
Rašykites į “Laisves7* 
bendrovę, kuriai rūpi darbi
ninkiškos apšvietus platini
mas. Tuomet mes paversim 
“Laisvę” milžinišką spėka.

BROOKLYN, N Y. 29 GRUODŽIO, DEC., 1916 m.

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

kit tam tiksint

VI METAS.Nr. 103.

Talkininkai jos nenori
Amerika įnešė, o Šveica

rija su Švedija parėmė įne- kad ir tuomet dar nebus at- 
šimą, kad visos kariaujam ėjęs laikas pradėti derybas 
čios šalys pasisakyt kokioms apie taiką.”
sąlygoms jos sutiktų taikiu-i Dūmos pirmininkas Ro- 
ties. Tegul pasako kas ko dzanko pasakė “Jeigu mes 

'nori ir tuomet bus padary-dabar ir susitai1' 
tas pirmasai žingsnis taikos ta mnsų taika 
linkui.

Prezidentas Wilsonas iš- laukti geresnio 
siuntė savo paraginimą Vo
kietijai, Anglijai, Austrijai, 
Rusijai ir kitoms karinin
kėms.

Ligi šiol atsakymą davė 
pati viena Vokietija. Ji vis
tik nepasako, kokiomis išly
gomis sutinka taikiniies, tai

■ yra, ji neatsakė i klausima,

ri ir neilga. Todėl privalome 
momento.

t i ant tvirtu p’hnatu.” 
Rusi los svetimu reikalu

Lo: “Mes privalome karinu-1 
ti pato], pakol galutinai no-i 
somi’šimo 'o’/o priešu. Kada 
priešai bu.* sumušti, tuomet, 
iau r- Ūma bus ir apie taiką
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kc ferenciją kark r iručių ! 
valstybių atstovų. Ti 
kuomet Anglija, Rusija

ir gana.t '

nenori i s

savo taikos išlygas.

ir i ---------------
> iKONF^K.Avn n noo PAč
'S TOS MAIŠU.

lauko.

esąs labai sunkus, čia vis
kas priguli nuo diplomatu ir 
kitokių politikierių. Prr!‘ 
žmonių balso negirdėt. Žmo
nija tyli, nors ištroškusi tai
kos.

RUSIJA NENORI TAIKOS

Budri konLskavo 24.^00 LJžia uždare socialdcmokra- 
mnisn su pačta iš Vokieti los į:<i<n dm)) airi. vnvdii Karo-

IšARDe KAROS JAUS 
MARXO DRAUGIJA.

LIETUVA
“L. B.” rašo;
‘Vilnaer Zeitung”

Šimu susižinojimas
užimtosioms vietoms

prane- 
pačtu 

su už-

kad kaip dešinieji, tai]) ir 
į įvairus liberalai-tautininkai 
|darbo minioms gali negu 
'tik geležinius pančius nu- 
Ikalti ir todėl jų masinimams 
nepasiduoda. Žinoma, išim
čių huną, bet kame jų nėra.

Dabai’ sugalvota dar vie
nas įrankis. Nesenai buvo
dešiniųjų vadų pasitarimas, jsieniu principijaliai ir for- 
kuris ir nutarė leisti “dar- maliai vokiečių vyriausybės 
bininkų” laikraštį, žinoma, jau buvo leistas, bet dabar 
tas laikraštis turi remti da- staiga vėl nežinia del kokių 

‘kartinę valdžia, o valdžia priežasčių užgintas. Net už- 
rems jį pinigais. Laikraščio ginta imtiniams ir šiaip 
tikslas — atitraukti darbi- paimtiem karininkam susi- 

Į i pinkus nuo kairinių sro- .rašinčt su vietos gyvento
jais.

kraščio veidą paslėpus, nu
virta rodakcijon pakviesti 
:r pažangesnių, plačiau ži
nomų veikėjų.

Vilniaus miesto valdyba 
buvo susirupinusi priruoši- 
nfu kuro miesto gyvento
jams žiemai, bet, matyt, ne
galėdama išvengti visokių 
klinčių praneša, kad ji nega
usianti pakankamai paten- 

' inti to reikalo. Miesto val
dybos galės būti duota kiek
vienam žmogui t k nuo 1| 
ligi 11 kub. metro malkų, ar- ’

KUN. JOKITBeNO 
PROFESŪRA.

“Liet. Balse” buvo prane
ša. kad kun. P. Jokubėnas

. viečiamas į Dorpato uni- 
h'ersiteta. skaityti lietuvių- 
penkn kalba protestantų te
ologijos, Dabar .tikrai suži- 

inojome, kad kun P Jokūbe- ba (g vietoje tiek
I mis, nenorė ’amas ir briketo. Kam reikalinga 

be dvo/- daugiau turėti kuro žiemai, 
šiuo sunkiu iš- furį pafs juo rūpintis.
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: > Rusų vyriausybes miškai 
.paimti dabar nuosavybėn 
! vokiečių valdžios ir eksploa-

, bet 
i privatinių miškų savininkai 

Ą_’gali naudoti savo turtą savo
4 (kiti įmorikos indiionai. kain nasi- Pai(luo^

ATlniuje, dabar malkoms 
atvežimas į namus 9 markės 
50 pf., o su atvežimu —12 
m. 50 nf. kub. etrui. Vienas 
atvežimas paima ketvirtą

iis. 30.000 indiionu pradėjo dalį kainos.

Trėmimo metu, atsisakė nuoliaus Marxo.
Tarptautiniams s o c i a 1 i s -

1 n 900 maišu načtos i A^o- 
Lietiia. Iš to maišu skoi- 

Amerikon ėjo 17.110 
maišu.

jštai ir nesirodo, kodėl A-

ni. vijoms nmeriViočinm. vedę revohuo.im^ afiitacų?, 
nin sunku ranti laišku iš išsakę važiuot, i Solonikus 
avo seru tėvvniu ir nusius- ‘r.,ke ? yi,uksm;J> ka< .ę?s 

ten laišVip " anį la!VC) ir įleidžia 
Ne t’k iš Vokietijos pn(v._ ,ant sausžemio.

ita konfiskuojama. A n d i i n ! _ r'. <et ’ M ¥ 7
i RUMUNAMS VIS

SEKA.
Von Mackenseno

; AMERIKOS TNDIJONAI jtuojami. J°sJ}}Į0_ži_ur_a» 
kymą ant Wilsono atsišauki- pripažinę, kad čia kaltas! t LOBSTA

ti

Bene 16 balsų prieš < 
susilaikė) nutarta Laukaitį

Suv. Valstijų prezidentas 
Wilsonas išsiuntinėjo atsi
šaukimus Į visas kariaujan
čias šalis, kad jos apsvarsty
tų pakelta klausimą apie
faiką. Rnsiios svetimu rei- bi„ Ti Vnnficktmia nactn oi-! 

ilų ministerija paskelbė ....................
neva atsakymą ant to atsi
šaukimo.

Tame naskelbime sakoma, i ‘

klausimą. Telegramos pra
neša, kad Vokietija savo 

!atsakyme susilaikanti nuo 
Ipaskelbirno sąlygų, knrio-

NEST- |ms ji galėtų taikytis, vienok, to atsisakyti. Pirmininku 
‘sveikinanti Wilsona, kad išrinktas adv 

kariu- 'jis pradėjo rūpintis taikos i
iv bb o 'yoni j os' arba ei n a nčia ,ncn^ artinasi prie stambaus klausimu. Sykiu nurodanti 

'* i Rumunijos punkto Brada, rekalirg’umą kogrcičii 
;Tai yra svarbus punktas, sušaukti konferenciją, 

jj |Ten apygardose yra daug rioie turėtu dalyvauti 
nutą Wilsona, kuris turėda- 1 p 

mas žmoniškus jausmus Lnronrlė 
kreipiasi i visas kariaujam - -- 
Kas šalisJr kviečia iąs ;n,;p'da1vko‘ir riaiė
taikos. Girdi, anie taika vi
suomet manius ir Rusii’a, | 
bet jos nriešas —Vokietijai 
vi^a laiką buvus priešinga 
taikai.

Dnbargi nors Vokietija 
pasiūk“ taiką, — skamba 
pmnešime. — vienok dar 
laikas neatėlo los ankalhė-

rodo, nenyksta. Ju skaičius 
eina didyn ir didyn. Auga’ 
taip pat ir jų turtas. Jų 
formos ir gyvuliai verti jau 
$28.000 000.' kiti turtai sie

tinojo kia $30.000.000. 1916 me- 
, į J, >

plati senai susiprasti išeiti.,1^ o v . ■ 
! Ne, ils laukė... ir susilaukė, .devėti baltų žmonių drapa- 

ku-'kad net savieji peržegnojo hmm.

Paryžius. — Va.,
‘ nekelti generolą derlingi laukai. Tai tikras Konferencija turinti Įvykti 

j.Tnffi'o i Francius maišalus. 51 kvčių sandelis.
Dobrudžoj Sacharovo ar-

■mija tai]) pat nukentėjo.Pimentas tars savo žodi.

FRANCIJOJ šaudo ru-

Savo laiku “Laisvei” buvo 
rašyta, kad rusu valdžia sa

DIDŽIUMA DAKTARŲ
PRIEŠ GIMDYMO ‘ 

KONTROLE.
Siame utarninke bu 

triukšmingas susirinkimas nosedi, p;

visu ir išvarė. Geresnio smūgio 
nebereikia. Matyti

FR A N CT J O S SOČI A1J ST I ’ 
SUVAŽIAVIMAS.

Paryžius. —• 2 6d. gruo-

NAUJAS ŠVIESOS
ŽIDINYS.

Mažturčin dr-ia Girinia-

TURKU LAIKRAŠTIS.
Kokiu tik Iraikraščių nesi

randa New Yorke, tame 
(naujos gadynes Babilone.

Dabar pasirodė turku kal
bia savait raštis “The Hilai”,

U n i ve r s i t o to studentu.

Dabar rusų sociable- Los. Kilo kardus diskusijos,! ‘rris

acmorrnias , išeinantis ue-. troles klausima. Ki 
novoj, praneša, kad ten šau- priėjo prie balsavimo, 
domi rusai kareiviai.
go j rugsėjo mėnesio 
sušaudyt i 8 rusai kareiviai vo priešingi tam.
3 atskiro pulko už tai, kad Į John Summer, vice pir- 

savo mininkas draugijos kovai su

karei- dabar pradėsiąs smarkiau- 
Kalėdu nartijos Ivderisir vius. To pačio pulko 80 ka- šia kova su gimdymo kont- 

atstovas Durnos Miliukovas reivių suareštavę ir nusiun- 
pasakė: 

<c

ir ii m o-n n mums 1 diktuot

veikti. Mes tvirtai tikime i 
teisybes nėr rale už ka ir ve
dame kova. Ir kada tas bur jie Marselly užmušė ! 
atsiekta, tuomet iau ralėš- .pulkinmka Krauzę. Pastara- 'naloistu^vsie. nasake, 
me kalbėti ir ame taika. Isis baisiai kankines

mokykla

'sake prakalba A. mas. Mokyklos adre< 
n, Britanijos mini-jborgo plentas, n. 31. 
narys darbininku

ii

ir narvs minhteriii kabine-

DEL MOKINIU IšME- 
TIMO.

Rašomo praemsi kart

tapę'mo kontroliavimui,.o 110 bu-įkino
i’- kvietė talkininku nro'eta- 
’•iis t^sfi kare iki “nasi-

suvažiavimu j’š bendrabučio S mokinius. 
Draueni prieš tai protestą 
vo. Galii-o'nle mmotieji mo 
kiniai sutikta palikti. Ta

suvažiavimas,

roles šalininkais.

OOPERATYViž POPIE
ROS DIRBTUVE.

Tidi laikraščiai iš knvgų

Kanalizacijos darbas Vil
nių ie dirbamas smarkiai ir 
tolinus. Daugelyje vietų jau 
nnbaitgas. Tik sunku iš 
•’Vilnaer Zeitung” praneši
mo suprasti apie to padarys 
to darbo diduma, nes gat
vių vardai ir Vilniuje, kaip 

i ir visuose užimtuosiuose 
! miestuose perkrištyti vo

kiškai. •

Kauno “Dabarties” spaus
tuvėje ir “Kovnoer Zeitung* 
lėšomis išleistas didelis že- 

Imėlanis atlasas tautų gyve
nančiu Rusijos vakaruose.

alingo, nors pastaromis sa- Ten etnografiškai išskirstys 
vaitėmis daug kas atpigo. |D’ lietuviai, latviai, lenkai, 

!žvdai, baltarusai ir di
džiarusiai. Atlasas apima' 
do oą. 4 4 om. didumo žemė-

jueratvvę ponieros dirbtuve, 
įmanydami bent tuo bodu 
i numosią laikraštinės popic- 
1 ros Km inn s.

Ligišiol popiera vistik ne-

‘ ‘: tę atgal į Rusiją. Sakoma
Mes galime tik dn^inro kad juos nuteisę iki gyvos 

tėti apie tas taikos išlygas, galvos katorgon.
kurias ran triaši teutonai

’eigų jame randasi proleta
rų, turėtu tuos ponus paura-, 
syti laukan iš savo tarpo. {

bū. Tain visi turėtu elgti 
ir neleisti saves skriausti.

Francuzų jūreivis prane- 
: tnums nesiūlyti. Bet iegu tos ša “Socialdemokratui,” kad 

ISlvgos butu ir daugiau nri-. nuo laivo “Askold” esą su
einamos, negu mes laukia-1 areštuota 40 sų kareivių j Valstijų ambasadoriui atsa-.mo kaltininko. Kuone visi

VOKIETIJA Už SUŠAU
KIMĄ TAIKOS KONFE-

- RENCIJOS.

PETRAPILY.
Laukaitį pavarė. Lapkri

čio 9d. buvo Petranilio Ko- 
Vokietiios vidaus dalvkų miteto posėdis. Svarstyta ir 

ministerija jau įteikė Suv. jieškota dabartinio padėii-

NAUJA MEŠKERE
Juodašimčiai nuolat suka metais popieros į Europą ir 

galvas, kaip čia paėmus į 
savo rankas darbo žmonių 
minias. Tuo tikslu jie sugal
voja visokiu priemonių. Ret 
gi darbo žmonės supranta,

POPIEROS IŠVEŽA VIS 
■ DAUGIAU.

Laikraštinės popieros A- lapių. Kiekvienai tautai pa- 
merika eksportuoja j sveti- skirtas atskiras žemėlapis, 
mas šalis vis* daugiau ir Paskum seka.gubernijų 
daugiau. Šiais, padėkime, i mėlapiai, kuriuose tauto® 

‘ išskirstytos ir sužymėtos 
nuošimtiniu daugumu,. -

Žemėlapynas išleistas gra?» 
žiai, etnograf jos prasme be*

i pietų Ameriką bus išga
benta daugiau, nei už $40.- 
000.000.

Išdalies, todėl taip ir kįla 
popieros kainos. markių.
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LAISVA

L. }■■■■'■-

Šiaulių pavieto, širdin- pa, kuri jau aukavo Sąjun- karą, to laikraščio redakto- kur^telpa draugijų prarSė• •'neprigulmybės sujudino vi-’nos, _ _
1 1 sus diplomatus ir yra dide- gai sveikina “Laisvės” re- gos namutį 

lė naujiena plačiajai publi- dakciją ir linki geros klo- O buvo žmonių, kurie sa
kai. Apie ateities Lietuvos 
rubežius, tuo tarpu, nieks 
nežino, tačiaus abejotina, 
kad tai bus istoriška Lietu- 

Su pirma diena sausio ly-’vos Socialdemokratų Parti- va (nuo jūrių iki jūrių).
‘ ‘ ‘ ’ Autorius nusimano apie

pienus. 
Palaikymas po savim Lietu
vos ir Baltgudijos atneš Vo-

Keliai, kuriais “Laisve rius Musolinį šitaip rašė): niai ir vietos biznierių ak 
“Žmonės nors kartą ture- bimai. To tipo laikraaKClją ir linKl geros niU- V7 UllVU z.iuviiių, nui oci, nvio ~------------ — r— A 

ties draugams ir draugėms, .kė, kad LDLD kenks Sąjun- tų jau paliaut skaitę rurna- dar mums neteko Amen]

qo ir eina
giai penki metai sueis, kaip ją ir jos reikalus.
“Laisvė” vedama dabartine! “Laisvė” gali pasididžiuo- kariškus vokiečių 
redakcija. Iš mažo, neįtek- ti, kad 1913 metui vasarą, 
mingo, be aiškios fizionomi- laike LSS. Suvažiavimo joi 
jos laikraščio “Laisvė”

;nus kaipo musų tautos bro- lietuviuose matyti.
**** ilius. Jie visai nėra rymio-Į

Tik ir pikta ta mus “Ko- pys, taigi jie ir patys ture-.
a”. Štai, ant “Laisvės“ ji tų paliaut puošėsi šituo gar- rėjimą 

PAAUKAVO ’ MOKSLEI- rašo: “jeigu “Laisve” pati bingu vardu. Jie yra miši-
VIUI. j nebūtų pradėjus anie freč-

’ dalius kalbėt, gal mažiau 
butu musų, vienvbininkai 
darbininkų suvadžioję.”

.1 Matote. “Laisvė” buk pra- 
• dėjusi kalbėt apie trečda
lius.. O pirm jos nieks ne
kalbėjo. D r augučio i, vistik 
pamišlykit ką rašot. Wilkes 
.Barniuose juk ir jūs patįs

i nu- 
o 

vėl

Nors ir vargų prispaus- gai. 
tas “Laisvės” betgi neuž
miršta. Per redakcijos neap 

, pereitame ‘ 
s” n-ry, ant 7 pušiai 

atspauzdinta žinutė iš 1 
niaus. Tai yra dalelė 
Vilniečio laiško, r; 
“Naujienų” red. Tasai 
laiškas jau seniau buvo

riganų — kurio yra apveik
ti ir pavergi! rymiomi beiDrg. J. Karpavičiui, Car

negie technologijos institu
to studentui, atsišaukus pa
ramos, per “Laisvę” suau-ja bus atkirsta nuo savo di-

’džiujų tvirtovių ant visados, kavo $5.00.
Jeigu Lietuva ir Lenkija- Iš A.ugščiausios Prieg- 
buti'i savystovės, tuomet Liudos pirmos kuopos gavo 
naujas Rusijos

virto kovojančių socialistų j Neviskas, ^vkiii, su. kitais 
visuomenės atstovu. įsociab^tu laikraštininkais, 

Per tuos penkis metus padėjo kertinį akmenį mu- 
“Laisvei” prisiėjo vesti ne su laikraščiu sandorai. So- 
vieną kovą. Kiekvienu svar- cialistu spaudai ^susirišus 
biuoju klausimu, kurį kėlė draugiškumo ryšiais, per 
gyvenimas, “Laisvė” nelau- Išiuos kelis metus visas mu- 
kė ką kiti pasakys. Ji vi- sų judėjimas labai užaugo. ! 
suomet turėjo savo nuomo-.Sąjunga pasekmingai tapo T.ietitvos^žemū 
nę ir gynė ją. J.

“Laisvė” pati pirmutinė soc- prgam 
pradėjo kovą su tais beprin- tautinės ir atsilaikė 
cipiais neva socialistais, ku-kiems laikams užėjus. Spau- , 
rie daug eibių pridirbo vi- musų užaugo, užaugo, so- (apie jį raseni pereitam I 
sam musų judėjimui. Kova cialistu įtekme ant .tiek..kad 1 j" r.v)^ kajn^pasirodo t-
su vadinamais susikompro- : ni buvo viršus

• mitavusiais kalbėtojais ku- !Pr.°°kJ- seime, 
rių gan daug 
musų tarpe, buvo musų ve- tautininkų Gelbėjimo 
dama ir laimėta. Daug ku--Ęon^‘?’ tai vis 
kalių tapo išrauta iš kviečių, kjaiisia pasidėta vejant 
kuomet “Laisvė” sušuko: cialistu laikraščių susidrau- Sci.intono apielinkeje pade 
šalin tokie kalbėtojai! Tūli i m Li i. . ■ i o vai dų
draugai ant musų tada py
ko, bet vėliau jie patįs pa-1 # ....
matė, kaip buvo reikalinga kad po jos pastoge ir jos aoiIčI įsisvajojo, kad Vokic- 
kovoti su visokiais šlamš- i’odakciiai riipinantios 
tais. -kūrė didžiule Darbiu

“Laisvė” pirmutinė prade- Literatures Draugiia. 1 
jo kovą ir nurodė į pseudo- biivorn^ pirmieji, ne 
darbininkiškuma tų gaiva
lų, kurie susispietę aplink 
lietuvių IWW. Dabar visi

iki Odesos.
p. Heitkamp

paskolint $70.(X).. Kuopos na
riai suaukavo $13.50.

Kas daugiau?

tarų, mongolo ir turku, ir 
dėlto kežuos gali Imig'/ai sau 
Įsivaizdinti, ko! M gauja nie-! 
kšų turi ’išsiristi .iš tokios į 
padermes. Romanai da ir į

r

sako, kad ’ 
_____ r.._..esanti labai 

Iperreformuota iš tautiškos prasta. Prie straipsnio pri- 
izacijos i dalį tarp dėtas Lietuvos žemlapis. I 

sun- I Kun. Kaulakio straipsnis 
New Poland and Lithuania, 
................... ‘ “• H

i tilno 
daugely laikraščių. Mes tik

iėiot už trečdali, paskui 
'si leido t iki penktadalio, 
C h i c a gos su v a ž i a vi m as 
priminė anie trečdalį.

Nei nedailu, draugai, 
kius niekus rašinėti.

.y. .y. y. y.

Perskaičiau 
/’Vien. Liet.”

A. Rimka rūstauja, kad apie senus laikus, 
kun. Kemėšis sulaužė su
tartį, padarytą Bostono lai- Kristų, apie Budhą,

to-

ir žemos vertos asmuo (čia 
minima karalius), kuriam

M. YČO STRAIPSN
B. M. Yčas, apleisdami*. - 

Amerika, parašė dėl “Natto. 
nal Editorial Service” strjp*? 
psnį apie tai, kad “tikrojminima Karalius), Kuriam psnj apie lai, Kaa 

prancūzui - pavelija- išstatyt demokratiia tuoj užvieŠĮ^HI 
save visuotinau išiuokiman, taus Rusijoj.”save visuotinau išiuokiman, 
dar drįsta pamėgdžioti pa- 

Įryziečius. Jis labai yra pa- 
i ten kin tas ž ve io i i mu
drumstame vandeny, 
nėra pavojaus, kurio j 
įieško ir nori ansisaug

dom Philadelnhios “North 
American”. Jame tasai 
talikiškas kalvinistas 
kad karė suvienijo 
partijas Rusijoj ir 
tautai. Durna pavirto vienutį 
politišku kunu, kurio viso®; 
dalelės harmoniškai sue* 
rintos.

Well... Amerikos publika

su-
kurkalėdinį 

numerį. Rašo 
senus 

žmones, senas idėjas —apie 
”, apie 

meilę tėvynės, apie tautas, 
anie Daukanto istoriją.

Juk sutartįs tam ir daro-! Man tie dalykai rulH\jo 
mos, kad jas laužyti, ponas tada, kada aš buvau trečioj 

jo p. Th. Shamio straipsnį Rimka, ar ne? gimnazijos klesoj.
Auto- į Gyvenam murzinoj g 
kažin nėj.

visuotinam
užaugo soc. ką gavom ištrauką iš “Mil- 

baladojosi įtekmė unijose, o TAF. mis- waukee Journal.”
Sunday Independent ikraščių redaktorių ir fon- 

ivyko la-' (Wilkes Barre, Pa.) ir visa du atstovų susirinkime, 
eile kitu anglu dienraščiui < < ’ * v j

sur buvo solidarumas.
“Laisvė” mdi didžiuotis,

i Lithuania’’, 
to straipsnio

įsi t i ja tiktai tuomet suteik-
* * *

Klausykit, Waterburio so-' 
, ar kų tmne 

draugams.
sianti Lietuvai neprigulmy- cialistai, pranoškit man
be, kuomet ji, Vokietija, bu-,tiesa, kad jus iš bendro fon- 
sianti sumušta.

’Totsville

TARPI-1 LIETUVIŲ 
SOCIALISTU.

Y< ungstown. Ohio. Sun- 
miestdv musu

rodė 1913 m.
(Kuomet Rumaniia aps

kelbė karą ir prisidėjo prie 
talkininkų, tuomet tas 
nats laikraštis šitaip para- viską galima pasakot. Mat, 
šė anie romanus): ...................... ‘

“Rumunai savo
' pasielgimu dabar

stebetinu

vaikam? 
kurių jie 
. paeina.

ji visai nežino anie tuos x 
durnos socialdemokratus, fį’ 
kurie vargsta Sibiro ištrįm' 
mime. .

f

draugai sutinka su tuo, kad Ameriką palieči 
tai atžagareiviu ir pusėtinų na*i 
begėdžių draugija. ; draugauti

Visi dar atsimena “Lais- tms, tarni 
vės” rolę tuo laiku, 
atvyko Amerikon pp. B a 
navičius ir M. Yčas. Mes 
pirmutiniai išdrįsom pasa
kyt teisybę apie juos ir 
tautininkai, keršydami 
“Laisvei”, protestais įsigei
dė pažemint “Laisvės” var
dą visuomenės akyse. Bet 
musų buvo viršus.

“Laisvė” išdrįsdavo pasa
kyt teisybę ir tūliems musų 
draugams, jeigu jie netiku
siai elgdavosi. Atsiminkime, 
kas buvo tada, kada Stough
ton© tapo suareštuotas SL. 
A. prezidentas p. živatkau- 
skas. Mes smerkėme tuos, 
kurie jį areštavo, nes tai 
buvo ir nedailu ir stiprino 
tautininkų pozicijas. Tuo- 'save, atsižvelgdama į pra- 
met tūli draugai labai smer- eitį.
kė “Laisvę”, bet vėliau visi < Ji visuomet buvo drąsi, vi- 
pamatė, kad ‘Laisvės” buvoįsu°ąe klausimuose buvo sa- 
teisybė. vystovi ir, gindama

“Laisvė” pirmutinė iš mu- nuomone, daug kartų lai
mėjo.
.Ji ėjo ir eina savo keliu. 

“Laisvė” pirmutinė iš 
tain vadinamu “privatišku” 
laikraščių, perėjo prie visuo
meniškos organizacijos for-

Į do sutikote duoti nuošimtį 
Republican” ir klerikalu politikai?

Oninoju socialistų Tarp- talpina korespondenciją iš i Išaiškinkit nesusiprati- 
Wasbington, D. C., “Lietu
vos Karalyste”. Ten kalba
ma apie atgaivinimą vidur
amžių Lietuvos. Straipsnį ves 
pagamino Naci.onalė Geog- .ta tūlo socialistų vado, 
raflška Draugija. Nors! — Aš “Kovos” šalininkas 
straipsnio tikslas informuo- ir einu tik į operą, 
ti apie Lietuvą, bet ten Tiesa, dabar 
yra net tokia stambi klai- geriausių operų 
da, kaip kad pasakymas, jog Ko vertas, padėkim, vienas 
lietuvių yra tik vienas mi-

(Nuo redakcijos. Mes pra- 
kuomet mes atsisa- šome dar kartą draugų skai-'bėjo nukentėjusiems 

kem giedot pagyros psalmes tytojų siųsti mums iškarpų kares naudai • L__
Europos karininkams ir iš tų laikraščių, kur rašoma Carnegie Hall. Ten 
tiems socialistams, kurie 
saldžiom šnekom teisina sa-

m, Uošve" 
pirmutine atsisakė

su social na I rie
ti nes lai d i de

kada Utis. Mes smerkėme ir 
_ smerkiame tuos socialistus, 

kurie kaip Plechanovas, 
Scheidemanas, Herve ir Bi- 
solatti begėdiškai ir ciniškai 
mindžioja raudona darbiniu 
kų vėliavą. Gyvenimas rodė lionas. “Chicago Tribune, 
ir rodo, kad musu buvo tei
sybe,

dėjo labiau rupinties mote
rų klausimu, jvesdama net 
specialį joms skyrių, žiūrė
kit, kaip šiandien užaugo 
moterų judėjimas!

“Laisvės” red., daugiau
kaip kas kitas, rėmė Lietu-’misi

“socialistai”

penimi g myli rudi, bet keli
m a.v

* * * * ;jasi. Jiems atėjo talkon e-
Ar eisi tamsta į “Lais- nergiški Akrono d"augai 
” koncertą? — paklaus- (daugiausiai ateiviai iš 

Mass, val.st. ypač Brighto- 
no) 19 d. lapkr. surengė jie 
puikų juokų vakarėlį. Dau

giedama

peticiją to viso, kas dedasi 
Euronoį. Mums su jais

Tai matot, draugai,

ba i p ir mes pat
Jie yra artyminusi musų PII 
draugai, kurio dabar, savo- i 
drąsumu, tvirtu nuospren-

na jn vertę, pasiėmė ant sa
vęs dalį kovos del latynu ir 
slavų rasės priešais germa
nų rase—kitais žodžiais 
tariant, išėjo i kova dėl 
laisves del civilizacijos ir, 
tiesiog prieš vokiečių tira-j 
n i ja, ju viešpatavimu iiy 
barbarizmą. Kaip 1877 me-j 
tais rumunai parodė ką ; 
jie gali paveikti kartu su 
musu narsiais talkininkais 
rusais prieš turkų barbari
zmą, tain ir dabar jie, kar

į ra sako, kad 'kuopa auga.
. A7 “štikis.” .Seniau Patersone nebuvo

v * * * * inei 10 sajungiečiu, o dabar
Socialistas M. London kai- .i^ij net 15. Drg. Gudiškis la- _____

j nuo kai eerai platina literatūrą. į-u su paėiais talkinin- 
New Yorko1 Cliffsi<h. N. J. Jau susi- kais. iškg]ė savo aštru kar- i •

apie Lietuvą ir lietuvius, kalbėjo ir visa eile žydu so- 
Draugams, prisiuntusiems <...........................................cial-workerių, kaip rabinas 

Magnes ir kiti.
link

laisvicčiai ten tvers I.SS. ir" barbariškų austro-unga- 
*ru.”

I Scranlono, Pa., socialistij 'Nieko daugiau .ištikrųjų,

Iš SUVALKŲ PAPRUSeS.
’ Agota Galiniene, iš Ky

ką beikių, Vilkaviškio pavieto, 
apie

ne

savo

don?
* * * *

rašo per Misterio Kontorą 
J. Galiniai į Wilmerding, Pa. 
Ji ir namiškiai esą sveiki. 
“Dabar — rašo ii — nesi-

daugiausia

iš tautiškos organizacijos į 
tarptautinę.

Jisai šiubmi Laiku labiau-
g_irdi kulkų ūžimo. Duonu- sia stoja už visą eilę pro- 
tės turime gana.” gresy viii re form ų Sąjungoj.

Juozas Vabalas

hssen, v 
sūnui, “L.”

i ne los u

savo

gresyvių reformų Sąjungoj 
Tarptautinės klausime jisa 

I • -I • 1 • 0 _

redaktoriui, jog bą politikoje. Jisai ir “lietų- 
ikas. Sveikos e- vi'i dienoje” nuvedė Chcaga

rodo til
visai no

t'l Į' 
iimn

c :ai is
•i r*r>h

kuopa nori surengt debatus negalima tikėtis iš žmonių, 
tarne J. Šliupo ir V. Kap- kurie turi garbę priklausy-j 
suko. ti latynu rasei, kuri kartą'

Newark, N. J. 11 kuopos valdė visą pasaulį, 
artistai daug naudos atnešė 
“Naujajai Gadynei” sulos- j 
darni Brooklvno McCaddin 1

,Hall .“Nihilistai” Jie lošė
Del patalpinto “

>>

liko virš $106 00. Geistina, 
butų, kad ir kiti draugai 
tain gražiai darbuotųsi Su

“Naujienas”, “Laisvę” ir, 
“Keleivį”, mes, tuo tarpu, I 
nieko nesakysime. Lauksi- i

“Kovos”

gaisra.
o ne “\ie-,

Alenutč ir Kostmici- nybęs” keliu.
o, valgyt turi įva-Į Well...na, tai ko jums dar l itis i ios ■

•J: ir Austriji''
anegeiiiI uzp 
ii;t. Rimmmi

/ c

' K /

iNaiim

11

i m prista-

(
t | | Į | | * » < ■ . V V [ ' I l l K . YS 9 » ' t » ' *

‘ / i Ačiū gerbiamam K. Nor- draugai, kurie pritaria

FRANCUZU SPAUDA A- 
PIE LIETUVOS 

NEPRIGULMYBŲ. I 
Kuomet iš Šveicarijos atė

jo žinia apie vokiečiu nu> 
šimąsi suteikt ir Lietuvai
neprigulmybę, kad gavus iš7,akvti ir apie teutonus. Jei- 
jos^ 150.000 kareivių Pa- jje pijS0 lupų šneka 
ryžiaus didlapis ir valdžios apjc neprigulminga Lietu- ! - - ------ -
oficiozas “Le Temns (Lai- .ya, jiems runi Lietuvos niaus seime valstiečių atsto- 
kas) piktinasi vokiečių poli- |<nnu apsišarvoti prieš Ru- vu prezidiume, vėliaus buvo 
tika ir sako, kad įsteigimas ’ • . • •
neprigulmingos Lietuvos j 
esąs naujas Lenkijos pada
linimas. To dienraščio nuo
mone, visa lietuvių apgy
venta teritorija turėtų būti 
priskirta prie Lenkijos.

“L’Acton Francaise” 
(Prancūzų veikimas) rašo, 
kad Vokietija taiko Lietu
vai. tautų principą, kuri

Kybortų gminos teisėju ir 
ūkininkų draugijos “Pra
džia’ ’sekretorium.

Jo adresas: “Deutschland. 
Burg bei Magdeb. Off-gef- 

“The Detroit Free Pres” lager. An Russ. Lazarettins 
talnina didelį straipsnį ant- pektor Josef Stankūnas, 
galviu “Senoji Lietuva — 
karės laimikis”. Straipsnio 
autorius p. Ernestas Heit
kamp sako. kad. pusiau ofi-

SVETIMTAUČIU SPAU
DA APIE MUS. .

slave. Chm

visi
nelaisvoj
ves” mUtorių h- visus
vo p;iz!.stanms Amenkoj !eill ,t:im geram'žodžiui San

an vilnas >u\o i i<’i-;ineise<> įsikūrė Liet. Dar- bus nugabentos belaisviam, 
bininkų Lit. dr-jos kuopa. Kas tik turi atliekamu kny- 

Dabar Los Angeles, o pa- gų siųskit “Kovai” (229 N. 
skui San Diego eilė. 1~ .. .................. “

* ♦ ♦ *

kiisviains, siustu “Kovai” 
knygų, o ji persiųs . jas 
Šveicarijon, iš kur knygos

6th St., Philadelphia, Pa.) 
Tautininkai jau subruzdo

SVEIKINA LAISVIE 
ČIUŠ.

Vincas Vinckunas iš De

PUIKIAI ATSTLTFPe A- 
LAISVAS” KONCER

TĄ.
Rusu laikraštis “Novy • 

Mir” labai nriiaučiančiai at* 
silienia apie “Laisvės” kon
certą, Įvykusi 17 d. grd. 
“Labor Lvceum”.

“Visii ninniausr — 
sako broliškas d -nrar 
štiš —reikia pažymėti 
vykusį programo sut* 
varkyma, kuris 
žvilgsniu galėjo • 
tenkinti labiausia išsi*\ 
lavinusi muzikali skon| T" 
rimtomis klasiškomis Ą 
piešomis, o kitu žvilg
sniu susidėio iš supran**' 
t^mų liaudžiai muzika* ; ž j 
lišku veikalu...”

“Visi solistai pui
kiai ansidirbo su savo 
uždaviniu. Duetas ii j | 
operos Donizetti 4<LuO*'-S 
čia du Lamermor”. iš
pildytas ponia J. He^**’ 
man ir * M. Zazulaku, 
buvo, be abejonės, vie
nu iš geriausių prog
ramų skąskonių.” 

Nnvy Mir“ giria liet’’
laiško apie publiką:

“Ji laikėsi stebėtinai 
ramiai ir rimtai. Tuo 
žvilgsniu iai gali pavy
dėti publika, kuri lan
kosi rusų parengimuo* 
se.”
------- -  ■ ■"iuw'wWMMM

utikimų AMERIKOS DIDMIESČI

“Novy

vienu
pa

ne

da jai reikės rupini ios ir 
“svečiais” rumunais, dalykai 
nukryps dar blogesnion pu
sėn. .1

Štai kodėl mes norėtume i 
atkreipti atydą LŠF., kad ( 
rūpindamos Lietuvos gvven-

Kas užsirašys iki naujų siųsti belaisviams TMD. lei-, toius šelpti, jisai, vistik ne- . v •• • '• 'H^mirchi ir Rnciinc rrilnmn-

||p0Brtavo tautų konferenci-jdalis pažadėjimas Lietuvai jvindonių, Beisagolos gmi-^pri
"v. '- ' -f r .i" V \ '■

C .. >•.m/ ... .s - T'-N . . 'x

metų “žvaigždę”, ir pri- dinius. Neatsilikime ir mes, 
siųs $2.00, gaus dovanų pa- socialistai.
auksuota rąžančių. i

Arčiau prie tavęs, Vieš- PATRIOTŲJEIDMAINY- 
patie I

Kalbant apie LDLD., man
* lė Bridgėporto kuo-.

užmirštų ir Rusijos gilumo
je apsigyvenusių pabėgėlių.

11'■ ill A £

BE.
(Ištraukos iš italų laik

raščio, “Popolo d’ Italia”

Mes gavom Nr. 1 “Rose- 
landiečio”, krirį leidžia p. 
K. Baronas. Jis gi ir redak
torius. Tai lokąlis Rošeland.raščio, “Popolo d' įtaka”. torius. Tai lofcąiis Koseland, 

Pirm išėjimo Rumąnijos ^HL lietuvį laikraštukas^

s

i

n

1'0

’ PHONE W’MSBVRGH S4!S

DR. I. COHN
Specialistas Įvairių ll« 

irų. o ypač vaikų, mote* 
rų ir prie gimdymo.
OFFISO VALANDOS: nuolM M*. 

ryto: nuo 12 iki 2 v. po ptet;
«iki 8▼. vak. NodNioj iki lt 

ssassaasasaBsnaamaiMi 
409 HEWBS ST, 
Ctįt. S». tMlSt.

im Geibia: New Yorkas tu 
ri 5.G02.841 rvventoja, Chi- 
c- o0 — 2.497 722; Philadel*^ 
nhig — 1.709 518; St. Louiat 
— 757 209; Boston — 756^ 
176. Cleveland — 674 073/ 
Baltimore — 5^9.621; Pitts- 
burp; — 579,090; Detroit—^ 
571.784; Los Angeles 503 
SI 2; Buffalo — 
San Francisco —463.516.

468,558;
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JOKŪBAS

Blyški te

Mass

neturi Stanislaw Masiulcwiez, Gef. siems nuo karo šelpti
nese

O. Bud-mania.

teisingą

. Aki 
ra rei

smei 
paša

Valis, ne- 
gub., Prašo 
adresu: Sta- 
Gef.-Laeor

Nr. 4951

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

Fak»li>- 
wlnjre* »rt- 
iasara Ir®- 
hctf'ra^R*“

that I “Laisvė” nedali ir

vietos 
“L.”, kiek ir “Aido” chorui 
ir manom, jog nieks ant mus 
nerugos.

Tie ginčai

aivos skr.u 
Vieningo 

ai pritaikin

Bet “Aidas” to nesupran
ta. Jam ir tas pats organi
zatorius Chvkin laiške nesa
kė. kad Berkowitz dirbtų

jų vė.i streikieriai negrįžo.
Komitetas sako, kad tik 

t; 4 lietuvės ir viena svetim- 
H taute pasiliko ant sargybos 
Ep ir, neturėdamos vilties strei- 
B ką laimėti, paklausė deleea- 
fe to, o jis lienęs eiti į uni jos 
B dirbtuve. Ten darbo nega
li' vus, delegatas liepė eiti ten, 
feskur gaus. Laike susirinki- 
**XTno ios sakė, kad deimantas 

lienė eiti jom ir i Berko-

tų darbu dirbti: kunigai, 
mokytojai, daktarai nuo tų 
darbų paliuosuojami. Už 
tai iie moka 69 markes. Tais 
pinigais bus perkami drabu
žiai darbininkams.

Patarimą suteikiu už dyka, 
niai prisirašo jeigu būtinai y 
kalingi DR. Hi A. ME

Juozas Ragelis, nelaisvis, 
jieško Stanislovo širšeno ir 
meldžia 
adresu:
Gef.-Lager Butow, Nr. 219, 
Germania.

Motieius Višniauskas, įie
ško brolio Jono Višniausko 
ir giminių, pirmiau Brook- 
lyne gyvenusių. Meldžia at
sišaukti šiuo adresu: Matvei 
Wischniauskas, Gef.-Lager 
Worms, Nr. 2217, Germa
nia.

Stanislovas 
laisvis, Kauno 
atsišaukti šiuo 
nislovas Wai is 
Schneidelmuhl, 
Comp. 2, Germania

Kad lietuvių dienoj vieš
patavusi visur o visur vie
nybė — mes tam netikini. 
Daugely vietų to nebuvo.

Rafael Vargas, Chicago 
Rašyki tės prie Susivieniji
mo lietuvių Amerikoj, kol 
nėra geresnio, arba nrie len
kų Ludowa Kasa Chorych 
bei žydri Arbeiter Ring. Ge
ologiją išleido TMD. Kreip
kitės tos draugijos cent
ram

DR. LA. LEVITT
MURGEON DENTISTA8

4 katėta t dantų saatabdav 
»nt«yk. litraakia be j#kl» 
akavsme. PaklaasHte, ka» 

mane dantie talei.

linkybių, o jos ne visose 
musų kolionijose yra vieno-

los-imų sezo- 
kuopa, Draugija, 

mokinasi 
kad sulo- 

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

Reikalavimus ir pinigus 
Šiuo adresu:

J. STROPUS,
6 Loring St.,

> So. Boston.

Telephona 595 Grcenpolnt.

Daktaras J. MISEVIČE
Specialistas Širdies Ir 

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

270 BERRY.STREET
BROOKLYN, N. Y.

Stanislovas M a s i u 1 e v i č i u s, 
nelaisvis, Vilniaus guberni
jos, Švenčionių nav., Čera- 
nių kaimo, įieško brolio 
Jono Mesiulevičiaus ir An
tano Kazlausko, nirmiau 
•New Yorke gyvenusiu. Mel
džia atsišaukti šiuo adresu:

S. Pašulnietis (Rochester 
N. Y.) Politika tai. drauge 
o ne poezija. Panašių eilu
čių yra daugybė. Reikia 
naujų žodžių ir naujų min-

Vinnas menuo Vilniaus 
parodos. Jau praėjo vienos 
mėnuo Vilniaus darbaviečių 
parodos. “Wilnaer Zeitung” 
rašo, jog paroda visai nusi
sekus savo darbo vaisiais. 
Paroda aplanke 3074 žmo
nos. Už parduotus daiktus 
paėmė iš viso 13 tūkstančių 
markiu. Dirbiniu esą užsa
kyta dar už 4 tukst. mar-

Dar šis tas apie Kauną. 
Pasak “Dabarties”, miestas 
esąs padalytas į kelias nuo
vadas. Kiekvienai nuovadai 
tvarkyti paskirta po vieną 
žmogų iš miesto gyventojų, 
įsteigta esanti statymo nrie- 
žiūra, kuriais pavesta žiūrė
ti gatvių taisymas, vandens 
nuleidimas ir trobų statymo 
'reikalai mieste.

šita statymo komisija pa
stačiusi pirti, garine skal-

Jonas Blaževičius, nelais
vis, jieško broliu Kazlaus
kų, paeinančiu iš Vilniaus 
gub., Olkeniku miestelio

TEISINGUUSIA UŽJMC/ 
\VYTUK AVĖ., tasap. NsrtU I» 

BROOKLYN, N. Y.
X'rGre-nvolnt F-Ml

Jonas Veršiackas, nelais
vis, Vilniaus mb., Traku 
pav., Olkininkų valsčiaus, 
Kurši) kaimo, pajieško švo- 
gerio Igno Tutkevičiaus ir 
sesers Antaninos Tutkovi- 
čiutės. Pirmiau gyveno New 
Yorke. Jie patys arba kas 
anie juos žino, meldžia pra

šilto adresu: Jonas 
ip Wersiackas, Gef.-Lager

Altdamm, cat. comp., Ger
mania.

Mykolas Skorba, nelaisvis, 
Kauno gub., i Šaulių nav, jie
ško giminiu ir pažįstamu, 
pirmiau Bostone gyvenusiu 
ir prašo atsišaukti šiuo ad
resu: Michail Skerha, Nr. 
178, Sta m 1 age r N euh am er, 
Post Morgen roth Paulus 
grobe, Germania.

Petras Černiauskas, ne
laisvis, įieško brolio Povilo 
Černiausko ir prašo atsi
šaukti arba kas žino prane
šti, šiuo adresu: Piotr Čer- 
niauski, Gef.-Lager, Alt
damm Nr. 1, Com p. 4, Ger
mania.

i Hmckqa taa lekcijas jau niokosi

i Kalbėti Ir Rašyti Angliškai
j Jei netiki &«tam pranešimui, tai perskaityk 
J pirmą lekciją, o persitikrinsi ar teisybe. 
| Prisiusią 10 centų, o tuojaus i*ausi lekciją
i MONTELLO CORRESPOtCSIJCE S2IOOL.
! MONTELhO. MASS.

KAS “AIDO” CHOR 
ŠMEIŽIA?

LAlSVOJlį
SAKYKLA. I

Jonas
19,333, 

Wittenberg,

CAFE IR POOL ROOM
’Jr.kamuJ laiką praleist.

Tai yra geriausia viMa

K. HENSAS
69 Gold St, 

BROOKLYN. N. Y.
Telephone: Main 7528.

DYKAI! DYKAI! H-_į
\ 1 ij U‘>'.J i Aš iStnvkhi dantis be skausmo Ir veltui tiem nriu

* ’ ,? ■"'5 -y>.i Kurie duoda taisyti ir naujus mdėtJ.

Visiškai be s Skausmo
• /a Ne kiekvienas dantistas moka apsieiti bu dan-
, q tinv's sunkiam atsitikimo, tankiai siunčia pa* f\

— ( epeeialisUi. JJr. Clias Teschbenr yra gerai ži- \ ’
nomas kaipo specialistas ir įvairiose atsitikl-

e siunčiama pas ji. Ateik ir duok išogzaniinuot. Informacijos dykai. Mano karūnos trtil- 
i ilc.i yi a 22 !■ arato čyst«> aukso su dubeltava apačia. VI»»-» <j rb« s gv< rent uolu*. Kainos pri- 
eii ..nūn. Mokestis ant nedeliu. Gu/.as ir kokainas vartojamas pagal reikalą.

Ofiso valandos: nuo 9 A. M. iki 9 P. M. Fčtnyčioms nuo 9 A.M. iki 6 P. M.
Nedčliomis nuo 9 A. M. Iki 1 P. M.

DR. CHAS TESCHPERG, P. D. S.. tieturiSkas Dentlstas
Ortiiic! St., knmpes Union Avenue, Brooklyn, IN.Y*

Kalba Lietuviškai. l.enkiškai.Rtisiškni Teiephcr.e Stagg 3v98.

atsišaukti šiuo
Juozas Ragelis,

t
Geriausia pirmeiviška wžw<g»

g P»a

our last streike.' No body veičiutei lygiai tiek 
could prove it, is a dam lie.

L. Ragoff.
Kuomet buvo pasakyta,

kodėl neužsimokat į uniją,

Šį veikalą parašė gaisus ru 
su rašytojas MAKSIM GOI’KIJ 
Lietuviu kalimu išvertė KARO 
LIS VAIRAS.

čiusi tiltus ir tiltelius. Iš 
tiltų esą pastatyta didelis 
tiltas per Nemuną į Alek
sotą ir Vilijos tiltas iš Kru
no į Viliįamnolį. 'Toji komi
sija sutvarkiusi gatvių va
lymą ii’ gabtmimn šiukšlių, 
įkūrusi ugnie gestu skyrių. 
Ugniagesiu skyriuje dar
buojasi gesintoju mistras ir 
28 šiaip vyrai, kurie vien 
tuo tildai teužsiima. Dabar 
jiems vadovau jąs vienas vo
kiečiu aficierius. Kaune esąs 
jau įtaisytas elektros tram
vajus ir senai atidarytas 
miesto teatras.

Jonas Armonaitis, nelais
vis, Kauno gub., Raseinių 
pav., šmkonių valsčiaus, 

Aidas’’žino, kad aš Rupeikų kaimo, įieško gl
auda kokius minių ir pažįstamų. Prašo 
s. tegul pri- atsišaukti šiuo adresu: Jo- 
krašty ir nas Armonaitis, Gef.-Lager 

Munster i. Westfalen, 
ermania.

?s jo u. geg.
“Aidas” kaltina 

kad aš nepaskelbiau 
anie boikotą. Bet juk tai ne 
galima buvo. Tuomet musų nešti 
unija galėjo apkaltint 1 
kad Danbury kepurninkų 
uniią.

Jie rašo: susirinkimas pa
reikalavo, kad ji atšauktų 
tuos “šmeižimus”, kurie bu
vo per spaudą paleisti ant 
’’Aido”, — bet ji griežtai at
sisakė.

Neteisybė. Jokiu griežtu 
atsisakymu nedaviau. Nieko 
nesakiau ir jūs dargi nerei- 

Todėl halavot. buk aš per spaudą 
atšaukčiau. 

| Jojau 
paleidau pm* sr 
ant jo šmoižirm 
rodo kokiem la; 
kokius šmeižimus. \2

Ona Budvoiči’itė. (
Nuo redakcijos. Mes išti

sai nadeįom drg. O. Budvei- 
čintės straipsni, tik išlvoinn 
kalba ir praleido pasiuliji- 
ma duoti 850 LSS. namui ar 
“Moterų Balsui”, jeigu “Ai
das” darndvs, kad ji kuriam 
berd laikrašty šmeižė “Ai
da” ir reikalauiant nuo “Ai
do” to paties, jeigu nenriro- 
dys. “Laisvė“ visuomet buvo 
priešinga tam įsišakneiu- 
siam lietuviu tarpe argu
mentacijos būdui — pasiuli- 
jimu ir reikalavimu pinigu. 
Mat, tuomet redakcija atsi
duria teisėjo rolėie ir turi 
spręsti, kas teisingas. Mes 
to nenorime ir begalime pa- 
darvti.

Mes tain pat netalninom 
ir Saros Mathewson rašte
lio, kurį mums prisiuntė 
drg. O. Biidveičiutė prieš 
viena “Aido” dainininkę, to
dėl kad tame raštelvie kal
bama jau ne anie streiklau- 
žiavima. bet visai apie ką 
kita, būtent daromas naiiias 
kaltinimas. Kadangi mes lei
dom “Aido” komitetui rašv- 
ti tik anie dalvkus, besi ri
šančias su klausimu anie 
streiblaužiavimą ar nestrei- 
kla 11 ži avim a, n enaliečian t
jokiu pašaliniu dalvkii, tai 
mes priversti panašiai elg- 

witz dirbtuvę. Netikėdama tis ir dabar, norėdami, kad 
>/».m p^klausinu delegato, ginčai neiškryptu iš vaans. 
'‘ai ką jis atrašė: Tegul tuos nauius kaltini-

mv New York City, mus riša ar unija, ar tre- 
K' V , Sept. 22, 1916. čmiu teismai ar kas kita— 
Ot is not true
Mid workers up to Berko- laiko būti teisėiu.

Bros, to work during j Mes davėm drg.

Elžbieta Polucka, pabėgė
lė iš Kauno gub., Šiaulių 
pav. Radzviliškio valsčiams, 
Sedovos paraniios, jieško 
Petro ir Emilijos Jankevi
čių ir meldžia atsišaukti 
šiuo adresu: Elizabeta Pohi- 
ckaja. Sokolnureskaja 
Nr. 19, kv. 4, Moskva 
šia.

Sulosimu! šio veikalo reikia 
17 ypatų.

Dabar užstoju 
nui, kiekviena 
bei tfrupa re» 
geresnius veikalus 
Sius šiek- tiek 
pastumti musų 
O šisai naujas 
kalas kaip tik 
kiam reikalui.

Knygutė susideda iš 96 pusi. 
Kaina 10c. Reikalaukit pas:

P. M. ŠOLO.MSKAS, 
255 Broadway, S. Boston. Mass

įkanti penkias mažiems vai
kams mokyklas ir šelpianti 
apie 200 mokinių beturčių. 
Draugija rūpinantis taip 

i pat gauti savo 
darbo. Be to, 
daugelį rusų tremtinių

Wak'biirio “lietuviu 
Dienom” komitetui. Mes ma
nom, kad Waterburio lietu
viu. dienos komitetas ecas 

i Įgaliotas veikti ne visoj A- 
imerikoi. bet L’k Wnterbiivy. 
Jeigu Watcrburiskiai galė
jo susitaikyt priimtinomis 
visoms sriovems sąlygomis, 
mes, nors ir nežinome tų 
sąlygų smulkmenose, nega
lim nieko prieš tai sakyt. 

jTačiaiis, mos nemanom, kad 
>watcrburiočiai 'galėtu isa- 
Ikyt, kas reikia veikti Brook- 
lyne, ar Chicagoj. Juk daug

Andrius Vėbras, nelaisvis, rusų draugijos nuo karo nu 
paeinantis iš Kauno gub., kent, šelpti. Draugija lai- 
Vilkmergės pav., Pagirių 
vals., Griniškių kaimo, jieš
ko brolio Antano ir sesers 
Sofijos Vėbrų. Meldžia at
sišaukti šiuo adresu: And- 

it “Ai- rius Webras, Gef.-Lager 
redak- Parchim (Mecklenburg) 

juom cija patalpino jį, darydama 'gfunpe Nr. XII, barak Nr.
1, Germania.

Kazimieras Šalčius, nelai- 
uvalkiĮ gub., Mario.m- 
nav., Aleksoto mies- 
ieško giminių ir pažį

stamų. Meldžia atsišaukti 
šiuo adresu: K.nzimir Schal- 
tschius. Nr. 1311, Gef.-La
ger 2, Munster i. Westfalen, 
Germania.

“L.” Nr. 90 “Aido” 
ras sako, būk aš jį 
žiu. Pirmiausia turiu 
kyti, kad už korespondent 
Čiu Čiau nekalbėsiu, be 
pasakysiu, kad mano laiš 
kai, apie kuriuos komitetas 2 d. geg., o streikas 
mini, yra sufabrikuoti, nes atšauktas pradžioj b 
niekas nesiriša, ką aš rašiau Aišku, kaili diena,, kad še 
laiškuose.' išias sav. streiklauziavo.

“Aidas” rėžia pamokslą 
vien tik man, bet kodėl ne
pasako, kad ne tik aš, bet tain 
ir Mičiuliutė sykiu su ma
nim tą patį sakė ir streik
laužių pavardes minėio? 
Todėl dabar ir bijo ją kliu
dyti. Kad ji norėjo streik. 
pavardes išduoti, tai tas pa
aiškėjo, ir per tą specialį 
susirinkimą 21 d. rugs.

Komitetas tvirtina, kad 
aš atsisakiau nuo trečiųjų 
teismo. Taip, atsisakiau. Ir 
.kaipgi neatsisakyti, jeigu 
jie Yeikalavo, kad aš su Mi- 
čiuliute pasiskirčiau teisė
jus tik iš aidiečiu, o ne 
pašalinių. Aidas išrinks tain 
pat tris ir streiklaužes tris vč 
— tie ir išris dalyka. Aidas 
nori, kad ir aš pasiskirčiau 
tuos nacius žmones, kurie 
už streiklaužius galvą gul-

Varu varo dirbti. “Birž. 
Viedom.’ ’rašo, kad Vilniu
je einantis lenkų laikraštis 
paskelbė vokiečių valdžios 
pranešima, kuriame pasaky- kas priguli nuo vietos ap 
ta, kad visi Vilniaus ir jo 
apskrities 17—60 metų am
žiaus vyrai bus peržiūrėti. 
Visi tie, kuriuos pripažins, 
kad jie gali darbą dirbti 

Meldžia atsišaukti šiuo ad- bus varomi valdžios nu rody- 
resu: Jonas Blaževičius
Gef.-Lager Worms, Ni 
1024, Germania.

kilo, 
jeigu norit būti joj, jos at- Mes jų nenorėjom įsileisti, 
sakė, kad nežino, kur užsi- tačiaus kuomet musų ir pra- 
mokėti, nežino vadovų. Tai še ir reikalavo talpi 
kaip dabar išeina: delegatas do” kom. pranešimą 
jas siuntė darban 
kalbėjos, o nežino vadovu, nusileidimą. Būdami liogiš- 
Juk delegatas apie uniją kais mes turime dėti Lais- 
viskąžino! ivon Sakyklon ir drg. O. B.

S. Garšviutė ir O. Vaiče- ’straipsnį.
kauskiutė pradėjo dirbti 271 Iš savo pusės mos roke
ri. balandžio, o P. Eilipiutė-— menduotnme abiem pusėm 

buvo pristot ant trečiųjų teismo 
ant komisijos įtekmingi) 
bešalių Brooklvno veikė- 
Taip reikėjo iš pat nra- 

Budvei-

Ona Ragalskiono, pabėgė
lė, jieško savo vyro Antano 
Ragalskio ir seserį) Jievos 
Tuleckionos ir Magdalenos 
Steuutaitienės. Prašo atsi
šaukti šiuo adresu: Anna 
Ragalski, Konsistorskaja ui. 
Nr. 29, Voroniež, Russia.

Naujos kainos Suvalkuo
se. ’’Dabartis” rašo: Nauju 
apskrities viršininko įsaky
mu, Suvalkų miestui ir vai
dai nustatytos štai kokios 

kraštutinės kainos, skaitant 
rus. svarais (1 rublis —175 
fenig.):

Jautienai — 120 fenigų,
Avienai — 1 mas’k., 
iKaulienai — 130 fenigų, 
Lašiniams — 2 mark., 
Vištyčiams po 80 fen., 
Senoms vištoms — 1 mrk.
Senių vištų, ančių, žąsų, 

gyva svarui — 1 mark.
(“Nauj. L-va”)

įas sav
Aidas netiki, kad streikas džiu padaryt. Di 

savaičių, bet daro 
jos prisipažino, 

::is pasibaigė už 
jį organizatorius 
nes sakom — tai 

jiem vis šmeižimas.
“Airl?s” ir nrie to kimbn. 

kad aš nemačiau, Nr. 38 
“Laisvės”. Bet tame nume
ry nepasakyta, kad Berko
witz dirbtuvei streikas pa
sibaigė. Atbulai, ten pasa
kyta, kad 200 žmonių stovi 
kovos lauke. Kad bučiau ir 
mačius, tai kas ten reikėjo 

Jos ta straipsnį 
neturėjo eiti ten 

; jis tilpo “Lais-

Komit. sako, kad atsilan
kius jam pas unijos organi
zatorių, gauta atsakymas, 
jog streikas tęsias 14 savai
čių 'Vadinasi, tą patį gavo 
atsa. /mą, kain ir mes sa
kėm. Bet “Aidas” rašo, jog 
kokis tai lęitas organizato
rius šakęs, jog generališkas 
streikas pasibaigęs už mė- 
nec^ laiko. Trečias —kad ir 
dabą r streikas yra 
“Aidas” nusprendė, kad ir 
organizatoriai nežino, 
kada streikas pasibrnge ir, 
remdamies tuo, tvirtina, mg 
dainininkės nestreiklaužia-

DMvkas buvo tain. Gene
roliškas streikas marškinių 
išdirbvstėie nraridėm 26 d. 
vasario, baidės birželio p ra
džoj. iki birželio jokia at
skira dirbtuvė streiko ne
atšaukė išėmus, jeigu kuri 
dirbtuvė laimėio. Kol strei
kas nebuvo atšauktas, visur 

ir tik kas dirbo streikuo- 
*iose dirbtuvėse, iie 

streiklauziavo. Po atšauki
mui streiko, kurios dirbtu
vės darbininkai buvo nelai
mėlę, sugrįžo nrie darbo; 
kiti visai negrįžo. Tarne tų 
nelaimėjusiu buvo ir Ber
kowitz dirbtuvė. Šioj dirb
tuvei tik ir dirbo tie, kurie 
streiklauziavo, o kurie strei
kavo, po atšaukimui strei
ko, visi negrįžo. Jų buvo

THE MAGIC SHOP.
Pirmas A me riko j lie tu vys uždėjo magijos 
dirbtuvę. Dirba visokių štokų daiktus. Jėi 
nori gauti štukų katalogą, prisiųsk štampą 

ir tuoj gausi. Adresuokite taipt
THE MAGIC SHOP,

P. O. BOX 309. HOLBROOK. MASS.
Tik ką išėjo iš po spaudos 

Puikus Teatrališkas Veikalas 

Ant Dugno 
šis veikalas tinkamas perstati
nėti bile sriovei be skirtumo.

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

Petras Šiaudikis, kareivis, 
paeinantis iš K’umo gub., 
Raseinių nav., Kaimelių so
džiaus, jieško giminių ir 
meldža atsišaukti šiuo adre-pij 
su: Piotr Raudikis, Opolčen 
skaja Robočiaja Rota, VIa 
divostok, Russia

čiutė ynatiškai sake 
red. kad nrieš tūlos mergi 
nas ji nieko neturi ir jos j 
st oi o jau net j Moterų Pro g. poli 
Susiv. Taip pat, mes, rodos 
visi turėtume pripažint, ko 
kią svarbią rolę lošia “Aido 
choras.

ateidavęs tam 
m u kiekvienam

____ suteikė geriausią pr>geibų. Malonėkit 
] atsilankyti ir persitikrinti. Akių ofi

sas randas jo aptiekoje.

DR. II. MEDOFF
Akinių specialistas

įS ir Aptiekorius.
O 500 GRAND STREET,
įnS Kampai Union Ave., Brooklyn, N. Y.

Jonas Juknevičius, nelais
vis, paeinantis iš Kauno 
gub., Ežerėnų pav., Taura- 
gii valsčiaus, jieško giminių 
ir pažįstami). Meldžia 
šaukti šuo adresu 
Juchnewtch 
Gef.-Lagei 
Germania,

AR TURI TĄ NAUJĄ 
KNYGĄ APIE LYTIŠKĄ 
GYVENIMĄ?

Jei dar neturi, tai pasiskubink gau
ti, nes knyga gali greit ’fisibaigt.

Apie tos knygos naudingumų pa-1 
klausk tų, kurie jau ją tun.z

Knygos vardas
Patarmes Merginoms 
Apie Lyties Dalykus.

Parašyta žinomos lytiškų dalvkų 
aiškintojos ponios M? H. SANGER. 

Į Ta knyga reikalinga visiems: mer
ginoms, moterims ir vyrams. Joje 

Į aprašoma lytiškų organų išsivytty- | 
įmas, j y vaikinė ir svarba visamemo-j 
teries ir vyro gyvenime; apsivaisini- 
m°.s; vaisiaus augimas; nėštumo hy- j 
gijena; motinyste ir jos hygijena. 

ji aipgi aprašoma lytiškos ligos, savi- 
į žagystė ir daug kitų įdomių dalykų/ 
į >K” ,’('a turi 120 pusi, ir papuošta 
Į paveikslais, kurie palengvina aprašo- 
i niuo dalykus suprasti. ,
i KAINA TIK 50c.

AR MYLI DAINAS?
Štai nauja dainų knyga, kurioj ra- 

»r i <1.mg tokių dainų, kurių niekur jau 
I nerandama. Knygos vardas 

i Įvairios Dainos* I Tai yra stora, 216 puslapių, knyga, 
| !•-irioje telpa daugybė įvairiausių oai- 
1 n;i. 3 arp kitų yra nemažai senoviškų, 
įirias mūsų seneliai dainuodavo, bet 
Jkurios dabar veik visai užmirštos, j Dainos visokio tūrinio: meiliškos, 
! i'iokingos, kalinių, tautiškos, kariš- 
9 ko< politiškos ir kitokios.
| KAINA 50c. <

‘“ar VERTA būti teisingu?
» V isada yra žmonių, kurie stengiasi 5 dorai ir teisingai gyventi, bet kokį 
t iie gauna užtai atlyginimą ir koks jų 
? i kinrjo,—parodo vieno tokio žmo- 
k gaus i korija. Jo gyvenimas taip už
imantis, jog skaitosi, kaipo gražisu- 
■ sia pasaka. Tos knygos vardas 
į Kovotojas už Teisybę 
t Jeronimas Savanorolla.

Kas nori žinoti apie teisingo žmo
gaus vargus senovėje ir apie dvasiš
ki jos darbus, tam ši knygelė būtinai 
reikalinga.

KAINA TIK 25c.

SVARBU KIEKVIENAM 
ŽINOTI

Žinokit, kad daugiu
.k’ iiinns paeina nuo



5231. ve” darys už mėnesio, už 
dviejų, už trijų? By tik įgilt 
by tik prisikabint! • '

Bet mes sakom, kad to
šine du sykiu savaitėj, utaminkais kios rųšies kandžiojimai 
fcook^^.iorSLeHžia Ue'tu^ Koo nieko bendro su principialu-. 
perątyviška Spaudos BendrovS, 183 mu neturi. O juk tai pati 
------------------ ----------------------------------- 1 redakcija ant pirmo pusla

pio rašo!
Draugams koviečiams mes 

atvirai pasakysime: kan
džioties jums sekasi daug 
lengviau, negu pa rašyt iš
mintingą, agitatyvišką 
straipsnį kadir apie propa
gandos lygą į “Kovą”, kuri 
plačiom miniom vis ......
biau prieinama, negu “Nau
joji Gadynė.”

Pirmininkas —Ch. Liutkus, Sekr 
retortas A. Jurevičius, Kasierius V. 
Paukštys, Redaktorius L. Pruseika, 
pagelbininkas red. V. Paukštys,

Prenumerata metams: Amerikoj
— $2.50, Kanadoje ir užrubežiuose 

— $3.50; pusei metų Amerikoje — 
$1.25, Kanadoje ir užrubežiuose $1.75.

Telephone Gręnpoint 5231.

The Lithuanian Semi-Weekly

“LAISVĖ”
Published by the Lithuanian 
Cooperative Pub. Soc. (Inc.)

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

Pres. Chas. Lutkus, Secretary A. Ju
revičius, Treasurer V. Paukštys,

Paukštys.

Žamauckas, S.~Maknevi- 
čius, ir C. Malinuka, ku
priuos užpuolę valkatos sumu 
I še, policija areštavo, teis
mas nubaudė po du doleriu 
užsimokėti už riaušių kėli
mą.

Bet nežiūrint to visko, 
streikieriai laikosi kuono- 
geriausioj tvarkoj.

Iki 22 d. gruodžio pripa
žino uniios reikalavimus 
apie 50 firmų (vyriškų žiu- 
ponų, kurios turi 292 kon- 
traktorius, pas kuriuos dir
ba apie 25.000 darbininku.“ 

’ Kl‘Ii| Darbininkai, kurie pradenk la-I -.a..:<.•

Gui de Moupasant.

Laukas apsodintas 
alyvų medžiais.

at i duo
imo 

ilgai,

Mes esame pilnai pasiten- 
kinę, kad savo duosnumu 

Editor_b. Pruseika Ass’t editor V. Sąjungos namui Bl’Ooklvno 
. --------------------------- socialistai ir jų prieteliai
Yearly subscription rates: in U. S. pralenkė Visas kitas kolioni- 

$2.50, to foreign countries $3.50 1 - -

"I . .
March 11, 1914, at the Post Office' 

at Broklyn, N. Y. under the Act 
of March 3, 1879.

jas. Mes, draugai brookly- 
Entered as second class matter'kiečiai, gražiai iŠPlldėmO 

savo pirmą priedermę, bet 
mes turim žinot, kad tai ne 
pabaiga. Reikės daug ener
gijos, daug pastangų padė
ti, kol išbudavosime rū
mus. vertus musu Sąjungos 
garbės ir reputacijos.

“Laisvė” kiekviename sa
vo' numery, greta antgalvin 
deda agitatvvišką obalsį 
naudai Sąjungos namo. 
Mes manom, kad ne 
“Laisvės” bendroves dali
ninkai, bet ir minios musu 
skaitytoju mokės sunrasti, 
kain svarbu LSS. turėti sa
vo liaudies namą.

“Kovos” red. nenustygs
ta ant vietos. Zurza ir kan
džiojasi. Ligišiol dar “Lais
vę” neužkabinėdavo, bet 
dabar jau ir ant musų laik
raščio pradeda dūkti.

“Kovos” n-ry 51 skaitom 
pranešimą, kad dabar, gir
di, jau ir “Laisves” bendro
vė pradeda traukti į šėri- 
ninkų eiles nesocialistus.

Iš kokio šaltinio pasėmė 
“Kova” šią informaciją— 
nežinom. Gal vėl iš kokio 
privatinio laiško, a” iš pri
vatinio pasikalbėjimo. Juk ji 
pusėtina specialistė tos rų- 
šies manevruose.

Rodosi, jeigu jau “Kova” 
norėjo ką sužinot apie šė- 
rininkus, tai ji galėjo kreip
tis į “Laisvės” board-direk- 
torius, arba į “B-vės” pirmi
ninką. Tuomet ji butų paty
rusi, kaip dalykai stovi. Bet 
jai. mat, kas kita rupi...

Tai redakcijai mes ve ką 
galime pasakyti: “Laisvės” 
šėrininkai yra nė kiek ne
prastesni socialistai, negu 
jūs patįs. Tik viena išimtis 
“Laisvės” redaktoriui žino
ma: tai drg. K. Steponavi
čius iš Cliffside, kuris nese
niai prisiuntė pinigus už 
serą. Tas drg. dar nėra 
partijos narys, bet prisira
šęs prie “Laisvės”, jisai 
jau sutvėrė savo miestely 
LDLD, kuopą ir tuoj ten 
'bus sutverta LSS. kuopa. 
Apie tai pasirunins pats I 
drg. Steponavičius ir kiti 
jo draugai.

Tai viskas, ką mes jum 
galim pasakyt. Žinote ka, 
vyručiai: ažuot jieškoje kri
slelio savo artymo akvie. ar 
neverčiau butų pasidairyt 
apie save, benepamatysit 
jūs rąsto.

da dirbti, prisižada 
ti dešimtą nuošimtį 
'savo uždarbio taip 
i kol .streikas tęsis,
Jmums užjaučia ir pašaliniai 

žmones, A. Daukšys, kar- 
čiamninkas paaukavo $30 ir 
E. Grinkevičius, valgyklos 
savininkas $5. (Abudu 
tiniai.)

Presos komisija
J. Matiiošaitis,
P. Montvila,
B. Menderis,
A. Sedekerskiutė,
Z. Jakimavičienė,

vie

MOTERIMS NAUJIENOS.
NAUJOS KUOPOS PROG- 

RESYVIO SUSIVIENI
JIMO.

Paterson, N. J. 16 d. gruo
džio čionai kalbėjo L. Pru
seika. Prakalbas buvo pa
rengusi Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų draugija. Prakal
bose dalyvavo tik 7 motorįs 
ir, kalbėtojui paraginus, vi
sos jos, kaip viena stojo prie 
Lietuvių Moterų Progresy- 
vio Susi vien j imo, su tverda
mos kuopą.

Tegyvuoja, teauga naujoji 
kuopa.

McKees Rocks, Pa. — 24 
d. gruodžio, LMPS. kuopa 
laikė savo susirinkimą. 
Kuopoj dabar tėra 8 narės, 

i Pasirodo, jog musu moterjs 
I gal Sukrus smarkiau veik- 

Yorke ir apielinkėj ti, nes susirinkimus nutarė
generalis streikas eina pa- laikyt kas mėnuo.

Kriaučių 
streikas

New

sėkmingai.
streikierius
Streikierių
Vienu žodžiu sakant, strei-
kieriai yra pasiryžę kovo-

Tvarka pas Drg. J. Karosas paaukavo
pavyzdinga, kuopai knygą finansams ve

li pa s pakilę sti. Kitas draugas paaukavo 
protokolinę.

Moters Sūnus.

irių turinio — žinot ką ii na- kurie ramiai pikietania 
darė? Ogi leidosi spėti ir Tarpe areštuotų keturi lie-

Kunigas nedrąsiai užklausė:
— Ar nenori išeiti pasivaikščiot, kadį 

plačiau apie tai pasikalbėjus?
Valkata piktai atkirto:
— Po šimts velnių! Juk aš ir atėjau ne 

ko kito, kain tik pasikalbėti!
Jiedu išėjo pasivaikščioti j lauką, apso

dintą alyvii medžiais. Jau buvo prietemiai,

ir jis tam tikėjo, iki man nesukako penkio
lika metų. Sulaukus penkiolikos metų 
amžiaus, aš tapau perdaug panašus į tave 
ir tas niekšas manęs išsižadėjo. Tokiu bū
du man ir suteikė jo vardą —Pilypas O- 
giustas; jeigu aš bučiau turėjęs laimę už
gimti nepanašus į tave arba bučiau buvęs 
sūnumi trečio kokio nors ištvirkėlio, kuris 
nebūtų parodęs savo akių, tuomet bučiau 
tapęs priimtu sūnumi grafo ir senatoriaus 
de-Pravalono ir vadinčiausi jo pavarde. Aš 

pats save pakrikštijau “Nelaimingu”.
— Iš kur tu apie tai sužinojai?
— Mano akyvaizdoj tarpe motinos ir 

niekšo iškilo ginčai ir buvo velniški gin- 
visas nuodėmės į

viršų iškėlė, o aš, velniai mane butų ank-

gi

to
čai, viską išpasakojo,

viską sužinojau.
Kunigas negalėjo nusiraminti, visokios 

mintis, visokie atsiminimai, kaskart ėjo

Kunigas pradėjo drebėti, pažvelgė į dangų 
ir pamatė, kad visi medžių lapai dreba taip, 
kaip jis. Baimė vis didinos. Tuomet jis min- . , ------ ----- ----------------- ------------------------ ---------- ---- Pi 

limi pradėjo kalbėti maldą, kurią visi ti-,_(^(^n^ ^biau kankino.Oras pasidarė troš 
kintieji kalba, įpuolę į kokią nors nelaimę, 
šaukdami: “Viešpatie, neapleisk i.„. 
šioj sunkioj valandoj.”

Ištaręs šiuos žodžius, vėl prabilo:
— Vadinasi, tavo motina mirė?
Sakant žodžius “tavo motina mirė”

nauji skausmai suspaudė jo širdį, naujos 
žaizdos atsivėrė ir susiliejo su senomis, per 
visą laiką neužgijusiomis. Jis prisiminė, 
jaunystės dienas, tą laimingą gyvenimą,! 
Irnnmnf gazL-hi qii in o'vvnnn ii* kuris išnyko 
kaip durnai, palikdamas vien tik kančias.

Jaunas žmogus atsakė:
— Tait) kunige, mano motina jau mi

rus.
— Ar seniai?
— Jau tris metai.
Ir vėl kunigą apėmė abejones.

— Kodėl tu manęs ankščiau nejieškojai, 
jeigu ji tris metai mirus?

Sūnus valandėlę pamąstė.
— Negalėjau... Buvo įvairių kliūčių...

Atleiskite man, jei aš pertrauksiu šį prisi
pažinimą, o paskui smulkiai išdėstysiu ir 
suteiksiu visas žinias, kokių tik reikalausi
te, o dabar turiu pasakyt, kad aš nuo vakar 
ryto dar nieko nevalgęs!

Tik dabar senelis užsidegė gailesčia ir

manos ^'s, kaip jį viskas smaugte-smaugia ir pra-į 
■dėjo bijoti, kad visiškai nepasmaugtų. Vai- ■

dį. Tarpe saves ir šio žmogaus, tarpe savęs 
_ ! ir savo sūnaus, jis matė didžiausią bedug-' 

'nę, pripildytą visokiomis niekšystėmis, ne-' 
'dorybėmis ir iš tos bedugnės veržėsi nuo
dingi gazai, troškinanti jį. Nejaugi čia 
mano sūnus? Jis vis nenorėjo tikėti, sten
gėsi nusikratyti tą mintį, kad valkata, ku
ris priešais jį sėdi ir valgo jo sūnūs. Rei
kalavo prirodinėjimų, norėjo viską sužino-1 
ti, viską išgirsti ir pergyvent visas kan-' 
čias. Taip besikankikant, vėl prisiminė lau-! 
kas alyvų medžiais apsodintas ir vėl pra-i
!-• . v Y ♦ v idėjo mintimi šaukti: “Viešpatie, viešpatie, 
neapleisk manęs šioj sunkioj valandoj!”

Pilypas Ogiustas, išsrėbęs sriubą, 
klausė:

— Ar kunigas daugiau nevalgai?
Kadangi virtuvė buvo atskiriame 

moly ir tarnaitę negalima prisišaukt, 
dėl kunigas pasikabino ant sienos chinišką 
būbną ir kada reikdavo ją pašaukti, pradė- 

, davo į jį mušti. Ir dabar jis atsistojo, pa
siėmė plaktuką ir kelis sykius sudavė į .

, būbna.
Tarnaitė įėjo į kambarį. Ji buvo susi

raukus, pikta, žvalgėsi po kambarį ir žiu
rėjo j valkatą, kaip kad žiuri ištikimas šuo,

uz-

na- 
to-

sieitų streikuoti,
Mes pilnai esame įsitiki

nę, kad po šiuom streikui 
vargiai liks bent kiek New 

j Yorke ir jo apielinkėse ne
organizuotų dirbtuvių, nes 
nuo pat pradžios streiko 
mums matosi puikios pa
sekmės, kokių praeituose 
streikuose nebūdavo galima 
pastebėti, 21 d. gruodžio 
pavyko išvesti į streiką Ro
gers and Peet Co. dirbtu
ves, kuriose dirbo virš 1000 
darbininkų. Reikia pažymė
ti, kad virš minėtos dirbtu-

PRANEŠIMAS.

Nedėiloi, 31 d. gruodžio, 
69 So. Park iv kampas 
Front gatvių, Elizabeth, N. 
J., bus konferencija LSS. 
IV Raiono.Pradžia 9:30 vai. 
-y (e. Visi delegatai malonės 
j laika pribūti, nes turime 
abai daug svarbių reikalu.

LSS. IV. Rajono Sekrt.
D. Pilka.

“Laisvėje” tilpo keli drg., vės niekuomet nebuvo orga- 
Barabošiaus strainsniai a- nizuotas ir nei viename 
pie kairiųjų Amerikos sočia- ‘ streike nedalvvavo. Liko ne
lįstų propagandos lygą. Išimta tiktai koteriai, bet u- 

kuri užimta dabar , niia darys viską, kas bus 
kote- 

fir- 
kont-

“Kova”
barniais ir kandžiojimais galima, kad išimt ir 
“Laisvės”, “Naujienų” ir riai, ir priversti 
“Keleivio”, žinoma, pražiop- ma pasiduoti unijos 
sojo tą judėjimą, nors ji ir rolei.
bažiiasi esanti “dairiųjų re-’ 
voliucijinių” soc. 
Žinoma, kandžioties daug 
lengviau, negu parašyt rim
tą straipsnį ir sekti gyve
nimo bėgį.

Pamačiusi “Laisvėje” Ba- 
rabošiaus straipsnius ji, ro
dosi turėjo pasidžiaugti, 
kad šis laikraštis informuo
ja savo skaitytojus apie kai-1

Policijos žiaurumas pasie- 
su 

pikietais apsieina žiauriai. 
Be to, dar turi kompanijos 
prisisamdę valkatų apgink
luoti) lazdomis, kuriais už
siundo, kad užpultų ra
miai pikietuojančius strei
kierius.

' Kada streikieriai valkatų 
riųjų pronagandos Ivgą. Bet užpulti, pradeda gintis, tuo- 
kas tau davė! Negalėdama met policija areštuoja ne

. organu, t - ~v. . . . .1 •5 ke augsciausio laipsnio,

MELROSE, PARK, ILL. 
Pranešimas.

31 d. gruodžio, Frank ir 
James svetainėj, bus prelek- 
cijos Lietuvos Šunų ir Duk
terų draugystės. Skaitys 
medicinos studentas A. 
Montvidas temoj ‘Sveikata 
ir pašelpinės draugystės.” 
Pradžia 3 vai. po pietų. Į- 
žanga vyrams 10 centu, mo
terims dykai.

Rašt. A. Staseviče.

Telephone ureenpoint.

Dr. H. Mendlowitz
371 Berry Street

Gydau ligonius Įvairiomis ligomis, 
o ypač mano epeciald 

tai moterų li£O*».
Gerai įsitemykit adresų:

271 Berry St., Brooklyn,N.Y 
" Kampas So. |-mos gatves.

— O, nelaimingas mano kūdiki!
Sūnus pagriebė ištiestas rankas, . ....

gniaužė minkštus pirštus ir pradėjo spaus- jausdamas savo gaspadoriui kokią nors lie
ti.

Valandėlę patylėjęs su šypsą ant vei
do, kuri per visą laiką neišnyko, jis tarė 
seniui: 1

— A! Aš ištikro pradedu manyti, kad 
mudu susikalbėsime!

Kunigas vėl pradėjo žingsniuoti.
— Eisime pietauti, — tarė savo sūnui.
Nors kunigas buvo apimtas liūdesio, 

vienok prisiminė apie pagautas žuvis, iš
virtą su ryžiais vištą ir pradėjo mislyti, 
kai]) gardžiai valgis jo sūnus, kuris antra 
diena jau badaują.

Gaspadinė, nesu laukdama sugrįžtant, 
nusiminė ir sykiu supyko, nes pietus užša-

Kunigas, dar neįžengęs į namą, sušu
ko :

— Margarieta, nunešk stalą į didįjį 
kambarį ir paduok pietus del dviejų. Tik 
greičiau tą atlik!

jos ponas, pietaus sykiu su valkata —va
giu.

Kunigas, nieko nelaukdamas, pats pra
dėjo viską kraustyti į kitą kambarį.

Praslinkus kelioms minutoms, viskas 
tapo perkraustyta į atskirą kambarį, jis 
sėdėjo priešais valkatą ir, žiūrėdamas į jį, 
laukė paduodant pietų.

ui.
Vos gaspadinė spėjo padėti ant stalo 

sriubą, valkata griebėsi už jos ir pradėjo 
srėbti. Kunigas, nejausdamas alkio, ma
žiau valgė, bet daugiau žiurėjo į sūnų.

Praslinkus kelioms minutoms, paklau-

laimę. Rodosi ji jautė visą tą dramą, visas 
tas sunkenybes, užkritusias ant kunigo.

■ Rankose laikė torelką su iškeptomis žuvi- ’ 
mis, nuo kurių ėjo labai gardus kvapas. 
Kunigas paėmė šakutes, išėmė iš torelkos 
geresnę žuvį ir dedamas ją ant Pilypo to
relkos, tarė: i j 

— Šiandien aš pats pagavau šias žuvis.' 
Šiuos žodžius jis ištarė išdidžiai, tar

tum užmiršęs visus savo sielos skausmus.
Margarieta, padavus žuvis, stovėjo 

prie stalo ir žiurėjo į valkatą.
Kunigas tarė:
— Eik ir atnešk mudviem vyno, tik 

paimk pačio geriausio, balto korsikaniško 
vyno!

Tarnaitė išgirdus, tokį palienimą, su
siraukė, ėmė po kambarį vaikščioti ir neno

— Kai]) tavo vardas ir pavardė?
Žmogus, išbaigęs sriubą, ir truputį nu

malšinės alkį, pasidarė daug linksmesnis 
ir pradėjo juoktis.

— “Tėvas nežinomas”, todėl aš kitos 
pavardės negalėjau pasiskirti, kaip tik 
motinos, kuri, be abejonės, jums yra žino
ma, nes manau, kad negalėjote užmiršti. 
Apart pavardės, turiu du krikšto vardu, 
kurie, teisybę sakant, man visiškai nepri
tinka: “Pilypas Ogiustas.”

Kunigas pabalo ir neaiškiu, tartum už
kimusiu balsu, sušnabždėjo:

— Kodėl tau paskyrė šiuos du vardu?

sykiu piktai sušuko:
— Eik greičiau ir atnešk du buteliu 

vyno!
Vaišindamas jis ką nors vynu, — o tą 

darydavo labai retai, — visuomet vieną 
butelį statydavo svečiui, o kitą sau.

Pilypas Ogiustas nudžiugo ir pusbal
siai prabilo:

— Velniai žno, kokia gera mintis jam 
į galvą atėjo! Labai seniai aš panašiai pie
tavau !

Praėjus dviems minutoms, tarnaitė su
grįžo su vynu. Tos dvi minutes kunigui pa
virto savaitėmis. Jis troško kogreičiausiai 
viską sužinoti, viską patirti.

Buteliai buvo atkimšti, bet tarnaitė 
nėjo iš kambario ir nenuleido nuo nepažįs
tamo žmogaus akių.

— Dabar gali eit į virtuvę ir dirbt sa-

Tarnaitė nudavė negirdžianti jo palie
pimo. Tuomet jis piktai sušuko:

— Man rodosi, kunigas turėtum dasi- 
protėti. Kada tu pavarei motiną, ji norėjo 
pertikrinti tavo draugą, kad a5 —jo sūnus

K. LIUTKUS 
111 GRAND 8T„ 

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

rai neri, kad gerai ikrą- 
dytum, pirk akrybžlta, mark* 
kiniui ir vleuo aprtdalua

K. LIUTKŲ.
Apje gerumą tavore Ir teU 

i’utuma kainų, neralkalia^a 
tlrtla. Nesą viii brocklyui®- 
#iai gerai žino, kad pigiau b 
gcri&K niekur negauni, kaip
?af

Lietuvių Unijos
Muzikantų 

BENAS. .
Visiems gerai žino

ma, kad Unijos muzi
kantai sutaiso geriau
sią muziką dėl įvairių 
teatrų, balių ir pasilin
ksminimų. Visada kvie
skite unijos muzikan
tus. Ofisas 73 Grand 
St., Broklyn, N. Y.

Repeticijos atsibuna 
kiekvieną seredos va
karą, 73 Grand St.

Ateina Linksmos 
KALĖDOS.

Ateina laikas prezen- 
tus pirkti, tai yra gera 
proga dėl Brooklynie- 
čių, nes mes turime vi
sokių AUKSINIŲ IR 
DEIMANTINIŲ žiedų, 
špilkų, laikrodėlių. Pas 
mus galima gaut, arba 
užsisakyt daug pigiau, 
negu kitose krautuvėse, 
todėl kad mes už savo 
tavorą gvarantuojame. 
Jeigu butų kam reika
linga, tai nepamirškite 
musų adreso:
BALAUCKAS IR

BUCHINSKAS.
119 Grand St. 
Brooklyn, N. Y.

Visiems žinotina
MOTERIŠKŲ 

DRAPANŲ

KOSTUMIERISKAfi

Šiuomi pranešu, kad aš persikS- 
' liau naujon vieton. Siuvam ant už
sakinio (ordelio) įvairias drapanas. 
Taipgi užlaikome ir gatavų. Nuoae- 
niai jums žinomas kriaučius.

P. S. SHERTVITIS, 
(Sharry)

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

(98-108)

SUČĖDYK PINIGUS 
IR SKAUSMU

mudu vienu!
Tarnaitė išėjo.
Pilypas Ogiustas godžiai valgė žuvi; 

tėvas žiurėjo j jį ir stebėjosi iš jo ansileidi- 
mo, murzinamo ir nupuolimo, negalėdamas 
suprasti, kad žmogus, taip panašus į jį gali 
tokiu tapti!

Valgis gerklėj strigo, negalėjo nuryti. 
Norėjosi kogreičiausiai pradėti kalbą, ku-

baigti.'
Pagaliaus, netekęs kantrybes tyliai už

klausė:- .

Bjauriausias skausmas dantį | 
sustabdomas aatiyk. ItTRAU- 
SIMAS dantiM atllokamaa ko< 
mažiausio skausmo. Artistiš
kas '‘bridge” ir “plato” darbas | 
atliekamas mano moderniška- 4 
mo ofiso ui prieinamą kalną. <

DR. J. LIEBERMAN i
DENTISTA8 j

408—110 So. 2nd St, ,
Brooklyn, N. Y. ,

Telephone Stagg MN.
Kalbamo Lietuviškai, Lenkiškai 
Ir RusiškaL

AR JUS ŽINOTE?
Ar žinote, kad pas mane galima 

• žriprenumeruoti visus eocialistifikua 
laikraščius ir galima gauti viso
kių knygų. Kas pas mano 
užsirašo, tas gauna puikias dovanas

V. JUŠKATTIS.
1560 Quarry ava. N. W.



■

WORCESTER, MASS.
10 d. gruodžio, 1916 m. 

Gcrb. Laisvės Redakcija!
Draug su vardais rinkė-

minėsiu. Po jo kalbėjo ang- sukui su prakalbomis, čia 
las ir P. Kazlauskas, pasta- jau ėjo gandas, kad 11 d. 
rasis ne tiek kalbėjo, kiek gruodžio, 1916 m., bus su 
šaukė ir spardėsi. Vėl kalba Bulota debatai. Žinoma,
p. Baniulis: skaito sandoros dauguma patikėjo. Supran- 

žmo-1programą ir ant galo papra- tania kitaip ir negalėjo būti, 
jie šo užduot klausimų. Bet kuomet kalba plačiai apie 

apgavystė čia vyras apsiriko, nes kri- tokius dalykus patįs prakal
ki! rių tika ir užmetimai pasipylė bų rengėjai. O ko responden
ts ne- Iš syk dar manė pašaipa at- tams ir laikraščiams valia 

sakinėt, bet matydamas, pranešti apie nykstančius 
kad su tais “rėksniais” pra- dalykus. Užtat čia nėra ko 
sidėjus gali būt riestai, pa
sigavo kepurę ir 
Klausimų neatsakė, 
surinko $6.30. 

♦ ♦

Mazaikas,. Backus, J. Jasu- 
kevičius ir N. N. $12.00.

Po 50 c.— V. Norkevičius, 
J. Juskevice, ir Grinevičia, 
L. Monkevičia, M. Kudarau- 

jų aukų Liet. D., vardu J. skas ir W. Vikuzas $3.00. 
Pupio, “Laisvės” Red. buvo Smulkesnių aukų $5.57. 
pasiųsta vardai aukavusių ■

duotų valdyti ir už tai jie 
prižada jiems čielą dangaus 
karalystę po smert. Taigi 
yra tokių žmonių, kurie 
ir nori karaliais tapti. Bet 

«—-----—« 'su iaiku ir tokiems
užklausti, kodėl jo partija nėms akys atsidaro ir 
viską atiduoda j 

:jeigu jis juos 
vergijos palaikytojais.

16 d. gruodžio

V KORESPONDENCIJOS V

APSISAUGOKITE 
APGAVIKO.

Pastaruoju laiku gavau 
keliatą laiškų iš New Yorko 
ir apielinkių su nusiskundi
mais, kad juos apgavo Mo
tiejus (Matas) Jankauskas, 
todėl priverstas esu viešai 
apie jį atsiliepti.

M: Jankauskas, gyvenda 
mas Minersville, Pa., papil 
ęle kriminališkus prasi že n 
gimus ir pabėgo į Brookly-! 
ną. Dabar, kaip girdėti, jis 
ten visokiais budais apgau
dinėja žmones.

12 gruodžio, tas apgavi
kas Paterson, N. J. apgavo 
tūla vaikiną, kuris irgi pas 
mane kreipėsi, klausdamas 
apie jį.

kunigams, pamato, jog tik
pripažįsta su tokiais prižadais,

■ ‘ ( j patįs žadėtojai dėl s
Lietuvos sirūpina pasigamint, o tik

Sūnų ir Dukterų draugystė kitiems perša.
■surengė prakalbas specia
liai moterims. Kadangi die
na pasitaikė labai šalta, to
dėl moterų atsilankė tik 7. į

ROCHESTER, N. Y.
Gruodžio, 17 “Aido” cho-

____ .. ___ j vieno
Mo- .veiksmo drama “Kontribu-

i Kalbėjo L. Pruseika. Kvietėjas state ant scenos 
'sutverti Lietuvių
■ c?..^ Progresyviu Susivie- ei ja”. Paveikslėlis paimtas iš 
nijimo kuopa ir visos 7 mo- dabartinės kares gyvenimo, 
toris prisirašė prie jos. todėl publikai labai patiko.

Tykus. Aktoriai savo roles atliko 
labai gerai. Buvo daugybė 
ir kitokių pamarginimų, 
kaip tai: “Aido” choro dai

rai pgi 
kun.

Kasakaitis ta vakara labai 
iškeikė ir

toris prisirašė prie jos.

BINGHAMTON, N. Y.
Susivienijus Lietuviu' , . .

Kliubui su Lietuvos Duktė- ;n°s>Jn(nu>L\gai ir tt. 
rų draugyste, tapo paskir- 

Todėl pranešu visiems, kas tas ir naujas vardas, — už- 
jis per vienas yra, kad vardyta: ' ‘ 
ateityje apsisaugotumėte, i

J. čiudinis. ja.” Nauja draugija
M. Jankausko dėdė, i 

Minersville, Pa.
Nuo red.—Motiejus Jan- 'gaus pašelpos 8 dolerius, 

kauskas, būdamas Brookly- i kurie mokės 1 dolerį, 
ne, i 
ir dabar tie žmonės 
jo, kad suareštavus, 
kas žino, kur jis gyvena, lai i 
praneša “Laisvės” redakci- paiku surengti parkalbas ir į 
jai. balių.

: “Lietuvių Darbi-
Ininku Susišelpimo Draugi- 

. turės 
idti skyrius pašelpoje, kurie 
■mokės .50 centų mėnesyje,— 

o
. gaus

apgavo keliatą žmonių [15 dolerių pašelpos per sa- 
jiesko (vaitę. Patartina visiems vie-1 
Jeigu tos lietuviams į ją prigulėti.

Draugija nutarė greitu

išbėgo.
Auku v

pasiųsta vardai aukavusių ■ Viso suaukavo $36.57.
29 spalio, ik šio laiko dar Lapkričio mėnesyje per 
nepatčmyta, kad butų tilpę, LŠF. Kom. pasiųsta į Lietu- 
todėl išnaujo pranešu, pasi- vą $200.00 pasiųsta suma 
tikedams, kad į “Laisvės” priskaitytos ir šios aukos, 

lartimiausį numerį neatsisa
kysite patalpinti.

LŠE. kom. narys
J. Vitkauskas.

Vardai ir pravardes ypa
tų aukavusių dėlei nukentė
jusių nuo karės, 29 d. spa- is Mahanoy City, Pa., pas
ijo, susirinkime prisirengi- ,kyre $20. išleidimui knygos 
mui aukų rinkimo Liet. Die-> “War — What For?” Drau-‘ 
noje. Aukavo: gystei bus pasiųsta 20 egz.

J. Kanapkis $3.50; P. Gu- minėtos knygos, 
daviče $3.00; P. Machiulskis 
$3.00; N. J. Meskus $2.50; ho, varde 
J. Kazlauskas $2.00; P. Vai- komiteto 
tiekųnas $2.00. Po $1.00 —K.!

nes j Vitkauskienė, O. Tekoriūtė,
Antras kalbėjo V. Vai t- J. Jetužis, J. Pranaitis, J.

kus. Jis irgi verkdamas už- Jusauskas, K. Gasparonis, 
sipuldinėjo ant socialistu,,^ Maitišius, J. Vesockis, A 
kad jie nesidarbuoia dėl 
Lietuvos, nenori būti lietu
viais ir tt.

nė stebėtis.
Clevelandietis.

LŠFK. narys, J. Vitkauskas, 
24 Ward St

Worcester, Mass.
BRONX, N. Y. ,

17 d. gruodžio buvo pra
kalbos ‘Švento Izidorio 
draugystės. Kalbėjo Liut- 
kauskas iš Brooklyno. Pasa
kojo neva apie įvairias par
tijas bei srioves, nusiskundė, 
kad tos srovės bei partijos 
nieko neveikią del Lietuvos' 
labo ir ant galo gerokai pėrė 

‘'į socialistams, kurie, 
čioj žuvį su bulvėm. Tokius gL’dh ant žemės nori tojų 
argumentus vartojo prieš ives^ n> tuomi kvailina zmo-

J. A. Svyrūnėlis

Balsys
U. Kliu

Pagaliaus drg. P. 
tapo priimtas į L. 
bą. Kaip jau pirmiau buvau 

‘ 'rašęs, kliubo board of direk
toriai J. Smaliukas ir H. Ža
liukas nenorėjo priimt, nes 
rado Balsį negeistinu. Mat, 
atgal du motu H. Žaliukas i 
matęs Balsį valgant pėtny-| ,u

AČIŪ.
Laisvės Sūnų draugystė

*• 1111 iv. i i cu o v<vi tsavo parapiio- n4 7 ((
v - . ,J . Bals tuodu ponu,nams užgynė eit j ta vakara

Bet. kai]) tyčia publikos pri
sirinko pilna salė. Pirmei
viai dabar mano, kad apie 
kiekviena, teatra Kasakai-1 
eini reikia iš anksto prane
šti, nes bažnyčioj išreklia- 
.mavus, daug daugiau žmo
nių susirenka.

Visur Esantis.

Už parėmimą musų dar-
LDLD. Centro 

ištariu Laisvės 
Sūnų draugystei širdingą 
ačiū.

LDLD. Sekrek
J. Benesevičiutė.

MONTELLO, MASS.
Gruodžio 10 d. “Ateities” 

red. A. Rimka skaitė pre- 
r | Gruodžio 17 d. buvo LSS. lekciją temoje “Psicholiogi- 

kuopos metinis susirinki- nio auklėjimo pamatai”;
1 mas, kuriame tapo išrinkta rengėjais buvo L. T. Namo 

nauja kuopos valdyba, bu- (komisija. Tema svarbi, bet 
tent org. S. J. Pempė, sekr. prelegentas prastai atliko 

' J. Sasnauskas, ižd. I. Vėžis, užduotį ir vargiai bent vie- 
fin. sekr. J. M. Kaminskas nas susirinkusiųjų užsiin- į 
ir literatūros agentai A. teresavo. Gal prelegentas ir' 
Braždžionis ir O. Šimoliuniu labai nori, bet negali per- 

,tė. Linkėtina naujai kuopos duot publikai tą ką pats su- 
i valdybai energiškai darbuo- pranta. Žmonių buvo į 400, 
tis tarpe vietos lietuvių ir bet veik visi išvaikščiojo, o 
drauge su visais kuopos na- likusieji snaudė, arba žiurė- 
riais dirbt labui darbininkų jo į duris.

r . - „ < , i išsiliuosavimo iš po kapitalo *Laisves” Adm. jung0 . .

APLA. NARIAMS.
Kadangi Centras yra 

mokėjęs už organą tik 
January 1. 1917, tai nuo šio į
numerio visiems nariams 
♦organas bus sulaikytas. Tai- i 

kurie norit imti organa ir 
aut kitų metų, malonėkit 
tuojau prisiųsti užmokesti 
$1.25. Kurie nepasiskubins 
u/Jmokėti, tiems šis nume-l 

bus paskutinis. Pinigus 
skit “Laisvės” Adminis

tracijai, nes i Centrą jau 
nereikės mokėti. 

a

AKRON, OHIO.
“Laisvės” Nr. 94 Akrono 

merginos savo proteste sa
ko, jos neveikią nieko del 
to, kad vaikinai jas igno- 
.ruoja, susideda su vedusio
mis, o merginas paniekiną, i 

i Jai yra netiesa. Merginu 
,čia niekas neniekina ir ne 
ignoruoja, kur jos gali at
likti užduotis. Jeigu prie 
lošimo ima vedusias mote
ris, tai tik dėlto, kad jos tin
kamesnės už merginas tam 
darbui. Beto, merginos tan
kiai apsiima ir vėliaus ne 
išpildo savo prižadėjimų, o 
tas rengėjams blėdį daro.

Pačios protesto autorės 
(rašėios) P. Jesiuniutė ir’ 
M. Jonaitukė viena vakara 
buvo apsiėmusios dainuoti, 
bet kada pirmininkas pa
šaukė, jau jų nebuvo. Kas' 

(ten pranešė, kad išėjusios ' 
lenku balium

Tam pačiam 
lėšti (dėl kurio tas protes
tas tilpo) buvo kviečiamos pe]nai 
merginos, viena buvo jau ir Tn,ls id

katis. Pastarasis lietuvius' 
iškėlė į padanges, o kitas 
tautas, ypač lenkus, išnieki-. 
no. Ant galo kvietė visus 
darbuotis, kad Lietuva liktų 
neprigulminga.

J. J. ž’kas.

PITTSTON, PA.
Pramušta pirmi ledai.
Gruodžio 14 d. Lietuvių 

Knygyno Draugija surengė 
vakarą •— pirmu kartu ad
ventuose. Scrantono 2-ros 
mopos LSS. Dramatiškas 
Ratelis sulošė juokingą ko- 
nediją “Daktaro Kabinete '. 
Sriegtam, puikius namargi- 
limus atliko paneles Pieta-: 

iriutės iš Wilkes Barre, Pa.
. ir šiaudinės skrybėlės laido-j 

.. . I tuviu dainą sudainavo drau-j
veikalėliui g.as Urbaitis. Iliustracijas

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBERNIJOSE, 

, K’TRIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAL,
Ftr m tisų banką galite pagelbėti esto giminėms bd pailsto- 

m!tmi užimtose vietose vokiečiais. Męu turime

Sutartį su Vokie “os Banka
Berlin*, todtl galime persiųsti p nigua J tas vietas ant esmes ao- 
augščlau 800 markių (apie r25 rubliai).

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

Norėdami gauti daugiau informacijų krelpklUe ypatlikai ar ra
šykite laišką pas

HENRIKAS C. ZARO, Bankieriut
Metropolitan Saving Bank Building

No. 1 T-’rd Ave. cor. 7th St, New York City

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

UŽTVIRTINTAS IR LAIKOMAS 1’0 PRIEŽIŪRA BANKINIO SKYRIAUS 
PLNNSYLX ANUOS VALSTIJOJ.

.13, sandoriečiai 
Pirmiau 

mies- sakė kalbėsiąs p. Liutkaus- 
džia, bet veikia — juda. Pa-'to katalikai labai didžiuoja- kas iš Brooklyno, bet tam 
rapijonai pastatė kleboniją gi. kad vargais-negalais bai- nenribuvus, buvo atvykęs p. 
ir prie jos pridūrė saliuną. ’gia sulindyti dievuliui bu- Vitaitis, bet ir tas nekalbė- 
Dabar ten kas antra diena [veinę sklene, nes augščiaus jo. Mat, publikos susirinko 
prakalbos; kalba kunigas skleno nebeįstengia namo 
Švagždis, ir kalba įvairiose linvti. Jau ir taip baimes 
temose. Jų paklausvti susi- nekuriems paranijonams 
renka tie patys žmones. įbuvo, kada prisiėjo, kaipo 
Norkus paskaito “moksliš- 'užtikrinimą vyskupui, kad 
ką” prakalbą, surinkdamas bažnvčia nebankrutys, už 
iš žodynų tarptautiškus žo- rašvti savo “pranertos”. Už- 
džius,pasaulv žymesniu vna-'rašė vargšai, mat tikisi, įei
tų vardus. Kas neprisidėjo !gu bažnyčia ir bankrutys, 
prie statymo klebonijos ir tai jie užmokesnį už tai at- 
svetaines, tiems kunigas lie- si ims po smert, kad dievu- 
pia nesilankyti nei į svetai- lis iiems suteiks čielą kara- teatras “Du Broliu” pavyko 
nę, nes esąs išnaudojimas Ivstę; tada jie bus net kara- iš visų atžvilgiu: žmonių

parapijos. (liais, tai ka dabar reiškia, buvo į 380 ir aktoriai (LSS. .Nedailu taip kalbėti.

PATERSON, N. J.
Vietos lietuviai nesnau-

« *

Šiais metais musu

Gruodžio 
rengė prakalbas.

—5 moteris ir
Skaitlinė neperdėta, nes čia 
nepriskaityta: kalbėtojas, 
dženitorius ir pora vyrų, 
ką ant stepsų stovėjo. Tai 
matot?.. O dar socialistai 
sako, kad Sandorai publika 
nesimpatizuoja.

’ ♦

visas vakaro progra-1, 
...;o išpildytas atsakau-1 

apsiėmus, bet vėliausjitsisa- čiai kurie tik atsilankė, 
kė. Dabai’ gal bus aišku dėl. |ko pilnai užganėdintais, 
ko moteris imamos lošti, o. PubliPos susirinko veik pil
no merginos. 'na“"’ ' ‘

12 vyrų. I Protesto rašėjos dar duo-’tainet
ne mergino Lietuvių Knygyno” sve-

BOSAK STATE BANK nepaprastai greitu augimu kapitalo, per 
viršiju visus rel.ordusir šiandien prn.kaitcma8.prie didžiausių Penneylva- 
nijos BANKU.

Štai augimas padėlių tik per septynis mėnesius:
^11 d. Lapkričio (Nov.) depazitas

12 ,, Sausio (Jan.), 1910 ,,
30 ,, Kovo (March), ,, ,,
30 ,, Birželio (June) ,, ,,

Gruodžio 1 6d. LSS. 17 kp.

da lekciją, sakydamas: 
“Vaikinai ne tik Akrono, 
bet ir kitų kolionijų, pa-

♦

Patėmijau “Laisvės” na

i 652.316.39
$ 815.515.04 
$1.011.017.68 
f1.137.131.85

Toks greitas ir didelis padėlių augimus aiškiai liudija, kad muap ban
kas turi gerą užsitikejin ą tarpe depazitorip. Ir jeigu jps norite, kad jū
sų sunkiai uždirbti ir sutaupyti pinigai butu pilnai apsaugoti ir išmokėti 
jums ant kiekvieno jusv pareikalavimo, dėkite juos j LOSAK STATE 
BANKĄ.

smerkit ta blogą paprotį tu- mery JOO, kur p. J. Kazake r'. 4- i /-i I r i r/> ri ■» n i-iza z"x t* * • xz • i • i * 1štinti bačkutes su mote- vičius, neva atitaisydamas 
rims, o geriaus suteikit j. s. Vaškevičiaus klaidas, 
mums progą dalyvauti va- c]ar daugiau prirašo mela- 
karuose ir lavintis. gvsčiu. Jisai rašo, kad kun.

Išeitų lyg kad tie vaiki- Kasakaitis 1 d. spalių atida-
karuose ir lavintis. gvsčių. Jisai rašo, kad kun.

nai ir tos moterjs, kurie lo
šia, nieko daugiau nedaro, 
kaip tik bačkutes tuština.

Jeigu norite tiysti pinigas į Rusiją aiba j užimtą vokiečiais Lietuvą 
savo giminen s ar pažystamiems, arba taupinin.ui j Rusijos valdiškas 
bankas, siuskite visuomet per BOSAK STATE BANKĄ. Atminkite, 
kad už $33.00 galite nusiyti 1U0 rublių, kuriuos taip sunku uždirbti 
Lietuvoje.

Laivakortes parduodame ant visv'geriausiu linijų su’yg ketrpanijos 
prekes. Klauskite informacijų. Patarimus suteikiame dykai.

BANKAS turi didelį lietuvišką skyriŲ.
ręs susirinkimą, rekomen
davo visų sriovių veikėjus 
po 4 į komitetą. Tai netie
sa. Socialistai atsilankė į

Jų 
kunigas nerekomendavo ir 

rie tuomi užsimtų, bet kurie j komitetą, tiktai susirinkę 
dalyvauja viešuose parengi- kitu draugijų delegatai so

ne cialistus perstatė, norėdami 
išrinkt, bet kadangi kunigas

BOSAK STATE BANK
434 Lackawanna Avenue, Scranton, Pa.

Tautininkų partiios netu- kad u* prisieitu kada novai- 60 kp.) roles atliko pagirti- Nesakau, kad čia arba ki- susirinkimą nekviesti.
•____ m?_______  i _ 1 • i . — . • •'i .. • • i — i v i n i j .. . __ •______ _i.. ___ • i •____ n__  « • t 'irime. Tiesa, pirmiau buvo gius pakentėti, juk po nai. Girdėt žmones kalbant, tur nesiranda vaikinų, ku- 

keli atsiradę ir pradėję vei- smert atsivalgys ir atsigers, “daugiau panašių teatrų.” 
kti. bet dėl tautos labo visą kaip negyvas bus 
darbą anieravojo kunigė
liui, prisidėdami prie kleri- sklena iau baigia sulindyti, !
kalu. Kunigėlis, nriimdamas katalikiški koresnondentai kalbos sandoriečiu. Kalbėto- ris, kurios lošė ir lošia yra nenorėjo sutikt su socialistu 

—“A- blaivos. ‘ [paduota rezoliuciia, tuomet
Protesto rašėjos matomai, socialistams daugiau nieko

negyvus uus. j
Iš tos linksmybes, kad j

Gruodžio 17 d. buvo pra-
muose ir lošia tuomi, 
užsiima, taip ir tos mote- SULAIKYK

atskalūnus, pareikalavo už- ,nežino nei ka rašvti. Savo jais buvo p. Baniulis 
simokėti i parapiją paskir- [organuos: Chicaginiam ir teities” ex-redk., vienas an-

Bostoniškiame rašo-šukauja glas profesorius (pavardės norėjo nupiešti garbę tiems mliko, kain tiktai atsisakyti 
i daiktus; nežinau) ir vietinis P. Kaz- žmonėms, o gal ir nėr neap- š to komiteto.

Na, ir kalbėjo-gi mąstimą tain parašė.
Aš patarčiau jums, sesės, klausia, kain girdi galima 

Baniulis parode daugiau nekalbėti anie bač- prigerti šliuninės dvasios?
Lietuvos žemlapį, paskaitė ries ir kiti ims apie jas Nagi va kaip: Kaip tiktai 

^en jrięarpa Jš “A i ei- įkalbėti, o tuomet pačioms neuniiegi savo politikos 
tuo-

tas duokles.
Socialistai per raudonąją visokius nebūtus < 

savaitę surprure dvejas pra- vis jiems sannuojasi sociali- lauskas. 
kalbas. Kalbeio Stilsonas ir štai, kun. Mockus ir bodie- oi, oi, oi!.. 
Jukelis. Nemažai išplatinta viai. 
literatūros.

9 d. gruodžio buvo nra- kai vietos lietuviams, 
kalbos klebonijos salei. Kai- kitu miestų lietuviai 
bėio viso labo 1 mokytojas kartais ir patikėti, 
Šalčius. Pasakė kelis kom- panašus stebuklai pasitaiko, 
plimentus socialistams, pa- Bet mus progresyviškoji vi- 
tarkavo ir kunigus, nakriti- sunmonė nenaiso ką mela- 
kavo tikėsima ir paskui sau- giai šneka. Juk iie nekalti, lyg opiumo prisigėręs, 

* ke nrie vienybės. Pasakė, kad jų protą valdo niemuo , piešia žmonėms gražią atei- 
lenkai. atnešdami i Lie- ir jam panašus poneliai, ku- tj, nors pats nežino, ar tas 

tarpu

tąjį kosulį
Tolinus p. Kazakevičius

Nors jų stebuklingi 
prasimanymai yra tik juo- 

bet 
gali 
jog

ties” ir prie to visko pridū
rė, kad viskas butų gerai, 
jei ne tie socialistai. Girdi, 
pasilips ant pagrindų socia
listas ir, nieko nesunrasda-

kad lenkai, atnešdami i Lie- ir jam panašus poneliai, ku- 
tuva krikščionvbę, svkiu ’riems reikia nragwenimo is 
etneše ir baudžiava, o kimi- Žmonių, o tokiems ponams

svkiu riems reikia nragwenimo iš bus, ar ne, o tuom

šavo 
bus sūru. į priešus sukritikuoti,

Gerai, kad merginos pa- jaus pradėk skelbt melngys- 
sirodo spaudoj, bet reikia tos anie juos, denuncijuok 
visgi turėti saiką ir apkal- juos ir akies mirksny nasi- 
bose. ' j jusi esant pasigėręs šliupi-

V. Andriulevičius. nes dvasios.
Kaslink gerbimo Šliupo 

kaino daktaro, aš irgi jį 
gerbiu, bet kaslink jo įran
kiu kovot su savo politikos 
priešininkais, vargiai daug

pirma, n<'£u jisai pakenks syst cinai. Atakų A A 
poJengvMi.mui ir iritacijos prašalinianui, vartok ji

SEVERAS

CLEVELAND, OHIO. 
Dėlei Bulotos-Kapsuko

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

atsakanti gyduolė, suteikianti palengvinimą nuo kosulio, 
peršalimo, užkimimo, spasmodiško smaugulio, oro tidubollų, 
uždegimo ir gerklės skausmo. Kaštuoja 25 ir 50 centai. 
Musų žodžiams patvirtinimui, Rtai jxiduodame neseniai grutą laife- 

k i»: “AS noriu .luina pranešti, knd Sevcros Balsama* pilnai atsako savo 
tikslui. Nuo pirmutinio dožo valkai pradėjo sveikti; jų kosulys išnyko 
ir tie atakai nebesugrįžo. Apie du metai tam tnv* vartojome tąjį 
Uulsaniii nuo kokliušo irgi su gura pasėkose.”

J. Kovateli. Cutohogu^ N. Y.

Debatų.
Dar savaitę lai] 

atvažiuosiant drg
prieš tokių atrastum, kad ji rerb- 

J; S. VaškevičituL

Retkalaujant gyduolių reikalaut Sevoroa Preparatu*. Nu6R>* t ap
tiekę feiurėtt kad gautum ko Mikalanjama. Neimk kitokią feel uiveduo- 

gftuti ko reikataujate, rakjk UmUI |

W. F. SEVERĄ CO* Cedar Rapids. Iowa.
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KĄSNELIAI a

prezentas puikus! Pasiun
čiau ir laukiu atsakymo, uo 

Daugelis lietuvių senber- |kelių dienų gaunu laiškelį 
nių pasakoja, kad ameriko- sekančio turinio: 
nes merginos netaupios ir “Aš matau,

Stubą pentiną.

kad tamsta
jeigu kas su amerikone ap- perdaug pradėjai pinigus ei- 
siveda, tuomet ji vyrą prie^voti. Ypatingai didelę su- 
bankruto privaro. Aš gi sa-.nią išleidai dovanas pirkda- 
kau, kad amerikonės tik i. * ‘ .
tada netaupios ir vaikinus riau padarę 
išnaudoja, jeigu iš širdies ne pasidėdamas juodai _ dienai, 
įsimyli, o tik nori pafulinti. jnegu juos išleidai del dova- 
Tada jos iš vaikinų daug nų... Beje, turiu priminti, 
reikalauja. Pirmiau ir aš kad tamsta pas mane dabar 
buvau tos nuomonės, kad a-. n o a I (11 u m, i c. mus 11 t u i a.

— . , • Try'll i,

merikonės merginos labai

centus į vakarą. Bet žmo
gus gyveni ir mokiniesi.

Sykį susinažinau su dailia 
ir negrinorka, bet tikra a- 
merikonka, mergina. Tai 
b’wo ne mergina, bot anino- 
lėlis.tik i užnakali' raikei o

ms meilumas, švelnumas, 
nandagumas ir lipšnumas.

LAISVI

50,000
VISIŠKAI UZ

DYKA
Ar £si Marmamas

Trii
vyli

RC i 
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LIETUVIŠKA APTIEKA
ftiuomi pranešame, kad gavom* daugybę daiktų, reikalingų iiaa 

sezonui. Pirkdami daug tavom antsyk dėl dviejų aptiekų, galima 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi šita- 
kių vaistų: 1) MIXTURAS, labai geras nuo kosulio vaikams ir dida- 
llemii, bonka 25c. ORRAPH’AS, Linimentas dėl reumatizmo. Boa- 
ka 25 Ir 50c. 8) Tikra lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir 59a. 
ŽUVIES TAUKAI, reikalingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 5) ĮVAI
RUS VAISTAI DEL ATALIGINIMO PLAUKŲ ir TONIC’AS. 6) 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio paodeno, odekolonoe, perfumos ir 
vitokių CREAM’Ų dė! veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas dėl vi
durių. Bonka 50c. Kraujo Valytojaa — bonka $1.00. Mūsų aptiska- 
u* kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atsilaa- 
kyti. Visas persiuntmo lėšas apmokama męa. Siunčiant laiškui, 
vallm» siųsti pinigais arba (įtampomis.

I. SHAPiRG, Lietuvižk&ft Apnckoriut
a:S So, 2nd Street, kumpas UnioB Ao

Skyrius: 745 Driggs Ava., kampais 2nd St., Brooklyn, N. Y.
»V

mas. šimtą sykiu būtum ge
tuos pinigus

Praslinko keturios savaitės, 
užkvietimo vis negaunu.

i sabuną, Įmečiau i telefoną 
nikoli 
ar galiu
Gaunu atsakymą, kad dar 
st’ibą pentiną ir negalima

ir telefonuoiu 
aš pas ją nueiti.

Praslinkus savaitei laiko 
vėl snendinu penktuką 
nėr telefoną klausiu, 
stuba išnentvta. Gaunu

ir
ar

nar palaukiu savaite ir 
vėl prasnendinan penktuką, 
bet tą patį atsakymą ga
vau.

jau praeičiau anejoti, ar 
tik ji neapgaudinėja mane? 
Viena vakarą išėiau pasi
vaikščioti ir sumaniau pra-

anie s tu bos non tinimą. Be
eidamas susitinku ją einant 

kad

C'iin ji ni’ie t^vps nrisiglau- 
žia, tai ir bijai, kad nesu- 
b-ntu. kain cukraus šmo- 
dis, įmestas į karštą arba-

Ji nradėio man pasakoti, 
:ad tu reins daurvbe vm’ki- 
•ų, važinėjus su jais į dide
lis teatrus, iš teatru visi 
idave i viešbučius vakarie- 
.auti ir tam panašiai.
Aš pamislijau, kad ji

nuo manės to nori ir nuta
riau tą nati vakara m'asnen- bu vaikinu ir žiūriu, 
dvti not 30 centus! Tuojausjuonapra^tni ji pati nusinvn-' 
pakalbinau eiti j teatra ir ne 
j nenktukini. bet i gera, de- 
Ž’T>itnVini! Ji susiraukė, pa
sišaipė ir sako:

— Knm bereikalingai eik
voti dešimts centų, geriau 
juos pasidėti!

jau namo ir visa istnriia pa-? 
nasal'nipu cpT’o draugui. Jis 
žardžiai nusijuokė ir pasa
kė:

— Ji p-avo “penteri”, ku
ris no tik stubą. bot ir ją nu- j 
nentino. tndrų dabar su juo-! 
mi ir voikšėioia.

Jau daug laiko praslinko

loukiii, kada tas darbas bus 
užbaitgas ir ji mane pa
kvies pas save.

Tai matote, kokių amori- 
koniu merginu esama tan- 
niu. O jūs drįstate sakyti, 
kad ios netaupios.

Kaip tik stubą išpentis, 
tuomet aš su ja būtinai ap
sivesim- O dabar reikia tu
rėti truputį kantrybės...

Papliauška.

Labai nudžiugau, kad per
simainė, pasidarė tauni, bet 
visgi pagriebau už rankos ir 
nenoromis įsivilkau i teat
rą. Laike rodymo “nikčiu”, 
ji visa laika man išmetinė
jo, kad bereikalo j čia ėio- 
me. Pasibaigus teatrui, dar 
užfnndiiau už dešimtuką du 
stiklu sodės.

Na, ar čia neišlaidos? 
Pirmą sykį su mergina 
siėiau ir jau 30 centų 
leidau!

Susitikau kitą sykį ir 
nedarnas jos taupumą,
klausiau, ar nenori nueiti i 
penktukini teatra ir išgerti 
sodės stiklą ne už penktuką, 
bet už du ir nusę centu? Ji 
vėl man ruščiai atkerta:

— Aš gi tau sakiau, kad 
bereikalo penktukų neeikvo- 
kie, geriaus juos pasidėkie 
juodai dienai!

— Miela drauge, — sakau 
jai, — išleisti dviem penkio- 
liką centų, nieko nereiškia. 
Aš kasdien po tiek galiu 
spendvti ir nenubiednėsiu.

— Padėk tą penkiolika
centų, tuomet per savaitę 
sutaupysi dolerį penkis cen-. 
tus, —atkirto ji man. ’

Tas buvo, ,prieš Kalėdas. q aukso! Nieks nežino!
• • Y j • j Žodžiu sakant.mes,klebonaisumaniau numrkti nrezentą.

Nuėjau į “dešimtštorį”, nu
pirkau už dešimtuką žiedą, 
už kitą dešimtuką branza- 
lieta, už trečią dešimtuką 
Širdelę ir už penktuką šukas. 
Vadinasi, išeikvojau 
85 centus. Bet negaila.

Du nutukę klebonėliai 
Avinėliu piemenėliai, 
Po Kalėdų susiėjo, 
Ir kalbėjo:

“Tokios šventės tai patinka! 
Kožną kvaili darbininką,

Na, ir davė, ir aukavo, — 
Kaip kas, visa turtą savo! 
Kaip kas visai nuogas liko— 
Be skatiko.

Turim alaus, turim vyno,

Esam ponai!..”
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“Tiesa, brolau !”antras tarė, 
“Šventės gero daug padarė. 
Jei kasdien butų Kalėdos. 
Pražūt visos musų bėdos!”

n.'imhiotis priiinmmio <r:tuitos—visi t.’c 
vyrai turi pareikalauti vienų iš tų 
didžios vertybes nicdikališką knygų. 
Knyga ta pasakys kaip vy.ai mukiu 
sava gyvasti, kaip jie įgauna ligas ir 
kaip jiems gali Imli sugražini a svei
kata, stipiurnas iv spėkas friuupii lai-

cnergit 
ta k n s pa mokinimu

i iKožn:is vyras turi pareikalauti umu 
laiku vienų iš tų Stebuklingų Knygų. 
Vyrai, kurio mana alsivesfi, vyrai li
goti, silpni, nerviški ir išnaikinti —

M UI IS,

'►I
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II11:1

r w

r Ja -.m; <1...... ■ I z ' X T c. emimi kokį no. o užsa-
Cy ’ ą r u ; ’ n i \i miilu. - \ 1 yn. i ir norėdami valgyti
T-.-ipi't m kem .inc < <*• p? r i, skanią, puikiai pa-
riam;iua k< iksus v< >e!i’ darytą duoną, tai visados
joms ir kito),ui. :s po!:i- ■%? 7 kreipkitės į mus. Duoną
liams * * * , * 

_ 1̂ 1 : i \ siunčiame ir kitą miestą.

iUNA!, Savininkai
2M CEDFGBD AVt. (Tel. 2876 Greenpoint) BROOKLYN, N. Y.

DR. J. RUSSEL PRICE CO. 
GodotiiKUnii:—Aš esu užint eres 

knygų, umu laiku.
,i Už Dyką Knygos l’asiulyninnii ir umeči

Cj n
' u
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AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ IŠ 
PRIEŽASTIES LIGOS?

metas po metui 
sergančių žmonių.

Diena po dienai, 
užsi.nu gydymu 
I'er:>i latyki!“ syu. kiek aš išlydžiau 
kiek yahnksmiuau 

nimasj n n

LIETU VI A.H
PAGAL NAUJĄ BUDĄ GREIT.GALIU SUJ1ESKOT JUS GIMI
NES. VIETOSE, UŽIMTOSE VOKIEČIAIS, ARBA RUSIJOJE.

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

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

pinigus Ir 'aiškus per mano Banką.
Kas norite atsiimt savo gimines j Ameriką, kreipkitės prie mane. 
Taipogi parduodu LAIVAKORTES - ŠIFKORTES 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 bankus yra gvarantuotus, per New Yorko ateitą, užtat jū« 
pinigai užtikrinti.
Parduodu formas, lotus Ir namus. Padaras ir užtvirtinu visokius 

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

VISOKIOS RODOS-PATARIMAI DOVANAI.
Kreipkitės šiuo adresu:

BANKER JOHN KOVACS
t . Filis: 155 CLINTON AVE.,treet, maspeth. l. l
Rnr»>wBrvaklyw,

SĄŽINIŠKAS ATI,IRIMAS VISŲ KRIKAI, 1.1.

Mr. JOHN KOV A('S,
Brooklyn, K. Y.

Mano mylimas tautieti
Pranešu jums, kad apturėjau nuo ' 

jūsų laišką, ir dekavoju jums mano 
mylimas drauge už tokią lo.>k:j
sujieškojot mano lova. Tapgi prisiun- 
čiu 25 c. už pri: iunlinią laiško, kuri 
apturėjau nuo savo tėvelio iš Rusi
jos. Meldžiu šį mano laišką įdėli i 
laikraštį kad visi žinotu ir pakeltu 
jusi] vardą. Aš skelbiu tą . naujieną 
visiems .savo apielinkej. Meldžiu ne- 
supykt ant manės, kad ilgai nera
šiau jums, nes turėjau svarbų reika
lą, kurio negalima buvo trukdyti.

Su godone, John llomckis, 
22()(> Russell Str. Detroit, Mich.
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G. A. BARONAS, 

McKees

TREJOS DEVYNER10S

TREJANKA
DAUNORUS trejzr.kz 

lietuviška. Saugokitės padirbi 
nių-imitacijų.

DAUNORUS trejanka, t. y. trejos 
devynerios, tai ištikimiausias 
Lietuvių draugas gydytojas vi-

<D
DAUNORUS t re j inkų reikalaukit 

prisiųsdami 35c. į^S^^naS)
IMTVM*

nVWtWKFMnUNWM

iQCWJ.ASAAMi

(A
O
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Tai FAKTAS, kad DAUNORUS aptiekojo 
yni didžiausias sądūlis ir pasirinkimas 
įvairiausių naminių gyduolių, visokių ša*

REIKALAUKIT rašydami, kokly norite nemažiau kaip už 2SC. 
bus jums prisiųsta.

? I.ISINGIAUSIA Ir GERIAUSIA
U KIEV Ifcfc.*

A P T 1.< s. a. J. n <
I t M 
( i aš 
t.<n(i <

Jis j h n

gyvenimą. Jeigu 
jkirejo vartojant 

i- jaučiatės nuo- 
i.iu JiKHnet. nieko nelauk- 
ovipkitės pas gerai supran- 
M.n.t u specialist a 
. LI'ON \RD LANDES 

be pinigų patars, ką da-

Sutaisau receptus su i 
utyda, nežiūrint, ar ti* 
Lietuvos -r Amerikos 
Tai vienatinė lietuviška 
Bostone ir Massachusetts
Gyduolių galit gaut, kokio.-; tik pa
sauly yra vartojamos. Galit rei
kalaut per laiškus, o aš priuiųtia 
per expresą.

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekoriue ir Savininkai

226 Broadway, katnp. C Streat
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2101/ ir

vJonas MATHUSį
GERIAUSIAS DtU«iAi<M» as ? 

Hi A k i A i-Si 4 h’ ;z^r. ‘v 
N AS VISAM SO.

BOSTONE. ,į
Ir užkAndžini. t’Ktsraavl- i) 
prielmkuto Alutis,ukyklte,.

•5?

mat
man

perui tikrinsi ta.

JONAS MATiilJS S
(Lietuvis Savlnlnkaa)

542--344 W. Broadwa/|
So. Bas ton, Masa. ? 

(Dešimts žingsnių nuo Lietavisį, i 
Labdarystės Dreucijec įsame). |

M
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NEWARK0
AKUŠERE A

Pabaigusi Imperatrica Marij A- 
kušerkų mokyklą Peterburge Ir 
Dipliomuota New Jersey valsti
joj. Turiu puikias pasekmes 
praktikoje prie gymdimo, taip
gi gerai apsipažinuB su sipto- 
mais visų moteriškų Ugrų Ir rei
kalui esant, galit® gauti patar
navimą.

O. STROLIENi
Jauniškalti

81# Walnut St.,NEWARK, N. J.
Telephone: 4085 Market.

8052

Tai. Gr®«npoint.

SENIAUSIA UŽEIGOS 
VIETA PAS

A. SHRUPSKI
Ps« saui galit® gta&tl ek«- 

miausfo alau*, puikios dagtl- 
nSs ir skanaui vyno. Pa
tarnavimas puikiausias, at
eikite, • persitikrinsite.

<1 S. 2nd St,
BROOKLYN. N.

Į]
’.....

m apie ligą. Gydau per 20 metų 
okias li<;as sn didžiausiomis pa- 
unėin:.-, kaip tai: nusilpnėjimą, už- 

s -s relini a kraujo, pilvo, širdies, plau- 
<■ u jakm.i ir H.

Uel gydymo nervų ir lytiškų ligų 
turiu visiems gerai žinomą elektrišką 
aparatą ir X-spinduliai, per kurią 
i.iatyt. kiaurai kūne. Ne kiekvienas 
daktaras turi tokius aparatus, dėl 
o, kad labai brangs. Chemiškas iš- 
• ria; j i ias šlapume. Neatidėliokite 
ut iyto.iaiis, bet tuojau ateikite pas 
erai žinoma:

DR. LEONARD LANDES
Ofiso vėl.: nuo 10 vai. ryto iki 8 

ai. vakare, šventadi.’nir’s nuo 10 
. ryto iki 4 vai. po p’otų.

140 E. 22nd E

DENTSTAS
Gvaranhiota ant 20 metų

Uždėjimus kepuraites 22 k. ... 15.01 
Užplonibavimaa 50 c. ir »ugičin>. 

išvalymas .......................................... 50c.
Nžplumbavintas aukšlį ............. $1.09

Skaudantį dantį duok ištraukti 
ryte, o vakare apžiūrėt.

Sanitary Denial Parlor
307 Bedford Ave. 'Tarpe 2-rea ir 

1-nioa gatvių. 
BROOKLYN, N. Y. 

Kalbame lietuviškai.

T«i«pk:HH4 įsrtfs S>l>i »r 1IB

T,KRCHICAGOJE,SKA APTIEK A
Męt vJlfilkoKe knagcriaaalaa žaista*. 0c didėt* atyda lipildaaa 

VGCcyta* kaip Aaerikea, taip Ir Sarapaa daktarų. Patarissaa pa? 
iaithaa Šateikiam dykai.

Saviatakas Ir Praviaariva
F. A. JOZAPAITIS

8W1 ISO. RAL8TKD STREET, CHICAGO, ILL.
gyvenime Tekephese Dravcr 7711.

ČIA GALIMA UtSIRAlYT! “LAISVE

A T Y D A
Draugystėms, Kuopoms Ir KlisbamsI 

Išdirbu visokias
KUKA RD A S. "BADGES”, GUZIKUH 

IR ŽENKLELIUS
Vksklems piknikams, šermenims h 
t. t. Darau visokius Medalius ir vi- 
tc-kias

Ant
siančia

atspaudai draugystėms.
kiekvieno pareikalavima prf- 
aampaliua.

A. STRUPAS.
Navaity Manufacturer

13> Ferry St., Dept. L. Newark, M. I.

Mokslo Nereikia Jieškotl
Idelta. kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglų kalbą, aritmetiką fkl 

vi u kalbos gramatiką savo namuose liuosame laike Visi Umokxdfe 
Nurodymai ir knyga DYKAI įdėk atempą Adresas

kMMa&mspmdenGįjiM Mokykla, 1327 LKobtiSL,CiuaM

AS®



DR-JOS CENTRO VALDY-APLA.

kuopos,

kuopos

kuopos,

M ar.

Charleroi, Pa.

' ■ ' - .. ■■ ' '

st.,

1133

4
Pa.

5
7

10—1. Viso 40;

m.
m.
ui.

ui.

ui.

balsai
J. Mickevičia: 1—21; 2— iždo tru>t inth

LIETUVI’
60 N

pri-

A. Rauktis: 1—8; 2
Easton,

Easton, Ta.
J. Šimkus: 1— nieko; 2-

Viso 54

m

Piksrys: 1—32; 2—33

-4; Viso 165,
J. Mankcvičia: 1—8; 2—

st.

Viso 63.

j savai! <* 
į James t 
gatve, :

W. U nieži

Protokolu raštininkas A. Ra
1025 East Pine I

Finansų raštiirn. P. Petčiuli

9; 7

17;

Finansų rišt. Mar.

Žemaitis, 
312 East Centre St r. 

Pirmininko pagelbininkas P. įsėda,

pirminink. J. M. Maskeliūnas, 
5 Colwell st., Pittsburgh, l’a. 

Pirmininko pagelb. J. A. liukas 
3015 Stayton st. N. S. Pittsburgh, Pa. 
Centro sekretorius J. Mažiukna

182'0 Fa i row Ave.
Kasos globėjai:
A. Piga. 1021 Elnį

,39
Mabanoy

E. Ma-

St., Easton, 
Pine st. Easton.

Iždo globėjai: W. Janėnas. Box 675 
.1. Snarskis, P. O. Box 761, Melrose 
Park, 111

Mar

sSžfijM"-

Budri

J. Jankus: 1—1
i

Vice Pirm. T.

raš t.

Pin. Rašt.

Ratelio Vai

1 U s

’'rautuvėje, 2047 Hi- 
"’duodamos kie- 

o 7:30 ▼.

iw, 
la* primų* uX 
Knygų uz Hbc. 
Zb centus.

, l»VR \ ( J i) D. UI R I ()S 
< I IV EI. A M). Dilio.

liukas D. Petrauskas,

LIETUVIŲ 
DRAUGIJOJ 
IR KP. SEK

' G
Pirmininkas 

188 Roebli

itgon Avenue

kiek- 

galus kvitų l “Naujienų”ofl-' Schwab svetainėn. 6131 St. Clair avė. 
sa adresuojant: P. Čereška, i Mėnesiniai susirinkimai atsibuna ka.

Brooklyn© ir apielinkės 
Lietuviams.
”’<katj Kontrakforlm.

'5 darbą prl© naujų

tft AUGščIAUSIOS PRIE 
GLAUDOS LIETUVIŲ 

AMERIKOJE.

Nors “Laisvėje” jau buvo 
pranešta apie pasekmes vir-

DRAUGIJOS, KURIOS TURI “LAISVĘ 
SAVO ORGANU.

Kirinkų rinkimų A. P. L. A. , IR KSgs^KKET0K,v 
ant sekančių metų, tačiaus Centro 
drg. J. K. Mažiukna prašo 
musų, kad patalpintume ir 
smulkesnes skaitlines. Taigi, 
talpiname: [Centro Iždininkas K. Varašis,

■ J2Xd.'ar.>on sis. S. S. Pittsburgh
Ant pirmininko J. Maske- Turtų Kontrolės Komisija: ' i I 1 1 * .1/1

liūnas gavo balsų: 1 '' ''a ’

Vice pirmininkas V. Vitkevičius,
29 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y. 

Sekretorius F. Kalpokas,
1 183 Roebling st. Brooklyn, N. Y.
Kasiierius J. Senienas,

331—op t,h St. Brooklyn, N. Y. 
Grand 
s, 183

Trustisai: M. Likeris, l'J 
st. B’klyn. N. Y. A. Sirgę 

i l’oeblings Sf., B’klyn, N. Y
Kuopti sekretorių adrei

J. Purėmis, 292 Manhattan
Kuopos Brooklyn'1 —A. Vilkevana,

29 Hu lson avė., Brooklyn, N. Y.

Juozas Garšva
CRABORIUi (Undertaker)

Tel. Greenpoint 1569.

DOBROVOLSKIS
Pirmo© klero© CAFE. 

Geriaud <l*rvmai.

LIETUVIU ▲

APTIEKA
LIETUVIŠKA

fcemiau paminėta* gydą©!©* gailia* 
apturėti per pačtąi

V. VAIVADAS 
SPORTING CAP* 

Puikiausia ir IvarlaMia

18; 9—15; viso —162;
J. Gataveckas: 1—3; 

6; 3—14; 4—nieko; 5 
-3; 8—7; viso —35;
M. Navickas: 1—4; 2—44

80 65.
J. Savukaitis: 1—1; 2

W. Markūnas, 
2120 Forbes St.. Piltsburgt, 
pų sekretorių adresai:

9 1 kuopos — J. L Alexis-,
P.O. I’-ox 344 N. Diamond Str.

Pitt;.burgh, Pa. 
kuoro> P. Francikevičus, 
2 Sagamore st. Esplein,

Pittsburgh, Pa.
J. Galginas, P. O Box 

Laupure.x
Ig. Rasinskis, 
Soho St.. Pittsburgh,
J. Kvetkauskas,

P. O. Box 292, Cuddy, Pa. 
kuonos, A. Žvirblis,

2228 Forbes S’r., Pittsburgh, Pa. 
kuonos A. Palučis,

LIET. SUNU IR D! KTERŲ DRAU
GYSTĖ,* ROCKFORD, ILL.

Viršininkų adresai: 
'Pirmininkas F. Raškevičia, 

1012 So. Main Str. 
Vice pirmininkas B. Vosylius,

Protokolų raštininkas O. Užbaliutė, 
622 Ifulin St.

Finansų raštininkas 1*. G, Aleksynas 
1516 — 14!h Avė.

1 Iždininkas S. Birzinskis,
i 719 Lincoln Avo.
Kasos globėjai:
A. Kunca. 829 Island Avo.

5; 10—4. Viso 80.
Taigi, pirmininku išrink

tas J. M. Maskeliūnas.
Ant sekret. P. Samulionis 

gavo balsu: 1—34; 2 
3—12; 4—15; 5—19: 7

8
2123 Wrights St., S. S. Pittsburgh,Pa.
9 kuopos K. Stasinskas,

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

713 McKean Ave., Donorą, Pa.

I Maršalka P. Vaitkus, 415 Wall st. 
Organo prižiurote jas:
A. Kelly, 1032 Loomis Str.

Susirinkimas atsibuna pirma nedčl- 
dieni, kiekvieno menesio, 1010 So. 
Main St., 2 vai. po pietų.

laisves senu- dr augyste
MAIIANOY CITY, PA.

Valdybos adresai:
,A Pirmininkas W 
bu;: 
■18;

DRAUGIJA SUNŲ IR DUKTERŲ 
MELROSE PARK. ILL.

Pirmininkas K Jankauskas, 
Melrose Park, 
R:mša, 
Melrose Park 
A lek. Morkus 
M<4rose, Park,

P. O. Box 749, 
Pagelbininkas D.

P. O. Box 849, 
Protokolų rašlin. 
907 —22nd A ve,, 
Fin. rast. W. Struniilla,

labo 146.
Sekretorium lieka P. Sa

muliams. Ant iždininko:
K. Varašius: 1—59;

42; 3—8; 4—24; 5—26; 
31; 8—29: 9—14; 10—4.
60 labo 237 b.

n: a KarKau.Ka: 
Bankus. II21 E.

.. W. Simniškis 1227 
ay ave.
ilka W SvinHckas,

515 W. Pine Str.
irink’mni atsibuna pas1

i kiekvieno mėnesio 7 1 
Į r n .1 no o Margelio svetainė 
i .Main St., Mahanoy City, P

i: A. Plėštis, P. O. Box 
o Park IU.

lipiai atsibuna kas trečia 
krieno menesio k rank and

I— LIETUVOS SUNŲ Ii? DUKTERŲ
• DKAFCYSTĖ. WAUKEGAN ILL.
I” j Valdvhos vardai ir adresai:

j Pirmininkas J. Rastis,
1221) So. Sheridan Rd. Waukegan, Ill. 
Firm, pagelbininkas M. Ambraziunas, 

I 1 121 Lincoln Str. Waukegan, 111.

721 Commings Ave. Waukegan, Ill. | 
Fin. Sekretorius J. Vaičis,

1.349 Lincoln Si. Waukegan, Ill. 
Kasirriiis M. Kairaitis,

1G6—10!h St., No. Chicago, Ill. 
Ka<o°< Globėjai: M. Rekis, 
1329 N. Jackson St., No. Chicago, III.

St. Bucis, 1408 So. Park Avo., 
Waukegan, Ill.Iždininku lieka K. Vara-, w>(1

iius. Ant turtų kontrolės Marša’ka K. Navickas, 
komiteto: A. Tėvelis: 1—12; !P J4.;’*? .victoria st. Wain<ogan, ’ Paodbinmkas J. Wordauskis, 

S'isirinkimai atsibuna kas trečia 
nedčlia kiekvieno monos’o 2 vai. no 
pietų TJuosvbės svetainėj, 1.... 
St., & Sheridan Rd. Waukegan, Ill.

8—35; 9—10; 10—1. Viso — 
113.

M. Urlakis: 1—24; 2—52;

18; 8—6; 9—2. Viso 83.
V. Medvikis: 1—7; 2—8; 

9—1.

DRAUGYSTĖ LIETUVOS SUNŲ IR 
DUKTERŲ, ELIZABETH, N. J. 

Viršininkų Antrašai.
Pirminnkas P Kardokas, 122 Court st.

[Pirmininko pagelbininkas S. Lutkus,
[ 211 First Str.
Nutarimų raštininkas S. Morkis, 

255 Bond Str.
Turtų raštininkas J. Jankauskas 

232 Front Str.
Iždininkas J. Ju’anaitis, 

234 Clark Place
Iždo globėjai: E. M aku Lionas, 

149 Clark Place, 
” S. Mo'-kiukia 

109 So. Park Str
Maršalka B. Budrus, 210 Second 

Visi Elizabeth, N. J.

A. Radzenskis: 1—9; 2—1 1;

”KRYŽT
RATU RTNI 

DOMAI

UM1 
J U

668 Northampton St. Easton, Pa. 
Prez. pagi linu.. B. Davidonis,

1820 Fairow Ave. Easton, 1 
Protokolu raštininkas ir organo 
žiūrėtojas Alex Vituris,

Pa.

Pa.

Maršalka J. Gąrnis,
G3.| Ferry Str. Easton, Pa.

Susirinkimai atsibuna kas pirmą 
i pėtnyčią kiekvieno menesio anglų so- 
icialistų ruime po Nr. 439 Northamp- 
Iton St., Easton, Pa.

LAISVĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 
,,......... COLLINSVILLE. ILL. VALDYBA.

gOl_ gth Pirmininkas J. čebanauskas,
420 So. Chestnut Str.

Pirm, pagelbininkas, P. Papeika, 
424 So. Chestnut Str.

Nuatrirnų raštininkas, A. Dzidolikas, 
358 E. Wickliff ’avė.

Finansų rast. F. Skamarakas, 
416 Wickliff Ave.

Iždininkas J. Willimat,
837 Central* A ve., .

Susirinkimai buna kiekviena mėne
sio 1-nią ir 3-čią nedėldienj, l-mą va
landa po pietų, Satlel saloje, kampas 
E. Main ir N. Morrison avė. Collins
ville, Ill.

LIETUVIU BROLIŲ DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI, 

Racine, Wis.
Pirmininkas J. Vasilait 

1021 La Sali 
Vice pirminio

AM ALG A M ATE D CLOTTU NG 
WORKERS of A. PRES ERIŲ 
58 Skyriaus KOMITETAS. 

Pirmininkas A. Macaitis,
109 Grand Str. Brooklyn, N Y 

Protokolu raštininkas J. A. Bd<amp 
183 Roohling st. Brooklyn. N. 

Finansų raštininkas VI. Jiečius,
67 Sta-rg St.. Broklvn. N. Y. 

Iždninkas Kazimieras Šimkų

na.,

m«.n® 'b.at* 
ant.

w 1 r j Nutarimų
Visi tie, kurie turėjote 

paėmę kvitu rinkimui pre- j 
numerates išleidimui Br. iždininkas 
Vargšo veikalo “Kryžiaus” 
tnalonėkite nevilkinant su
gražinti pinigus ir likusius

P. IraikioulH, 
. 33rd St.

Antanas Randis, 
1447 E. 25tb Str.

T. N nu ra.
2202 Hamilton Ave, 

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

Dainų repeticijos atsibuna 
! viena sėrėda, nuo 7:30 vakr.

1840 So. Halsted St., Chica- 
go^l.
s Veikalas “Kryžius” jau iš 

iš spaudos ir nuo pasi- 
mo šio pranešimo drau- 
a toliaus rinkti prenu-

trečią pėtnyčią kiekvieno menesio, 
nuo 7:30 vai. vakar, ’ant Schwab sve
tainės. 6131 St. Clair avė. Knygynas 
randasi Neu 
milton avė.
kvieną Pane
vi kare.

Knygius

U.-'’•*

, c* priimu* « 
?.nykų«už ibt.,

h 4.4 <1 ' $i.U0,taa
l>» stAityiojau

Kaa u2blr»4yo "ISAUją.R 
kaina m»u»iufc $1.50, 

tau* knyg-ų už 60c.
lodei visi užairašykit tu©» įnik 

raičius per mau*. Tivk pat mokta© 
aal gauHit© gerų knygų paalakalty 
■aul. Būtinai paaakya ©pi© vai •© 
*• draugui ir pažiutamui. IL^/ga* 
duosiu cik “lAievea" laidos.

Pinigu* slųaklt *iuo adr©sui
J. POCIUS

117* Margaret SU Philadelphia. Pa

LA 11 JOTU VIU D T R EK TO RIU8. 
l^b«lfi«niMojn ir laidoju ritino 

ant visokių kapinių.
Parsanidau Automobilius ir Ka>i» 

tais Vcselijoms, Krikštynoms ir 
pasivažinėjimams.

Ofisaii
144 N. Sth St., 264 FRONT ID 
Brooklyn, N. Y. C. Brooklya, N. 1 
Tel. 2820 Gr«©n point

Telephone 7K67 Mm

) Nuo Reumatizmo
Kraujo Valytojai, 
Vidurių Reguliatorius............... !•«
Trojanka ........... 25c., 80e Ir fl.ti

Ir visokias kitokias gyduole* ae> 
' visokių Ilgų, kurtos čia dar n* parotai 

Ina, *2.lima gauti per pačią.

Ko.

taipgi suteiMu rodą vlsokiuo- 
atsi'ikirnuose ir patarnauju 

visokiuose. reikaluose.
DOBROVOLSKIS.

37.7 Graham Ave. 
cor. Skilmąn av. Brooklyn, N Y.

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue

BROOKLYN, N. Y

Užeikit ir perai tikrinkite* 
442 Grand St, 

BROOKLYN. N. T. 
Telephone Stagg 8684.

Furek muziką savo name!
Pilni namai linksmybės iš vieno GRAMAFONO. 
Duodam ant išmokesčio. Nusipirk sau vieną.

T ari dokrj ir gali būti savininku gramafono.

85. Columbia Grafonola, kur| ma
tai čionai ant pavefkeluko re
kordai sudedami pagal numerius, 
taip kad paspaudus guziką au
tomatiškai ištatumia rekordą 
Padarytas iš raudonmedžio (ma
hogany), brangaus išdarbio, auk
ščio 42 coliai, 19X21. Galima 
sudėt 45 rekordai.

Raiba $85.00

No. 25. CoIujmoi*. malonei©. Pada- 
rtyai, ii raiiodninodžio, pu&W 
Išdabinta*. Didumo l&jX.15į.

Kaina $25.00

įgyt l»b«l gerąJaitėmykit! Galima 
gtafofoną nu 12 dainų tik už $15.00. 
UŽ kurį turėtum mokėt 25 dol. Parduo
da n • taip pigiai todėl, kad geriau] pasi
garsinus.
_ K*tk alau klt kat alo a e.____________

ijj

Naujausio išradimo vargonus.
Šitą vargonų galima neštis ant bąli. 
Pik lik1,i. nes jis susideda iš 4 kavalkj 
išrodo kaip baksas., Šitą varg >ną gali 
ma sulankstyti, kad neužimtų daug vie
tos kada negrajini. Kaina 3 oktavų 
$39.00, 1 oktavų $35.00, 5 oktavų $40. 
50, 6 oktavų $58.50. I.’ i įkabinki!. ka
talono su visomis kitomis mašinomis.

No.7B
85
be __ _
automatiško išmetimo,

.Kaina $75.00

Tokio pat išdarbi© I \ 
didžio ir pločio, 

sunumeravimo rekordą
kaip nūn. 

tiktai 
Ir

Lietuviški rekoraaa prairių šoklų ir 
dainų. (Kaip matot© ant paveikslėlio 
— klumpakojis).
E 2397) Klumpakojį*

) Kokietka Polka ir Ylw»pa
kojis.

E 2360. Varpelis. Valcas Dr. Kudirka.
* A'.no mielas. Polka

E 2581. Gražioji. Pc.'ka.
Pavasario rytas. Valcaa.

E 2582. Kalnų augštumain. Val«*a.
Kariškas niAršau, 

E 270G Žemaičių Polka. 
” Gudri Mazurka.

N©. 50. Columbia Grafonola. 
rinktini© raudonmedžio Ir 
iuoį© puikiai iiipaota©. 
SliXldl ir 13 col. augičlo.

Kaina $50.0*
Didi*

P ikių lietuvišką.

■ 'i

Ne. 60 H. Columbia Grafonola. Pada
rytas iš aukn-aržuolo medžio, 
kaip kablnet taip ir trluba.

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

N©.1 H. Columbia Grafonel©. Ajm 
iumluie labai gerai padarytas, 
namaliuotaa žaliai* ar raadaaai© 
ruožai*, metalini truba.

Kaina .................... $25.H
No. 4. Improved Roy i. V©ik teka 

kjdp No. 2 b©t biakj didee- 
nia, pagerinta mažini ija, tai- 
mla aprenžinomia, ariaeliala 
141 colių ploči© ir 7i augičie.

Kaina ...........  535.fi
Šiuomi pranešame visiems savo kostumieriams, kad aš persikėliau nuo 103 

Grand St. po numeriu 170 Grand St. kampas Bedford avė. (kur seniau buvo Gro- 
chovskio Banka). Todėl atsiprašome visų jeigu iš priežasties kraustimosi, negavote 
užsisakimus į laikų. Dabar bus visiems išpildyti užsisilymai į laikų. •

Į f Tl?npC 170 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
«J© vllI\JL/Ijl0© TEL. 4659 GREEN POINT



LAISVA

VIETINES ŽINIOS
Kriaučių demonstracija.
26 d. gruodžo New Yorke 

buvo milžiniška demonstra
cija kriaučių streikierių. 
Joje dalyvavo desėtkai tūk
stančių įvairių tautų darbi
ninkų. Reikia pripažinti, 
kad demonstracija puikiai 
pavyko ir darbdaviai dar 
sykį pamatė darbininkų ga-

ruimingo kliubokambariuo
se, buvo lange išstatytas 
“Laisvės" koncerto paskel
bimas. Tūlas vietos biznie- 
ris, kurio čia pavardės ne
garsiname, atėjęs į kliubo 
kambarius, išėmė iš lango 
tą paskelbimą ir sudraskė.

Nejaugi tam biznieriui 
“Laisvės” koncerto paskel
bimas galėjo ką nors 
kenkti, jei jis driso 
nešvariai pasielgti?

Rodosi, jis, tain pasielg
damas. ne “Laisvei" bet sau 
užkenkė.

PRANEŠIMAI
Pranešam visiems siuvėjams vieti

nio skyriaus 54 kad laike sergėjimo 
dirbtuvių, pasitaikius kokiam nors 
areštavimui, tuojau pranešti Teisių 
Komitetui, Manhattan Lyceum, 66, 

i East 4th Str. Telephone 10086 Or
chard. B M.

Pajieškau pusbrolio Juozo Krušo 
Kauno gub., Baseinų pav., Spran- 
daičių kaimo. Meldžiu atsišaukti.
J. Krušas, 1404 Western avė., N. S. 
Pittsburgh, Pa.

Pajieškau . Franciškaus Butkevičiaus, 
kuris lankė technišką mokyklą Vil
niuj. Labai meldžiu atsišauktu Ani
ceta švaikauskienė (gimine), 54 N. 
1st Str., Brooklyn, N. Y.

Muzikos Žodynėlis
Paraše Mikas Petrauskas.

Kaina 25 c.

Patartina turėt kiekvienam muzi
kos mylėtojui.

už
tai p

Lietuvių Gimnastikos kliubo 17-tas 
i metinis balius įvyks sukatos vakare, 
;G d. sausio, Palaco Hali, 89—93 
j Grand St., B’klyn, N. Y. Prasidės G: 
130 vai. vakare. Įžanga 25 c. ypatai. 
1 Nepraleiskite geros progos.

Pajieškau Danulevlčiutea ir Koslanto 
Danulevičiaus, Kauno gub., Uk
mergės apsk., Girdėjau gyvenąs 
HOdson, N. Y. Turiu svarbia nau
jieną. Jonas Repečka 2159 Russell 
St., Detroit, Mich. 103-1

Adresas:

LITHUANIAN 
OF

395 Broadway,

CONSERVATORY 
MUSIC.
So. Boston, Mass.

LIETUVIS FOTOGRAFAS
Pranešu lietuviams kad aJ 

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

Prie 12 šliubinių paveikslų due- 
du vieną didelį paveikslą deva- 
nai. Darbą atlieku artistiškai ir 
nebrangiai. Ateikit persitikrint

ANTANAS STROKAS
88 Willow avė. kampas Clinton Avenue, Maspeth, I- N. T< 

(vienas blokas nuo Lietu viškos bažnyčios.)

Dabar ne tik darbininkai, 
bet ir darbdaviai aiškiai 
mato, kad streikas tuojaus 
užsibaigs ir darbininkai pil
nai laimės.

Kurios kompanijos iki 
šiol nenorėjo su streikie- 
riais kalbėti, po šios demon
stracijos jau pradeda taiky
tis, išpildydamos visur dar
bininkų reikalavimus.

Draugystes švento Juozapo balius 
j įvyks Sukatoj, .30 gruodžio, dec., 1915 
Tautiškame Namo, 103 Grand Str. 
Pradžia G vai. vakare. Įžanga vy
rams 25 c. moterims 15 centų,

Nepraleiskite gražios progos.
KOMITETAS.

St ei pi a i na ja i kooneraci j a i

!tautiškame name buvo pra- 
j kalbos. Pirmininkavo Bla-

Tautiškam Name suareš
tuota trjs įtariami asmens.

25 d. gruodžo. Tautiškam 
Name, buvo balius TMD. 83 
kuopos. Žmonių buvo pilna 
svetainė. Tame žmonių pra
dėjo darbuotis ir kišenva
giai. Einant J svetaine. J. 
Augimui ištraukė ‘ iš kiše- 
niaus $30.00. Pastarasis, pa
sigedęs pinigų, pareikalavo 
atsiųsti slantaia policija. 
Tuo tarnu vagiliai neapleido 
svetainės, bet varė savo dar
bą pirmyn ir dar spėjo iš
traukti tūlo detektyvo bro
liui $20.

Vėliaus tapo suareštuota 
ir dar randasi no teismu— 
Oscar Meltz, -Samuel Stein 

' Isadore Kanlan. Spėiama. 
oad jų ten buvo didesnė 
komnaniia, būtent 5 vyrai ir 
1 merginos, bet kiti spėjo 
pasprukti.

Dabar prie kooperacijos

rių.

Conev Islando gyvento
ji didžiuliame mitinge nu
barė reikalauti iš Brooklvno 
Rapid Transit, kad už važia- 
rimą iš Coney Island, j N.

ne 10 c. bet 5 centai.
Kompanija turi dideli 

neina, o tain nesvietiškai 
eksploatuoja žmonos.

Aukos kriaušiams streikic-
rianis.

Aukojo šios įstaigos

Rakandu krautuvė Mnčvs 
t Marcinkevičius $25 00:

^20 00; karčiamninkas P 
n a 1 u b i n s k a s, k a r č i a m n i 11 -

Vietos lietimu dienos ko- 
įteki? nusprendė nasiust

naii Kryžių i Lietuvą; so
cialistui nurodė, kad reikė
tų’ bfTŽvmet, jog trečdalis 
auku butu neskiria Agro
nomijos ir Teisių Draugi i ai. 
Su tuo dauguma sutiko. Taį- 
gi, Agronomuos draugi i a. 
kuriai nritaria Lietuvos Šel
pimo Fondas, nebus nus
kriausta.

M’nkns J. Karcerius — do 
>10.00; karčiamrtinkas F. 

'■V. Gvazdikas, karčiamnin- 
’■as P. Janiūnas ir karčiam- 
rinkas K. Labanas — no $5; 
karciamninkas M. Rozem- 
hlum — $1: aptiekininkas F 
Urbonas $10; antiekininkas 
T-T. A. Medoff — $5; muzika-

litikos kliiibas paskutiniam 
savo susirinkime paskyrė 
$10 LDLD., išleidimui knv- 
gos “War—What For?”
Kliubas tikisi, kad LDLD. 
atsiteis knvgomis. Tainm 
paskvrė $10 knvgai “Kuni
go Dembskio Biografiia” ir 
mano už ta suma gauti tam 
tikrą skaitlių knvgn.

A. Petriką.

Nešvarus pasielgimas.
Mums praneša draugas C 

Srooklynietis, kad Central 
rooklyne, Lietuvių Nepri-

Antras

Draugystes šv Jurgio molinis susi
rinkimas įvyks Seredoje, 3 Sausio- 
Janunr.v, 1917. Tautiškam Name, 101- 
103 Grand Str. B’klyne, pradžia 7:30 
vai. vakare.

Gerbiamieji, jus žinoto, kad šiame 
susirinkime bus renkama pusė valdy
bos, ir daug kitokių svarbiu reikalu, 
todėl visi ateikite j laiką. Veik kiek
vienam žinoma, kad šv. Jurgio Dr- 
stė yra viena didžiausių draugysčių 
Brooklvno, kurios narių skaitlius sie
kia 900. o.kasoie yra $12.000.00. To
dėl reiktu kiekvienam broklyniočiui 
prigulėti, šita draugija šelpia ligoje, 
palaidoja numirusius. išmoka po- 
smortino ir aukauta siratoms parai 
nužiūrėjimą. Priimami visi —sveiki 
ant kūno ir proto.

Sekrt. S. M. Karvelis.

Kun. M. Mockaus Prakalbos!
Visi ateikite ant kun. M. Mockaus 

'prakalbu, kurios ivyks Petnyčios va
kare, 2'1 gruodž'o-decembor,

Į Plaza Hall. 121-31 Havemeyer Str., 
kampas Grand Str. Brooklyne. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Rengia L. A p- 
šviefos Draugija. Susirinkit kuo- 
skaitlingiausiai, nes išgirsit daug 

'svarbiu dalyku. įžanga 10 eontu.
1 ‘ Kviečia KOMITETAS.

Now

2 d. sausio. Tautiškam Name, bus 
"t pi>«irink’mas LKP. draugys

tės. Pradžia 7:30 vai. vakare. Visi 
nariai malonėkit atsilankyti ir naujų

Sekretorius J. Purenąs

,30 J gruodžio, Band School kauka
ruose. 140 E 19th St.. New York 
l'itv. bo= iubilčiinis vakaras namu><"_ 
iimui dešimts metu e-”vavi''io I SS.

vai. vakare, vakarienė prasidės

Vietines kuopos nnrirt 
gai, norintieji dalyvau1’ 
nūj, malonvkte pi a: 
vasarų šiuo adresu: 
2l3lh Sir. New York City.

Rengimo Ko m

toj vakarie- 
iki pelnyčius 

I. Jukelis, 500 W

i TEATRO MYLĖTOJUS.
Sukatoje 30 Gruodžio, 8 vai. vaka 

re įvyks susirinkimas, 
nizuojamos Dramai iško.t 
kuopą tveria gabiausieji 
Teatralės spėkos su 
Vitkausku prišakyje.

Mes visi žinome, kaip 
gas lietuviams geras teatras. Visi, tą 
genti suprantame ir atjaučiamo, todėl 

i - lošėjai nežiūrint j par-

naujai o»ga- 
k u opos. Tą 

Brooklyno 
artistu A.

y ra reik ai in-

POVILAS PALELTUNAS paeinantis 
iš Kauno gub., Panevčžo pav., Gle- i 
bauckų sodž., Ram v"alos parapi
jos, pajieškau savo giminių ir pa
žįstamu, kuriui meldžiu greitai at- 
atsišaukti po žeminus paduotu ad- | 
rosu, nes turiu svarbų reikalą. Mr. ' 
P. Paleliunas, P. O. Box 2G East ’

A rington, Vermont.

REIKALINGI 2 darbininkai ant for
mų. Gera alga, geras burdas, len
gvas darbas. Alga iki April 1, 
$10.00, nuo April 1 iki December j 
$30.00 ant mėnesio, valgis ir ru- ■ 
mas. K S Krisclmk, Rock I«ike, 
N. Dakota.

PARSIDUODA labai pigiai duonos 
keptuve (Bakery.) Biznis išdirbtas 

nuo seniai. Gera proga su mažu 
kapitalu įsigyti gerą ir pelningą 
biznį, arba susidėti į partnerius su 
manim. Tik geistina blaivus žmo
gus. Atsišaukite tuoj Stanley De
mentis, (Bakery) 751 — 9th Ave. 
Milwaukee, Wiss. 101-3

APGARSINIMAI
ŠOKIU MOKYKLA.

šiai žemiau yra paduotos kainos, 
kurios yra žemiausios:

6 l’rivatiškos lekcijos, 
Two Slop $5.00;
Two Step .................................
15 lekcijų mokykloje ...........
Tango ir Habitation, 6 loke. 
Arba neaprubežiuota lekcija 
('log šokis ..................................
Buck ......... ...................................
Wooden Shoe.............................

Waltz ir
HM i

. $5.00
.... 5.00

. $5.00
, .$10.00

$20.00 
$20.00 ;

. $20.00 
persi

mo k y k- 
išmokli

'tikrinimas apie musų gerumą 
los reikalingas norinčiam 
šokti. Kreipkitės šiuo adresu 
THE STERN SCHOOL of DANCING I 
950-52 Broadway, kampas Myrtle 

ave., Brooklyn, N. Y.

ŠILTOS KOJOS

ANT LENGVŲ

| $1 ant RANKOS 
į $1 ant Savaites

Jai pirksi pas
Mnliaushą ir Vidžiūną

S Norinti platesnių informacijų ar- 
g ba AGENTO, kreipkitės žemiau 
■J paduotu adresu 
ra arba telephonu.
V Telephone 
įj 4263 South 
K 6075 South

Agentas
Vaicekauskas

ink pins ir tvirtus čeverykus

& Ms V- - t

Tėmyk, nes krautuvų 
erkrausčiaus nuo 109 

Grand Street , o nu erių 
157 Grand Street.

J. MARTII VITE
157 GRAND ST„ 

BROOKLYN, N. Y.

Macys & Marcin Furniture Co
i PRADAM PERIOD SUITE. Į L J t

h 4t ' -t .J jį 
O

Išimtai kostumierlų Iš vigų kra
štų ir tautų, išmok $1.00 ar 
$2-00 į savaitę, pasilieka tikraia »avi- 

j) pinkais geriausių daiktų.

Kodėl Bro- 
oklyniečiti’ ne
gali turėt, kits

FT7”

‘ ■; ii i ii
5E2

_ 9 # V 4 S I O VI Į ' I < K I

bSKH instrumentu kmiltuvė Visi mėgėjai
T Giivlia Vien <£11(10(1 tj’V skirtumą susispieskime į kuopą ir .•J. Izl CHS <? 1 U. \ ISO JpLlD.UU dirbkime iš vien idant pakelti musų, į

Visiems aukuotojams ta
riame širdinga ačiū.

LIETUVIS KIRPĖJAS.
Jeigu jūs. draugai, norė

tumėt pasisiūti gražiai dra- 
'anas, ta ateikit natjs arba 
'arašvkit man kokio saizo,

’purins mados ir už žeminu- 
’’a kaina. Jei kam reikėtų

krautuvę;
mane.

Matbius Raman^nskns
28 TEN EYCK STREET

Brooklyn, N. Y.

pas

Naujų Meti!

Rengia Pirmas Skyrius Rusų Draugijos Mokslas.

Nedėlioję, 31 Gruodžio -December, 1916,

y. Musų pro 
įeina duoti vist

taip žemai stovinčia 
gramo veikiman 
eile geru perstatymų o taipgi neap
lenkti su gražiais perstatymais ir 
Brooklyno, New Yorko apielinkes.

Kas invli daile ir teatrą ir prita
ria, tam prakilniam darbui, neužmir
škit e Subatos, 30 d. gruodžio ir at
silankykite į Teatro Myletoiu susi
rinkimą, kuris atsibus Draugelio hvo- 
taineje, 73 Grand st., Brooklyn N. Y.

RENGĖJAI

I ELECTRIC VOLTAIC INSOLES už
laiko jūsų kojas šiltai, sausas ir lino- ;

. sas. Apsaugo nuo vėsumo, šalčio ne- 
i oral gijos ir jotim a lizino užpuolimų.
Stebėtina pngciha prieš mėšlungų, 
skausmu ir gt’-mų šlaunyse arba 
kojose, iš j)ricža.'.te.-» prastos krau
jo cirkuliacijos. Prašalina tą “nuo- 

jVargio” jautimą. Sulaiko blogą kva
pą ir prakaitavimu. Jie suteikia nui

lsimą viso kūno, maloniai palengvina 
I tekėjimą per visą sistemą ir padidi
na cirkuliaciją kraujo, gaivindami ją 
nauja gyvybe. Nerviškas silpnumas, 
galvos skaudėjimas, inkstų keblumai, 
nugaros skaudėjimas, nemiegojimas, 
vidurių ir . kepenų keblumai esant 
priožasčia prastos cirku'iacijos, nega
li būti kuomet ELE('I’RI(' VOLTAIC 
INSULES nešiojama. Bet nepirk ne
tikru “Insoles”. Aš parduodu tik ge
riausius (neparsiduoda krautuvėse). ' 

.Kaina, krasa $1.007 Jeigu neužganė-' 
, d-inti, sup ražuik‘-t ir aš suar:).l!:is’u 
jūsų piniuun. Atsiųsk Ktvmpas arba 
pinigais. Duok čeveryko rnierą. Adre
sas: A. P. OWENS.

Dep’t 42-S, Nr. 190 Quincy ftt.
Brooklyn, N. Y

1 TIKRA IR TEISINGA J 
> LIETUVIŠKA &
I APTIEKA. 1
i. Supaisau receptu - tikrai, rą-X 
^»žini.škai, su didžiausia atyda,& 
j - žiūrint iš kur jie butų gauti. J 
j P-itarirn u:j duodu visiem ypatiš- A 
Akai ir per laiškus dovanai. Uy-i 
*>GUolefi siunčiu j visus kraštus^ 

Amerikos, kas tik kokių parei- | 
T ka’auja, ir kokins tik yra var- 4 
? tojamos Ypatingai užlaikau J 
į visokių VAISIU NUO l’LAU-C^

K 1,1 SLINKIMO, PLEISKANŲ | 
IR TT., NUO PLAUČIŲ, R EI J- į 
MAT1ŽMO, KOSULIO. NUoĄ 
PERSALIMO, NUO SILPNU- 
MO ŠIRDIES IR TT. Į

| Kreipkitės prie manęs, o aš 
j užtikrinu, jog busit užgančdin- ? 
į H. I
? F. KUDIRKA, į 
I Lietuvio Aptieka ir Savininkas? 
A d4 GRAND ST. ?

.PA*).

K- o r , f

‘P?;
.V-vSfc a
’■ J f!

dlntl ne Mm- f ai

ir reikalinga.
Jūsų tarpe 

vienintelė to
ra krautuvė 
Iš vison apie- 
linkos.

Mes aukau
jam visą savo 
triūsą, kad IŠ 
šitos įstaigon 
būtų užganė- 

het tuks lančial fmonlųvlsokių kl««ų.

Telephone 2872 Grcenpoint

4 d. sausio bus mėnesinis susirin
kimas LMI’S. 1 kuopos, Tautiškam 
Name. Pradžia 8 vai. vakare. Visos 
narės malonėkite atsilankyti.

Iz. Jakimavičiene.

JOHN KULBOK
CAFE

DIdeMe hotelia, <»era vl«ts 
k<fleivinglemu, kambar i 
syti pagal nuają madą, ir 
busit

VERGIJOS X/7 
dienos jai! į 
praėjo. Bet K* \ N j 

vis dar tarpe tnųs V—/ L 
yra daug vergų, 
kurie yra atstu
miami nuo savo darbo beširdė.1) 
verg-mistrės LIGOS.

Yra labai lengva išvengti ma
žų klinčių i" 
jeigu urnai atida ant to atkrei 
piama. Ir tas yra ju.su pareigi

itigani

vU1 set-
užganėdini f

PAJIESKOJIMAI

VIENATINE Al TOMOBILIU 
MOKYKLA.

n.

i''-.

myuos tai vis atlikti.
Nuo skaudėjimo pilvo ir žar

nų, kaipo plovimas skaudžian- 
čios gerklės imratikimui j save 
apmalšinimui dusulio, .iu<> gal
vos ir ausų skaudėjimo; ect. .

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA

JOSEPH LIPMAN, M. D,
. Specijalista* moterų ligų 

114 E. 50th St., New York, N. T.
OFISO VALANDOS:

(ki 10 vai ryte; nuo 1 iki 2 ▼»!. ’ - 
Met ir nuo 7 Iki 8 vai. ▼»’

Nedėliomis pagal nutartį.
Egzaminavimas DYKAI. M 

Jame ir pasakome visas liga1 
rfe’bsUine. Iš kitur atvažiavus 
^oioams parūpiname vi*>tą. ko. 
u. Reikalui esant kreipkitėa 
apžiūrėsime ir duosime prieteliŠki. 
lą. Patarnavimas visai pigu*. Na. 
uirškite mano antrašo.

DR. J. LIPMAN
14 E. KOth SU NEW YORK, N. T, 

Kalbame lietuviškai.
>• H 
H’*-.

Pajieškau draugo Kastantino Buč.in- 
skio, Suvalkų vedybos, Mariampo- 
lės pav., Šunskų gmino, Mokolų 
kaimo, girdėjau, kad gyvena Conn, 
šteite. Malonėkite atsišaukti, arba 
kas kitas daneškite; turiu labai 
svarbų reikalą} Mykolas Černius 
329 Leonard Str. N. W. Grand ! 
Rapids, Mich.

nuo 1905 m. i

Pajieškau brolio
Naumiesčio pas. Sintautų parapijos 
12 metų Amerikoj. Taipgi ir pus
brolių Antano šklado ir Tamo- 

• siaus Rubiko, visi Suvalkų gub., 
Naumiesčio pav. Meldžiu atsišau
kti. J. Mnčiulaitis, G Watson Str. 
Motherwell, Scotland. 103-2

į šita mokvkla /ryvtioja
! ir duoda h'keijmj justi prigimtoj kal
boj. Mes turimo stadaln nrie mokyk
los kur galima sustatvt 20 nuto- 
mobilių. Musu iigametinė praktika ir 
geras sutvarkymas, duoda proga, 
sakyti, jog musu mokykla vra viena 
iš geriausiu, kain iš nrakliško tain 
ir iš teoretiško, atžvilgio mokinimas 
mašinerijos ivairiu konstrukcini au
tomobiliu. Musų mokytoid dvĮv d'P" 

Jono Mačiulskio, ’lomus apie savo mechaniška
viniina. užtvirtintus konstiiio. Užbai
gus mokykla dubiame rekomendacijas 
gaviniui darbo. Mokiniai užbaigę ant 
šoferio ir nurį važiuot Eurnnon, gau-

ina sJ-irtinga dildomą, vadinama už-j 
rubo-žmi Ateikilo ir mmsil i1 rlnVil o. j 
INTE’? NATKIN AI. A K’’O SCHOOL! 

147 E. 40 st. Now York City.

Paj’eškau pusbrolio Nikodemo Du
bausko. Kauno gub.. Raseinių pav, 
A’ikštunio kaimo. Kas žinot ma’o- 
nūkit pranešti, nes turiu svarbų rei
kalą. P. Barbarinas, P. O. Box 392, 
Kincaid, Ill.

Pa’’e?l<au švoger’o Jono Veriro, 
Kauno gub., Raseinių nav.. pir
miau gvveno Chicago. Ill. Taipgi 
r Petronėlės Petraičukos, no vvrn 
P.i r gebenės. Kauno gub P^soinui 
pav., Valatsku kaimo. Meldžiu at- 
s’*nukti. O. Put raie'”kė-Lo'*ai(mne, 
220 Sagamore St., Pittsburgh, Pa.

Pajieškau brolio Stanislovo Maciiaus- 
ko. Kauno muh. ■Smiib’u ®nn-

lenu vals.. Anei 30 m. Amerikoj, se
niau P^m^no New Vrwko. Mo,r,Mij 
atsišaukti. J. Maeiionckfls. 2511 
Larkins All., S. S. Pittsburgh, Pa.

V GARŠVA,

JOHN KUEiiua. Bavl»iitks»
ZSi YVyttic Ave., Cor. X n#- 

BROOKLYN, JN. Y.
T«1 279 Green point.

apsireiškia esąs iŠ geriausių na
minių gyduolių, esančių ant 
pardavimo—-25c. už bonkutę.

Kuo Heiiiinfi'.itio, P.ulniroN. Nmralt 
RijuH. P<usiša''htuo, ApAlubiitiO, liautu- 
Skaudėjimo, Du aliu ir HUaudėjuno Kru 
tim'ie, kaip ir nuo visokiu kliu r<utna- 
tiuliu ligų, naudoki

PAIM .EXPELLED, 
kaipo aenų ir i>. t ikC-tinq drmte^ Mpimy 
nos per pu«e Šimtmečio. Tik 25c. i’ 
60c. Iionk’ite; galima trauti visose ap 
tiekose arba pas pati fubnkanta—

F. AD. RICHTER &. CO.
74—00 Washington, Street, New York

KNYGŲ LEIDĖJAS
IR PARDAVĖJAS

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

gentai. Reikalaujant kata- 
liogo, ar atsako, visuomet 
įdėkite už 2c. štampą.

F. MILAŠAUSK1S,
13 Atlantic St.

South Boston, Mass.
104.97

Ant 21
Akmens

Gelžkelio i*lV 
rodis, ftmbelia 
užsukamas, vy* 
riško didaaut 
rašytais dubai* 
tavais viriai^ 
ant 26 matt 
apauksuotas.

Labai teisingas ypatingai gal škuliu 
važiuojantiems žmonėms, kuriem vai* 
kis visuomet tikras laikas žlnatl 
Gvarantuota ant 20 metų. IfeatUitM 
pesiulyjimas. Mes išsiusime ĮĮ laikre* 
dčlį ant kiekvieno adreso ui SS.TB 
C. O. D. ir persiuntimo kaštus 
teise jums viską peržiūrėt J' 
neužganėdintas, nemokėk n< 
Atsiminkit, jūs užmokėtume!
laikrodėlį apie 125.00, Jei 
kitur. Puikus auksuotas 1? 
kabuti dykai su k4-’ 
liu.

KXCKL8IC

IŠRADIMAI.
Pakol susirasite sau advo

katą išėmimui patenio. prisuis- 
kite savo išradimą del užpateu- 
tavimo. Dykai suteikiame rodą 
dalykuoses užpatentavinio. Do
vanai gausite kiekvienas kny
gutę, kur nurodoma ką išrasti, 
kaip užpatentuoti. Už užpaten- 
tavimą pinigų iš kalno neima- 
me, apart labai mažų rankpini
gių, o likusius užmokate tada, 
kada gaunate risunkus ir po- 
pieras ir jeigu 
užganėdinti.
AMFn

-< 
pDidžiausia Lietuviška Krautuve, 

kurioj galima gauti įvairių muzikos 
. instrument ų, įvairiu išdii bysčitj, gra- 
mafonų. Kurie perka pas mane gra
ma foną, —rekordus duo'hi dovanai, 
visoki tautų dainų, maršų ir šokių, 
kas kokiu myli, tain pat mano krau
tuvei galima gaut visokiu rušiu laik
rodžiu ir laikrodėlių rot oželiu ir dei
mantų, šliubiniai žiedai vėliausios 
mn<1os parsiduoda nuo $5.00 iki 12 
doleriu norą. Už savo tavorą duodu 
gvarantifą. Agentams duodu gerą 
nuošimti. Talunat pristatau geriausią 
muzika baliams ir vesolb’oms už že- 

isokiais reikalais 
kreipkite* Šiuo

«>_ 
V 
•O 
r- o y 
P

V)

~ate tuom

miaukia kainą. P>j v 
ynatiškai ar laiškai 
antrašu: <.............................. . ......... v. gAh'

P. Casper, 209-5th Str. Minersville »68t —3rd Avė. |(1

PaHeSknn Jono MenkeviMaus. kuris
pnq pinno <ryv®no ir įvažiavo i 
New RrH®?n. Conn. ’TSijhi 
pvarhn roĮV»l*».

» §0
« pjt 

jS

EAN PA
Tork City

4h i n gt on,
D. C.

i, bent | 
is%

ju.su



