ant 20 metų. Ypatingas 
pasiulyjimas. Mes išsiųsime šį laikro
dėlį ant kiekvieno adreso už $5.71 

I C. O. D. ir persiuntimo kaštus, 
I teise jums viską peržiūrėt. Jei bual 
i neužganėdintas, nemokėk ne cento 
į Atsiminkit, jūs užmokėtume! už tokį

336 Monmouth Str. Jersey laikrodėlį apie $25.00, jei pirktumėt
■ kitur. Puikus auksuotas lenciūgėliu h 
kabute dykai su kiekvienu laikrodi- 
liu.

EXCELSIOR WATCH CO.

Gydau ligonius įvairiomis ligomis, 
o ypač mano spociale

tr.ii moterų

G-*rai įsiternykit adresą:
DR. IL MENDLOW1TZ

271 Berry St., Brooklyn,N.Y.
Kampas So. l-moa gatves.

TREJOS DEVYNERIOS

TREJANKA
♦, /

DAUNORUS trejanka yra tikrai 
lietuviška. Saugokitės padirbi
mų imitacijų.

DAUNORUS trejanka, t. y. trejos 
devynerios, lai ištiki įmausiąs 
f .icl u >• i ij <1 r a u g a s gy dy loja s v i - 
s«>se nc’ah-:n bei ligose.

DAUMOROS trcjinkų reikalaukit

tusy?

Brooklyn, N. Y JOKŪBAS KANCIEIUUS
CAFft

C
GC

O

m

PAJIESKOJIMAI
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
City, N. J.

jieškau dėdės Simo Moniuškučio 
ir Paulinos Veivodžutės Suvalkų ,
gub. Seinų pav. Veisėjų parapijos Athenaeum Bldg. CHICAGO. ILI

TAI FAKTAS, kad DAUNORUS apliekoje 
yra didžiausias sądelis ir pasirinkimas 
įvairiausių naminių gyduolių, visokių ša® 
knų, žolių ir t. t.

REIKALAI Kl'i tušydami, kokių norite nemaniau kaip už ZSc. 
bun funis iin-.iysta.

229 Bedford-: Avė.
. . KAMPAS NORTH. 4T-£_® GATVĖS.

Bro o k 17vn;. Nžhv York

Nusipirk gerus ir tvirtus čeverykus
Tėmyk, nes krautuvę 

erkrausčiaus nuo 109 
Grand Street L o nu erių 
157 Grand Street.

Pak«l»- 
vinfUB pri- 
ika&rn k«- 
nogražlau- 
dai Ir vl- 

3A'1O« 
Klalugu 

rėdą. 
TEISINGIAUSI A UŽEIG? 
253 WYTHE AVE., kxinp. Nortfe 1».

BROOKLYN, N. Y. 
Tclephona Gre»npoint 6811.

J. M ARTU UTE
157 GRAND ST., 

BROOKLYN. N. Y.92-94.

Pt

ir gmino. Seniau gyveno apie New 
Yorką. Taipgi ir tetos Elzbietos Su- 
koravičienės, Leiponų parapijos. 
Pirmiau gyveno Lawrence, Mass, i 
Meldžiu atsišaukti, turiu svarbų 
reikalą. A. Sukackas^ 555 Driggs 
avė., Brooklyn, N. Y. (94-95) i

Pajieškau brolio Igno Grebliuno; Su-į 
valkų gub. Seinų pav. Seirijų gmi- i 
no, Žagariu kaimo. Metas atgal gy- į 
veno New Yorke. 23 metų am- 
žiaus. Amerikoj gyvena 3 m. Simo
nas Grebliunas, 183 Roebling Str.

92—95.

Pajrcškau dėdės Kazimiero Surkaus, 
Kauno gub., Šiaulių pav., Papilės 
parapijos, Pnšilio dvr.ro. 14 metų 
Amerikoj; pirmiau gyveno Chica- 
goje, III. Meldžiu atsiliepti arba 
kas žino pranešti. Antanas Šurkus, 
P. O. Box 132. Nashua, N. II.

Pajieškau tėvo Alfonso, Stulpino, 
Kauno gub. Šiaulių pav. Viekšnių 
miestelio. 11 metų Amerikoje. An
trą syki važiuodamas iš Lietuvos ■ 
ketino važiuoti į Argentiną. Kas , 
žinote malonėkit pranešti. Petro- I 
nėlo Stulpnaitč P. O. Box 132, 
Nashua, N. H. * |

Pajieškau draugo Petro Pivoriūno ir 
Felikso Varžos, abudu Kauno 
gub. Kupiškio parapijos, Miliūnų 
kaimo Meldžiu atsišaukti. P. Bal- 
trenas, 2118 Watson Str. Pittsburg, 
Pa.

Pajieškau draugo Andriaus Tain- 
kaus, paeina iš Rygos. 4 metai A- 
inorikoj. Meldžiu atsišaukti. J. 
Gremeika, 2118 Watson Str. Pitts
burgh, Pa.

Macys & Marcin Furniture Co. į
| LIETUVIŠKA |

I MUZIKOS |

tvarka buvo puiki ir visi 
labai linksmai praleido lai’

Gimnastikieiis.

Vaiku draugijėlė.

-<.r-kAr?AM period suitb Ir i
E

_____ ZLC.. .jLz__________ i
Šimtai kostumierių iš visų kra

štų ir tautų, išmok^d^mi $1.00 ar 
$2.00 į savaitę, pasilieka tikrais savi
ninkais goriausių daiktų. i

f'..p: ■ Kva ik.

dintl ne šim tai,

K«; k.’,L

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

Jūsų tarpo 
vienintele tė
ra krautuvo 
iš visos apie
linkes.

Męs aukau
jam visą savo 
triūsą, kad iš 
šitos įstaigos 
būtų užganė- 
bet tūks tančiai žmoniųvisokių klesų.

I98”2OO G r ai nd St.9
Tarpe Driggg ir Bedford Avenues. Brooklyn, N. Y.

Telephone 2372 Greenpoint

Nedėlioję, 26 lapkričio 
atsibus konferencija Drau
gysčių Sąjungos Didžiojo 
New Yorko, Tautiškam Na
me, 2 vai. po petų. Visi 
delegatai ir šiaip veikėjai 
malonėkite atsilankyti ir 
r esi vėlinti, nes yra daug 
svarbių klausimų Sąjungos 
> eikaluose:

1) Nominacija sekreto- 
i iaus:

2) Padidinimas Viešų Rei
kalu Komiteto;

3) Organizavimas Teatrai
liėikn Pnielin* įLSSIRANDAVOJA labai geras kam- .
.IbKU rvclltmi, ibarys del dviejų vyni, arba del vieno, fi

4) Tverti kooperatyvišką Labai parankus gyvenimas. Atsišau- j
! rantuVP valiromn daiktu kit po Nr- 573> Lorimpr Str- Kampasl lauiuvę valgomų aaiKUJ. Metropolitan (ant 2 lubų), Brooklyn, 1

Sekrt. T. M. Lisajus. n. y. I
PUIKUS VAKARAS. I

B 4 W T T ft ’ BSS. 20 kuopos atsibus 29 d. lap- Z
B 9 3 S f i kr’čio. prieš Padekavonės Dieną 1
JLd 3. 'V d X ‘ Sehdlow - Columbia Hall. 73G—3rd d******* * ftve kanų)n8 21 St. So. Brooklyne. J

„ v, , r r • I Pradža 7:30 vai. vakare. Bus j
Draugystes Švento iVclZl- sulošta juokinga vienaveiksmė kome- ; 1 

hūero 41’mas metinis balius “Brangusis Pabučiavimas.”
Anart to juokingo teatro dainuos J 

’ maišytas choras ir “Aido” I 
moterų choras po vadovvste L. E- j 
remino. deklamuos p-lo Ridekevičiute. i 
Po programui bus šokiai. Taigi I 
ant šio vakaro turėtų atsilankyti kie- ’ 
kvienas lietuvis, nes tokių vakaru re- I 
ta’ Buna So. Brooklvno. Mes tikime, ] 
Joir ant musų vakaro atsilankys G 
Williamsburgo ir apielinkes draugai j 
ir šiaip geros valios lietuviai, nes 5 
mes taingi lankome visus Brooklyne ! 
žymesnius vakarus. Įžanga 25 c. 1 j 

Kviečia LSS. 20 kuopa. 11
PASARGA: Iš Williaumsburgo ere- j 

riausia važiuoti 
Yorką 
ti ant

Spec i alistas vyrų, moterų, vaikų.
pilvo, 
gum- 
slap-

rodos,

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

Direktorius
M. PETRAUSKAS.

Ihrmas LietuviŠka«

RESTAURANTAS

Vaiku draugijėlė. | . Mnar
Kadangi mes trįs iš moki- • atsibus JSubatoje, 25 laykri-Į<«A‘ido” 

r.ių (aš, E. Parfanavičiute 
ir A. Bučinskas) sutikome 
parašinėti į vietinį laikraštį 
“Laisvę” nors trumpas ži
nutes iš musų mokyklėlės 
veikimo, todėl pirmutinė ir 
r‘.lieku savo užduotį.

Atsidarius musij mokyklė
lei 12 d. lapkričio, susirinko 
arti 30 vaikų.

Ant paskutinės lekcijos 23 
lapkričio, jau skaitlius siekė

č?o, 1916 m., Tautiško Namo 
salėje, 101-103 Grand Str. 
Brooklyn, N. Y. Pradžia 6 
vai. vakare. Įžanga vyrams 
25c., moterims 15 c. Muzika 
po vadovyte A. Gudo. Kvie
čiame visus atsilankyti.

Neprigulmingos Organi 
zacijos Cukernės Darbinin
kų ekstra susirinkimas į- v > ... ...... .
vyks Nedėlioję, 26 lapkričio,^ s£ stotiem'

elevatorių j New 
iki Chambers St., nor«dmainy- 
4th avė. Subway ir išlipti ant

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

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

Nepraleiskite tokios progos, bet tuojau ateikite ir duokit save 
išegzaminuot. ir gausite sąžb ingą patarimą jūsų ligoj.

DAKTARAS D WASSERMAN
1335 Arch Str. arti 

Ofiso valandos: Kasdien 
Šventadieniais: nuo 10 Iki 2 vai po pietų. Egzaminavimas dykai. 
Rodą dykai. Kalbame lietuviškai.

Broad St. Philadelphia Pa.
10 iki 12; nuo 1— 8 vai. vakaro;

Mk.

Pagamina geriausius HetuvHka* 
valgiui. Pietus galima ,;auti pa IKe 
20c ir 25c.

AZijoIias GrinkevičHs
2 nOPH 8T., Cor. Roebling gi 

BROOKLYN, N. Y.

FORNISIAI
ANT LENGVŲ

Išmokesčių
$1 ant RANKOS
$1 ant Savaites

SUTAUPINSI

25° o iki 50°
Jai pirksi pas 

Alnliauską ir Vidžiūną

0

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

Telephone
4263 South
6(*75 South

Agentas
Vaicekauskas

ĮSVFURNITURE CO
\7 ai" Avi 658 5THAvO

Co» ev »r WAR ,V- v

BROOKLYN N Y




