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

Lietuvių Socialistų Sąjun- - 
ga turi įgyti nuosavus rū
mus. Aukauki t ir skolin

ki! tam tikslui.
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burg. - vietos;
Graikijoje jau musasu

PETRAPILIS.

AUTOMOBILIAI “DAR 
BUOJASP CONNECTI

CUT.
Hartford, Conn. — Per 

vienuolika menesiu šių me- 4-

Clarksburg, M’. Va. —Du 
vietos anglu dienraščiai pa
brangino kainas iki 3 centų.1

Lincoln Neb. — Lincoln

MUŠYS ATHENUOSE
Nors Graikija nekariau

lijo j suvažinėjo 163 žmo
nes. Viename tik lapkričio 
mėnesį suvažinėta 22 ypa- 
tos.

nuo .1 iki 2 c. graikų armija nusiginkluo-

• 'GRAIKIJA ATSISAKO 
IŠPILDYTI TALKI N INKŲ 

REIKALAVIMUS.
Pereitame “Laisvės” nu

mery buvo minėto, kad 
G raikijos revoliucionieriai,

lai. Juridinio Biuro prie D. 
■“I K. Tatijanos Komiteto spa-l

Rusai padeda Rumunams
RUSAI GELBSTI 

RUMUNAMS.
Netoli B u c n a ręsto,

ta išleisti savo įstatų ir 
vyriausybės cirkuliarų lei
dinį, paliečiančių tremtinius' kokia 16 mylių už miesto, 
ir apskritai nukentėjusius eina titaniškas musys tarpe 
nuo karo.Leidinio redaktorę vokiečiu ir rumunu. Nuo 
kuopelė susideda iš 3 žnw- pasekmės to mūšio prigulės 

Bucharesto likimas.

KODĖL PABRANGO 
SKUROS.

Lynn, Mass. — E.

j BUFFALO LAfKR'.ŠČIA1 išvytiami franeuzų valdiniu- į 
Ikus iš pačto ir telegrafo o-' 
I pora torius.

fš Londono dabar prane-;uzio 
i ros

... i ie v 1A-- 'Kama nuo vieno reikalaus, kad Suv. XalstquI j 
valdžia pradėtų generalį ty-| . XT . 
nnejmą delei odų pabran-i , - . r, .. J ‘ 1 dare, ka ir Bull<imo. L v. .’

KAI? >.
Y., 2 i. gruo-l 
žasti' ^’popie-' 
o. vie os pen-. - . cL. . viii ir franeuzu
n c z»i • 11 11 • > !.’ z»' /» ‘ 4 # *■ •

••.sulojo mušys Athonuo-
. i n-s naciu Akropoliu.
Du franeuzų karės laivu p? 
jo i Bhalerono uosta ir 

bombar-

■ daugi talkininkai pripažįs- 
ita. revoliucionierių valdžią, 
| todėl pareikalavo, kad Grai
kijos karalius išduotų jiems 

. ■ . visus ginklus iki paskirtam 
T1,1 HBn - laikui, t. y. iki 1 d. gruodžio.

!Graikijos karalius lalkinin- 
Įkų reikalavimo .neišpildė.
Dabar talkininkai mano jie-}

nių: Seminino, Kelpšo ir 
Šalkauskio.

Sekcija tremtinių klausi
mo medžiagai rinkti prie 

įD. Kun. Tatijanos Komiteto

SAKO, BUCU AREŠTAS 
PULS.

Amerikos ambasadorius 
Buchareste p. Vopicka pra
neša Washingtonan, kad 
mažai tėra vilties, idant Bu- 
charestas išliktų rumunų 
rankose. Centralė Rumuni-

rengeisi prai 
duoti miestą, t ’

no mis neatėjo tikrų
iš Rumunijos, kuriuose ru

isavo spalių 14 d. posėdyje | Rusai nutarė ateiti ru 
[nusprendė kreiptis į viso- |mimams pagelbon ir prade-!visns

ir privatinės ir net į atski- kas Karpatų 
rus žinovus žmones suteik- te, kur atakuoja 
ti Sekcijai tam tikru ži- plote 200 mylių.

žinių kraustė i Jassus, 200 mylių 
;nuo Bucharesto. Talkininkų 
ambasadoriai taip pat ap
leido Bucharesta, palikdami 

■ "> reikalus vesti Ameri
kos ambasadoriui. Patsai 
'ambasadorius Vopicka liksis 
Buchareste, tik ambasados

BOIKOTUOJA KIAU
ŠINIUS. KO N- Kai)) praneša Londono 

i“Daily Mail”, mušys prasi-'

atiduoti vi
sus ginklus revoliucionierių 
valdžiai.

šyti tautinių

ei t i ninku
’ ran-

Lietuviu

jono konferencija. 1 
ro, 16 gruodžio ien

kla k 1
:is s pe

stacija. Prasidėjus mūšiui, 
Athenuose įvyko panika ir 
visos dirbtuvės užsidarė.

pranešė, kad jis savo kariu- 
menę išsodins Pi rėjoj ii

mu bendrai dirbti 
ja uos Komitetu ir 
atlikti darbų, gana plačiai I 
sumanyta. j

tai)) pat pra-1 mj atakos prasidėjo Dobrud! ,.s y^aiKijos įsvi 
organizacijų žoje. Dubrudžos fronte ru- trij’os ir Vokietijos 
įve sekcijas, sai-rumunai naudoja 

klausi- |vokiečius šarvuotus 
su Tati-' (tanks). Du iš tų karų su

amba
sadorius, Amerikos atstovas 

karus Dropfer parėmė jų reikalus.

ATVEŽĖ RUSŲ AUKSO.

nutarū pradėti boikotą 
kiaušiniu ir sviesto.

Portland, Ore., moterįs 
taip pat nutarė apskelbti 
boikotą kiaušiniams ir svie
stui.

Cleveland, Ohio, gaspadi- 
nės taip pat prisideda prie , 
nacionalio boikoto. i

Toledo, Ohio moterįs at-paz!uos ,s vakaro, 
Mšaukė prie savo miestojrilinnta nakvynė, 
majoro, reikalaudamos, kadi Nedėlios vakare, 

* jisai pakviestų visus Ohio pasibaigus,
valstijos majorus dalyvauti 
boikoto kompanijoj.

••i<» at-
1 •< D.‘i-

r-mfe-

Athenai ištiesti bus bom
barduojami, jeigu Grail 
valdžia neatiduos taikiniu 
kams visos artilerijos ir 
visli šaudyklių.

Manome, kad taip susidė- į 
jus aplinkybėms, kuomet tal
kininkai galutinai sum in-

- Įduota jiega gins savo sos- 
’ įtinę.

Talkininkai jau baigia

■’dd.
kalbės

M.

DIDISIS AUSTRALIJOS
STREIKAS UžSIBAI-

Melbourne, Australia, I 
d. gruodžio. — Didisi

b orinčių Australijos

daug kas prigulės. “Koel-'iš Japonijos laivas, kuriuo- 
nische Zcitung” talmna pra-,nn atvežė 58 milionus rusų 

|popierinių pinigų ir kelis 
j šmotus aukso už 32 milio- 

nu. Visa ta suma adresuo- 
von Ma- *a Morgano bankui. Sykiu
rie Arges ant ^a’vo pribuvo iš Pet

rogrado tris finansų minis
terijos valdininkai ir atvyko 
j New Yorką. Visi pinigai 
išsiųsti iš Petrogrado.

rusų kariuinenės pribuvo 
Bucharesta.

UpPS.

MIESTAS PARDUODA 
ANGLIS.

Muncie, Ind. — Šis mies
tas nutarė patsai pardavinė
ti gyventojams anglis. Mie
sto taryba paskyrė $15.000

Tikimasi, kad 
J. B. Smelstorius, 
■vičius, Žiurinskas,

ta, Graikija gali apskelbti 
jiem karę. Manoma, kad

GAL IR PRALEIS/RAFA v n ; > r>., ■ i
TARNOWSIQ. V* " x'“‘«>l-|

IR VĖL SUBMAR1N0S.
iziu. jJūimmmKdį grj-i Gandas, kad-v 

;žo prie darbo. Laike strei- marinos randasi 
aiškiai išreiškė |ko buvo daugelis susirėmi- pakraščiuose, 
kad Anglija ne- mu policijos su streikie- dyn ir laivų kompanijoms Į

Amerikos laiko, rusų valdžia iš 
vis eina

talistams už amunicijų 3606

Akelaitis, Klinga ir kiti.
Konferencija bus tuo į- 

!domesne, kad joje bus svar
stoma apie Tarptautinę.

LSS. 6-to Ra j. org.

ventojai tiek mokės už ang
lį, kiek pats miestas mokės, 
dadėjus atgabenimo lėšas.

Tai jau antras miestas 
Indianoj užsiima anglių par 

• davinėjimu. Pirmuoju yra 
Terra Haute.

5 Thomas Park,

tik šioji apskelbtų taikiniu- ’ambasadoriui grafui Tarno- 
kanis karę. wskiui atvykti Amerikon.

■Anglija, nors iš karto tam 
pasipriešino, turbūt atmai- 

LENKIJOS KARIUME- I1VS saV() nutarima.
NĖS VADOVAS. i

riais. Ar darbininkai kovą daro daug baimes ir nuosto- dolerių,
laimėjo, laikraščiai neprane

KIEK UŽMUŠTA LAIKE 
MEDŽIOJIMO.

Chicago, III. Penkiolikoj 
valstijų laike rudeninio me
džiojimo sezono užmušta, ne 
zuikių, ne — bet žmonių net 
86. Sužeista mažiau, nes 41.

GERAI PELNĖ Už 
OBUOLIUS.

Martinsburg, W. Va. — 
John Miller,obuolių karalius 
Berkeley paviete, padarė 
šiais metais iš vienų tik 
obuolių $200.000. Jis parda
vė 45.000 bušelių.

SUV. VALSTIJOS TVAR
KO S A NT DOMINGO

REPUBLIKĄ.
30 d. lapkričio sekretorius 

laivyno Daniels pranešė, 
kad jis paskyrė savo laivy
no kapitoną Sant Domingo 
republikos karišku guberna
torium, nes toj šaly greitai 
vėl kilsianti i

Su v. Valstijų valdžia ne- 
žiopso, bet elgiasi taip, kaip 
talkininkai su Graikija. Ir 
tas daroma neva dėl Santo 
Domingo republikos gero
ves, dėl palaikymo ramumo 
ir tt.

riumenės vadu paskirtas 
grafas šeptickis, brolis Lvo
vo arcivyskupo, kuris mirė 
Rusijos nelaisvėje.

FRANCUOS SKOLA KA
RĖS REIKALAMS.

MAIŠIUKAS MILTŲ $40.
M o n a s t y r i u s, Makedonija. 

— Amerikiečiai, — kurie 
gyvena šiame mieste, yra

mas čia nesvietiškai pa
Paryžius. — Oficialiai pa- brango. Už maišiuką miltu 
” ' . kad nu0 I’radžl<’s reikia mokėti $40.50.

lių. Kasdien laivu kompa
nijos gauna bevieliniu tele
grafu perspėjimus, kad pre
kiniams laivams gręsia pa

siuntinėja, teisingų žinių 
nėra, bet spėjama, kad tal
kininkų sargybiniai kreise
riai, kurie plaukioja Ame
rikos p a k ra šč i u ose.

ANGLIOS VALDŽIA IMA 
J SAVO RANKAS ANG

LIŲ KASYKLAS.
Londonas, 30 d. lapkričio. 

— Britų valdžia oficialiai 
paskelbė, kad nuo 1 d. gruo
džio kasimas anglies pieti
nėj daly Uells pereina j val
džios rankas, Mat, čia iškilo 
ginčai tarpe darbininkų ir 
kasyklų savininkų: darbinin 
kai pareikalavo pakėlimo 
algos, o kasyklų savininkai 
atsisakė jų reikalavimus 
išpildyti. Pirmiaus valdžia 
bandė darbininkus su darb
daviais sutaikyti, bet neat
siekus savo tikslo, viską į 
savo rankas paėmė.

skelbta, 1 
karės iki 31 d. kovo 1.917 
m., Francijos skola, padary
ta karės reikalams, sieks 
14,500,000,000 dolerių.

Reiškia tiek karės dievai
tis prarijo pinigų ir paskui 
tą sumą turės sudėti i .

BAISI AUDRA, 300 ŽMO
NIŲ UŽMUŠTA.

Londonas, 2 d. gruodžio.
— Pondicherry, Indija, iški
lo baisi audra (ciklonas) ir 
padarė daugybę nuostolių.
300 žmonių užmušta, dauge
lis namų sugriauta.

BRITŲ NUOSTOLIAI.
Londonas, 1 d. gruodžio. 

— Oficialiai paskelbta, kad 
per lapkritį men. visuose 

ne frontuose britai netekę 2,- 
tęsimą visą bėdą verčia antikas kitas, kaip tik darbinin- 351 aficierio ir 72,299 ka- 
.............. . kai

VĖL KALBA APIE 
TAIKĄ.

Vokietijos kancleris von 
Bethman Holweg vėlei kal
ba apie santaika ir už karės

re voliucija. talkininkų. reiviu.4

TAI NE LIETUVIAMS 
GABENS TĄ MAISTĄ

IR DRAPANAS.
20 d. gruodžio iš New

KONSKRIPCIJOS BILIUS Yorko uosto išplauks Ame- 
Washinteon D. C. — rikos transportas “Caeser”, 

Chamberlaino bilius, perma-!kuris Syrijon 2.500
tę visuotiną kareiviavimą tonų maisto ir drapanų ver- 
Amerikoj, bus įneštas, kaip $^0.006L
tik atsidarys kongreso po
sėdžiai.

■•irs?

f

Įk^i^
S

■ /s.

Turkijos valdžia jau 
davė galutną savo sutiki
ma, kad Amerikos raudona- 4- 7

REIKALAUJA UŽDRAUS- jos pusmėnuliu išdalintų tą 
i TI GABENT MAISTĄ, maistą ir drapanas nuken- 

Minneapolis, Minn. —Šio* tėjusiems nuo karės Syrijos 
> valstijoje renkama para< gyventojams.

i po peticija į kongresą, " ‘ _
id uždraustų gabenti mai- siųsti nei maisto, nei dra-

_,tą Europon. panų. Anglija neleidžia.

TI GABENT MAISTĄ.

Lietuvon negalima nu --

panų. Anglija neleidžia. Amerikos ambulanso žmonės Solonikų fronte.

MURATOVO ŽYGIAI.
Valstybės Tarybos narys 

Muratovas yra siųstas į Si
birą ištirti odų rinko. Karo 
pramonės centro komitetas 
gavo telegramą iš Omsko 

; skyriaus, kad Muratovas su
laikęs žaliosios medžiagos 
įteikimą įstaigoms. Žalioji 
! medžiaga esanti leista su- 
|pirkinėti privatinės pramo
nės sąjungai, kuriai nerūpi 
visuomenės organizacijų ap
siimti darbai. Visuomenės 

j organizacijos atsidūrusios 
j kebliame padėjime. Todėl 
karo pram, centro komite
tas tam tikrais prašymais 
kreipėsi į prekybos ir pra
monės ir karo ministerius.

Berlynas, 30 d. lapkričio.
— Čia gauta žinių, 
pastaruoju laiku -du 
transportu su L- 
Baltijos jūrėse užėjo 
minų ir nuskendo.

kad 
rusų 

kareiviais 
ant

natiWMi
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Laikraščiu ir Gyvenimo Apžvalga
kties tinkamiąusią kandida- galvystės. Yra ir daugiau vienuolis) ir laikė misijas. Iteraturos rinkoje pirmeny- 
ta į prezidentus. Kad dau- priežasčių, bet didžiumoj Aplankė per mėnesio, laiką bės paima klius amerikie- 
gelis socialistų simpatizato- atsitikimų anemija yra prie-į 7 Sotlandijos lietuvių kolo- čiams.

»

Ir kaipgi Britanija nesi-Į du Lietuvos šelpimo Fon- Itiškas algas ima, ir, be ma- 
glaus prie Rusijos, kaipgi -1------- ~ i................................
nerodys jai savo širdies šil
tumo, kad 1913 metais įga- 
bentuJUisijon savo tavorų 
už 170 milionų rublių, 
1915 m., karės metais, 
282 milionu.

Vokiečių biznieriam iš 
kojų išmušama papėdė.

ov u z

po

žiu-

rių balsavo už Wilsona —Įžastimi. Anemija gali paeiti nijas, kuriose pasakė apie 
tą pripažįsta ir socialistų ir nuo tyro oro stokos, nusise-50 pamokslų ir išklausė iš-
. . . . • zzrrti i t 1 i — • • __   •    .1 .. ._ • I _ v • j • ♦ z>zxz> v •

das visuomet siuntė aukas, ’ža ko, padaro tiek išlaidų, 
kuris yra pirmininku Agro- ,kiek surenka per prakab 
nomijos draugijos ir kuris bas. 
šiuom laiku kalėjime sėdi. 
Antanui mes velijam viso 
gero, bet aukas norime sių
sti Jono vardu.

Ir visur, kur tik įvyko bo- 
stoninio tipo sutartis, siųs
kite dvyliktąją dalį 
Jono Vileišio vardu, 
nutarta, taip ir turi 

—o o—
JIEMS RŪPESTIS.

Šiame “Laisvės” n-ry 
skaitytojai turi LŠF. atskai 
tas už spalių mėn. Išlaidų 
skyriuje skaitome:

“p]). Bulotos ir Žemaitės

anku 
Tai]) 

būti.’

pragyvenimo ir važinėjimo. . . v . v. .-............... bininkų priešo ir žinodami,su prakalbom lėšos už bir
želį mėn. 1916 — $203.90.” .

Taigi, ir pragyvenimo ir 
ge Iškeliu ir gatve karių lė
šos mėnesiu laiko abiem L. 
ŠF. svečiam tik du šimtu te-

pitalistų dienraščiai. Grau
džią durną dūmoja ir sena- 
sai “Eagle” ir “Standard 

j Union” ir “Daily Times” Ir 
l" kaipgi nesusikrimsti! Jau 

antra socialistą siunčia

New Yorko valstijoj vis 
labiau besiplatinant min
čiai, kad ir bažnyčios turi 
mokėti mokestis nuo savo 
nuosavybės, kapitalistų dien 
rastis “Sun” gudriai atsa
ko: bažnyčios savo kunigų 
pamokslais atsimoka miesto 
ir valstijos valdžiai.

Buržuazų žvilgsniu 
rint, atsakymas labai
mintingas. Savo pamokslais 
kvailindama žmones, bažny
čia geriau, negu Pinigais, ĮspaiH]a rnato> kad 
prisideda pi te palaiky mo !priepU()]amai Įvyko, 

•kapitalistiško surėdymo. L d soc;apstaį ' ••
n- i _ j (]ekinR-0S
Tūlas Brooklyno teisėjas, | ?_

kalbėdamas prieš gimdymo kiauS;.) “Ean]e’ 
kontrolę prasitarė sekamai:
Lincolno motina buvo silp-;lage» apygardose didžium
aute fyziškąi ir bėdina so
cialiai. Jeigu ji butų susi
laikiusi nuo gimdymo, Ame
rikai butų pražu
vęs tokia didvyris. kai]) 
Lincoln.

Ponui teisėjui, reikia pa
daryti dvi pastabas. Pirma 
— nieks juk ir nenori, kad 
kas nors prievarta susilai
kytų nuo gimdymo. Kaip 
Lincolno motina tame daly- 

’ ke turėjo laisvę, taip ją te
gul turi ir visos kitos moti-

i nos.
Antra— pono teisėjo no

rėtųsi paklausti, ar norint 
kad iš bėdinų tėvų gimtų 
vienas Lincolnas, būtinai 
reikia, kad biedni tėvai, kad 
ir prieš savo norą, pagimdy
tu tuksiančius idiotu? * L

demokratų vadai. “The New įdėjimo namie ar darbe, vi- pažinties apie 600 žmonių. VOKIEČIAI LIETUVOJE 
York World” stačiai tvirti- durių užkietėjimo, saužagy- Kaikurie parapijų klebonai ( GAUDO VYRUS KA- 
na, kad Wilsonas nusinešė 
500.000 soc. balsų. Dalykas, 
mat, tame, kad mažiau su
sipratę darbininkai, tikru 
amerikoniniu vaikiškumu, 
patikėjo, kad Wilsonas esąs 
unijų draugas ir eisiąs už 8 
vai. darbo dieną. Bijodamies 
Hughes’s, kaipo atviro dai

Ir vistik tie musų politi- 
įtiški priešai sėja neapykan
tą, platina neužsitikėjimą,

i lionijų matomo,
K a ui tali st u ' 

tai nei 
mato,

Jrook-

mažiausių “pečių”. Ten kur 
niekuomet neužklysdavo Ba
sanavičiai, Yčai, Gabriai,

susirupines .
— kad jau

senute Žemaite ir A. Bulo-

Whitehorn? Brooklyno sene 
mano, kad tai ačiū ateivių 
priplūdimui Brooklynan au
ga socialistiškos simpatijos.

Taip, Brooklyno politikie
riams praėjo saldaus 
gojimo dienos. Jiems 
toliau tuo labiau 
susidurti su socialistiška lio- 
gika ir nuoseklumu. Nujau-

26 d. lapkričio Chicagos 
katalikų bažnyčiose rink
ta petragrašiai: šventojo 
tėvo rūmų ir reikalų palai
kymui. Manoma, kad kolek- 
ta siekia $100.000.

Tai vienoje tik Chicagoje, 
o kur kiti miestai ir mieste
liai!

Kuomet rinkta aukos nu
kentėjusiai nuo karės Lie* 
tu vai (o ne Rymo kardino
lams ir popiežiui), tai viso
se katalikų bažnyčiose per 
visą Ameriką vargiai sudė
ta koks tūkstantis.

GAUDO VYRUS KA
RIUOMENĖN.

švedų laikraščio “Al- 
įtonbl” korespondentas, esąs

-____ , mi-
Kitur pa- nčtan laikraštin sekančių 

žinių.
Maršalas Hindenburgas į- 

gijęs beveik diktatoriaus 
i teises komanduodamas vy
riausią sąjunginę kariuome
nę rytų fronte, pats jieško 
naujų rezervų savo kariuo
menei papildyti tarp Lietu" 
vos ir Kuršo gyventojų. - 
Tečiau šaukimas kariuome- 

. - . . . nėn Lietuvoj ir Kurše Hin-
les ir tenai persėdėdavo vi- denburgui nevyko. Kurše 
są vakarą.. Badavę panašių jaUnų, šaukimo metų, vyru
li moterėlių..’ . . . įęi] beveik visai nebuvo, nes

Iš misijų. į saliuną! lai :]<aikurie jų buvo išėję ank- 
' ščiau latvių batalijonuosna, 
po kaikurie išbėgę Rygon.
iKaslink Lietuvos, tai lietu- 
iviai, pamėginus juos gaben
ti Vokietijos gilumon, iš
sisklaidė po miškus, pelky

nus. Tuo tarpu Hindenbur- 
Igas įsikibo lenkų. Legijono- 
rio Pilsutskio lydžiamas, 

'Hindenburgas aplankė Kra- 
kuvą, Varšuvą, kur įsa
kė sudaryti lenkų legijonus, 
iant kariuomenėn visus šau- 

ikimo metų vyriškius.
Kalbama, kad visi lenkų 

(legijonai bus suvesti į ats- 
jkirą lenkiškąjį raitelių kor
pusą. pavadinus jį lenkų 
armija, Pilsutskio vadovau
jama. Šita naujoji armija, 

_ sako, pakeisianti dalį bava- 
dakciją parūpinus Ameri- armijos, veikiančios į 
kos lietuviams darbiniu- žiemius, nuo Pripetės, prin- 
kams tokį švaruti, toki turi- co Leopoldo vadovaujamos, 

‘Darbininku Kalen- jsiunčiamos gen. Lincigeno 
Gražios padėkos tu- armijai, veikiančiai pas 

red. [Vladimierą - Volinskį, tal- 
o kon.

i SVETIMTAUČIUSPAUDA 
APIE MUS.

“New Yorker . Evening

stės, prasto maisto ir tt.
Norint ką nors patarti/ rei-[viai, išgirdę apie 
kia daug ko išklausinėti pas misijas, prašė kun. Audru 
ligonį ieikia neictai jį ge- ską padalyti misijas jų pa- fronte paduoda 
rai išegzaminuoti, ir ---- ........

ingiai, kur gyvena lietu- 
lietuvių

kad Benson nepraeis į pre
zidentus, jie atidavė balsus 
už Wilsona.

Oi atsilikę, labai, labai 
atsilikę musų žmones politiš 
kam susipratime. 

—o - o—
Tuojaus žada įsikurti na- 

cionalė, ant visos Amerikos, 
gimdymo kontrolės (Irau-

. !>ranc^aInot, kodėl pečiui 
j Birth Control Review , ku-• .........
rio redaktorių yra ponia M. Į 
Sanger.

Vienu iš vadovų naujo 
judėjimo bus Dr. Blossom.

tik rapijų lietuviams. 1
galima tįs žmonės prašė kun. mi- 

duot tinkamą patarimą. Iš sionicrių pas save ir labai į 
■šito mano trumpo atsakymo apgailestavo, jei kur kun.' 
yra aišku, kad visokie toni- Andriuška negalėjo nuvyk
imai, visokie muilai, mostįs ir' ti. Kitu atveju kun. An-1 
kiti išgarsinti neva vaistai driuška žadėjo 
nuo plaukų slinkimo nėra, vietų apvažiuoti, 
verti ir pa])rasto vandens, [noriai lankėsi 

- nors vietomis

J. J J-k u s rašo:

va

i didmiesčiu užima, dideles į 
i minias i)* didelius žiupsnius 
laukų, aniem ponam visuo
met buvo atdaros viešingų 

i klebonijų duris, aniem po~ 
inam klerikale ir tautiškoji

mie- 
juo 

prisieis

netyčiom, meta mintį: o ar 
jau ne metas butų repu Mi
kėnam su demokratais su sl

Kuomet jie tai]) pradeda 
šnekėt, mus linksmumas su
krečia: ištiesų musų įtek
mė auga!

—o -o—
DEL TOS VIENY-DAR

nėščia, jeigu ji po gimdimo 
šiuntiu pV-i'LūnnTšbanldetuJ^V10 kl.K,ik! h 
automobiliu ir šiaip jau vi-i -■ . .. o 
sokeriopiausiu įstaigų. Visai 
kitokioj scenerijoj veikia A- 
merikos lietuviu darbininku, . . ........ z: : tč-p i žn-u : * t.? gos, kad apsivaisinimas - svečiai, Lšr. kalbėto ai. Ju s ’ rr . ... . t

...................r da nėra tu- 
; rojus mėnesinių nuo gimdy-

♦ mo laiko?
Atsakymas.— Gali. Mėne

sines nėra būtinai reikalin-

An- 
daugiau 
Žmonės 

į -misijas, 
atsitikdavo, 

S VALGIUS.’kad išėję į misijas kaikurie 
i vyreliai užsukdavo į smuk-

nevalgyti
mesu ir

'.v,, davo ir Amerikoj, kuomet iriau ... . . _ . .v čia lankėsi kapucinas.

Atsakymas. — Kada mė
sa, blynai, ar kiti daiktai 
kopiami skauradoj, tai var-1 
tojama pusėtinai taukų, ku-

jau burnoj seilių fermentas 
veikia ant karbohydriniu 
maistų, tokiu kai]) duona, ■ 
bulvės ir panašus maistai. 
Pilve reninas veikia ant 
pieno maistų, pepsinas ant 

iproteidų, tokių kaip mėsa, 
kiaušiniai ir tt. Kada mais
tas yra taukais apveltas, 
ant jo nedaroma jokia vei- ŠAUNI DOVANA.

Sveikiname “Kovos”žarnas neateina, nes tik žar
nų pradžioj susitinkame su 
fermentu, kuris veikia ant 
taukų ir išskirsto juos į 
glyceriną ir riebiąsias rug-’ningą 
štiš. Tuomet tik gali kiti dorių”.
fermentai veikti ant karbo-įri susilaukti “Kovos” 
hydrinių ir proteidinių mai
stų. Aišku, kad taukų ne- 
prileidimas burnoj ir pilve 
(atsukančiai veikti kitiems 
i fermentams sutrukdo gro- 

-i ,t r , . .. Jmuliavimo procesą. Prasi-
stymą, skoibutą ai lutas deda maisto rūgimas, ge- plaukia Sąjungos

iriau sakant, puvimas, iš ko maišiukai darbininkiškų vo numery, nuo 29 d. lapkr.
[seka įvairus symptomai ir kvoterių. Tų pinigų, tų ne- talpina gan bešališkai pa-
įvidurių užkietėjimas. Ne lemtųjų pinigų tai]) reikia rašytą tūlo lietuvio, to dien-
tik skauradoj kepti maistai musų socialistiškai agitaci- [raščio skaitytojaus, laišką.
nėra gerai valgyt, jei jie jai. 'kame kalbama apie Lietuvos

ekonomišką
i su- Lietuvos pavergimą, apie 

\darbininkiškų ir tai kai]) atsiliepė ant Lie
tuvos gerbūvio muitų su-

gi neužkenkia apsivaisini- 
(mui. Čia turiu pastebėti, 
i kad daugelis moterų žindo 
kūdikį net po pusantrų me
tų, dvejus, metus ir ilgiau, 
manydamos, kad žindymas 
prašalins ajisivaisinimą. Jos 
.kankina save ir duoda labai i
blogą maistą kūdikiui, nuo 
ko jis gauna kaulų neišsivy-| 
styma, škorbuta ar kitas 

POPULIARIš- ligas, nes motinos pienas po1 TYA'W'l'MlkY v • i 1 1 •

ninis kalbėtojų darbas, o( 
kiek šnairavimo, kiek sker-į 
sakiavimo, pagiežos net, rei
kia jiems pakelti ir tai, ne 
tik iš klerikalu ir tautinin
kų pusės, bet ir iš pusės tų, 
kurie sakosi esą Europos 
lietuvių demokratijos atsto
vais!

nuo sąjungiečių minios, 
ta padėka bus smagiausia 
jeigu ji apsireikš uoliausia
me platinime darbininkų 
metraščio. Tegul už sociali- 
stiškų publicistų darbą p Mail” (neutralis, tačiaus su 

kason simpatija dėl vokiečių) sa- 
1 • vi I «

----- () :. O------

E. DEBS !
KESNIS, NEGU ALLAN 

BENSON.

Drg. Allan Benson, soc. 
partijos kandidatas į prezi
dentus pastaraisiais rinki-

metii žindymo yra labai pra 
stas maistas kūdikiams. 
Vienok jos patiria, kad vie
ną kūdikį bežindant jau ir 
kito prisieina laukt. Nega- i 
Įima pilnai užginčyt, kad 
tūluose atsitikimuose žin- 
dymas nenutolintų šiek tiek 
apsivainimo, nes tūlos mo-- 
tinos gana nusilpnėja ir 
tik todėl mėnesinės nepasi- 

! rodo, o mėnesiniu laike 
gimdos gleivine plėvė atšvie
žinama ir parankesnė kiau- 

“ smėlio apsistojimui. Kita,1 
žindančios moters ir lytiš- 

valstijoj) socialistų kandi- kus susinėsi mus paprastai 
i datai į valstijos legislaturą [furį rečiau. Bet žindymas ii 
Įgavo suvirs 50.000 balsų,1

- . m . <. I tuo tarpu, drg. Allan Ben- 'į>TažU neapsaugoja nuo ap-,p f
nos aukų sumos. Taigi, mo-‘son gav0 tik 31.000 balsų; i.Kc .t0>
raliu žvilgsniu žiūrint, mes_New"Jersey

žodžiai “ Nauji e- 
Mes manom, kad

Keli 
nom”. 
klausimas apie bendrą dar
bą Lietuvos šelpime šiuomi 
laiku turi tik teoretišką ver
tę. Praktikos žvilgsniu nieks 
nieko nedaro. Kad mes sto
jam už trečdalį tai todėl, jog 
manome, kad daugiau nega
lime reikalauti. Ligi lietu
viu dienos musu fondas su
rinko, daug maž, trečdalį 
visos aukų sumos, suplauku
sios j visus tris fondus. Ki
tokio geresnio kriteriumo

Debs. Veik vistu’, veik vi
suose stambesniuose soc. 
judėjimo centruose Allan 
Benson gavo daug mažiau 
balsų,negu partijos kandida-

Visgi, sviete dar kupina musV spėkos neturime.. Chi- 
avinų. Pridursime dar, kad nagoje, lietuvių dienoj, 
Vatikanas (popiežiaus įstai- musų žmones, taip pat, daug 
ga) yra vienatinė visam pa
sauly valdžia, kuri nesisu
ko kokiems galams leidžian
ti pinigus.

v <■ ------ ------’ ------- > ’ ’ .......... ■
maz, surinko trečdalį abel-l

New Yorke (mieste,

sumirkę taukuose, o ir šiaip | Be paprastos kalendorinės praeitį, apie 
.valgiai, turinti perdaug rie- dalies, be rūpestingai r * 
bumo. Daleiskime, labai rie- tvarkyto i 
bus viralai priveda prie darbininkams svarbių nuo-
vidurių užkietėjimo. Išrodo, tikiu kalendoriaus, be eilu- tartis tarpe Rusijos ir Vo- 
kad riebieji daiktai turėtų

galint atliekamuos plyšeliuos, mes dabartinę Lietuvos okupa- < 
juos su randam ten gražios, 

už- raminančios beleti
juos (šešios šventės, Pirmą kar- 

Virtos mėsos tą, Tinginė) tinkamų darbi
ninkams eilių, sveikatos 
straipsnių, straipsnių apie 
da r bi n inkii I n te mačio n ai ą, 
rašinių apie darbininkų pa
dėjimą Amerikoj, karę ir 
tt.’

Kalendoriaus rašytojai, 
visi perdėm vartoja popule-

čių ir aforizmų, Kalbėdamas apie

širdį ei ją autorius nurodo į raš
iklis tus vokiečių nacionalistų

Dr. T. Kochler’io ir Dr. P. 
Rohrback’o, kurie atvirai 
kalba apie lietuvių ištauti- 
nimą.

mažiau maišant 
tais maistais, kuriu 
trūkimas pilve veda 
prie puvimo.
ir pečiuj bei ant liepsnos 
keptos mėsos paprastai nė" 

, ra apdengtos tiek daug 
’ne.TS,n"’.. net.".'’ęi'Una.S.t0h. taukais, todėl jos geresnės.

, virimas bei pečiuj 
kepimas neretai sunaikina 
tūlus parazitus, kokie ne- 

PLAUKAI SLENKA. miršta greitame kepime ant 
D. P. P. klausia patarimo, ^auVa^’ ^)ač kiaali$a°j’ 
ip sulaikyt slenkančius ?J.a 11 klla ai !)01.a Prie7A; 

nuo galvos plaukus. Jis |SCllh Kodėl vilti valgiai 
skai- sako: ;sveikesni, negu kepti, bet

Ne tik ant suku

isivaisinimo.

aukų kontroliuoti. Kai]) ta- !natorrus, paduota 
tai atsilieptų ant spėkų San* (])a]SU| tuo tarpu už .............. .
tykių Lietuvoj — negali į- i Bensoną tik 10.500.• Milwau-' kai 
eiti sferon musų praktiškų pee paviete musu kandida

tai į kongresą balsų 
, mes dau- ėiumi tai}) pat pralenkė Al-1 

negalėsime pasiųsti ]an Bensoną. Terre Haute ii • • « • • • I 4
... > ne“|visame penktame kongresr

'natorhis, paduota 13.000
; AllanAntanas ar Jonas?

Tai ne skonio, ne simpa
tijos, bet principo klausi* Į 
mas. Tuose miestuose, kur 
lietuvių dienoje įvyko bos- 
toninio tipo sutartis, pada-, 
ryta nutarimas siųsti visas' 
surinktas aukas Vilniun 
sekamų asmenų vardais: ... 
Smetona, kun. J. Kukta, 
kun. Daugirdas, Kymontas 
A. Janulaitis, Dr. J. Basa
navičius, St. Kairis, F. Bu- 
gailiškis, Jon. Vileišis, M.
Biržiška, kun. Stankevi
čius ir A. žmuidžinavičius.

Taip nutarė So. Bostone, bėms ir ------- . ....
galo nesimato. Prieis prie kesnis, bet svarbiausia prie- slenka nuo sypnilio. 
to, kad į visas jų insinuaci- i , . e .
jas reikės atsakyti panie- kad daug žmonių, kurie bal- timo galvos odos vienos ar 
kos tyla ir ignoravimu. savo už socialistų kandida- kitos veislės parazitais.. Ke-

Mėnesį ar kiek atgal jie tus į mažesnius urėdus, pa- tvirtam nuo užsinuodijimų.
paleido paskalą, kad gerb. davė savo balsą už Wilso* Penktas gali.turėti, gent- lankėsi^
A. Bulota ir Žemaitė nesvie- ną, kuomet jiem reikėjo rin-tkartės palinkimą prie plika-Į Andriuška S. J.

- kombinacijų Amerikoj. Ar
Ivienai]) ar kitai])
Igiau i
IAgronomijos draugijai, i

...... ka<1. sl’ūkos tes:?|,ianl0 Indianos
Isurinkti — o jos tesą surin
kti tik trečdalį.

—o-o—
TIEMS APKALBĖTO 

JAMS.
Jau stačiai koktu ir pole

mizuoti su tais klerikalais ir 
tautininkais. Jų prieka- 

apkalbinėjimams

pabraukus galima matyti 
nemažai jų tarp pirštų.”

Atsakymas. — Kol nėra 
žinios, nuo ko plaukai slen
ka, tol negalima duot tin- 

i kaino patarimo.

• A. Montvidas.
; 315 No. Ashland Avė.

drg. E. Debs, kandidatas į 
kongresą gavo virš 1000 
balsu daugiau už drg. Al 
lan Bensoną. Tiktai vaka- ‘kaino patarimo. Vienam 
ruošė ir pietuose drg. Allan žmogui plaukai gali slinkti 
Bensonui pasisekė geriau. | del anemijos (bekraujės),

Kuo tai išaiškinti? Žino- į kuri gali būti liga pati iš 
nia, iš dalies tuo, kad E 
Debs buvo daug populeriš- kitų ligų.

NAUJI KAPAI.
Gabrielis Landsbergis, 

rašliavoje Žemkalnis, “Blin
dos” autorius, mirė Vilniu
je. Apie jo mirti trumputė
lė lakoniška žinia atėjo iš

Ir “Darbininkas” tuoj už
protestavo. Sąrašan, girdi, 
ne Jon. Vileišis įeina, bet 
Antanas Vileišis, daktaras. 
Jie nori Antano, o mes no
rim Jono, to paties Jono Vi
leišio, advokato, kurio var

to, kad į visas jų insinuaci-

kos tyla ir ignoravimu.

savęs arba paeiti nuo tūlų 
Kitam plaukai 

' - . Tre- 
žastis veikiausia, bus tame, čiam gali slinkti nuo užkrė-

savo už socialistų kandida- kitos veislės parazitais.. Ke-

supras. X įsi rašytojai, ga- stockholmo. 
mindami maisto kalendų- j Gimimu G. 
riui, vadavosi principu —ne* buvo ]jajoras 
daug rašyt, o daug paša- ]<auno gUb., 
k.vk " įdėjime jau varpininkų lai-

Seniau Chicagos J. Ilgau- kais dalyvauja, tankiai ra
dus leisdavo gan gerų ka- šydavo “Varpe”. Tai buvo 
Iv ii d 111 u, ) c t Ijk.... i.lci.t a- vienas iš uolių kovotojų už 

1*“1"- 1....... . v - n..... spaudą. Spaudą atgavus,
darbavosi, prie “Vilniaus 
žinių”, buvo tautininkas. 
Geriausia jam sekėsi rašyti 
scenos veikalai; žymiausias 
Žemkalnio veikalas buvo 
Blinda.

sai kalendorius muša ilgau- 
dinius savo sistemai iškurnu, 
savo mokėjimu visapusiai! 
apžvelgti gyvenimo nuotr 
kius. Mes manom, kad šiam 
kalendoriui ir Europos lite
ratūros išlepėliai nedaug ką

Gimimu G. Landsbergis 
iš Linkuvos,

JAU IR JĖZUITU 
ESAMA.

Netik kapucinų, bet jau 
ir Jėzuitų esama lietuvių 
tarpe. Kaip atsižinome iš 
“Rygos Garso”, tūlas Je- ’galės prikišti, 
zuitas Benediktas Andrius- | Dar kelios tokios knygos, 
ka apkeliavo lietuvių kolio- kaip Bebelio Moteris, Spar- 
nijas Škotijoj.

“Rygos Garsas” rašo:
Scotlandijoj pereitą mėn. TMD. leidiniai, dar keli ka-

kun. Benediktas lendoriai, panašus į Sąjungi rijoj.
(Jėzuitų ni kalendorių ir lietuvių li-.konseiyatyvus tautininkas, j

go — Socializmo Minties 
Blaivumas, keli pastarieji

Tamas Žilinskas, vienas i 
žymesnių Lietuvos pedago
gų, mirė Rusijoj. T. Žilir 
kas ilgą laiką mokytoja\ 
Veiverių mokytojų semin

Pažiūromis buvo

• - -K AitAi• JI. <
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Gui de Moupasant.

Kapinių lankytojai
Vertė švenčioniškis.

Penki draugai pabaigė pietauti, penki 
turtingi, suaugusio amžiaus žmonės, trįs 
vedę ir du nevedę.

Jie būdami jaunais, kasdien taip susi
eidavo ir, papietavę, kalbėdavo iki 2 valan
dos nakties. Tapę artimais draugais, jie 

savo kompanijoj jausdavosi labai smagiai, 
ir galimas daiktas, kad tai buvo geriausi 
vakarai jų gyvenime. Jie pliaukšdavo viso
kius niekus, apie viską, kas tik gali patrau
kti ir užganėdinti paryžiečius; pagalinus, 
kaip ir visuose dideliuose viešbučiuose, jų 
kalbas pagaudavo reporteriai ir savaip su- 
gromulavę, patalpindavo į rytinius laikra
ščius.

Vienas linksmiausių buvo Juozas Bar- 
donas, — nevedęs, visokiais būdais išnau
dojęs Paryžiaus gyvenimą su visomis malo
nybėmis ir smagumais, kokie tik turčiams 
pasiekiami.

Jis nebuvo dideliu girtuokliu ir ištvir
kėliu; tai buvo paprastas žingeiduolis ir, 
suprantama, nesenas žmogus, nes dar ne
turėjo pilnų keturių dešimtų metų, pasau
lio žmogus pilnoj ir plačioj prasmėj to

Tik pagalvokite, kiek ten negyvėlių, ATSKA1 1 A 
kiek Paryžiaus gentkarčių apsigyveno ant Lietuvos šelpimo Fondo Fi- 
to mažo žemės sklypelio, kiek ten visokių 
galvočių pavirto į skeletus ir ant amžių 
pasiliko duobėse,' ant kurių uždėta akme- 
nįs arba kryžiai? Tuo tarpu gyvieji tiek 
daug užima vietos, kelia baisų triukšmą, 
ir bildesį!..

Pagaliaus, ant kapinių galima užeiti 
žingeidesnių paminklų, negu muzėjuj. Ko- 
venjano kapas privertė mane prisiminti, 
—prisipažystu, nedarant jokių palyginimų, 
— apie prakilnų veikalą Žano Gužano: kū
nas Louiso Breve ilsis Ruano bažnyčios 
koplytėlėj. Aš jums pasakysiu, kad taip va
dinama dabartine gudrybė iš ten ir paeina. 
Šio negyvėlio, Loui Breve, paveikslas, iš
kraipytas konvulsijų, daug baisesnis už 
kitus negyvėlių paveikslus, kuriuos mes 
matome besitampant įvairiose koplytelė-

nansq Sekretoriaus nuo 
Spalio 1 iki Lapkričio 1 

1916 metų.

sas ......................  $11343.95
Per “Laisvę” nuo Ju- 

knaičio iš Australijos .<$5.00
Per “Laisvę” iš Tre* 

weskin, Pa. nuo Augš- 
č i au sios P riegla u dos
D r-jos 5 kuopos ... $20.00

Liet. Ukęsų Kliubas

$20.00
Per F. Baser nuo

The Bruner Woolen Co.
Girardville, Pa. ...... $5.00

Per “Naujienas” nuo 
vestuvių J. Rankausko, 
Rockford, Ill............. $11.00

įžanga nuo svečių

Ant Monmartro kapini'ų dar galima 
pasigėrėti puikiausiu Bordeno paminklu ir 
daugybe kitų. Ant Miurže paminklo ma
čiau uždėtą mažą vainikėlį. Kas ji uždėjo? L , 
O gal kokia nors kankinė, kuri dabar jau;maitos, sJdria Keistučio 
pasenus už miesto baigia savo amžį? juk Draugystė savo dalį De* 
Miurže — dainius jaunystės, o dabar jo Doit Mich. ..  ..............$15.32
kapas taip baisiai apleistas.

apėmė liūdnumas, tas lengvas liūdnumas 
kuris sveikiems žmonėms suteikia minti:— c

bet nesigi-
linantis į dalykus: jis iš savo patyrimų, 
matymų, sutikimų, pergyventų valandų ir 
iš visko, kas tik jam pasipainiodavo akyse, 
— tverdavo anekdotus, suteikdamas jiems 
meiliškus pamatus, darydavo komiškus, fi
losofiškus ir sykiu humoristiškus išsireiš
kimus, kuriais ir pagarsėjo ne tik tarpe 
draugų, bet ir visame mieste.

Jis visuomet buvo pietų oratoriumi. 
Jis kiekvieną syki pasakydavo kokią nors 
naują istoriją, kurios nekantriai laukdavo 
draugai. Pagalinus, jis pradėdavo pirmiau 
pasakoti, negu tie spėdavo paprašyti.

Jis atsisėsdavo prie stalo, atsiremda
vo alkūnėmis, pasistatydavo nedabaigtą 
gerti stiklą konjako priešais torelką ir rū

kydavo pypkę, pasinerdamas tabako du
rnuose ir karštos kavos garuose. Iš ša
lies pažvelgus į jį, rodėsi, kad jis jaučiasi 
savo namuose, arba panašiai, kaip dievmal- 
dingas žmogus užsidaręs koplytėlėje arba 
auksinė žuvelė akvariume.

Patraukęs kelis durnus iš pypkės, pra
bilo:

— Tūlą laiką tam atgal, su manim at
sitiko labai keista istorija.

Visi sušuko:
— Papasakok! Papasakok!

landa dar neprisiartino 
čia apsigyvenus.

nas leido nelabai malonų kvapsnį, kuris 
paėjo nuo mirštančių medžių lapelių ir 
silpnas, išblyškęs saulės veidas, rodosi, kal
bėle kalbėjo, kad nepoilgam ir tu čia atei-

kštynų pas Matuliaus- 
' į k'us, Searbo, \V. Va. .
2 ‘$14.05 ir nuo susirinki"

Imo pas Savilionius, New
ton Upper Falls, Mass.
$4.00. viso .............. ’$18.0

Per Wr. Damaševi-
jčių nuo pp. Bulotų ir

us, St. Louis, Mo. $5 
Nuo Lietuvių Lais- 
s Kliubo, Fitchburg,

kančiai: Chicago, Ill.
State St...........

Chicago, Ill. Halsted 
st......... .....................  $1-1.XV |

Už svečiu paveikslus $2.001
Chicago,‘Ill. 19 st. $26.701

t ,TX 1.... ' ........................50 tiškų čekių

Pp. Bulotos ir Žemai- 
.. ,j.. $11.50 tės pragyvenimo ir va- 

1 ži nė j imo su prakalbom
$74.10;lėšos už Birželį mėnesį

Už paveikslus .
Rockford, Ilk už ižan 

«. > <

1916
Už išmainymą priva-

$203.90

10
Už 5000 egz. Trumpa 

L istori-. ... $20.00 Lietuvos ir LŠF
III. $50.25 ja ............................. $45.18,

u z

Kewanee, Jll

Moline, III

Westville, 111. .

Money orderis prisiir 
t/cl S per J. K. Washk is 

neišmo- 
. . . . $.18.45 karnas '...................... $15.32
s ... $1.50; viso išmokėta per 
.... $39.05 Spalio mėnesį .......$425.31'
... . $1.00j Lapkričio 1, 1916 lie- 
.... $50.50 kiu pas LŠF. iždinin- 
s_... .$1.50 ką K. Šidlauską ..$13291.38 

| Viso įplaukė j LŠF.
.. . . $19.85 iki lapkr. 1,1916 $27554.16 

! Rugpjūčio mėnesio at- ‘

$2.00‘
. . $14.20 Detroit, Mich.

Nuo pavieniu Westvil- i
le, III. ..........

Terrė Haute, hid. .$21.30i f
Chicago, III. už ižan- ;sk:

gą .............................. $5.85 ma
Springfield, H!. . . . $77.63 f|a. Turėjo būti

Virden, 111. .
Benld, III. ...

įkyta, i
_____ išlai-

... $22.15 (](>s u(]u mėnesiu $431.46.
. . . $27.65 •
.............50 f

Maryville, Ill.........$22.71 j
Collinsville, Ill. ... $61.00į
Už naveikslus ..... $2.00.J ’

—< i o

St. Louis, Ill.

Aš palengva žingsniavau tomis negy
vėlių gatvėmis, kurių kaimynai niekad vie
nas su kitu nesusieina, nekelia puotą, ne
guli po du vienoj lovoj ir neskaito laikra
ščių. Taip bežingsniuojant, pradėjau 
skaityti užrašus ant paminklų. — tai ge
riausias ir smagiausias pašauly užsiėmi
mas tokiose liūdnose valandose, nes aš nie
kad taip gardžiai nesijuokiau skaitydamas 
juokingiausius veikalus, kaip kad skaityda
mas tuos užrašus. Ta literatūra, parašyta 
ant akmenų ir marmoro lentų, kur minu 
siu giminių išliejo visus savo gailesčio jau
smus, linkėjimus laimės gero pasisekimo ir 
linksmo gyvenimo aname sviete pasižadė
dami su jais greitoj ateity pasimatyti ir 
paspausti vieni kitiems rankas, tų kvaile
lių raštai žmogų labai užintėresuoja ir gar 
džiai pasijuoki.

■ Bet užvis labiausiai ant šių kailiniu

Per J. Waitaitis nuo 
vestuvių J. Pautkąusko

Montello, Mass..........$16.95
Auka nuo C., Matulis 

iš Stevant Point, AVis. $3.00 
nuo.

Drau- 
Racine 
... $13.50

Per J. Žemaiti 
Lietuvos Broliu

>
Wis.

Per A. Šimkūnas nuo

land, Ohio . . . 50

žymėta nuo ko aukos)<$35.45

Centralia, Ill.........$54.30
Christopher, Ill. . . $22.30
Buckner, 111............ $21.60
Herrin, Ill............. $82.65
W. Frankfort, 111. $83.25
Benton. Ill.
Dor ris ville 111. ... $58.25

III. ...$41.80 
lwa. .. $95.91

Des Moines, Iwa.

Bend], TU. už

J. I. Alexiui. • 
už įrašymą į 

kur pasakyta, ; 
kuopos nekuriu 

pažemino į

— Labai noriai tą padarysiu. Jūs ži
note, kad aš labai daug vaikštinėju po Pa
ryžių, nes mėgstu visokius niekniekius ir 
riausiuos visur. Seku visokias sceneles, tu
mi j u žmones, — visus, kurie tik praeina ir 
viską, kas tik atsitinka.

Ir taip, apie pusę rugsėjo, gražioj, 
saulėtoj dienoj, išėjau iš namų, pats neži
nodamas kur eisiu. Žinote, visuomet atsi
randa tokia liūdna valanda, traukianti at

lankyti kokią nors dailią ir meilią moterėlę. 
Pirmiausiai pradedi pasirinkt iš tos galeri

jos, kuri randasi tavo galvoj, darai mintimi 
palyginimus, sveri jų meilumą ir žingeidu
mą, kurį jos tavyje sukelia, jų užžavėjimą 
ir, pagaliaus, darai galutiną nuosprendį, 
pasiremdamas tipu ir patraukimu. Bet 

kada daili diena, saulė šviečia ir šiltas o- 
ras, — tankiai atima visą norą eiti pas 
kokią nors ir ten praleisti laiką.

Saulės spinduliai aiškiai švietė, buvo

sena

nuo lietuvių ir svetim
taučių iš Kincaid, Ill. ir 
Bulpitt apiolinkių ... $17.35

Per A1. Reynolds nuo 
žemės;Liet. Janiui Vvru Kliu-

So. Boston,
.. . $1.8.00 
nuo J.

£5

sklypelį, kuriame ilsis numirėliai nuo ncži .bo šokiu, 
nomų laikų ir kuris greitai pavirs nauju, į Mass. .. 
nes atsikraustys nauji gyventojai. Tuometi ją-r “1\___ _
žali medeliai, kurie iki šiol maitinosi lavo-į Bieliausko, Moline, 111.

su- Per “Keleivi” K. Sinais, bus nukirsti ir eilės negyvėlių 
guls, apsikloję marmoro lentomis.

Pavaikščiojus, pasiskaičius tos litera
tūros, gardžiai pasijuokus ir prablaivinus
protą, vėl užėjo liūdnumas ir pasinorėjoj 
nueiti į-tą vietelę, kur guli ano mylimoji,;su 1*- Gasparavičiute 11 1 • I • . « I , K

Branch, 
......... $1.00Minn.

Per M. Balčiūnas nuo 
vestuvių K. Žukausko

į dantis ir leidausi šalygatviu, kur tik akis 
veda, o kojos neša. Taip besivalkiojant ga
tvėmis be jokio tikslo, atėjo į galvą mintis 
nueiti pažiūrėti Monmartro kapinių ir 
ten pavaikštinėti.

Aš neapsakomai mėgstu kapines; kada 
tik ant jų užeinu, atsisėdu, pasilsiu ir pasi
neriu melancholijoj: mane trauktetraukia 
prie to. Apart to, len yra gerų draugų, tų 
draugų, kurie pas tave niekad neatsilan
ko ir neatsilankys. Ir aš laikas nuo laiko 
nueinu ant kapinių ir ten praleidžiu kelias 
valandas.

Kaip tik Monmarto kapinės r užlaiko 
slaptybėj vieną mano meilišką istoriją—ten 
palaidota mano mylimoji, kuri mokėjo už
gauti giliausius širdies jausmus, ■— malo- 

.ni, meili, jauna moteris, ir kaip tik aš apie 
^‘ą prisimenu, pradedu kankintis ir daug ką 

^^stauiu Todėl aš ir einu svajoti 
“)el jos viskas užsibaigė !...
’ labai mėgstu, nes mažas 

turi tiek daug gyventojų!

> AR TŪRI TĄ NAUJĄ 
KNYGĄ APIE LYTIŠKĄ 
GYVENIMĄ?
. Jei dar neturi, tai pasiskubink gau- 
U, uea knyga gali greit :siibajgt.

Apie toi knygos n&udingtnnų pa- 
Klansk tŲ, kūne jan ją turi.

Knygos vardas
Patarmes Merginoms 
Apie Lyties Dalykus.

Paradyta žinomos lytiškę dalyku 
aiftkiotojos ponios M. B. SANGER..

Ta knyga reikalinga visiems: mer
ginoms, moterims ir vyrams. Joje 
aprašoma lytiškų organų išsivysty
mas, jp v(4knič ir svarba visame mo
teries ir vyro gyvein'me; apsivaisiro- 
nias; vaisiaus ahgirnas; nėštumo hy- 
gi jena; motinyste Ir jos hygijena 
Taipgi aprašoma lytiškos ligos, sav»- 
žagyste ir daug kily įdomi y dalykų.
1 Knyga tari 120 posK ir papuošta 

paveikslais, kuriepaiengvins aprašo- 
dalykus suprasti. x

KAINA TIK 50c.
AR MYLI DAINAS?

Štai nauja dainy knyga, kurioj 
ai daug tokių dainy, kuriy rĖvkur jav 
nerandama. Knygos vardas

Įvairios Dainos.
Tai yra stora, 216 pusdapiv, knygas, 

k ui iojo telpa daugybė įvaii iansių da? 
nu. ’larpkity y ra nemažai M-noviSky, 

j kurkia irutey seneliui damuoda vo. liet 
į kurios dabar veik visai užmirštom. 
į Dainos visokio tūrinio: nielliškoa, 
I juokingom, kalinių, tautiškos, kanb- 
Ikos politiškos ir kitokio*.
I KAINA .Mic,

AR VERTA BIITI TEISINGU?
Visada yra Žmonių, k u riesti ngijmi 

dorai ir teisingu gyveni i, bet kokį 
jie gauna užtai utlyginincjir kokxj!/ 
likimus,—paroto Vieno tokio žmo
gaus istorija. Jo gyvenimas taip už
imantis, jog rkaitoid, kaipo gražiau
sia pasaka. Tos knygos vardas

| Kovotojas už Teisybę
Jeronimas Savanorolla.
Kas nori žinoti apie teisingo Žmo

gaus vargus senovėje ir apie dvasifc- 
kijos darbus, tam ši knygelė būtinai 
reikalinga,

KAINA TIK 25c.

gerbio vakaro likosi ne- o;,.,.biamoji 
817'101 “Laisv5s” 

'y,Z’1U papeikimas 
Mane bara, 
protokolą, 
kad antros
nariai moteris 
prilygindami prie 
gaudytojų.” Na ir kame čia i 
mano kalte? Aš rašydamas 
protokolą nenorėjau nieko 
praleisti ir nieko dadėtl ir 
visus atmestus sumanymus 
motyvavau, tad jeigu 4-tai 
kuopai atrodo labai baisus 
dalykas toks moterų paže- j 
minimas, tad nereiktų duot- 
papeikimą man, bet duot ; į 
tam, kas apie tai užsiminė, 
(pažemino).

Toliaus sako, kad apie tai *;’į 
nebuvo kalbėta ir nevarto" —

Rcikąlavi.mua ir pinigus 
giuo adresu:

J. STROPŪS,
6 Loring St.,

v So. Boston,

•iŲskit*

Mass.
Kir

>

i

i
!

t

i

t

j

zikantas arta Giedojus 
IŠsimokhi-tai visiems patiksi

etūviskcj kaltei 8 
Roja km is ynu 

cUu
rikodii yž L09 
/'.. £• A R O hi A «,

ga .......................... $6.50
‘Viso .............'.. $1275.90
Per B. Surblis nuo 

vestuvių A. P. Da v i do
nas Akron, Ohio. ... $17.00

Per D. Lekavičius
Imio lietuvių dienos iš kitoj vietoj, kad neprielan-’ S , a ■ v J J 

Courlneyą Pm ........ $141.40 atsinešė moterų linkui. | |jį §01* Ii 3 *
1

u U 0 u Z
C kiCKyti 
. iekciia. 
50 P

nuo

‘smulkiu auku, Midįdlebo-

Aukų nuo

Mas

Baliukevičius 
ton, Mass. .

kitoj vietoj, kad neprielan-^

f Tai katras

i Bet eisim prie dalyko. |į 
... $39.80, Laibo rinkimo sekreto- « 
ls. lce -riaus, buvo pastebėta, kad k 
o‘id,ge. 'butų viskas tai]) užrašyta, 
... $10.00 Į.pjp kalbėta suvažiavime.
n'hc A L. _ __ _v i ...... i ..

’ '«b«>Ru K ui -ą 'A <xnan»

Y->.*e4n<fnRBi Atiteka ta-r j>r«*
1r'mdyrr.». cmptU u-.k:* u
.•»,”!ba ’■rvnM.v nzt*r’ l

F Stropieue,^“'n’’.:.' įKth ♦ U>SnON»M kas >
i to- • ‘ •> »»<>> «iK'iM m, <

jia ir jeigu aš bučiau pra-

<*

Nuo lietuvių dienos 
komiteto 
Ind........

LIETUVIO A

APTIBKA
LIETUVIŠKA

minėtu gryduol«» ctklLxx 
apturėti per p*čt$:

1 Nuo Reumatkmo ...........
| K r*ujo Valytojas ...........
!Vidurių Reguliatorius ... 

tos kuopos delegatėm labiau 'Trojanu 
tėmyti dalyką ir jeigu kad 
kas notai]) kalbėjo, kaip A. ®

igu 4-tai kuopai nemalonu ,

vimo protokolas, kuris buvo’ 
$2.10 įajp rašytas, kaip buvo nu-; 

/tarta, taigi ir negalima ma-] 
nes kaltinti, kad aš netik, 
moteris, bet 2-rą kuopą ])a-- 

nuo .žeminau. Tad patarčiau 4-

Porte

.. $15.00 lietuviu dienos, Stough- 
Ą. Rudzinskis i/iauviau lUUHiin |H 1U lUipu, I i •« vjxu.zirn - i- i 14- • nuo krikštynųsirdis emu smarkiau plakti. Brangi varg-!- 4

dienelė, ji buvo tokia meili, tokia maloni, 
balta, minkštutė ir tai]) į mane įsimylėju
si... O dabar... jeigu atidaryti jos kapą...

Užsirėmiau ant geležinių grotelių, ku
riais aptvertas jos kapas ir pradėjau jai 
šnabždėti apie savo vargus, nors ji, supran
tama, negirdėjo mano nusiskundimų. Išpa
sakojęs visus savo vargus — nelaimes, no-

nuo Liet. Dukterų ir
Sunu Dr-tės, Cam

ton, Mass................. $254
. Per O. Phillips nuo

Mass.$3.8<5 vestuvių Stasevičiaus su
! K. Kazaniutė, Waterv
liet, N, Y.................. $14

Nuo vestuvių J. Vai-
r, r

.. 25c., Me fr

Ir visokiai kitokias gyduolei hk« 
»’K»klq lij-ų, kurios čia dar nepamlak 

PLA. draugijai tiktu, tad | tot, galima gauti per pačt<.

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avena*

BROOKLYN, N. Y.
Per “Laisvę” i Karkutskas prisiuntė 

jis Lowell, Mass. $4.50 
... x . , . . i ir H. P. Pratkionis nuo

rejau eiti toliau ir apleisti negyvėlių mies- Mirtos Draugystes pra- 
tą, kaip štai pamačiau moterį, juodais, gė-ik;i]|)u cicvcltiiHi O. $29.871
daliniais drabužiais apsirėdžiusią, par
puolusią ant kapo, kuris randasi greta ma
no mylimosios. Kadangi ji buvo nusime-

.... <$10.00 ■ tiekimo su Julia Rees,
nuo

‘reikėjo pataisyti laike šuva-!
• žiavimo, ir nebutu buvę* •
į protokole. Man buvo stobč-j 
įtina laike suvažiavimo, kad

viso .................
Nuo ])]). Bulotų ir 

, . _ , .. . . - v i Žemaitės prakalbu:
tus nuo akių gedului] vualą, as gavau PI’o- Johnston City III. D.
gą išvysti jos veidą ir labai šviesius ir dai
lius plaukus, kurie labai pritiko prie juodų 
drabužų. Aš pasilikau ant vietos.

Ji, be abejonės, labai liūdėjo ir kanki
nosi. Rankomis užsidengė veidą, pasinėrė 
į liūdesio ir kankinimosi jūres, pradėjo 
verkti, blaškytis ir pastyro, tartum pati norą, Pa. auka dėl lietu- 
tapus negyvėle. Ir ištikro aš maniau, kad(vių dienos .. 
ji iš gailesčio jau mirė, bet paskui pastebū' 
jau, kad jos pečiai truputį kilnojasi ir su-’go, Ill. aukavo lietuvių 
pratau, kad ji gailiai verkia. Išsyk verkė dienai 
tyliai, paskui, pradėjo balsiau, pagaliaus ė-' 
mė blaškytis ir tampyti. Staiga atitraukė go, Ill. aukavo lietuvių 
nuo veido rankas, pramerkė akis ir pa- dienai 
žvelgė. Akys buvo pilnos gailių ašarų, bet 
išrodė labai dailiomis, nors jose matėsi ir pp. Bulotų ir Žemaitės 
beprotystės; ji, tartum iš miego nubudus, prakalbų surinkta se-

LK. Keistučio Draugy
stė, L. R. S. Daukanto 
Draugystė ir LSS. 63 
kuopa aukavo po $10.00 
viso .. . . ............  $88.90

Jaunimo Ratelis, Do-

Sity į ves, kad APLA. 6'to suva- 
So. įžiavimo sekr. p. Kirmius 
.. $1.00 neužrašė nutarimu: taigi aš

*............r-.Hil- ‘
lerest Alta Canada (ne-

$34.37 ))ažynieta nuo ko! au
kos) ...................... . $36.00,rąšydamas, pasielgiau taip,!

Nuo M. Mozūro iš U- (kaip buvo suvažiavime da- 
niversal. Ind............ $15.80 lykai svarstomi.

Col. J. W. Lowe, AVa |
tertown, Mass........... $5.00, Pittsburg, Pa.

Viso per Spalio mėne
sį įplaukė.............$2372.74

Viso su balansu $13716.69

Nuo The Quinn 
•i n ting Inc. Co.,

Boston, Mass.. . .
1 Per T. W. Bari K. Hensas)

CAFE IR POOL ROOM 
linksmai laikų praleist.

Tai yra geriausia rietą

K. HENSAS
69 Gold SL,

BROOKLYN. N. T.
Telephone: Main 7528.

bijodamas tokių pat pasek- j 
mių nenorėjau nieko pralei-l

J. I. Alexis.

r

... $5.00
John Mickus, Chica-

. $5.00
Frank Žavist, Chica-

$5.00
Per A. Bulotą, nuo

MEXIKOJ VeL RIAUŠES.
Meksikos riaušininkai bu

vo truputį nurimę, bet da
lbai’ vėl rausės prasidėjo. Iš 
E Į Paso, Tex. praneša, kad 
tarpe Villistų ir generolo 
Trevino armijos įvyko dideli

IŠLAIDOS.
Čkis nuo vietos 1 

Cicero, III. ant Tanane* 
vičiaus bankos Chicago, 
Ill. neišmokamas .^. $150.00 mūšiai, Trevino armija liko-

Ant to paties čekio < * ...
protesto lėšos .... $2.81 leisti Chi-hua-hua 
“Laisvei” už spaudos '

darbus ......................  ?8.00 kas.

si sumušta ir jis turėjo ap- 
jį miestą, 

I kuris perėjo j Villistų ran-

DR. I. A. LEVITT
BURGEON DENTISTA8

Skausmu dantų saatabda* 
antfiyk. litraikii ba jaki* 
akaunma. Paklauakita, ka» 
paa mana dantis balai,

221 So. 4th Street 
Brooklyn, N. Y.
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Kiek bus žmonių ant 
“Laisvės” koncerto?

— Žinoma, nemaži aus 
tūkstančio — atsako žmo
gus kuris veda visą tą biz
nis vienos Philadelphijos 
pribus desėtkas “Laisvės” 
draugų! ,

Išliuosavimui aidoblistų 
vadovų Minessotos geležies 
rudos kasyklų streike, 
socialistai jau (langiau 
suaukavo, negu Baltimorės 

'rėksniai aidoblistai.
Socialistų prakalbose Ak

ron, Waterbury ir Montello 
surinkta virš $40.00.

Už tą paramą visokie Ge
ležėlės, Laukiai ir Comp. 
atsimoka šmeižimais ir 
burnojimais.

Daug yra tokių, kurie 
giria K. Liebknechtą, bet 
kaip mažai tokių, kurie se
ka jo pėdomis.

Draugi! keleiviečių aty- 
dai:

Milionai socialistų ir uni- 
jistų ramia sąžine žudosi 
Europos tranšėjose. Tie mi
lionai, atsisakę nuo savys- 
tovės taktikos, išsižadėję 
savo klesos pozicijos, nuėjo 
pas svietą, pas minias.

O ką ar daug jie pešė, 
paskęsdami miniose? Tiktai 
begalo sumažino savo įtek
mę.

Išvedimas: nevisuomet ė- 
jimas su minia neša mums 
naudos. Minia turi savo 
prietarų. Musų socialistiš- 
kos mažumos tikslas ne 
paskęsti miniose ir persi
imti jų dvasia, bet statyti 
tokius obalsius, kurie tiktų 
tos minios reikalams.

KARĖS VAIZDAS.

Senas aržuolas prie kelio 
Mūsų protėvių sodintas, 
Darė pavėsį jo šakos 
Tarsi pasilsiui augintos.

Daugel brangių atminimų 
Jame slėpės ir tylėjo, 
Praeities vergų likimą 
Jisai matyti turėjo.

Mūsų protėvių kapuosna 
Daugelį jau palydėjo , 
Ir visiems jis paskutinį 
Sudie pasakyt galėjo.

Kiek si ratų jo pavėsyj
Savo ašarų gailingų 
Liejo, sudedami skundą
Priešais skriaudas ant galingų...

Senas aržuolas daug žinąs 
Jokių baisybių nematęs, 
Prie kelio amžius gyvenęs, 
Sudrėbė lapus pakratęs,

Nesuprasdamas kas dedas, 
Giedroj juk nėra perkūnų, 
Vienok drebėjo žemelė, 
Ir vulkanai matės, durnų.

Vargšas senelis pajuto,
Iš augšto plačiai žiūrėdama, 
Kad aplinkine sukruto, 
Kiekviena bėgo kur galėdams.

Kad ir pavojus gręsia, 
Kartiečiai, kai}) kruša krinta, 
Lapus ir šakas kapoja, 
Tarsi, jie anomis minta.

u-* *• v vŠtai ir žmogus apginkluotas, 
Bet už' aržuolo greit slepias, 
Nespėjęs pulti- jo. globon, 
Už krutinės griebias-stverias.

Ir rankas vėl greitai tiesia, 
Krūtinėn intraukia oro, 
Griebias aržuolo kamieno, 
Pulti neturėdams noro.

Senas aržuolas pamatė, 
Kaip kareivis tuoj merdėjo, 
Dar matušę suminėjęs. 
Ir negyvas jau gulėjo.

Matė dar baisią skerdynę, 
Kurioj daug kraujo tekėjo, 
Daugybe pašto’ lavonais, 
Ir vaitojimą baisų girdėjo.

Vakaro sulaukęs aržuols, 
Lavoną globoj t urėdams, 
Matušės vietą užėmęs, 
Rasa - ašaras riedėdama.

s

Šakomis pridengė kūną, 
Kurį kartiečiai nuskynė, 
Rodos palaidoti geisdams, 
Pagal paprotį tėvynės.

1 ■ ■ 'r r-*' • ■ •, 
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Rytą saulutei apšvietus, '
Aržuols nieko neregėjo,
Viskas jau aplinkui degė,
O jo tik stuobris stovėjo.

Narva.
Newark, N. J.

--------o----- o--------

Aš DAINAS LABAI MYLIU!

(Aukauju “Aido” chorui, Rochester, N Y).

MINTIS.

Mintįs brangios ir šarvotos, 
Lėkit greitai jūs sparnuotos, 
Raskit vietą dėl ramybės, 
Džiaugsmo, meilės ir gražybės, 
Jūs sutverkite naują tėvynę, 

Naują laimę, prakilnę gadynę.

MOTERIMS NAUJIENOS
jos tęsėsi net per du vaka-

LDLD. kuopa Waterbury 
turi 200 narių. Ar jus neži
not, kaip ten einasi TMD. 
kuopai.

Gal ir čia socialistai tu
rėtų pasidarbuoti?

Tai buvo moteriškė!
Haverhill, Mass. Mirė 

draugė Nora Smith, veikli 
socialiste. Visą savo amžį 
darbavosi darbininkų idė
jai. Jai mirus, nabašninkės 
vyras drg. James Smith at
siuntė partijos kuopai čekį 
ant $100. Tai dovana nabaš
ninkės.

Gražus, puikus pavyzdys. 
Šiais egęizmo laikais tai 
malonaus altruizmo žiede
lis.

jfeafc'ilwLlriiitlfuAiilŽlĮiiffirnį' ii

Rusijoj, ant Omsko geB- 
kelio, . daugybė moterų dir
ba. Pabėgėlės, kurių vyrai 
paimti kariumenėn, valo va
gonus, dirba garvežių sto
tyse, tepa vagonų ratus, dir 

■ba sliesoriškus darbus Ir 
I tt. Gelžkelių valdyba išleido 
j įsakymą, kad visos moterįs, 
dirbančios ant gelžkelių ne
šiotų vyrų drabužius.

MAHANOY CITY, PA.
20 d. lapkričio buvo pra- ru ir buvo labai gyvos. Pa- 

, kalbos Lietuvių Moterų galiaus viršų paėmė baisa-Į 
Progresyvio Susivienijimo vimo šalininkai.

P. A. Jatulevičius. kuopos. Kalbėjo M. M. Ra- 
čiutė - Herman iš New 
Yorko. Žmonių susirinko a- 
pie 400 ir prakalba

*
* ♦

10 d. gruodžio bus pra- 
visi kalbos Ryan Hali svetainė- 

Maskva. Rugsėjo 30 d., įvyko “lietuvių likosi užganėdinti,]šskiriant je, 46 Parker St. Gardner, 
draugijos augštųjų Maskvos mokyklų mok-(kelių triukšmadarių ir, su- Mass. Kalbės L. Pruseika, 

.. .................... . ' ‘ ‘ ►” redaktorius. Pra- 
visur džia 1 vai. po pietų. Geis-

—o----- o-----
Iš RUSIJOS

COLLINSVILLE, ILL. 
Naujos Poros.

šiomis dienomis buvo ve
rstuvės P. Papeikos su Ona 

žmonių Svečiai besilinks-
. mindami nutarė paaukuoti 
po keliatą centų nukentėju

sioms nuo karės Lietuvoje.
Aukavo:

i P. Papeika, M. Gudeliau- 
Įskas, P. Kurelaitis ir F. Ba* 
įkaitis — po $1.00; J. Skin- 
!kus, F. Ycsulaitis, J. čeba- 
nauskas, J. A. Liaukos, M. 
Žukauskas, J Vidrinskas, P 

.Kuosevičia, M. Beneskiute,
J. Vanagaitis ir J. Tumai— 
po 50 c.: J. Skirius, M. Ža- 
blackiutė, J . Steponaviče,
K. Milius, F. Pipiras, J. Ka- 
misavich, J. Torner, J. Stul- 
ginskas, P. Rossau, A. Bau- 
ras ir M. Tu mat — po 25 
centus: M. Naujokas — 10 

'c. J. Simokas 5 c. Viso $11/ 
90.

Varde nukentėjusių nuo 
panašiu kad Vokietijoj visi gelžkelių'karč?.tariu |ird,n' 

‘jvyrai, kurių vietas gali ac”' V1" apauto- 
pižimti. moterįs, jiašaukti lanls- 
ikariumenėn. Jau apie 15.-!

moterų'000 moterų užėmė vyrų vie-' 
kuopai ateity dar smarkiau tas, o pastarieji paimti ka- 90 gavome ir ])asiuntėme 
jiasidarbuoti.

J. C. Uolionis.

sleiviams šelpti.” visuotinasai metinis susi-įprantama, ištikimų dvasiško .“Laisvės
rinkimas. Draugija gyvuoja 4-tus metus tėvelio avelių, kurie 1
ir sparčiai auga. Šių metų sąmata siekė 16 ir visuomet triukšmą sukę- ,tina, kad į šias prakalbas i 
tūkstančių rub., o ateinančių metų sąma- lia. Pradėjus jiems triukš- jkoskaitlingiausiai 
ta apskaityta 34 ir puse tūkstančių rub ; mą kelti, buvo paprašyti iš- atsilankytų, 
pernai buvo 154 nariai, o šiemet 274 (tame’eit 1 • V • • -4 T 1 • • V ^1^,..’skaičiuje 162 moksleivių.).

Per apyskaitos metus 26 nariai paim
ta kariuomenėn (be pašauktųjų ankščiau 
studentu, dabar dar paimta Banevičius, 
Girdvainis ir Remeika). Mokslus baigę 
daugiau 10 narių. 25 nariai dalyvavo trem
tinių šelpimo darbe;
24 nariai.

iš svetainės laukan. 
Triukšmadarius prašalinus, 
likusieji labai ramiai užsilai
kė ir atydžiai klausė kalbė-

dirbn

Valdybos posėdžių padaryta 26. Jos 
veikimas labiausiai apsireiškė medžiaginio 
narių šelpimo srity. 119-kai narių išduota 
pašaipi! per 38 tūkstančius rublių. Išviso 
pašalpų išduota 703. Daugiausia per me
tus išduota vienam žmogui 854 rub.

Draugija laikė du bendrabučiu, stu
dentams ir kursistėms. Dabar kursisčių 
bendrabutis likviduotas. Draugijos firma 
išleista Čiurlionies atviruku. Vakarėliu su
ruošta 5.

tus Draugijos knygynas.. Nupirkta knygų 
474 ezg. už 643 rub. Knygų yra lietuvių ir 
kitomis kalbomis, šiai]) ar taip liečiančių 
Lietuvą ir lietuvius. Mokslo vadovėlių yra 
540. Išviso knygų yra 1670 egz. už 1199

Draugijos apyvarta per apyskaitos 
metus sieke 208 tuksiančiu rub. Didžiau
sias pajamų šaltinis buvo specijalės sumos 
del karo nukentėjusiems šelpti (ypač Tat
janos Komitetas), būtent 51800 rub. Aukų 
gauta 2125 rub., narių mokesčių surinkta

KIEKVIENAI MOTERIAI 
SURAS DARBĄ.

Chicago, Ill. — Emigra
cijos komisionierius, kalbė
damas moterų kliube, paša-

Pertraukoje drg. Jaške 
vičiute padeklamavo.

Antru sykiu kalbėtoja ai-’kė, kad greitu laiku visoms 
škino apie Lietuvių Moterų'Amerikos moterims sura- 
Progresyvio Susivienijimo jsiąs darbą, 
reikalus ir tikslą. Po pra- j 
kalbų buvo kviestos moterįs j tas greitu laiku įvyks 
prisirašyti prie LMPS., vie-’moterįs dirba už nu 
tos kuopos, bet neteko suži- algą, tai kodėl vyrų neišme- 
noti, kiek prisirašė. Isti iš dirbtuvių ir ten ]>a-

Šios prakalbos labai suju- statyti moteris? Juk jas gė
dino vietosmotcris,nes kalbč1 Nau galima bus išnaudoti!..1 
toja gyvai perstatė moterų!-------------
vargus ir nurodė reikalin- MOTERIS PAVADUOJA 
gumą organizuotis. Geistina 
butų, kad vietos moterįs iri

Po pra- j Nei kiek nestebėtina, kad 
‘ ’ ' - - - - ų Mat

jos žmonėms labai patiko. 
Aukų surinkta $10.24. 
Linkėtina vietos

VYRUS.
Iš Amsterdamo praneša,

J. čebanauskas.
Juo rod. — Čekį ant $11.-

r i u mene n. LŠF. komitetui.

i**’?\*n * .* r-.'T-—i •- •» r—- ■ -t * r—*• ’ *■ -—i --I .

XS*£«&'
.. , . t .

X\*

>•>. *

viršum rub.

S» r-Vno.
L

ROCHESTER, N. Y. x\*

x\*

XM

ir

M XV*

X\:*

XV

a-

ve? xv i

k om įsi
kalbai

XV*
yvA

XV *

. r------- - --- --- \
lPiejrios moterįs pėtnyciomis 

perka mėsą. Gavę ten žinių, 
; liežu-

xv*

B? 
XV*

Musu mieste randasi to
kių moterėlių, kurios pėt- 
nyčiomis bijosi į mėsą žiū
rėti, kuomet kiti mato. Kad 
parodžius savo “gabumą”,

kailius. Bet kas keisčiau-
83

Prie Draugijos veikė Leidimo komisi
ja su Darbo biuru. Leidimo komisijoje bu- 
vo 34 nariai. Posėdžių padaryta 17, pranc-jjosateina pas katalikus niė- 
šinių perskaityta 11 (jų nutarta spattzdin-; sininkus ir klausinėja, ku- 
ti 1, būtent priv.-docento Sokolov’o a/ ’ 
lietuviu kalbą.) Be to Leidimo komisija iš
leido atvirukų. Turto, turi komisija už 210 pradeda savo ilgais 
rub., jos apyvarta sieke 3 tuksiančių su viais perti toms bedievėms

Revizijos komisija apyskaitą patvirti-; sja> kad tos pačios pasnin- 
kautojos, kaip niekas nema- 

Jšreikšta kaikurie pageidavimai. Nu- to, pėtnyčiomis net laižyda- 
i padaryti tai']) Draugijos narių ankie- ■ rnosios graužia “šolderus”. 
md turėjus statistikos žinių. Reikalui I Mat, šolderiai” ne mesa ir 

mokamą juos galima graužti.
J. C. Father.bugalterį ir raštvedį.

Nutarta tai]) pat atnaujinti 
jas vakarėliams ruošti ir lietuvių 
studijuoti. Naujai sutverta komisija trem-| Jau seniai buvo kalbama, 
tinių dvasiniam ponui teikti. j kad musų mieste reikalinga

Galop išrinkta kitiems metams, Valdy-1 Lietuvių Moterų Progresy- 
bos ir komisijų nariai. Valdybon pateko(vio Susivienijimo kuopa ir 
nemoksleivių1 gg.: J. Baltrušaitis, T. Na- daugelį sykių laikraščiuose 
ruševičius, V. Čepulis, R. Skipitis ir moks- raginta vietos moteris su- 
leiviu: Ž. Lukoševičiute, J. Bartkus, I. Pe- tverti ją, bet vis tęsiasi ir 

j kuopos nebuvo. Bet dabar 
\ Kerpė, J.'musų pageidavimai išsipil- 
rapuolenis iiyde — kuopa sutverta. Išsyk

tkevičiiis, L. Daukša, ir M. Markauskas.
Kandidatai: J. Biržiškiene, F
Navakas, M. Mašiotaitė, K. P
P. čerkeliunas. Revizijos komisijon išrink
ta: Vanagas - Simonaitis, V. Petrulis 
J. Liūdžius.

Tuo susirinkimas ir pasibaigė.

Visi rengiasi j “Laisvės” 
koncertą - balių, kuris atsi
bus 17 <1. 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

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

Iš Newarko atvažiuos ne 
desėtkai, bet šimtai “Lais
ves” draugu. Elizabeth,

Aš daineles labai myliu!
Kur dainuoja, ten einu, 
Kaip dainuoja tad aš tyliu, 
Trokšdams dar (langiaus dainų.

Pamylėjau stygų garsą,
Tas žavėjančias gaidas, 
Mano siela jas pamėgo, 
Ir užtai dainuoju aš.

Jūs poetai ir dainoriai, 
Dar dainuokite daugiau;
Dainos balsai, kaip banguoja, 
Ant širdies man daug ramiau.

Aš daineles labai myliu, 
Kur dainuoja ten einu, 
Kaip dainuoja, tad aš tyliu, 
Trokšdams dar daugiau dainų.

P. V. A. Lentinas.
Binghamton, N. Y.

--------------O----------O---------------

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
Sparvukui. — Eilutės gana dailiai 

skamba, tik tema ta begalo jau nuvalkio
ta, tūkstančius sykių išnaudota. Tiktai 
dėl ir netilps.

P. Klastow.— Jus rašote: 
“dėl mano sparnų 
aš nelaimingas! 
Kurie nekelia 
mane augštyn.”

Jeigu sparnai nekelia augštyn, 
sunku būti poetu.Vely prigūzkit prie 
mes ir rašykit p? ozą.

Mažiukei Moteriškei (Montello).
Spėjimai nebus sunaudoti.

Paul Simon (Kenosha, Wis.) Eilės 
pie banditą Guantrill netilps.

Našles Vaikui (Glen Lyon).— Paly
ginkit eiles “Draugutei” su J. Mikuckio (<«

prie kuopos prisirašė apie 
16 moterų. Susitvėrus kuo
pai, tuojauš pradėta rinkti 
prenumerata “Moterų Bal
sui” ir, kaip girdėjau, nema
žai surinkta. Reikia tikėtis, 
kad ateity kuopa žymiai 
išaugs ir sykiu su kitomis 
moterimis pradės darbuotis 
dėl visuomenės labo.

Linkėtina naujai kuopai 
kogeriausių pasisekimų.

S. Pašulnietis.

scy City, Paterson, Clifside 
ir kitų apygardų draugai 
būriais rengiasi važiuoti į 
koncertą.

Koncerte bus draugų net 
iš Philadelphia, Eastono, 
net Connecticut ir Massa
chusetts.
Jūs ten pamatysit visą svie 

tą! Pirkit tikietus kuogrei- 
čiausia, kad nepritruktų.

Newarke, pas J. Janušo- 
ni, 33 Pierce St. ir A. žoly
ną, 2 Merchant P., Yonkers,

GARDNER, MASS.
26 d. lapkričio vietos mo

terų draugyste “Birutė” bu
tai i vo surengus prakalba? LSS. 
Že- 89 kuopos svetainėje. Ka

dangi kalbėtojo nebuvo, o 
— žmonių susirinko daug, 

tai B. Černauskas skaitė 
“Socializmo tvarka ir kaip 
prie jos prieiti?”

Vakare buvo diskusijos; 
diskusuota “Ar socializmas 

Savo žmonai” eilėmis. (“Auštant” rinki- įvyks balsavimo keliu, ar 
nėlyje). ‘ [revoliucijos?” Šios diskusi-

ton Terrace, Great Neck 
pas F. Marcinkevičių; Jer
sey City, — J. Pilka 242 
Wayne St., Elizabeth, N. J. 
pas Liutkų, Cliffside — pas 
K. Steponavičių, Patersone 
— pas Točionis.

Draugai, kurie pardavi
nėjat tikietus, jeigu neišpar- 
duosit dalies, būtinai sugra
žinki t 15 (pėtnycioj) gruo
džio. Neužmirškite.

PASARGA. Labor Lyce - 
um kur bus koncertas labai 
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.

S
C/>
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LOS ANGELES, CAL.
Lietuviai surinko “Liet.

Dienoje” $400.
12 d. lapk. buvo L. 

kliubo susirinkimas, kuria
me paaiškėjo, jog “Liet 
Dienoj” surinkta aukų tik v lvl4Vitv v,v. ..........._
$400.00. Vadinamieji šiaudi-: ninka7p7sfnaiidos surinkto- 
niai tautininkai pasiuto ant‘mis aukomis. Reikia pažy- 
socialistų, kam jie neprisi-į 
dėjo “Liet. Dienoje” prie1 
aukų rinkimo. Socialistai 
prisidėjo, tik komitetas ne
suprato jų propozicijos, a-- 
not jų: “Kam ten, girdi, 
dar kokių nurodymų, dirb
kim išvien prie centralinio 
komiteto ir bus gerai.” Iš- 
vakaro komiteto nariai suti
ko vienytis ir dirbti dėl 
abiejų sriovių, gi ant ryto
jaus išsipagiriojo, padarė

$261.69. “Laisvės” Nr. 93 
tilpo atskaita ir ten sakoma, 
kad aukų surinkta $248.73. 
Dabar daugelis nesupranta, 
kodėl vienur pasakyta taip, 
o kitur kitaip. Dalykas štai 
kame: “Liet. Dienoj” ant 
gatvių surinkta $261.69. Ant; 
rytojaus F. Laurėčkas gavo 
$1.25. Viso $262.73. Ši su

pilą pasiųsta Amerikos

kvi tavim as.
C. Maziilauskas.

tsburghą pas kunigą Sut* 
kaitį ir atsivežė dėžės, žen
klelius ir išėjo 98 moteris ir 
merginos aukų rinkti. Surin 
kta $40.00. . TZ v. . . ,

Nors tas aukas rinko dar-1 H Pa“
■ bininkų moterįs ir dukterįs, 
bet reikia abejoti, ar darbi-

MINNEAPOLIS, MINN.
Lietuvių laikraščiuose la

bai retai matyti iš musų[ 
'miestelio žinių ir gal dange-J 

. visiškai

tuvių spaudą ir norinti pa- toms ypatoms, kurias nuro-! mingos. 
tirti, ką vietos lietuviai ma- dys LŠF. J — ~
no apie savo tėvynės likimą. . ' j - . .v
Tokiu būdu nuo Amerikos katalikai nori išimtų iš ban- jas pilnai publiką užganėdi- 
lietuvių ir priklausąs Lietu- į ko pinigus_b 
vos likimas.

Po živatkausko
tūlas ukrainietis, kurį

I centų aukų, nemažai išpla- 
Pradėjo eiti gandas, kad tinta literatūros ir kalbėto-

r pasiųsti į Do-’no, nes kalbėjo labai nuo- 
nora, Pa. Suprantama toms sekliai.

kalbėjo paskaloms niekas netikėjo. j Musų kuniginiai letuviai, 
į už- Bet štai 17 d. lapkričio iš- nenorėdami pasiduoti sočia-

Surinkta keliatas Žebrio užmušimo istorija ir 
gi visiems gerai žinoma ir 
patys užmušėjai prisipaži
no, kad jie katalikai, o ne 
socialistai.

Pradėjo lietuvius agituoti 
rašytis prie SLRK. ir čia 
apsilenkė su teisybe, nes 
pasakė: “Matydami sociali
stus ir bedievius, kad jie li
pa ant musų sprando, šutvė* 

Jis rėme savo susivienijimą’.

I Viliau akv/wa J j------------  ----------------------- HVJiaivuaini uuvia

kvietė rengėjai. Iš jo kalbos gi r štame, kad jau pinigai iš listams, irgi 19 d. lapkričio 
galima buvo suprasti, kad j banko išimti. Komitetas nu- [ surengė prakalbas ir už- 
ukrainiečiai irgi norį tokios ėjo persitikrinti, ar ištikro j kvietė kalbėti kunigą Jakai-

, , . - •.. i.-xpinigų nėra. Bankelį iš Worcester, Mass. J’. „ _
kad pinigus išėmė [visą savo pamokslą pašven-1 Pasirodo, kad kunigėlis net 

as, kuris buvo pade'i te kokiam ten spaudos ap- SLRK. istorijos nežino. Juk 
. Pareikalauta parodyti vaikščiojimui. Mat, musų pirmiau buvo vienas susi* 

i. Pasirodė, kad pasi- įkunigužiai, prisižiūrėję so- 'vienijimas, o paskui jis ski- 
J ? 1 ~ .J. .—. I • > * r % • X • 1 * ? Y 1 9 'I •

pat laisvės, kaip ir lietuviai, Į banke 
todėl rėkia visiems išvien .pasak 
kovoti. koi

. Pabaigus ukrainiečiui kai- jęs 
bėti, išėjo Šliupas. Apie jo parašai

Mat, musų pirmiau buvo vienas susi- - „ . - ♦ * * • <v « • • v*

mėti, kad aukų rinkime ir 
prisirengime dalyvavo du 
LSS. 108 kuopos draugu.

“Raudonoji Savaitė” pra-'Hs mano, kad^čia 
ėjo nežymiai. 2 d. lapkričio nėra lietuvių, 
buvo prakalbos LSS. 108 tuvių randasi nedaugiausia, 
kuopos. Kalbėjo drg. J. Ne- apie 35 šeimynos ir du syki 
vicakas. Kalbėtojas savo už-,tiek pavienių, bet ir tas ne-1 
.duoti atliko gerai, bet pub- didelis būrelis pagal . savo, 
i likos susirinko labai mažai, išgalę veikia. Randasi Liet. | 
Aukų surinkta LSDP. $3.60. Amer. “Laisvės” draugystė, I

LSS. 108 kuopa mokinasi buri neblogiausiai gyvuo- i 
“Tarnas įpainio- Ja. Mat,- čia stoka dailio- 
scenoj sulošti po sios lyties, todėl daugelis 

jaunų vyrų apleidžia šį mie
stą ir keliauja rytų linkui... 
Šiaip gyvenimas jaukus, 

viršutiniai, miesto išvaizda pritraukian-

kalba plačiai neverta rašy- rašęs tik vienas komiteto cialistų veikimui, nenori pa-J ° i dvi šakas. Reiškia, SLR,
ti, nes paprasti dūsavimai ir 

[vaitojimai. Tik reikia pažy
mėti, kad be pasigailėjimo 

' Tiesa čiaTie- vokle^ams P^re kailį ir pa-

---------------------------------------------------------------- iVKiimuv* vviJYiJ 

[narys, o du visai pašaliniu.[stariemsiems pasiduot 
s te n gi asi socialistamsKaip komiteto narys, taip 

ir pašaliniai— karšti kata
likai ir kunigų skvernų lai-

ir : K. atskirai netvertas, 
už! Pradeda girti ku

akių užbėgti. Suprantama.- į skubą ir vėl plūsta socialia* 
kalbėdamas apie apvaik- j tas.. Girdi, socialistai pasr 
ščiojimą spaudos, akėjo ir geria, o paskui nežino ką 
socialistus, jų spaudą ir vi-j daro ir eina pas privatines 
są veikimą, paremdamas '.ypatus šliubą imti. Rodosi, 
vi-ką melagingais faktais, [katalikai kaip tik panašia?

Kada kunigėlis pradėjo'h* elgiasi: pirmiau pasige- 
kalbėti, tur but manė, kad girti nuvažiuoja pas 

jo kalbos -kunigą šliubo imti, o pasku” 
. ........... :x v-^2‘-sos, susipe
ša ir kada prasipagirioja,

■ t us. Girdi, socialistai pasr 
iv [geria, o paskui nežino kąsake, kad Lietuva dar ne

mačiusi tokiu barbarišku- 
’ imu, kokie jai prisiėję per- 

gyventi, kuomet ją vokiečiai 
[užėmę. iJs tvirtino, kad 
I lietuviai po rusų valdžia nc- 

...... .[palyginamai geriau gyveną 
ir nekenčia tokio vargo, 
kaip po vokiečiais. Lietuviai, 
gyvenanti po vokiečiais, esą 

[laikomi gyvulių vietoje, ver
čiami už dyką dirbti, neduo
dama jiems valgyti ir pat
voriuos mirštą nuo bado, 
negaudami iš niekur page? 
bos.

Publikoj kįla abejone 
ištik rujų taip yra, 

i kad šliupas pasakoja. Tuo
met Šliupas priveda “fak- Į—” o---tizcli, o ačilčiukų urgamzavi- pi anu* nuu

no- iš kitų lietuviais apgyventų ita”’ ka<1 seniei’ Lietuvos gy-|man; 9 L,gu tos yPatos aP-;jos dvigubai padidėjo. Pub-'atskirti tuos 
nes neužtenka kolionijų ganytojai, iškei-| 

ikia darbininkų organizaci
jas, jų laikraščius, prisižve- 
jjoja dolerių ir vėl iškeliauja.
[Todėl vietos lietuviai ir b 
1 darbininkų laikraščių 
rankas paimti. Tiesa, randa' 
si ir tokių, kurie skaito dar
bininkiškus laikraščius, bet

Dabar Donoros kunigėlis 
skelbia, kad jiems pavyko 
aukų surinkti virš tukstan- 
tios dolerių ir prie tų su
rinktų aukų priskaito musų 
miestelio aukas. žmones nesupras

ko medi ja 
sorkes ir sugriovė vienybę. [ j0” žadr 
Jie siunta ir kompromituoja; Kalėdų, 
socialistu vardą, keikia dar
bo žmonų laikraščius, ypač 
“Kovą” ir kitus, kurių jie 
dar gyvi nėra matę, apart 
savo “Tėvynės” ir “Vien. | 
Liet.” Socialistai buvo p^n--|nomis jr naktimis; 
še pas Socialist Party ir kestis nevisai maža, — 
jaunuosius socialistus, kad 
jie padėtų gauti ko daugiau- ,$2.75 už 10 vai. darbo dieną.! nuolatinio dusių ganytojo, 
šia rinkėjų ir pastarieji pa- į 

žadėjo pagelbą: prie ILSS. inU() darbininkai dirba 
39 kuopos priklauso 15 na-’piina ianuų 
rių ir visi buvo pasižadėję kanĮ c]ej anglie

Darbai, 
musų mieste labai gerai ei- ti, miesto viduriu bėga Mis- 

Ina. Darbininkai dirba die- [sissippi upė. Dirbtuvių ran-’ 
; užmo- dasi nemažai, daugiausia 

pa- malūnai.
prastas darbininkas gauna | Vietos lietuviai neturi'

- __ - - ______~ ...................................................................... >
Kasyklose jau antras mė- todėl retkarčiais atkeliauja

Na, ar nepuikus katalikų ir paskaitys už teisingą, bet. jr.grįžę iš bažnyčių 
pasielgimas? Ar galima su išėjo kitaip: iš publikos nuo-;*a b* kada ;---- t
jais išvien veikti? Ar gali Intos girdėjosi atsiliepimai [tankiai vieni nuo kitų nabė- 
aukų linkime Įvykti vieny-jr net atviri pasakymai: ga- 

“meluoji!”
Niekino socialistus viso-

be, apie kurią dabar svajo 
jama?

Taip kunigui bekalbant, 
svetainėj kilo triukšmas, 

..Viską žinantis.! kinis būdas. Pasakojo net Į švilpimas. trypimas ir tt. 
‘ # J tokias nesąmones: girdi. [Kada viskas nurimo, kuni-

Nuo red. — Jeigu pinigai kada socialistai užmušė vėl užsipuolė ant sočia-

eiti rinkt aukų ir, veikiau
sia butų surinkę kelis sy
kius daugiau, negu tuos 
$400.00 tarpe tokio didmiesj 
čio, kuris siekia jau i 700.-!
000 gyventojų ir ‘ kuriame vS be sustojimo 
daugiausia gyvena pasituriu ~ ]. .
čių žmonių bei piniguočių, -išskiriant ir

Bešmeiždami socialistus, mėnesių atgal kompanija nu! “Lietuviu Dienoj” ir 
................. nn^playWninkains algas buvo renkamos aukos.

IIEILDELBURG, PA.
Čionai amunicijos dirbtu-

čių žmonių bei piniguočių.
naktimis ir dienomis, ne į - - - - - ’ - - 

švenčių. I orą įokių yra mažai.
i “Lietuviui Dienoj”mušė darbininkams :

nuo 6 iki 12 nuošimčių. Dar- 
-• bininkai buvo išėję į strei-i

ką. bet pralaimėjo.

jūs patys save šmeižiate vi
suomenės akyse. Ar r: 
jums gėda nedegina akių? 
“L. Dienoj” suardėt vieny
bę. O dabar dėl baliaus. Ba
lius buvo bendrai pareng
tas su tuom tikslu, kad iš- 
vartojus LŠF. markes, ku
rių buvo parsitraukę už $30. 
LSS. 39 kuopai priklausė 
gauti pusė pelno, nes kada 
markes trauke, tai kuopa |1)OS jr lapkričio tapo 
traukė iš puses. Bet neku-[Palaidotas su bažnytinėmis 
rie kliubiečiai pritarė tiems .ce^nK)nyomis.^ 
komitetninkams, kad tuo! 
pelnu padengti jų išlaidas,! 
ką jie padarė “L. Dienoje”

. buvo padėti ant trijų ypatų kunigą Žebri, tuomet žmo-pistų, būk jie ir čia triukš-
i jų pra(psj0 šalintis,!sukėlę.

J" socialistų, partija ėmė ma-; Rodosi vietos lietuviai su- 
teis- žeti, o katalikų organizaci-'pranta kur teisybė ir gali 

t; > kalbėtojus,
jau įjka pradėjo reikalauti bal" kurie daugiau nieko nežino, 
to-’so, bet kunigėlis liepė pa- [kaip tik socialistus šmeižti 

laukti pabaigos. Pabaigus Nesenai čia kalbėjo sociali* « o a "t n . _ y __

vardo ir bankas juos išda-> 
j ve svetimiems, tuomet ban 
[ką galima patraukti T

Rodosi vietos lietuviai siv

ventojai velnius perstoto i £avo banką, tuomet ;
vokiečiais, ir dabartiniai Vo-Ib?n.kas žil?os> kaiP ,su J?"!
kiečiai tokie pat esą, kokiaisponais pasielgti. KIukli paijaigos. rauaigus iNesenai čia naiueju 

[juos senovės lietuviai per- popose atsitikimuose vertėtų kunigui kalbėti, iš publikos stas ir jis nepludo kunigų
Šliupas i teismiskai pareikalauti tei- užduoda klausimą, kodėl ku- bei katalikų, kaip kad dabar

'kinis

..... .. Pagalinus
. [pasakė, kad mes jokių ma- 
n ponybių nereikalaujame nei 

nuo kaizerio, nei nuo caro, 
nes ir taip gausime Lietuvai

nigas aiškindamas apie vi- kunigėlis pasielgė, norėda- 
sokias socialistų nedorybes,! mas žmones apkvailinti, 
nieko neužsiminė apie kuni- [ Kunigėlis savo pamoks- 
gą Šmidtą, Macochą, ir ki- lais būtinai norėjo sukiršin
tus. Kunigas teisinosi, kad ti vietos katalikus prieš so- 

ic. Pirmininkas pasakė, kadit?s dalykas visiems esąs Ralistus, bet jam tas nepa- 
Ipakėlus mėnesinę mokestį U-inomas Čia iškeliama ku- vyko ir vargiai jau pa
mes irgi galėsime pakilti, i "’*> Politiką 1 aikštę ir ps vyks.

mani- Man rodosi, kad tik mes, pa- bekasi sukritikuotas. Juk ! Preskys » Mailboro 
testą”, kurį dabar paraše ir keldami mokestį, 
kuomet Lietuva taps repu- i žinotume žemyn,

JERSEY CITY, N. J.
Liet. P. Kliubas nori jves-• i . y.. A 1 • iklAUMUū JIVH 1 1 V V O |

nepugu m> be. stupas pra-.įi mėnesinę mokesti po 50.
[našauja, kad Europinė karei Cld •» • - 1

___ ________ _____ Kin-
įkime aukų daugiausia pasi
darbavo “Laisvės” draugys
tė. Miesto valdžia atsinešė

menesiu laiko.

n« 11 1 T !• 1 I vv* ajax vow V dUMllVOt

d. lapkiicio eksphoda-p<j^įetUViu Dienos” linkui la-
i Y\ '1 I o t ♦ *vo katilas pilnas verdančio 

švino. Bosą ir vieną darbi
ninką apdegino, K. Živat- 
kauską, lietuvį, užmušė ant 
vietos. K. Živatkauskas pri
gulėjo prie APLA. 3 kuo-

blika, tas manifestas busi 
paskelbtas. Manifeste pasa-

Velionis paliko moterį 
į G kūdikius dideliame 
liūdime ir varge

bai atjaučiančiai ir pažade-j 
jo vietos anglų laikraščiuo-: 
se apie tai pranešti, paragi-Į 
nant anglus aukoti. L., 
štai žiūrime “Liet. Dienoj’ 
anglų laikrašty “Tribūna” 
patalpinta žinia, kad “Lie- [Lietuvos piliečiais, 
tuvių Dienoj” rinksiąs air : 
kas Jonas Sabas su savo su vyrais teisės.

1 ll\devyniomis seserimis sušel- Kaip matote, di 
nib pimui motinos. Tokiu būdu su Živatkausku

nenuva- 
vieton pa-

♦

♦ *

Jurgio draugyste? savo1 
suteikiama į mitingus perkėlė į nedėldie-’ 
u tik taps-nius tik dėl to, kad pirmi- 

Taipgi ninkas naktimis dirba ir 
[moterims suteikiama Ivgios negali i mitingus atsilankv-

kyta, kad Lietuvos gyven- 
Bet tojams, nepaisant kokių 

'tautų jie bus,

įsą jiv pauare n. dienoje (.iš visuomeniško reikalo pa- rengiasi prie 
LSS. 39 kp. komitetas buvo' Eksphozija įvyko todėl, 'd;lrG • pt.iratini .• .L...A ... 
priešingas ir reikalavo, kad ° c'"
jų dalis butų pasiųsta LŠ.
F. Ir vėl pradėjo sorkes ro-

> dyt. Pagalinus socialistai
\ sutiko ant $15.00, o likusius

paaukavo jiems ant tų lėšų.

kad bosas atsuko kraną ir t 
paleido šaltą orą į verdan- į 
tį šviną.

PITTSBURGH, PA.
25 lapkričio, buvo

ta $15 pasiųsta LŠF. Ir jie'choro koncertas su įvairiais nerašė į laikraštį.
inn Ir 1 tm n t - ~ A .1. 1 • 2_1 _ ir i i . • •

Lietuviškos 
ir I republikos, nes jau ir ma- 

svetimtaučiai likosi sukla- [uitestą paraše. Veikiausiai 
,dinti. Dauguma iiradėjo kai- jis apsiskelbs ir laikinu Lie
sinti Sabą, būk jis pats tokią įtuvos prezidentu, o 
’žinią padavęs, bet “Laisvės” 1---- 1 ~
[draugystės susirinkime pa- 

Aido aiškėjo, kad Sabas nieko

Živat- 
kauska paskirs vidaus da
lykų ir alkoholio ministeriu.

S. P. Shona s.

ti. Kasžin ką draugystė da-[ 
rylų, jeigu pirmininkas nu-[ 
mirtų? Gal tuomet visiškai 
m i ti ngu išsiža dėtu ?

♦

* ♦

Susitikau “Lietuvių Die
nos” sekretorių ir klausiu:

— Ar musų kunigėlis au
kojo “L. D.” sušclpimui .nu
kentėjusioms nuo karės?

Atydai Lietuvių |
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBERNIJOSE, | 

, K'TRIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI. |
Per rnOrų banką galite pagelbėti savo giminėm* b*i pafįai*- ® 

jjierns užimtose vietose vokWiaitj. Męs turim® y

Sutartį su Vokie "os Banka S
Berlin® todėl g dime persiųsti pinigus } ta» vietas ant maco* »©- 4
nueičiau 800 markių (apie '’95 rubliai). w

MŪSŲ BANKAS PO NUOLATINE VALDŽIOS PKIFAHJRA, •*
TODĖL JAVO PINIGAI (,VA R A NTL'OTL T

Norėdami gauti daugiau informacijų kreipkitėt ypatlškal ar ra- |
Jyklte laiAk^ pas £

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

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

vis kaltina socialistus, patys 
nesuprasdami nei organiza
cijų ne visuomenės reikalų.

Povas.

:parnarginimais. Apart kitko; 
suloštas veikalėlis “Vagįs” 
Programas buvo labai jvai-1 
rus.
atliko gerai, ypač pasižymė- mitetą Amerikos 
jo M. Balis su savo monolo- Kryžiui.
tgais. Publikos dar pirmą sy-| Darbai pradeda 
kį tiek daug susirinko.

Šis choras dar 
susitvėrė ir juomi

nedaug lietuvių, bet visgi jie vauja gabus jaunas vaiki' 
veikia ir iš jų vęikimo gali
ma šį-tą parašyti.

Artinantis “Lietuvių Die
nai”, laukta kada Pittsburg- 
ho apskričio LŠF. komitetas 
sušauks pažangiosios vi
suomenės viešą mitingą, ap
kalbės, iš kur galima gauti 
kolektorių, dėžučių ir kito
kių reikalingų prie aukų

Kolektoriai surinko $121. 
t Vietos biznieriai čekiais 
atsiuntė $50.00. Aukos bus 

. Aktoriai savo užduotis pasiųstos per Contrail Ko- 
Raud.

MONESSEN, PA.
“Liet. Dienos” atbalsiai.
Donora, Pa. klerikalų ir 

tautininkų komitetas, po 
vadovyste dvasiško tėvelio, 
norėjo “Liet. Dienoj” užka
riauti ir musų miestelį, t. y., 
Monessen, Pa., Bet čia lietu
viai jau buvo susiorganizavę 
ir į komitetą aukų rinkimo 
įėjo trjs LSS. 166 kuopos 
nariai. Tuomet pradėta ves
ti agitacija, kad išmetus iš 
komiteto K. Kuprį, kuris už 
ėmė sekretoriaus vietą. Kilo 
triukšmas, kad būtinai at
siekus savo tikslo. Vienok 
jiems tas nepavyko padary
ti.

“‘Lietuvių Dienoj” darba
vosi visos sriovės išvien ir 
surinko $205.72. Surinkti 
pinigai padėta į . Peoples 
banką ant komiteto vardo. 
Nutarta, kad siunčiant pini
gus Raudonajam Kryžiui 
dėl pasiuntimo į Lietuvą, 
dalyvautų visas komitetas. 
Mat, trečdalis tų aukų ture- 

vairaMafe* nuvažiavo”!’ Pit- “Lietuvių Dienoj” surinkta i labai sekanti Amerikos lie- jo būt pasiųstas j Lietuvą ■ *

CARNEGIE, PA.
Labai gaila, kad iš musų 

miesto niekas neparašo į 
laikraštį nors svarbesnių bė
gančių reikalų. Tiesa, čia

nas J. Žuronas. Pirmiau 
jaunimas skųsdavosi, kad 
nėra choro vadovų, dabar 
gi susilaukėme gabaus vado
vo.

sustoti.
J Pastaromis dienomis atleis- 

neseniai ta didelis skaitlius darbiniu 
vaduo- kų. Patartina iš kitur darbo 

j ieškot j čia nevažiuoti.
P. J. Latvenas.

SIp. svečias

SCRANTON, PA.
26 d. lapkričio, dr. J. 

i Šliupas ir F. živatkauskas 
Įsušaukė visuomenišką susį- 
i rinkimą, kad apkalbėjus po 
;keno valdžia bus geriauST. CLAIR, PA.

“Laisvės” Nr. 95 pasaky- Lietuvai — po caro ar kai
ta, kad per prakalbas surin- zerio ir kaip butų, jeigu

rinkimo daiktų, bet nieko kta 8 dol. aukų. Turėjo būti Lietuva turėtų laisvę.^ 
panašaus nesulaukta. LŠF. • x i i
komitetas ar pramiegojo tą .$11 ir apmokėjus $3.00 už Živatkauskas.
dieną, ar nuėjo pas tautiniu- i svetainę, 8 dol. perduota LS. kad Amerikos lietuviai pri- 
kus ir klerikalus bernauti.
Vietos lietuviai pamatę, kad
tik dvi dienos beliko iki
“Lietuvių Dienai”, o LŠF.

— per prakalbas surinkta I Pirmiausiai kalbėjo F. 
Jis pasakė,

S. V Rajono organizatoriui, valo daugiau rūpintis Lie
tuvos reikalais, negu tie 
lietuviai, kurie gyvena ana- 

buvo pus vandenyno. Jis patyręs.
RUMFORD, ME.

“Laisvės” Nr. 92
komitetas nieko nesako, gal- pasakyta, kad musų mieste kad rusų ii vokiečių valdžia

sekretorius.
Negerai... Aš maniau 

jis visgi dešimtinę’ iš

SVARBU

kad 
mes.

NOTL
Ur ;.u if- į

Ką darysi, kurie dau- 
turi, tie visuomet nu
duoda, — pridūrė se-

■ .itun ku >

..uti ilsč gcrinuvirĮ u. rrU•’v.. Malonėkit 
aUiiankyL ir pi-n-ujknnti. Ak’ų ofi- 
.-a> randan jo aptiek oje.

DR. H. MEDOFF
Akinių specialistas

ir Aptiekorius.
500 GRAND STREET, 

Kampas Union Av<%, Brooklyn, N. Y.
Patarimą, suteikiu už dyka. Aki

niai prisirašo jeigu būtinai vra rei
kalingi DR. H. A. MEDOFF-

giau 
žiau 
kretorius.

Vienok aš maniau, kad 
kunigėlis per klaidą neauko-, 
jo ir prie pirmos progos at-' 
siųs kokią dešimtinę - kitą.'

”L.“ Korespondentas.

HUDSON, MASS.
Labai retai pasitaiko ma

tyti iš mūs miestuko kores
pondencijų. Rodos smarkių 
vyrų yra į valias. Lietuvių 
judėjimas didesnis, negu ki
tuose miesteliuose ir jie dar
buojasi kiek išgalėdami vi
suomenės labui. Arčiau pri-- 
sižiurėjus į veikimą, paste
bėjau, kad hudsoniečiai ap
lenkia kitus. “Liet. Dienoje” 
surinkta apie 250 dol. “Rau
donosios Savaitės” apvaik- 
ščiojimui surengtos prakal
bos; kalbėjo drg. Staliorai- 
tis. Prakalbos gana pasek-

liejimas pac”- 
h vaistai, tai .. 
ii akiniai.

Dr. ii. A. ?. 
tikslui ir savo

DYKAI! DYKAI!
AS ištraukiu dantis lw> skinamo ir veltui tiem 

kurie duoda taisyti ir naujus induti.

vrs^ka"ARb"es Skausmo
No kiekvienas dantistas moka apsieiti an dan- 
tiinis sunkiam atsitikime, tankiai siunčia paa /\ -----T
epeeialista. Dr Ciuis Teschberir yra gerai ži- Į l 
nomas kaipo specialistas ir įvairiose aUiliki-

muose siunčiama pas ji. Ateik ir duok išervamlnuot. Informacijos dykai. Mano karūnos ir
i tuko; \ ra 22 karato čysto aukso su dubeltava apačia. Vises d.-rbes rv< reni uotas. Kainos prt- 

eintun'os. Mokestis ant ncdčliu. Gaws ir kokainas vartojamas pagal reikalų.
Ofiso valandos: nuo 9 A. M. iki 9 P. M. Pfitnyčioma nuo 9 A.Ii. iki 6 P. M.

Nedaliomis nuo 9 A. M. Iki 1 P. M.
DR. CHAS TESCHBERG, D. D. S., Lietuviškas Destistas
BOO Grand kampas Unioa Aveuoo, Brooklyn*

Kalba Lietuviikal, Lenk likai, Rus likai Taasphone Stagg 8698.



JUOKŲ |
LIETUVIAI!

ORAKULO PATARIMAI.

Klausimas. — Orakule, 
pribūk mums, Bridgeville, 
Pa. parapijonams į pagelbą 
ir išgelbėk nuo piktos dva
sios, kuri gali mus visus 
nugalabinti. Štai koks buvo 
atsitikimas: šiomis dieno
mis ėjo iš karciamos tūli 
musų parapijos šulai ir pa- 
keliuje pagriebė juos pikta 
dvasia, įmetė į purvus ir il
gai kamavo, pakol jie išsi-

KĄSNELIAI |

tautiečiai sportai su šven- 
tablyvomis panelėmis, ku - 
rios gavo dirmavonę.

Dabar žmogus sužinok, 
katrie buvo suareštuoti, ei - 
cilikai, katalikai 
ninkai? Jeigu jau 
kūle toks kytras, 
kur teisybė?

ar tauti- 
tu, Ora-

Dalykas 
Tautiečiai

Atsakymas. — 
yra štai kame.
sporteliai pasiėmė nekaltas 
katalikes paneles, gavusias 

suko iš piktos dvasios nagų, antrą sakramentą, nusivežė 
Dabar mes, visi parapijonai, į Fitchburgą ir.... suspoilino 
drebame, kad ta prakeikta j visą biznį, visi atsidurdami 
dvasia nepradėtų visų kan- už grotelių. Cicilikai, visur 
kinti. Jeigu ji išdrįso musų'savo nosį, kaip kačergą, ki- 
šulus purvuose glamžyti, tai (šdami, sužinojo apie tuos 
ką tokiai reiškia paprasti į šposus ir pradėjo šaukti, 
parapijonėliai? Ar tu, vis
ką žinantis Orakule, negalė- katalikėmis panelėmis sėdi 
turn patarti, kaip mes turi- už grotų. Reiškia, kada ei
me apsisaugoti nuo tos pra- cilikai žiurėjo j tautiečius 
keiktos dvasios?

Para pi jonas.

kad tautiečiai sporteliai su

katalikes paneles 
matė pastaruosius

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

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

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

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

ir galite gaut savo t.inigus atgal ant kožno pareikalavimo.
Mano bankus yra gvarantuotos, per New Yorko ateitą, užtat jūs 
pinigai užtikrinti.
Parduodu formas, lotus ir namus. Padarau ir užtvirtinu visokius 

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

VISOKIOS RODOS-PATARIMAI DOVANAI.
Kreipkitės šiuo adresu:

BANKER JOHN KOVACS
. o. , Filia: 155 CLINTON AVE.,36 Grand Street, maspetii, l. l n. y.

BoroMgh ®£ Brooklyn.

o.

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ.

TĄJĮ KOSULĮ
jnrnm, negu j 
palengvinimui

SUčeDYK PINIGUS 
IR SKAUSMĄ.

{
BJauriaanlae Hfcaaiimas dantq 
saBtnbdottias antsyk. IATRAU- 
KIMAS danties atliekamas bs 
mažiausio skausmo. Artis tlš- 
kae “bridge” ir “plato” darbas 
atliekamas mano moderniška
me ofise wž prieinamą kainą. 1

DR. J. LIEBERMAN 
J DENTISTAS <
I 408—410 So, 2nd 8Lr
I Brooklyn, N. Y. \
I Telephone Stagg 5<)2t 51

Kalbame Lietuviškai, Lenkiškai.
f* Ir Rusiškai.

GRABORIU0 (Undertaker)

LIETUVIŠKA APTIEKA.
■ Sluomi pranešame, kad gavome daugybę daiktų, reikalingų šiam 

■ezonui. Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiekų, galime 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi šito
kių vaistų: 1) MIXTURAS, labai geras nuo kosulio vaikams ir dide
liems, bonka 25c. ORRAPH’AS, Linimentas dėl reumatizmo. Boa- 
ka 25 ir 50c. 8) Tikra lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir 50e, 
ŽUVIES TAUKAI, reikalingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 5) ĮVAI
RUS VAISTAI DEL ATAUGINIMO PLAUKŲ ir TONIC’AS. 6) 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonos, perfumoe ir 
visokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas dėl vi
durių. Bonka 50c. Kraujo Valytojas — bonka $1.00. Mūsų aptieka- 
ae kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atsilan
kyti. Visas persiuntmo lėšas apmokame męs. Siunčiant laiškai, 
galima siųsti pinigais arba įtampomis.

L SHAPIRO, Lhtuviškafl Aptiekoriui
<1® So. 2nd Street, kampas Union Avė

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

SENJASIA IR 
GERIAUSIA

• «<W*> ■ -.Mfr • W*
-iFJCU 3 FIP. TAI

Kepa geriausią duoną iš 
Cysty r u g i n i ų miitp. 
Teipat įneš kepame ge
rinusius keiksus veseli- 
jomH ir kitokiems poki- 
liains *.*.*.*

Ture tani kokj nors užsa
kymą ir norėdami valgyti 
gerą, skanią, puikiai pa
darytą duoną, tai visados 
kreipkitės j mus. Duoną 
siunčiame ir kitą miestą.

F. MAS1ULEVICIUS ir SUKAI, Savininkai.
209 BEDFORD AVE. (Tel. 2876 Greenpoint) BROOKLYN, N, Y.

- - —--   ■ -  _____________ . ...   . . ._____________________

Atsakymas.— šventame 
rašte pasakyta, kad vel
nias buvo pagrobęs Kristų 
ir nešiojo po kalnus, baž-. 
nyčių stogus, bet nenukan
kino. Todėl nėra nieko nuo
stabaus, kad jis ir jūsų pa
rapijos šulus truputį paka- 
mavo. Tik vieną kiaulystę 
jis padarė, įmesdamas 
juos į purvyną. Juk galėjo 
sausesnėj vietoj pavolioti. 
Jūs, paprasti parapijonai, 
galite būti ramus, velnias 
nėra ant tiek nusidėvėjęs, 
kad eiti ir kankinti papra
stus žmones. Užtenka 
įvalias darbo su jūsų 
lais.

jam
šu-

ir
: • •Jie
už grotų, bot tuo pačiu lai
ku tautiečiai ir katalikai 
žiurėjo Į cicilikus ir juos pa
matė ananus grotu, Pada-

na, kad vieni ir kiti buvo 
už grotu, tik skirtumas, ta
me, kad tautiečiai sporteliai 
su panelėmis buvo vidury, 
o cicilikai lauke.

“Laisvės” No. 94, Mažoji

Balsam for Lungs
atsakanti gyduolė, suteikianti palengvinimą nuo kosulio, 
peršalimo, užkimimo, spasinodiško smaugullo. oro triubelių, 
uždegimo ir gerklės skausmo. Kaštuoja 25 ir 50 centai.

LA I DOT U VIŲ DT R EK TO RIU 8. 
! ibahamuoju ir iaidoju numiraaia* 

ant visokių kapinių.
Parsamdau Automobilius ir Karlo 

tas Veselijoms, Krikštynoms ir ši®!', 
pasivažinėjimams.

Ofisai:
144 N. fith St., 264 FRONT 81 
Brooklyn, N. C. Brooklyn, N. Y 
Tel. 2320 Greenpolnt

Telephone 7867 Main

SERGANTIEJI'

■ • Ui Ii. ka.i Severus Baisumas pilnai atsako savo 
o vaikai pradėjo sveikti; ji; kosulys išny ko 
\|>io du metai tam atj,al męs vartojome tųjį 
su geru pasekme."

J. Kowalski, Cuteliogue, N. Y.

TEISINGIAUSIA ir GERIAUSIA
LIETUVIŠKA

AR NUSTOJO! E SVEIKATĄ IŠ 
PRIEŽASTIES LIGOS?

Diena po dienai, metas po metui 
užsimu gydymu sergančių žmonių. 
Bersista<ykile sau, kiek aš išgydžiau, 
kiek palinksminau gyvenimą. Jeigu 
jumis gyvenimas įkirėjo vartojant 
\ i.-ol-i.-is gyduoles ir jaučiatės nuo- 
hit blogiau .tuomet, nieko nelauk- 

s, kreipkitės pas gerai eupran- 
daktara ir specialistą 
DR. LEONARD LANDES 
jums he pinig 

kad Dt»«lb.'li 
apie ligą. G 
as ligas su

tan: i

ų patars, ką da- 
gyvasfį ir paaiš- 

Jau per 20 metų 
didžiausiomis pa- 
luisdpnejimą. už-

Rcikiilaujant gyduolių reikalauk Scvcros Preparatus. Nuėjės j ap-
\ X tiekų žiūrėti, kad gautum ko reikalaujama. Neimk kitokių bei užsaduo- \ \“f tojų. Negalint gauti ko reikalaujate, rašyk tiesiai i gy

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa,
-OU'-’SV -*20. -sth. '^«> -Bn frfa

-«5v. -ib. -sat -’it -wa. -as. to?

didžiausia 
i receptai 

daktarų.
aptinka 

i valstijoj.

Klausimas. — Klausyk,’ 
mister Orakule, aš, maloni J 
panelė (Ar iš peklos tokia 
atsiradai? — Orakulas), 
kreipiuosi pas tave su svar
biu klausimu. Skaitydama 
“Moterų Dirvą”, užėjau se 
kantį apgarsinimą: 
biamos ponios ir 
panelės... Nusipirkite “Pa
mokslus be kunigo,” kurie 
kaštuoja tik vieną dolerį.” 
Dabar mano upas labai ge
ras ir aš norėčiau nusipirk
ti pamokslus su kunigu, tik 
nežinau, kiek kaštuos? Ar 
tu negalėtum pranešti, kiek 
visas biznis kaštuotu?

Maloni Panelė.

šo: “šiomis dienomis drg. 
P. Jatulevičius atidarė ap
tieką.... Jo aptiekoje galima 
bus gauti visokių laikraščių 
ir knygų. Jatulevičius pirma 
dirbo pas anglą aptiekorių 
ir išparduodavo apie 800 

. įvairių darbininkiškų 
laikraščiu.” c

vergų,
al:-tu-

AL— Iš užduoto klausimo 
suprantu, kad tu iš tikro esi 
maloni, bet nežinau, kaip e- 
si daili ir lipšni. Jeigu ant 
visko esi “smart” panelė, 
tuomet gali ne tik pamoks
lus su kunigu dykai gauti, 
bet be jokių trubelių tapti 
kunigo gaspadine.

ir knygų aptieką. Manau 
sau: reiks ir man atidaryti 
aptieką ir pasivadinti aptie- 

malonios korium, nes vis-gi apticko- 
riaus titulas yra garbinges
nis, negu laikraščių agento. 
Bet paskui atėjo mintis į 
galvą, kad ponas Ramanau
skas apart laikraščių, dar 
ir P,romo - Seltzer parduo
da ir tai nesivadina aptie- 
korium. Tai tu r būt Jatu- 
levičiaus antiekoj apart lai
kraščių, galima ir daugiau 
ką nors gauti. Taip ir susi
laikiau nuo atidarymo ap
tiekęs.

Nuo skaudėjimo pilvo ir žar
nų, kaipo plovimas skaudžian- 
čios gerklės intraukimiii j save 
apmalšinimui dusulio, mio gal
vos ir ausų skaudėjimo; ecl.

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA
JOSEPH LIPMAN, M. D.

.Specijalistas moterų ligų 
314 E. 50th St., New York, N. Y.

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs išti

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

DR. J. LIPMAN
50th St., NEW YORK, N. Y. 
Kalbame lietuviškai.

( Sutaisau receptuH bu i 
) atyda, nežiūrint, ar ti« 
z Lietuvos -r Amerikos 

Tai vienatinė lietuviška
( Bostone ir Massachusetts 
š Gyduolių galit gaut, kokios tik pa- 
? šauly yra vartojamos. Galit reL 
S kalaut per laiškus, o aš prisiusią 
< per evpresą.

K. ŠIDLAUSKAS,
> Aptiekoriua ir Savininkai
( 226 Broadway, kamp. C Street 
j SOUTH BOSTON, MASS.
! Tai. So. Boston 21014 Ir 21015.

Unas MATHUSl

r< •uiita*

HUN-EXPELLER, 
kaipo senų ir uzlila’tinų draugi) šelmy- 
no. |H r p:..e šimf mečio. Tik ‘15c. ir

F. AD. RICHTER & CO. 
74—80 Washington Street, New York

I T^tll

140 EAST 22 ST,N.Y

311 E

a Tel. Greenpoint 1669.

\. DOBROVOLSKIS
Pirmos kle«oH CAFE.
Geriausi Gėrymni.

5 GERIAUSIAS DID*! |
IR SVARIAUSIAS SALIft- <

ę NAS VISAM SO. ; 
1 BOSTONE.
S utini ir užkandžiai. Petarnavi-c$ 
y man pr ielankus. Atsilankykite,^, 
į u pertitikrinsite. <

Į JONAS MATHU8 |
| (Liituvia Savininkai) ,
| ^42—-344 W, Broadway t 
į So. Boston, Mails. j
f (Dešimta Žingsnių nuo Lietuvių į 
t LabdaryitėM Draugijom name). £

v *m’«xx wh-kvl. w*r#«0u>VMMwarvci mtvw.vrw*wva>»*«ia _

NEWARK0
AKUŠERE. A

turiu si

•i'knti ir tt.
idyiro neiAU ir lytišku ligų 
ieįi-.s gerai žinomą elektrišką 
ir X-spinduliai 

l.une. ? 
okius a

matyt kiau 
daktaras t” 
to, kad labai brang

per kurią 
' kiekvienas 

. a ratus, del 
Chemiškas iš- 
Nca t įdėliokitetyrinėjimas slapume. -------------------

ant rytojaus, bet tuojau ateikite pas 
gerai žinom r.

DR. L i
Ofiso v nuo 10 vai. ryto iki 8

Šventadieniai.-, nuo 10
v. ryto iki 4 vai. po pi- tų.
140 I-. 22nd St., Lexington ir 

3rd Ave., New York (

DENTSTAS
k. ... $5.00 
ir augščiau. 
............ 50c. 
.......... $1.00

Gvarantuota ant 20 metų
Uždėjimas kepuraitės 22 

Uzplumbavintas 50 c.
Išvalymas ........................
Nžploinbavinias auksu .

Skaudantį dantį duok ištraukti 
ryte, o vakare apžiūrėt.

Sanitary Dental Parlor
307 Bedford Ave. Tarpe 2-ro» ir 

1-mbs gatvių. 
BROOKLYN, N. Y.

Kalbame lietuviškai.

Yards MI «r 15$

TIKKA LIETUVIŠKA A PTTET ACHICAGOJE A k 1 ILK A

. Klausimas.— Šviesiausias 
Orakule! Susimildamas pa
aiškink man vieną dalyką, 
nes jau mano puodynė to
kių dalykų negali supras
ti (Po šimts pypkių, ko
kiems galams savo galvą 
apmainei ant puodynės?! — 
Orakulas). Tik tu paklau
syk, ar tai žmogus gali ras
ti teisybę? Skaitau katali
kų laikraščius ir randu ko
respondenciją, kad Gardner, 
Mass, suareštuota keli 
cicilikai, kurie išsivežė į 
Fitchburg, Mass, mergeles. 
Skaitau bedievių laikraščius 
— “Laisvę” ir ten randu ko
respondenciją, kurioje pa
sakyta, kad suareštuota

PATARIMAI.
Jeigu aktoriai nori publi

ką gerai prijuokinti, lai 
tuomet rolių visiškai nesi- 
mokina ir prieš eisiant ant 
steičiaus, paima ant drą
sos. Kada išeis lošti, tuo
met užtektinai turės drąsos 
po steičių vaikščioti ir suf- 
lioriaus jieškoti, o publika 
net pilvus susiėmus juok
sis, tik, suprantama, ne iš 
veikalo, bet iš aktorių.

PERSKAITYK!

Taipgi suteikiu rodą visokiuo
se atsilikimuose ir patarnauju 
visokiuose reikaluose.

A. DOBROVOLSKIS.
3 7.7 G r a b a m Avė. 

cor. Skilman av. Brooklyn, N Y.

0-0

Jeigu norite nuo publikos 
užsipelnyti kankinio vaini
ką, prisirašykite prie choro 
ir kada choras ant steičiaus 
dainuoja, atsistokite prieša
ky ir nedainuokite, bet tik 
žiopčiokite. Tuomet kiek
vienas svetainėj esantis 
sunkiai atsidus ir pasakys: 
“Vargšas arba vargšė, kaip 
sunkiai kankinasi!”

Kiekv’cnai naw 
J*8 ukaitytojaB 

/ T \ kurl® už«iraly» ! 
/qIF,' -pas mm “Lais i 

▼ę” *nt metų 1) į 
užsimokės $2.59 

ta. gaur tlavaai 
T •- J knygų virtai 

1 dolerio arhs 
“Kardą” ant me- 
tų. Senai akai 
tytojas, kurli at- 
naujins, gaai 

knygų uz bOc. Kas iš neskaitančią 
dar prisius už “Keleivį” $1.50, gau* 
knygų už 50c., senas skaitytoja* 
gaus knygų už 25c. Kas prisius ai 
“Kovą” $2.00, gaus knygų už 75c.; 
kas prisius už “Kardą” $1.00,tas gxu» 
knygų už 85c., senas skaitytojas ai 
25 centus. Kas užsirašys “Naująją 
Gadynę”, kaina metams $1.50, tai 
gaus knygų už 50c.

Todėl visi užsirašykit tuos laik
raščius per mane. Tiek pat mokėda
mi gausite gerų knygų paeiskalty- 
mul. Būtinai pasakyk apie tai im
to draugui ir pažįstamul. Knygai 
duosiu tik “Laisvės” laidos.

Pinigui siųskit Šiuo adresai
J. POCIUS

157* Margaret St, Philadelphia, Pa/

Jei nori, kad gerai išrū
dytum, pirk skrybėlei, marš
kinius ir visus apredalui pas

K. LIUTKŲ.
Apie gerumą tavoro ir tai- 

■Ingumą kainų, nereikalinga 
girtis. Nesą visi brooklynie- 
člai gerai žipo, kad pigina ir 
geriaa niekur negauni, kaip 
pas

K. LIUTKUS
151 GRAND ST., 

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

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

O. STROLIENfc
Jauniškaite

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

8052

Tel. 885 Greenpolnt.

GENIAUSIA UŽEIGOS 
VIETA PAS

A. SHRUPSKI
Pas muH galite gauti ska

niausio alaus, puikios degti
nės ir skanaus vyno. Pa
tarnavimas puikiausias, at
eikite, e persitikrinsite.

61 S. 2nd St.,
BROOKLYN, N

W$i užlaikome knogeriiMfilKs -ralntee. Be didele atyda iiplidiw 
kaip Aaucrikoi, tity ir dtkiarą, Patarimai p«

Ki Jkwkjrataifcfaw dykai.
Savininkas Ir Pravla^rias

F. A. JOZAPAITIS
IMI no. HALSTRD STREET, CHICAGO, ILL.

Uyviaiie® Telephone Draver 7781.

ČIA GALI MA UŽ SI R Aš YTI “LA IS V g

Draugystėms, Kuopoms ir K Bubame!
Išdirbu visokiai

KUKARDAS, “BADGES”, GUZIKU8 
IR ŽENKLELIUS

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

Ant 
siunčiu

atspaudą* draugystėms.
kiekvieno pareikalavime pri- 
sampelius.

A. STRUPAS
Novelty Manufacturer

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

Mokslo Nereikia Jieškoti
Skelto, kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglų kalbą, aritmetiką 9r 
lietuvių kalbom gramatiką savo namuose liuosame laike. Visi išmokoj 

Nurodymai ir knyga DYKAI įdėk stempą. Adresas*
lietimo Korespondencijiie Mokykla, 1327l.fiobe»SL,Cluaei



JERSEY CITY, N. J.
Jono Krikštytojo dr-ste 

|Mi8kyrė$5 išleidimui knygos 
“War — What For?”

Apie vietos lietuvius veik 
negirdėti, bet jie progrese 
neatsilieka nuo kitų kolio- 
nijų lietuvių. Randasi ke
lintas draugysčių, kurios 
vidutiniai gyvuoja. Supran
ta ma, draugystės negali di
delėmis tapti, nes čia lietu
vių randasi neperdaugiau- 
siai. .Pastaruoju laiku savo Q _ 
progresyviškumu pradėjo |^aV!ckie^e 
pasižymėti šv. Jono Krikš
tytojo draugystė. Nors ir 
k tos draugystės progresy- 
vės, bet, 'kaip girdėti, 
kiai tarpe savęs pešasi 
tiki bines pažiūras.

Šv. Jono Krikštytojo 
draugystė visuomet neatsi
sako paremti visuomeniški; 
reikalų. Dabar draugystė 
paskyrė iŠ savo iždo $5.00 
iUeidimui knygos “War — 
What For?” Apart to, drau
gyste nutarė duoti iš savo 
kasos $10 surengimui mok
sliškų paskaitų dėl šio se- 
> no.

Prie šv. Jono Krikštytojo 
draugystės priklauso veik 
visa pažangioji visuomene. 
Galima tikėtis, kad greitu 
1 iku ji taps galinga vietos 
draugyste ir dar sparčiau 
darbuosis dėl visuomenes 
labo.

Vice-pirmininkas B. Voeyliua,

Waterbury, Conn.

4
Pa.

b
Pa.

7

E li fe
p .

Pa.12
Varnė'., 
Pittsburgh, 
Komisija

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

LAISVES SŪNŲ DRAUGYSTE, 
MAHANOY CITY, PA. 

Valdybos adresai: 
PirminlnkM W. Žemaitis

312 E. Centre
Pirmininke pagelbininkas P. įsėda, 

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

St.

VIRŠININKŲ ADRESAIS 
Pirmininkai F. Raštevlčls,DRAUGIJOS, KURIOS TURI “LAISVĘ” 

SAVO ORGANU.
čius, J. J. Vaitkevičia, M. Į 
Valiukevičia, M. Demskiute, 
J. Fuksas ir F. Mažeika po 
50c. P. Kukenis, J. Žąsinas, 
A. Talandzevičia, K. Mato
nis, E. Sweetra, J. Skliau- 

• dis, M. Šaliunas, J. Pulkys, 
J. Stančikas, M. J. Vokietai
tis, F. Jozunas, V. Sabaliau
skas, J. Slenkevich, J. Pols- 
kis, M. Daujotienė, J. Maka- 
ravičia, J. Smigalskis, A.l *
Valilienė, P. Rukškaitis, J. |^u,nquIn.lJil’ Jąip vadinamą 

i •- t a jValachiją. Jiems is to bus
'didžiausios naudos, kadangi 
Į Rumuniją paprastai vadina 
[Europos svirnu.

Rumunija yra maža ša
lis, truputį mažesne, negu

!Illinois valstija, bot kviečių 
* produkcija ji užima ketvir-

Totoraitis 50 c. J. Vasiliau
skas ir M. Zalesky po 25 
c. Viso $2.00.

Au kau toj am s ši rdingai
ačiū.

VOKIEČIAI UžeMė
ROPOS SVIRNĄ.

Generolo von Falkenhay-
no spėkos užėmė vakarų

tą po Amerikai, Rusijai ir 
Argentinai vietą. Rumuni
joj tiek yra kvietinių gru
dų, kad kiekvienam vokie- 
čiai — mažam ir dideliam— 
pilnai užtenka po pusėtiną 
bakaną duonos kasdien.

Rumunija, tasai kviečių 
svirnas, duoda Vokietijai 
kaip tik to, ko jai reikia. ..

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

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas J. M. Maskoliūnas 

2025 Colwell St., Pittsburgh, Pa.
Pirmininko pagel’ įninkąs J. A. Rūkas 
301§ Stayton St., N. S. Pitts’ 'irgh,Pa. 
Centro Sekretorius J. Mažiukna 
11 JI Market St., N.S. Pittsburgh, 
Centro Iždininkes K.

& Carson Sts.,S.S.
'Jurtų Kontrolės

Urlakis,
813 Sixth St.,

W. Urnežis, 1429 Reedsdala St.,
N. S. Pittsburgh,

W. Markūnas,
2120 Forbes St., Pittsburgh, 

Kuopų sekretorių adresai:
1 kuopos — J. I. Alexis,
P. O. Box 844 North Diamond 

Pittsburgh,
2 kuopos P. Francikevičius, 

222 Sagamore St., Espleln,
Pittsburgh,

Laupurex, 
kuopos Ig. Rasinskis,

206 Soho St., Pittsburgh, 
kuopos, J. Kvetkauskaa,

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

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

2123 Wrights St., S. S. Pittsburgh,Pa.
9 kuopos, K. btasinskas,

Box 283, Arnold, Pa.
19 kuopos, V. S. Riukas,,

713 McKean Ave., Donora, Pa.

Protokolų •* štininkas O. UŽbal!
622 Hulia BB 

Finansų raštininkas P. G. AlekayiM* 
1516—14th Awn, 

Iždininkas S. Burbiškis,
719 Lluesla Av*» 

Kasos globėjai:
A. Kunca, 829 Island Ave.
P. Kazokevieius, 1530 West fit 
Maršalka P. Vaitkus, 415 Wall fit. 

Organo prižiūrėtojas:
A. Kelly, 1082 Loomis St # 

Susirinkimai atsibūna pirm** aašMk 
dienį kiekvieno mėnesio, 1016 
Main St., 2 vai. po pietų.

F.
Pa.Charleroi,

Pa.

•t.
0 ta.

Pa.

I). P. P.
Pat*.

WORCESTER, MASS.
Ciaara,

MelreeaAB

St.

Po $1.00

Vtee-plrminlnkas J. Mockaitls,

N.

AUKOS

Nuo
Nuo
Nuo

Maršalka J. Garnii, 
634 Ferry St.,

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

Pirmininkas D. Petrauskas,

St.
89

Eatson, Frą
Susirinkimai atsibūna kas p* ■>* 

petnyčią kiekvieno mėnesio angį* m»> 
cialiatų ruime po No. 439 Northansp* 
ton St., Easton, Pa.

Telephone 595 Greenpoint.

Daktaras J. MISEV1ČE
Specialistas širdies Ir 

Plaučių ligų.
8—10 ryte
12—2 po plot 
6—8 vakare.

270 BERRY STREET 
BROOKLYN, N. Y,

N. Y. 
Grand

A. Sirgedai, III

Nutarimų

Fin. Rast.

Iždininkas

[Švkaaskis, J. Butkus, A. 
S. J. Rudžius-

tan
iu

M.

LŠF. Worcestcrio sky
riaus rinkėjų aukų sąraše, 
tilpusiam “Laisvės” NN.93- 
4, įvykusias klaidas, malo
nėsite atitaisyti.

Klaidingai pasakyta: 
P. A. Dėdinas $24.00; 
Galskis ir Co. $16.51;
Ukavičiutė $10.98; J. Dav’r 
donis; Z. Burskienė $7.75; 
J. Novikaitis $7.00; K. Bu- 
tei $4.49; W. Rubikienė $3.- 
87; M. šiurškus $3.00; P. 
Bagukis $2.06.

Teisingai turi būti:
P. A. Dėdinas $24.30; 

V. Galeckas ir Co. $16.51; 
M. Ubavičiutė $10.98; J. 
Davidonis $7.94; Z. Buro- 
kienė $7.75; J. Novikaitis 
$7.06; K. Butei $4.48; M. 
Rubikienė $3.87; M. šiuš
iais $3.00; P. Baguskis $2.06.

A. F. Miliauskai,
LŠF. sekretorius. 

149 Millbury Str., 
Worcester, Mass.

BINGHAMTON, N. Y.
■ Lapkričio 26, atsibuvo ve
stuvės St. Tvarijono su p- 
le V. Ranianauskiute. Lai
ke pasilinksminimo sve
čiams besišnekant, tapo už
manyta per M. Kasparaitį, 
kad sumesti keletą centu su- 
šelpimui nukentėjusių nuo 
karės. Svečiams ir jauna
vedžiams pritariant, padary 
ta kolekta. Aukavo:

St. T vari jo
nas, P. Tvarijoniutė, K. 
Berčiūnas, J. Adomaitis; po 
Kasparaitis, M. Kasparaitie 
nė, Geo. Tvarijonas, L. 
Tvarijonas, .J JMičiulaitė, J 
W. White, P. Jozapaitis 35 
c.; F. Gaidis 30 c.; po 25 
centus — G. Kuokalas, L. 
Romanauskienė ir O. Soko- 
lauskienė. Smulkių aukų 10 
centų. Iš viso surinkta $9.

Visiems aukautojams ta
riu širdingą ačiū.

M. Kasparaitis. 
Nuo red. $9.00 gavom ir 

pasiuntėm LŠF.

po 25 c. J. Pocus 10 c. viso 
$12.10.

Waterbury, Conn, auka
vo: A. Bukevičia $1.00; A.

Kun. Mockaus bylai.
Iš New Haven, Conn, per 

drg. Barčių aukavo:
E. Vynaitis, S Masiulis ir 

A. Jofilas po $100. A. Bar-

1025 E. Pine 
Finansų raštiniu. P. Petčiulls, 

1227 E. Pine 
Iždo trustiaai: A. Račkauskas, 

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

Maršalka W. Svintlckas,
515 W. Pino fit. 

Susirinkimai atsibūna paskutinį pa- 
nedėiį kiekvieno mėnesio 7 vai. va
kare Juozo Margelio svetainėj, 60 N. 

■ Main St., Mahanoy City, Pa.

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

Naujausio išradimo vargonas.
S itų vargonų galima neštis ant balių, 
Piknikų, nes jis susideda iš 4 kavalkų, 
išrodo kaip boksas. Šitų vargonų gali
ma sulankstyti, kad neužimtų daug vie
tos kada negrajini. Kaina 3 oktavų 
$30.00, 4 oktavų $35.00, 5 oktavų $40. 
50, 6 oktavų $58.50. Reikalaukit ka 
talogo su visomis kitomis mašinomis.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTE, WAUKEGAN, ILL.

Valdyboj variai ir adresai: 
Pirmininkas J. Bastin,

' 1330 So. Sheridan Rd., Waukegan,Ill. 
! Pirm, pagelbininkas M. Ambraziūnas, 
| 1421 Lincoln St., Waukegan, III.
i Protokolų Sekretorius St. Deikus, 
; 721 Cummings Ave., Waukegan, Ill. 
I Fin. Sekretorius J. Vaičis,

1349 Lincoln St., Waukegan, III. 
; Kasierius M. Kairaitis,
; 166—10th St., North Chicago, III.
'Kasos Globėjai: M. Rėkia,
■ 1329 N. Jackson St., North Chicago, 
j ill.
I St. Bučls, 1408 So. Park Ave.

Waukegan, Ill.
Maršalka K. Navickas,

1420 Victoria St., Waukegan, III. 
Pagelbininkas J. Werdauskia.

Susirinkimai ...taibūna kas trvda 
Į nedėlia kiekvieno mėnesio 2 vai. po 
I pietų, Liuosybės svetainėj 801—8th 
' St. Si. Sheridan lid., Waukegan, Ill.

Vien -pirmininkas T. Rimkus, 
1880 Russell BA 

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

Finansų raštininkas A. Baniulis, 
1830 E. 17tk Mt, 

Iždininkas T. Neura, 
2202 Hamilton Avu 

Kasos globėjas V. Ivanauskiūti, 
1452 E. «8ri BA 

Dainų repeticijos atsibūna kiekvša 
ną b e rėdą nuo 7:30 vai. vakaro aaf 
Star svetaines, 2041 Hamilton Ava.

Mėnesiniai susirinkimai atsiMbui 
kas trečią petnyčią kiekvieno mšnoošg 
nuo 7:30 vai. vakane ant Star sve- 
tainės, 2041 Hamilton Ave.

Knygynas, saldumynų krautuv* 
2047 Hamilton Ave.

Knygos išduodamos skaitytojam* 
ant 7:30 vai. vakare.

Knygius K. Luobikis, 2864 K. lt. 
Jos Menčinskas, 

7214 Hacker avė.
Nutarimų rašt. H. P. Pratkionla, 
1527 E. 23rd st. Cleveland, Ohio*

DRAUGIJA SŪNŲ IR DUKTBBf, 
MELROSE PARK, ILL. 

Pirmininkas K. Jankauskas,
P. O. Box 749, Melrese Park, W6, 

Pagalbininkas D. Rimša,
P. O. Box 849, Melrose Park, K 

Protokolų raštin. Alek. Merkus, 
997—22x6 Ava., Melrose

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

Kaina

Tokio pat Išdarbio kaip num. 
didžio ir pločio, tiktai

$85.00 KLUMPAKOJIS

No. 75
85 
be sunumeravimo rekordų 
automatiško išmetimo.

Kaina ..................  $ 5.00

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DR-STĖS VIRŠININKŲ ADRESAI, 

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

108 Inslee Place, 
Nutarimų raštininkas: S. Morkis, 

79 Bond Street,
Turtų rašt. P. Kardokas, 

220 Court St.
Iždininkas: J. Yužapaitia, 

234 Clark PI.
Iždo globėjai: E. Makutienieni, 

149 Clark PI.
D. Grigutis,

122 Pine st.
Maršalka B. Budrius

240 Second St.
Draugai ir draugės, kuria dar ne

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

Fix. raštin. W. fitramllie,
1814 Be. ŠOth Avė., 

Iždininkai F. Lapinaki, 
P. O. Bex liet,

P. O. Box 1109, Melrose Park, Ilk
Iždo globėjai: W. Janėnas Bex 671 Ii 
J. Snarekii, P. O. Box 761, Meine* 
Park, III.

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

Susirinkimai atsibūna kas tnBM 
savaitę kiekvieno mėnesio Frank ant 
James svetainėj, 23-čia Avė. Ir Labi 
gatvė, apie 1 vai. po pietų.

No. 25. Columbia Grafonola. Pada- 
rtyas iš rauodnmedšio, puikiai 
išdabintas. Didumo 15|X15|.

Kaina $25.0b

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

) Kokietka Polka ir klumpa
kojis.

E 2360. Varpelis. Valcas Dr. Kudirka,
* mielas. Polka.

B.cataaUbm ftaafcjR,
E 2581. Gražioji. Po’ka.

Pavasario rytas. Valcaa,
E 2582. Kalnų augštumas. Valcaa

” Kariškas maršas.
E 2706. Žemaičių Polka.

” Gudri. Mazurka.

Ir daugybė kitokių lietuviškų, 
aiškų, lenkiškų rekordų.

Pa-No. 50. Columbia Grafonola. 
rinktinio raudonmedžio ir 
šunie puikiai šlipuotas. 
21įXldi ir 18 col. augščio.

Kaina .. ................ $50.00
B»6CS

Didi.

LIETUVIŲ BROLIŲ DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI. 

RACINE, W1S.
Pirmininkas J Vasilaitis, 

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

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

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

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

931 Walnut St.,
LBD. laiko savo susirinkimus kas 

trečią nedėldienj kiekvieno mėnesiu 
Winter Hal', 412 6th 8t., Raci
ne. Wis.

LIETUVIŲ PAftELPINftS DR-BTBfl 
“LAISVĖS”, EASTON, PA. 
VIRŠININKIŲ ADRESAI!

Prezidentas L. Bačkis, 
668 Northampton St., Eastea, Fa. 

Prez. pagelbin. B. Davidonis,
1820 Fairow Ave., Eastea, Psų 

Protokolų raštininkas ir organa pH* 
žiūrėtojas Alex Vituris,

223 So. Maple st. Easton, lha 
Finansų rašt. Mar. Urba,

606 Northampton St., Eastoa, Fią
Klienus J. Jankauskas,

1820 Fairow Ave., Eas'nn Ba, 
Kasos g’obejai:

A. Biga, 1021 Elm St, Easton, Fa, 
A. Meškauskas, 1222

Įsitėmykltl Galima įgyt labai gerų 
grafofonų su 12 dainų tik už $15.00. 
užkurį turėtum mokėt 25 dol. Parduo
di n j tiip.pigiai todėl, kad geriau pasi
garsinus.

Reikalaukit katalogo.

No. 60 H.
rytas
kaip kablnet taip ir triuba.

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

Columbia Grafonola. Pada- 
iš auks-aržuolo medžio,

No. 2 H. Columbia Grafonola. Ae- 
žuoiinls labai gerai padarytas, nv- 
namaliuotas žaliais nr raudonais 
ruožais, metalinė truba.

Kaina ................... <$25.0®
No. 4. Improved Roy .1. Veik toko 

kaip No. 2 bet biskį dides
nis, pagerinta inašinė ija, tri
mis sprenžinomis, aržuolinis 
141 colių pločio ir 7 į augščio.

Kaina .................. $35.0#

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

I riRDF^ 103 Grand Street’ Brookly|,> N- Y ale TEL. 4659 GREENPOINT

jfr - ■

VALDYBA CTDD. MIRTOS 
CLEVELAND, OHIO.

Pirmininkas D. Petrauskas, 
1600 Oregon Avenue

Vice Pirm. T. Rimkus,
1062 Ansel rd.

rašt. II. P. Pratklonis,

Antanas Danelis,
1447 E. 25th Str.

T. Neura.
2202 Hamilton A v

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

Dainų repeticijos atsibūna 
viena sėrėda, nuo 7:30 vakr.

kiek- 
ant 

Schwab svetainės, 6131 St. Clair avė. 
Mėnesiniai susirinkimai atsibūna ka? 
trečių pelnyčių kiekvieno menesio, 
nuo 7:30 vai. vakar, ant Schwab sve
taines. 6131 St. Clair avė. Knygynas 
randasi Neuros krautuvėje, 20-17 Ha
milton avė. Knygos išduodamos kie
kvienų l’anedelio vakarų, nuo 7:30 v. 
v« kare.

Knygius Pranas Tumosas, 
3570 E. 72 St.

LAISVAS MYLĖTOJŲ DRAUGTBTfl 
COLLINSVILLE, ILL., VALDYBAI 

Pirmininkas J. čebenauskas 
420 So. Chestnut St 

Collinsville, I* 
Pirm, pagelbininkas P. Papeiks, 
424 8o. Chestnut St., Collinsville, I* 
Nutarimų raštininkas A. Dzidalikne* 

158 E. Wickliff Ave., 
Collinsville, IB, 

Hn. Raštininkas F. Skamarakaa, 
416 Wickliff Ave., Collinsville, KB* 

Iždininkas J. Willlmat.
837 Central Ave., Colllnsvllla, Mfc 

Susirinkimai būna kiekvieno asla** 
šio 1-mą ir 8-Čią nedėldlenį, 1-m* 
landą po pietų, Sallel salėj, kanapa* 
E. Main ir N. Morrison Ava. Collšap 
villa, Illinois.

LIET. ŠVIESOS DRAUGTfiTB 
ANSONIA, CONN., VIRfil 

NINKU ADRESAL 
Pirmininkas A. Mureika,

LIETUVIŲ KELIONEI PASELPOS 
DRAUGIJQS. CENTRO VALDYBOS 
. IR KP. SEKRETORIŲ ADRESAI.

Centro valdyba:
Pirmininkas J. Jakimavičius,

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

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

188 Roebling St., Brooklyn, 
Kaaierlus J. Semenaa,

384—29th St., Brooklyn, 
Trustisai: M. Liberie. 121 

fit, BTUyn, N. Y.
Roebling St., BTclyn, N. Y. *

Kuopų Sekretorių adreoalt
J. Purenąs, 292 Manhattan ve., 

Kuopos Brooklyne—V. Vltkevlčla,
29 Hudson Ava., Brooklyn, N. T.

LIET. SŪNŲ IR ’ — ERŲ TRAB 
GYST*. ROCKFORD, ILU

Nutarimų raštin. 8. Tiškevičių, 
P. O. Box 176, Ansonia, OoMb

Finansų raštininkas P. Ragaišis,

Išdininkas J. Valaitis,
11 Oak St, Ansoxla, ftassew 

Knygius O. Radicvičifltš.
264 N. State St, Ansenia, Ooafe 

Knygiam pagelbininkas A. Yakttyi^

Knygiam raštininkas P. Labaaaashnp
491 Main St, Anoonia,

AMALGAMATED CLOTHIMB 
WORKERS of A. PRAS1BJŲ 
18 SKYRIAUS KOMITETAI!

Pirmininkas A. MaČaitia,
1©I Grand fit, Brooklyn, N. B.

Platokai* raštin. J. A. Boksas pin,
* 188 Raablng 8L, Brooklyn, M, B 

Finans* raitininkas VI. Jiočfua, 
67 fitagg lt, Brooklyn. ■.
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371 Berry .Street

PHONE W’MSBUROH 5415

DR. I. COHN fi

OfQ 
XJ

visi
par-

Specialistas įvairių li
gų, o ypač vaikų, mote
rų ir prie gimdymo.
OFFISO VALANDOS: nuo 8 Iki 10 v. 

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

pilvo, 
gum- 
slap-

Telephone 1950 Greenpoint.

Dr. H. Mendlowitz

TEISINGIAUSIA UŽEIGA
251 WYTHE AVE., k*mp. Nsrtb ls 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone Greenpoint 5811.

Pajieškau pusseserės Emilijos Kie- 
rukės. Vilniaus gub., Trakų pavieto,

Ženkuniškio viensėdžio. Kas žinote, 
malonėkit pranešti. M. Radvila, 35 
Buehan Park, Rochester, N. Y.

Gydau ligonius įvairiomis ligomis, 
o ypač mano specialė

tni moterų
Gerai įsitemykit adresą:

DU. H. MENDLOWITZ
271 Berry St., Brooklyn,N.Y.

Kampas So. 1-mos gatvės.

ajieškau Elžbietos Reklienės ir duk
terų Anielos 15 m. Marijonos 10 
m. Petronėlės 9 m. Jeigu kas ži
note malonėkit pranešti. A. Rėk
lia 498 Washington St. New York, 
N. Y.

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

Telephone 2372 Greenpoint

I J _-.l l

J. MARTII \ITL‘

to

r

cijoj, 5 d. .gruodžio. PradžiaVIETINES ŽINIOS. S®%•£“»:
Visi nariai atsilankykite, 

nes bus renkama nauja kuo
pos valdyba ateinantiems 
metams. Nepamirškite ir 
'savo draugi; atsivesti, kurie 
dar nėra LDLD. nariais.

Kviečia Komitetas.

iš So. Brooklyno padanges.
29 d. lapkričio buvo vaka

ras LSS. 20 kuopos. Pir
miausiai sulošta komedijelė 
** Brangus Pabučiavimas”. 
Aktoriai savo užduotis atli
ko gana silpnai. Paskui dai
navo Aido moterų ir miš
rus chorai. Aidiečiai savo 
užduotis atliko gerai. Buvo 
ir deklamacijų. Pasibaigus 
programų!, prasidėjo šokiai.

Abelnai So. Brooklyno lie
tuviai nelabai mėgsta lan
kytis į parengtas pramogas, 
o jeigu pasitaiko oras pra
stas, tuomet visai mažai 
žmonių būna. Šį sykį kaip 
tik pasitaikė lietingas vaka
ras, todėl žmonių buvo labai ‘giai 8 vai. vakaro. Visos 
mažai, kas žin, ar rengėjai, draugūs malonėkite atsilan- 
padengs įplaukomis išlai-jkyti. Taipgi pasirūpinkite ir 
das.

7 d. gruodžio, Tautiškam 
Name, bus susirinkimas L. 
MPS. 1-mos kuopos. Visos 
draugės malonėkite atsilan
kyti.

Sekrt. Iz. Jakimavičienė.

New York (Bronx).
5 d. gruodžio, pas drg. 

Žilinską po N r. 286 Brook 
avė., bus susirinkimas LM.

naujų draugių atsivesti pri- 
Reporteris. si rašyti prie kuopos.

Choras tarpe 
taučlų.

d. lapkričio,
Stuyvesant

26
York
School, buvo prakalbos ang-'siems nuo karės šelpti. Kė
lų suvienytų darbininkų uni-l ra i tęsis iki 9 d. gruodžio, 
jų (Labor Forum). KalbėjoITa vieta randasi ant Park 
M. Londonas ir kitu du kai-1 
bėtoju. Unijos prakalbas 
rengė, kad apkalbėjus apie 
reikalingumą įvesti darbinio kad nesivėlintumėte
am. 8* vai. darbo dieną. savo kalėdines dovanas. Pa- 

Kalbėtojai gyvai ir vaizdin- skutiniomis prieš šventes 
gai nupiešė tas aplinkybes, dienomis pačta esanti labai 
kuriose dabar randasi dar užsivertusi ir jai sunku iš
brinkai ir ragino kovoti už, pildyt atsakančiai savo 

darbą.
v

Dar kartą primename, 
; siusti

' —<5^ ww LAISVE
/?S

PAIEŠKOJIMAI
Pajieškau Kazimiero Bacevičiaus; 

Vilniaus gub., Trakij pav., Žiežma
rių miestelio, apie 9 metai kaip A- 
merikoje. Apie 8 metus tam atgal 
gyveno Pa. valstijoj. Turiu labai1 
svarbų reikalą. Meldžiu atsiliepti. 
A. Paškevičius, 144 Elm St., Law
rence, Mass. (96—98).

PABĖGĖLIS .Andrius Pilvelis iŠ j 
Birščių kaimo, Suvalkų gub., Kal
varijos pavieto. Krosnos gmino 
.įieško savo brolių,, giminių ir pa
žįstamų. Atsišaukit šiuo adresu. 
Kijevskaja gub., Stancija ŽeleznoJ 
dorogi Fastow, der. Valica Russia. 
Andrejų Pilvelisu. (96-98)

Pajieškau sesers Marcelės Jonaital- 
tčs; Kauno gub. Telšių pa v., Ker
ių sod., linkių parapijos. Aš paei
nu iš Virsnių sod., linkių parapi
jos. Meldžiu atsišaukti, arba kas 
ją žino pranešti. Jonas Lekstis, 
I K) York St. Brooklyn, N. Y.

96—101.

Pajieškau brolių Jono ir Alfonso 
Jankauskų, Suvalkų gub., Stari- 
polio pavieto Veiverių gmino. A- 
pie 12 m. kaip atvažiavo iš Ško
tijos Amerikon. Meldžiu atsišauk
ti Magdė Mačerlaitis. 85 So. 2nd st. 
Brooklyn, N. Y. 97—100

i j ieškau dėdės Jurgio Talubicko 
Suvalkų gub., Marijatnpolio pav., 
Kurmclinės kaimo. Seniau gyveno 
Westville, Iii. Meldžiu atsišaukti. 
W. Kurtina 
wack, N. J.

KALĖDŲ DOVANOS.

LIETUVIS FOTOGRAFAS
Pranešu lietuviams kad aš 

laikau puikią Fotografijų Gale
riją. Padarau visokius pavei
kslus taipgi traukiu veselijas.

Prie 12 čliubinių paveikslų duo
du vieną didelį paveikslą dova
nai. Darbą atlieku artistiškai ir 
nebrangiai. Ateikit persitikrint

ANTANAS STROKAS
88 Willow avė. kampas Clinton Avenue, Maspeth, L. L N. 

(vienas blokas nuo Lietuviškos bažnyčios.)

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

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

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

Nepraleiskite tokios progos, bet tuojau ateikite ir duokit save 
išegzaminuot. ir gausite snžir ?'ngą patarimą jūsų ligoj.

DAKTARAS D. WASSERMAN
1335 Arch Str. arti Bread St. Philadelphia Pa.

Ofiso valandos: Kasdien n”o 10 iki 12; nuo 1— 8 vai. vakaro; 
Šventadieniais: nuo 10 iki 2 va! po pietų. Egzaminavimas dykai. 
Rodą dykai. Kalbame lietuviškai.

Macys & Marcin Furniture Co
pf.p'.od s

2 J
_ e.

TREJOS DEVVNERIOS
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TREJANKA
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liAUNiOROS trejanka yra tikrai 
Letuviška. Saugokitės padirbi
mų imitacijų.

DAUNORUS trejanka, t. y. trejos 
devynerius, tai ištikimiausias 
Liet u v ir. uraugas-gydytojas vi

si bei ligose.
nką reikalaukit 

Fl’jsli DACtO 
ais Ida i

o
Vi

V)<

O 
Vi

TAI FAKTAS, kad DAUNORUS aptiekoje 
yra didžiausias sąuelis ir pasirinkimas 
Į vairiausių naminių gyduolių, visokių ša
knų, želiu ir t.t.

RŪKALAI K 1'1 rašydami, kokių norite nemažiau kaip už 25c. 
buu jums prisiųsta.

229 Bedford. Ave. .
KAMPAS NOM TH. 4XS.8 GATVĖS’ .

Brook WIN, New York-;,

Nusipirk gerus ir tvirtus čeverykus

pagerinimą savo būvio ir 8 
valandų darbo dieną. I*ub- 
iikos buvo virš 2,000.

Pertraukose dainavo Ai
do choras. Dainos publikai 
labai patiko, nes delnų plo
jimu chorą nulydėjo ir nuo 
stalčiaus.

Smagu pranešti, kad Aido 
choras pradeda dalyvauti ne 
tik tarpe lietuvių pažangio
sios visuomenes bet ir tar
pe svetimųjų.

New Yorke vis daugiau 
žmonių miršta nuo saužudy- 
stės. New Yorke pereitais 
metais ant 100.000 gyvento
jų nusižudydavo 19.

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

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

Tėmyk, nes krautuvę 
erkrausčiaus nuo 109 

Grand Street x o nu erių 
157 Grand Street.

157 GRAND S 
BROOKLYN

Iš Gimnastikos kliubo.
Paskutiniame mitinge 

Gimnastikos kliubo išrinkta 
naujas sekretorius, veiklus 
drg. Vladas Meškiunas. Rei
kia linkėti, kad jisai kuo-- 
smarkiausia darbuotųsi kliu 
bui, kadangi dabar ateina 
labai svarbus laikai, kaip 
tai, namo įgyjimas ir kiti.

Iš baliaus buvo pelno su
virs $175.00.

Penkines namui užsimo
kėjo jau didesnė pusė .

Gaspadorium išrinkta d r. 
-gas Višniauskas. Kliubas 
tuoj parengs balių.

Narys.

New Yorko blaivininkai 
pradėjo smarkią agitaciją, 
kad apšausi nūs New Yorką. 
Jie jau giriasi, kad į 10 me
tų miestas bus sausas. Ta- 
čiaus saliuninkai ir bravor- 
ninkai atkerta, kad to nebus 
niekuomet.

5 d. gruodžio, Tautiškam 
Name, bus sutrinkimas L. 
KPD. 1-mos kuopos. Pra
džia 7:80 vai. vakare. Visi 
nariai malonėkite atsilanky
ti, nes turime daug svarbių 
reikalų. Geistina butų, kad 
draugai pasirūpintų atsives
ti naujų prisirašymui na
rių.

Ketverge, 7 d. gruodžio, 
bus susirinkimas apkalbėji
mui reikalų, paliečiančių a- 
tidarymą kooperatyvės 
krautuvės valgomų daiktų, 
Tautiškam Name. Pradžia 
8 vai. vakare. Kurie norite 
prisidėti prie kooperacijos, 
malonėkite atsilankyti.

Sekretorius.

Neprigulmingas kriaučių 
kliubas rengia autingą ant 
July 1, 1917. Taigi malones 
draugijos nieko ant tos die
nos nerengti.

Komitetas.

Lietuvių Darbininkų Lit 
Draugijos 1 kuopos susirin
kimas bus ’’Laisvės” redak-

A. Vitkausko trupa 
Brooklyne.

Pereitą subatą A. Vit
kausko keliaujančios trupos 
artistai lošė Mc Caddin 
Hali “Mirtų Vainiką.”

Atkreipiame visų atydą, 
kad šį utarninką, 5 d. gruo
džio, toj pačioj svetainėje 
bus lošiama visam pasauliui 
žinoma istoriška drama 
“Genovaitė” ir “Golius ka
lėjime ir jo mirtis”. A. Vit
kauskas yra autorium šio 
veikalo. Jisai jį padidino ir 
prirengė lietuvių scenai.

Spektaklio pradžia lygiai 
8 vai.

Vertėtų paremti skrajo
jančią trupą.

Kas pas mane užsirašys ant 
metų “Naujienas” tas gaus dovanų 
'“Kovą”, arba “Naująją Gadynę,” ar
ba knygą “Moteris ir Socializmas”.

Kas užsirašys “Laisvę”, “Kovą”, 
arba “Naująją Gadynę” gaus dova
nų “Kardą” metams arba $1.00 ver
tės knygų “Kovos” laidos. Kas 
užsirašys “Kardą” ar “Moterų Bal
są”, gaus dovanų Darbininkų Kalen
dorių.

Dovanas duosiu tik iki Nauji; Me
tų. Kreipkitės šiuo adresu.

J. A. TURAN
18 Ames St., Montello,
97—101.

Brooklyno ir apielinkes 
Lietuviams.

Lietuviškas Kontraktorius.
Padarome visokį darbą prie naujų 

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

P. GRAŽYS
522 lx) rimer St.. Brooklyn, N. Y.

409 HEWE8 8T„
So. Cor. 2nd St. Brooklyn, N. Y

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

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

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

bet tūks tančiai žmonių visokių klesų

—j

LIETUVIŠKA
MUZIKOS

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

Direktorius
M. PETRAUSKAS.

IŠRADIMAI.
Pakol susirasite sau advokatą iš- 

iš- 
radimą del užpatentavinio. Dykai su
teikiame rodą dalykuose užpatenta- 
vi.no. Dovanai gausite kiekvienas 
knygutę, kur nurodoma ką išrasti, 
kaip užpatentuoti. Už užpatentavimą 
pinigų iš kalno neimaiue, apart la
bui mažų rankpinigiij, o likusius už
mokate tada, kada gaunate risunkus 
ir popieras ir jeigu esate tuoin už
ganėdinti.
AMERICAN EUROPEAN PATENT 

OFFICES. —L.
309 Broadway New York City Ir 
403 Barrister Bldg. Washington D C.

Rašykite lietuviškai, bent į šatrą 
n.irs musų ofisą.

Tiems laimė, kurie nori uždirbti nuo
$5.00 iki $10.00 į vieną dieną, liuosu ėmimui patento, prisiuskite savo 
nuo darbo laiku. Naujas daiktas, ir 
labai pigus, parsiduoda tik lietu- 
viems. Prisiusk 25 c. stampom o 
gausi sampelį ir informacijas.

Labai bus negerai, jeigu ne 
tą daiktą turės. Agentai turi 
duoti kožnam lietuviui.

Atsišaukit tik agentai.
V. MESKUNAS,

416 Hooper St. Brooklyn, N. Y.

TIKRA IR TEISINGA 
LIETUVIŠKA 
APTIEKA.

Sutaisau receptus tikrai, są
žiniškai, su didžiausia atyda, 
nežiūrint iš kur Jie butų gauti. 
Patarimus duodu visiem ypatiš- 
kai ir per laiškus dovanai. Gy
duoles siunčiu į visus kraštus 
Amerikos, kas tik kokių parei
kalauja, ir kokios tik yra var
tojamos. Ypatingai užlaikau 
visokių VAISTŲ NUO PLAU
KŲ SLINKIMO, PLEISKANŲ 
IR TT., NUO PLAUČIŲ, REU
MATIZMO, KOSULIO, NUO 
PERŠALIMO, NUO SILPNU
MO ŠIRDIES IR TT.

Kreipkitės prie manęs, o aš 
užtikrinu, jog busit užganėdin
ti.

F. KUDIRKA,
Lietuvio Aptieka ir Savininkas

64 GRAND ST.
Brooklyn. N. Y.

i lekcijas jau mokėsi |

i Kalbėti ir Rašyti Angliškai i 
!Jci netlkA Įritini pr.ineAIrnm, tm perskaityk j 

pirmą lekciją, o persitikrinsi ar teisybė. ’ 
| Prt*npki 10 cent*, o ttiojaus flamn lekviįą j 

MONTELLO CORRESPONDENCE SCHOOL, 
MONTELLO. MASS. o

Pakai »- 
vtngva >ri- 
imam ko- 
nogražlaM- 
■lai Ir ri- 

■ados 
t«ialn<«

FORNISIAI

AR JUS ŽINOTE?
Ar žinote, kad pas mane galima 

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

V. JUŠKAITIS,
1560 Quarry avė. N. W.

Grand Rapids* Mieh.
66—164.

KNYGŲ LEIDĖJAS 
IR PARDAVĖJAS

Tie, kurie dar neturi tos 
naujos ir svarbios knygos 

j “Inkvizicijos”, pasiskubinkit 
ją užsiorderiuoti, nes gali 

j išsibaigti. Kaina $1.00, ap
daryta $1.25. Reikalingi a- 
gentai. Reikalaujant kata- 
liogo, ar atsako, visuomet 
įdėkite už 2c. štampą.

F. MILAŠAUSKIS, 
13 Atlantic St.
South Boston, Mass.

97—104.

AR NORI, KAD TAVE 
MERGINA MYLĖTŲ?

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

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

Brooklyn, Naw Toriu

V. VAIVADAS
SPORTINE CAFE 

Puikiausi* ir Švariausi*

Užeikit ir persitikrinkite
442 Grand St, 

BROOKLYN, N. Y. 
Telephone Stagg 8584.

ANT LENGVŲ

Išmokesčių
$1 ant RANKOS
$1 ant SavaitesSUTAUPINSI

o IKI 50°
Jai pirksi pas

M’iiiaus'ią ir VidHuną

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

Telephone
4263 South
6075 South

Agentas
Vaicekauskas

iSFŲRNITŪREČO
658w 5t*Av£I

‘ BROOKLYN. NY




