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rruseno, persiKeius per tm-i _ ....
tojaus upę. patraukė Bu-i Italijos socialistai yeika- 
•haresto linkui, apsupdama Hauja taikos, tatai, jie pi a 
■unrmų armijos kairiii!nes^ Italijos pailamentui, 
■marmu Tuo tarpu Kalkėm i reikalaudami, kr1 ’lelijos

io armija iš šiaur-vaka-jragintų sa\<> '?iki- 
rei traukia Bucharęsto cinkus prie taikos.

ha
n;
linkui ir jau dalis Falken- 
hayno armijos susiliejo su 
M ackenseno a r m i j a. 
kia, .

- >><• . ?

■:

> -.4K*

.dorium Suv. Valstijose. Vie-.nuteisiąs metams kalėjimam 
'nok eina gandas, kad Tar-J Dabar Brookline ir New 
jnovskis važiuosiąs į Suv. [Vorke organizuojasi ratelis 
;Valstijas. Mat, jeigu Britų žymių visuomenės veikėjų 
i valdžia jį pagaus ir su!: 
..kaipo nelaisvi, tuomet

rodo. 4^
ifS

' C.

liuosuotu.v

jau suteikimui moterims patari- 
kiš- imi, kaip gaiimu apsisaugo- 
na- li nuo kūdikiu. J I *.

kad Vokietijos B 
„v ...v............ IJu. Reiš- Holwcg linkstąs >n
rumunu sostinė Bucha-*i^os> 0 Anglijos A ;

Į ________ i .. * 2. .

r
uit h ir 
irto su

kalbamais žmonėmis. I 
Todėl dabav jau atėjęs 

jo. Dabar dalis vokiečių ir Jąikas sustabdai i kraujo lie- 
austru armijos randasi tik .lįntą. Italijos : ociab.stai^ is ( 
VI mylių nuo Bucharest. |Smntmūjo savo, pranesmy Į 

Rumunų valdžia, ministe-iyi8a sa^Ll . smdalis-j 
riai ir diplomatai skubiai • roĮkalamlmni. kad ir 
apleidžia Bucharesta irJ10 l)a:‘^kalantų taikos per 

l L-il_',SaVO UtStOVUS PU 1’13B) 011 tU0‘
se.

Britanijoj taippat vis di
li mm* rusų i nbežiaus. Ma-A^*a aglbacija UZ taiką, 
nomm kad greitu laiku

•iu ir kasdien vokiečiu ir;

is randasi 200 mylių nuo

Iš Londono praneša, 
veikiausiai vokiečiai ir

pradės bombarduoti
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Bulgarai, kaip jie išrodo, 
pasitraukiant iš Monasty- 
riaus pozicijų. Žuvusieji 
guli mūšio lauke. Mat, lai
ko nėra kada jais besirū
pinti. Bulgarams Makedo
nijos fronte nekaip sekasi.

MAŽIAU GIMSTA.
I TALKININKAI KIMBA I Berlyne, V 

PRIE ŠVEICARIJOS. [metu žymiai 
Talkininkai be paliovos nių skaičius.

kad pradeda kibti prie šveicari- 
aus- jos, išstatyclami jai viso- 
jau kius reikalavimus. Kadangi 
Bu- Šveicarijos valdžia laikosi

ki fronto esą gabenama sun- kininkų reikalavimų, pa
kloji artilerija. Galima tikę* starieji dabar nepraleidžia 
tis, kad greitu laiku ir Ru- į Šveicariją maisto ir tokiu 
aronijos karalius pasiliks (būdu nori priversti išpildy-

Bėgyje metų, nuo gegu
žio 1914 iki geg. 1915 —Ber
lyne gimė 38.587 kūdikiai. 
Sekančiais gi metais gimi
mu skaičius.nu]mole iki 27.- 
891.

Jau
So. Bethlehem, Pa.— Ani- 

šaukiami baltabiliečiai [municijos karalius Charles 
Petrapilyje. [Schwab iškėlė pietus 800 pi

liečiu ir išleido tam tikslui 
,$10.000.

Musų krikščioniškos do-

RUSIJOJ.

Baltabiliečiai bus t 
žiūrimi: 1916 m. šaukimą

j čio 15 d., 1915 šauk.— nuo

įsu ‘dvaroku”.

Rumunai, traukdamiesi 
nuo priešų, vartoja rusų 
taktika — viską degina ir 
naikina. Tokiu būdu tos 
vietos, iš kurių rumunai pa

ti jų reikalavimus..

BIZNIS TAT BIZNIS.
Vokiečių kapitalistai įtar

i lapkričio 17 d. ligi gruodžio 
;9 d., 1914 m. šauk. — nuo j 
[ gruodžio 12 d. ligi sausio 4' 
j d. (1917 m.). 1913 m. šauk/ 
i— nuo sausio 7 d. ligi sau-į 
Į šio 27 d. 1912 m. šauk.— nuo! 
i sausio 30 d. ligi vasario 21 
id. 1911 m. šaukimo, —nuo

į d. 1910 m. — nuo kovo 
•d. ligi balandžio 13 d.

Švietimo ministerija pra- 
! nešė Petrapilio universite-

Turkai atsiėmė nuo Italijos Tripolį
TURKAI APVEIKIA

ITALIJĄ.

mena, kad 1913 metais buvo 
Berlyno ir Konstantinopo- };ar^ ^arPe Italijos J r lur- 
lio. Seniau,, prieš karę, o- kijos. luomet Italijai pasi-

.Ąinopolį kontroliavo^Tran- I j08 gerą sklypą žemės Afri- 
Kad Rumuniją vokiečiai[euzų ir anglų kapitalas, da-‘ 

trims, veik niekas neabejo-įbar vokiečių kapitalistai su- 
h, bet dabar kįla svarbus darė kompaniją “Mitropa”, 
klausimas, ar rumunai ga-|kurios pamatinis kapitalas 
les išgelbėti savo armiją? [susidės iš $10.000.000. Kom- 
Kada vokiečiai vijo rusus iš panija kontroliuos miega- 
Lenkijos, visi manė, kad rnuosius

i ginklus, bet ir visą karmine* 
nę.

Dabar Graikijos karalius 
išsiuntinėjo neutralem ša
lim protestus prieš talkinin-

imo Monastiriaus, sekasi 
gana gerai. Šiomis dieno
mis
reiviai užėmė kalną Nr. 
1050. Šis kalnas buvo taip

KAS PRIEŠINASI Už
DRAUDIMUI MAISTĄ

nešti kongresan sumanymų,

(užsienį maistą. Tokiam jo 
[sumanymui rengiesi užpro- 
jtestuoti fabrikantai ir far- 
i .neriu organizacija. « aiiac- 
riai paskutiniame savo su* 
važi avime nutarė dėti visas

-įstatymo, draudžiančio ga- 
stu- > ber)ti i užsieni maistą.

išėiiisioJ Fabrikantai irgi priešina- 
•' u- si,'nes bijo, kad paskui ne- 

: butų, uždrausta gabenti į 
priėmė į istorijos bei filolo- užsienį ir amunicija bei

[gali būti priimamos tikro
i siomis universiteto t.
dentėmis moters,
vyrų gimnazijos kursą 
niversitetas tokiu budu jau

is francuzų ir serbų ka-'gijos fakultetą tris moteris.į
• • » v— — •1'1 "X T *

NAUJA PASKALA.

rientali gelžkeli i Konstan- ;se^č nukniaukt nuo Turki- kų tokį elgimasj ir vertimą kalną j 
_i_t - - a h • prisicpipĮ prĮe jų p. sykiu ko- .nepasisekė

' * lkn.< buvo .koj—vadinamą Tripolį. Nuo 
to laiko apie Tripolį, veik 
nieko negirdėti. Tik štai, 
turkai praneša, kad sies 
kares laiku jie jau baigia

voti.

NAUJAS ZEPPELIN U 
UŽPUOLIMAS ANT 

ANGLIJOS.

AMERIKOS PAKRAŠ
ČIUOSE.

šiomis dienomis pradėjo ei
ti gandas, buk vokiečių sub*

jį skaitė visiškai neprieina-, lių 15 d. pasirašiusi sutarti 
niu dėl priešų. Bulgarų ir su bankų sindikatu apie

i ! b e ■' i J 1^ i c. i \ tai. \ c 1 ti a nd e naujos trumpam laikui ka -
' 1 atgauti, betjPo paskolos 3.000.000.000

visos jų ata-;rub. Neoficialiai Lankos, marinos vėl pasirodžiusios
•kos buvo atmušto

• talkininkai darą ant bulga-1 valstybės banka prade 
;rų ir vokiečių pozicijų labai [imti užsirašymus nuo 
jsmarkias atakas, bet pasta-pio .1 d. Oficialiai pa 

■bus paskelbta nuo lapkričioatmuša.

ir valgomuosius 
darys iš to di

li išgelbėjo visą savo ar~ [džiausią biznį, kadangi ju- 
į ir visgi vokiečių ėji-'dėjimas ant to gelžkelio e- 

mą' sulaikė. Jš Berlyno tele- sas labai didelis.
** Iv

jiems bu 
ru

imant Rumunijos miestus,| “TURTINGA” AKTORe. 
labai mažai paimama nelai-l šiomis dienomis New 
3vėn rumunų kareivių. Rei-iYorke policija suareštavo 
skia, rumunai stengiasi savo tuln M<irion Clark, aktorę 
armiją cielybeje užlaikyti. ;krutančių paveikslų, daly
je i gu jiems tas pavyks pa vavusią po slapyvardžiu 
daryti, tuomet dar galės Margaret Scaulon.Ja kaltina 
vėl Rumuniją atgauti. Įvaevstėie. Policija iš ios at-

ėmė 68 šilkines “veistos”, 30

visa Tripoli atkariavo
t « I •gal, tik kokie penki miestai, i pasirodė

Viduržemio pajūry. dm- pri-.lijos dal

Turkai ne

ris priguli Ermiri/'.i Dabar 
jau ir tonais eim< mušim.

V E N E Z E LOSO VALDŽIA 
A PS K E L B E BULGARIJAI 

KARĘ.

SAKO, MEKO NAUJO
Nepaisant, kad vokiečiai .skrybėlės, 19 brangių ran- 'nozelos, apskelbė Bulg 

su vengrais užėmė visą va- kinių krepšelių, 30 ausinių karę. Venezelos savo j 
karinę Rumuniją, nepaisant, branzalietų, 14 sidabrinių įturi apie 100.000 kareivių 
kad bulgarai eina ant Bu- 'papuošalų del čeverykų i 
charesto iš pietų pusės —55 įvairius auksinius daik-

Naktį, iš 27 į 28 d. lapkri-;
čio, du vokiečiu zeppelinų I . . ,,, r ,

1 šianr rytinei Ane- i VOK1E IT.JOS KAReS T?AI-ižadamajai paskolai. |
. Ii jos daly ir pradėjo mėtyti | 1 NAS ANGLIJOS

nUv.e inlnh n,; 5 rinKRAŠTUOSE.

šiomis dienomis, nados valdžia išsiuntinėjo 
anti.britu ir neutraliu saliu lai- • ♦ v- *
spa- A’ais, plaukiant iems Į Suv. 
kola i Valstijų uostus, kad ap- 

uigotų, nes gresia pavo-

48 minis! oriu pirmininko Ve* 
ųi rijai

nozelos valdžia, reiškia

s. Tuojauš auglį’, keli or- 
iškilo j viršų ir pas-

pa<i'ko birių linkui. bet 
’''Tuviai juos pavijo 

iv .dši" orine kava. No- 
ilimi Lukus, abudu vokie
čiu zepjK'linu užsidegė ir

- 'ti su buvusiomis paskolo-; Amerikos pal 
Į mis, bus duota da r nmtjų ;kur nors ant 

y 'palengvinimų. Rask 
1U kinti pirmą karta bi.

na, nusigavo Anglijos pa
kraščių ir paėmė nelaisvėn' 
mudu sargybini kares Laiva' K. • * ' •- *. A. I

Anglų gi valdžia oficialiai

Anglijos valdžia imanesa, 
kad zeppelinų užpuolimas 
ir mėtymas bombų dideles 
blčdies nepadaręs, vienok 
nepasako kiek žmonin už-ii nemisteoe

: “gudrus”,mušta.

iš eilės. Per visus užpuoli 
mus užmušta 193 ir’sužeis

nietybių valdybom.

ARABIJA APSE E!
nepriklauso:

biniii laivu 26 d. lapkričio i

ir niekas jo 
. Mat, vokiečiai

unmarinosn 
čiu

netoli
tu ri

Įvy- vietelę ir iš ten gauna mais* 
irios ta ir kitas reikmenis.

Arabui, Kurie šią vasarą 
sukilo prieš turkus, dabar 
apskelbė savo šalį nepri
klausoma ir karaliumi iš

EXTRA
vėliausios žinios.
Manoma, kad už 24 va

landų von Mackenseno ka-

• Bucharesta. Bucharestas y

j Racijos panaši 
fortifikacijom.

sis pranešimas apie karės ir tt. iriauja.
bėgį sako, kad “nieko naujo i Jeigu jai prisiėjo vagilkosi Talkininkai pareikalavo, 
aeįvyko. Viskas po seno-’ rolę lošti, be abejones, galė- jkad Graikijos karalius ati- i 
vei.” i jo tą atlikti kopuikiausiai,' duotų Venezelos

Kad jie kur supelėtų su nes matomai, nemažai buvo visus ginklus. Sakoma, kad J 
tokiais pranešimais. 'padarius repeticijų. jr ’

SMAN. Petrograde labai susirū-
t Sanger, km i ne- pinę Rumunijos padėjimu.

yne ati-i žymus karės kritikas Sum
[ M ar
; seniai buvo
i dengus klinika dėl suteiki- skis vis dar turi v 
mo patarimų, kaip apsisau- rumunar išlaikys 

Did. Britanija ir Francija nuo gimdymo ir tapo[riumenę, o tuomet

NEPRALETDžlA AUS 
TRŲ A MBAS ABO-

•avo ka- 
gales

valdžiai MACEDONIJOS FRONTE.'oficialiai pranešė Suv. Vals- policijos suareštuota, atsisa- atsipeikėti ir, rusų padeda- 
Talkininkų armijai, kuri-tijų valdžiai, h<vu Ilvpituvio

Graikijos karalius nesiprie- į dabar randasi į šiaur-rytus [grafo Tarnovskio, kurį Au- J*aS i08 advokatui
kad nepraleis ^e stoti teisman. Mat, teisė-imi, vyti vokiečius laukan iš 
-- - ‘ --- - - -J—t-; pasakė,'savo šalies. i



LAISVE

Išeikime ant gatvių,
draugai darbininkai

Kairieji Amerikos 
socialistai orga-

nizuojasi

Buvo, buvo, bet dabar anglies, mėsos, bulvių, pieno 
jau ir dugnas išpuvo! Juo ir viso, ko jįem reikia. Įtai- 
tolyn, tuo labyn brendam į syti miesto d 
skurdo pelkyną.

Duona neįperkama!
Mėsą neįperkama!
Angljs brangsta ir brang-

(______ > ~ duonkepyklas.
i Konfiskuoti, prievarta kon
fiskuoti, jeigu gražus žodis 
nepadeda, maisto produktus 
iš trustu nasrų.

Tiktai reikalavimais, pa
remtais milžiniškomis de
monstracijomis galima dar 

i šio to atsiekti. Užpečkyje 
•sėdint ir panosėje zurzant, 
■ nieko ncatsieksime.

Tegul visoj Amerikoj pra
sideda demonstracijos. Te
gul visų tautų socialistų 

'kuopos, išvien su unijomis, 
rengia milžiniškas demon- 

kainos dar labiau pakiltų, ’stracijas, vaikščioja miesto 
a ba siunčia Europon ir'gatvėmis ir sako pra
maitina tenykščius, proto įkalbas, stato reikalavimus, 
nustojusius karininkus, kad ties City Hali!
Amerikos žmonės mirtų 
badu.

O valdžiai kas galvoj?
Kas rupi Wilsonui, valsti- 'cialis.tz Partijo •» i i • _ • i ! I* t To <-« i ti Uji gubernatoriam, #

majoram, ir valdybom, kas;cta^sRl kuopoms rengti de- 
rūpi kongresui ir valstijų le- Įmonstracijas ties savo mie- 
gislaturom? įsto City Hali..

Tie išsipenėję burbai, tie* Or.ganizuokimės ir veika- 
vargo nematę padarai, tos^au^*me- Padarykim į 

high cost of living.

Pienas bran gėja!
Kiaušiniai, žuvįs, bul

vės, cukrus eina brangyn!
Pradeda pakelti randas, 

drapanos ir apavai darosi 
brangesni.

Visą maistą, visus gyve
nimo reikmenis laiko ap
žioję trusto siaubūnai. Mai
stą slopia sandėliuose, kad

Tegul gatvė prabilai 
—o - o—

New Yorko valstijos So- 
. »s Pildantysis 

miestų' Komitetas įsako visoms so- 1 • 1 • I................. 1 • I

ponų įstaigos pliauškia apie 
patriotizmą, apie prepared- 
nes, skiria G50 milionų ant 
apsiginklavimo ir muilina 
s ietui akis, kad dabar “ge
ri laikai.”

Kad jie kur supelėtų su 
tais gerais laikais! Kad jie 
nors vieną dieną pagyventų 
vargdienių vargais ir rū
pesčiais ! Tada jie pamatytų 
I o day nematę.

Jie siūlo mums tyrinėji
mus, “investigations”. Tyri- perduoti sužvėrėjusiai 
zujimas tyrinėjimą gena, repai!
tyrinėjimas tyrinėjimą gim-i Kas mirs badu, kad 
do, o iš to visko išeina di- sau puotautų?
džiausis muilo burbulas, ma- _ 0~ 0_

o—

Jauja “embargo”, tai yra 
uždraudimo gabenti maistą 
į Europą.

—o - o—

žiem vaikam patieka.
Rezoliucijos? Prašymai?

mas ir iškėlimas naujų ko
vos būdų įneš daug gaivos 
Amerikos proletariate ju
dėjime. Iki šiol daugelis so
cialistų partijos narių tik 
pavieniai išreiškė savo ne- 

. užsiganėdini mą dabartine 
pa. .partijos kova, kuri pasta- 

.. Irn/vin Inilzu nvmn filr antNors ir seniau buvo . .... ...
stebėtina Amerikos Sociali- ruWu laiku rymo tik 
stų partijoj dvi sriovčs, bet 
netaip aiškiai, nes kairioji 
sriovė nebuvo susiorgani-, 
žavus. Iki šiol buvo daro- j 
ma įtekmė į partijos judėji
mą ir veikimą tik atskirų 
ypatų. Bet iškilus Europos 
karei, kada didžiuma Euro
pos socialistų nuėjo $u val
džia ir kapitalistais “ginti 
tėvynės”, ir Amerikos So
cialistų partijoj pasigirdo 
daug balsų apie “tėvynės 
ginimą”. Tas paakstino kai
resniuosius partijos elemen
tus labiau pagalvoti apie 
darymą didesnės įtekmės į 
minias ir partijos narius, 
kad tie obalsiai neapsvai
gintų ir Amerikos proletari-

laikraščiai apie Gomperso ir 
kompanijos susidraugavi
mą su Bunji Suzuki? Juk 
čia, rodosi, didesnis pavo
jus, negu Japonų važiavi- 

• mas į Braziliją. Ar tie lai
kraščiai šaukia, kad, Suv.

Amerikos kapitalistų gel- bei įu laikraščiai sako, Valstijom gi ęsia pavojus, 
tonieji laikraščiai nepaliau-'jgigu Brazilijoj butų musų'n?? Washingtone, pas Japo-

Prie santikių tarpe
Amerikos ir Japonijos

Amerikos kapitalistų gel- bei jų laikraščiai

ja šaukę, kad iš Japonijos kapitalo, tuomet galima bu- 
i gabenti iš čia 

tokiu būdu
si prie smulkiosios burzuazr pus^s Suvienytoms Valsti- butų pradėti 
jos. Gyvenimo begis vis joms gręsia didžiausias pa-'darbininkus ii -------------
labiau kelia darbininkų kle- vojus. Tie laikraščiai putė užkirstume kelią japonams.
są iš apsnudžio ir verčia ko
voti. Todėl reikia rūpintis, 
kad socialistų partija butų 
tikrai revoliucijinė 
organizacija.

Barabošius.

kovos

Kun. V. Dembskio biogra

ir pučia muilo burbulus ir ■Reiškia, tuomet Amerikos 
jeigu vienas burbulas spro-'kapitalistai pasiskubintų už 
gsta, tuojaus skubinasi kitą griebti Brazilijoj naują rin- 
išpūsti. Keli metai atgal tie ką prie kurio dabar taikosi 
laikraščiai didžiausį triukš-’Japonijos kapitalistai. Da
mą kėlė, kad nepavelijus bar gi jie to negali padary- 
japonams Californijoj įgyti ti, todėl šaukia, kad Suv.1 
nuosavybę —pirkti ukes ir (Valstijų diplomatija butu 
apsigyventi. Ta laikraščių labai atsargi, be [

ant budėtų, nes jau Pietinėje 
vai-'Amerikoj Japonija pradeda.

- vyti sau lizdą.

Massachusetts valstijos kon 
vencijoj apsireiškė aiški 
opozicija, kuri kritikavo 
partijos taktiką, atsinešimą 
link Internacionalo ir tt.

Nors toj konvencijoj opo
zicija ir pasiliko mažumoj, 
bet toji kritika ir pabrieži- 
mas naujų kovos būdų pa- 

g*;dą'a^s^ino nev^en^ ten dalyva* 
■ vusių labiau pagalvoti.

Tuojau po konvencijai ke
liolika draugų priėjo prie 
vienos minties, kad opozici
jai, t. y. kairiesiems socia
listams reikia organizuotis, 
kad but galima plėtoti sis- .
tematiškai naujos revoliuci- pavidale laiškų tūlam Pitt- |visa gerkle šaukė, kad c 
jinės propogandos darbą sburgo darbininkui. J. Spar- į Japonijos darbas ir gu 

j ir go aiškindamas kuo yra so
visoj Amerikoj. Po dange* cializmas sykiu prisega

. Amerikai, kari išsimaitin-1 Massachusetts valstijoj 
ti reikia apie 650 milionų ,.......................

p t>u^‘lių, o Amerikos p0 susirinkimų ir ilgų dis-
kapitalistai didesnę tų ~ * 
lionų pusę jau suderėjo

Vienintelis socialistu 
gresmanas M. London

Californijos valstijos 
džios ir tapo išleistas įsta
tymas, draudžiantis japo
nams pirkti ukes. Tuomet 
tarpe Japonijos'ir Suv. Val
stijų^ kilo ginčai, Japonijos apįe bendrą veikimą, negali 
valdžia pareikalavo panai- neį paį|}0S. Bet ar taip

nijos ambasadorių, puotau
ja Suzuki ir Amerikos Dar
bo Federacijos delegatai?

Nereiks tų baikų! Kapi
talistų laikraščiai, kaip ir 
Japonijos ambasadorius 
Šato, džiaugiasi, kad Gom
persas ir kompanija susibi
čiuliavo su Suzuki.

Iš to aiškiai matosi, kad 
ten, kur eina varžytinės už 
dolerį, už užkariavimą nau- 

paliovos rinklb kapitalistų laik
raščiai mato savo šaliai di- 
džiausį pavojų, ten jie ne-

Kaip matote, tarpe Ame
rikos ir Japonijos kapitali
stų eina kova ir apie taika,

čiai, pasinaudodami ta pro- vyzdis.
ga, ėmė šaukti, kad Japo
nija jau kėsinasi ant Suv

fija šiomis dienomis išeis iš Valstijų ir tt. ° _ - - rn •
spaudos. Knygoje bus 160 
puslapių su 12 .

Tas pavojus praėjo, laik
' ‘ paveikslų, raščiams visgi nepavyko su-

Trūksta dar pinigų apmo- kurstyti Suv. TT ’ ' . 
kojiniui spaudos rokundų. 1

i Suv. Valstijas 
prieš Japoniją — tas jų iš-

Socializmo Minties Blai- pūstas muilo burbulas spro< 
vumas. Parašė Jonas Spar |go. Tuomet jie pradėjo nau- 
go, vertė A. Lalis. Išleido ją pūsti, pradėjo šaukt, kad 

i “Naujienų” bendrovė, jų I Japonija kursto Meksiką už 
gi spauda. Kaina nepažy- pulti ant Suv. Valstijų. Ir 
mėta. Tai yra nuosekliai,'kada tarpe. Meksikos, ir 
nuoširdžiai ir sumaniai su- Suv. Valstijų iškilo kivi Įs
irašyta socializmo abėcėlė, ’.čiai, kapitalistų laikraščiai

23 d. lapkričio, Washing-

burbulus. Bet .kada prieina 
prie klausimo, kaip apmul- 
kinus darbininkus, kaip 
jiems galvas apsukus, tuo
met visi išvien darbuojasi ir 
džiaugiasi savo darbo vai
siais. Tuomet šaliai negrę- 
sia pavojus, kad atžaga* 
reiviškos Japonijos Darbo

' tone Japonijos ambasadų-, Federacijos prezidentas at- 
rius užsikvietė Californijos važiuoja Baltimorėn, daly- 
delegatus, grįžtančius iš vauja Amerikos Darbo Fe- 
Baltimorės nuo Amerikos deracijos konvencijoj, kvie- 
darbo federacijos konvenci- .čia jos delegatus į Washing- 
jos ir iškėlė jiems puikią j toną pas savo ambasadorių 
vakariene. Tos vakarienės.ir ten sykiu su jais puotau-

šį faktą darbininkai turė
tų gerai jsitėmyti. Ypatin- 

jos Yu-Ai-Kai. Kas per vie- gai Amerikos Darbo Fėde- 
na ta Yu-Ai-aKi ir kas per racijos nariai privalėtų pa-

prezidentas taip vadinamos 
Japonijos Darbo Federaci-

galvoti, su kuo Gompersasvienas Bunji Suzuki?
Prasidėjus PJaponijoj ir kompanija pradeda drau-

judėjimui, 
persekio- švenčioniškis.valdžia ėmė 

ti ir darbininkų vadus, vie
nuolika socialistu 1910 me
tais net pakorė. Kad ati
traukus darbininkus nuo 
organizavimosi, valdžia į-

0.1 Valstijos privalo būti labai 
ir atsargios, pirvalo budėti, 

į neuž
pultų. žodžiu, kapitalistų 
laikraščiai trokšta suku r- 

prieš

kapitalistiškos sistemos kri- kad Japonija ant jų 
P.u*|kusijų, 9 spalio 1915 m. ta tiką. 
r ’ po paskelbtas naujos propo- 
^u“ gandos organizacijos mani- 

. festas ame

Socializmo Minties Blai-
J MARGOS | 
% MINTJS j

Maldavunai? PeMa išgrįsta kongresan bilių, kad 
.. .. 2 . uždėta drausmė gabenti Eu-

rezohucijom taip lygiai,kaip lopon maista,.
prašymais, maldavimais ir

vumas prje^ra į tą rųšj kny- styti Syv. Valstijas 
ir išsiuntinėtas par-'gų, kurias mes vadiname Japoniją, kad iššaukus ka- 
skyriams ir pavie- storomis knygomis. Tai ne 

niams nariams. Tame mani- kokia knygpalaikė, bet dide- 
feste tapo pabriežta tie lė, gražiai išleista dailiai pa- 

kon-’patys principai, kurie buvo !dabintu viršeliu knyga. Ši 
įneš iškelti Fitchburgo konven- knyga turėtų rasties kie- 

butų jCijoj, kad revoliucijiniai so- kvieno darbininko knygyne.
’ T7’"- cialistai privalo pirmiausia Ji gali būti ir tinkama kale*

Dabar tie geltonieji laik
raščiai surado nauja “pavo- 

čl pučia muilo bur-

Yu-ArKai, kurios 
; prezidentu yra pusiau pro

vokatorius Bunji Suzuki. 
Reiškia, YirAi-Kai federa
cija, po vadovyste Bunji 

! Suzuki, yra atžagareiviš- 
kiausia darbininkų organi
zacija, kurios tikslas —stab
dyti darbininkų judėjimą, 

i Laike tos vakarienes Japo
nijos ambasadorius Šato 
pasakė: 

I “Ilgą laiką aš studijavau 
klausimą apie darbininkų 
organizacijas ir priėjau prie 
išvedimo, kad tik organi
zuoti darbininkai veda mus 
prie žmoniškumo ir gali pa-Į si tenkindami penktadaliu 
laikyti draugiškumą. Ir aš surinktų aukų.
esu linksmas, kad Amerikos! Jeigu kas ką mato ir 
organizuoti darbininkai jeigu kas ką permato — tai 
pradeda artintis su Japoni-’tik “Kova”.
jos darbininkais. Ypatingai 
aš džiaugiuosi, kad Japoni-

“Draugui” ažuot rūpinu
sis Dro A. Karaliaus isto
rija patartina atkreipt aty- 
dą į šį pranešimą: katalikų 
garbinamas Orleano kuni
gaikštis, pretendentas į 
Francijos karališką sostą, 
skiriasi su savo katalikiška

bula.
Tarpe Japonijos ir Brazi

lijos atidaroma nauja gar- 1 
; laivai 

vasario mėnesį pradės plan 
SPAU- kioti. Tos linijos laivai ga

I)A APIE MUS. 1 ‘ ~ n
“Binghamton Press”, pa

siremdama p. A. Martaus

įnešti savo eilėse aiškią pa^dų dovanėlė mylimai ypatai. laivių, linija, kurios 
žiūrą apie revoliucijoninioir gerais norais.

Mes sakom,
naikiai prabilti! Mes sa- Yorko-valstijos parlamento, 

kom, kad špygą kisemuje 
rodyti, tai vis viena, ką-------------
durnių volioti. |jš LIETUVIŲ DARBININ-

Iseikime ant gatvių, drau- i rų LITERATŪROS 
gai darbininkai, ir pareika- DRAUGIJOS, 
laukini sau teisių. Gana bus Pereita Subatą, laike ba- ! 
pakampiais šnabždėti r" 
skųsties. Musų sklindai ir ten] Draugijos Grcat Neck, - r________ _________
raudos nepravirgdms tų be- y. susitvėrė LDLD. kuo' cija mažai galėjo parodyti 
močiu, tų bjaurybių Ipa iš 12 narių. ------- - ’?-

Jau a-ejo laikas, kada A- fjraUgų jar žadėjo prisira- i v 
menkos darbininkai tu n is-j Manoma, kad kuopa skaičius, o antra stoka pini-j . 
e iti ant gatvių tūkstantine- tuojaus turės per 20 narių. *gų. Tačiau dabar narių skai- talpina straipsni kun. Man-■ 

suorganizavo L. Įcius smarkiai padidėjo

I Tokį jau bilių įneš ir abu- žiūrą apie revoliucijoninio Į ------------
kad reilua socialistų atstovu New socializmo siekius ir uždavi- SVETIMTAUČIŲ ♦ *

“Kova” rašo:
Ir “Laisvė“ jau pamatė ko 

verta bostoninė vienybė....
Keistas polemikos būdas 

iš tų draugų pusės, kurie 
patįs stojo už vienybę, pa-

bens į Braziliją japonus, ir 
visokius produktus. Atsida
rius naujai linijai, pirmus 
motus manoma nuvežti 5-6- 
000 japonų j Braziliją, kurio 
užsiims auginimu kavos, -ry
žių, pupų (beans), cibulių i"

nius, agituoti už industrial} 
unijiziną, skelbti daug pla
tesnėj prasmėj politišką ko
vą ir kitokius kovos budus žodžiais, praneša pluoštą 
— minių kovą. |žinių apie Lietuvą. Tai butų

Toji nauja organizacija labai gražu, jeigu butų bu- 
tapo pavadinta Socialistic vę išvengta paprastų nacio-* 

-inalistiškų humbugų. Kam,
Iš pradžios toji organiza- padėkim pasakoti, kad Ka- 

xxv.vz j......—r------ J raliaučius lietuvių miestas
i pa iš 12 narių. Daugelis veikimo dėlei'daugelio prie- ir kam vėlei pasakot, kad 

žaščių. Viena mažas narių 4.500.000 kalba lietuviškai?
I “Passaic Daily Herald”

Jr liaus Lietuvos Sūnų ir Dūk- Propogandos Lyga.
11 terų Draugijos Great Neck, 7

merikos darbininkai turi iš- 
eiti ant gatvių tūkstantine- į 
mis miniomis. Vyrai, mote- ų<Jo/a 
ris ir vaikai — visi. Tegul j>ru^cįka nuiio 
prabjla keršto balsas reika- kalbcio Laikinon 
liujantis teisybes. Tegul su- ;; 
junda tūkstantinės m i-
nios. Tegul suūžia Ameri- - -° _ . .. - i>

ne teufelio apie Lenkijos ne- 
kuris tą vakarą tik Massachusetts valstijoj, prfgulmybę. Kunigas, neuž- •] 

• ir siganėdindamas tokia Len- 6 
ikija, kokią duoda austrai ir 

Prie kairiųjų socialistų vokiečiai, reikalauja Lenki- ’

valdybon bet jau įsikūrė skyrius 
išrinkta F. Marcinkevičius, Rhode Island valstijoj, 
pirmininkas T. Plokštis, ka-

, . v . .t jsininkas ir F. Klastow se-. Lygos daugiausia priklauso jos “od morza do morza.
kos padange keršto ir pik-Storius. -amerikonų, nemaž'' v............................

j Darbuokitės tik draugai j taipgi finų, žydų ir fran-
• amerikonų, nemažai latvių, Litwą” ir taip toliau.

talistai pradės užkariauti 
Brazilijoj naują rinką. Ir 
štai Amerikos kapitalistų 
laikraščiai iš to mato di
džiausi pavojų dėl Suv. Val
stijų. Jie sako, kad atsida
rius naujai linijai ir pradė
jus japonus gabenti Bra
zilijon, greitu laiku Pietinėj 

/Amerikoj atsiras nauja Ja
ponijos kolionija, nes toliau 
kasmet ta linija galės nuga-

. įčius japonų. Junonai gi 
U‘l važiuoja į Braziliją ne ant 

uždarbiu, bet ant visados 
apsigyventi. Atsiradus co 

įkiai kolionijai ir reikalui 
“Telegram Codzienny” prisiėjus, Japonija gale* 

New Yorke)-rašo: “vokie- sianti turėti daugybę karei- 
_ čiai žada prijungti Lietuvą viii.

prie Vokietijos, kaipo auto-i Kaip matote, nauias mni- 
nomišką valstybėle.. Ameri- Jo burbulas jau pradėtas Pil
kos lietuviai pasipiktinę. Jie 
nenori piršto pajudint, o 
reikalauja neprigulmybės.... 
Apie uniją su Lenkija ir 
šnekėti nenori. Rezultatas 
dėl jųjų gali būti labai užkirsti tam pavojui keliu.
liūdnas....” 'Juk negalima uždrausti Ja-

San Francisco, Cal. laik- ponijai gabenti savo žmo- 
raščiai vis dažniau pradeda nes į Braziliją, arba negali
ni inėti anie lietuvių reika- ma užprotestuoti prieš Bra- 
lūs. Prašytume

J. A. Janušionis/jų socialistų susiorganizavi- ^mums iškarpų.

tumo balsais.
Tegul prasideda 

demonstracijų laikai. j kiniuose miesteliuose įkurti !
New Yorkas bus pirmuti- LDLI). kuopą. !

nis. 9 d., gruodžio dešimtis! * \. ' 
tūkstančių New Yorko dar-įkers, N. Y. bus prakalbas, Bostone laikraštis “The Rip'į 
bininkų ir darbininkių išeis kur kalbės L. Pruseika. Bus,Saw”, 
demonstracijon ir, sustoję įsteigta LDLD. kuopa. Į Nesenai atsibuvo Propo 
ties City Hali, nasakvs ma-( Penktosios (Newark) įgandos Lygos Konferencija, 
ioi*ui ir kapitalistu valdiniu- kuopos draugai kaip vienas kurioje liko.nutarta smar
kų saujai, kad darbininkai j malonėkit susirinkti 7 d. fkiau pradėti varyti pirmyn 
jau kantrybes pritruko.

Mes žinom, kad miesto 
majoras ir aldermonai nėra 
mūsų draugai. Jie yra musų 
priešai, ir neprašysim, mes 
jų malonės, bet reikalau- 
sim. ------ . . . . .

Sustabdyt maisto gabeni- kus. Atsiveskite naujų na- tikrą mokestį, taipgi ren
iną Europon! rių. Metus turim užbaigt su karna ir aukos.

Įtaisyt miesto sandėlius, 50 narių. _ I. tikėti, kad kairių-
kur žmonės gautų pirkti i

gatvės h- rūpinkitės vDupse aphn-jcuzų. ' 'fenomenų, kurie svajoja
i Iki šiol išleista kelintas pjc f.enkija nuo Baltikei iki j
• atsišaukimų. Taipgi platina- Juodmario.

Šią subatą/2 d. grd. Yon-’ma Lygos narių leidžiamas 
. .. . IVf L . . ~ _DaoI/xyia 1 o 11r o 4* i d

propogandos darbą, rūpin
tis kaip galima greičiau iš
leisti naują laikraštį, kuris 
skleistu kairiosos sriovės 
pažiūras Amerikos socialis* 

Lit. komiteto ir tt. Beje, rei- tų judėjime. Tam tikslui pa
kęs rinkti baliaus darbinm- sižadėjo nariai mokėti, tam

■ gruodžio į susirinkimą po 
Nr. 104 Wallace st., lygiai 
7:30 vai. vak. Reikia begalo 
daug dalykų atlikti, būtent 
rinkimas kuopos valdybos,

sti. Kapitalistų laikraščiai 
i»’ čia mato savo šaliai di
džiausi pavojų. Bet tie na-

dastatyti žibios valdžią, kad ii neisi- 
įleistų japonų. Kapitalistai

* *
Karaliaus istorija yra tai

; sujos Darbo Federacijos Yų* menkniekis, palyginus 
Ai-Kai prezidentas Bunji tuo, kas dedasi Čhicagos lie- 
Suzuki, dalyvavo Amerikos tnvių 'aristokratijoj”, 
Darbo federacijos konven- mainvmasis pačiom 
cijoj ir dabar sykiu su Cali- n;lts paprasčiausias

Ai-Kai

foru įjos delegatais atšilau- j;as

Ir štai Japonijos ambasa* 
dorins džiaugiasi, kad Ame-

deda artintis su Japonijos 
Darbo Federacija Yu-Ai- 
Kai. Bet jis dar labiau 
džiaugiasi, kad tos federaci
jos ptezidentas Bunji Suzu
ki, pusiau provokatorius ir

kompanija! Suzuki 
mas valdžios ir k:

darbi-

kur 
yra

*
Naujienos” mano

♦

kad 
dėl republikonų ir demokra
tų skelbimų* “Milwaukee 
“Leader’y’ ’labiausia pikti’ 
naši jausmo socialistai.
Su jausmo socialistais tiek 

jau to. O man rodosi, kad 
tais paškudnais, šlykščiais, 
begėdiškais apgarsinimais 
ypač piktinasi protaujan
ti socialistai.

NAUJAS RUSIJOS SVE
TIMŲ REIKALŲ 

MINISTERIS.
Petrogradas, 25 lapkričio. 

— Rusijos svetimų reikalų 
ministeriu paskirtas M. Ne- 
ratovas. Pastaruoju laiku 
jis buvo pagelbininku sveti-

ninku reikalų, pradėjo 
draugauti su G o mp c r su ir 
kompanija; iš to galima 
lengvai suprasti, kas per 
vienas Gompersas ir tie de
legatai, kurie dalyvavo Wa
shingtone tame pokily.

Na, o ką sako geltonieji mų reikalų ministerio.



LAISVU

Lytiškos ligos ir
jų gydymo būdas.

REFORMUOJANT IWW

tai sikratyti nuo tos baisios ne
laimės?

priežasties lytiški) Visųpirmiausia reik visi
škai panaikinti prostituciją, 
bet ją visiškai panaikinti 
bus galima tik tada, kada 
persimainys (pasigerins) 
ekonomiškas surėdymas, o 
jis jasigerins tik kada bus 
valdžia darbininkų ranko
se. Aišku, kad dabar dar 
nėra vaistų dėl tos “žaiz
dos”. Toliau, Dr. Bolksh re-

(triperį)

Lytiškos ligos yra 
skaudi žaizda dėl visuome
nės. Iš 
ligų (triperio, šankerio, si
filio) tūkstančiai žmonių be 
laiko eina į kapus bei pasi
lieka amžinais ligoniais, ne
naudėliais.

Kadangi pas žmones pri
imta gonorrhea
skaityti, kaipo n 
nieko nekenkiančią ligą, 
tad čionai pasistengsiu pla
čiau nurodyti minėtos ligos 
“nekenksmingumą.”

Pasidėkavojant triperio 
ligai pagal paduotas skait
lines, Europoje randasi apie 
30.000 neregių.

Kiekviena metą ligonbu- kiekvienas lankytojas “sve
čiuose tūkstančiais daro o* 
peracijas sergantiems tri
periu.

Tiesa, triperis nesugadina ’atsakomybėn, 
veido, odos, neišmėto voti- I taipgi j ' 
mis, bei žaizdomis, arba'prieš apsivedimą sykiu su 
kitaip sakant, neišduoda li
gonio, bet savo auką jis ge
rai prikankina.

Jeigu ligonis nėra a 
kančiai gydomas, tai

kuris priverstų užlaikyto- 
jus “mėlynų namų” atsaky
ti už sveikatą savo ? “tar
naičių” antraip bausti kalė
jimu ir pinigiškai. Apart to

Draugas Patrick Quinlan, 
socialistas ir IWW. unijos 
narys, išbuvęs veik du me
tu Patersono kalėjime už 

j vadovavimą audėjų strei
ku, po savo išėjimui iš ka
lėjimo pasakė laikraščių ko
respondentams:

“Aš esu persitikri
nęs, kad tiesioginiu 
veikimu negalima lai
mėti streiku. Geriausią 
pagelbą teikia dalyva
vimas politikoje. Šilko 
audėjų streikas 1913 m. 
yra geriausias paliųdiji- 
mas, kad IWW. meto
dai netikę... IWW. 
neturi spėkos išrišti 
darbininkų klausimą. 
Rytuose, boto, tai yra 
labai silpna organizaci
ja.”

bę. No IWW. išrišti dar
bininku klausima. Visa ka e * v

čias’ ’taip pat turi būti dak
taro išckzaminuo jamas ir

is nesveiku patraukti i ji gali, tai sukelt vienur ar 
‘ . Dr. Bolksh; kitur mažesnį ar didesnį

pataria, kad jaunieji i “trubelį"’. Reales spėkos ji 
’ į neturi. Gal tik vakarinė- 

apsimainymu žiedais turėtu se valstijose padėjimas yra 
apsimainyti ir daktarų iš- i siek tiek kitoniškesnis. 
duotais paliudymais apie! Jeigu jau patsai ĮWW. 
sveikatos stovi. Be abejonės, j lyderis atmeta 

už Dr. Bolksh paduotas su- |veikimą, kaipo netikusį 
kiek laiko ta liga išsiplėtė- j manymas butų naudingas n°t kenksmingą kovos įran- 
ja, įsigyvena šlapiame ka- i ir sumažintų tą visuomenes 
nale ir jo artimuose orga- ^‘žaizdą”, jeigu jis butų. į- 
nuose, taip kad kanalą su- vykdintas, bet prie šiandie- 
spaudžia (sumažina) ‘ ir uinio surėdymo mažai yra 
laike nuleidimo šlapumo Ii- vilties, kad tcl»S k. L. < 
gonis jaučia didelį skaudė- taptų įstatymu.
jimą. Iš priežasties suspair, Todėl šiandien pasilieka 
dimo kanalo, ligonis gauna tik kiekvienam rupinties a- 
uždegsią pūsles, inkstų, ir pie save ir savim užsitikė- 
tt. iti.

Apart augščiau paminėtų' 
triperio blogumų, yra 
vienas blogumas 
kad vyras tu re j 
tankiai 
moterį, t. y. toji pora neturi kyti kito pradėtą 
vaikų, o jeigu ir turi, tai bei cigarėtą. 
buna amžinais ligoniais. - --

Triperis —labai užkrečia-hmf šaukštu, bliudu 
ma liga. 
tur būt labai atsargus nes ti. 
mažiausias dasilytėjimas! 3) Reik tankiau 
prie akiu su rankom arba ! rankas, kad neužnuodytum 
rankšluosčiu, kuris buvo akių, 
vartojamas prie lytiško or-* 4) Neveik girtuokliauti, 
gano, priduoda didelį karš- nes girtas žmogus visai pa-! 
tį (uždegimą) ir tankiai miršta apie kokį nors apsi-, 

Isaugojimą ir daugiau girti 
sta ^užsikrečia negeistinom Ii- i 
tai gom. į

Triperį galima išgydyti su

as, tai
...rejęs 

negali užvaisinti j

Čionai paduodu nekurtuos 
da patarimus, kurių kiekvienas 

tas, I turėtų prisilaikyti, 
triperi brangina sveikatą.

1) Niekuomet nęreik ru- 
cigarą,

jeigu

tai bei cigarėtą.
j 2) Pirm vartojimo sveti-
" b M" ibi, stiklu

Turintis triperį visuomet reik gerai išplau

y—“—'

Siųsdami knygas, malonė-

V. K. Račkauskas,

Atsiliepkite, kas tik au
kauja ir siųskite “Tėvynės” 
redakcijos adresu (307 W.

leistuves, kningų krautuves 
ir šiaip, pavienius asmens 
aukauti, belaisviams knin
gų, kad butų galima drauge 
vienu siuntiniu išsiųsti.

Aš aukauju naujų kningų 
vertės 50 dolerių.

r atskaita bus pagarsin- 
I'evynėje”. Kaip tik su

sidarys tinkamas siuntinys,

> AR TŪRI TA NAUJĄ 
KNYGĄ APIE*'LYTIŠKĄ 
GYVENIMĄ?

Jei dar Muturi, tai paskkubink gau* 
tt, nes knyga gaE gr^it \*sibaigt.

f Apie los knygos naudingumą p>- 
y klausk fų, kurie jau Ją turi.
| ICjiyipM vardas
I Patarmės Merginoms 
BApie Lyties Dalykus. 
I Parašyta žinomus lytiškų dalykų 
Caiškiutojos jjonios M. IL SANGER, 
fi Ta knyga reikalingu visiems: mer- 
Jginonis, moterims ir vyrama Joje 
Bapraėoina lytiškų organų išsivydy- 
Įjma.% jų veikme ir svarba visame mo 
aterioH ir vyno gyvenimo; npsivaisini- 
gni.-ie; vakaaos augimai; nėštumo hy- 
G gi jena; motinystė ir jos hygijena.
■ Taipgi aprašoma lytiškos ligos, eav> 
I fagystfi ir ckM'.g kitų įdomių dalykų..
I V&Dyga turi 120 i>usl. ir papuošt* 

in mi- SpaveiuslnlH, k*ri<’palengvina aprašo 
J r k ~ h w Jdhkne paprasti. <.

i KAINA TIK 50e.

tikraščiu, kurie 
prijaučiu užmanymui, mel
džiu perspausdinti šį mano 
atsišaukimu.

AR MYLI DAINAS?
ŠBtl ja dainų knyga, kurioj ra* 

ei daug lokių dainų, kurių niekur jau 
ntw-an&Mna. Knygos vardas

įvairios Daines,
Tni yra stora, 216 puslapių, knyga, 

k orioje 1 elpa daugybė įvairi ausiu 
i nų. Tarpkitų yra nemažai Peno vilkų, 
P .iriau rr.URų Ber.vliai clainuon.-vo, bei 

‘kurion dabar veik visai užmirštom
Dainefl viaokio tSJrujjo: jneilikkoH, 

Juokingos, kalinių, tout i.sVos kariA 
!<os politiško* ir kitokiom.HENRYK AS SIENKIEWICZ.

senų jau atgyvenusių 
Štai

savo 
kodėl

Garsus lenkų beletristas
publicistas miręs šveica- amžį formų.

rijoj. Savo raštuose garbino demokratiškajai visuomenei 
seną Lenkiją ir matė josi H. Sienkiewicz kaip ir 
sutvarkyme ateities idealą. |nieko nedavė, išėmus kelių: 
Jisai malonėjo pasukti atgal vaizdelių, kuriuos paraše 
gyvenimo ratą, atgal prie savo jaunose dienose.

P

kaip ii

SCENOJE TOLUS

Šiuomi pranešu Teatro 
ngejams, kad mano pri- 
ngtiėji lietuviu scenai vei-

{ ARVNRTA BŪTI Tj ’.'-iNGli ’
e V k ada yra žmonių, I* nr e»t« ngiaft! 
LiortH ir teisingu gyv<-i?.. h> i
F gauna užtai ullygiiim;} <r koks jų 
g'ikimos,-• parodo vieno tokio žno- 
ggnoE istorija. Jo gyver.itr s toir uz* 

k , jog skaitosi, km;>o grnšiau-
V i t pasaka. To“ knygos v3’'•bis
I į/* ,y'r<i<-,Trfe.n

tiesiogini .kompanija ten skaitytus! 
:ikusį ir; generolais?

pvn<2 Vnn-| Faktų nereikia jieškoti, 
kį,. tai laikas visai. IWW. u-ines jei patys prieš akis sto- 

s nuo prezi- 
“Lietuvių 

”, klerikalai ir tauti-
!įlinkai verste verte sociali
stus ir LŠF. būti jų ber- 

kalba. nais, rašinėjo
yi*a skundus ii* tt. O kas butu;

nijai- padaryti reviziją savo ja. Dabar, gavu 
pamatinėse pažiūrose. Žino-Llento Wilsono 
ma, mes nemanom, kad va-'Diena”, LL. 
dinamieji lietuviški aidobli- !mnl<ni 
štai galėtų reformuoties. Ne 
apie juos čia eina 
J ų j ų organ izaci j ūkė 
“kuknia”, kur viską 
ir viską verda lietuviški at
žagareiviai.”

AUKOS MOKSLEIVIUI
J. J. KARPAVIČIUI.

Atsišaukus moksleiviui Į 
drg. J. J. Karpavičiui į geų

“Genovaite” su priedu “Ge
lius kalėjime ir joje mirtis*’’, 
drama 8 veiksmų, spauda

irmieji Kriksi 
drama 5 veiksmų, s] 

ros širdies žmones ir drau- Biržuose;
gijas pašelpos, kad pabai- j 
gus mokslus — per “Lais-

Krumpliu Jonas iš
visokius.coln nl $100;

. i ---------------------J i R. Z—nas,
kepa t uomet, jeigu Lietuvoje bu-i y_ 81.00*
r i /i 4- - 4 4 t • "1

Chicagos centrai inio ko
miteto šaka surinko lietu
vių dienoje $18.510. Ten vei-, kimštu.

tankiai miršta apie kokį nors apsi-, 
žmogus lieka neregiu.

Jeigu moteris užki 
trineriu gimdd kūdiki, 
tankiausia kūdikis lieka ne-- 
regiu, nes motinai sunku 
išsilaikyti nedasilvtėjus tęs laiko. Dėl to 
prie kud’kio silpnų akių 
ka ir kalbėti apie tas, 
ries nežino to baisaus 
vojaus.

Del moterų yra daug 
vojingesnis triperis, 
del vvru, nes moteris

kė klerikalai ir tautininkai 
išvien.

Lietuvos Šelpimo Fondo 
šaliinnkai surinko apie šešis 
tūkstančius, vadinasi, treč
dalį. Chicagiečiai pirmeiviai 
jau pasiuntė $5.000 Agrono
mijoj ir Teisių d 
per raudonąjį kryžių.

—o o—
Vengrijos patriotai sta

tys m Užminką paminklą mi
rusiam Frauciškui Juoza
pui, o paminklui medžiaga 
bus rusi! kanuoles, kurios 
mušė nuo rusų vengrų ka
reiviai.

—o - o—
Kanuoles — tai emblema

Lin-

-nas, Brooklyn,
IV LU V UJC MU- i 

tu tokia laisvė, kokios da- Į 
bar trokšta šliupas ir kom-Į 
panija? Jie tuojaus įkurtų p Kalkauskas

sočia- ,vįsį {g Broklyno po 50c. — 
pritarėjus j ji su- $2.00. Viso labo $5.00.

Man rodosi, kad sugrįžę Karpavičiui

savo Sibirą ir visus

j L. Pruseika $1.00;
J. Parulis, J. Naudžius 

__ __ ___:, R. Kručas,

“laisvėn” Lietuvon, turėtu- : 
me išsižadėti NNvės žodžio,

Aukas pasiuntėm drg. J 
i 28 d. lapkri

tume priversti skaityti mal- SIŲSKIME 
daknyges ir patriotiškus ra
štus. Kad taip butų, niekas 

draugijai negali užginčyti. Juk mes!

geriausia1 f I

o,vartoti OI. sentali į vidų-1
ku-Tius ir sol. argenti nitrici
pa- dėl išmirkštymo Taipgi emblema dvidešimto am- 

!visiškai reik atsisakyti nuo ^aus civilizuotų žmogėdrų!
' Ipa-' va rto j i mo svaiginančių gė- j 

negu rym\i ir kavos. i
rie I •?Turint sifilį būtinai reik X 

taip greit gal patyrti, jog ji kreiptis pas gydytoją, nors j 
yra užkrėsta, n tuo laiku ir yra vartojama “ncapoli- | 
liga Įleidžia giliai savo šak-'taniška mestis gydantiems į| 
nis ir sunku išgvdyti. Mo- namuose (patiems), bet nė-J A.- 
toris .serganti trineriu tan- ra patartina, nes bl 
kiai jaučia skaudėjimu, su-j daugiau pasidaryti, 
menksta, tampa bevaikė.

Jeigu jauna moteris, greit 
po apsivedimui r~ 
yyduriuose kokį skaudėjimą ga yra mažiau pavojinga, 
ir ištekėjimą, tai f--------
būtinai tur kreiptis 
gydytojaus dėl ištyrimo.

C Ą

negu
jgero.

Pasilieka dar paminėti a- 
pamu.ėm p*ie minkštąjį šankerį. ši li- 

. - ga yra mažiau pavojinga, 
nes į gimines (gentkartęj ji 

prie nepersiduoda.

Tankiausia atsitinka, kad • 
toki apsireiškimai buna iš 
priežasties triperio.

:r 
r 3
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AR GALeSIM GR 
LIETUVON ?

į Jeronimas Savan ^oha.
' K u•« nori žinot i apie t<ysing»* žmo- 
jLfi’js vargus senovėje ir hį.-a dvssiš- 
p k i i», < <bt i dus, to m ši knygelė I »ūt 
2j\4kuli”gR.1 KAINA TIK 25e,

siųskite

“Girkalnio Užgavėnės” T. 
Daugirdo (mano nupirkta),! 
spauzdinta Biržuose:

Nuo dienos apskelbimo j 
šio laiško statyti scenoje y-į 
ra draudžiami sulyg auto-' 
rili, rašytojų ir leidėjų tei- i 
siu. !* ♦ 

Noi’intieji vaidinti turit 
kreiptis į mane laiškais, ar- j 
ba ypatiškai. Kadangi 
su skrajojančia trupa
liauju po Ameriką, tai manoj 
antrašą galima susekti laik
raščiuose.

is;

BELAISVIAM Brooklyn, N. Y. 19.11.16

R.-ikalavitniM ir pinigas 
’ioo adreso:

J. STROPUS,
6 Loring Si.,

> So. Boston,

j?.

c

Mass

»r

r. t

‘P.’.s' »C‘ -j

5C c. ii.*', a
SI H i» J .

V. še

L. e. r. o K '• ’■

’U r U M

D.

Telephone 5% Green point.
Daktaras J. MISEVIČE

SfMX'ialifdaH širdie* Ir 
Plaučių ligų.

8—10 ryte
12—2 po piet 
6—8 vakare.

270 BERRY STREET

KNYGŲ.
Nekartą Įnik 
syta, kad lietuviai, paim-l 

; nelaisvę, ■ 
ir 

dvasišką skurdą. Šiek tiek 
sušelpė juos Šveicarijoje j- 
sLteigusi lietuvių draugija 
“Lithuania”, gavusi trupu
tį aukų nuo Škotijos lietu-, 
viu ir, tur būti, nuo Ameri
kos lietuviu vieno ar kito 4

matomes kaip dabar elgiasi tjcjj j Vokietijos 
tautininkų ir klerikalų šu- penėia ir medžiagišką

REDAKCIJOS ATSAKAI. 11
F. Kimmcn (Kenosha,’s 

Wis.) Straipsnis 
imperija priima soči 
nieko bendro su socializmo;
įvykinimu neturi. Taip va-i 

jdinamasai valstybinis sočia-i 
lizinas, kuris pradeda pri-U

Nuo
K*uo
Nuo

i

1 izme ’ 'Svr’-’Tzy*

i
1

i

ro Amerikoj, kur vision 
suteikta lygios teises, o 1 
norėti tokioj Lietuvoj

buvo 
po

_ Ka
! dangi tas klausimas labai I 
svarbus, todėl ir norėčiau

| Mes, socialistai ir visa j

Savo laiku “Laisvėj” 
’ pakeltas klausimas, ar 

karės grįžti Lietuvon.

Tiesa, ligonis jaučias pra- svarbus, todėl ir i_____ ___
štai, nes ištinsta jo organas išreikšti savo nuomonę.
*r a.uSa puekai. . | Mes, socialistai ir visa

Triperis nevisuomet buna minėtos ligos pažangioji lietuvių visuome-vy ?ri“ deginti su įkantin- k, .apie Lietuvon grįžimą 
rų, kurie gerokai naudoja tn .gelžgaliu, bei pi įdeginti turėtume gerai pagalvoti, 

alkoholį, turėję triperį gali įarbohne rukscia, ir barsty- Da]eiskime, ----------
ti lodoforma. ikai, susibičiuliavę su kleri-

Kaip matėme, jog pami- kalais, išprašo nuo caro ar*-

rų, kurie gerokai naudoja pagalvoti, 
musu tautinin-

užkrėsti moterį ir už kelių 
metų.

Bet prie atsakančio gy-'nėtos ligos yra pražūtingos ba kaizerio taip vadinamą 
dymo ir mažai naudojant ir blėdingos dėl visų todėl ‘‘laisvę”, kurios jie taip tro-' 
alkoholio triperis gali būti ir priderystė kiekvieno Ko- kšta ir apie kurią tiek daug 

j voti prieš tas ligas viso- kalbama. Bet ar mes, socia- 
perskaitęs kiais būdais, kokius tik ga- listai ir visa pažangioji lie- 
____ i__ «4- -L. n r. I--? T T)AT>TTT TC! viaimmano rrnlSliiTvin 

ten jų laisve naudotis, kuo-

i K. Hęnsas
į, CAFE IR POOL ROOM 

linksmai laiką praleist
f Tai yra geriausia vi*t»
L K. HENS AS
t i>9 Gold St.,

BROOKLYN, N.
p Telephone Main 75J9.
L. 1

me kariško despotizmo, o 
anaiptol ne savarankaus! 
darbininkų judėjimo. Toksi 
“socializmas” yra bemažko 

i vergija, nes jisai pririša 
‘žmogų prie dirbtuvės, su
skausto jo laisvę geležine' 
! disciplina ir tuo budu neša 

e tikrą pavergimą darbinin- 
'; kų klesos.

Tasai faktas, kad ir tur- 
‘įčiai bus verčiami dirbti 
Idar anaiptol nereiškia, kad 
išnyks turčių klesa. Nuosa-Į 
vybė ir privilegijos, kokias 
.turi turčiai nebus atimta,' 

i vadinasi, pamate visa kas'
liksis senoviškai... Tiktai be-

Mes aiškiai matom, kad 
dvasiškija ir taip vadinami 
patriotai per amžius buvo 
ir dabar yra darbininkų pri
spaudėjais, todėl negalima 

i V.110.-1?* b’ reikalauti, . k'^.bont 20 tūkstančių nei.... ,
• >jio išmaldavę Lietuvai Lu-iviil Norint jiems suteikti 
Usvę, kitaip elgtųsi. i nors po vieną dolerį vertės
į! Dabar gal daugelis pąs^‘|nors maisto ar knygų,i 
? (kys, kad mes, socialistai e- rci'kia bent 20 tūkstančiu 

same priešingi laisvei ir ne- doleriu’.
Lietuviai kareiviai, pate

ikę nelaisvėn yra taip pat ne- 
i laimingi' ir pašalpos reika- 

lt"iling.i, kaip ir kiti lietuviai, 
nukentėjusieji nuo karės. 
Jie į karę ėjo ne savo noru, ■ 
— juos varė vyresnieji. Ne- 

i turime teisės jų užmiršti,! 
pieša jie yra musų tautos 
' vaikai, nors tie, kas 
karėn išvarė, juos jau už
miršo.
Jkmsj< “socializmu.” Taip pasakoja 

I abejonės, kad musų fondai 
pasirūpins pasiųsti piningų n;Lšmanrap7e7ocia7izmą7' 

p Lithuamjai. Bet greta pi-j________ _____________
laisve” kaip r!ng?nč? P^alpos jiems rei- iaib_ , p |Ga ir (jvasrnm maisto. Jie «
o Wilsono ............... . j___ •• - . A ■ * Z

gražu neužtenka. Girdėjom, 
jog rupesniu kun. Stepona- 
ivičiaus tarp paimtų Vokie
tijos nelaisvėn rusų atrasta Y.

visiškai išgydomas. j voti prieš tas. ligas
Skaitytojas x.. ~

šias eilutes paklaus: ką gi Įima atrasti. J. PARULIS, tuvių visuomenė galėtume 
f ■■■■ jų 1 • -----’
met Šliupas, Sirvydas ir.Lawrence, Mass.

norime, kad musų Lietuva 
taptų laisva? Mes trokšta
me laisvės ne tik Lietuvai,1 
bet visoms pavergtoms tau-' 
toms ir šaukiame liaudį or
ganizuotis ir kovoti už visų 
pavergtųjų tautų paliuosa-j 
vimą. Bet mes netikime to-: 
kiai laisvei, kurią musų tau-1 
Liniukai ir klerikalai tikisi i 
išprašyti nuo caro arba kai
zerio. Jeigu jiems ir pavyk
tų išprašyti tokią laisvę, i 
į* ^arb? žmo>iė< atsidurtų I ž;ll piningais. 
didžiausioj vergijoj. |

Todėl aš ir nemanau grįž
ti Lietuvon, nors musų tau
tininkai ir klerikalai išpra- ■ 
šytii Lietuvai “I 
kad išprašė nuo

.•“Lietuviu Diena”. Tik tuo-
■ *• *■ 

r met mes grįžšime Lietuvon, 
kuomet liaudis iškovos sau) 
laisvę, bet ne tautininkai su *au pasįusfį “Lithuanijai 
klerikalais ją išmaldaus.

kos valstybės spėka, tos' 
valstybės, kuri buvo ir te-- 
bėra didžiausia priešininkė 
darbininku.

Todėl, Drauge, atsargiau 
su Chicagos “Examiner’o”

daugelis buržuazinių lapų, 
bet jų rašytojai juk nieko

per minėtąją draugiją šau
kiasi j mus, kad duotume 
jiems kningų.

Žemiau s pasirašęs pasirį- f ^u«><VMinlnffal atliek* > »a vc ei arti* į*
<<T ?* UipRt nuteikia viaokl»» 1U paSlUStl LltnUanijai iM>K*>lbalovaitio<ti>not*rvhKo»te Y

1 v <« Ir- z-J V 4-te zJ I •> 4-S 1 M, • R ,»•

kuršę kVomsns <
College Baltimore Md "*

daryti su ta skaudžia vi-1 
suomenes žaizda? Kaip at-i Brooklyn, N. Y.

v .. d b*naujų kningu, kad išdalintų f SfrnnipnA 61 Mažoji Varguole. belaiaviamsXtuviams, - I
šiuomi tad kviečiu musų

6 LoHnr et., 5
ItflItBr J

®o<. boston, MA«a |

DR. LA. LEVlTTg
SURGEON DENTISTAS į® 

tfkauama dantų •uatabdau SR, 
antsy k. IP raukia be J«k*» H* 
vkauetno. Paklauski te, kar K1 
paa mana dantie tale*. K>

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

LIETUVIAI A

APTIEKA
LIETUVIŠKA

fraitau paminėtas rydutta r»tt*us
apturėti per pačt%:
Nuo Reumatizmo ........ ............
Kraujo Valytojas ..................  Ute
Vidurių Reguliatorius.............. ..
Trojanka ............. 25c., 60c ir $1 .M

Ir visokias kitokias gyduoles M* 
visokių ligų, kurios čia dar nepamin
tos, galima gauti per pačtg.

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenwe

BROOKLYN, N. Y. 4
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Val«>h«B

Pėtnyčioml*.
Brooklyn, N. Y. į

Kooperatyviška .
183 Roebling St., 
Pirmininkas Ch.

MOTERIMS NAUJIENOS
Jmusų lytį? Apžvelgk, sykiu 1 k}“;“MARIJA OLIMPIJA 

DE-GOUž.
Nevien istorikams moterų'

LAISVe

Kaptalistai bei kapitalis- 
tės paprastai mėgsta mo
kinti darbininkus, kaip jie

Eina du sykiu zavaitej 
Utarninkais ir 

ItS Roebling St., 
Laidžia Lietuvių 
fpaudoo Bendrovė, 
Iraoklyn, N. Y.
Liutkus,' Sekretorius A. Jurevičius, 
■aaierius V. Paukštys, Redaktorius 
L. Prus eik a, pagelbininkas red. V. 
Fankštys.

Prenumerata metams: Amerikoj*— 
R.50, Kanadoje ir u^rubežiuose — 

.50; pusei metų Amerikoje $1.25, 
Kanadoje ir užrubežiuose—$1.75.

Apg*minimų kainos ant užklausi-

su manim visą gamtą visa
me jos didume ir nurodyk 

. t-.. , x . i • man, jei drąsos turi, pavei-
judėjimo, bet ir kiekvienam despotiškos valdžios? 
žmogui reikia žinoti vaidas žvilgsnį ant gyvosios
Olimpijos de Gouž. 1

Kas jinai per viena.
Tai pirmutinė moteris ora

torė, tai pirmutinė moteris,

1 klausia, kiek darbininkas 
uždirba ir kiek jam reika
linga j savaitę, kad žmoniš
kai galėtų gyventi.

I ma LIET. SKRAJOJANTI TE ATRALE KUOPA 1

Statys tiktai 
Du spektakliu McCADDIN MEMORIAL HALL, S"”§ f

materijos, pasiteirauk ele
mentų, išlukštenk augme
nis, ištyrinėk, išnagrinėk 
santykius tarpe lyčių di-

• visur 
tu pamatysi sumišusias ly
tis, visur jos harmoniškoje 
vienybėje veikia.

Jūs, vyrai, panaikino
te ponų privilegijas, tai 
pauškinkite ir vyrų 
lyties privilegijas. Liaudis 
įgyja teisių, negrus pradeda! 
liuosuot, tai kodėl nepaliuo

pareikalavusi teisių savo se- Ežioje gamtos ukėje:
serims.

Ji gimė 1765 m., o kada 
žaravo Francijos revoliuci
jos liepsna, jai buvo nukirs
ta galva. Ji žuvo ant ešafo
to, bet jos vardas nebus nie
kados.

Olimpija de Gouž pralei
do triukšmingą gyvenimą 
ir ypatišku ir visuomenišku 
žvilgsniu. Ji buvo veik be
mokslė mažamiesčio mer
gaitė, kuomet ištekėjo už 
vyro, šešiolikos metų būda
ma, ji buvo jau našlė, tik 
vienus metus išgyvenusi, su 
vyru. Vyras jai paliko 60.- 
000 frankų ir jauna našlė, 

„8, .„.„v..,,,, „...„„c,,,, r.,,,. lun| pasivadinusi savo tėvų var- 
būti su autoriaus vardu, pavarde ir l du dl’OŽė Paryžiui!.
antrašu, 
dakcija taiso ir trumpina pagal sa
va nuožiūrą. Korespondencijos i 
anankcsnės vertės raštai netinkami 
upaudai naikinami, jeigu autorius ne- 
reikalauja grąžinti.

F*l*phcne Grcenpoint 5231.
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Visi siunčiami redakcijai raštai turi j

Visus atsiųstus rastus re- Įc)omus tuomet buVO Pa- 
ir vyžiaus gyvenimas. Revoliu- 

i ei jos idėjos tarytum ir ore 
lekiojo. Intelegencija, darbi
ninkai, miesčioni ja tik ir 
kalbėjo apie laisvę, apie 
revoliuciją, apie baudžia
vų panaikinimą, apie karali
škos valdžios nuvertimą Ir 
respublikos įsteigimą. Teat
ruose, salionuose, mokslai- 

inėse, žurnalistų kuopelėse 
i visur kalbėto apie 
tvarkos griovimą.

TRUMPOS, GRAŽIOS 
NAUJIENeLeS.

Rockefellcris ir jo k nu ės
Milliardieris rengiasi ke

liauti j pietines valstijas. 
Sykiu su juo važiuoja visas 
štabas iš 28 sekretorių, te- 

-.legrafo operatorių.
dažiuretojų ir... 
ne karvių. Karvės 
tavor’niam traukiny. Mat, 
Rockefelleris nori turėt sa- 
v pieno ir savo Smetonos.

Kongresmanas Bleakley iš 
iš Franklin, Pa., nulėkė 
kf ngreso posėdžius orlaiviu. 
I ėkė tik 2 valandas.

Burdingieria’ sustreikavo
I ynn. Mass. Jiems pakelta 
a: t 50 centu užlaikymas per į 
savaitę. Supyko jie ir sus
treikavo. Vyrai nutarė vab 
f yt unijų restoranuose, 
merginos pačios sau 
vai M ramioje.

Gerą madą įvedė kunigu-: 
7is Reisner New Yorko me- , 
todistų bažnyčioj ant 104 
f atves. Susirinkusiems baž
nyčion paranijorams išdalin
ta 200 obuoliu. Kunigas pa
sekė atsakanti pamokslą a- 
d'j m>ik’’’ic.

Turbūt, nekaip bažnytė
lėms sekasi, jeigu ir obuo- 1 -i • •livs dalina. .. . ^;dziayų panaiktntma

namų 
visa kaimi-

INFORMACIJOS.

senos

Atvykusi Paryžiun Olim
pija de Gouž pritapo prie 

,literatūros ir teatro rate
liu.

JERSEY CITY, N. Y.
Aš sakiau, ir sakysiu, kad 

moterų draugystės “Biru- 
Įtės” dabartinė valdyba neti
kus ir gana. Prie dabartinės 
valdybos draugystė ne tik 
nekįla, bet jau pradėjo šlu
buoti ir jeigu taip toliaus 
bus, gali ji be kojų likti. 
“Birutes’ ’nares visgi turė
tų pagalvoti, kaip draugys
tę pakėlus. Jeigu vienos ne- 
Ipajiegiate nieko nuveikti, 

. u. T\j j • • 'pasikvieskite ka nors tal-suot ir moteris i Moteris gi- ! ■ , , ,.
mr. toto,,., . ......: i,,,.-: kon lr pradekite darbuotis.me laisva ir teisėje turi būti 
laisva. Kiekvienos įstatym- 
davystės įstaigos priederme 
yra ginti prigimtas ir am-

tos teisės — tai liuosybė, 
lavinimosis, apsauga ir ko
va su skriaudom. Įstatymas 
turi būti išreiškimu visuo
tinosios valios.”

Toliau ji reikalauja, kad, 
moteris galėtų rinkti įstaty
mu leidėjus ir pačios jais 
būti.

Pabaigoj savo knygutės ji 
šaukia, šaukia ;
su:

Korespondentas.

MINERSVILLE, PA. ■
12 d. lapkričio susitėrė 

I Lietuvių Moterų Progresy- 
'vio Susivienijimo k-pa, prie 
kurios prisirašė 11 narių.

!mis. Į komitetą įėjo šios 
'draugės: Uršulė Dagdonie- 
! nė pirmininkė, K. Samulie- 
nė-protokolu sekretorė, Ona 

pranašo bal- i Kasparienė turtų sekretorė, 
j M. Žeikunienč- iždininke, J. 

moteris’ ;Čhidinienė — knygius, 
išminties! Sesutės, kitų kolonijų

sybės švyturys nušvietė pa 
dangę.- Moteris, moteris 
kada J’n'8 praregėsite.”

Jos politiškos pažiuręs 
buvo neaiškias. 1899 metais 
ji ėjo už rcvoii^ciią, paskui 
pradėjo krypti deiinyn. Jos 
protas negalėjo aptoti įvai
rumo politiškų atsitikimų,

J si ir toli nužengė progreso 
t keliu. Mes iki šiol snair 

i dėme ir nežinia ko laukėme, 
i Dabar, susitverus kuopai, 
privalome griebtis už darbo, 
kad visiškai neatsilikus nuo 
savo draugių.

Viena Narių.

lig

SPEKTAKLIS Lmas

Subatoje, 2 Gruodžio-Dec.,’16
Musų 20 amžiaus gyvenimo atspindys 

Drama 4-se aktuose:

“Mirty Vainikas”
Centralinę rolę lošia A. Vitkauskas.

SPEKTAKLIS litras

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

drama:

“GENOVAITE“

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

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

Abiejų spektaklių pradžia ly=

Lietuviai! Jeigu jums reikalingas 
tikras Dailės Lietuvių Teatras, tai 
RENKITE JĮ!

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

Bilietus iš anksto galima gauti: “V. 
Lietuvninku”, “Tėvynės” ir “Laisvės” ofi
suose. A. Daunoros aptiekoj ir .1. Ambrazie
jaus ofise, 168 Grand St.

A. Vitkausko Centrales kuopos Administracija. w
^dX/A* A Z\z^-X A /kz» J-\ ZX. ✓<? t* ZV>C3Z». z\

raa

igija” jauna rašytoja karš
iai užsistoja už engiamus ir

* vergais verčiamus nelaimin
guosius negrus, o veikale 
“Kunigaikštis — Filosofas” 
ji jau užsimena apie moterų

i teises ir sako:
“Nepaisant moterų lyties 

trukumų aš jaučiu, kad mo
teris kuomet nors sukils ir 

. ° nutrenks vergijos pančius, pi’o 
Artinasi revoliucija, kuri|Vis< 

• padarys prakilnesniu vyrų kol; 
Į ir motorų protą ir abidvi ly-'e 

‘lįs sueis bendrai! darban nysti
'žmonijos labui.” k(

Ir, va, išaušta revoliucija.
Ateina. 1.889 metai, susiren
ka tautos seimas, prasideda fesija reikalauja 
laikmetis revoliucijos aud
rų. Visur kalbama apie lai
svę, lygybę, brolybę,

sulišku greitumu.
—o o—

BUT PROFESIJA.

H) ai

naminis darbas — mote
rų nrofesija. Kiekviena pro

AKRON, OHIO.
Plačiau apie tai.

“Laisvės” Nr. 89 Raza- 
lyte peikia vietos merginas, 
kad ios nieko neveikia, loši-

1i muose dalyvauja moterįs ir 
• lt. Ji sako: “Ar tai negėda 
■ (merginoms?’’

i v t

11 Geda, tai gėdų, bet neži- 
' nia, katroms merginoms tie 
1 .žodžiai taikomi — ar čia 
’įaugusioms, ar ateivėms? 
'.Jeigu ateivėms —- nieko ne~ 
’ sakyčiau, nes didžiuma yra 
■’ užsitarnavę to ])apeikimo, 
v bot iš čia augusiu yra kelia- 
’’|ta.s, kurios norėti] dalyvau-

lį T1KR.A IR TEISINGA 
LIETUVIŠKA

j APTIEKA.
I Sutaisau receptus tikrai, są- 

žiniškai, su didžiausia atyda, 
I nežiūrint iš kur jie butų gauti. 
I I’.įtarimu.'; duodu visiem ypatiš- 

*>’ uer laiškus dovanai. Gy- 
^duoles siunčiu į visus kraštus 

Amerikos, kas tik kokiu parei- 
% kalatija, ir kokios tik yra var- 
r tojamos Ypatingai užlaikau 
l visokiu VAISTU NUO PLAU

KU SLINKIMO, PLEISKANŲ 
IR TI’.. NUO PLAUČIU, REU- 
MATIŽMO, KOSULIO, N i’O 
PERŠALIMO, NUO SILPNU- 

r>MO ŠIRDIES IR TT.
a Kreipkitės prie manęs, o aš 
I užtikrinu, jog busit užganūdin- 
Kti.
? F. KUDIRKA,
Į Lietuvio A plieka ir Savininkas 
A 64 GRAND ST.

JT " Brooklyn. N. Y. (

AR NORI, KAD TAVE 
MERGINA MYLĖTŲ?

Tai ateik pas mumi o mes turime ■ 
geriausių auksinių ir deimantinių J 
žiedų už pigiausių, jtrekę negu kur | 
kitur. Delio kad mes turime pažin- ' | 
ti su didžiausiais fabrikais ir mes'! 
gauname tiesiog iš fabriko ale ne ■ ! 
iš olselio per tai galima pigiau par- ‘ | 
duoti ir per tai, kad mes patįs prie . t 
to darbo dirbame, nes katras many- ; | 

i tų, kad teisybe, tai gali ateit ir I 
j persitikrini.

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

Brooklyn, New York. '

r

ji.i riau 
t ūkai ra "J i tir.lto ėj

Moa.-svis unt ncdėiitt. (■;>/.»: ;t; |:;
Ofino valandos: nuo 9 A. M. iki V P

NvdCiiomis tino 9 A

DR. CHAS TESCHBERG, D. D. S.,
> llrnnci Ht., kampas Union Avenu<\ B 

Kalba Lietu vi,J<ni. Lenkiškai,Rusibkat

DYKAI! DYKAI!
Aš is'.i.T’kht dantis. Ik1 t-kausmo ir veltui tiem 

kurie duoda taisyti ir naujus indeli.

Skausmo
M<> kiekviena-; dantistas moka apsieiti su dan- 
t imis stinkiaiii atsitikiiri -, ta’d.mi i ium'-ia pas 
specialistų. Dr. C.'itk-. Teschberį; yra (torai ži
nomas kaipo specialistas ir įvairiose alsitiki-
Atoik ir duok iše>r.:aminuGt. Infomiaei i. s d \ kn. M tier, ka-t.n-.s tr til-

. Visas darbas irs; rantuoto.. Kaios pri- 
vark .antar papai r« .1.;.!;,
Potnvėiom.s nuo 9 A. M. ir.. <• P. M.

it t 1 p. M.
Lietuviškas Dentistas

h r na

bau-

‘ kelbiama žmogaus ir pilie
čio teisės. Išmuša valanda, 
kada žmonija per vienus

kili auklėjimą bei motinystę 
ir apie naminį darbą veik 
niekas nei neužsimena. Mo
teris, gavusios ’ augštesnį

Ivvavimo.*trukdo ■ nuo 
(Jeigu, iiteivės 
glu kalbos, tai čia gimusios

SVARBU KIEKVIENAM 
ŽINOTI.

Malonėkit
Akių ufi-

Žinokit, kad daugiausia galvos ykau- f 
dėjimas nacina nuo akių. Vieninti-* 
h vaistai, tai yra moksliškai pritaikin
ti akiniai.

Dr. U. A. Med'gf’as atsidavęs tam 
tikslui ir savo atsidavimu kiekvienam

sut< ikė geriausio ; .tgelbą, 
atsilankyti ir per. it ikrinti. 
sas randas jo aptiekoje.iiil

.Vk’HCM' M

&
ęvp >^z sH

DR. H. MEDOFF 
Akinių specialistas

ir Aptiekorius.
500 GRAND STREET.

Kumpas Union A'.e.. Brooklyn, N. Y.

. m Ą(^icsas metus daugiau patiria, negu
ii Teisių draugijos A ilmujeiranl|u ]aj|<u per dešimtme- 
yra sekamas: Švento Jurgio - ,
prospektas,, N r. 36. A nglis-Tįk apie moteris nicks nc.

a t •+taU^'ia Vof .kalba. Nieks neužsimena, 
-r G4L j1 S°ciety kad ir joms reikia teisiu,
for the Legal and Agricul
tural Aid.

. Norintieji gaut K. Jur- 
gelionics
kalboj knygelę anie Lietu- I
vą ir LŠF. kreipkitės č1:::
adresu: A. Lalis, 1840 So.!
Halsted St. Chicago, Ill. i

Vieno egzempliorio kaina’

Tada pakįla Olimpija de 
Gouž ir pasako: “aš žodžiu 

v r , ir raštu kovosiu už moterų parašytą anglų įejscsy
Į Atsiminkit, moterįs, kad 

SI110 |tai buvo 1789 metais — tai 
j yra 126 metai tam atgal!

Francijoj tuomet prisi- 
tvėrė daugybė visokių kliu- 
bų ir kuopų. Visur ten bu
vo svarstoma politikos klau
simai, priimamos rezoliuci
jos. Ir musų smarkioji O- 
limpija pradeda kurt mote
rų kliubus, teisių reikalaut.

Ji kalba kliubuose, kalba 
ant kampo gatvės, kalba 
seime, kalba, kur tik gali 
Tai pirmutinė moteris ora
torius.

Savo brošiūroje “Moterų 
teisės” ji šaukia: “Vyre, kas.- .............
tau suteikė teises skriausti Įmui ir naminiui darbui.

tangas dėti, kad motinyste • 
ir naminį darbą padaryti 
profesija. Latron sako: 
“Moteris-motina” nenrivalo 
dirbti dirbtuvėje. Išmuiti
nimui šeimynos, privalo už
dirbti vyras, o moteris turi 
užsiimt naminiu darbu 
k ū d i k i ų au k 1 ė j imu.”

Tolinus ji sako:
t a m s i o s m o t e r į s - d a r b i n i n k ė s
daiiRiau suprastų apie ąugi-^^. skaityti^ad galėtų

1 P.ltn^ r1*!' .'l'110 JssipS' i prisidėti prie bendro veiki-
mo.

Ateivės merginos priklau
so prie tos draugystės, kir

Mat, pirmiaus lietuviai 
čia nieko neveikė, todėl ir 
jos neturėjo progos prasi
lavinti ir nesimokino lietu- 

ILviškai skaityti. Atvykus i ir

“Jeigu x-
šį miestą gabesniems vai
kinams ir pradėjus veikti, 
čia augusios merginos irgi 
pradėjo mokintis lietuvių

K, ujuuau. jut iianxMT.tMTMi

Kožnas vyra", turi pareikalauti utim 
lai,’-.u vi< nu iš tu Stebuklingu Knygų. 
Vyrai, kurie mana aLdvvsii, vytai li
goti, yi’.pni, nerviški ir išnaikinti —

SVEČIŲ Iš LIETUVOS 
PRAKALBOS.

’A. Bulota, J. žemaitė ir 
A. Bulotienė kalbės šioses 
vietose:

Clevaland, Ohio 25 lapkr. 
Cleveland, Ohio, 27 lapkr 
Detroit, Mich. 30 lapk. 
Kenmore, Ohio, 2 gruod. 
Akron, Ohio, 3 gruod. 
Dayton, Ohio. 5 gruod.

! Youngstown, 10 gruod.

tymą jų kūno ir daugiau 
niekuo neužsiimtų, kaip tik 
kūdikių auklėjimu, tuomet 
ir mirtingumas kūdikių su-, . v .. , v, v.
mažėtų. Todėl mes privalo- U u^s^12^a. bačkučių operaci- 
me šviesti tamsias moteris.” ja, todėl jos ir negali prisi-' 

dėti prie veikimo. Štai ir 
(“Lietuvių Dienoj” < 
sios veik visos 
rinko aukas, o ateiviu

’ dvi. Kitos prižadėjo, 
nepribuvo.

Prie LSS. kuopos priklau- 
dolerių į savaitę, tuomet ji so tik dvi moterįs, būtent 
supras, kaip galima atsiduo- Brožienė ir Zablackienė. Jos 
ti vien tik kūdikių auklėji-.sykiu su vyrais darbuojasi.

Rūstus.

prakilni idėja, bet ar ji gy
venimai! įvykdoma? Lai ji 
tampa darbininko žmona, 
susilaukia kokio pustuzinio 
kūdikių ir kuomet jos vyras 
uždirbs dešimts ar dvyliką

čia augu- • 
merginos 

tik 
bet

nauduoti.-' prihmunno gamtos—visi tie 
vyrai turi pareikalauti vienų iš tų 
didžios vertybes mcdikališkų knygų. 
Knyga ta, pasakys kaip vyrai naikin 
sava gyvastį, kaip jie įgauna ligas ir 
kaip jiems galt būti sugrąžinta svei
kata, stiprumas ir spėkas trumpu lai
ku ir su mažais kaštais. Jeigu nori 
Imti vyras tarp vyrų—stipras, resnas, 
enorgitiškas vyras, 
ta knyga parodys
kelią.

Siilbsn at’'p Užnucdijimų Kraujo, 
Triperių, Pulavimų, Nusilpnėjimų Gy
vybe1., Užkrečiamais l.igais, Lytiškai 
ši;.p.namais Organais, Dusulių. Negruo- 
ninlavunu Vidurių, Prietvarką, Slogo
mis, Hemoroidais, Reumatizmų, Pilvo, 
Jaknų, Pūsles ir Inkštu Ligomes?

Ar turi skaudėjimus strėnose, sąna
riuose; gal 
petitą; sun 
ar vetui;

sius ratus po .1 
e r turi negerus 
nintas ir h u

Kelias į. Sveikatą, 
Stiprumą ir Energiją.

(>h\ ; atsirmigč įtinus; 
i tulžies u/.puolintus; 

o; tteger.ą kvapą; tam- 
tu; ar negali miegoti; 
eipniis? Ar esi nusilp- 
vai sujudi litas; ner- 
s ir aržus; pasargis ir 
ryta; nedrąsus ir ša

linis nuo draugyste-; nuliudys, priklus 
ir nusiminęs? Musų knyga už dyką 
pasakys jums apie tuos daiktus tiiškei 
ir lengvoi kalimi toip. jog galesite 
suprasti ji ir naudotis jos patarimų ir 

pamokinimų. Ji yra krautovė žinios ir talpina tikrai tokius daiktus, kairus kožnas
vyras, jaunas ir senas, turtingas ir biednas, nevedęs ir vedęs, sergąs ir sveikas, turi 
žinoti. Atmink, jog ta knyga yra absoliutiškai už dyką, užmokant 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 tą Už Dyką Kuponą.

Siusk Tą l)ž Dyką Knygos Kuponą Šiandien.
|w DR. J. RUSSEL PRICE CO., L.203 Madison & Clinton Sts., Chicago, III.

Godotinasai:—Aš esu užinteresuotas jūsų Už Dyką Knygos Pasiulynimui ir norėčiau 
gauti vieną iš tu knygų, until laiku.

Adresas

Miestus Stcjtas
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KORESPONDENCIJOS V

HAVERHILL, MASS. 
Darbininkų streikas.

20 d. lapkričio išėjo į 
streiką “Pentuco Mill” Co. 
apie 100 audėjų. Darbinin
kai reikalauja ant 25 nuo- 
šimčiii pakelti algas. Kom
panija jau dabar ant 10 nuo
šimčių sutinka pakelti, bet 
darbininkai dar nesitaiko.

Čia daugiausiai dirba 
franeuzai, yra ir lietuvių. 
Darbininkai baisiai išnaudo
jami, darbo sąlygos sunkios, 
užmokestis maža ir prie 
tokio maisto brangumo, ne
galima pragyventi, 
ir išėjo streikam

Lawrencc’o Reporteris.

todėl

MONTELLO, MASS.
Prakalbos ir prakalbos! 

Turbūt nei viena lietuvių 
kolionija nerengia tiek pra
kalbų, kiek Montello. 12 lap
kričio kalbėjo drg. J. B. 
Smelstorius; rengė LSS. 17

ROCHESTER, N. Y.
18 d. lapkričio buvo kon

certas, prakalbos ir balius 
A. C. W. of A. unijos lietu-- 
vių skyriaus. Žmonių susi
rinko labai mažai ir komi
tetas buvo bemanąs viską 
atidėti ant toliaus. Tūli sa
ko, būk žmonės todėl nesi
lanko, kad kriaučių unijos 
“lyderiai” tautiečiai. Ar tos 
pasakos turi pamatą, —ne
žinau. Kalbėjo anglų ir lie
tuvių kalba. Kalbėtojai išsi
reiškė, kad kriaušiai sten
giasi visuose miestuose su
organizuoti tvirtas unijų ša
kas, kurios susilies į vieną 
galingą uniją, būtent A. C.! 
W. of A. ir pareikalauti ! 
trumpesnių darbo valandų 
ir pakėlimo algų.

♦

Bagočius, — rengė

bėjo Michelsonas, — rengė 
kooperacija: 19 lupk r. — 
vėl kalbėjo J. B. Smelstorius 
ir kun. Urbonavičius, —ren
gė “Lietuvių Dienos” komi
tetas. Drg. J. B. Smelsto
rius pastarąjį sykį labai ge
rai kalbėjo, nors, žinoma, 
kaip kam nepatiko, kaip ve 
kunigui, ir jis nieko tokio 
nesakė, tik priminė musę 
ant jaučio rago, pagniaužė 
rankas ir nuėjo nuo pagrin
dų. (Kunigas kalbėjo po 
Smelstoriaus prakalbai).

19 d. lapkričio buvo susi
rinkimas LSS. 7 kuopos. 
Kuopa pradeda rengtis prie 
darbo. Prisirašė 5 nauji na
riai. Dabar 7-ta kuopa turi 
51 narį.

Visur Esantis.

vaitės. Kalbėjo “Darbinin- į 
ko” administratorius Knei- 
zis. Šis vyrukas jau tretį 
kartą musų mieste kalba ir 
vis tą patį kartoja: “Socia
listai didžiausi musų prie
šai, socialistai kovoja prieš 
dorą, socialistų spauda - 
didžiausias musų “j ‘ 
jus” ir tt. Nei vieno priro-i 
dymo, nei vieno fakto —tik 
plūdimai. Vienok užbaigda-. 
Imas savo plūdimus pasakė: 
“Mes juos rimtai kritikuo
jame, o jie mus tik plūs- 
,ti moka.”

Išeina — patsai muša ir 
patsai rėkia.

Sykį tūlos draugystes 
prakalbose kalbėjo socialis-! 
tas. Tiesa, negabus kalbėto
jas, bet kalbėjo rimtai be 
jokių plūdimų. Šalę manęs 
sėdėjo vietos katalikų šulas 
ir prabilo: “Ir kam tokius 

j kalbėtojus kviesti? Juk jie 
publiką atšaldo >nuo lanky
mosi j prakalbas!” Bet tas 
pats šulas nieko nesako,! 
kuomet jų kalbėtojas nieko 
nepasako, apart 
plūdimo.

tai neatsilankė į jų paren
gtą vakarą, todėl ir kaltina 

. juos.
I Gerbiamieji! Kada socia- 
ilistai paminėjimui “Raudo 
inosios Savaitės” 
koncertą, j’“" ’

* *
Lie tuvių Tautiško Namo' 

Draugovė rengs per visą 
žiemos sezoną paskaitas - 
prelekcijas. Prelegentai bus

* įžymiausi apielinkės inteli - 
gontai, kaip ve: F. J. Bago-- 
čius, St. Michelsonas, A. 
Rimka, dr. F. Matulaitis ir 
kiti. Prelegentus kvies skai- į 
tyt paskaitas iš a 
siu, kaip tai: medicinos,-as-!J 
tronomijos, biologijos, che-' 
mijos ir tt. ir paskaitas 
rengs taip tankiai, kaip ga
lės, jei galima bus ir
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BALTIMORE, MAD.
Klaidų atitaisymas.

“Laisvės” Nr. 94 tilpo iš 
musų miesto korespondenci- • • 1 • • • • 1 _parengė j ja, kurioj įsiskverbė nema- 

_ jūs varėte slaptą Joni klaida. Ten pasakyta, 
agitaciją, kad žmonės neitų kad Tautos Fondas i ■ savo 

navo koncert& Putojote ant O-1geležini kapitalą skiria 60 
irh.n-!ak St- eiaančias į koncertą nuošimčių visų surinkti! au- 

įjkų, o turėjo būti 30 nuošim- 
• čiu. 4.

socialistuv J

Uranas.

'merginas ir tempėte jas 
krutančių paveikslų teatrą. 

I Negana to, varėte agitaci
ją, kad Liet. Šelpimo komi
tetas tą dieną prakalbas su
rengtų ir tuomi užkenktų 
socialistų koncertui. Kada 
gi jūs parengėte savo vaka
rą, socialistai jokios agita
cijos nevarė, tik, supranta- 
ima nėjo į jūsų vakarą, nes 
ikaip gi eiti ii- remti savo 
|priešus? Rodosi iš 70 so- 
!cia)istUj priklausančių prie 
64 kuopos, buvo nuėjus vie- 
na mergina.

Na, ar čia socialistai kal- 
!ti? Ar socialistu kaltė, kad 
iš kelių tūkstančių lietuvių, 
gyvenančių Lawrence, atsi
lankė tik apie 80 ypatų! 
Reiškia, smunkate nuo ko
to, o mes, socialistai, kalti. 
Mes kalti, kad jums publika 
nepritaria.

Jeigu publika nesilanko į į 
Į jūsų parengtas pramogas,

Komitetas.

BAYONNE, N. J.
“Laisves” N r. 92, atskai

toje “Lietuvių Dienos”, pa-.

randasi pas šv. Petro ir Po
vilo draugystę pelnas nuo 
krutančių paveikslų .$30.75. 
Turėjo būti: apart tų aukų, 
randasi pas šv. Mykolo Ai- 
kaniolo draugystę pelnas 
nuo krutančių paveikslų 
$30.75. ir pas šv. Petro ir 
Povilo draugystę pelnas nuo

V. Sledžius.

GARDNER, MASS.
19 d. lapkričio buvo pra- stokos gailimės negalį 

kalbos LSS. 89 kuopos. Kal
bėjo drg. St. Michelsonas. 
Žmonių susirinko 
daug. Pin 
bos aiškino apie socializmą 
ir jo reikalavimus. Antroj 
daly — apie apšvietą. Kal
bėdamas apie apšvietą, ge
rokai užvažiavo ir dvasiš
kiams. Publika likosi pilnai 
užganėdinta. Prie kuopos 
prisirašė 5 nauji nariai. Ne
mažai 
duota, 
visais

COLLINSVILLE, ILL.
Drg. Laisvietis mums

plačiai praneša apie tai. kas' reiškia, jūs čia visiškai ne
buvo daroma prieš ir per reikalingi, todėl bereikalin- 
lietuvių dieną Collinsvilleje gai užsipuolate ant socialis- 
ir apygardose. Dėlei vietos tų už savo banknitą .

talpinti viso aprašymo.
Klerikalai, atsimetę 

gana pirmeivės visuomenės.
nuo 
su-

LSS. 59 kuopa per “Rau
donąją Savaitę” surengė 
dvejas prakalbas. Kalbėjo

Visi rengiasi j “Laisvės” 
koncertą - balių, kuris atsi
bus 17 d. gruodžio Brokly- 
no Labor Lyceum.

Visiems rupi pamatyt ir 
išgirst neregio muzikanto, 
to tikro stebukladario dailė
je, paklausyt M. Zazulako ir 
p lės J. Herman dainų, iš
girst balalaikų orkestrą ir 
“Aido” dainų, o paskui 
šokt, šokt, šokt.

Jau dabar aišku, kad di
džiausioji Brooklyno svetai
ne bus kupina svieto.

Iš Newarko atvažiuos ne 
desetkai, bet šimtai “Lais
vės” draugų. Elizabeth, 
Great Necko, Yonkers, Jer
sey City, Paterson, Clifside 
ir kitų apygardų drangai 
būriais rengiasi važiuoti i 
koncertą.

Koncerte Ims draugų net 
iš Philadelphia, Eastono, 
net Connecticut ir Massa
chusetts.
Jūs ten pamatysit visą s vie 

tą! Pirkit tikietus kuogrei- 
čiausia, kad nepritruktų.

Ncwarke, pas J. Janušo- 
nį, 33 Pierce St. ir A. žoly
ną, 2 Merchant P.. Yonkers, 
N. Y. pas F. Naviką, 10 Cro
ton Terrace, Great Neck 
pas F. Marcinkevičių; Jer
sey City, — J. Pilka 242 
Wayne St., Elizabeth, N. J. 
pas Liutkų, Cliffside — pas 
K. Steponavičių, Pateraone 
— pas Točionis.

Draugai, kurie pardavi
nėjat tikietus, jeigu neišpar
duos! t dalies, būtinai su grą
žinkit 15 (pėtnyčioj) gruo
džio. Neužmirškite.

PASARGA. Labor Lyce
um kur bus koncertas labri 
lengva surasti. Atvykite į 
Williamsburg Plaza (Brok- 
lyne) ir paimkite Bushwick 
Ave. karą iki Myrtle Ave., 
arba elevated iki Myrtle, 
nuo ten svetainė tik 2 blo
kai.

rius ir L. Bruseika, “Lais
vės” redaktorius. Abiejose 
prakalbose kalbėtojai savo 
užduotis atliko gerai, tik 
žmonių susirinko neperdau- 
giausiai — apie 150 ypatų. 
Abudu kalbėtoju savo pra
kalbas pašventė prieš vin- 

Stilsonas 
pardavinėjo kortas, nuo ku
rių pelnas skirtas pastaty
mui Sąjungos namo.

. D. Pilka ir S. M. Stanio- 
nis pirko po seriją tų kortų 
užmokėdam po penki
nę. Už kuopą nebuvo va
roma agitacija, todėl prie 

i kuopos naujų narių ir ne- 
I prisirašė. Kadangi į suren
gtas prakalbas mažai atšilau 
kė publikos, todėl kuopos 
nariai skaito jas nevykosio- 

jmis ii’ mano surengti ‘ 
donosios Savaitės” atb

*

CLEVELAND, OHIO.
Mūsų mieste yra daug te- kimų agitacijai, 

atraliu rateliu ir visi smar- 
kiūi darbuojasi, norėdami 
vieni kitus aplenkti. Bet 
“Mirtos” choro draugystės 
niekas negali ' “subytint”, 
nes beveik kas mėnuo su

drengia perstatymą. Jie ne-

koliukų - klerikalų šrneiži-.rūpinasi, kadį 
inan grąsinirnai vėjais nu- nors kiek uždirbus. Supran- 
jo. Pi ogi esyve visuomenė įama prie tokiu aplinkybių
pralenkė juos. Jie įtarė L.1 • * - •- ‘
Š.F. net majoro akyse, kad 
tik rusai atimtu leidimą.

Iškaščiai, ką
del aukų rinkimo padengta, kėdami lavintųsi ]iorą 
is: baliaus, specialiai suren- jtrejet.Į|; mėnesių. Bet kaip 

.. . ,, i pas mus daroma? Sykiu da-
Sveikiname Colhnsvil e h. Jle- rinm... . . . įmania pLiharai n aktoriam;

socialistus ii pnmeivius. lai. rolės. A ktoriai, gavę roles, j vietos draugystės __ __
mojusius kovą su klerika- padaro dvi -tris*repeticijas, gavo užkvietimus nuo Liet.

Literatūros
Draugijos Centro Komiteto 

i aktoriai mano, prisiijėti prie išleidimo kny- 
!kad publiką gali užganėdin-: gos “War — What For?”

’ ' ‘ ' ** - Pirmiausiai paskyrė $5.00

moį daly savo kai- rinko tik $200, dar iškaščiu į 
a1 pasidarę $45.00. Taigi Wil-L

ir literatūros išpat- 
žodžiu, prakalbos 

pavyko.
*

+ *
18 d. lapkričio 

kalbos klerikalų, 
p. Česnulevičius.

buvo pra-
Kalbėjo
Kalbėto-,

jas nieko gero nepasakė, tik
ibelnu mok- ^!,'°.ka.i, išPl£ido1 ŠKu™> ,A'

nors syki. O kad turėt

kės Barrin pasiuntė tik 
$155.00. Tuo tarpu pirmei
viai — socialistai surinko 
$258.65., kuriuos pasiuntė 
per Raudonąjį Kryžių Ag
ronomijos bei teisiu draugi- 
. . v<1' . . .v, . . ‘ c iivnciu uvinvavviiia. v.av nv-
jai, Vilniuje. Taigi visi my- pajso ]<ajp įa veikalą šulo-

'• niekados negali veikalą at
isakančiai sulošti, rcikalin- 

_'ga, kad aktoriai ne vien ro- 
pasidare ]es išmoktų, bet jau jas ino-

ar

•to

jivioniviuą, ir kun. Mockų.' 
j Kada pabaigė kolioti, o gal 
(pritrūko žodžių,
i nei rankomis nesuplojo. Rei-
Iškia, vietos publika jau pra-

. deda atskirti pelus nuo i 
V!1 i grikiu.ii?- ° *

publika. .......°
! Kviečia klerikalus į dis

kusijas.
Drg. J. Baronas, 500 So

Pastaruoju laiku

!perskaitydami iš knygeliu Darbininkų 
i roles ir važiuoja ant stei- - 
ičiaus. Musų ;

jeigu užsilipau
tams, komisija, kuri tam 
tikslui paskirta, padarė ti-

TURINČIUS GIMINES TOSE GUBERNIJOSE, 
t KT1RIAS UžeMe VOKIEČIAI.

Per mūpų banką galite pagelbėti savo gJmtnerof b«l 
trlpron užimtose vietose vokiečiais. Męs turini*

Sutartį su Vokie ‘ os Banka
Berlin*, todčl galime i*erfdųstf pinigus j t«t vietas ant niuo ei «•- 
ausčiau 800 markių (apie ,r25 rubliai).

MOŠŲ BANKAS PO N”OLATINi5 VALDŽIOS PRIEŽIŪRA, 
TODĖL TAVO PINIGAI GVARANTUOTI.

Norėdami gauti daugiau informacijų kreipkite ypattftkai ar ra- 
Ivktte laišką pis

HENRIKAS C. ZARO, Bank.eriu.
Metropolitan Saving Bank Building

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

LSS. 89 kp. Reporteris.: Clinton St. Collinsville, Ill.
p Q . „ I kviečia klerikalus į diskusi-,

. o. Laisves Nr. 91-ja§ dėlei lietuvių dienos rei- ■ ,
pasakyta, kad koncerte da- įa]u jįsaj stato $10 iš savo c^10ras statė' scenoj veikalą ir LP. kliubas. Draugys- 
i------  a a ................ - ’v pusės. ' K ' i“Ant Dugno”. Veikalas di-.tem, kurios pimgiškai prisi-

Jisai apsiima darodvt, deIis> reikalaujantis lavini- j-’*4'' k""
hn=l a , • I".------V’ -------’Lad Collinsville klerikalai mosl ke.1”? mčnesiii. o musų

iį i Pasi‘kyta per pasirodė esu nesąžiningais .aktoriai ‘‘pasimokino” tris j
vaną laimėjo |tojai' lietuvill (iieynį kokį milžinišką veikalu. Kas

LSS. 89 kp. Reporteris. įgU a§ pralošiu” sako jis.  !supranta scenos veikalus ir 
'“tada galėsit imt" dešimtinę 'nusimano nors kiek apie h- 
ir siųst i Wilkes Barre, i-V 7

kietus, kuriuos pardavinėja lyvav,, A. Asekevičiutė 
krau tuvninkai ir atskiri as-j Waterbury, Conn

is ■
rp-i • > • , ■*. . or i o turėjo rmems. Tikiotai kaštuoja 2o būti — iš Worcester, Mass.J

c. ir su juomi galima 
lankyti visas sezono lekci
jas. Taigi viena prelekcija 
kaštuoja tik 4 ir vieną šeš
tadalį cento. Ar gerai tas 
viskas pavyks, parodys atei
tis. Geistina, kad kodau- 
giausiai žmonių atsilankytų.

♦ ♦

Girdi kitų miestų 
lietuviai, kad taip daug ge
rų dalykų yra1 Montelloje, 
kad čia viskas labai puiku, 
žmonės šviesus-mokinti. Tie
sa... yra čia gerų ir šviesių 
žmonių, bet yra ir tokių, 
kurie tiek nugrimzdę j pur
vus, kad net ausų nesimato. 
Galima butų prirašyt čielos 
istorijos iš girtuoklių gy
venimo, nesutikimų šeimy
nose bei slaptąsias 
les, bet... dievai jų, 
mėšlyno nejudint.

CAMBRIDGE, MASS.
Mūsų parapijonai subruz- ir iškaščius atlyginsiu.

19 d. lapkričio “Mirtos” 
choras statė scenoj veikalą

dėjo, bus atlyginta knygo*
J mis. Reikia tikėtis, kad ir 
f i kitos draugystės neatsiliks

i nuo to darbo.

*

>i

£

♦

*
“Lietuvių Die
ni ieste tyku.

kad
BOSAK STATE BANK
434 LACKAWANNA AVE., SCRANTON, PA. i'.

Šimą, tam nereikės aiškinti, 
0 kaip musų aktoriai ji sulo- 

i ant 
_J scenos ir laukia, ka suflio- 

rius jiems lieps daryti. Žmo-

aš nos”, musų
Bet dauguma laukia,
Liet. Dienos” komitetas, su- ’ 
sidedantis net iš 15 ypatų, 
neužmigs, bet ir ant toliaus

J ' jX "*</ VZ A A VV A k_7 Vi K/l L < Z J j V C ? V ~* A T J * • ’I*

do savo kleboną iškrapštyti jei aš išlošiu, tada klerikalai se- Aktoriai stumdosi 
iš vietos. Rodosi jau trečią pasiųs $10 LŠF. ir užmo - ........... .
z-.1- ____ JI * • v 1 vi i ♦

jūs'nes svętainėj. pradėjo kal"jven<s> Komitetas buvo susi- 
bėti, laikraščius skaityti ir j rinkęs ir svarstė, kur ir 

mtius, sugiiuvčt, »ve-;kam pasiusti pinigus, su- 
_________7_____ , _ ir žmonės lengviau rinktus “Liet. Dienoj”. Pa- 

Socialistai kalti, kad tauti- atsidūsta, nes ta katastrofa aiškėjus dalykams, kad datr

sykį bando jį iškrapštyti, 
bet vis nepavyksta, šį 
mojo pirmu du sykiu, 
ėjo pirmu du sykiu.

sykį
, kės iškaščius."

Atsišaukit vienas iš 
visu. 4» tt. Pagaliaus, sugriuva see 

nerija
kam pasiųsti pinigus

UŽTVIRTINT AS IR LAIKOMAS PO PRIEŽIŪRA KANKINK) SKYRIAUS 
Pt-NNSYLVANUOS VALSTIJOJ.

il1
LAWRENCE, MASS.

gely vietų dar vedamos di-

. me atkreipti atydą ir j dai- lonėkite pranešti “L. D.” ko-

J. C. Father. U-

smuk- 
geriau

kuona narenerė vaka- SV aktorkai turėtų j tai dau- pasiųsti, komitetas nutarė 
So. Posto- atkreipti. Toks palaukti su siuntimu aukų.

J 652.316.39 
$ S15.615.04 
SI.011.017.68 
SI. 137.181.85

miteto sekretoriui D. Pib

d. Lapkričio (Nov.) depazitns 
,, Sausio (Jan.), 1916 ,,
,, Kovo (March), ,, ,,
,, Birželio (June) ,,

BOSAK STATE BANK
434 Lackawanna Avenue, Scranton,

BOSAK STATE BANK nepaprastai grwitu augimu kapitalo, per 
viršijo visus rekordus ir šiandien priskaiteinas prie didžiausip Pennsylva- 
nijos BANKU.

Štai augimas padėliu tik per septynis mėneaius:
11 
12 
30 
30

Toks greitas ir didelis padėliu augimas aiškiai liudija, kad musy ban
kas turi gera užsitikėjimg tarp* depazitorip. Ir jeigw jus norite, kad ju- 
sų sunkiai uždirbti ir sutaupyti pinigai butu pilnai apsaugoti ir išmokėti 
jums ant kiekvieno jusŲ pareikalavimo, dekite juos j BOSAK STATE 
BANKĄ.

sutrumpino lošimą. i ‘ ’
Ar šiaip, ar taip, bet mu-.skusijos, kur ir kam pinigus

19 d. lapkričio buvo pra- .
kalbos katalikų spaudos sa- pasisekimus. Mat, socialis-

giau uždirbus, bet privalo- “Lietuvių Dienoj”,

tnf !?■ 0 dailg reikalauja' ne .
lenktynių, bet išsilavinimo. tkab 499 Wayne St.

Vandrauninkas.

“Du Broliu”, vienas ge
riausių veikalų Amerikoje, 
tius suloštas 16 d. gruodžio, 
/Rengia LSS. 17 kp. los 
\LSS. 60 kp. aktoriai iš So. 
Bostono.

J, A, Svyrūnėlis.,

ninkai smunka nuo koto.
18 d. lapkričio vietos San

doros i
—kol kunige- rą ir užkvietė iš

• kol baž- ino Gabijos draugystę suloš-Į 
' ti M. Petrausko operetes 
“Lietuviškas Milionierius” 
ir “Consilium Facultatis”. 
Buvo garsinta ir šokiai, bet 
nieko panašaus nebuvo ir 
dauguma jaunimo likosi ne
užsiganėdinus.

Publikos susirinko
80. Dabar sandoriečiai kal
tina socialistus už savo ne-

♦ *

Vietos parapijonai negali 
išbristi iš vargų ir gana. 
Vargo pakol parapiją su-, 
tvėrė, vargo, ■ 
lį gavo, vargo — # 
nyčią pasistatė. Visus tuos 
vargus perkentė, visas sun
kenybes ant savo pečių per
nešė. Bet dabar susilaukė 
dar “baisesnio” vargo —no
ri kunigėlį iškrapštyti ir ne
gali! Na, ar nevargai?

lošimas, kaip kad dabar, tai j 
ne lošimas, bet veikalų dar-! 
kymas ir žmonių atpratini- 
mas nuo lankymosi į lietuvi
škus teatrus. Mes statyda- ! 
mi scenoj veikalus, ne vien 
.turime žiūrėti, kad dau-

! Reikia pažymėti, kad čia 
'buvo aukos renkamos varde 
Liet, šelpimo Fondo ’Komi- 

| to ir valdžia LF. komitetui 
išdavė leidimą. €•

Kurie esate padarę islai- 
ma-

Jeigu norite dusti piniguę į Rusiją arba j užimtą vokiečiais Lietuvą 
savo giminėms ar pažystamiems, arba taupinimoi j Rusijos valdiškas 
bankas, siuskite visuomet per ROSA K STATE BANKĄ. Atminkite, 
kad už $33.00 galite nusiūti 100 rubliu, kuriuos taip sunku uždirbti 
Lietuvoje.

Laivakortes parduodame ant visu'geriausiv linijų sulyg kompanijom 
prekes. Klauskite informacijų. Patarimus suteikiame dykai. 
' BANKAS turi didelį lietuvišką skyrip.
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ATSTATYMAS 'Reikalingas daktaras, kuris
LIETUVOS. galėtų išgydyti nuo socializ-

LIETUVIAI!

Atsiliepimas j Amerikos 
patriojotus-lie tuvius.

Karė artinas
Prie galo,
Todėl kožnas viens
Privalo .
Grįžt tėvynėn 
Ryt-po-ryt, — 
Savo šalį 
Atstatyt.

Martus sako— 
Lietuvoje, 
Ypač Vilniaus 
Varėnoje, 
Yra cemento 
gana, — 
Ot, idėja 
prakilna!

Pastatysim pylis, 
Mūrus, 
Klebonijas, 
Gabriui biurus. 
Ir bažnyčių 
Dar daugiaus, 
Kurių nieks jau 
Nesugriaus!

Martus bus 
Odų dirbėjas, 
Bus ir kurpius 
Ir audėjas, — 
Štai mūs kraštui 
Medžiaga, 
Tiks kai šuniui 
Vuodega!

Atsiliepkit 
Amatninkai, 
Konservantai 
Pramoninkai, 
Mašinistai, 
Mainieriai, 
Ir kitokie 
Biznieriai,—

Ar jūs mylite 
Artoją, 
Baltakelni, 
B ašakoj ą, 
Ar jūs norite 
Dainų, 
Musu kaimo 
Piemenų ?

Ar jūs mylit 
Kiaulių himną, 
Kuris širdį 
Taip ramina;
Tas idilijas 
Gražias?
Ar jūs atmenate 
Jas?..

Mieli broliai, 
Katalikai, 
Ir turtingi, 
Ir mužikai, 
Ateitis visiems 
Šviesi, — 
Lietuvon ura 
Visi!

Kam iš musų 
Nemalonu 
Lietuvoje būti 
Ponu?
Taigi, grįžkit 
Ryt-po-ryt, 
Savo kraštą 
Atstatyt!

Atsiliepkit 
Amatninkai, 
Konservantai, 
Pramoninkai, 
Mašinistai, 
Mainieriai, 
Ir kitokie 
Biznieriai!

t Hocus Focus.

mo.
Patarlė sako: “Amžį gy

veni ir amžį mokiniesi, o 
durnium numirsi.” Taip yra 
ir su manimi. Jau amžį ban
giu gyventi ir nežinojau, 
kad sergu pavojinga socia
lizmo liga, nuo kurios gali
ma išsigydyti. Šiomis die
nomis užėjau į tautišką 
“Reale Estate”, ir su gas- 
padorium pradėjome kalbė
ti apie tėvynės reikalus, ;ios 
veikėjus ir kitus galus. Ofi
so gaspadorius pasakė:

— Ar žinai tamsta, Yčas 
yra didžiausias Lietuvos 
karžygis, nes jis del musų 
brangios tėvynės atnešė ant 
altoriaus didžiausia auka!

— Pirmą sykį girdžiu, 
kad Yčas butų atnešęs di
džiausia auka.

— Ir kaip tamsta skaitai, 
ai* tai a privedi mas su Šliu- 
piute menka? Aš skaitau jį 
didžiausiu kankiniu ir jis 
nuo lietuvių užsipelno kau
ru vainiką.

Aš pradėjau p ri rodinėti, 
kad apsivertimas su šliupili
te dar nereiškia auka ir 
kad vainikuoti liauni vaini
ku butų per anksti.

Ofiso gaspadorius, aty- 
džiai pažvelgęs į mane nuo 
kojų iki galvos, tarė:

— Tamsta sergi socializ
mo liga ir tamstai reikalin
gas daktaras, kad nuo tos 
pavojingos ligos kogreičiau- 
siai išgydytų.

Nors lietuviškuose Reale 
Estate galima visokių in
formacijų gauti, vienok ofi
so gaspadorius man nesu
teikė tokio daktaro adieso, 
kuris gydo nuo socializmo. 
Todėl priverstas esu kreip
tis pas gerbiamus tautinin
kus, ar kas nenurodys ad
resą tautiško daktaro, kir j 
ris mano apsiimtų išgydyti ; 
nuo socializmo ligos?

Brangus tautiečiai, pri- ' 
būkite man i pagalbą, nes,' 
sako, ta liga esanti iii lupan
ti, todėl aš bijau, kad ja 
neužkrėščiau savo tautiečiu.

F. M.

Ką jus darysite?
Detroite' tūlo karčiamnin-į 

ko parapijonai, kaip tik 
susieina Į karčiamą, tuo- 
jaus bosą klausia: “Ka tu'; 
darysi, kuomet musų mieste 
s a 1 i u n u s u ž d a i y s ? ’ ’

Karčiamninkui tie klausi
mai baisiai ikirėjo ir jis sa
vo saliune pakabino tobly- 
čią su sekančiu užrašu:

“Man 'nusibodo atsakinėti 
į jūsų nuolatinius klausi
mus, ka aš veiksiu tuomet, 
kuomet čia įvyks blaivybe. 
Dabar aš paklausiau: “Ką 
jūs darysite, kuomet kar- 
čiamu nebus?” e

Tik vieną miliutą.
Jeigu nueinate vestis 

merginą pasivaikščioti ir 
ji sako:

— Palaukite tik vieną mi- 
nutą, pakol skrybėlę užsidė
siu, — turėkite kantrybės 
laukti pusę valandos.

Bet jeigu tau mergina 
sako: “Aš dar neapsiren
gus, palauk pusvalandėlę”. 
Tuomet buk pasirengęs lau
kti mažiausiai tris-keturias 
valandas.

Temykite
PAGAL NAUJĄ BUDĄ GREIT.GALIU SUJIEAKOT JUS GIMI
NES, VIETOS13, UŽIMTOSE VOKIEČIAIS, ARBA RUSIJOJE.

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

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

pinigus ir laiškus per mano Banką.
Kas norite atsiimt savo gimines j Ameriką, kreipkitės prie mane. 
Taipogi parduodu LAIVAKORTES - Š1FKORTES ant visų linijų 
ir geriausių laivų.
Kas nori pasidėt savo pinigus j Banką, tai aš moku 4 nuošimti 

ir galite gaut savo pinigus atgai ant kožno pareikalavimo.
Mano bankus yra gvarantuotos, per New Yorko ateitą, užtat jūs 
pinigai užtikrinti.
Parduodu farmas, lotus ir namus. Padaran ir užtvirtinu visokius 

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

VISOKIOS RODOS-PATA RIMAI DOVANAI.
Kreipkitės šiuo adresu:

BANKER JOHN KOVACS
~ 1 CU 4 Filia: 155 CLINTON AVE.,36 Grand Street, maspeth, u i. n. y.

Borough ef. Brooklyn.
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SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ RĘIKALŲ.

t -vv'w-
fc 4b g£

SULAIKYK
TĄJĮ KOSULĮ

į j‘>Tn:iwiw 1l 1 _ r a- urrr wrrrimr ,ųrrM

pirma, negu .jisai pakenks jusi/ syslcniai. Ataką 
palengvinimui ir iritacijos prašu linim u i, vartok

*
s

Balsam for Lungs
(Severas Baisumą Plaučiams). Netrukus patirsi, k,ui tatai yra 

atsakanti gyduolė, suleikianti palengvinimą nuo kosulio, 
peršalimo, užkimimo, spasmodiško smaugnlio. oro trliibcliu, 
uždegimo ir gerklės skausmo. Kaštuoja :’5 ir -'»<> centai.
Musų ž.idžiiiniH patvirtinimui, Alai paduodame neseniai gamą lai'.- 

I-a: ”.b noriu Jams ;.rane<|i, |<a,| Severus Baisumas pilnai atsako savo 
tikslui. N.io pirmutinio dožo vaikai pradėjo sveikti; ji) kosulys išnyko 
ir tie atakai nebesugi jžo. Apie du metai lam atgal mes vartojome tąjį 
balsam:) nuo kokliu-o irgi su gera pasekme.''

.1. KoįValski, Cutchogue, N. Y.

Tteilialaujant. gyduolė) reikalauk Severofi Preparatus. Nu'-jęs j ap
tiek:) žiūrėti, kad gautum ko reikalaujama. Neimk kitokių bei užvaduo
toją. Negulint gauti ko reikalaujate, raSyk tiesiai į

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Sowa.
^ '**'* • ^HS- -’Ofc. -Vlv -Vu. -Uh. -*,3s, -5k

» JK A'u. Vi SW

n.v

!>•tiekose urbi, ims p.U i f.iiu ikanta —
F. AD. RICHTER & CO. 

74-80 Washinatoti Street, New Yufk

mtiios t;n vis ai likti.
skaudėjimo pilvo ir žar 

skaudžian

apm il.-inimui (Lis'dio, .iini gal
vos ir ausų skaudėjimo; ecu

BOrtOIj

PAIr-cXPELLER
kaipo Si n.1) Ir uz.f ikėl in.-;, draug;) Mtn'

PERSKAITYK!
Klekv’enau na« 
jas skaitytojai! 
kuria užslrašy- 
pas mane “Lak 
vę” aut me,tų i 
užsimokės $2.5t 

ta- gauc »feva»< 
knygų vertL 
1 dolerio arb< 
“Kardą” ant ate 
tų. Senae akai 
tytojas, kuris ai 
naujins, gaut 

s s iš neskaitančių 
sleivj” $1.50, ganu 

knygų už 50c., senas skaitytoja* 
gaus knygų už 25c. Kas prisius ai 
“Kovą” $2.00, gaus knygų už 7fic.; 
kas prisius už “Kardą” $1.00,tas gaus 
knygų už 85c., senas skaitytojas ui 
25 centus. Kas užsirašys “Naująjį 

į Gadynę”, kaina metams $1.50, ta» 
gaus knygų už 50c.

Todėl visi užeirašykit tuos laik
raščius per mane. Tiek pat mokėda
mi gausite gerų knygų pasiskaity
mui. Būtinai pasakyk apie tai sa
vo draugui ir pažįstamų;’. Knygas 
duosiu tik “Laisvės” laidos.

Pinigus siųskit šiuo adremi
J. POCIUS

N7t MargarH St, PMladalpMa, Pa.

knygų už oOc. 
dar prisius už “

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA

JOSEPH LIPMAN, M. D.
.Specijaiistas moterų ligų

314 E. 501 h St., Netf York, N. Y.

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

Nedėliornis pagal sutartį.
Egzaminavimas D’i'KAI. Męs išti

riame ir pasakome visas ligas ir pa- 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusiems li
goniams parūpiname vietą, ko) gydo- 

' si. Reikalui esant kreipkitės mes 
į apžiūrėsime ir duo. ime priede'.išką ro
dą. Patarnavimas visai pigus. Neuž
mirškite mano įritrašo.

DR. J. LIPMAN
'•311 E. noth st., NEW YORK, N. Y.

Kalbamo Uetuv iškai.

Tel. Greenpoiot 1569

A.

2 ;>

DOBROVOLSKIS
Pirmos klesos CAEE.

Geri.uis: Gėrymui.

Taipgi suteikiu rodą visokiuo
se atseikimuose ir patarnauju
visokiuose reikaluose.

A. IHHi’ROVOLSKIS.
3 7.7 G r a h am A v e. 

cor. Skilman av. Brooklyn, N Y.

Jei nori, kad gerai tiro- 
dytuin, pirk skrybėle*, mari- 
kinius ir visus aprėdalua pa*

K. LIUTKŲ.
Apie gerumą tavoro ir tel- 

■ingumą kainų, nereikalinga 
girtis. Nes* visi brooklynlo- 
člal gerai žino, kad pigias ir 
geria* niekur negauni, kaly 
paa

K. LIUTKUS
131 GRAND ST., 

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

r-
wowijr.'l'Hiwnai rva*

nvAMvovr t •>

M A Ti

r

A. SHRUPSKI

264 FRONT S?
C. Brooklyn, N. Y

ii 
?!■

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

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

A VL..

ruri

GRABORIUS (Undertake)

tiška ligij

T«P-at IIR

U

’I

j 
t

ANDES 
mt.irs. ka da* 
. st į ir paaiš- 
;k r 20 metų 

irusiomis pa- 
ilpnčįimų. už- 
širdies, plau-

Mokslo Nereikia Jieškoti
Skaito, kad mes nurodome kaip lengvai temokti anglų kalbą, aritmetiką te 
testu vi ų kalbos gramatiką savo namuose liuosame laike. Visi išmokote.

Nurodymai ir kny£a DYKAI įdėk stempą Adresas- 

iMmnu loresposdeocijise Mokykla, 13271. Robey St, Chicags

Diena po dienai 
lomu gvdwuu

ryto iki 8
- nuo 10

metas po metui 
*>'r;.*ar.< in žmonių. 
k:< i. a.- if gydžiau, 
gyvenimų. Jeigu 
įi irvj<» vartojant 

ir jaučiatės nuo-
ti!oin<i. nieko nelauk-

■ erai supran-

L, p< r kurių 
\e kiekvienas 
ip:'ratus, dėl 
< inuniškas iš- 
Nc?tidėli<)kite 

u ateikite pas

SUČĖDYK PINIGUS 
IR SKAUSMĄ.

Bjnnrla^Hinb Btrrasaasu dantų 
sustabdomaB antsyk. IŠTRAU
KIMAS dantias nllltkamna, b« 
mažiausio skausmo Artistii- 
kaa “bridge” ir “piate” darbas 
atliekamas aunrie moderniška
me ofisą nž prieinamą kainą.

DR. J. LIEBERMAN
DENT1STAS

408—410 So. 2nd Si 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 302®.
Kalbame Lietuviškai, LeslHkui 
Ir Rusiškai.

LA I DOT U V i Ų DIR EKTO RI U S. 
Iftbataamnoju ir laidoju nwmlrvnJv. 

ant visokių kapinių.

Uarsamdau Automobilius ir Kart* 
tas Veselijoms, Krikštynoms ir žl*It 
pasivažinėjimams.

Ofisai:
144 N. 5th St.,
Brooklyn, N. Y.
Tel. 2320 Greenpoint

Telephone 7867 Mah

rEISINGIAUSIA ir GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

( Sutaisau receptus su didžisusta ) 
atyda, nežiūrint, ar ti«> receptai

i Lietuvos "r Amerikon daktarų.
S Tai vienatine lietuviška s.ptieka
< Bostone ir Massachusetts valstijoj

I
 Gyduolių galit gaut; kokios tik pa
sauly yra vartojamos. Galit rei
kalaut per laiškus, o ai prisiųsiu, 
per expresą.

K. SIDLAUSKAS,

Aptiekorius ir Savininkas

226 Broadway, kam p. C Street 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 21014 ir 21013.

i
 GERIAUSIAS1 IHiuzi .* a<

IH SVARIAUSIAS
NAS VISAM SO.BOS l’ON E.mel ir užkandžiai. Patarnavi- .f

J
inan prielankus. Atfliankykit*
a persitikrinsite. y*

# ’fONAS MATHUS |
r (Liatuvis SavinLukaa) J
| M2—344 Broadway j!

So. BoMozl Mass. v
T (Dešimts žingsnių nuo Lietuvių g 
,7 Lubderyatės Draugijos name).

NEWARKO
AKUŠERKA.

Pabaigusi Imperatrica Marij A- 
kušerkų mokyklų Peterburge ir 
Dipliomuota New Jersey valsti
joj. Turiu puikias pasekmes 
praktikoje prie gymdiino, taip
gi gerai apsipažinus su sipto- 
niais visų moteriškų ligų ir rei
kalui esant, galite gauti patar
navimų.

O. ŠTROLIENR
Jauniškaitė

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

8052

Tel. 885 Grcenpoint.

wkniausia užeigos
VIETA PAS

LIETUVIŠKA APTIEKA. 1
fiiuomi pranešame, kad gavome daugybę daiktų, reikalingų iia* K 

Bizonui. Pirkdami daug tavoro antsyk del dviejų aptiekų, galima si* 
Iiarduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi Uta- gft 
lių vaistų: 1) MIXTURAS, labai geras nuo kosulio vaikams ir dida- jį’ 

Jiems, bonka 25c. ORRAPH’AS, Linimentas dėl reumatizmo. Bon- ip 
ka 25 ir 50c. 3) Tikra lietuviška TRE.TANKA, baksas 25 ir ROe. S‘ 
ŽUVIES TAUKAI, reikalingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 5) JVAJ- Eį 
RUS VAISTAI DEL ATAUGINIMO PLAUKŲ ir TONIC’AS. 6) įl 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonos, perfumoe ir gi 
visokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas del vi- || 
durių. Bonka 50c. Kraujo Valytojas — bonka $1.00. Mūsų aptiekė- m 
ne kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atsilan- gi 
kyli. Visas persiuntmo lėšas apmokame męs. Siunčiant laišku*, |i 
galima siųsti pinigais arba atampomia. ■■

L SHAPIRO, Lietuviškai Aptiekorius
416 Sg. 2nd Street, kampas Union Avs

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

AK NORI VALGYT Gi

GARSAS
Kepa geriausių duom; ič; 
Cystų ruginių niiilų. 
Teipat mes kepame ge
riausius keiksus veseli- 
jor.-is ir kitokiems poki- 
liarns ***.■*.*

•reda vti 
i.;, puikiai

aryt.ų duonų, tai visados 
reipkiteė j mus. Duoną 

siunčiame ir kitą miestų.

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

SERGAMIEJI! SVEIKATĄ ls 
litiS LIGOS?

on ir te 
.,;k City.

“.v

Avaraniuota ant 20 metu 
k. 
ir

Uždėjimas kepuraitės 22
Užploiuhavimas 50 c.

Išvalymas ...........................
Nžplonihavinias auksu .

Skaudanij .dantį duok ištraukti 
ryte, o vakare apžiūrėt.

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

1-mos gal 
BROOKLYN 

Kalbame lietuiiskai

... $5.08 
augšėiau. 
.. . . 50c.
... $

ržlaiiteittr k.Hogerlawaina vaistas. 8t 4lde:« utyda 
raceftas k*lp Amerikos, Ui> ir iiixrjjKu daktarų. Patarimstf 
laikkaift er.teikUM dykai.

Savininkas ir '‘’‘re’iwnrluw
F,. A. JOZATATTIS

««•! BO. HALSTED STREET, CHICAGO. ILl
&y Telephone Dreve.- 77M..

ČIA GALIMA UŽSlRAflYTl

Draugystėms, Kuopoms ir Kliabams!
Išdirbu visokias

KUKARDAS, “BADGES”, GUZIKU8 
IR ŽENKLELIUS

Visokiems piknikams, šermenims ir 
t. t. Darau visokius Medalius ir vi
sokias

Ant
siunčiu

atspaudas draugystėms.
kiekvieno pareikalavime yri- 
sampellus.

A. STRUT AS.
Novelty Manufacturer
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ATSIŠAUKIMAS
Į Augščiausios Prieglaudos 

(APLA.) narius.
Narys APLA. 5 kuopos J. 

Mitkus atsišaukia į visus 
APLA. narius ir kuopas, 
maldaudamas pašelpos. J. 
Mitkus randasi labai blo-

SHENANDOAH, PA.
Aukos į LŠF. surinktos 

“Lietuvių Dienoje”.
Aukavo: A. Joškauskas 

$1.00; S. Levit $1.00; J. Ju-

Korčiukės rastos aukų 
baksukuos su aukautojų pa
vardėm. Aukauta per T. 
Steponovic mainoj—100. 
Petras Kurelis $1.00; Pra
nas Kosievičia, $1.00; Pran., TT -
Bakaitis $2.00 (ir dienos ?evicluns 50Urbanavi- 
darbas). Petras Vidrinskas,liius,?^c’,’ Krutulis o0c.;

A. Kvederavicius 25c.; L. 
Joneikis 25c.; J. Simanavi-

Aukas priėmiau.
T. L. Dundulis

DRAUGIJOS, KURIOS TURI “LAISVĘ" 
SAVO ORGANU.

gam padėjime, nes yra ser- $1.00j J. Cipliauskas $1.00; j 
gantis jau dvieji metai. Jo- Gr dienos darbas); M. Ste-|v.
kio darbo negali dirbti, pa- ponavičienė 80c.; St. Chio- cius 2b c.; S. Simanaitis Zo 
šelpa iš APLA. seniai kaip Joppo $L00; M. Kasakaitis
pasibaigė (nes APLA. dr-ja
rienus metus tik duoda pa- aukautojoms, rinkikam, 
šelpą sergančiam nariui) A. rinkikėms tariam širdingą
PLA. 5 kp. nariai, net visi 
yra nutarę tam nariui su
mokėti po 50 centų, bet tą

50c. Visiems aukautojams ir tkevičius 25 c.; J. Binkus 
įr 25c.; J. Baleškevičius 25 c.;

Lakickas 25 c.; V. Navikas 
25c.; A. Pranaitis 25c.; J. 
Vilkelis 25 c.; Smulkių au-

gaus vargu, nėra užtektina. 
Todėl J. Mitkus per APL. 
A. centrą kreipias Į visus 
APLA. maldaudamas pa- 
aelpos. Kurie APLA. nariai 
ar kuopos savo susirinkime 
nutars kiek paaukauti, sių
skite aukas per APLA. cen
trą, kur bus perduotos J. 
Mitkui. Kas atjaučiate to 
žmogaus vargingą padėjimą 
paaukaukite.

J. K. MAŽIUKNA.

APLA. Centro sekretorius.
TIEM. KURIE SIUNČIA

AUKAUTOJŲ SURA-

Tiems, kurie siunčia re
dakcijai aukautojų sura- 
šus ir prašo pagarsinti, 
nurodom, kad tie surašai 
turi būti atsakančiai sutvar
kyti. nes šiaip redakcijai 
dasideda sunkaus ir berei
kalingo darbo pačiai tvar— 
kvti surašus.

Tvarkydami aukautojų 
surašąs, pradčkit tais, kurie 
daugiausia aukavo ir prie 
daikto dėkit tų visų pavar
des, kurie vienodą sumą au
kavo. Padūkini, visus dole
rinius aukautojus — rašy
kit iš eilės, vienam daikte, 
visus pusdolerinius vėlei iš 
eilės ir taip toliau.

Dabar gi mes gaunam to
kiu surašo, kur viskas su
painiota.

Ateitvje lokius su rašus 
grąžinsim atgal, prašydami 
pataitvsi. Rūpinkitės ma
žini redakcijom darbo, nes 
jos ir taip apsikrovę darbų 
darbais.

LOS ANGELES, GAL.
Nuo LSS. 39 kuopos per 

Po v. Rufus, gavom LŠF. $15 
ir pasiimtom kur reik. Ačiū.

ačiu. Komiteto pirmininkas
J. Steponavičia, 

Raštininkas
Jonas Baronas, 

Iždiniu Ant. Gudeliauskas. LŠF. vietos kom. Fin. sekr.

EASTON, PA.
Aukų rinkėjai lietuvių 

dienoj.
O. Bušinskiutė, S. Tarvi- 

daitė, M. Budinskiutė, J. 
S tankiu tė, Y. Stankienė, B. 
Šliogeris, L. Walancius, A. 
Stankevič.

Lietuviu dienos pirm.
F. VITURIS.

6668 Northampton st.
Easton, Pa.
Priėmiau $45.80.

Dundulis.
G. Aleksiunas iš Gresham, 

i Ohio, aukauja LŠF. $1.00; 
'o 50c. kun. Mockaus bylai.

A. P. L..A. DR-JOS CENTRO VAL
DYBOS IR KU pŲ SEKRETO

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas J. M. Maukeliūnaa 

2025 Colwell St., Pittsburgh, Pa.
Pirmininko pagel’ įninkąs J. A. Rūkas 
3015 Stay ton St., N. S. Pitts' 'irgh,Pa. 
Centro • Sekretorius J. Mažiukna 
1111 Market St., N.S. 
Centro Iždininkes K.
12 & Carson Sts.,S.S.

Turtų Kontrolė*
F. Urlakis,

813 Sixth St.,

Pittaburgh, 
Vara*’*, 
P’ttsburgh, 
Komisija

Pa.

8

4

6

7

8

kuopoa, J. Gal ginas, P. O. Box 118, 
La u pur ex,

kuopos Ig. Rasinskis,
206 Soho St., Pittsburgh,

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

kuopos, A. Žvirblis,
2228 l orbes fcit., Pittsburgh, Pa.

kuopos, A. Palučjs,
2128 W rights St., S. S. Pittsburgh,?*.
9 kuopos, K. Slasmskas,

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

713 McKean A v*., Donora, Fa.

Pa.

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

N. 8. Pittaburgh,
W. Markūnas,

2120 Forbes SL, Pittsburgh, 
Kaopų sekretorių adresai:

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

Pittsburgh,
2 kuopos P. Francikevičius,

222 Sagamore 8t., Eaplein, 
Pittsburgh,

Pa.

Pa.

Pa.

litą.

LAISVĖS ŠONŲ DRAUGYSTĖ, 
MAHANOY CITY, PA. 

Valdybos adrauaii 
Pirmininką* W. Žemaitis

812 E. Centra St. 
Pirmininke pagelbininkas P. įsėda,

815 E. Centre 8t. 
Protokolų raštininkas A. Ramaucka*, 

81.

V1KS1XM1JNM. U ADKKflAli 
Pinuunnkaa F. RašX*vlčta, 

IMU H«. Mate M, 
Vica-pirmininkaa B. Vosyiiua, 

535 Inland 
Protokolų r-štinlnka* O. Užbal!

622 Hulia M 
Finansų raštininkas P. G. Aleksyaa^ 

1516—14th Av«i 
Iždininkas 8. Buzinekia,

719 Lhneala 
Kasos globėjai:

A. Kunca, 829 island Ave.
P. Kazokevičius, 1530 West lt 
Maršalka P. Vaitkus, 415 Wall St, 

Organo prižiūrėtojas:
A. Kelly, 1032 Loomis St.

Susirinkimai atsibūna pirmą aaM* 
dienį kiekvieno mėnesio, 1010 Im 
Main St., 2 vai. po pietų.

COLLINSVILLE. ILL.
Ypatų vardai ir kiek kat

ras surinko lietuvių dienoj.
Julius Shileris ir J. Lo- 

kus $28.84; Mag. Karpavi
čiūtė ir Mag. Skamarakiu- 
tė $6.13: A. Gudei i auc kas ir 
Pr. Bakutis $11.80; Pr. Tu- 
mosienė ir O. Raudonienė 
$17.59; Juz. Povilaitienė ir 
Marė Frismančiute $17.39; 
Mag. Stepanavičiene ir °na 
Tamošaitienė $25.45; Marta 
Karveliutė ir A. Alviutė — 
$10.27: M. Ramanauskienė 
ir M. Dukoniutė —$11.94; 
Mar. Karpavičienė ir E. 
Lokuvienė $13.05; M. Viliu- 
maiČiute su motiną $11.65; 
M. Girdžiuvienė ir M. Ku- 
rielienė $25.10; Stanis Stan
kus $8.50; Jonas Jasinskas 
$4.60; J. Veraičiutė $3.25;
M. Zeb ir Dai $1.05; E. Jan
kus ir Berta Frismančiute 
$3.00; čekis Mezgėjų Dirbtu 
vės Lokalus 827 $15.00; Če
kis Mainų Lokolas 685 $25.* 
00; Čekis 
264 25.00.
smulkiom aukom surinkta 
Lietuvių dienoj $269.32.

j Kadangi trijose mieste
liuose rinkom aukas, tai gal 
bus žingeidi! žinoti, kokiam 
Meste kiek surinktą:

Wellsville, Ill. $52.05;
’dwardsville. Ill. $38.78 
dlinsville, Ill. 167,82;

Mainu Lokolas
Viso labo su

ps8

&

rtyaa iš rauodnmedšio, pvlki*^ 
išdabinta*. Didumo 15įX15|.

Kaina

Pilni namai linksmybes iš vieno gramafono. NUSIPIRKO" SAU VIENĄ 
Duodame ant išmokesčio. Turi dolerį ir gali būti savininku gramafono

No. 85. Columbia Grafonola, kurį 
tai čionai ant paveiksluko 
kordai sudedami pagal numerius, 
taip kad paspaudus guzikų au
tomatiškai iitstumia rekordų 
Padarytai Iš raudonmedžio (ma
hogany), brangaus išdarbio, auk
ščio 42 coliai, 19X2.1, Galima 
sudėt 45 rekordai.

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

r.

No. 25. Column:*

Naujausio išradimo vargonus.
Sitų vargonų galima neštis ant balių, 
Piknikų, nes jis susideda iš 4 kavalkų, 
išrodo kaip baksa°. Šitų vargonų gali
ma sulankstyti, kad neužimtų daug vie
tos kada negrajini. Kaina 3 oktavų 
$10.00, I oktavų $35.00, S^oktayų $40. 
50, 6 oktavų $5S.5O. .R< ikalatkit ka 
Lalogo su vise,mis kitomis mašinomis.

■r f

fon*la.

ma
ro-

Pada-

leitėmykit! Galima įgyt labai gerų 
grnfofona su 12 dainų tik už $15.00. 
už kurį turėtum mokėt 25 dol. Parduo
di n ! tūp pigiai todėl, kad geriau pasi
garsinus.

Reikalaukit katalogo.

Lietuviški rekordai jv. 
linų. (Kaip matote anl 
• klumpakojis).
2397) Klumpakojis 

) Kokietka Polka
kojis.

ir

šokių

klumpa-

E 2860. Varpelis. Vairas Dr. Kudirka.
» - ■ ■ —X*a.uo mielas. Polka.

ArcrciblkK testam*
E 2581. Gražioji. Po’ka.

” Pavasario rytas. Valcaa.
E 2582. Kalnų augštumas. Valea*.

” Kariškas maršas.
E 2706. Žemaičių Polka.

Gudri. Mazurka.

Ir daugybė kitokių lietuviukų, 
aiškų, lenkiškų rekordų.

No. 60' H. Columbia Grafonola. Pada
rytas iŠ auks-aržuolo medžio, 
kaip kabinet taip ir triuba.

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

St.
86

1025 E. Pine 
Finansų raitinin. P. PetčiuHs,

1227 E. Pine 
Iždo truetisai: A. Račkauekas, 

Tenth St., J. Baukus, 1121 E. Ma
hanoy Ave., W. Simniškis, 1227 L. 
Mahanoy Ava.

Maršalka W. Svlntickas,
blfi W. Pina 

Susirinkimai ataibūna paekutinį 
riedėlį kiekvieno mėnesio 7 vai.
karo Juozo Margelio svetainėj, 60 N. 
Mahi St., Mahanoy City, Pa.

6t 
pa- 
vn-

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, ILL.

Valdybos vardai ir adreaai: 
Pirmininkas J. Bastis, 
1330 So. Sheridan Rd., Waukegan,DI. 
Pirm, pagelbininkau M. Am Braziūnai, 

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

1349 Lincoln St.e Waukegan, 
Kasierius M. Kairaitia,

166—10th St., North Chicago, 
Kasos Globėjai: M. Rėkia,
1829 N. Jackson St., North Chicago, 
111.

BL Bučį*, 1408 So. Park Av*.
Waukegan, Ill. 

Maršalka X. Navickas,
1420 Victoria St., Waukegan, I1L 

Pagelbininkas J. Werdauskia.
Susirinkimai -tribūna ka* U«£1a 

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

111.

Iii.

III.

No.75 Tokio pat išdarbio kaip num.
85 didžio ir pločio, tiktai 
be sunumeravimo rekordų ir 
automatiško išmetimo.

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

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DR-STĖS VIRŠININKŲ ADRESAI. 

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

108 Inslee Place,
Nutarimų raštininkas: S. Morkfi, 

79 Bond Street,
Turtų rast. P. Kardokaa, 

220 Court St.
Iždininkas: J. Yužap&itin, 

234 Clark PI.
Iždo globėjai: E. MakutienianB, 

149 Clark PI.
” D. Grigutii,

122 Pine st.
Maršalka B. Budrius

240 Second St.
Draugai ir draugės, kuri* dar n*- 

; turite organo ir nepridavėt savo ant- 
i rasų, malonėkit tuojaus prisiųsti. 
Męs išsiuntinėjome laiškus ir į kitus 

'musų draugus, o atsakymo dar ne
gavome. Taigi meldžiu tuojau* duo
ti atsakymų.

fit.

ra-No. 50. Columbia Grafonola. 
rinktinio raudonmedžio ir 
luoto puikiai klipuotas. 
2UXWI ir 13 col. augščio.

Kaina ................... $50.00
Didi*

----WO'

FAf **■* *. W ___

No. 2 H. Columbia Grafonola. Av- 
žuolinis labai gerai padarytas, o- 
namaliuotas žaliais ar raudonais 
ruožais, metalinė truba.

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

kaip No. 2 bet biskj dides
nis, pagerinta mašinė i ja, tri
mis sprenžinomis, aržuolini* 
14i colių pločio ir 7J augščio.

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

Taipgi užlaikau įvairių į vairiausių auksoriškų daiktų ir rnuzikališkų instru 
mentų. Taipgi įtaisau įvairius muzikališkus instrumentus ir įvairius auksoril- 
kus daiktus. Tavorą išsiunčiam greitai ir saugiai. Todėl, jeigu reikalauji koki 
nors muzikališką instrumen tą, kreipkitės pas mane.

1^3 Grand Street, Brooklyn, N
• TEL. 4659 GREENPOINT

LIETUVIŲ BROLIŲ DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI. 

RACINE. WIS.
Pirmininkas J Vasilaitis,

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

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

1915 J. v Eye See Ave.
Turtų sekretorius J. Žemaitis,

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

931 Walnut St.,
LBD. laiko savo susirinkimu* kai 

trečių nedėldienj kiekvieno minėsi*. 
Winter Hall. 412 6th fit., Kari
na. Wi«

VALDYBA CTDD. MIRTOS 
CLEVELAND, OHIO.

Pirmininkas D. Petrauskas,
1600 Oregon Avenue.

Vice Pirm. T. Rimkus,
1062 Ansel rd.

rašl. II. P. Pratkionis, 
<527 E. 33rd St.

Antanas Banelis,

Nutarimu

Pin. Rast.

I.-dininkas T. Neura, 
2ŽO2 Hamilton Ave.

Kasos globėja V. Ivonamkiutč 
1452 E. 33rd St r.

Dainų repeticijos atsibuna 
rna sėreda, nuo 7:30 vakr.

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

Pirmininkas D. Petrauskas, 
1600 Orgaa Av<

V ton -pirmininkas T. Rimkus, 
1830 Russell B4L 

Nutarimų raštininkas K. Petrikais, 
1527 E. 88rd M, 

finansų raitininkas A. Baniai!*, 
1830 E. 17th M, 

Iždininką* T. Neura, 
2202 Hamiltoa Avc

Kaso* globėjas V. Ivanau^kiūti, 
1452 E. 88rd M, 

Dainų .repeticijai, uUibūna kokete■ 
ną seredą nuo 7 30 vai. vakar* aaf 
Star svetaine*, 2041 Hamilton Ava.

Mėnesiniai susirinkimai atsibtM 
kas trečią pėtnyčią kiekvieno eata**te 
nuo 7:30 vai. vakane ant Star *v»« 
tainės, 2041 Hamilton A v*.

Knygynas, saldumynų kraštavę 
2047 Hamilton Ave.

Knygos išduodamos akaltytojaau 
ant 7:30 vai. vakare.

Knygius K. Luobikis, 2364 8. Itų 
Jos Menčinska*, 

7214 Hacker avė.
Nutarimų rast. H. P. Pratkionis, 
1527 E. 23rd it. Cleveland, OMsų

DRAUGIJA ŠONŲ IR DUKTBB®, 
MELROSE PARK. ILL.

Pirmininkas K. Jankauskai,
P. O. Box 749, Mel ros* Park, M, 

Pagalbininkai D. Rimša,
P. O. Box 849, Melrose Park, HĖ 

Protokolų raštln. Alek. Morka*, 
997—XŽM«i Av*., iMatnwa t-aifc. K 

Soa m 
Fia. raiti®. W. fitrcoedllo,

1814 8*. 50th Ava., C1*cro, BĖ* 
Išdiatnka* F. Lapinsld,

P. O. Box 1109, MelrotaAS 
P. O. Box 1109, Melrose Park, I1L 
Iždo globėjai: W. Janėnas Box 671 (■ 
J. Snarakia, P. O. Box 761, Malrort 
Park, 111.

Maršalka: A Plėštis, P. O. 1MI 
676, Melrose Park, III.

Susirinkimai atsibūna ka* MM 
savaitę kiekvieno mėnesio Frank aa4 
James svetainėj, 23-čia Avė. ir Laka 
gatvė, apie 1 vai. po pietų.

LIETUVIŲ PASELPINftS DR-STM 
"LAISVĖS”, EASTON, PA.
VIBALNINKŲ ADRESAIi

L. Bsčkis,
668 Northampton St., Easton, Fa, 

Prez. pagelbin. B. Davidonls,
1820 Fairow Ave., Easton, Fsu 

Protokolų raštininkas ir organo >*6* 
žiūrėtojas Alex Vituria,

223 So. Maple st. Easton, F*b 
Finansų rašt. Mar. Urba,

606 Northampton St., Eaaton, Fkh 
K^eriu* J. Jankauskas,

1820 Fairow Ave., Mb
Kasos g’obėjai:

A. Biga, 1021 Elm St, Easton, Ml
A. Meškauskas, 1222 Pine IL,

E&stea, Ml
Maršalka J. Garni*,

634 Ferry fit., Eatson, Mb 
Susirinkimai atsibūna k*» ’ ’ a*| 

pėtnyčią kiekvieno mėnesio anglą
i cialistų ruime po No. 489 Norths*** 
ton St., Easton, Pa.

kiek- 
ant 
avo.

1 Mėnesiniai susirinkimai atsibuna kas
s trečia pelnyčių kiekvieno nienesio, 

ant Schwab sve-JHKJ 
tainč 
randasi Nemos krautuvėje. 2017 Ha- 

jrnilton avė. Knygos išduodamos kie
kvienų l'anedėlio vakarų, nuo 7:30 v. 
v. kare.

anas Tumosas 
570 E. 72 St.

LIETUVIŲ KELIONEI P4AFIPO'. 
DRAUGIJOS. CENTRO VALDYBOS 
. ją KP. SEKRETORIŲ ADRESAI.

Centro vgldvhac
Pirmininkas J. J*klm*vlėln*.

188 Roebling St... Rrooklvn, N.
Vic*-pirmininkaa V. Vitkevičių*.

29 Hudson Ave.. Brooklyn. N
Sekorius F. Kalpoką5

Ro^bllny Rt.. Rr«ok!yw.
Keslerlns J. Senienas.

834~29th St.. BrookIvn
Trustlsai: M. Lib*ri« 121

N

Y

w V
Grand

St., B’klyn, N. Y., A. Rirgeda*, 
Roehling St., R’klyn. N. Y.

K® opų Sekretorių ud»'*wal!
J. Purinas. 292 Manhattan ve., 

Ku-opoa Brooklyn*—V. V!tk«viė.ia.
Hudson Avė . • w ▼

LIET. SŪNŲ IR ‘ FRU PW 
GYSTft, ROCKFORD, ILU

LAISVĖS MYLĖTOJŲ DP.AUGTITf! 
COLLINSVILLE, ILL., VALDYBAI 

Pirmininkas J. Cebenauska*
420 So. Chestnut St.

ColllntvlHo, M 
Pirm, pagelbtninka* P. Papeiks, 
424 So. Chestnut St., Collinsville, Mk 
Nutarimų raštininkas A. DzidelUtoss,

158 E. Wickliff Av*..
Collinsville, IN, 

E!n. Raštininkas F. Skamarakaa,
4’6 Wickliff Ave., ColllnavUia, 

Iždininkas J. Willimat.
837 Central Ave., Colliniviils, Mi 

Susirinkimai būna kiekvieno *»S**- 
šio l-rną ir 8-člą nrdėldienį, 1-mą vw 
landą po pietų, Bailei *aiij, k*■ p*6 
E Main ir N. Morrison A v*. Colltae* 
viile., Illinois.

LIET. AVIESOS DRAUGAM® 
ANSONIA, CONN., VIRAI-

NINKU ADR ES A L 
Pirmininkas A. Murelka,

113 Liberty St., Ansonia, 
Vtr*-pirmlninkas J. Mockaiti*,

P. O. Box 128, Ansonia, 
Nutarimų raštln. S. Tiškevičiai,

P. O. Box 176. An*onla, O«*Mb 
K1«an*ų raštininkas P. Rageišis,

IKI N. Main fit., Aaioaia, OorU, 
iždininkas J. Valaiti*,

11 Oak St., Ankieaia, fkNMb 
bnygiiiB O. Radzevičiūti.

264 N. State St., Ansonia, O*«B> 
Anygiau* pagelbininka* A. YakHysi

103 Liberty St., Ansonia, Coaab 
anygiaus raštininkas P. LabanaaalMf

491 Main St., Anoonla, Co«*b

AMALGAMATED CLOTHINfl 
WORKERS *f A. PRASEmg 
IX SKYRIAUS KOMITUTABi 

9rmintnka» A. Mačaiti*,
109 Grand St., Brooklyn, W. 

-kr«>tokolą raštln. J. A. Bvkaaapfa,
IR* Roehing ML, Brooklyn, M. U» 

loansų raštlnlnkaa VI. Jlečtas,
•r? Rt.. Brooklyn, ■, M 

llšlininka* Knslmlera* Aimku,
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x i New Yorko aldermanųDIETINES ŽINIOSJ taryboje buvo pakeltas klau- 
-----— i simas ką miestas turi dary

ki su maisto reikmenų pa
brangimu. Aldermanai —vi
si republikonai ir demokra- 

• tai, parodė savo didžiausią 
nieko

Cukcrninku unija.
Prie Neprigulnaingos cn 

kerninkų unijos priklauso a- 
pie 400 narių. Rodosi, turė
tu daug daugiau prigulėti, jvėjavaikiskumą. Jie

■ - daug nežino, kas daryti.
Kiaušinių boikotavimas y 

ra navatnas užmanymas. Iš 
pritraukti j huti kiek naudos, bet

nes cukerninkų yra 
daugiau; Mėnesine mokesti 
tik 23 centai, įžanga 10 c.

Kad daugiau ------- ,
narių manoma kas mėnesi, nedaug. Miestas turėtų kon- 

Uii miHncni Manoma fiskuoti kiaušinius nuo suk-daryti du mitingu. Manoma 
parengti ir balių. Unijos 
prezidentas yra A. Schultz, 
sekretorium Butkewicz, iž
dininkas Dolenga, prot. sek- 
• eterius Caikowski.

čių spekuliantų ir parduoti 
juos prieinamomis kaino
mis.

Yonkeriečiara.'*.

Kode! musų moteris nieko 
neveikia?.

Dabar, kada New Yorko, 
jBronxo ir Brooklyno gaspa- 

Subatoj, 2 grd., 7:30 vaizdinės subruzdo svarstyti,
vikare Mc.Cana svetainėje J kas daryt dėl maisto pa- 
25 No. Broadway, bus pra- brangimo — musu lietuvės 
raibos. Kalbės L. Pruseika. tyli. Progresistes irgi tyli.

Atsilankyki t visi. Kviečia Nejaugi jos nemato pui- 
Komitetas. klausios progos pasinerti 

----- 'praktiškam darbe ir pa- 
Sorkininkas Billy Sunday'gauti įtekmės didžiausiose 

; miniose.
! Amerikietes socialistės tu 
’ri suorganizavusios gaspa-

ockiauti. Dabar jisai su'dinių uniją. Jos veikia ir 
Unitais, kunigų, rengiasi pa- knita.
ėtikt savo tėvą Billy, kuris 
įtvyks kitą balandį. Tada 
resides dušiii Čystijimas.

:nr Bostone), kad ir jo su

RANDASI LAIŠKAI.
“Laisvės’* ofise randasi 

(laiškai šiom jqiatom:
2 d. gruodžio, M. Skučo ! 

svetainėje, 146 Morris Str., j 
Jersey City, bus susirinki
mas LSS. 59 kuopos. Visi 
kuopos nariai' malonėkit at
silankyti, nes turime daug 
svarbiu reikalu.

D. Pilka.

J. Velička,
J. Pileckas,
W. Lukoševičius,
Anelė Skuteris,

Malonėkit ateiti pasiimti. 
“Laisvės” Adm,

Nepamirškite ateiti Sukatoj 
ant

Ai kas neradote? į KONCERTO ir BALIAUS 
Jei kas radote 300 doleri ii, I į Tautišką Namą, pelnas 

malonėkite sugražinti, o už skiriamas 
tai gausite 50 dolerių atly- l-mos d. Gegužio, 
ginimo.

apvaikšČiojimui

Tu rime tikrą
J. Mockevičiiitė. j kad Brooklyno progresyviš- 

[kai darbininkiška visiiome- 
i nė supras reikalingumą sa- 
t°iti Pn kur yra rengiama 
dėl visuomenės labo.

Todėl brooklyniečiai 
apielinkiu miestoI v
visi ateikite ant 
minėto koncerto ir baliaus, 
nes jūsų, 25 c. įžangos bus 
sunaudota jūsų pačių reika-

Įlui.

Brooklyn, N. Y.

Bačto viršininkas praneša 
miesto gyventojams pasis
kubint su siuntimu Kalėdų 
dovanų, nelaukiant paskuti
nių dienų. Rikiuokite savo 
siuntinius tuojaus ir siųs
kite juos išanksto, kad ne- 
pasivėlint. Nelaukite pasku-

ir 
lietuviai

Minėtą vakarą rengia D. 
N. Y. Draugysčių Sąjungą. 
Programas bus gražus, dai
nuos Aido choras. Subatoje 
2 gruodžio, Dec. 7:30 vai. 
vakare. Tautiškam Name, 
101-3 Grand St. Brooklyn,

Drg. R- Kručas apleidžia 
musų miestą.

Drg. R. Kručas, fotogra- 
fistas ir visuomenės veikė
jas. ypatingai pasižymėjęs 
teatro dirvoje, apleidžia 
Brooklyną ir vyksta į So. 
Bethlehem, Pa., kur pirko 
fotografijų studiją (306 
Poplar st.) Reikia pMinkėti 
drg. R. Kručui kuogeriau- 
>io pasisekimo ir palinkėt
oent retkarčiais atsilankyti įčio — Nov., 1916 (Thanks- 
Brooklyne. giving dienoje), Tautiškame

-----------------[Name, 101-103 Grand St., 
Gaspadines subruzdo. ■ Brooklyno. Pradžia 4 vai. po 

šį utarninką

T. M. Lisajus, Sekr. D

PUIKUS BALIUS.
Rengia Lietuvių Apšvie

tus Dr-ja, įvyks 30 Lapkri-

Pajictlkaa Viktoro Pilukaičio ir Jono 
Kavaliausko, Suvalkų gub., Vil
kaviškio pavieto, Alvito parp. Mel
džiu atsišaukti. J. Krunkaitis 2506 
Larkins Ali., S. S. Pittsburgh, Pa.

Pajieškau Kazimiero Racovičiaus; 
Vilniaus gub., Trakų pav., Žiežma
rių miestelio, apie 9 metai kaip A- 
merikoje. Apie 8 metus tam atgal 
gyveno Pa. valstijoj. Turiu labai 
svarbų reikalą. Meldžiu atsiliepti. • 
A. Paškevičius, 144 Elm St., Law
rence, Mass. (96—98).

Pajieškau pusbrolio Petro Aleksino 
iš Gudelių kaimo taipgi ir pusse- 
serų Elzės ir Jievos Aleksiniukių iš 
Paniargių kaimo. Visi Suvalkų gu
bernijos, Mariiampolio pav., Mel
džiu atsišaukti. J. Kičas, .4 John 
St. Waterbury, Conn.

Pa j ieškau draugų, pažįstamų ir D.
Jono .Judicko, Kauno gub. Lielunų 
parapijos, Vaitkum} kaimo. Jo jie- 
ško sesuo Ona, kuri yra pabė
gus nuo karės į Petrogradą ir bro
lis Vincas yra sužeistas. Meldžiu 
atsišaukti. A. Gutauckas 4909 Ba
ring avė. E. Chicago, Ind.

PABĖGĖLIS Andrius Pilvelis iš 
Birščių kaimo, Suvalkų gub., Kal
varijos pavieto, Krosnos gmino 
j ieško savo brolių,, giminių ir pa
žįstamų. Atsišaukit šiuo adresu. 
Kijevskaja gub., Stancija Žclcznoj 

dorogi Fastow, dor. Valica Russia.
Andrejų Pilvelisu. (96-98)

LIETUVIS FOTOGRAFAS
Pranešu lietuviams^ kad aš | Prie 12 šliubinių paveikslų duo- 

laikau puikią Fotografijų Ghle- du vieną didelį paveikslą <lova- 
riją. Padarau visokius pavei- nai. Darbą atlieku artistiškai ir 
kalus taipgi traukiu veselijas. nebrangiai. Ateikit persitikrint

ANTANAS STROKAS
88 Willow avc. kampas Clinton Avenue, Maapcth, L. I. N. Y. 

(vienas blokas nuo Lietuviškos bažnyčios.)

Specialistas vyrų, moterų, vaikų
Daktaras D. Waserman. kuris pasekmingai gydo ligas 

širdies, žarnų, nosies, gerklės, reumatizmo; nesveikumus 
bo gydome be operacijos ir įvairias kitokias ligas, taipgi 
tingus ligas. Mano gydymas yra pasekmingas. 
Jeigu kenčiate kokią nors ligą, tuojau klauskite mano 
kurią suteikiu dykai, taaa galėsite eiti ant operacijos.
Nenustokite vilties, nepaisant kokia nebūtų ilga ir nepaisant kiek 
turėjot daktarų, nes mano 32 metu pasekminga praktika ir su pa
galbą naujausių išradimų medicinos srity, aš galiu jums pagel
bėt. ’ .. .... ...2

pilvo, 
gum
slap-

rodos,

TREJOS DEVYNERIOS
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DAUNORUS trejanka yra tikrai 
lietuviška. Saugokitės padirbi
mų- imitacijų.

DAUNORUS trejanka, t. y. trejos 
devj H'rios. 1 ti ištikimiausias 
Lietuvių draugas gydytojas vi
sose ncgv’esa bei ligose.

DAI NOROS t Tekinką reikalaukit 
prisiusdaini 35c. *' ''E’” ,! * /.< Hhifiiftt- unackv n)

G
eros išlygos 

1

Aš GYDAU PASEKMINGAI S
Apart mano ligos ir pasekmingos praktikos ir įrengimas mano J| 
ofiso įvairioms mašinom.-,, duoda progą geriausiai išekzaminuoti » 
ligonius. Apart įvairių mašinų turime elektriškus aparatus, kurie A 
turi didžiausią svarbą gydyme įvairiomis ligomis sergančių, kaip 
ncrvrj 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 sąžū ingą patarimą jūsų ligoj.

DAKTARAS D. WASSERMAN
1335 Arch Str. arti Broad St. Phil idelphia Pa.

Ofiso valandos: Kasdien 19 iki 12; nuo L— 8 vai. vakaro; 
Šventadieniais: nuo 10 iki 2 va! po pietų. Egzaminavimas dykai. 
Rodą dykai. Kalbame lietuviškai.

PHONE W'.MSBVWOH 5415

DR. 1. COHN
(7

f ADAM PEPIOD suirti-t-it
■

'M iii

Macys & Marcin Furniture Co.

C j

in

i

/ lA.

*r *'A'į'

Specialistas Įvairių Ii 
gų, o ypač vaiku, mote
rų ir prie gimdymo.
OFFISO VALANDOS: nuo 8 iki 10 v. 

ryto: nuo 12 iki 2 v. po piet; nuo
NcxtClioj iki 12 vyto.

Cor. So. Zud St- Brooklyn, N. Y

Ant 21
Akmens

Gelžkelio iaifc 
rodis, grabeliu 
užsukamas, vy
riško didumo 
rašytais dubel 
tavuia viršau 
ant 20 met> 
apaiiksuotas.

Labai teisingas ypatingai gelžkeih 
važiuojantiems žmonėms, kuriem 
kia visuomet tikras laikas žinoti 
(Įvarantuotą ant 20 metų; Ypatinga* 
pasiulyjimas. Mes išsiųsime šį laikro 
dūlį ant kiekvieno adreso už £5.71 
C. O. D. ir persiuntimo kaštus, nu 
teise jums viską peržiūrėt. Jei bus 
neužganėdintas, nemokėk nė cento 
Atsiminkit, jūs užmokėtume! už tok, 
laikrodėlį apie £25.00, jei pirktiunėi 
kitur. Puikus auksuotas lenciūgėlis b 
kabutė dykai su kiekvienu laikrodi 
liu.

EXCELSIOR WATCH CO.
>19 Athenaeum Bldg. CHICAGO, ILL

Šimtai kostuniierių iš visų kra
štų ir tautu, išmokydami H.00 ar 

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

Ai/

dinti ne Sint tai
KALĖDŲ DOVANOS!

kas pas mane užsirašys ant metų 
“Laisvę” ir prisius $3.00, taa gaus 
dovanų vieną iš šių laikraščių: 
“Moterų Balsas”, arba “Kardas”, ar

pu knygų už 75 c. “Laisvės” laidos, 
l’ii igus siuskit šiuo adresu:

M. PURVENAS,
S3f. Pine St., Gardner, Mass.

AR JUS ŽINOTE?
Ar žinote, kad pas mane galima 

t ž.- iprenumeruoti visus socialistiškus 
laikraščius ir galima gauti viso
kių knygų. Kas pas mane 
užsirašo, tas gauna puikias dovanas 
knygomis.

V. JUŠKAITIS,
1560 Quarry avė. N. \V.

Grand Rapids, Mich.
96—104.

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

Jūsų tarpe 
vienintelė to
ra krautuvė 
iš visos apie-
l hikes.

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

bet tūks tančiai

rap
žmonių visokių klesų

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

Telephone 2372 Greenpoint

£

t >>’+5' I

kad I1AL.'NO1?OS aptlokojc 
didži uisias sądclis ir pasirinkimas 

Įvairiausiu naminių gyduolių, visokių ša* 
kmi, žolių ir t. t.

RI'IK Al.AL K IT l asj darni, kokiu norite nenia.-iati kaip už 25c. 
bus jums prisilieta.

229 BeOFORD.:AvE.
‘. KAMPAS NORTH. 4T_e.» GATVĖS^ _ _

jB'tc'Okly n. New York

Nusip ii k gerus ir tvirtus čeverykus I
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J. MARTII VITU

oo»

itai 
vi*

JOHN Kl’L.ituft. Savin Inkai

cn
F0RNIS1AI

Išmokesčių

Pirma* Lietuviška*

BROOKLYN, N. Y. 
Tel. 279 Greenpoint.

Tėmyk, nes krautuvę 
erkrausčiaus nuo

Grand Street . o nu erių 
157 Grand Street.

157 GRAND S 
BROOKLYN, N

LIETUVIŠKA 
MUZIKOS

Konservatorija
395 Broadway,
So. Boston, Mass.
Atdarė mokslo metus 
mokina dainavimo, kompo- 
zicijos ir visų klassiškų in- % 
struinenty. Inkorporuota 
1915 m. ir duoda baignsiem 
mokslą paliudijimus.

Direktorius
M. PETRAUSKAS.

JOHN KULBOK
CAFE

DideUs hotelip, hera vieta jta 
keleivingieniR, kambar’ i 
gyti pagal nuają madą, fr 
bun't užganėdinti.

J

MOTERŲ LAIKRAŠTIS! MOTERŲ LAIKRAŠTIS!
Jau išėjo iš spaudos

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

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

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

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

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

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

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

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

Pinigus ir visus užsakymus siųskite:
“MOTERŲ BALSAS”

229 N. 6th St., Philadelphia, Pa.

IŠRADIMAI.
Pakol susirasite sau advokatą iš

ėmimui patento, prisiuskite savo iš
radimą del užpatentavimo. Dykai su
teikiame rodą dalykuose užpatenta- 
vi.no. Dovanai gausite kiekvienas 

, knygutę, kur nurodoma ką išrasti, 
ip užpatentuoti. Už užpatentavimą 

■, apart la- 
nkpinigių, o likusius už

mokate tada, kada gaunate risunkus 
' ir popieras ir jeigu esate tuo m už- 
' gavėdinti.
AMERICAN EUROPEAN PATENT 

OFFICES. —L.
309 Broadway New York City ir 
403 Barrister Bldg. Washington I) C. 

Rašykite lietuviškai, bent j Katrą 
ri.ms musų ofisą.

Si utarninką prasidėjo pietų. Kviečiame kiekvieną ! kaip \................... ,
Kiaušinių boikotas. Seredoj ! Brooklynietj ir iš visų ^in^'
au 35.000 gaspadinių polio-, 1‘nkių atsilankyti. Mes tiki- 

vė pirkusius kiaušinius. Iš- lno> kiekvienas atsilan-
eina i^ęs bus pilnai užganėdintas, 

kurie {Muzika V. Retekevičiaus. Į- 
trus-’™n£a 25 c. ypatai.

Kviečia Komitetas.

K.

O

smulkus biznieriai, 
sako, kad kiaušinių 
tas ir spekuliatoriai ir juos 
baisiai skriaudžia. Milionai | 
kiaušinių sudėta sandeliuo
se ir tuos imliomis kontro- į 
!iuoja spekuliatoriai, kurie i 
nustato kainas. Tuo budu,' 
mažieji biznieriai papuola j Krautuvė dabar daug I 

puikiau įtaisyta ir daug 
naujo tavoro parsigabenta, i 

Linkėtina drg. K. Liutkui 
geriausių pasekmių

Drg. K. Liutkus, visiems į* 
.žinomas biznierius, perkrau 4 
įste savo krautuvę į didesnę, 1 
parankesnę vietą tame pa- 
čiame name (Nr. 131 Grand «

trusto nagus. |
Visų miestų New Yorko 

valstijoj majorai irgi tam į 
pritaria. Boikotą kiauši
niams apskelbė ir Burns, 
pirmininkas majorų draugi-

Kiaušinių boikotas jau 
apėmė New Yorką, Brook- 
lyną ir Yonkerį, Seredoj 
tapo pagarsinta kad kiauši
nių tuzinas atpigo ant pus
trečio cento.

Pajieškau sesers Marcelės Jonai lat
tes; Kauno gub. Telšių pav., Ker
ių sod., Ilakių parapijos. Aš paei
nu iš Virsulų sod., Ilakių parapi
jos. Meldžiu atsišaukti, arba kas 
ją žino pranešti. Joaas Lekstis, 
140 York St. Brooklyn, N. Y.

PAJIESKOJIMAI
Užeikit ir persitikrinkite

442 Grand St, 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone Stagg 3584.

V. VAIVADAS 
SPORTING CAFE 

Puikiausia ir švariausia

i 
d

pirmų lokei).j. ( prr'.iK.urni ,r Ur.ylw. »
l’ri’ ui ki 10 " tuoį.tir. g.ti> .1 li'I-ci;-) |

MOIITEH.O CMiltSWOEHCF school. |
----- o

TEISINGIAUSIA UŽEIGA
2SS WYTHE AVE., kamp. Narth 1* 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone Gre«npoint 6811.

į nmoiejs - .s Ic'rjaw rnoF?Rl ) 

r hlbeli ir Miškai«
i

3

JOKŪBAS KANCIERHI8
CAI’M

Faktla- 
vingei pri
imam k«- 
nogražlM*- 
(dai fr vf- 

aadoa 
teini n gų 

tfldą.

Brooklyno ir apielinkes 
^7- '(Lietuviams.

Lietu viskas Kon traktorius.
Padarome visokį darbą prie naujų 

namų statinio ir senų pataisimo. Iš- 
plastavojam, išeimentuojam ir 1.1. E- 
sant reikalui, kreipkitės pas:

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

RESTAURANTAS

Telephone 1950 Greenpoint.

Dr. H. Mendlowitz I

Gyti,m ligoniu.* įvairiomis ligomis, 
o ypač mano specialė 

lai motvru
( st;:

H : N D U) WITZ

27£ Cefį'y ?>t., Brc<»klyn,N
Kampas So. l-mos gatve?.

[£

$1 ant R ANKOS
$1 ant Savaitės

Pagamina geriaualua llalHvltkiu 
valjfius. Pietus galima ;.a'jti Ht 
29e ir tfic.

25° o iki 50*
Jai pirksi pas

Maliatiską ir Vidžiūną

Norinti platesnių informacijų ar
ba.AGENTO, kreipkitės žemiau 
paduotu adresi 
arba teiephonu.

Agentas
Vaicekauskas

4’263 South
6075 South

Alijošius Grinkevičlsc
1 HOPM 8T„ Cor. Roebling

BROOKLYN, N. I.




