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

Lietuvių Socialistų Sąjun- * 
ga turi įgyti nuosavus ru- 
mus. Aukaukit ir skolin- 

kit tam tikslui.
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Vokietija, Austrija. Turkija ir Bulgarija siūlo taikinties.
Reikalauja nepriguimirgos Lietuve
Lietuva turėtų būti kara 

lyste.
REIKALAUSBUT1NAI

NEPRIGULMLNGOS
LENKIJOS IR

fa! k i nin ka i t u res aps va rsty t 
siūlomas sąlygas.

Atėjo labai svarbi valan
da. 12 dieną gruodžio Vokic-| 
tija, Austro Vengrija, BuL Į resnond-mta 
garija ir Turkija cfieiališ- (Voku I 
kai pasiūlo savo priešamsįshingt 
Rusijai, Anglijai, Francijai, bose 
Italijai ir kitoms valstybėms varysi 
taikos sąlygas. įir Li(4

12 d. gruodžio, prieš piet, >oybę.
Vokietijos kancleris Both- (mone, 
man-Holweg pasišaukė pas .taikos 
gave Amerikos, Šveicarijos 
ir Ispanijos ambasadorius ir 
paprašė jų pranešti talki-j 
cinkams, kad Vokietija ir t 
^os draugai sutinka taikin
ties.

Amerikos ambasada Vo
kietijoj gavo pranešimų a- 
pie Vokietijos siūlomas tai
kos sąlygas.

Tą pačia dieną Vokietijos 
reichstage (parlamento) 
kancleris Bethman Hohveg 
pranešė apie taikos sąly
gas.

Austrijos Bulgarijos ii
Turkijos valdžios, tuo pačiu I 
laiku, pranešė “šventajam” ■ 
tėvui Ryme ir kitoms ' ncu-’»alkininki-.s užgauti. . Daug _ , , 
trnlems vnlstiioms kncl butu buvę, jci^u apie^piase kaci si pataipininKau*

1 ‘ ’ 1 ‘ tų susinešime su talkinin
kais. Žinoma, prezidentas . • ■ , ,
Wilsonas neatsisakys nuo darbininkų, nes darbas 
to. Tame darbe jam, turlmt, jsumaze.)°* 
padės jo draugas pulkinin
kas House.

j n o*

Kaizeriui ir jo draugams 
'pagarsinus, kad jie nori tai- 

Sun” ko- kinties, dabar visi laukia ką 
e pas gi pasakys talkininkai. Iš 
in iiĮ Wa- Londono ir Paryžiaus ligi 
tos tavy- šiol tikrų žinių nėra. Ta-

Vokietija ypatingai čiaus aišku, kad talkininkai 
s už tai, I ad Lee!

. KUN. X. MOCKUS PA
GARSĖJO VISOJ 

AMERIKOJ.
Jau rašėme 1 Laisvėj”, 

kad kun. Mockaus byla ati
dėta iki kovo menesio. Apie

KAIZERIO
MAS I

< l 
A i . 
Ilsi

’SUMIKI

-.oris Wil- 
kia į savo 

(kai iumenę, pranešdamas, 
kad centrales valstybes pa
siūlė taikos s-d. v o as

vinilai turės apsvarstyt vo
kiečiu siūlomas taikos sąly
gas ir duoti vieno!;? ar kito
kį atsakymą. Visi talkinin- 

Ikai turės duoti bendrą atsa- 
ikyrna. Kiekvienas skyrium | 
(atsakyti negali, nes pra
džioje kares Britanija,

visi Amerikos laikraščiai.
Advokatai sako, l;a-i Ameri
koj jau labai serum nebuvo

vaga

Japonija padare sutartį iš 
i vien veikti taikos klausime 
■Taigi, dabar tos. visos vals-! 

siūlė taikos sąlygas! Kaize-(lybes turės pasitarti del vo-1 
ris saki), kad centrales vai-i kiečių siūlomų sąlygų : pri-Į 
styhes laimėjusios ir 
galinčio; 
Kaum

i su u vn ink: 
' todėl 
j narsiai 
'men t as 

Woe-.

• gyvais pinigais 61.978 mrk», 
o duonos išdalijo pavargė
liams dykai už 38.987 mar
kių. Liaudies virtuvė Kieve 
gatvėje rugpjūčio mėn. iš
dalijo 33.085 pietų porcijas. 

(Miesto pavargėlių komisijos 
; še

šiais menesiais šalia pinigų 
pašalpos išdalijo dar 230.215 
duonos ženklelių visai dy- 

Ligi šiol vokiečiai miesto kai. 
ikalam yra pavedę 900.000 i 

markių. Jš vokiečių sandelių . 
;miestas yra gavęs maisto už I 
i 2 su viršum milionu mar 
(kių, kurių taip pat dar ne

paskutinių paswlul Vėliausios žinios iš
Vokiečių spauda, kalbėda

ma apie taikos sąlygas, sa
ko, kad dabartinis taikos ■ 
pasiulijimas esąs paskutinis r' 
iš teutonų pusės. Jeigu tal
kininkai šiuo sykiu atme-. 
šią ta pasiulijimą. tuomet I 
vokiečiai daugiau jok iii pro- 
poziciiu

/šia savo dar- 
. Vadinasi, tuo- 

Imet vokiečiai kovos iki pa-

Lietuvos
VILNIAUS GYVENTOJAI
TURĖS SUMOKĖTI 1 MI-, _ „
LIJONĄ RUBLIŲ MIESTO 4 skyrius paskutiniais 

PASKOLOS.

SUVALKAI.
“Dabartis” praneša, kad 

apskričio viršininkas savo 
pranešimu tarp kita ko pri
menąs, kad maistas ir pre
kės, kurioms yra išduoti 
ženklai iš apskrities val
dybos, tegalima esą parda
vinėti gyventojams tiktai 
su tais ženklais. Nusižengu
sius baus iki 500 markių 
pinigais arba kalėjimu.

RUSIJOJ.
Per daug mėsos. 

į Petrogrado gyvuolių • 
(vyklose tegalima kasdien 
■papjauti nedaugiau 2 tukst. 
Įgyvuolių, bet jų suvaroma 
i kasdien po keliolika ir dau- 
! gi aus tūkstančių. Buvo ke-

mu laikai. 
“New York W 

“Boston Post” 
kun. X. Mockaus . .įveiksią!

• ir sieksninius sti lipšnius, i 
Telegramų agentai os pra
nešė žinių apie U l.ylą visai 
Amerikos spaudai.

. . V1. (atleidžia daub
Londone pasitikta Vokie-j KUS.

rreit: 
i jų ka] i t r

įjau turės persiskirii 
i municijos išdirbyst i 
' Europos kariaujate m. 
Jill. Pastaruoju lai! u užsa
kymai žymiai pradėjo mažė
ti. Patcrsosne E. J P. Co.,

todėl ,imti jas ar atmesti.
taikiu tie

s nežinąs ar talki-.tijos propoziciją labai .... , .
taikintis ir tai, tačiaus ir spauda pvipa-'o 

kareiviams žįsta,I

)voti iki tas nio-,styti.

kaizerio gyrimasis, WASIIINGTONAS 
uetija laimėjo gali 

talkininkus užgauti.

SUSl-

rld” ir
•’(alpino

Vidaus ministerijos atstovas
V. Kavalevkis kreipėsi

laikų prĮc Maskvos guberwato-( 
istai jriaus, kad nebesiųstų dau
sų a- giaus gyvuolių Petroradan,

bet sulaikytų juos Maskvo- •

srtlyka taikinties *omis pa-i 
čiorms sąlygomis, ką ir Vo
kietija.

Vokietija ir jos talkinin
kai žada:

laimėjimą ivoIų- nebūtų pa
sakyta.

SMMUNICIONIERIŲ ŠE
RAI NUPUOLĖ.

Kuomet Amerikoje gauta. 
Žinių apie tai, kad Vokieti- 
ia ir jos karės partnieriai 
aulo taikinties, tuojaus čia 
nupuolė ammunicionierių j 
'erai. United Steel Corp.! 
teras nupuolė nuo 123 iki

1) Sugražinti Francija1 
Visa žemę, kurią užkariavo:

2) Sugražinti liuosybę 
Belgijai.

Vokietija reikalauja, kad 
Lenkija ir Lietuva butu ne- 
priruimingos, laisvos kara
lystės, tarpines valstybės | 
tarne Rusijos ir A’okietijos.

Serbija, nors ir gautų 
liuosvbe, bet turi būti no 
Austrijos kontrole. Rumuni
ja gautu liuosvbe. bet jos 
rubežiai turi būti apkarny- 
ti. Bulgarija turi gaut Ma
kedonija ir dali Serbijos. A- 
pie Turkija nieko nekalba
ma. Vokietija reikalauja, 
kad talkininkai sugražintu 
Jai jos kolionijas, kurias už- 
Šmė Afrikoj.

Dabar reikia laukt ką na-'pavyktų, tuomet bus ir dau- 
sakys talkininkai — Anrli- giau tokių stočių. Bet 
ja, Rusija, Italija, Belgija, dabar pačtų direktorius rei- 
Įr kiti. . kalauja paskirti $100.000

lebem Steel, Baldwin Loco
motive, Central Leather 
kitų firmų.

H'

ORINE PAčTA.

RŪPINUS.
Vokietija ir Amerikos pa

je. Tečiaus Maskvoje susi
kimšo 16,000 gyvuolių ir 
kasdien atvežama daugiau, 
o šerti nebėr kuo. Iš Mas-

•’7^'bo del jęVos mušta telegrama Pet
g in kivis, ,’fua’a tiei do

SUBANKRUTIJO 800 
LAIKRAŠČIŲ.

Šiomis dienomis buvo 
važiavimas Cali fornijos( 
laikraštininkų. Vienas jų 
pranešė, kad nuo pradžios 
karės iš priežasties nesvie
tiško popieros pabrangimo, 
jau subankrutijo 800 laik
raščiu.

Reikia pažymėti, kad ši

su-

AVashingtonas. — Pačtų 'skaitlinė toli nepilna. Anie 
direktorius, išduodamas me- mažų,savaitinių laikraštėlių 
tinį raportą, pranešė, kad subankrutijimą veik niekas 
yra manoma, įkurti orinę ;nei nežino. O tokių yra 
pačtą, t. y. orlaiviais ją išne- daugybės, 
šioti. Pirmiausiai bus ban-( 
doma orlaiviais siuntinėti
pačtą j Alaska. Jeigu tas

(DEUTSCHLAND LAIMIN
IO AI PRIBUVO I VOKIE- 
j TIJĄ.

Berlynas, 12 d. gruodžio. 
— Vokiečiu submarina 
Deutschland, kuri neseniai 
išplaukė iš New Londono 
uosto, 10 d. gruodžio lai
mingai pribuvo į Vokietiją. 
Ši submarina jau du reisu 
padarė tarpe Vokietijos ir 
Amerikos.

Laivų kompanijos atsto? 
vas, kuriai priklauso subma
rina Deutschland, pasakė, 
kad nuo šio laiko ji darys 
re guli aviškus reisus.

pjo- pytuose ketina ir toliau mie
stui padėti didžiomis pa
skolomis —teČiau tiktai ta 
sąlyga, kad šalia kitų mo
kesnių, miesto gyventojai 
sudėtų dar 1.000.000 rublių. 
Iš pradžios šitą sumą buvo 
ketine suimti vienu sykiu, 
priverčiamu mokesniu. Bet 
miestiečiams prašant, val
dyba nusprendė pabandyti 
pirma paprašyti iš miesto 1 pirkti ir 
|milijono rublių paskolos. Jei šiaip žmonėms. Pirkti 
tatai nepavyks, tai bus ver- gabent žąsys leista tiktąi ū- 
'ste priversti sumokėti tiek kio skyriui. Nusikaltusius 
(mokesnio. Skolintojams už baus kalėjimu lig 6 mėn., 
paskolą mokės šešius nuo- arba pinigų bausme lig 6.- 
šimčius. Paskolos gražini- 000 markių, 
mas prašu lės šeštą r;>. sį 
karui pasibaigus. Kasmet 
mokės penktą dalį paskolos, neša, kad 
tai per penkerius metus 
susitaikinus bus išmokėta 
visa paskola. Pakol sudary
tas. PASKOLOS KOMITE-

rogradan, kad atsiimtų gy- 
vuolius arba atsiustų paša
ro, kurio besą tiktai 2 die
noms. Gyvuoliai iš bado i- 
ma dvėsti. Maskvos miesto 
atstovas šaminas įnešė mie
sto valdybon sumanymą vi
sai panaikinti uždraudimą 
pjauti gyvuolius 4 dienas j'nariais išrinkta Grf. Liuben- 
savaite, nes nebesą kur dė- skis, dr. Dembovskis’, grf. 
ti ir kuo šerti gyvuolių 
mėsa perdaug pabrango.

JEKATERINODARE

UŽDRAUDIMAS PIRK
LIAUTI ŽĄSIMIS.

Suvalkų krašte uždrausta 
parduoti žąsys ♦ ir

“Kownoer Zeitung” pra- 
Vyr. Vad. ryt 

užgynė pjauti veršiukus mi
tulius ir vyresnius, par
šus, kurie sveria daugiau ne 
75 kilogramus, avis kurioms 

Pildomojo skvriaus dar nesuėjo 6 metai.

ir Bibcršten’as, Niedzialkovs-
ki’s, graf. Tiškevičius, K v- FRANCUOS MINISTERTŲ
manta, dr. Šaulys, dr. Bach- KABINETAS PERORGA-

Imilevičius, Pinesa, Enštei-
Inas, Kamberis, adv. Rosen-

NIZUOTAS.

Paryžius. Francijos

kalauja paskirti $100.000 
dėl išbandymo to būdo.

KIRILICA LEIDŽIAMAS 
LAIKRAŠTIS VILNIUJE.

Gudų laikraštis “Homan” 
nuo rugsėjo 1 d. š. m. lei
džiamas drauge lotyniško-z 
mis raidėmis ir kirilica.

Mini Dievo vardą.
Vokietijos kancelris Beth- 

man Hohveg, kalbėdamas 
reichstage anie taikos są
lygas, pasakė, kad Vokieti-: 
ja ir jos talkininkai jaučia! 
atsakomybę prieš dievą ir 
todėl nori taikintis. Kancle
ris pasakė, kad ir kaizeris 
nori taikos, nes jaučia savo 
atsakomvbę prieš žmonišku
mą ir dievą. j

(Nuo redakcijos. Mat, da-| Berlynas.
bar, prisiminė dievą ir žmo- kad nuo kares pradžios už- 

milionai mušta ir sužeista 250.000 
rumunų, o nelaisvėn paimta

Kanuolių paimta

AKTORIAI RENGIASI 
STREIKAN.

White Rats Actors Un i j os 
nariai rengiasi išeiti strei- 

jkan. Chicagoje tuoj išeis 
įstreikan Vodevilių aktoriai 
ir, manoma, streikas išsipla
tins i)o visą Ameriką.

RUMUNAI NUSTOJO 400. 
000 KAREIVIŲ.

Apskaitoma,

MACEDONIJOJ.
Paryžius, 13 d. gruodžio. 

— Vardar paupy franeuzų 
kariumenė paėmė nelaisvėn 
kelis bulgarų kareivių ba
rius.

Į šiaurius nuo Monasti- 
riaus siaučia baisios pūgos 
ir trukdo kariškas operaci
jas.

I.š Berlyno praneša, kad 
į šiaurius nuo Monastiriaus 

smarkias 
visos

FRANCUOS KARĖS 
IŠLAIDOS.

Francijos buvęs finansų 
ministeris ,kalbėdamas par- 
įlamente, pasakė, kad nuo 
pradžios karės iki 1 d. kovo 
1917 metų Francijos išlaidos 
kares vedimui sieks 14 rni- 
liardu, 500 milionų doleriu.

laika sieksią 18 miliardu do
leriu, c-

RUMUNAI BĖGA | 
RUSIJA.

niškumą. kada
žmonių išskersta).

Savo prakalboj reichstage 150.000.
Bethman Holweg pasakė,
”:ad Vokietija ir jos talki-

;nkai
auti

buvo priversti 
kad apsaugot savo

Rumunijos armiDabar 
jos beveik nėra, jos . spėka 
mažesnė, neyu Serbijos ar
mijos, ,

talkininkai daro 
atakas, bet, kol kas, 
jos esą atmuštos.

MIRĖ tifu rumunų

20 d. spalių mirė Rumuni
jos karalaitis Mirča.. Jo ku 
laikinai palaidotas Koho 
čenrų bažnyčios skiepe.

Kaukaze 27 rugs, nežino- haum’as ir Seifer’is. Pirmi-
mi piktadariai 2 vai. diena ninku išrinktas Kognotov- minsterių pirmininkas Bri- 
nušovė Jekaterinodaro kle- skis, pavaduotoju Pilnesa. pranešė, kad jam pavy- 
boną kun. Br. Namiotkevi- Sutarė pirmąjį paskolos ko- ko perorganizuoti ministe- 
cių ir jo tarnaitę J. Kauniu- niiteto ir pildamojo skyriaus kabinetą. Dabar naujai 
tę. Abudu Suvalkų gub., susirinkimą padaryti rugsė- perorganizuotam kabinete 
Kun. Namiotkevičius 57 me
tų buvo, Lazdrijos parapi
jos, Kauniutė 18 metu Luk- ____  _
šių par. .Priežastis tos žmog- MOKESNIS Už PASILIN- karės vedimu, 
žudystės, — nežinoma, pik-1 KSMINIMUS. 
tadariai nesuimti.

jo 12 dieną. pasiliko tik penki minister 
riai, neva kariška taryba, 
kurie rūpinsis . tolimesniu

Vilniuje vokiečių valdžia FRANCUOS
-- įvedė mokesnį už pasilinks- 

RIAUŠĖS IR STREIKAI, minimus. Už visokias pra-
Paskalos apie riaušes ir į 

streikus Maskvos, Petrogra
do, Charkovo fabrikuose 
vis plačiaus pradėjo skleis-i 
tis pastaruoju laiku. Mas
kvoje kalba apie darbininkų

iš Runm-
Odcsoj,:

atvyksta turtingesnieji ru
munai. Pabėgėliai pasakoja 
išbėgę iš Bucharesto nega
lėdami pakęsti priešininko 
“paukščių” skraidymo, jų 
sparnų žvangėjimo ir “kiau
šinių’ ’dėjimo. Beto, dar jie

sulaužytą rumunų armijos 
galybę, kuri atsispirdama 
priešininkui traukiasi ir
traukiasi atgal , . J

voje, Charkuvoje kalba apie 
tokias pat riaušes Maskvo-

mogas ir vaidinimus Vil
niaus miesto nuovadoje da
bai’ reikia mokėti mokesnis, 
vadinamasis leidimo arba 

' įžengiamųjų ženklelių mo- 
Ikesnis. Už leidimą reikia 
įmokėti nuo 30 ligi 100 mar- 

, kių.

apiplėšta Gostinyj uvor ir 
11. Buk vienam fabrike įg
riuvo lubos ir sutriuškino 
kelius šimtus darbininkų, 
tai vėl kitur sprogus kati
lui žuvę šimtai žmonių. Pet
rogrado telegrafo agentūra 
karo pramonijos Komiteto 
darbininkų vardu dabar
praneša, kad tos visos pa 
skalos esą pramanytos ii 
pataria joms netikėti ii 
neklausyti .

SOCIALUS*
TAI REIKALAUJA 

TAIKOS.

PAVARGĖLIŲ PRIEG
LAUDA VILNIUJE.

Apie Vilniaus labdarių į- 
staigos veikimą “WilnaerI 
Zeitung” štai kokių duoda 
skaitmenų. Miesto komisija 
pavargėliams šelpti išdavė 
pašalpų su viršum 6000

niu. Paskutiniais 11 mėne
siais komisija, kuri gauna 
j pinigų iš miesto ir šiaip 
žmonių, išdalijo pašalpos

Paryžius, 13 d. gruodžio. 
— Francijos parlamente, 
laike apkalbėjimo, karės 
biudžeto, atstovas Brison, 
socialistas, dalyvavęs Zim- 
nervaldo konferencijoj, pa- 
•eikalavo, kad tuojaus butų 
užbaigta karė ir griežtai 
protestavo prieš tolimesni 
jos vedimą. Jis nurodė, kad 
dabar karė vedama tuo tik* 
siu, kad Rusijai kliūtų Kon* 
stantinopolis.

Buržuaziniai atstovai su
kėlė baisų lermą, kelis sy
kius pertraukė jo kalbą ir 
nuolatos šaukė: “Išdavike 
savo tėvynės, išdavike!” n JF 1 • . • JL •
skaito šlykščiausiu darbu U* 
tuos, kurie reikalauja jotę 
vadina net “tėvynės išdavi*.



LAISVI

Amerikos kapitalistai bijo, tama, valdžia visuomet vis
ką sukrauna ant darbinin
kų. Jeigu darbininkai alka
ni, nesveikuose kambariuo
se gyvena, jeigu tarp jų
siaučia visokios ligos —
,vis tai iš pačių darbininkų 
kalties. Todėl nestebėtina, 
|kad ir kriaučių sveikatos 
stovio tyrinėtojai taip kai- I 
ba. Juk iš kapitalistų bernų 
nieko kito ir negalima lauk
ti. Bet mes žinome, kad tie 
jų patarimai apie asmenišką 
higijeną ir kitus galus ne- 

' turi reikšmės, kuomet dar
bininkas priverstas už mažą 

i valandas 
kur

oro, 
šviesos, 

uorgani- jyies žinome, kad ir geriausi 
pritraukti patarimai apie higijeną ne-

juodųjų išleista skirtingi į-;ti į streiką. Iš to atžvilgio 
statymai. Juodas žmogus ne- /šiaurių darbdaviai ir žve- 
gali gyventi tame name, ku-'joja juoduosius. Tik ant vie
name baltas gyvena; juo- ė Pennsylvanijos gelžke- 
das žmogus negali tame ga- Jj0 daba^ randasi virs 8,000 
tvekary važiuoti, kuriamo'Juodųjų darbininkų ir vis 
baltas važiuoja. Dėl juodų traukiama daugiau.
žmonių atskiri gyvenimų! Viso pietuose negrų buvo 
namai, atskiri gatvekariai, iaPei 8 milionai. Dabar New 
traukiniai, teatrai ir net Yorko ir Pennsylvanijos 
bažnyčios! Juodieji žmonės (valstijose jų skaitlius siekia 
negali net dievą garbinti ajfie 2 milionu. Kitose vals- 
svkiu su baltaisiais. jtijose irgi gana daug. Iš 

‘ Neužtenka to. Juodieji tos priežasties pietinių vals- 
neprileidžiami prie gėrės- i‘ . -
nių darbų, jiems duodama' lipinę, kad jie greitu laiku 
prasčiausi ir sunkiausi dar- neteks vergti ir turės sam
bai, tuo tarpu mokama ko-jb^i baltuosius darbininkus, 
mažiausia alga. Kadangi su likusiais negrais . pri- 
baltieji nuo judųjų viską siei8 elgtis taip, kaip ir su 
atėmė, todėl jie veik visi baltaisiais.
proletarai ir priversti sa-Į Negrai gi, atvykę į šiau- 
vo jiegą siūlyti kapitalis- r’ms ir susimaišę su baltai- 
tams. Pastarieji neskaito iu siais darbininkai, greitu lai- 
žmonėmis ir elgiasi, kaip Lu susipras ir pradės orga- 
su gyvuliais, priversdami nizuoties, įstos į darbininkų 
dirbti po 16 valandų į parą, Unijas ir sykiu su susipra- 
rnokant komažiausią algą, tusiais darbininkais 
Žodžiu, juodieji laikomi to- ^čs kovoti už^ pagerinimą 
kioj pat vergijoj, kokioj jie !savo būvio, už trumpesnes 
ir pirmiau buvo. darbo valandas ir didesnę

Prasidėjus Europinei ka- D<i šiol jie dirbo po 14
rei ir sumažėjus ateivystei, valandų į parą, o da-
Amerikoj, ypatingai šiauri-(kar galės pareikalauti ^ 8 
nėj daly, pradėjo trukti dar- va^- darbo dienos, kaip ir 
bininkų. Ir štai pietų juo- visi. kiti darbininkai reika- 
dieji vergai pradeda va- ’lauja..
žiųoti į šiaurius, ypatingai' Dietinių valstijų, kapitalis- 
į Naująją Angliją ir čia ap-: tai pamatę, kad greitu laiku butų daugiau klesiniai susi- 
sigyventi. Mat, čia jie visgi neteks vergų, nusiminė ir pratę.
nėra taip persekiojami, kaip nebežino nei ką daryti.; 
“savo tėvynėj”, gali dirbti Nenori skirtis su tais, ku- 
sykiu su baltaisiais vienose ne Pcr vis^ laikjl nuolankiai 
dirbtuvėse ir gauna didės-v.llk? jj? iW<T be jokių pa
nes algas, negu pietinėse sipyiešinimų. €»al dabar j)ie- 
valstijose. žodžiu, juodieji Dnių 
žmonės, atvykę iš pietų i 
šiaurius, pradeda ; (
laisvesniais ir baltieji j juos Į

kad neišnykti; vergija.
Amerika — laisva šalis. įžiūri, kaipo į žmones 
... t?A--- 4... ka|p ne į gyVUllUS.

o
Jąu 50 metų praėjo, 
juodieji tapo neva paliuo- 
suoti iš vergijos ir suteikta listai irgi noriai priima juo- 
jiems lygios teisės su baltai-;duosius į dirbtuves ir šutei- 
siais. Bet ar ištikro juodieji kia jiems įvairiausius dar- 
naudojasi laisve? Ar baltie- bus, nes jie, 
ji nelaiko juoduosius savo vergijos ir atsidūrę liuoses- 
vergais? 1

Pietinės valstijos — juo-, kesni, dirba ilgesnes valan- 
dųjų “tėvynė”. Bet toje jų’das ir nereikalauja 
tėvynėje baltieji neskaito jų algos, kaip baltieji, 
žmonėmis, neskaito šios ša- (to, juos sunku s 
lies piliečiais, kuriems su- zuoti, sunkiau 
teikta pilna laisvė. Ten dėl PJ’ie unijos ir sunkiau išves-

Šiaurinių valstijų kapita-

1S

nėj atmosferoj, yra. nuolan-aig!} dirbti ilgas
• nesveikoje dirbtuvėje, 

tokios daug dulkių, mažai 
Apart nera atsakančios

MARGOS
i M1NTJS

sako, kad “Lietuvos atsta
tymas,” be patriotizmo esąs 
“biznis, ir tai pelningas biz-

Skaitau laikraščiuose: 
“Kalbėjo Bagočius. Kalbė
tojas publiką užganėdino.”

Ir tai apie jį tankiai! Kas 
žiu, ar tik Bagočius jau ne- in 
pradeda kalbėt turėdamas 
tik vieną tikslą —■ užganč- 
dint publiką? O ta publika

nis . Mes visada sakėm, kad 
mūsiškiams tautininkams 
patriotizmas — “biznis ir 
pelningas biznis”, 
kiams katalikų
Kristaus kančios ir sakra
mentai — taipgi “biznis, 
pelningas biznis.”.

Grippas — yra liga, su j antru kartu žmogus apsir* 
o inusiš- kuria kiekvienam žmogui gęs grippu, be geros dakta- 

kunigams po kelis kartus į metus* pri- ro priežiūros tuojaųs gad—
na pneumonia (plaučių už- 

>, Ženklai plaučių 
žų, nei senų ir kiekvieną ly- uždegimo nuo grippo — yra 
giai kankina. Mūs žmonės, abelnas ligonio nusilpnėji- 
daug kenčia nuo minėtos Ii- mas, kosėjimas, sunkus kvė- 
gos, bet mažai kas ją pažį—(puvimas, krutinės skaudė- 
sta ir moka apsisaugoti bei jimas ir tt.

“Kazimieru I.” Jai, mat,1 gydytis, todėl ir pasisteng- Kartais ligonis, iš prieža- 
“Charles” ir Karolius -f—rei
škia Kazimieras.

?.avo Didysis — Charlamagn. —
> “Kazimieras”.

M- * * *

ir

“Ateitis” naująjį Austri-

sieina kovoti.
Grippas nesigaili nei ma- degimą)

paprastai užsiganėdina rna- i™ imperatorių pakriksimo, Kartais ligonis, iš prieža- 
i-Įsiu čionai plačiau apie tai sties plaučių uždegimo, ne

išlaiko nei dviejų-trijų die-
žai kuomi.

♦ * $ *
Kas myli daugiau 

tėvynę, tautininkai-klerika- !buvo 
lai, ar socialistai? 
prie faktų:

Pittstone buvo 
gali apsaugoti darbininkų prakalbos: 
nuo ligų, kuomet viešpatauj Augustaičio-Šalčio 
ja išnaudojimo ir V ‘ .... 1....... ' .......
sistema.

Tyrinėtojai sako, kad tarp 
kriaučių amato ligų nėra. 
Na, kas gi tat yra akių li
gos ir tas kreivumas, persi
sukimas, jeigu ne typiškos i 
kriaučių amato ligos?! Ta
tai supranta kiekvienas, 
ris tik ilgesnį laiką 
dirbos kriaučių šajiose. 

Tos pačios komisijos

Karolius pakalbėti. t
Grippo liga yra užsikrėti- nu ir miršta, o kartais už-

Visi in^s tam tikrais mikrobais, sitęsia gana ilgas laikas ir 
Eisime Lrancuzu, Vokiečiu Anglu kuriuos atrado Pfeifcrhs. j pasveiksta. Buna dar ir to*i r 1 v vniixni, linkiu -------------- ~ ----------' - ~ ~ į - * *

lir Švedų karaliai Karoliai_  šie mikrobai (pavydale plo-(knj atsitikimų,, kad plaučių
ketuiios buvo tik lietuviški Kaziai ir uo siūlelio galo) daugiausia uždegimas užsitęsia ant il

viskas.
Tokio tat yra literatiški ir

Įlipimo spalio, iš 400 klausytojų su- moksliški musų liaudininko nosies liga
rinko viso^ $40.00, reiškia po gabumai. Dočkaus-'neatkreipia

11 vienas skaito už niažniekį ir

tijų kapitalistai labai susi- : nuėjimai parodo, jog

p ra

darbo valandas ir didesnę

gesnio laiko ir pereina į

ku- 
yra

10 c. nuo, kiekvieno.
| Trįs kunigai ir Živatkaus-' 

į kas pas Griškonį iš 200 klau- 
_ sytojų, surinko $15.00, tik 

^po 7 ir pusę cento nuo kiek
vieno.

Kuniginės prakalbos pas 
Rudaitį. Ir 50 klausytojų 
surinkta tik $4.00, reiškia po 
8 c. nuo kiekvieno.

1 Socialistai turėjo

randasi nosies šlapumoj.
Ligonis apsirgęs grippine chronišką formą, iš ko išsi- 

‘ , bei bronchitu, j vysto džiova,
atydos, nes • Retkarčiais būna, kad

su iš priežasties grippo tūli
rankos paspaudimu, bei pa- į ligoniai gauna akių skau- 
bučiavimu užkrečia visus 

. z,r y t • i toj apielinkčj esančius, nesBr^htone (Mass.) Lietu- i()įda kita n tai nčt.a 
vnj Ko-ojieracija, kurią re- vžkrcčialllaj kaip gril„ias. 
nna katalikai ir socujhstai Jd knĮ,f). nors apielillk6j 

n m ii t n i t Im r-z t r i r J < < i i- n t7 • ' u

ipserga viens žmogus, aiš-

kas netur jausties 
esąs, c

* * ♦ *

tūkstančiu vertės narna.<•
dėjmą, raudonumą, nemylė
jimą šviesos. Taip pat nuo. 
grinpo būna ir ausų skau
dėjimas, jų užgulimas ir t. 
t. Bet paskutiniai atsiti
kimai retai kada atsitinka ir 

kad toj apielinkčj dak- pripažinta nepavojingais.
’ ■■ ’ • į1 Tūli daktarai tvirtina,

dtesni orą, ne-priežasties grippo, 
nekuric ligoniai gauna pro
to pamišimą, bet ir tas nė
ra pavojinga ir tankiausia 
tokie ligoniai visiškai pa
sveiksta.

Dėl sveikų-stiprių žmo
nių grippas nėra taip pa
vojinga liga. Bet del silpnų, 
yra gana pavojinga, o ypač 
.kurie turi nesveikus plau
kius bei širdį, daugiausia 
tiems prisieina persiskirti

I J su šiuo pasauliu.
“ I Nurodžius grippo pavo

jingumą, manau neprošalį 
bus paminėti, kaip ir ko
kiais vaistais gydytis. ( 

l Susirgęs grippu kad ir 
lengvai, ligonis turi atsisa
kyti nuo savo dieninio dar
bo ir ramiai pasilik
ti kambaryje. Jeigu pas 
ligonį pasididina temperatū
ra, būtinai reikia gulti į 
lovą ir turėti pilną ramu
mą. Reikia rūpintis, ‘ kad 
kambarys butų švarus, už
tektinai tyro oro, atsakan
tis maistas, kaip tai: pienas, 
.lengva mėsos sriuba, minkŠ- 
Iti kiaušiniai ir tt.
i Lengvuose atsitikimuose 

.......................... ir prie paminėtos priežiu- 
ros» ligonis į kelias diena 
pasveiksta. Bet del išven
gimo atsikartojimo ligos, 

i ligonis būtinai turi pasuik-

turams bus darbo. Grippas 
labiau m vi i ša 

igu šiltą ir todėl d augi a u- 
Isiai juo serga žiemą. 
! Grippu apsirgęs ligonis, 
I iš karto pajaučia mažą ne
smagumą, toliau pradeda 
skaudėti galvą, rankas, ko- 
ijas, strėnas ir tt.
I Tankiai žmogus pakenčia 
dieną, kitą ir vėliau prisiei
na visai atsigult į lovą.
Ligonis apart augščiau pa

minėtų skaudamų vietų, | 
da turi šalčio krėtimo i 
jeigu prie šalčio krėtimo’• 
prisideda susirgimas - kvė
puojančių organų, tai yra, 

, .. . . gerklės uždegimas, nosies
kodėl jie garsino Darbiniu- ^gulimas, tuomet ligonis 
ke” 18 ypatų vardus, kaipo pradeda smarkiai kosėti. 

Vilniaus Komiteto , tada j r- - - ...................
siusti Agronomijos ir Tej-(Bostono Lietuvių Dienos ’ |randasj negerame padėjime, 
šių draugijai. Irtai Pittsto-. (^tabkai, tauti-' .......................
no kuopa, kur gyvena Patik-,lr social’stai) nutarė 
štiš kur Šlinn.oš 'ž.ivntknns- 8>«S1 pinigus 12 ypatų. S11- 

lyginus vardus, tie likusieji 
6, pasirodė jezuistai — kle-

prakal- bekūnis raidėmis yra užra- 
psukas šylu: “Laisvė dėl visų 

Žmonių — kaip ubagas Ka-jkibar ir ant visados, 
zakevičius rašo — buvo tik1 Atvažiuoja Kemėšis tas 
54 (priegtam keletas eselų /progresyviskas kunigas”, i 
ir eselerku bet tu ne Ka- kinis gegužine] da-vvauda- 
zakevičius'prie žmonių ne>”, ir - “Kur toki 
priskaito. — Tie 54 žmonės n°Dkusį parašą padėjote. . 
....... .... . j badaujantiems i V1 Laisve kunigui tą patį rei-1 

tos pačios didžiumoj neat- Lietuvoje $84.51. Reiškia ‘ ‘ ’ ‘ ’
- rkai pripažįsta kiekvienas po dolerį penkias

ir turi dešimts centų ir pusė, 
viso ( 
ypa-

u z
kriaučių sveikatos blogą 
stovį kalti samdytojai. Toji 
komisija pripažįsta, kad 
daugelis dirbtuvių yra be 
atsakančios šviesos, maži 

i langai ir tie patįs apkloti 
'dulkėmis, mažai lempų ir suaukavo

į valstijų darbdaviai 
į pradės negrus skaityti žmo- 

jaustis nūmis *r supras jų vertę.
švenčioniškis.

KRIAUČIŲ LIGOS

sakančios, 
komisija. O tas juk 
blogai atsiliepti ant 
žmogaus organizmo, 
tingai ant akių.

Kiek pastebiu, 
Yorko kriaušiai 
suprasti, kad jų 
gresia pavojus. Jie rengia
si dabar į general) streiką 
su obalsiu — daugiau algos 
ir trumpesnes darbo va
landas. Ir tą kovą jie galėtų 
lengvai laimėti, jeigu visi 
tvirtai susiorganizuotų ir

tai

o

New 
pradeda 
sveikatai

Sulyginkite patis, ir atsa
kykite ant klausimo!

♦ * * ♦
Phiu! Ar matėt, kad ir 

buriutės nevisur bėga ten, 
kur botagas veja.
Pittstone SLA. kuopa paau
kavo $25.00, ir reikalavo 
raštiškai,kad pinigai būt pa-1

škia, ką kryžius velniui. P et 
kodėl tie jėzuitai kraustosi 
čionai, į laisvą šalį, kodėl 
jie nepasilieka ten, kur na- 
gaika užima laisvės vietą?

* * * ♦
Kada paaiškino mums 

kun. Kemėšis ir jo noro pil
dyto j as “brolis” Karosas,

Tokiame atvėjuje, ligonis

kas, Lopeta, Šalčius , ten 
pat. Na vyrai, — tie iš dė
si niosės — jums nekaip kvc-Ne tik New Yorko kriau

čių sąlygos blogos, bet ir 
visos Amerikos. Per susior- 
ganizavimą į uniją, per
streikus jie gali biskutį pa
gerinti savo sąlygas. Ta
čiau tas pavojus nuo ligų 
tuomi nebus prašalintas. To
dėl jie turėtų organizuotis 
ir j politišką organizaciją— 
Socialistų Paytiją. Pastarų- ci jas iš Baltimore, Shenan- 
jų laikų nuolikiai mums ro- doah, Bridgeporto, New 
do, kad kova ant ekonomi
nės dirvos darosi vis sun-

* * * *
visų pusių ateina
apie donosus-intrigas-

ži-
nios 
melus, darytus katalikų ir 
tautininkų. Visur meluota 
valdžiai, kad socialistai sa
votiškai piningus sunaudo
ja, o nukentėjusiųjų nešel
pia. Skaitykit koresponden-

ir jie pasinaudotų aukomis? 
O gal manyta, kad visuome
nė į komitetus išrenka to
kius klumpius, kurie patys 
nemoka protauti?

* ♦ * *

nes tankiai uždegimo pro
cesas nuo bronchų pereina 
į plaučius ir tada vadinasi 
grippo plaučių uždegimas, o 
ta liga yra atkakli ir grei
tam gydymui nepasiduoda; 
ligonis pasveiksta tik į ke
lias savaites, o kartais ima 
2-3 mėnesius.

Taipgi grippo. ligą kar
tais atsiliepia blogai ir ant 

(Vidurių.
(durių skaudėjimą bei labai 
būna viduriai liuosi, arba 
visiškai sukietėję ir tt.

Iš augščiau paminėtų namie ant 2-3 dienų, ne- 
grippo simptomų,galima pa- žiūrint kad jis ir jaučiasi 
daryti tokį išvedimą, kad gnna gerai.
grippo liga ,-•••• 
smarkiai veikia ant silpnes
nių dalių organizmo. Jeigu nos.ir maisto priežiūros, bū- 
žmogus turi silpną nervų 'tinai reikia kreiptis prie me* 
sistemą, tai su grippo ..........

Nuo pavietrės, bado ug
nies, vainos ir nuo “laisvos” 
Lietuvos, kur kun. Makaus
ko ir Dr. šliupo žandarai 
galę turėtų, — apsaugokite 
mus visi Olympaus ir Dan
gaus dievai! pirmiausiai > Sunkesniuose atsitiki- 

j . ’ muose, neužtenka higij’e-
Haveno, Scrantono....

Jonai Šliupe, tai vaisiai 
tavo “prakilnaus” darbo! 
Jonai, tai tavo auka ant au
kuro badaujančios

Amerikos Sveikatos Biu- 'ra dešimts sykių daugiau,
ras pereitais metais paskel- negu tarp armijos .kareivių, kesnė. Daugelis straikų bu-
bė savo tyrinėjimo rezulta- (Tarp moterų džiova mažiau 
tus apie New Yorko kriau- išsiplatinusi. Bet liudniau- 
čių sveikatos stovį. Tapo sis tyrinėjimo rezultatas bu- 
išegzaminuota 2000 vyrų ir vo tas, kad taip vadinama

. 1000 moterų, iš kurių* tik White Plague labiausia išsi- 
biskutį daugiau 2% rasta platinusi liga tarpe mažai 
fiziškai sveikų. Tyrinėjimas uždirbančių darbininkų, 
parodė, kad ant kiekvieno’ Apart džiovos 1 ” 
darbininko arba 
kės išpuola 4,36 ligos arba šios ligos: silpnas matymas 
įvairus organizmo nedatek- — 69%, kreivų — 50%, bro
liai, pagadinimai. Nors dau- fniškos nosies ir gerklės ligos 
gelis iš tų organizmo ne- — 26 nuošim., silpnas girdė- 
dateklių esą nepavojingi, jimas — 10 nuošim., nerviš- 
bet vis tik ir valdžios tyri- kūmo — 7,75%. Tik 11% . . v ..... ,
nėtojai pripažįsta, jog jie iš silpnai matančių - sergan- ne kaipo atskira darbo ša- macijoms”, ir iš tų —$1000.- vertelgų?) 
daro naikinančią įtekmę ant čių akių liga — nešioja aki- ka, bet abelnai kaipo paver- 00, avanturistui. Paršaičiui, 
darbininkų.

Tyrinėtojai sako, 
tarp kriaučių nėra 
vadinamų amato ligų, ta-

na be pasekmių, jeigu kapi
talistai geruoju nenusilei
džia. Tas rodo, kad ateity 
bus dar sunkesnė kova dar
bo su kapitalu. Todėl reikia, 
idant darbininkai butų susi- 

labiausia organizavę ne vien ekono- 
darbinin- išsiplatinusios tarp kriaučių miškoj organizacijoj, bet ir 

politiškoj, kad bendrai už
pulti ant kapitalistų kle- 
sos. Ir darbininkų padėji
mas galės persikeisti tik 
tada, kada jie pradės kovą

|nius, ir iš tų pačių tik 2,-1 gta ir
kad ;35% atsakančiai pritaikin- jTaigi budinkim kovos 
taip tus akinius. . /keršto dvasią prieš paver

Tyrinėtojai sako, kad

“Kovoj” Kuns Albert nu-kuro badaujančios šalies, ?(”UJ sistema, tai su grippo pa- diciniškos pagelbos.
tavo ir mano tėviškės! Pa- rodineja kad Micbelsonas |geiba jjs gauna taip sakant, Vaistu prieš grippą yra 
tinka tas viskas tau, Jonai? k,-vdo Palygindamas zmo- nervišką priepuoli, pas ku- daugybe, bet nėra tokių, ku-

* * * * nGS PriG darbininkų. ^Na- riuos yra silpni kvepuojan- rje visiškai jau galėtų sūnai
vatna!^Darbininkai ne žmo- organai, tai grippas sku- 

biai pagamina vietą dėl 
suprantama branchito ir tt. Ligonis, len

gvai sergantis grippu, pa
sveiksta į kelias dienas, 
bet daugiausia praslenka 8 

t/___  _ __ ar 14 dienų. Pasveikęs žmo-
(nesusipratusiųjų darbiniu- T’ns nuo grippo, dar ilgą 
ku ir socializmui neprijau- kuką būna nesmagus ir 

'bei sl‘l)nns- Daug būna atsitiki- 
1 mų, kad ligonis pasveiksta, 

ir už kelių dienų vėl apser- 
ga. Antru kartu ligonis ap
sirgęs grinno liga jaučiasi 
daug blogiau, negu pir
miau ir ne taip greit pa
sveiksta, nes tuomet grinpo 
migrobai randa daug liuo- j 
sesnę, patogesnę vietą nu- !
rodytose organizmo dalyse, skaudėjimą strėnose, ra

Tik tie “katalikai” ir be- nės?v Jei ne, tai kas? 
godžiai! Negana jau kad je- “darbininkais” : 
zuitas Makauskas suvirš tokie, kurie savo ’ klosimus ' 
$6000.00 surinko savo “Vii- reikalus pažįsta — socialis- 
čiai” kuri neišeina po pro- 
tensija kad renka nuo ka- I 
rėš nukentėjusioms, bet štai 
iš paskutinios atskaitos ma
tome jog $2665.82 buvo 
išmokėti visokioms “infor- .čiančiųjų inteligentų

tai, tai iš ko tuos socialistus 
daryt, jei ne iš “žmonių”

Čiau nuolatinis ir ilgas sė- daugelis ligų esąs iš pačių gim‘‘l 11 uz pi oletcU ljato ls" -
čiai! nuuiauius 11 /---- fe— cninncninmn išdėjimas labai atsiliepiąs ant darbininkų kalties. Jie sako, sumosavimą is
sveikatos ir padarąs ligas neprisilaiko asmeniškos hi- nao jungo. 

-------------------------- giienos. švarumo, dirba per

Šalindamiesi nuo visų tų, 
:• išnaudojama klesa. ! (garsaus “Gūtiniečių” gene- ]ęas n£ra socialistais, erzin

ėdami juos, — mes apsitver
sime tokia chiniška siena, 
per kurią nė žmonės prie 
mus, nei mes prie žmonių 
neprieisime.

rolo, Prano Paršaičio, bro
liui).

Ką pasakys ta prigautoji,
kapitaliz- apviltoji liaudis, kada ji pra- 

1 reges?
B—sius. • * ♦ *

WK

ki nti. Su vaistais galima 
grippo jiegą sumažinti ir 
užkenkti plėtotis atskirose 
organizmo dalyse. Didelę 
pagalbą ligoniui priduoda 
vaistai, kurie sumažino 
karšti arba numalšino skau
dėjimus.

| Dėl to yra geriausi vais
tai: antipirin, sod. sacicyla- 
ti ir phenacetini. Visi 
paminėti vaistai pagerina 
abelną ligonių stovį, sumaži
na arba ir visai atima gal
vos skaudėjimą, sumažina 
temperatūrą ir tt.

Ypač yra naudinga sod
* salicylate tiems, kurie ti

Friz tas. jaukiausia atsitinka, kad jose ir kojose. Minėtus
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po pama, kad bendradarbių u-’ 
į žia, kad prenumeratoriai 

plaukia ir tt.
i Tie visi pasigyrimai man 

labai gerai veilaa phenaca-, duodavo suprasti, kad čia I 
tin arba antipirin, duodama tavęs nereikia. Apsieisime ir 
dėl didejių po 3-5 granus, 3 be tavęs. Man toki gyrimai- 
kartus į dieną. (Phenacetin / pasirodydavo tik dėl to,

stus dėl didelių duoda 
10-12 granų, 3-4 kartus 
dieną.

Nuo galvos xskaudėjimo

MERKY NES VAI DYLA
LAUKIU ŽVAIGŽDĖS MYLIMOS

Nuo aušros iki aušros, — 
Ir rytais ir vakarais, 
Savo žvaigždės aš ilgiuos, — 
Pasidžiaugt jos spinduliais.

BOSAK STATE BANK
434 LACKAWANNA AVE., SCRANTON, PA.

UŽTVIRTINTAS IR LAIKOMAS PO PRIEŽIŪRA BANKINIO SKVRMVS 
PENNSVLVANIJOA valstijoj.

ir antipirin dabar yra labai Rad norima išgauti iš manęs 
brangus).

Taipgi pripažinta, kad di
delį palengvinimą priduoda 
ligoniui įkaitimas arba pra
kaitavimas (diaphoretica,

prenumerata, tai ir viskas.
Tų tai aplinkybių verčia

mas, daviau ramybę ir lau
kiau pirmo numerio.- Per 
V. Kapsuko vakarienę teko

sudorifera). Prakaitavima j būti Philadelphijoj ir pama- 
pas ligonį galima iššaukt į-,tyti pirmą numerį, kuris 
vairiais būdais, bet dau- manenetik nenudžiugino,bet 
giausiai vartojama karšti priešingai nuliudino. Pa- 
gėrimai ir geras užklojimas, ėmiau į rankas perverčiau 
Lietuviai tankiausiai var-Jr kas? Turinys dar nieko, 
tojama dėlto aviečių uogas bot jau spaudos darbas, tai 
ir tas yra labai geras daik--|< (bcvu> ant garbės” ant- 
tas. Prieš pat ligonio už- ;Salvi negalima suskaityti, 
migimą reikia duoti vie-,sulankstyta per pusę lapai, 
ną ar du stiklu aviečių, ar.!spaudos vienur per daug, 
batos (ant dviejų stiklų kitur kaip tik galima įskai- 
vandenio, du šaukštu sausu byL gaila ir sarmata... 
aviečių), gerai apsikloti, ir 
visą laiką vaktuoti, !

tyti — 
Besikalbant su adminis- 

visą laiką vaktuoti, kad t totorium, pasiprasė ben- 
nenusikloti ir neužšišaldin- j( raflai’biaiiti. Su džiaugsmu 
ti. Abelnai, ligonis ant ry
tojaus pabudęs jaučiasi 
daug geriau. Užbaigiant šį 

L klausimą patarčiau lietu
viams imti pavyzdį nuo 
žydų bei kitų daugiau prasi- i 
lavinusių tautų, tai, kiek su- ( y .
sirgus, visuomet kreptis 
gerą gydytoją ir būti po jo 
priežiūra, tad visuomet bus 
geresnės pasekmes.

J. Parulis, vaistininkas.
Brooklyn, N. Y

čiausi laimingu, kad ir ma
ne priima į tarpą draugų 
būrelio, kad ir aš turėsiu 
progą dalyvauti tokiame vi
sli pageidaujamame švie
sos spindulėlyje.

i parvažiavau 
namon ir ėmiausi už darbo, 
nes pasižadėjau parašyti ką 
nors ir į “Kalendorių” ir 
į “Kovą”. Parašiau kelis 
.rašinėlius ir pasiunčiau, 
• primindamas, kad nors kiek 
primokėtu, nors už popiera, 

'I LAISVOJIo daręs, jaučiausi laimingu ir 
f 5/1/C ¥ K..L/1 | pasižadėjau vėl taip uoliai 
iirTTTTTTrri^rrrrn ii bendradarbiauti, kaip kad

Kas kaltas?
“Kovos” num. 48, “A 

žvalgo j”, po antgalviu 
^Bendradarbių Klausimas 
nusiskundžiama, kad “Nau-> 
joji Gadynė” neturi ben-i 
dradarbių. Tarp to misis- i 
kandimo, yra ir prikišama 
koki tai “savi laikraščiai.” 
Nors aiškiai nepasakoma, 

< bet galima dasiprotėti, kad 
tai turėta mintyje: “Lais- i 
Vė”, “Naujienos”, ir “Kelei
vis.”

Taipgi gan šiurkščiai ru- 
gojama ant tu draugų, kurie 
nesirūpina “Kova” ir “Nau
jąja Gadyne”. Toliaus pasi- 

, giriama, kad “Naujojoj 
Gadynėj” pradės bendra- 
.arbiauti net svetimtaučiai 

ir darbininkai.
Kad “Nauj. Gael.” netu

ri bendradarbiu, ta visi 
matome. Bet, kodėl neturi? 
Kur jie dingo?... Apie tai 
niekas nesirūpina surasti

- priežasties. Čia aš nekalbė
siu apie kitus, bet tik apie 
save..

Nors aš nešiu didelis ra- 
šėjas, neturiu didelio moks
lo, kaipo vargo žmogui, nie
kas neatidarė mokyklos du
rių dėl manęs. Kiek nužen
giau, kiek pasiekiau, tai vis 
mano paties pasišventimas 
ir noras darbuotis d“l labo 
žmonijos. Nors aš ir vardą 
suteikiau — “Naujoji Gady
nė” ir maniau jai kiek galė
damas bendradarbiauti. Vie
nok mano nors ir geriausi 
norai neišsipildė.

Dėl ko?
Dėl to, kad “Nauj.

Laukiu savaitę, laukiu 
Į kitą, nei raštai telpa, nei 
atsakymo duoda. Para- 

• šiau laišką su klausimu, kur 
aštus? Jeigu 
tai lai grąžina

” i
’ dėjo mano

i netalpina,
'atgal. Už kelių dienų gaunu 
porą rašinių atgal: vienas 
subraižytas “po svojemu”, 
vieno visai nėra ir laiškas 
nuo redaktoriaus K. V., ku-

,v

“D rauguti:—
i Raitus grąžiname todėl, 
i kad dabar nemokame ben
dradarbiams, nes esame 3 
redaktoriai. Atleiskite, kad 
vienas rašinėlis subraižytas, 
mat Kurkulis manė įdėti, 

l J

bet kuomet paaiškinau jam, 
kad reikalaujate užmokes- 
.tios, tai nedėjo.”

Kai]) jus jaustumėtės bent 
vienas, jeigu nesisarmatina 
sugražinti net išbraižyta 
rankraštį? Jeigu ignoruoja 
ir vėl prašo ir vėl laiko ant 
juoko?.. Tai netik nedrau
giška, bot stačiai įžeidimas 
žmogaus.

! Jeigu su visais bendra
darbiais taip elgiamasi, tai 
aišku kodėl jų nėra, tai 
aišku, kodėl jie nerašo.

Galbūt, kad “Apžvalgos” 
rašytojas to nežino, galbūt, 
kad jis nedalyvavo įkūrime 
“N. G.” bet man labai aišku, 
kas tame kaltas ir gal dau
gelis rašytojų pasakys tą 
patį.

Kur mane ignoruoja, kur 
su manim norima daryti, 
kaip jiems patinka — mano 
koja ten nestovės, nors ir 

Dėl to, kad “Nauj. Ga- už pinigus.
dynės” kūrėjai mane igno-l Aš dirbu ir dirbsiu ten, 
ravo. Nei žodelio neprata- kur draugiškumas, kur duo- 
rė, nei laiškelio neparašė, da bent žodį ir bent 
kad ir tu prisidėk ir padėk štampas atlygina. Be rašy
mams. Tankiai tekdavo su- mo nebuvau ir nebusiu, kaip 
sidurti su administratorium, bendradarbiavau, taip ir

“Na, o, kaip bendradarbiausiu, bet ne 
ten, kur jokio draugiškumo 
nėra.

Draugiškai,
SENAS VINCAS.

ir paklausti:
“Nauj. > Gadyne”' stovi? 
Bendradarbių ar turite?”

Gaudavau atsakymą, kad

JOS BRANGUS SŪNUS.

Savaite'praėjo,— nebėra sunaus. 
Ankstybais rytais, vėlais vakarais, 
Vis motina laukia sūnelio brangaus, — 
Kada jis sugrįžš, kada jis pareis.

Bet jis neparėjo... Negrįžo namo... 
Motinai širdį suspaudė skausmai, 
Ant vargšės krutinės užslugo akmuo; 
Viena jos svajonė: “Kur dingo jisai?..”

Kur ėjo vis klausė, jieškojo visur: 
“Sakykit kur dingo mano sūnūs? 
Ar kas nesutikot, nematėt jo kur, — 
Sakykit, kur mano brangus sūnūs?..”

Vėliaus sužinojo — kalėjime jisai, 
Retežiais apkaltas laukia baudos, 
Už drąsą kovoje prieš vargą viešai, 
Už žodį prieš sunkų jungą skriaudos.

Motina parpuolus po kojų sargams,
Su ašaroms vargšė melde griaudžiai: 

‘Ak, proteliai brangūs,atjauskit skausmams
Ką motinos širdį varsto giliai.

“Įleiskit į vidui, — už sienos šaltos, 
Į vidų, kur mano brangus sūnūs. 
Įleiskit, įleiskit del meilės šventos, 
Prieteliai brangus, maldauju aš jūs!..”

— Ei, traukis į šalį, tu kerpe sena! 
Atsakė kalėj’mo žiaurus sargai. — 
Sūnus jau ne tavo! Džiaugeis! gana! 
Dar mes pasidžiaugsim. Mes jo draugai!

Ir spyrę į veidą senutės klupščios, 
Partrenkė ant žemės kuone mirtin, 
Ir tarė: '‘Užteks tos dejonės tuščios! 
Šalin po paraliais! Traukis šalin!..”

Už sienos-gi plakė lig kraujo rykštėm
Jaunutį kalinį diena dienon,
Tiktai jau praslinkus mėnesiem keliem, 
Naktinis jį rado mirties globon...

O motina vis dar lūkėjo sunaus, 
Ankstybais rytais, vėlais vakarais, 
Kada ją senutę vienatvėj priglaus, 
Kada jis sugrįžš, kada jis pareis... 

-------- 0----- o--------

ANT KRAW0.

Veiziu i tamsu
Veiziu i erdvos

buities frontą, 
horhonta, —

Tamsiais vaizdais užtemdo plotį. 
Ir čia. ir ton negirdi? gando, 
Gvvybes milžino reikšmės. 
Voltui akis jiošknti bando 
Slaptos gyvenimo prasmes...
E-—ei!.. Nejaugi nėra aido?.. 
Tylu. Tyla man viltį baido; 
Tarytum peilis širdin sminga, 
Visur man rodos neteisinga, — 
Ir čia ir ten rukai migloti, 
Ir Amžiaus Aido negirdėt...
Bijaus pažvelgt į buities plotį, 
Bijaus į tolį jo veizėt...

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

RYTOJ.
Draugai!
Rytoj aš numirsiu.
Mirs Merkynės Vaidyla!.. ( 
Dauginus pas jus neateisiu; 
Nenupinsiu jums dainų.— 
Užmigdys mane tyla 
Mirties Amžinų Sapnų...

Rytoj —
Draugai, numirsit jūs!
Jūs — narsuoliai, milžinai, 
Rytoj gyvų jau nebebus L.

Ir taip, visi tiesoj šitoj, 
Mes gyvename nūnai, —
Tas pats visus patiks rytoj!..

--------o-®—o--------

uz SAPNAS.
(Iš A. A. Fct’o).

Man sapnavos uolų krantas.... 
Mėnesienoj snaudė jure;
Sapnas jos tylutis, šventas, 
Almazines miglas biTre, 
O per miglų tankuhiybę, 
Mudu ėjom j tolybę,.,

- ’ ’p' . k’

Laukiu, laukiu jau senai, 
Nesumerkdamas akies;
Spėju tankiai— gal nūnai, 
Gal rytoju ji nušvies?..

Šimtai žvaigždžių ant dangaus 
Šviečia, mirga ugnimi, 
Vis labiaus, ir vis labiaus, 
Vakarais ir naktimi.

Mano žvaigždės ten nėra, 
Nesirodo suvisai. — 
Erdvės ragana - audra, 
Užteket neleidžia jai.

Ir vidurnakties gieuroj 
Laukiu žvaigždės mylimos, 
Nors žinau, kad ji audroj 
Nenušvies man niekados...

ŽAVĖJANTIS AKORDAS.

(Savo mylimai draugei).

Suderintos stygos širdies suskambėjo. 
Ir bangos papluko švelnutes, ugnines, 
Ir puikų Amūrą šventai užavejo.

Pagimdė ijikordą, taip brangų-širdingą.
Klausausi, klausausi to muzikos rimo, 

Ir skęstu berybėjo džiaugsmo platybėj, 
Ir širdžių meldžiuosi aš tavo grožybei,

Kad gimdo ji ugnį širdingo troškimo, 
Kad meilė bujoja kai rože jaunutė,

Iš A. A. FET’O.

Ar skaisčią aušrinę ryte sutinku, — 
Slaptybes motyvus jai savo šneku.

Ar kartais į miško šaltinį einu, — 
Ir jam vis slaptybes išreikšt mėginu.

Ar žvaigždes naktyje išvystu danguj, — 
Džiaugiuosi,kiek džiaugsmo gal būti žmo- 

[guj. 
Bet žiūrint i ugnį akelių meilių, —

Iš A. PUšKIN’O.

■o--------o

Jei gyvenimas apviltų, — 
Nenuliuskie ir nepyk, 
Bet drąsesniu dar palik; 
Nors ir baisios audros kiltu.

<e

Širdis gyvena ateičia;
Šiandien liūdna ir griaudinga

Kas praeis, — paliks meilinga.
------—o----- o--------

PUŠKIN’O EPITAFIJA.

Čia Puškino kapas.
Jis su Mūza numylėta,
Ir su meile praleido tinginystėj metus.

Nedarė jis gero, — 
Bet širdim buvo poetą 
Dievaži, labai geras žmogus.

RUSIJOJ.

i’OSAK STATE BANK nepaprastai greitu augimu kapitalo, per 
▼ ,<» vigus rekordus ir šiandien priskaitomae prie didžianaip Penneylva-
i .}<>» BANKŲ.

Štai augimas padelip tik per septynia mėBMiua:
11 d. Lapkričio (Nov.) depazitae • • $ 652.3)6.39
12 Sausio (Jan.), 1916 ,, - - $ 815.515.(M
30,, Kovo (March)............... - - $1.011.017.68
30 ,, Birželio (June) ,, ,, - - $1.187.181.85

Toks greitas irdidelis padėlių atigiman aiškiai liudija, kad musp ban
kas turi gerų užsitikėjimą tarpe depazitorip. Ir jeigu jp* norite, kad ju- 
sų sunkiai uždirbti ir sutaupyti pinigai butp pilnai apsaugoti ir iimokėti 
jums snt kiek vieno jusp pareikalavimo, dėkite juos j BOSAK STATE 
BANKĄ.

Jeigu norite >lysti pinigus į Rusiją arba j užimtą vokiečiais Uetuvą 
savo giminėms ar pažystamiems, arba taupinimui j Rusi jot valdiška* 
bankas, siyskite visuomet per BOSAK STATE BANKĄ. Atminkite, 
kad už $33.00 galite nusipti 100 rublip, kuriuos taip sunku uždirbti 
Lietuvoje.

Laivakortes parduodame ant visp geriauslp liniją snlyg kompanijos 
prekes. Klauskite informacijp. Patarimu* suteikiame dykai.

BANKAS turi didelj lietuvišką skyrip.

BOSAK STATE BANK
434 Lackawanna Avenue, Scranton, Pa.
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DYKAI! DYKAI!
Aš i ctonf r* «kau«nio h- voltui tiem J

kur;<«tlu>ja taikyti ir naujau baRtk

v1s“k<SAkbos Skausmo
N.- kiekvienasmoka apsieiti nu <lan- 
lirnis įlinkiam au.it ikitru-, tankiai siunčia pas _ •
‘,pceialibt;». Dr. Chat. Tcschbere yra gcai Ži- \ ’
n-.n.as kaipo specialistas ir ivairioce aUsitikK
/' teik irdunk i’evznniint’Ol. Informacijos dykai. Mano kflnmos tr tM.

> aukso su >iūb<‘ltava nptu iru Vis.-s rfe rbcr* rcntuotar. Kainos prt- 
ik .lėliu, (lažas ir kokait..v3 vartojamas papai reikalą.

nuo !• A. M. iki 9 P M. P."tnvčk*m«* nuoS A.M. iki <5 P. M.
Netleliotnis nuo ‘.J A. M. iki J P. M.

CHAS TESCMBERU, O. D. S., UsMilasDantistas
IJa-ritTcl ist., kanipps Univn Avenue, f}rooklyrt> IN.Y.
> Lietuviškai, Lenkiukai.Rusiškai Ti h< ne Sla»rflf

• > K .
i

M
| SVARBU KIEKVIENAM
i ŽINOTI.

)lvc>s HiU.U- 
ieninto- 
'itrdkin-

dėjimas pat ina nuo ar,a<. \ i 
ii vaisiai, tai yra moksliška’ pr 
ti akiniai.

Iir. II; A. Mrdoff’ns atsidav 
tikslui ir savo atsidavimu kiek xniaai *

suteikė geriausią pageliu. Malonėkit 
atsilankyti ir persitikrinti. Akių ofi
sas raudas jo aptiekoje.

DR. H. MEDOFF
Akinių .specialistas

ir Aptiekorius.
500 GRAND STREET,

Kaninas Union Ave.. Brooklyn. N. Y.

Patarimą suteikiu už dyka. AkL 
nkii pnsiraSo Jeigu būtinai yra rei
kalingi DR. H. A. MEDOFF.

TURINČIUS GIMINES TOSE GUBERNIJOSE, 
< KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI.

Per mūsų banką gaiite pagelbėti savo giminėm* bd pM^sta-
.yjemy užimtose vietose vokiečiais. Męs turima

Sutarti su Vbkie ”os Banka
Perline, todėl galime persiųsti p'nigns J ta* vieta* ant ioboi 
augliau 800 markių (apie '25 rubliai).

MŪSŲ BANKAS PO N’ ' i.ATINR VALDŽIOS PRIEŽIŪRA, 
TODĖL TAVO PINIGAI GVAR A NTDOTI.

Norėdami gauti daugiau tnfoimacijų kreipkite* ypatlikal ar ra-
Jjklte laiAką pas ' '

HENRIKAS C. ZARO, Bankierlu.
Metropolitan Saving Bank Building

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

knygų ui f»Oc.

PERSKAITYK!
Kietanaw 
ja* skaitytoja* | 
kurie uždraiy*

X pa* mane “Lais 
A rę” ant metų Ik 

užaimokėa 12.51 
|| ta. gaut rfavaaą 
/ knygrų vartą* i 

1 doleri* arb» ■ 
\ “Kardą” ant rne 

' tų. Sena* filiai 
tytoja*, kuris *i 
naujina, giti

Kas iš nrskaitančii.

Telephone 595 Greenpoint.
Daktaras J. MISEVIČE

Specialistas Širdies ir 
Plaučiu ligų*

Nuo 8—10 ryte
Nuo 12—2 po piet
Nuo 6—8 vakaro.

270 BERRY STREET!
BROOKLYN N. Y.

Uralo kalnu vidurio, yra taip sakant Euro- <t»r pri.tų. ui “Keleivi” n.r>o. <•>.. 
>,n: cn A-zii'n olnnn Pnm-,-;;. 91 ,1 „^rUo-A *”>'« aJ Mc”pos su Azija siena. Rugsėjo 21 d. užsnigo 
sniego per vieną colį ir po to rugsėjo 23 d. 
pradėjo šalti. Apie rugsėjo 25 d. šaltis pa
didėjo. Gruodas tvirtai nuturi ant pavir- 
šaus porinio arklio sunkumą.

--------o----- o------—

LIETUVIAI KARININKAI.

Aleksiejaus karo mokyklą Maskvoje 
baigė šie lietuviai mokvtojai: 1) Bukevičius 
Romanas, 2) Dabulevičius Vladas, 3) Ra- 
dzevičius Juozapas.

Įgaus knygų už 25c. Ka« prisių® ai 
“Kovą” |2.00, gaus knygų už 75e.i 
kad prisiųa už “Kardą” $1.00,tas gaw 
knygų už 85c., senas* skaitytojau *4 
25 centus. Kas užsiraSya “Naująja 
Gadynę”, kaina metams $1.50, ta* 
gaus knygų už 50c.

Todėl visi užslraSyklt tuos latk* 
ražčiuH per mane. Tiek pat mokėda
mi gausite gerų knygų pasiskaity* 
m ui. Būtinai pasakyk apie tai sa
vo draugui ir pažistamul. Knygas 
duosiu tik “Lalavis” laidos.

Pinigus siųskit iiuo adroavt

J. POCIUS .

JOKŪBAS KANCTERIU8
caf»

Patale* 
vJnfut yrf- 
lw»m ka- 
nograilaw- 
■ial ir xrt» 

aadaa

TEISINGIAUSIA UŽEIGA

■BOOKLTN, N. T,
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Jau dabar aišku, kad di 
d/iausioji B rock lyno svotai

duosit dalies, būtinai sugra
žinki t 15 (pėtnyčioj) gruo
džio. Neužmirškite.

*'r*QifĮF» *’?«gfrw>y5Rwę

PėtnyČiomls.
Brooklyn, N.

Kooperatyviška 
183 Roebling St., 
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HERMAN

...................... Margis

yra tai neregys- v irt i ozą s smuikininkas tik 
ką pribuvęs iš Euro: epiškos Rusijos. Pribu
vus jam į Amerikos š-dį nenorėjo Jį įk išti 
kaipo neregį ir jau nelaimingas genius lauke, 
laivo, kuriuomi turėjo grįžti Rusijon. Bet Iš Newarko atvažiuos ne 

lesčtkaĖ bet Šimtai “Lais
tės” draugu. Elizabeth,

Atsiskyrimus......... ■...............................................................
•■.‘,11)0” (moterį,i) CHORAS

Ah! frost, frost > Rusų liaudies daina) .....................
Pasakyk Lietuv, mylimoji ...........................................
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Apgarsinimų kainos ant užklaual-

Drg. V. Kapsuko moki
niai patalpino Škotijos 
“Rankpelny” jo privatišką 
laišką. “Kova” patalpino 
drg. D. Klingos ne “Kovai”, 
bet LSS. sekretoriui rašytą 
laiška.

“Kova” įdėjo rašytojau# 
Z. A. privatišką laišką.

Seniau, dar prieš 1905 m. 
drg. V. Kapsukas garsino 

• tūlame savo organe, kokius 
tai privatiškus laiškus.

Šalin literatiška etika 
visoks padorumas!

DRG. KAPSUKO PRANE
ŠIMAS.

Draugai!
Nustebau, perskaitęs 

“Laisvės” N 98 “nepaprastą 
Žinią” iš Clevelando, jog

*bai tarp manęs ir A. Bulo
tos. Pirmą kartą aš paty
riau apie tai sustojęs (del 
ligos) Pittsburghe, Pa., be
važiuodamas į Clevelandą 
su prakalboms.

Gaila, kad tokios “nepa
prastos žinios” pakliūva 
laikraštin.

Draugiškai, V* Kapsukas.

LMPSA. REIKALUOSE. 
LMPSA. sekretores 

pranešimas.
Tilpusiame “Laisvėje” L. 

MPS. suvažiavimo protokole' 
įvyko pora paklaidų. Pirmo-! 
ji klaida įvykusi antroje 
sesijoje: praleista tarimas, 
kad redaktorę ir adminis
tratorę rinks ne referendu
mas, bet samdys Pildantysis 
Komitetas. Antroji klaida 
tai penktoje sesijoje, tari
mas 10, kur yra pasakyta, 
kad inešta panaikyti konsti
tucijos straipsnį VII, pa
ragrafą 11, kur sakoma, 
kad viršininkės užima vie
tas nuo naujų metų.

Konstitucijoj vra pasa
kyta, kad LMPS. viršinin
kės vietas užima nuo suva
žiavimo. Taigi suvažiavimas 
nutarė, kad viršininkės vie
tas užimtų nuo naujų me
tų.

Kadangi jau visas suva
žiavimo protokolas yra til- 
pęs “Laisvėje”, tai nuo 
šio pranešimo bėgyje 45 
dienu protokolas eina ap- 
kalbėiimui. Paskui bus leis
ta nubalsuot.

K. Petrikiene.
LMPS» sekretorė.

ABRAHAM HAITOVICH

dą per smuiką užveizda, kurios tonais lieka 
užavėtas. Tuo pačiu momentu paprašo jį dar 
ką nors sugroti. Jam tą atlikus, užveizda te
legrafuoja Washingtonan iš kur gauta žinia., 
kad įleisti Amerikon. Pribuvus jam New 
Yorkan, muzikališka visuomene paėmė jį 
savo globon ir rengia jam koncertus.
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Mr. Abraham Haitovich 
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Mr. Michael. Zazulak 
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Miss Julia Herman 
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(a)
(b)

2. (n)

(b)

(a)
(b)

(b)

Laisve Šventoji
Pirmyn .............

....... Girnis
Petrauskas

Largo al factotu n della citta

W haju zelrhim (Ukrainą linud. daina).........
Mr. MICHAEL ZAZI. LA K

Jewel Song (Faust) .............................................
'I lie Wind’s in t ie South ............................ .

Miss J Ul-IA HERMAN

Souvenir de Mosenv ...................<............ <......

Mr. ABRAHAM HAITOVICH 
BALALAIKŲ ORK ESTĄ.

Pertrauku 10 minutu.

......Rossini

... O. Nižankovvsky

..... Gounod

...Wi» niawski 
Tscliaikuwsky

p u i k i o i n i s d a i n e I e rn i s

Dirigentas Drg. EREMINAS.

mscj, a*

JI I Ja

945-947 Willoughby Ave

TIKIEiy KAINOS:

įsiems rupi pamatyt ir Į!

je, paklausyt M

‘M

Brooklyn, N. Y

Ncwarke, pas J. Janu.šo- 
nį. 33 Pierce St. ir A. žoly-

io daile

n dainų ton lerrace, N eck

O

11

sey City, Paterson, Cufsidc 
ir kitų apygardų d augai 
būriais rengiasi važiuoti į 
koncertą.

Koncerte bus draugų net 
iš Philadelphia, Easiono, 
net Connecticut ir Massa

tą! Pirkit tikietus kuogrei- 
čiausia, kad nepritruktų.

! sey ( iiy, — J. Pilka
I Wayne St., Elizabeth, N. J. 

pas .Liutkų, Cliffside — pas 
: K. Steponavičių, Patersone 
r — pas Točionis.

Draugai, kurie pardavi
nėjat tikietus, jeigu neišpar-

i

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

BXLALAIKU ORKEbTRA



SHENANDOAH, PA.
Vietos socialistai ir LŠF. 

komiteto nariai visas pastan 
gas dėjo, kad tik susivieni- 

( jus “Lietuvių Dienoj” . su( 
šimkiniais biznieriais. Beti 

nunešti į banką ir padėti p-istai’icji kitaip pasielgė. Į 
ant tų dviejų ypatų.

Suprantama, kada surin- iJn 
kti pinigai bus jų rankose, i 
tuomet jie galės pasielgti t(!

Komisija skaitymo pinigų taip, kaip jiems geriau pa-(Pranaičio ir J. Vilkelio. Au-'dien susiėjo kuopo 
■adėjo tartis, kur sura- tiks. i];as gi'rinkdami visiems pa-'riai ir kalba:

vietą pini- 
buvo

1 l—i II II ■■■

fe

KORESPONDENCIJOS v
t >«■» * 1«

J

—M

NEWARK, N. J.
Vienybė, “Lietuvių Dienos” 
istorija ir sutartis, padaryta 

su klerikalais. , 
(Tąsa)

pradėjo tartis 
dus saugesnę 
gams, pakol galima 
juos padėti į banką. Nus
pręsta kreiptis pas policijos 
viršininką, prašant atsiusti

rodosi, kad protaujanti na- apskųstas teisman už neiš-nizavimąsi. Bet daugelis minėtos J. S. Vaškevičiaus 
riai neduos save apmulkinti, mokėjimą depozitoriams pi-1 dirbtuvių apie pakėlimą ai- vietos — Pittstono prie-Dabar kuopl turt savo ižde nigų, bet dabar pastarasis gų nei nemano. Tų dirbtu- mįesčiai. Rodos tūli prie- 
—- ■ • • -----------—~į “State vįų darbininkai baisiai 'iš- miesciai turi pilną autono-

ir vėl meškeriojami naudojami. Reikia priminti, niiją, pav. W. Pittston, Pa.
.... J . . . v. . •___ _• ____•_____

$183.20, tai norima tuos pi- perorganizuotas į 
nigus klerikalams atiduoti.

savo Gal daugelis 
ir vietos i ’*

neįsileido vietos LŠF. komi- Sąjungos namo 
mto delegatu J. A. Bylos, A Jeigu taip, klystate. Aną/ 

is sekreto-

Banką” ir vėl meškeriojami naudojami. Reikia priminti, nują, pav, vy. rittston, La. 
nauji šėrininkai, vėl gaudo- kad čia ir pragyvenimo rei- “Lietuvių Dienos” renginio 

kmenįs brangesnes, negu .komitetas buvo ir yra vie
ku r kitur. , Inas. Visų apielinkių lietu-

čičkų Kazys, viai dirbo išvien.
Dabar norėčiau paklausti 

J. S. Vaškevičiaus, kaip ir 
kokiu budu galima priger
ti šliupinės dvasios? Jeigu1 
aš Šliupą gerbiu, tai nereiš
kia, kad jo dvasios prigėręs. 
Aš jį gerbiau ir gerbsiu, kai 
po mokslo vyrą, dirbantį del 
lietuviškos visuomenės labo.

J. S. Vaškevičius, rašyda
mas tokias korespondenci
jas, pasiryžęs šmeižti nepa
tinkamas sau ypatas. Tai 
viskas.

J. Kazakevičius.

e t -mi darbininkai. Na, kaip
. \ ten n e bu tu, gal. Olševskio

. ..IS _ įtl( depozitoriai ir nenukentės, sociahstai nemrupina tod-, pa|iksimc .y Saly.
’ ! Jono TananeviČiaus ban- 
' ke randasi virš $700,000 ni

— Ką tu, Jonai, manai (la

iAntello, mass,

ri, :pa.reuge pra'talnas. Kalneto-
s $(>,00.000. A- ])UV() Joseph Lcconture 
ai sukimšii i — kandidatas į miesto ma- 
Lad nėra vii- :jorn3j Ą. White — bu
ll atgauti. lo-|Vęs kandidatas į Mass, gu- 
]iertai( apkai- įbernatorius, A. Kireilis (lie-;

tuvis) kand. į konsulmanusJ 
i ir da koletas kitu. Mat, 
i5 d. gruodžio buvo rinki- 
,mai miesto valdžios, tai kuo- 

, . r y. . , i pa rengė dėl agitacijos taskia tik $30,000. Čia jau dide-m 
lis skirtumas tarne sudėtų i 
pinigų ir turto. Jo bankas 
perėjų Į “trustistų” rankas.' 
Trustistai yra: advokatas 
K. Gugis, biznierius Pilkis 
ir bank i e rus McKay. Nuo 

‘ .kiekvieno t rusti st o reikalau
jama kaucijos po $50,000.

Priežastis bankroto tos, 
kad musu tautiški bankie- 
riai, uždedami savo bankas, 
neturėjo pinigų, svetimais 
darė visą apyvartą ir kada

1;

ną nespėjo dėžučių sugrą- su į'^į 
žinti ir atnešė ant ryto
jaus. Bet komiteto nėra ir 
rinkikai neturi kam aukas 
perduoti. Atsiranda tokių, 
kurie rinkikams liepia neš
ti dėžutes jias kunigą ir 
atiduoti. Rinkikai tam pasi
priešina ir pasako, kad jie 
ne nuo kunigo dėžutes gavo, 
ne jam jas ir atiduos. Rin
kikai siūlo dėžutes Sąryšio Balčiūnas. Nors vietos na- skirti Sąjungos namui. Va- 
komitetui, bet pastarasis, be žangiosios srioves nosusitai-' dinasi. musu kiiona nonasi- 
klerikalų komiteto, 
priimt. O pastarieji 

■namie.
Ant rytojaus, po 

vių Dienai”, aiškiai

bu vo minėta

ta išvien. šimtinę s ai
paaukuoti, .—

-G e cinu paauki! ūkime,—

surastiVaromu gplima 
visoj Sąjungoj toki gprndn 
ri. kain musu drg. V. F liko $40.50. Visi pinigai pa-

’ I

nuoja, kad viso labo galima 
j bus gauti nedaugiau $180,-' 
■000. '

M. TananeviČiaus banke1 
sudėta $70,000, o turtas šie

<o gerai.
Kalendorių 

parduota 50 ekz. “Mot. Bal
so” arti 30 ekz. I

>AR TURI TĄ NAUJĄ < 
KNYGĄ APIE LYTIŠKĄ 
GYVENIMĄ?
Jei dar neturi, tai pasiskubink gau

ti, nes knyga gali greit *šsibaigt.

Apie tos knygos naudingumą pa
klausk ty, kurie jau ją turu

Knygos vardas(Patarmės Merginoms 
i‘ Apie Lyties Dalykus.

Parašyta žinomos lytišky dalyky 
aiškintojos ponios M. 11. SANGER.

Ta knyga reikalinga visiems: mer
ginoms, moterims ir vyrams. Joje 
aprašoma lytišku organu išsivysty
mas, j^i veikmė ir svarba visame mo
teries ir vyro gyvenime; apsivaisini- 
mas; vaisiaus augimas; nėštumo hy- 
gijena; motinystė ir jos hygijena. 
Taipgi aprašoma lytiškos ligos, savi- 
žagystė ir daug kity jdomiy dalyku.
> Knyga turi 120 pusk ir papuošta 

paveikslais, kurie palengvina aprašo
mus dalykus suprasti. <

KAINA TIK 50c.
AR MYLI DAINAS?

Štai nauja dainų knyga, kurioj ra
si daug tokių dainų, kurių niekur jau 
nerandama. Knygos vardas

Įvairios Dainos.
Tai yra stora, 216puslaftų, knyga, 

kurioje telpa daugybė įvairiausių dai
nų. *1 arpkitų yra nemažai senoviškų, 
kurias mūsų seneliai dainuodavo, bet 
kurios dabar veik visai užmirštos.

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

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

dorai ir teisingai gyventi, bet kokj 
jie gauna užtai atlyginimą ir koks jų 

likimas, —parodo vieno tokio žmo
gaus istorija. Jo gyvenimas taip už
imantis, jog skaitosi, kaipo gražiau
sia pasaka. Tos knygos vardas 
Kovotojas už Teisybę

Jeronimas Savanorolla.
Kas nori žinoti apie teisingo žmo

gaus vargus senovėje ir apie dvasiš
kuos darbus, tam ši knygelė būtinai 
reikalinga.

KAINA TIK 25c.

žangiosios srioves nosusitai-1 dinasi, musų kuopa nopasi- 
“subytinti.” 

sėdi i nutarta kuopos neiti i tal^a Drg. V. Balčiūnas irgi ne- 
• nes jis atjaučia ir 

paremia naudingus dar
bus.

negali ]<e “Liet. Donoj", nors buvo'duos kitoms

“Lietu
pasiro-’sn mumis, 

dė, kad pas mus nėra tos 
“brangios” vienybės, 
kurią pirmiau buvo 
daug kalbėta. Pasklydo vi
sokios paskalos, tūli ėmė 
pasakoti, būk surinktos 
aukos esą pavogtos ir tt. 
Bot atsirado ir tokių, kurie 
visgi nenustojo vilties ir ma
ne, kad susitaikysime 

i toliaus galėsime
tris žmonės vien. ,nauti.

3 d. lapkričio susiėjo tūli 
komitetu nariai, pasikalbėjo 
ir nutarė kogreičiausiai su
šaukti ekstra susirinkimą ir 
vėl sutaikyti srioves, kad 
galima būtų toliaus išvien 
veikti. Apart to. reikalinga 
ir pinigus padėti į banką 
'ant abiejų sriovių komitetii

Ant rytojaus susirinko ko- vardo, nes, kaip minėjau,'neišeikvota energija ir ~'~ 
misija, suskaitė virš dviejų klerikalams nepavyko juos dabar gali darbuotis. LSS. 
tūkstančių dolerių ir nu ve- i savo paimti. Sukau- kuopos prakalbose surinkta p(-s‘

tį pasergėti. Išgirdės apie 
tai Ambrozevičius,pašoka ir 
atkerta komisijos nariams, 
kad policija su jų pinigais 
nieko bendro neturi ir vir
šininkas nesiūs policmanų 
apsaugojimui. Girdi, jeigu 
norite, neškite į mano što- 
rą, ir padėkite į apsaugos 
šėpą. Jo sumanymui prita
ria ir Matulevičius.

Žmonės išgirdę, kad jų! 
surinktas aukas nori nešti į 
šiaučių štoreli, nustebo ir 
pradėjo priešintis. Sumany
tojai baisiai Įsižeidė. O juk 
jie ištikro gerą velijo, nes 
žadėjo išduoti raštelį pri
ėmime neskaitytų pinigų. 
Galimas daiktas, kad tie po
nai butų sutikę ir ant bur- 
do priimt pinigus, jeigu tik 
komisija jų visiems suma
nymams butų pritarus..

Pagaliaus, 
nuvažiavo į policijos stotį 
persitikrinti, ar ištikro taip 
bus, kaip kad Ambrozevi
čius sakė. Pasirodė visai kas 
kita: be jokių sunkumu ga
vo ginkluotą sargybą ir pi
nigai likosi nenugabenti 
štoreli, bet ant vietos per 
nakvojo.

[klerikalams “Liet. Dienoj”,'• 
jeigu pastarieji nesitaikvs 

, vienok jis nuėjo j 
pas juos, sakydamas: “Gal 
nors keli centai mano su
rinktu aukų klius varg
šams”. Gerai, kad atjaučia 
vargšu padėjimą, bet . turi! 
atsiminti, kad klerikalai už' 
tuos jo centus mrks mai-ĮrancĮasj svetimtaučių. Tarn 'prisiėjo ir kromelj uždary- 
daknyges ir steies Menka- ]ictuvių t0 mažo bure)io 
Įmes mokyklas. Tope! mes, įuom tarpu nepastebima jo-1 Kiek toko i 

„ .. !l socialistai ir nepri valome i]<i0 veikimo, nors svetimtau- TananeviČiaus veikti is eiti pas klerikalus ir ber-| J J>iam.viu.ius

anie 
tiek

Korespondentas.

MARLBORO, MASS.

bus 17 d. gruodžio (ncde- 
lioj) 2 vai. no pietų, Liet.
Taut. Name.

Musų mieste lietuvių ma- didesnę dalį išeikvojo žmo- 
\žai, bet, pusėtinas skaitlius nju pinigu, tuomet jau.

irti, Jono 
leidžiamas

$20.-

lap-Paskutinėj savaitėj 
kričio buvo Liet. Taut. Na-- 
mo fėrai; gryno pelno davė 
$582.64.

29 d. buvo ma- 
Pelno liko arti

Lapkričio 
ku balius. 

$87.00. • 
Dabar Liet. Taut. Namas 

jau turi apie $1500.00 ant 
apie rankų. O vis musų tautiški 

pra- 
LTN. bankrotą, 

irgi Mat, socialistiška adminis- i 
■ “kaip gi neban- 

krutis?"

čiai už savo darbo vaisius dienraštis davęs apie 
turi šiame mieste daug vi- p00 nuostolių, 
šokių į staigi]. '

_ Kaip matyt, lietuvių dar- e e
bininku susipratusiu Čia . . ....

, .. o T T esama, bet turbut dėl mažo . 01 Priniintl .
vietos komitetas ir LDLD. |skaitlians tuo tarpu Tliekas W TT smalavyriai smuklėse
17 kuopa, atsisakant eiti pas neve;kja įaj kjįj tuom tar-, P. M. Kaitį, kurio našauja
klerikalus, bernauti ‘‘Lietu-' pasinaudoia anu Veiki/al’!e ( U >™tii atgal -
vių Dienoje.” Bet uz tai pas mu Kuomet ėjo kolektos ban kruti,] o krūmelis ir jtraci.ja, — 
tu'draugijų narius likosi visose Snv;cnytose '....../ .......

jose, dėl lietuvių nukentėju
sių nuo kares, musų anvlin- 
_ .s miesčiukas ta kolektos 
dieną perkėlė ant Subatos, 
mes marlboriečiai pasekėme 
tą pavyzdį. Bet nelaimė, ar _ . .....
tarpe mus atsirado toks, i J1 k1™ t? -2? _ °n"
ar atvažiavo iš kito miesto

Nežinau, gal ir į 
klaidą LSS. 28 kuopa, L$F

žė į National State Bank, .kus paskirtos valandos ne- aukų $29.31., laike “Raudo-' 
kuri buvo išanksto paskir- paprastam susirinkimui, nei nosies Savaites” išplatinta 
ta. Pinigus nuvežė abiejų vienas klerikalų pusės 
pusiu komiteto nariai. Ka- atsilankė ir net nei vienas tą 
da bankas priėmė pinigus, yp#^ar‘3 i svetainę nosies ne 
Matulevičius išsiėmė iš ki- įkišo, 
šeniaus knygute ir pakišo, ! 
kad į ją užrašytų. Sarvšio 
komiteto nariai tą pastebė
jo ir užklausė, keno ta kny
gutė, i kuria norima aukas 
įrašyti, ar ji komisijai nri- 
klauso? Matulevičius pašoka 
ir atkerta: “Kas jūs per 
~neni ir ko norite? Knygutė 
musu su kunigu ir mes, o 
ne jūs, prie ninigų pri
klausome." Pasakęs šiuos 
žodžius, išbėgo ir pasišaukė 
Ambrozevičiu. Pastarasis 
atbėgo, paklausė kam ji 
šaukė ir pradėjo nlūsti ko
miteto narius. Šiandienė 
pastebėjo, kad iis. besikolio- 
damas, vartotų lietuviu, o 
ne anglu kalba, nes dabar 
svetimtaučiai girdi ir juo
kiasi. Ir iŠtikrųju Ambroze
vičius pasielgė, kaip tikras 
šiaučius.

Banko darbininkai, iš
girdę tą incidentą, suprato, 
kad tie ninigai dviejų srio- 
viu, todėl atsisakė juos Įra
šyti j ankščiau pagamintą 
knygute, bet sutiko palaiky
ti pinigus, pakol srioves su
sitarki s. ■

Vėliaus paaiškėio, 
klerikalai pirm “'

Valsti- žuvo zrnon’1? sudėti pinigai. 
Tuomet tautininkų organai 
koplačiausiai apie tai rašė ir 
visa gerkle šaukė, kad so
cialistų bankierius pabėgo. 
Dabar jis randasi Chicagoji 
ir džiaugiasi, kad tas patsne nemažai literatūros ir tt.

a

Dievai žino, kas mano seredoje ir padarė kolektą, 
. draugui K. Bubniui pasida-‘matyt, savo naudai.

klerikalą.^ suvedžioja re, kad jis pastaruoju klikų! Musu komitetas, kuomet 
socialistų pradėjo bijoti? ęj0 kolektuodamas, tai jau 
Nejaugi St. Rimkus “įkvė- nieko negavo, nes žmonės 
pė" jam dvasia šventą? Da- teisinosi, kad jie davė sere- 
bar jis agituoja, kad Teat- apyskaitos tas ko-

. j. - . . , lrale kuopa neimtų su sočia- mitetas, kuris rinko sereclo-
ATmotoj dienoj susirinko listų kuopa vienu kambarių 

dėl susirinkimu. Drauge, ne
bijok, nes socialistai iš ta-j 
ves “džiabo” neatims, kaip! 
mokinai chorą, tain ir to
liaus galėsi jį mokinti O 
naujieji Teatrales kuopos v 
nariai ar ankščiau, ar vė
liau supras socialistu dva
sią ir prie jų prisidės.

Nors jau aiškiai matėsi, 
kad V ------
žmones, vienok tie delegatai 
nutarė šaukti antra susirin
kimą ant 5 d. lapkričio, nes 
toj dienoj turėjo įvykti ir 
konferencija.

tus”. P. M. Kaitis dabar ran
dasi pagelbininku p. Ma
thew, kuris nardavinėja cin
ko mainu sūrus. Gal šis 
užsiėmimas bus prieina
miausiu ir kitiems musu 
bankieriams, kurių krūme
liai jau uždaryti.

Reporteris.

Reikalavimus ir pinigus 
šiuo adresu:

J. STROPUS,
6 Loring St.,

> So. Boston,

■iyskite

Mass.

komiteto nariai, atėjo ir 
konferencijos pirmininkas 
Matulevičius. Tūli delegatai 
šaukia: “Inešu susirinkimą 
atidaryti". Bet musų pir
mininkas vaikščioja po sve
taine ir kugžda, su savo sė
brais. Mat, nežino kaip susi
rinkimą atidaryti ir iš ku
rio galo pradėti vesti. Pa
galiaus, gavęs informaciiu, 
kreiniasi prie Draugysčių 
Sąryšio pirmininko, kad 
pastarasis susirinkimą ati
darytu. Sąryšio pirminin
kas atidaro susirinkimą.

Tuo jaus užklausia Matu
levičių, kur randasi aukos 
ir kain dalykai stovi. Pir
mininkas atsako, kad surin
kti pinigai nadėti į banka ir 
visi dalykai geram stovy. 
Čia delegatai pastebi, kokiu 
būdu tie pinigai nedėti ir 

Lnd pareikalauja paaiškinimu, 
Lietuvių kodėl prie padėjimo pinigų 

’ Dienos" buvo išdirbę pienus nepriėmė Draugysčių Sąry- 
ir tam bankui išanksto pri- šio kasieriaus. 
davė komiteto vardus, iš—/ Matulevičius 
imdami iš banko knygute. Į “Mes pristatėme dokumen- 
komiteta jėio 
Minskas ir Matulevičius. Jie- gus.

atsako:

kun. Dobo- tus ir bankas priėmė \pim- 
Kas link jūsų kasie- — a i • •

du nadėio i banką $40 ant riaus nepriėmimo..taij nan 
vardo "Lithuanian Relief ką nebile kas gali būt pri 
Fund" ir išėmė knygutę. imamas prie pinigų*_
Paskui’laukė “Lietuvių Die- Komisijos Narys. 

(Toliaus bus).

je. nepaduoda.
Preskys iš Marlboro.

CHICAGO, ILL.
Tarpe vietos lietuvių kito

kių kalbų nei neišgirsi, kaip 
i tik anie bankų subankrutiji- 
ną. Rodosi, nesvarbus daly
kas, vienok vietos lietuviai 
tuomi labai žingeidauja, a- <

CLIFFSIDE, N. J.
Šiuo tarpu musų apielin- 

kėj darbai eina vidutiniškai, 
bet uždarbiai menki, 
prastai darbininkas 
dirba po 22c. į valandą ir| į 
iš to uždarbio, prie tokios * 
maisto brangenybės, jokiu 
būdu negalima išgyventi. 

į Todėl tūlų dirbtuvių darbi- 
kad 
už-

• v 
IS-

DIDELA PROGA

DEL VYRU NUSILPNEJISIU 
ANT LYTIŠKU ORGANU

PITTSTON, PA. 
t

“Laisvės" Nr. 94 tilpo iš 
musų miesto korespondenci
ja, kurioje J. S. Vaškevi
čius aprašo apie kokį ten 
melagių biurą ir mane įvar
dina to biuro iniciatorium. 
“Laisvės” skaitytojai gali 
ištikro pamislyti, kad čia 
randasi koks tai nenaudėlių 

i biuras, todėl priverstas esu 
I pranešti, kad koresponden
tas, rašydamas tą korespon
denciją, apsilenkė su teisy
be. Vesti ginčus su J. S. 
Vaškevičium butų tuščias 
darbas, t. y. apie Pittstono 
“Lietuvių Dienos” komiteto

Pa- susiorganizavimą ir veiki- 
už- mą.

1 d. spalių tapo sušauktas 
pirmas vietos lietuvių susi
rinkimas. Kun. J. Kasakai- 
tis, atidarydamas susirinki
mą, rekomendavo visų trijų 
sriovių veikėjus į tą komi
tetą. Tapo perstatyti ir 
4 socialistai. Y'patos, pri
imančios kandidatūra, buvo 
šaukiamos pavardėmis ir 
publika už jas balsavo. To
kiu būdu kun. Kasakaitis 
komiteto kontroliuoti nega
lėjo. Iždininku tapo išrink
tas J. Laukaitis, Dime ban
ko darbininkas. Per iždinin- 

‘ 8 Kukuruzų išdirbvstėj pa- ko rankas ėjo ir eina visos 
Ta- kėlė ant 10 nuošimčio algas, aukos. Kun. Kasakaitis jo

in šioj išdirbysfėj dirba apie kiu pinigų nepriėmė; savo 
Šiuose 500-600 darbininkų. auką, taipgi ir parapijos

bankuose, priskaitant ir A. I Kimiklio dirbtuvėj paskel- $100 aukų, perdavė iždiniu-( 
Olševskį, buvo virš miliono 
doleriu lietuviu sudėtų pi
nigu. Mat, per visą laiką tau 
tiečiai ir jų laikraščiai šau- 

“Eikite pas savuosius". > M Ii

ipie tai teirautasi ir kalba, ninka ipradėjo tartis, 
se-'nes į tą dalyką ir lietuviai pareikalavus didesnės 

šiol
Ir

Nors teatralė kuopa 
niai gyvuoja, bet iki 
neturėjo konstitucijos. 

,štai, rašant naują konstitu
ciją, J Vilkelis įspraudė se
kantį paragrafą: “Jeigu 
kuopos ižde randasi virš 
$25, tuomet kuopos nariai' Tarpe svetimtaučių 
didžiuma balsų pasiskiria bankrutijusiu bankų, reikia vai. darbo dienos ir komna- 
sau vieną darbininkų reika- pažymėti ir lietuvių stambe- nija jų reikalavima išnildė. 
lūs ginantį laikraštį organu snius bankus, priėjusius prie 
ir iš kuopos iždo tas orga- bankroto, būtent Jono 
nas būna prenumeruotas.” 
Ir štai J. Grudzinskas, kuris 
save vadina socialistu ir 

■K. Bubnis dėjo visas pastan
gas, kad tik tą paragrafą 
išbraukus iš konstitucijos.
J. K. prirodinėjo, kad iš 
socialistų laikraščių negali- kė:

tapo įtraukti. Mat, šiais me- mokesties. Darbdaviai 
tais labai daug privatinių kad darbininkai bru- 
„ — e M . a • '   JY _Y_ T? 1 _ _ Y  A.*
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žai nunešdami lietuviu dar-1 Smalos dirbtuvėj pakelė
Ugniaku-

jriams nepakelta, nes pasta- 
su- rieji neseniai pareikalavo 8

bankų subankrutijo. nema- dz^a’ pakėlė užmokestį, 
žai n 
bininku kruvinai uždirbtu ir 3 c. į valandą. * o « « .
scitaupintų centų.

nanevičiaus, Beržinskio 
M. Ta n a n e v i či a u s.

ma esą apsišviesti. [Lene
Girdėjau, kad tūli Teat- vųju 

rales kuopasJfybu Jav varo 
agitaciją, kad ją suvienijus 
su Šimkaus susaide. Man .OlŠevskio bankas ir

bė. kad darbininkai, išdirbę kui.
šioj dirbtuvėj nemažau me- Kas link garsinimo sprin
tų laiko, gaus kalėdinių do- ktų aukų, buvo išrinkta 
vanų no 17 ir puse cento misija iš šių ypatų: M. 
nuo kiekvieno uždirbto do- ziutės, A. Golinsko ir

Prfslunskltn mums tik 50e.
Nustiptieji* ant Ivtiįku organu vyrai, 

kaip tai nerviu. paliks iftgydynti ant visa
dos per vartojimu, žyduoliu NOVO. Tai 
yra. Kalima pasakyti, eudaune gvduolė, 
kurios iApydo jau tūkstančius vyru sen- 
r.inMu lytiškoms Ilgoms. Jei esate ser
ganti nnt lytišku nusilpnėjimu, kad ken
kia lunis b« tvarkė nerviu, kad nust*>et 
vyt lik tuną. kaū esate nusllpnejesiam 
pmlėiinię, Jaltos rankos arba kojos, galvos 
sopC'jfm-H. užk 'ti jinini viduriu, nevtrlnl- 
mai skilvio, inkstu Ilgą arba kitos Ilgos 
puslęs. nemielus sapniai, baime sutikti 
Žmonių*. I ip tai daro nokurie. pslikete 
IJgvdvntl per vartojimą gvduollu NOVO. 
Gyduoles tas i trumpa laika na daria Jus 
sveikais, tvirtais Ir laimingais, tada gi 
galima bus nauduoti* gyvenimu Ir Jo 
ypat hems. 1)<'l atydos, idant pertikrinti 
jus‘ardo (ai. kad NOVO gyduoles tę pada- 
ris. lislunsmo jums DYKAI komplotlfką 
kurst tu rvduolln. užtektinai ant 15 dienu, 
kada cl prtslunste mum® savo Rntraję-tr 
n.avar<|e tain gi sykiu 50e krasog ženkle
les .arba sidabru del npmokebma llegu 
jiersfunilmn. Malonėkite ntkr«'lnti stvda 
ant to kad tai nėra maža depute, bet 
kmnlrifjSkas kursas ISsie'vdvinid. užtekti
nai »>'t 15 dienu, labai tanke yra užtekti
nai fJs'e-vdymui. Ta, proga yrs vteą 
svarbia ant trumno įniks. RnSvklte mtimf 
neatldollokit*. talp-gl nrnneJklte kokiem 
l.nlltrattl sk iblto ta sneorsinlms ir mea 
išsiunsnio jums tuoinus tas gvduoles.

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

ko-
Ki-

•NN03 ‘AHHHHSIVM
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lerio. Šios dirbtuvės darbi— Žarackio. .Pastaruoju d
ninkai dirba 8 vai. į diena, garsino visas surinktas ai

Darbininkai gave po kelis kas. Iki 30 d. lapkričio ii
bet jau pervėlu. centus daugiau algos, vėl dininkas Laukaitis vra pri— T wwapbuj* umm

buvo nurimo ir nekalbanpie orga- ėmęs $2913.68. ' Visos pa

šauksmų, o dabar 
verkia, deiuoia ir keikia 
“savuosius", 1

VlJIASHSn OHO
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TEISINGIAUSIA ir GERIAUSIA 
LIETUVIAKA

ČIA GALIMA UŽSIRAŠYTI “LAISVE”

BROOKLYN, N

©KNIAUSIA UŽEIGOS 
VIETA PAS

Gvaranhiola ant 20 metų
Uždėjimas kepuraitės 22

U/plomhavimas 50 c.
Išvalymas ......................
Nžplombavilnas auksu .

Skaudantj dantį duok ištraukti 
l'vfe, o vakare apžiūrėt.
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307 Bedford Ave. Tarpe 2-ro« Ir 
J-mos gatvių. 

BROOKLYN, N. Y.
Kalbame lipt u viikni.
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Mokslo Nereikia Jieškoti
Dėlto, kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglų kalbą, aritmetiką tu 
Hietuvių kalbos gramatiką savo namuose lluosame laike. Visi IžmoiiflfiĮh 

Nurodymai ir knyga DYKAI Įdėk etempą. Adresas‘

IMms KorespoulenciįjM Mokykla, 1327 LBobeySUCMsM*

, . . . . . , . SuP>'nxti ji ir naudotis jos patarimu ir
pamokinimų. Ji yra krautove žinios ir talpina tikrai tokius daiktus, katrus kožnas 
vyras, jaunas ir senas, turtingas ir l»e. mis nevedęs ir vedos, sergąs ir sveikas, turi 
žinoti. Atmink, jog ta knyga yra absoliutiškai už dyka> „kuokam pačtą, Ant kon- 
vertos niera paduotas niedikaliskasA’ardas. Nieks no gali žinoti kas ten yra, tik jius. 
Paduok sava vardą, pavardę ir adresą aiškei, atkirpk ir siusk tą Už Dyką’Kuponą!

Siusk Tą Už Dyką Knygos Kuponą Šiandien. 
nmmvm maoBwmaewMM ■įerrr -.-immmnmuh - 1 ir ir -imą

DR. J. RUSSEL PRICE CO., L.203 Madison & Clinton Sts., Chicago, III.
Godotlnasai:—Aš’csu užintoresuotas jūsų Už Dyką Knygos Pasiulynimui ir norėčiau 

gauti vieną iš tų knygų, umu laiku.
Vardas ir pavarde
Adresas
Miestas

i j.; ■>&•••

5 Lorin If at., 
y^rtčĮ^lr'Zihote;

Akušeriu
ivuiv\oman»

■ tiiiego tlrttHinorr 'Ylo

^itiiisų arba Užnuodijimų Kraujo, 
triperių, Pulavimn, Nusilpnėjimų Gy
vybes, Užkrečiamais Ligais, Lytiškai 
^bųiinaniais Organais. Dusulių, Ncgruo- 
biuląvimu Vidurių, Prictvarką, Slogo- 
!pis» llcinoroidais, Reumatizmų, Pilvo, 
Jaknų, Pūsles ir Inkštu Ligomes?

, .Ar turį skaudėjimus sirenose, sana- 
’’niose; galvos skaudėjimus; blogų :i- 
POtita; surngusi pilvą; atsiraugėjimus; 
•‘ir veinij ar turi tulžies užpuolimus; 
apdengt 
Sius r:it.
u r turi :

AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ 13 
PRIEŽASTIES LIGOS?

Diena po dienai, metas po metui 
n/‘ii'UJ gydimu sergančių žmonių.

JUOKŲ 
KĄSNELIAM

Kl.— Viską žinantis Ora
kule! Aš, jauna mergaitė 
rengiuosi įstoti į stoną mo
terystės, bet pirmiau no
riu tavęs, Orakule, pasi
klausti, ar didelis griekas 
turėti kelis mylimus vyrus 
ir kokia bus už tai bausmė, 
kuomet aš numirsiu?

Mergaitė.
Ats. — šventas raštas 

sako, kad dievas prisakė 
vyrams nesvetimoteriauti, o 
moterims nieko nesakė. Jei
gu jis butų uždraudęs ir 
moterims, tuomet šventra
šty skambėtų: “Nesvetimo
teriauk” ir “nesvetivy- 
riauk.” Todėl vyras priva
lo turėti tik vieną moterį, 
o moteris liuosa.

Po mirties gi, už svetivy- 
riavima, žinoma — laukiaV z

pekla, ir tuomet, už kiek
vieną svetima vyrą, atsto
vaus svetimi velniai, apart 
nuosavaus vieno.

Tik katalikiškoj ąptickoj 
galima gauti.

Tula moterėlė užėjo į ap- 
tieką, apsidairė ir pama
čius aptiekorių klausia:

— Ar čia katailikiška 
tieka ?

— Taip, katalikiška, 
ką tamsta norėjote?

— Aš norėjau gauti 
nio taukų, bet ju
gauti tik katalikiškose . ap- 
tiekose.

— Mes esame katalikai ir 
užlaikome velnio taukus. 
Tamsta gali gauti, bet turiu 
priminti, kad parduodame 
tik katalikams, — paaiški-

vel- 
galima

LIETUVIŠKA APTIEKA.
Shiomi pranešame, kad gavome daugybę daiktų, reikalingų ilaa 

sezonui. Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiekų, galime 
Earduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi lite- 

ių vaistų: 1) MIXTURAS, labai geras nuo kosulio vaikams Ir dide
liems, bunka 25c. ORRAPH’AS, Linimentas dėl reumatizmo. Bon- 
ka 25 ir 50c. 3) Tikra lietuviška TREJANKA, b&ksas 25 ir BOe. 
ŽUVIES TAUKAI, reikalingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 5) ĮVAI
RUS VAISTAI DEL ATAUGINIMO PLAUKŲ ir TONIC’AS. «) 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonos, perfumoe lit 
viHokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas dėl vi
durių. Bonka 50c. Kraujo Valytojas — bonka 11.00. Mūsų aptiek*- 
k« kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atsilan
kyti. \4isa8 persiuntmo lėšas apmokame męs. Siunčiant laiškus, 
galima siųsti pinigais arba įtampomis.

I. SHAPIRO, Lietuviikas Aptiekorim

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

Reikalaudami informacijų (dekite štampą už 2 centu.
Pabėgėliam nuo karės nusiunčiu pinigus ię. 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 LAIVAKORTES - ŠIEKORTES ant visų linijų 
ir geriausių laivų.
Kas nori pasidėt savo pinigus | Banką, tai aš moku 4 nuošimti 

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

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

VISOKIOS RODOS-PATARIMAI DOVANAI.
Kreipkitės šiuo adresu:

BANKER JOHN KOVACS
i X Filia: 155 CLINTON AVE.,36 Grand Street, maspeth, l. i. n. y.

Borough ef Brooklyn.

Sutaisau receptug bu didžiausia 
atyda, nežiūrint, ar tie receptai 
Lietuvos ar Amerikos daktarų. 
Tai vienatine ■ :uviška aptieka 
Bostone ir M ai •> husetta valstijoj. 
Gyduolių galit gaut, kokios tik pa
sauly yra vartojamos. Galit rei
kalaut per laiškus, o ai prisiusią 
per

0
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NEWARKO
AKUŠERKA

Moterėlė užmokėjo penki
nę ir išeidama pridūrė:

— Lai tau ponas dievas 
atnagradija, kad mums, ka
talikams, teisingai patar
nauji. ______

Reikės paliauti gydžius.
Tarnas, įėjęs į daktaro 

kambarį, liūdnai sako:
— Ką dabar daktaras da

rysi?
— O kas atsitiko?
— Nieko neatsitiko, 

tas ligonis, kurį tamsta 
visą laiką gydei, šiąnakt 
re.

— Ką daryti, reikės 
liauti ji gydžius ir kito 
kio j ieškot i.

bet 
per 
mi-

pa
to

Negal duoti.
Kunigas, atvažiavęs pas 

ligonę, patepė jam visus 
kūno pajautimus ir sako:

— Duok dešine ranką, nes 
jos dar netėpiau.

— To jau, kunigėli, ne
gausi, — atkirto ligonis.

— Kodėl?
— Todėl, kad toj rankoj 

laikau raktą nuo šėpos, ku
rioje mano pinigai sudėti.

Katras serga?
— Aš skaičiau laikrašty 

kad iš priežasties ligos tam
sta parduodi arklį. Ar tas

— Teisybė. Ar tamsta no
ri jį pirkti?

— Pirmiau negu pirkti, 
aš norėčiau žinoti, kuris ju
dviejų sergate — arklys ar 
tamsta?

Nevisi kvaili.
Pati, perpykus ant vyro, 

šaukia:
Nejaugi, visi vyrai tokie

— Meldžiu man duoti.
— Už kiek tamsta nori? i
— Aš pirmiau noriu ma

tyti, ar švieži, o gal f 
paseno ir nieko negelbės.

— Ka tamsta veiksi su 
velnio taukais?

— Mano vaikas labai ser- . ,v .
ga. Jau kunigėlis ir šventaisBijosi istikiina man? 
aliejais natepė, bet dar 
noriu ištepti šviežiais velnio 
taukais, nes jie labai pama-

Vadinasi, jie dar 
jau nesukvailėjo, kad neapsive—

Kvailas klausimas.
. — Sakyk, mano mie-

Ji.— Kvailas klausimas! 
Aš ištikima ne tik tau, 
ir kitiems.

Antiekorius nusišypsojo, 
paėmė iš šėnos paprastų 
tauku ir padavė. Moteris pa
vartė, pauostė ir tarė:

— Nors ir tikri velnio 
taukai, bet seni. Ar tamsta |

Vaikinas, sėdėdamas gro
ta merginos, uždėjo ant jos 
kaklo ranka ir sako:

—Ką tu darytum, jeigu aš 
dabar tave pabučiuočiau?

, — Tuojau mama pa- 
neužlaikai savo velniu? Pas šaukčia.
mus, Lietuvoj, kiekvienas 
aptiekorius užlaiko velnią ir 
kada pareikalauji, gauni 
šviežių, nes iš gyvo išpjau
na.

— Mes irgi turime vėl-' 
nią, kurį atsivežėm iš Lie
tuvos, bet iš gyvo išlupti 
taukai brangesni.

— Tamsta nepaisyk į 
brangumą, bet duok 
gyvo išluptu, aš užmokėsiu.

Aptiekorius nuėjo į skie
pą ir po valandėlės atnešė 
kitokių taukų. Moteris juos 
paėmė, pauostė ir sušuko:

— Matau, kad tamsta esi 
tikras katalikas, nes dabar 
atnešei šviežių taukų. Aš 
Lietuvoj irgi tokių pat gau
davau. Kiek kaštuoja? K

— Taukai kaštuoja dole
rį, bet užgydymas skylės, 
kurią velniui padariau be
lupdamas taukus, kaštuos 
keturi doleriai. Todėl tams
tai reikes 
penkinę

— O tuomet kas butų? .
— Nieko ir nebutu, nes v J

dabar mamos namie nėra...

Sumušė poną.
Tūlas patarnautojas susi

tiko savo draugą ir sako:
— Žinai ,aš vakar labai 

perpykau ant savo pono ir 
tiesiai kumšeia drožiau jam 
į dantis.

— Na, o ką ponas sakė?
— Nieko ne nesakė, nes 

jis viename kambary miego
jo, o jo dantys buvo kitame 
kambary sumerkti į vande
nį.

46

m.

TREJOS DEVYNERIOS 
arba
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DAUNO’ČOS trejanka yra tikrai 
Eetuviška. Saugokitės padirbi- 
m,' imitacijų.

įnir»- - iiw
 

| G
ores

j DAUNORUS trejanka, t. j', trejos 
1 devy nerias, tai ištiki minusias
į Lietuviu draugas-gydytojas vi« 

sose negaiesa bei ligose.
DAUNORUS trejankų reikalaukit Oą

/•s
. prisiųsdatui 35c. V^'io0 ‘ z zcnk!< ’tais (ir.ar.tc.in}1

° 1 
to ;

i

TAI FAKTAS, kad DAUNORUS aptiekoje 
yra didžiausias sądelis ir pasirinkimas 
įvairiausių naminių gyduolių, visokių ša-= 
knų, žolių ir 1.1. •

REIKALAUKI! rašydami, kokiy norite nemažinti kaip už 25c. 
bus jum.-i prisiųsta.

Bbk Muzikantas arba Giedorius 
tai visiems Išsimokini- 

~ ’'M., U

VISIŠKAI
DYKĄ

Kožnas vyras turi pareikalauti umu 
laiku vienu iš tų Stebuklingu Knygų. 
Vyrai, kurio mana alsivcsti, vyrai li
goti, silpni, nerviški ir išnaikinti — 
vyrai negabi pri darbo ir no galingi 
nauduotis priimnumo gamtos—Visi tie 
vyrai turi pareikalauti vienų iš tų 
didžios vertybes medikališkų knygų. 
Knyga ta pasakys kaip vyrai naikia 
sava gyvastį, kaip jie įgauna ligas ir 
kaip jiems gali būti sugrąžinta svei
kata, stiprumas ir spėkas trumpu lai
ku ir su mažais kaštais. Jeigu nori 
būti vyras tarp vyrų—stiprus, resnas, 
energitiškas vyras, 
ta knyga parodys
kelią.

HM ' Al •' n ik
pO

Kelias į Sveikai;
Stiprumą ir Energ

«xpresą.
K. filDLAUSKAS, 

Aptiekoriua ir Savininkas 
Broadway, kamp. C Streat 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tai. 8o. Boston 21014 ir 21018.

So. 2nd Street, kampas Union Av«
Skyrius: 745 Driggs Ave., kampas 2nd St., Brooklyn, N. Y.

H
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AR NORI VALGYT GERA DUONA? TY'YTVfl

GARSAS« PTUVE

Dave pasogon.
Pirmas ubagas:
— Kodėl tu, Broniau, da

bar nestovi pas didžiąsias 
bažnyčios 'duris? Juk tai 
auksinė vieta!

Antras ubagas:
— Išleidau dukterį už vy- 

užmokėti visą r<>, tai atidaviau tą vietą sa- 
yo žentui, pasogon.

Jonas MATHUSJ 
GERIAUSIAS DIDŽMUniAfr S 

IR SVARIAUSIAS HAIJ*. < 
NAS VISAM’ SO.

BOSTONE. i
mal ir užkandžiai. Patarnavi- $ 
man prielankus. Atailankykite,tj&; 
o persitikrinsite. IF

JONAS MATHUS | 
(Llatuvia Savininkas) j 

342—344 W. Broadway į 
So. Bouton, Maffifl, V 

(DežiniU žingsnių nuo Llatwlu £ 
Labduryjitėn Draugijos nsxue).
i

Pabaigusi Impcratrica Marij A- 
kušerkų mokyklą Peterburge ir 
Dipiiomuota New Jersey 
joj. Turiu puikias ] 
praktikoje prie gyrndimo, 
gi gerai apsipažinus bu 
rnais visų moteriškų ligų ir rei
kalui esant, galite gauti patar
navimą.

O. STROLIENft
Jauniškaitė

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

8052

A. SHRUPSKI
r.xr. vnua galite jravt! ?ka- 

aiavrido tUau*. puikios degti
nės ’r rkunnus vyno.
tarjii [mik iaurixs, 
eikite, pffrsltikrinaitft.

Kepa geriausią duoną iš 
Cysty r u g i n i p miltų. 
Teipat mes kepame ge
riausius keiksus v.-seli- 
joms ir kitokiems poki- 
Jiams *.*.*.*

GELIAI

l'urcdami kokį nors užsa
kymą ir norėdami valgyti 
gerą, skanią, paikiai pa
darytą duoną, tai visados 
kroipkittb j mus. Duoną 
siunčiame ir kitą miestą.

F. MASIULEVIČIUS ir SUNAI, Savininkai.
209 BEDFORD AVE. (Tel. 2S76 Greenpoint) BROOKLYN, N. Y.

gyvenimą. Jeigu 
įkirėjo vartojant 

"i nuo- 
nicko nelauk

us pas gerai supran- 
A specialistu 
X MUI LANDES 
pini r,ų patars, ką da- 
bėli gyvastį ir paaiš- 

, Gydau per 20 metų 
fu <liJžiausiomis pa
tai: nusilpnėjimą, už- 

aujo, pilvo, širdies, plau
ni nervų ir lytiškų ligų 
; gerai žinomą elektrišką 

spinduliai, ’ per kurią 
ai kūne. Ne kiekvienas 
i tokius aparatus, dėl 

i I,rungs. Chemiškas iš- 
•Japumo. Nc-at įdėliokite 

bet tuojau ateikite pas

iONARD LANDES 
nuo 10 vai. ryto iki 8 
šventadieniais nuo 10 

l vai. po pietų. < 
1 Si., Lexington ir 
Ave., New York Citjs
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TYsrt'e H*, er 1S6

TIKRA LIETUVIŠKA A DTICIf A 
CHICAGOJE A F 1 lEIk. A

Męs v.flnikomc P.e slhieYe atyda liglldem
kaip Amerikos, taip Ir ifiarepi'A dlaktarą. Patarimus pen 

luiškriA su trik te dykai.
Bavir.i.’itaa Ir Previserlte

F. A. JOZAPAITIS
26*1 r,O. HALSTBD STREET, CHICAGO, ILL.

Telephone Drever 7781. > _______

Draugystėms, Kuopoms Ir - Klisbams!
Išdirbu visokias

KUKARDAS, “BADGES”, GUZIKU8 
IR ŽENKLELIUS

piknikams, Šermenims Ir 
Darau visokius Medalius ir vf- 

i atspaudas draugystėms.
, kiekvieno pareikalavims »r<- 

tampelius. z

A.' STRUPA8.
Novelty Manufacturer

128 Ferry St., Dept. L. Newark, N. 3.

ffrndy.no


LAISVA

APTIEKA
LIETUVIŠKA

l.tt

šė, kad reikalinga

10) teatralę kuopą, kuri taipgi

perstatymą, nepai

)

O

I. Alexis ir F. Pikšrys.
Naujas kom. užima vietą 

nuo 1 d. sausio, 1916.

įp_
<t> C.

P >* 
P

atsikartoja.
Sekrt. T. M. Lisajus..

imtas.
Įnešta, kad Sąjungos kon-

žerniau paminėtas gyduolei galiu* 
apturėti per pačtą:

Nuo Reumatizmo .. 
Kraujo Valytojai .. 
Vidurių Reguliatoriui
Trojanka .............. 25c., 50e ir |1.X

Ir visokiai kitokiai gyduolei ii* 
visokių Ilgų, kurios čia dar nepamiai 
too, galima gauti per pačtą.

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan v Avenae

BROOKLYN, N. Y.

Juozas Garšva
GRABORIUB (Undertaker)

Užeikit ir persitikrinkite
442 Grand St, 

BROOKLYN, N. Y. 
Telephone Stagg 3584.

A. .Kinkas, 
ionis, iždinin- 
, turtu kont-

S. Karvelis patarė vengti 
, nes 

tas tankiai

valdyba sekantiems me
tams išrinkta: ant c. pirmi
ninke J. KT. Maskeliunas, 
vice pirm.,

Taipgi Huteikiu rodą vlBokiuo- 
se atsilikimuose ir patarnauju 
visokiuose reikaluose.

A. DOBROVOLSKIS.
37.7 Graham Ave. 

cor. Skilman av. Brooklyn, N Y.

■— —» o..’—'—O

i Dimokę9 t-ns jau mokėsi j

t Kalbėt! ir Rašyti Angliškai i
Jei ni't Vi šit >rn prrine’r >n , tai pciskaityk į 
r>rt’>;) lekcija, c pe rmtikriroi ,ir teisybe. ' 
pri'iųski 10 centų, o lue>j iu<- Jausi lekciją j 

MONTEILO COBRESPONOEliCE SCHOOL, i

O
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PROTOKOLAS.
Draugysčių Sąjungos Did. duQt pilną raportą_ 

Iffew Yoiko konferencijos, j Nominuota 
Siuvusios 26 d. lapkričio, 191t> 
bu Tautiškam Name.

įsakyta, kad sekančio)- kon-’mas atidėtas ant toliaus. 
ferencijoj ir pirmininkas iš- Klausime Brooklyno Lie

tuvių Liaudies Mokyklos.
Nutarta išrinkti delegatą 

ir mokyklos konferenciją. 
Delegatu išrinktas J. Sir- 
gidas.

V. R. K. įnešė tverti ko- 
operatyvę bendrovę atiden
gimui valgomų daiktų krau
tuvės. Įnešimas atidėtas ant 
toliaus.

eitu nuo kiekvienos drau-j V. Januška įnešė, kad

sekantiems ’ 
metarrts kandidatai į Są
jungos sekretorius — J.

r .. .. _ 'Steponaitis, P. Veiveris ir
Konferenciją atidarė P^’-’j Aleksaitis.

odininkas P. Kalpokas,. | yįe§ų Reikalų Komitetas 
jai. po pietų. Delegatai su jne^ perorganizuoti jį patį.
mandatais pribuvo nuo 13 Įnešime nurodoma, kad į

. .. T T* • • *TX ♦ ^)HV0-r?’ i Viešų reikalų komitetą į-
.1) Nuo Liet. Kriaučių L- nuo kiekvienos č__  ' .

nijos 54 skyriaus — J. Ste- gyStės bei kuopos po vieną konferencija užgirtų Lietu-
ponaitis ir J. Ruzgą, 2) nuo. a’tstovą. Po trumpų diskusi- vių Kooperatyvus Spaudos 
UDLD. 1 kuopos St. Ju-jj^ nutarta paleisti referen- Bendroves uLaisves,, ren- 
revičius, 3) nuo LKP. — J. ;(]umnį nubalsuoti: 1) Kad į tfiamajį koncertą, kuris bus 
Purenąs, A. Sirgidas, nepri-. vįc;ųl Reikalų komitetą iei-;17 d. gruodžio. Įnešimas pri
buvo . Ž. Žigas, 4) nuOjįų p() v,ena narį nuo įiek- 
LSS. 19 kuopos - K. Krei- vjenos draugystės bei kuo-
jėnas, J. Patašius, Staniš-'p0s p. :>) kad VRK. padidin- certe baliuj būtų nardavinė- 
kis, nepribuvo Kazakevičius, * - - .........................
5) nuo L. M. P. S. 6 kuopos
— K. Menkeliuniutč, 6) nuo

iki 18 ypatų. jama kvietkos. šis dalykas
Sekretorius Lisajus prane pavesda rengėjų nuo_žiurai? 

r . , -r-, . . . i mm i vinunu^w 1S 1*1 likti , v * .
VTPrTrl;."n!t°.S.-’lskt darbininkai dėl rengiamo 2 izeidnnų kitų ypatų, 

d. gruodžio koncerto ir ba-!konferencijoje 
liaus, nes dabar yra tik T. ■ 
"M. Lisaius pirmininkas ir! 
K. Vilkas— iždininkas.' 
Konferencija išrinko šias 'A^mUSIOS PRIEG

LAUDOS REIK AUTOSE. 
1 Sekančiame “Laisves” 
!num. pradėsime talnint visą 
! eile pranešimų A. P. L. A., 
; reikaluose. Šiuo žygiu tik

riaus — K. Nanortavičius ir 
M. Žilinskas, nepribuvo K. 
Kriaučiūnas, 7) nuo LMPS. 
1 kuopos — T. Adomavičiū
te ir G. Jakimavičiene, ne
pribuvo Šaltienų ir čibins- 
Idutč. 8) nuo šv. Jono drau- nlaičiutc T A(lonlaia,t? h 
gystes _ s. karvelis T. Mt- T? švee/.džiufe; prie alaus- 
ko skĮs, nenribuvo . J Ga-'j T;uz„.as sa]-s prižiui.cto„ 
rahkis P Kubilius ir J. Ma-, -as _ K K,.oivC.llas.
žeika, 9) nuo Liet. Apsvie-, m.,,
tos 
liūs 
nuo 
ris,

Aido choro — P. Veive-
V. Kubilius, M. Žemai- 

čiutė ir J. Aleksaitis, 11) 
nuo Lietuvaičių unijos 54 
skyriaus — B. švegždžiutė, 
A. Geniutč, D. Marcinkevi
čiūte, ir M Zaveckiutė, 12) 
nuo LSS. 52 kuopos —J. Ba
ranauskas, nepribuvo J Pa- 
škočiunas, 13) nuo LSS. 20 
kp. — V. Januška ir J. Pi- 
leckas.

Tvarkos vedėju išrinktas 
K. Kreivėnas 12 balsų, prieš 
f. Steponaitį — 11 balsų.

Skaitytas protokolas kon- teatrai į Ratelį 
ferencijos, buvusios 18 
birželio ir priimtas.

m t j tai,1 
Draugys-1 

čių Sąjungos koncertas ir' 
balins. Išdiskusavus tą klau-' 
simą, nutarta pasiųsti Vit
kauskui laišką, patariant, 
kad ateity prieš rengsiant 
kokį nors perstatymą, pasi-: 
tartų su .Draugysčių Są
junga. Laiška parašyti ap-' 
siėmė Staniškis, šabanaus- 
kas ir Veiveris.

V. R. K. įnešė organizuoti 
p..4-.jį, kiausj_

d. Į - 
- - _____ Pa-h
teikalauta antro protokolo 
buvusios LF. konferencijos <. 
15 spalių. Sekertorius Lisa-' 1 
jus paaiškino, kad ta kon- į 
ferencija buvo šaukta vien ( 
tik apkalbėjimui “Lietuvių 
Dienos”, todėl jis į Draugy- . 
sčių Sąjungos knygas ir 
neįtraukė. Tas protokolas 
randasi pas konferencijos 
sekretorių >T. Bekampį.

Nutarta paimti iš Bekam
pio protokolą, jeigu jis dar 
nesunaikintas ir įtraukti į 
knygas. Tas turi būt atlik
ta iki sekančios konferenci
jos.

Komisijų raportai. Ra
portas pirmininko F. Kalpo
ko' priimtas. Sekretorius T. 
Lisajus pranešė ,kad iki 
šiol į Draugysčių Sąjungos 
iždą užsimokėjo 20 įvairių 
draugysčių ir kuopų. Taipgi 
pranešė, kad ant 2 d. gruo
džio rengiama koncertas ir 
balius; pelnas skiriamas su
rengimui apvaikščiojimo 
pirmos gegužes. Pabaigoj 
raporto pridūrė, kad pas 
draugus stoka energijos; 
jeigu atsirastų energiškos- ' 
nių draugų, tuomet galima 
butų ir daugiau nuveikti. •

Raportas priimtas.
Raportai vietos LŠF. ko

miteto narių.
Pirmininkas T. M. Lisa

jus pranešė, kad sunku bu
vo ką nors veikti, nes fi-

Bet

yra _ vergų, 
kurie yra atstu
miami nuo savo darbo beširdės

žt.i klinčių išaugant į ulidelcs, 
jeigu ūmai atida ant to atkrei
piama. Ir tas yra jūsų pareiga 
link paties savęs ir savo šei
mynos tai vis atlikti.

Nuo skaudėjimo pilvo ir žar
nų, kaipo plovimas skaudžian- 
čios gerkles intraukiniai į save 
apmalšinimui dusulio, .tuo gal
vos ir ausų skaudėjimo; ect.

ipsirci.škia esrjs iš geriausių na
minių gyduolių, esančių ant 
pardavimo—25c. tiž bonkutę.

gi jos, l’i .s.S i’ih iini, Apihibinio, Dantų. 
Skaudėjimo, Diegliu ir Skamlėjinio Km- 
tineT, kaip ir nuo visokiu kitu reninu- 
tišku lig i, naudoki

PAIN-EXPELLER, 
kaipo senų ir uztikėtim) draugi) Heitny- 
no.. per pusi' Aitui mečio. Tik 25c. ir 
50e įHinkiitc; galima gauti visose a[»- 
tiekose arba pas pati fabrikantu—

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

SULAIKYK
TĄJĮ KOSULĮ

pirma, negu jisai pakenl

riackas ir j susirinkimus ne
silankė. Prut. sekretorius ir 
gi neatsilanko į susirinki
mus, nes iki 9 ir 10 vai. turi 
būti savo krautuvėj.

Nutarta pareikalauti, kad * * 
tin. sekretorius būtinai lan- 
kytųsi j susirinkimus ir sė
jančioj konferencijoj iš
duotu pilną raportą. Taipgi

Balsam for Lungs
(Soveroa Balsam.*) Plaučiams). Netrukus patirsi, kad t 

atsakanti gyduolė, suteikianti palengviniin:) nuo kosulio 
peršalimo, užkimimo, spasmodiško smaugullo, oro triubeliii 
uždegimo ir gerkles skausmo. Kaštuoja 25 ir 50 centai

Musų žodžiams patvirtinimui, Stni paduodamu neseniai gantą Gis 
ką; ’’Aš noriu Jums pranešti, kad Hevoros Baisumas pilnai atnnko savi 
tikslui. Nuo pirmutinio dožo vaikai pradėjo syeikti; jų kosulys išnyki 
ir tie atakai nebesugrįžo. Apie du metai tam atgal męs vartojome tąj 
Balsamų uu-> kokliušo ir-gt su gera pasekme.”

J. Kowalski, Cutchogue, N. Y

Reikalaujant gyduolių reikalauk Soveroa Preparatus. Nuėjęs 1 ap
tiekę žiurfiti, kad gautum ko reikalaujama. Neimk kitokių bei,užvaduo
tojų. Negalint gauti ko reikalaujate, rašyk tiesiai j

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS. 
Išbataamvoju ir laidoju naminiai* 

ant viaokių kapinių.
Panamdau Automobilius Ir Kari* 

tai Venelljomi, Krikštynoms Ir šiai) 
pasivažinėjimams.

Of isai i
144 N. Sth St., 264 FRONT Bl 
Brooklyn, N. Y. C. Brooklyn, N. I 
Tai. 2320 Gr««npolnt

Telephone 7867 Malt

Tel. Greenpoint 1569.
A. DOBfcoVOLSKIS

Pirmos klesos CAFE.
Geriami Gėrimai.

LIETUVIAI A
V. VAIVADAS 
SPORTING CAFE 

Puikiausia ir Švarkuota

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

Naujausio išradimo vargonas. 
Sitų vargonų, galima neštis ant balių, 
Piknikų, nes jis susideda iš 4 kavalkų, 
išrodo kaip baksa*. Šitų vargonų gali
ma sulankstyti, kad neužimtų daug vie
tos kada negrajmi. Kaina 3 oktavų 
$30.00, 4 oktavų $35.(11), 5 oktavų $40. 
50, 6 oktavų $53.50. Reikalaukit ka 
talogo su visomis kitomis mašinomis.

No. 85. Columbįn Grafonola, kurį ma
tai čionai knt paveikaluko re
kordai sudedami pagal numerius, 
taip kad paspaudus guziką au
tomatiškai Ištsturnln rekordą 
Padarytas Iš raudonmedžio (ma
hogany), brangaus išdarbio, aug
elio 42 coliai,. 19X21. Galima 
sudėt 45 rekordai.

Kaina

No.75 
85 
be 
automatiško išmetimo.

Tokio pat išdarbio kaip num.
didžio ir pločio, tiktai 

sunumeravimo rekordų ir

IBS®

$85.00

'. 25. Columbia urafonola. Pada- 
rt.yas Iš rauodnmadfiio, pu>ki<a/ 
išdabintai. Didumo 15įX15L

Kaina ................... $25.0b

*..v«ūrV|

G

fsitėmykitl Gailina Jgyt laba! gerų 
ffrafofoną «ii 12 dainų tik už $15.00. 
už kurį turėtum mokėt 25 dol. Parduo
da n > taip pigiai todėl, kad geriau pasi
garsinus.

Reikalaukit katalogo.

Lietuviški rekordai įvairių Šoklų Ir 
dainų. (Kaip matot* ant paveikslėlio 
— klumpakojis).
1C 2397) Klurnpakojii

) Kokietka Polka ir Wu31 pa
kojis.

E 2360. Varpelis. Vairas Dr. Kudirka, 
M mielas. Polka.

E 2581. Gražioji. Po'ka.
” Pavasario rytas. Valca*.

E 2582. Kalnų augštumaa. Valeaa.
” Kariškas maršai.

E 2706. Žemaičių Polka.
” Gudri. Mazurka,

Ir daugybe kitokių lietuviškų, ru
siškų, lenkiškų rekordų.

No. fiO H. Columbia Grafonola. Pada
rytai iš auks-nržuolo medžio, 
kaip kabinet taip ir triuba.

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

'. 50. Columbia Grafonola. Pa- 
rinktinio raudonmedžio ir ar-
šuolo puikiai iii puotas. Didis 
21ĮXl^i ir 13 col. augščlo.

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

No. 2 H. Columbia Grafonela. At- 
žuolinii labai gerai padarytai, o- 
nainaliuotas šaliniu ar raudoaali 
ruožais, metalinė truba.

Kaina ..................  $25.09
No. 4. Improved Roy 1. Velk toki 

kaip No. 2 bet blskį dides
niu, pagerinta mašinė ija, tri
mis sprenžinomii, aržuolfnla 
141 colių pločio ir 71 augščl*.

Kaina ..................  $35.01

Taipgi užlaikau įvairių įvairiausių auksorlškų daiktų ir muzikališkų instru 
mentų. Taipgi įtaisau įvairius muzikališkus instrumentus ir įvairius aukso rii- 
kus daiktus. Tavorą išsiunčiam greitai ir saugiai. Todėl, jeigu reikalauji kukj 
nors muzikališką instrumentą, kreipkitės pas mane.

I C* IRTYFS 103 Grand Street, Brooklyn, N. Y 
VlllXLz £jlO • TE L. 4659 GREENPOINT
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PRANEŠIMAS.

žmonių visokių kleaų

LIETUVIS KIRPĖJAS

AR JUS ŽINOTE

rodos,

Akmens

403 Barrister Bldg. Washington

Komitetas

Ne už

Mass

$1 ant RANKOS
$1 ant Savaites

LIETUVIŠKA 
MUZIKOS

New 
smar-

pi Ivo, 
gum- 
#1 ap

lijo 
t i Magd 
Brooklyipriėmė 

., kuri 
ai mies- 
sande-’ 

miestą- 
kita.
nedaug

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

157 GRAND ST„ 
BROOKLYN, N. Y,

SUČĖDYK PINIGUS 
IR SKAUSMĄ.

Visiems žinotina
MOTERIŠKŲ

DRAPANŲ

DR. 1. A. LEVITT
BURGEON DENTISTS

Prie 12 šliubinių paveikslų, duo
du vieną didelį paveikslą dova- 
niv. Darbą atlieku artistiškai ir 
nebrangiai. Ateikit persitikrint

K. LIUTKUS 
SI GRAND ST., 
Brooklyn, N. Y. 
(arti 'Berry St.)

dantų su«tabdav 
litraakia be jakle

Paklauskite, r»»

adresą:

NDI.OV/lTZ
Druck iv p N. Y' 
1-mos gatves.

Jei nori, kad gerai llr#- 
rfvtum, pirk skrybėlės, snarA- 
kinlua Ir visus aprėdalua graaw 

K. LIUTKŲ.
Apie gerumą tavoro (r te/- 

•aingumą kainų, nereikalinga 
girtis. Nes* visi brooklynie- 
čia! gerai žino, kad pig'aa i? 
gėrimu niekur negauni, kalg- 
paa

JOHN KULHun. BarlntakM
291 Wythe Ave„ Cor. 8a 1 ii 

BROOKLYN, N. Y.
Ta! 279 Green point.

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

Jai pirksi pas
Meilausią ir Vid'įtiną

JERSEY CITY,
16" d. gruodžio svetainėje 

po Nr. 146 Morris St., bus 
konferencija Sąryšio Lietu
vių Draugijų. Pradžia 7:30 
30 vai. vakare. Į konferenci
ją meldžiame atsilankyti ir 
tas draugijas, kurios nepri
klauso prie Sąryšio. Konfe
rencijoj bus svarstoma svar
biausi klausimai, būtent “L. 
D”, draugijų santaika, žen
gimas pirmyn, vienijimasis 
draugijų, apkalbėjimas apie 
įgijimą namo ir tt.

Draugijų delegatai malo
nėkite pasiimti nuo draugijų 
mandatus.

Sąryšio sekrt D. PILKA.

EXCELSIOR WATCFI CO.
• 10 Athenaeum Bldg. CHICAGO, ILI

darbininkus upas geras, pil
ni energijos kovoti. Abelnai 
manoma, jei tik puikiai lai
kysis, tai už kelių dienų 
streikas bus išlaimėtas.

Išrinktas komitetas, ku
ris ves ir tvarkys straiko 
reikalus. Raportai bus iš
duodami ant mitingų. Pla
čiau parašysim sekančiam 
numery.

laimėti. Streikierių vyriausi 
reikalavimai yra pakėlimas 
algos ant 2 dolerių savaitė
je ir 48 valandos darbo.

Hillman sako, kad manu- 
faktoriai, veikiausia, mė
gins išgriauti darbininkų 
organizaciją, bet tai jiem ne

KRIAUČŲ STREIKAS.
Didysis kriaučių streikas 

prasidėjo. Šią seredą išėjo 
streikan desėtkai tūkstan
čių žmonių. Streikierių skai- komitetas, ka 
čius jau siekia 60.000 ii 
kas kart auga, nes strei 
kas žada išsiplatint Ne 
warke 
Streiką veda Amalgamated 
Clothing Workers of Ame
rika kurios pirmininku yra 
Sidney Hillman, šiuomi lai
ku kriaučių šapos turi daug 
užsakymų iš Europos, todėl

Siuomi pranešu Brūkly- 
no lietuviams,' kad dabai 
mano aptiekoje darbuojasi 
visiems gerai žinffinas vais
tininkas p-nas Jonas Paru
lis, kurio patarnavimu kie
kvienas pilnai užsiganėdi
na.

Su pagarba
Dr. H. A. Medoff,

500 Grand Street,

Visus “Laisvės” skaityto
jus ir draugus mes tikimės 
pasitikti šį nedėldienį “Lai
svės” bendrovės koncerte— 
baliuj, kuris įvyks Labor 
Lyceum.

Bukite ten. Kas nežinotu, 
kaip dasigauti iki svetainės, 
tegul ateina į “Laisvę”.

GRIUVĖSIUOSE. Parašė K. Ja- 
Biukaitis. Tai yra labai sma
gi apysakaitė, kuri atvaizdi
na liūdną likimą Lietuvon 
tarnaitės. Vos pražydusl.voa 
pradedanti protauti,turi žlug
ti gyvenimo purvyne?. Kae 
myli skaityti gražias apysa
kaites, lai perskaito ir šią 
knygelę. Kaina tik ....

CAFE IR POOL ROOM 
nksmal laiką praleist.
Ta< yra geriausia

K. HENS AS

Pranešu lietuviam# kad aš < 
laikau pViikią Fotografijų Gale- 
riją. Padarau visokius pavei- N 
kslus taipgi traukiu veselijas. *N

Rašykite lietuviškai, bent 
katrą nors rnusų ofisą.

JOHN KULBOK 
CAFE

Dide’Ia hotelis, toera vieta 
keleivinglems, kambar* i 
Fytl pagal nuają madą, (r 
busit užganėdinti

Brooldyno ir apielinkes 
Lietuviams.

Lietuviškas Kontraktorlua.
Padarome visokį darbą prie naujų 

namų statimo ir senų patainimo. Iš- 
plastavojam, išeimentuojam ir Lt. E- 
sant reikalui, kreipkitės pasi

$9 Gold St.,
BROOKLYN

Telephone: Main 71

GYVAS GRABE. Parašė Senai 
Vincas. Tai vienas iš geriau
siai nusisekusių Seno Vinco 
Vaizdelių. Medžiaga imta Iš 
Škotijos lietuvių gyvenimo. 
Kiekvienas, perskaitęs šią 

knygelę, pamatys, kokioj tam
sybėj, kokioj gilioj nežinėj 
gyvena mūfty broliai. Juo
ko šioje knygelėje ik< ausų. 
Kas nori valandą laiko sma
giai praleisti, lai užsisako ją.

DENTISTAS
408—410 So. 2nd SL, 

Brooklyn, N. Y.
Telephone Btagg įeit.
Kalbama Lietuviškai, LaaUCkai 
'r Rusiškai.

Pa j ieškau brolių Jono ir Alfonso 
Jankauskų, Suvalkų gub., Stari- 
polio pavieto Veiverių ginino. A-

2 m. kaip atvažiavo iš Ško- 
Arnerikon. Meldžiu atsišauk- 

Maėerlaitis, 85 So. 2nd st.
N. Y. 97—100

Šį veikalą narašo garsus ru 
su rašytojas MAKSIM GORKI.I 
Lietuviu kalbon išvertė KARO 
LIS VAIRAS.*

Pranešimas.
18 ,d. gruodžio, Tautiškam 

Name, bus prakalbos Lietu
vių Kooperacijos. Kalbės 
geriausi vietos kalbėtojai. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Vietos ir apielinkių lietu
viams yra žinoma, kad -kr^ 
operacija rengiasi įkurti 
krautuvę valgomų daiktų. 
Kas tam darbui atjaučia, 
kviečiame atsilankyti, nes 
kalbėtojai paaiškint apie 
naudingumą įkūrimo koope- 
ratyvės valgomų daiktų 
krautuvės. x

Jeigu jūs,- draugai, norė
tumėt pasisiūti gražiai dra
panas, o neturit gerų Pet- 
renų, tai ateikit patįs arba 
parašykit man kokio saizo, 
o aš jums iškirpsiu kuonau- 
jausios mados ir už žemiau
sią kainą. Jei kam reikėtų 
kirpiko į vyriškų drapanų 
krautuvę, atsišauki t pas ma
nėt

Matbins Ramanauskas,

Pajieškau Katrinos Rasimienėa. Du 
mėnesiu atgal išvažiavo pas savo 
seserį ir iki šiol negavau jokios ži
nios. Meldžiu atsišaukti arba kas 

žinot praneškit. Joe Rasimas, P. O.
W. Frankfort, Ill.

99—102.

šimtai kostumierių iš vi«ų kra
štų ir tautų, išmok '•n-1 $1.00 ar 

$2.00 į savaitę, pasilieka tikrai# savi
ninkais geriausių daiktų.

New Yorko gatvešlaviai 
organizuojasi.

Pastaruoju laiku 
Yorko gatvešlaviai 
kiai pradėjo organizuotis į 
uniją. Jau buvo keliatas 
slaptų susirinkimų, išrinkta 

komitetą 
įeina, — laikoma slaptybėje. 
Mat, jie gauna nuo $12 iki 
$14.72 į savaitę ir iš tos al- 

Ridgewoode.1 gos negali pragyventi, tokiu 
būdu pradėjo organizuotis, 

i kad paskui pareikalavus ge
nesnių darbo sąlygų ir dides
nės algos.

1335 Arch Str. arti 
Ofiso valandos: Kasdien 
Šventadieniais: nuo 10 
Rodą dykai.

Kinti ne šim

Stkau*mą 
untsyk. 
skausme. 
>a* mana dantis taigi.

Majoras Mitchel 
socialistų d e p u t ac i j ą 
reikalavo, kad pats; 
tas įsteigtų anglių 
litis, duonkepyklas, 
vih marketus ir ką

Majoras pasakė 
ką galis padaryti, kadangi 
mm kliudąs miesto čarteris. 
Jisai patarė bombarduoti 

kuri 
rterio

AR NORI. KAD TAVE 
MERGINA MYLĖTŲ?

Tai ateik pas mum! o mes turim* 
geriausių auksinių ir deimantinių 
žiedų už pigiausią prekę negu kur 
kitur. Dėlto kad mes turime pažin
ti #u didžiausiai# fabrikai# ir mes 
gauname tiesiog iš fabriko ale ne 
iš olselio 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. Balauskaa ir J. Bučinskas,
119 GRAND STREET,

Brooklyn, Naw York.

Specialistus įvairių h- 
KM. o ypač vaikų, ^mote
rų ir prie gimdymo.
OFFTSO VALANDOS: nuoSIkllOv. 

ryl<>; nuu 12 iki 2 v. po piel; nuo 
6 iki 8 v. vnk. Nedalioj iki 12 ryto.

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

Tėrnyk, nes krautuvę 
erkrausčiaus nuo ’ 109 

Grand Street t o nu erių 
157 Grapd Street

J. M ARTU VITE

dau ligonius įvairiomis ligomis 
o ypač mano specialu

Reikalaujame darbininkų.
Atsišaukite pas Atlantic 
Color Works, 165 N. llth 
St. 99-100

K0STUMlERISKAS

Kriaučius 
—........... 1 1

oiuomi pranešu, kad aš persikė
liau naujon vieton. Siuvam ant už
sakinio (ordelio) įvairias drapanas. 
T'aipgi užlaikome ir gatavų. Nuose- 
niai jums žinomas kriaučius.

P. S. S1IERTVITLS, 
(Sharry)

431 Lorimer St. Brooklyn, N. Y. 
Kampas Ten-Eyek Str.

(98-103)

Geižkelio l«lk 
rodis, firahellt 
užsukamas, vy
riško didume 
rašytais dubel 
tav.Js viriai* 
ant 20 met* 
apauksuota*.

Labai t.eibingas ypatingai gelžkell* 
važiuojantiems žmonėms, Kuriem ref 
kia visuomet tikras laikas žinot)

net iš Bostono, Worcesterio 
P h i I a de l])hi j os, S he n a 1; do- 
ah, Pa

Tai tik parodo, kokią di
delę įtekmę turi “Laisve”.

8 Sjan-tM^.iB. u»*»biic ^anlr, 
tM8t>bd«nc»B aatiyk. lALKAU-

4 SUMAS dantį** atliakainaa b* 
J inažlaueie skausmo. Artl*tii 
A ta* "brldife” Ir "plat*" dar1'** 

atliekama* irane tnodemiika 
jį oaa ofiaa r.i prieinam* kalną.
1 DR. J. LIEBERMAN

198=200 Grand St.,
Tarpe Driggs Ir Bedford Avenues. Brooklyn, N.$ Y.

Telephone 2372 Greenpoint

Merkclukio, 
Len— 
atgal

Mes girdėjome, kad mar-;New Yo 
škininiai siuvėjai ir siuvę- j nenori p 
jos, priklausanti prie Gar- teisių, 
men t Workers u n jos, taip- 
pat galvoja apie generalį i 
streiką. Manoma, kad strei-; '‘Laisv 
kan išeis apie 20.000 žmonių .'girdė,joti 
daugiausia merginų. Strei
kas gali prasidėti subatoj.

Ši četvergą New Plaza 
Hall, vakare, bus mitingas, 
kur kalbės L. Pruseika. 
Marškininių unija organi
zuojasi Elizabeth, Newark, 
Coronia ir kitur.

Visi A. C. W. of Amerika 
kl iaučiai išėjo į streiką. Ne 
tik unijos nariai, bet sykiu 
sėjo ir apie 4000 neorgani
zuotų darbininkų.

Iš lietuviu streiklaužių 
nėra, visi išėjo streikan.!

IŠRADIMAI.
Pakol susirasite sau advo

katą išėmimui patento, prisipū
kite savo išradimą del užpaten- 
tavinio. Dykai suteikiame rodą 
dalykuose# užpatenla vimo. Do
vanai gausite kiekvienas kny
gutę, kur nurodoma ką išrasti, 
kaip užpatentuoti. Už užpa'ten- 
tavimą pinigų iš kalno nei ma
ine, apart labai mažų rankpini
gių, o likusius užmokate tada, 
kada gaunate risunkus ir po- 
pieras ir jeigū esate tuom 
užganėdinti.
AMERICAN EUROPEAN PA

TENT OFFICES. — L.
309 Broadway New York City

Daktaras D. Wa.sennan. kuru pasekmingai gydo ligas 
širdies, žarnų, nosies, gerklės, reuniatĖzmo; nesveikumus 
bo gydome tie operacijos ir įvairias kitokias ligas, taipgi 
tingus ligas. Mano gydymas yra pasekmingas. 
Jeigu kenčiate kokią nors ligų, tuojau klauskite mano 
kurią suteikiu dykai, taua galėsit** eiti ant operacijos. 
Nenustokite vilties, nepaisant kokia nebūtų liga ir nepaisant kiek 
turėjot daktarų, nes mano 32 n i tu pasekminga praktika ir su pa
galbą naujausių išradimų rne<’< <.inos srity, aš galiu jums pagel

ia KUDIRKA, 
Lietuvio .\[>tieka ir Savininkas

G4 GRAND ST.

Mike Traine, pir
miau sykiu gyvenome l'onlanete, 
Ind. Dabar suvirs metai laiko, kaip 
ii'žinau kur randasi. Meldžiu atsi
šaukti. Joe Adomaiti# 716 . 19th
Pl. Chicago, III.

Kodėl • Bro
oklyn iečiai ne
gali turėt, ka# 
jiems patink* 
ir reikalinga.

Jūsų tarpe 
vienintelė tė
ra krautuvė 
iš visos spie- 
linkes.

Męs sukau- | 
jam visą savo ; 
triūsą, kad Iš 
šito# į»?t«lgO8 
būtų užgane- 

bet tūks lančiai

P. GRAŽYS 
*22 Urinir SU

ANTANAS STROKAS
88 Willow nve. kampas Clinton Avenue, Maspeth, L. I. N. Y< 

(vienas biokas nuo Lietuviškos bažnyčios.)

ajieškau draugų 
Kauno gub., Šiaulių pav., 
kaičių viensėdžio, 3 melai 
gyveno Philadelphia, Pa. 
Brazausko, Kaimo gub. 
pav., Mikoliškių Pakrūmes 
vi-no New Britain, Conn. Turiu 
svaibų reikalą, malones atsišaukti. 
\V šliažas, 6046 Lafayette Ave.,

ojiis lošimų sezo 
i kuopa, Draugija 
iikasi ir mokinas: 

lūs kad šulo 
pasipelnyti ii 

kultūrą pirmyn 
4-rių aktų vei- 
ir atsakanti to-

fijieškhu sesers Marcelės Jonaital- 
tūs; Kauno gub. Telšių pav., Ker
ių sod., Ilakių parapijos. Aš paei
nu iš Virsnių sod., Ilakių parapi
jos. Meldžiu atsišaukti, arba kas 
ją žino pranešti. Jonas Lekstls, 
140 York St. Brooklyn, N. Y.

Hiogo, ;
Mich. ' I . > ■ 11C

’jieškau draugo Adolfo Petrausko 
'leisiu vals. Siados parapijos, 9 me 
tai Amerikoj, pirma gyveno Chi 
rago. III. Meldžiu atsišaukti. F 
Bružas, 2745 . Richmond st., Brid 
feburg, Phladelphia, Pa.

kan Jurgio Jerenausko. Jis 
man* gyveno, bet l-apkričio 

. išvažiavo ne žinia kur. Nedi- 
ugio, kalba greit ir smar- 
[<as jį patčmysit, malonėkite 

\V Simanavičius, 
Gilberton, Pa.

Norinti platesnių informacijų ar
ba AGENTO, kreipkite# ž«*miau 
paduotu adresu
arba tel<*phonu. ZsuAv

42C3 South ffi .
'6075 South V S^\

( Sutaisai 
> žiniškai, 
nežiūrint 
Patarimus

i kai ir per 
(luoles siunčiu j visus kraštus 
Amerikos, kas lik kokių parei
kalauja, ir kokios tik yra var
tojamos Ypatingai užlaikau 
visokiu VAISTŲ NUO PLAU- 
K U SLINKIMO. PLEIŠKAM, 
IR TT., NUO PLAUČIŲ, REU
MATIZMO. KOSIU.1(). NUO 
PERSALIMO, NUO SILPNU
MO ŠIRDIES IR TT.

i.reipkitės prie manęs, o aš 
užtikrinu, jog imsit užganėdin-

t TIKRA IR 'I'EISINGA j”

‘S LIETUVIŠKA c7
I APTIEK A. *

receptus tikrai, są- J 
u didžiausia atyda.S? 
š kur jie butų gaut i. | 
duodu visiem ypati.š- 5 
laiškus dovanai. Gy-

Tik ką išėjo iš po spaudos 
Puikus Teatrališkas Veikalas 

Ant Dugno 
Šis veikalas tinkamas perstati
nėti bile nriovei, be skirtumo.

Taipgi labai naudingas ir 
šiaip kiekvienam perskaityti, 
nes labai vaizdingai aprašo 
skurdų biednų Rusijos miestų 
žmonių gyvenimą, ir kokios bū
va to skurdo ir vargo pasek
mės.

Sulošimui šio veikalo reikia 
17 ypatų.

Dabar užs 
n ui, kiekviei 
bei grupA r 
geresnius v< 
sius šiek- tiek 
pastumti musų 
O šisai naujas 
kalas kaip tik 
kiam reikalui.

Knygutė susideda iš 96
Kaina 40c. Reikalaukit

P. M. ŠOLOMSKAS, 
255 Broadway, S. Boston,

1
 395 broadvvay, )

So. Boston, Mass.
Atdarė muksiu metus ir ®

mokina dainavimo, kompo- J

zicijos ir visų klassiškų in- j

Btrunivntų. Inkorporuota V

1915 m. ir duoda baigusiem j

mokslą paliudijimus. j
Direktorius ]M PETRAUSKAS. I

Ar žinote, kad pas mane galima 
t iprenumeruoti > visus socialistiškus 
laikraščius ir galima gauti viso
kių knygų. Kas pas mane 
užsirašo, tas gauna puikias dovanas 
knygomis.

V. JUŠKAITĖS, '
1560 Quarry avc. N. W.

Grand Rapids,

ANT LENGVŲ

Išmokesčių

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA

JOSEPH LIPMAN, M. I).
.Specijalistas moterų ligų 

314 E. 50th St., New York, N. Y.
OFISO VALANDOS:

Ik! 10 vai ryte; nuo 1 iki 2 vai. po 
piet ir nuo 7 iki 8 vai. vakare;

Nedėliomis pagal HUlartj.
Egzaminavimas DYKAI. Mę* Išti

riame ir pasakome visas ligas Ir pa- 
ęelbsUme. Iš kitur fllva/iavu. i<*mn li
goniam# parūpiname vietą, ko! gydo
mi. Reikalui esant kreipkitės 
apžiūrėsime ir duosime* prieteJišką ro 
<lą. Patarnavimas visai pigus, 
niirškite. mano ant rašo.

DR, J. LIPMAN
314 E. 60th St., NEW YORK 

Kalbame lietuviškai.

KNYGŲ LEIDĖJAS
IR PARDAVĖJAS

Tie, kurie dar neturi tos 
naujos ir svarbios knygos 
“Inkvizicijos”, pasiskubinkit 
ją užsiorderiuoti, nes gali 
išsibaigti. Kaina $1.00, ap
daryta $1.25. .Reikalingi a-

Rcikalaujant kata- 
ir atsako, visuomet 
už 2c. stampa.

M1LAŠAUSKIS,
13 Atlantic St.

South Boston, Mass.
104.

Nepraleiskite tokio# progos, bet tuojau ateikite ir duokit 
ISegzaminuot. ir gausite sąžb ingą patarimą jūsų ligoj.

DAKTARAS D WASSERMAN
Broad St. Philadelphia Pa.
n”o 10 iki 12; nuo 1— 8 vai. vakaro;

i 2 va! po pietų. Egzaminavimas dykai.
Kalbame lietuviškai.

Tiems laime, kurie nori uždirbti nuo 
$5.00 iki $10.00 į vieną <ii<*n:i, liuosu 
nuo darbo laiku. Naujas daiktas, ir 
labai pigus, parsiduoda tik lietu- 
viems. Prisiusk 25 c. starnpom o 
gausi sainpelį ir informacijas.

Labai bus nejferai. jeigu ne visi 
tą daiktą turės. Agentai turi 

mes duoti kož.nam lietuviui.
Atsišaukit tik agentai.

V. M ĖSK UN A S, ' 
416 Ilpoper St. Brooklyn, 
9KtnK3MK3VjK'

I




