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Rašyldtės į “Laisves” 
bendrovę, kuriai rūpi darbi
ninkiškos apšvietos platini
mas. Tuomet mes paversim 
“Laisvę” milžinišką spėka.
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Lietuvių Sočiai 
ga turi įgyti nuo 
mus. Aukaukit i 

kit tam tikslui.
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ivažineįo lietuvį ]ffla kari— KAS BUS, JEIGU
vaikiną lietuvius Nuskendo Kazarmes šmėkla

PRESAS SUVAŽINE-
• \

IR DU LENKU. kraštis, praneša, kad vokia-; 
jas. Rochester, N. Y.— čių vyriausybe jau pradėjusi 
1. 21 d. gelžkelio rolėm J imti Lietuvos vyrus karin
is darbo 4 vyrai, du lie-lmenen, nors manifeste apie 

iai ir du lenkai.Jau buvo1 Lenkijos karalystės įsteigi- I 
akarė. Vienas lietuvių ė-'mą apie lietuvius nieko ne
kėliais žingsniais pir- mini.

cj. Jie nepatėmijo, kaip žiu.
žė ekspresas. Tik pirma-1 Šveicarijoj esanti lietuvių

lirksnyj tapo sutrins- prieš tai protestavu

.is vaikinas “Laisvės” 
yloja- Pranciškus La- 
, Andrioniškio miešto
ji: mergės r vie to. Ve- 
; ' arėjo 23 m. amžiaus 
i vtas ant laisvų kapi- 

?■
. btk’ jam lengva šios

KUTAIKOS SĄLYGOS 
RIAS TALKININKAI 
RENGIASI IŠSTATYTI.

• rioims j ie
T r.-
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MOCKUS SAKO —

mus talkininkai 
okiočiai sue

irsimi 
u į ] 1

reik

uzem

IL1 UŽGESINT.
M. Mockus, savo 

j prakalboj Brookly-'
Plaza Hall, kur jo [ 

kl;. i-ū G00 žm mm, 
' a<. abar kunigai . .
>au pirštus nukąsti, kad K}]ri()S &I°t>cj 
patraukė jį į Waterburio S1^(>S caias- 
teismą. Jo byla išsigarsino 
visoj Amerikoj. Kun. Moc-

K u
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TAIKOS NEBUS? u Kurskas’’ Amerikos gyvenimiNUSKENDO RUSIŠKOS 
LINIJOS LAIVAS 

“KURSK.”.

šiaip ar taip kalbant, Wil-,bulgarus 
;senas rūpinasi taika. Jisai ; tvarkos 
pasiūlo visoms karinu jau-, Serbai paėmė uaug 
čioms valstybėms pasakyti, Ju karo daiktų. Jie 
kokiomis išlygomis sutik-;Grumsto, Brniko, J. 
siunčios taikyties. Įkainius ir “1372” au;

Vokietija atsakė, bot labai [Monastyriuje girdėti buvo Brooklymi, o karei prasidč- 
neaiškiai. Vieton pasakyti [smarkūs sprogimai. Serbai '

'priešininką veja, pai nū dar 
|7 kaimus. Bulgarai, gavę

cariuo-'
?.si.

i'iesmmi as be 
;a P r‘i h) link.

mti nių
paėmė
.-(•tono ‘“Kursk”, kurN priuš h 
stumą. i niaukiojo iš Liepojaus

JUS,
pašildė konfe

mino*

Ikymu šia <oredą. Atsakymai 
[bais įteiktas per Francijo;
1 valdžią Amerikos ambasa 
doviui ITryžiuje.

'menėsI ,Imant Monastyru.i serbai
'raitininkai Įėjo miesl ;n,per

VARTiV IMS VISUS VY
RUS KARIUMENĖN.

11 Visi Suv. Valstijų pilie- 
|uiai, nuo 18 iki 45 metų am- 

;,žiaus, iškilus karei, gali būt 
^pašaukti Į nacionalę gvar
diją karės ministerio, be 

[kongreso leidimo. 28 d gruo- 
Jdžio tapo paskelbtas cirku- 
1 boras, kuriame sakoma:

C

no išpildymo savo pareigos. 
Kareiviai, vely leiskitės per 
sidurti čia pat, kur stovite 
bet ne žengkit nei žngsnio 
atgal.”

Bet kažin kodėl jisai pats 
neatstato savo pilvo prie? 
vokiečių ir vengrų durtu-

Tie vis traukiasi ir traukia-

)U

ku- 'tuomet?

iri gai
1 diplion

as, 1
Inl 1,1

puses, o sąjunginio 
'riuomenė iš pietį 
Miesto gyventojai 
savo išvaduotojus 

[mis. Miestas nemil 
Sąjungininkų kai iui-ione 

id .Amerikos šiaurę nuo Monastyrkms 
'i -■"'lįsirupino miai pasislinko priel m. 
Jie perimate, į 

sukuri. Sakoma

puse nos ir ekspiiodavo
aPie.tenka liuosnorhi, iš kuriu• I c ----- ... ■ ■

nu“Įgalima butų suorganizuoti
■asą-įbataliomis kareivių, tuomet RAU KILTI VISUOTINAS

ispejo sulipti i valteles, o lai- Ig^ūzmita
[vas nuskendo. Jie valtelėse Įjjjp,
ant juri.i išbuvo r.pie 7 va- J,nin‘o istal vmu, jau keli mė-1-

<)n11 bal1’ ‘nosiaižy-1 landas

■pa i
BRANGENYBĖ ŠVEDI

JOJ.
Iš Stockholmo pranešama, 

kad cukrus gyvcnuijams 
parduodama su kortelėmis.

.1 kor- 
iskam 
ai ir

\ 1SJ

.. . !sią povandeninių laivų floti- 
, . .. d’ancijai rpq j; pasius i
sugražinti Akaciją, 1 marui-! ,-\tiį:o vandenyno, kad iKoužilgo žadama įver 

ijai—Schlezwig 
visų trijų Len

. tverti autonomine k<tr

PALICIJOS PA DIDIN I
MAS.

vimas.

STREIKAS.
Nuo 1 d. sausio Suv. Val- 

en._ stijose neva įeina į gale 
:• Įstatymas, kad gelžkelių dar 
■‘.bininkai dirbtų tik 8 va) 

dieną. Vienok gelžk
dabar viešai paskel- ^oniPanU()S nenori tą 
Suv. Valstijose jau '’“I ne» nes 1 ' 

.rievartiiiis kareivia- «l»^ųstas a;-šcia’jsia> 
'smui. Gelzken

____ •____ ’unijų vadai pa 
[tik kompanijos 
'šio n ei veda 8 vai.

pasiremdami apsigi-

mo.

DVEJOPI SOCIALISTAI.
Italijos socialistu atstovai 

reikalauja parlamente, kad n°s, aron
perkirsti susinešimus tarpo !^c^s duonai pirktis. A 
Amerikos ir Anglijos. Kie-(brangstant, darbiniu, 
kvienas laivas, plaukiantis tarnautojai taip pat 
- ■ -- ■ ■ - Jauja didesniu ule ’

i

benn • •"■nisto ii ammunici-l -------------
jos. bus skandinamas. J a t wio<

T.. VAiUnmn 4-nm IV O k I Eel AI VIS T EB E VE
ŽTA Iš BELGŲ DARBI

NINKUS VOKION.
Tuo budu vokiečiai ] 

adidinti fabrikų skaičių, 
i kurios dirba šovinius ir ki-

su- Amny’kos Anrbion ir ga į

IŠ slavų provincijų, bū
tent Bosnijos Hercogovinos, 

<us pasakė, kad daug žur-’Dolamatijos, Croatijos ir ; 
alų kreipiasi prie jo, pra- kitų pietines Austro-Vcn-i 

lydami informacijų ir žadė-’grijos dalių, taipgi ir Boge-Į 
lami patalnint plačiausius [mijos sutvert savystovę ka-J 
pranešimus apie jo bylą ir'ralystę.
dėt jo paveikslą. Amerikos Transylvanijos dalis, pri- 
ūsnomenė didžiai interesuo- klausanti Rumunijai, priva
rąs’ ta byla, o laikraštis lo būt jai sugražinta. Tyro-1 

■ Truth Seeker” talpina pla-j lis,Triestas ir Istrija privalo 
įpie tei-jbūt sugražinta Italijai.

Konstantinopolis ir Dar-[ 
daneliai turi pereiti rusams.

' ar-

? i ausi as- a tska i tas 
smo bėgį.

Laike antrojo teismo ku- b
omai jau neišdrįso pasiro- Paliuosuoti armėnus ir

o

sielgs, kuomet išnvks taikos' 
viltis. Tuomet gali užsikur-j

BALKANUOSE
Serbai Černos upės 

moję vėl smarkiai sumušė tus.

nių tarybos nutarimą padi
dinti paliciją 50 gubernijų.

ŠAUKIAMA NA UJOKAI
1 917 m 

šaukiami kariuomenėn nau-

su o tin a
t

z*.?, i sir.<m.iE n laiKOS . icm '
bn.s'cj|at lbabj( ■■ socialistas kaip'/ r’-

L

ka gelžkelių i
___ , .„.p ir tebėra kraujo lĮieva jejna i 

jokai, gimę 1898 metais (ku- 'praliejimo priešininkai. ka gelžkelių i 
riems reikia stoti 1919 m.) Rusijos socialistai taip- ^iori tą įstaty.

------------- - poryo pai’Cikalauti tai- jįs Yra aPskl- 
nori REZIGNAVO AUSI RIJOS įg durnos tribūnos, betT^1}1 teismui

riems reikia stoti 1919 m.) Rusijos socialistai

MINISTERIAL I pirmininkas durnos Ro- 
, i, ..... , jdzianko nei prasitarti jiemlygu-ltus karui reikalingus daik- ja, su premjeru Koerberiu, 'nec{av^

[rezignavo, kodėl nežinia.i j?rancijos socialistai (tei? 
singiau socialpatriotai) 

’neseniai atlaikė savo suva-

ged klausyt žydiškos 
blijf oalabaikų.
Kun. Mockus tuoj važiuo-

Kusijos carą.
Talkininkai privalo pasi

likti visas vokiečiu užimtas c. r,, . - 111WI V V vmil V. 1 t 4 LIMIIIUIO

<ts j hicagos apygardas, kolonijas. Teutonai turi at-
Į lyginti visus padarytus nuo-

IR VĖL NETVARKĖ 
GELŽKELY.

Mikalojaus gelžk. valdyba

Serbijai, Juodkalnijai ir ki
toms šalims.

Vokietija privalo talkinin-
kad Nikalojinio panis SUgražinti tiek preki- 

■a zv zvt I i z J z I / \ I i n i i *

- . ’ nių laivų, kiek ji karės me- 
’ - t vi j/<<. ,\tll i vii 114/ Ii ixetvi. jv vi -

(^s įneštų paskandintų lai-

<k. Jotyse guli dideliau- 
kaugės įvairių prekių;

minusioje
vyje gulį apie 500 tukst.
ių, kurios atsiųsta iš 

. ’vegijos per Archangel- 
Neišpirktos prekės la- 

kenkia gelžkelio veiki- 
i ir užima dideliausius 

tus, kurių pasiliuosuojant 
seniai laukia atėjusios 

. Vologdos žemės keliu sil- 
ės. Neišimtos prekės jau 
enda.

tu paskandino ir kad jų dy-

• vų dydi, t y. toną už to
mą.

nas tur pereiti į talkininkų

ATSKIRA V^DYBA.
Žadama iš vidaus reikalų 
.nisterijos išskirti vyriau- 
a pašto ir telegrafo valdy- 

ir padaryti iš jos atskira 
yba ministerijos teisė-

valo tarpe savęs pasidalin
ti.

Kiel’iaus kanalas privalo 
tapti neutraliniu.

Demokratizuoti Vokieti
jos valdžią taip, kad ateity 
butų gvarantija, jog ji ne
apskelbs karės.

Suprantama, jeigu talki
ninkai išstatys tokias są
lygas, tuomet apie taiką ne
gali būt ir kalbos. O kad jie 
jas išstatys, veik galima tam 
tikėti.
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Rumunijos sostinė Bucha- 
restas, kurį paėmė vokie
čiai. Bucharestas turi 
400.000 gyventojų ir vadi
namas rytų Paryžium.

Paryžiaus, Nicos ir kitų 
užsienio miestų lenkų kolo
nijos apskelbė protestą prieš 
vokiečių aktą, kuriuo ap
skelbta Lenkų nepriklauso
mybė. ......

pat nori, kad talkininkai pa-

bininkų unijų vadai, pa 
jeigu tik kompanjos 
1 d. sausio neįv' 
darbo dienos, d; 
apskelbia visuotiną 
Galimas aiktas, kau 
darbininku 1 d. sausi 
į streiką.

LATVIJOJ.
Mintaujoj einąs vo 

laikraštis “Mit. Zeit.

į Kokios gi tos sąlygos? Ogi 
[tos pačios, ką ir valdžių. Jie 
.vis dar svajoja apie Alzas 
'Lotaringiją ir Konstantino
polį dėl rusų.

Danijos socialistų vadas kad karališkai kariui 
Stauning mušė, telegramą'prisieitų žiemavoti 
Wilsono vardu dėkavoda--kraštuose, kur gyvei. 
mas jam už rūpinimąsi tai- dauguma latviai,kurie m 
kos dalykais.

Norvegijos socialistų par
tijos ofisas taip pat telegra
ma pranešė Wilsonui, jog 
Norvegijos socialistui, ats
tovaujanti trečdalį tautos, 
taip nat stoja už taiką.

žista vokiškosios kultu 
gerumo.” “Lab 
naši žiemių fm 
vargstančia 
tumi Dauguvo. 
užpuldinėję “mu 
(latviai). Sunku 
rališkajai kari

, kurNorvegijos socialistai, tur- niuose 
būt, mano, kad Wilsonas iiąreivių veisiasi u 
jo ministerial iš tikros šir
dies rūpinasi taika. Jie kly-

sios ligos.” Žinių 
k rasti s p aminėj 
kiaušinių, sviesto, 
kito. Taip pat pram

“VERČIAU DUOTI 
PERSIDURT.”

Rumunijai prisieina labai .vokiečiai išplėtę žibalo 
riestai. Karalius Ferdin an- monę. Mintaujoj valu 
das jau išleido įsakymą sa- paliepusi surašyti visus 
vo kareiviams, kuriame drą- minius gyvulius, ne* 
sina tuos biednus, nemoky- nis, kates, ir tt., ’ 
tus žmones gūdy t galvą už i reikėsią mokėr m •__
sekamais žodžiais: “Jus tu
rite parodyt didžiausią kar- 
žygiškumą ir nesigailet pa- 
aukaut gyvastį. Aš laukiu 
nuo kiekvieno rumuno pil

iš Vokietijos. Vindav,

nima latviškos „s;
kaltininkai b? ..a už
skaitymą ru .u laikraščių 
ir obligatormių įsakymų 
nesilabkymą. z
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eLAISVĖ

, figoj i” “Kova”
jos pozicija lietuvių dienos 

klausime.

mentaciją už fondų s 
mą. ”Kova” sako:

“Mųsų nuomone, tai lt 
bus dalykas, kuriuo lai 

. suojasi mus uzjaučianč’
- nios.”

M
- Aha! Viskas aišfZ

Paaiškinimai ir tt. Kadangi tūlos kitos 
ligos duoda panašių ženkli) 
'ir symptomų ir kadangi pas 
, tulus ligonius minietieji žen
klai ir symptomai anksti 4 
neapsireiškia, neretai pri
sieina pavartot taip va- t 
dinamą Wassermano bandy
mą, kad sužinojus, ar žmo
gus turi syphilį. Apart f 

reikštu’leistis'!,W(a“?n0 y‘T
V i j smulkmenas, ko aš čia ne-!kltų bandym>J’ kur.ie Pa™? 

: darysiu. Didžiumoj atsitiki-ldo’. ar y?ata . tun syphilp 
mu' syphilis gaunamas iš'fal yra kr??J.° tynnejimas 
lytišku susinėsimu su ta 1M11' «ana sudot>aas- t 
ga turinčia moterim ir Jo ;l’uhhka ,r ^suprastų 
ženklas pirmiausiai pasiro-! 
do ant lytiškų dalių. Spuo-i 
gas ant varpos (kartais 
;šlapinimo kanale) atsiranda 
no keliu dienu krėtimo. Tas 
spuogas yra charekteringas 
ir lengva.i gali but atskirtas 
nuo kitokių spuogų. Papra-

1- ‘ yra kietas.arba jo

kite. Mes patariam jums 
muštis į krutinę ir šaukti: 
musų kaltybė, musų kalty
bė, musų didžiausia kalty
bė! Ir kada jus pasirodysit 
ant tiek vyriški, jog prisipa-' 

Mi-(žinsit, kad klydo t, kad svy- 
nios, mat, interesJfjasi lie- ravot, kad net Pild. komite- 
tuvių diena, labai' intere-ito įsakymą laužėt, kad Phi- 
suojasi. Net patįs socialis-

ivar-
.itere-

mi-

imameplun-1 sugrįžti namo iš Wilkes, ..... .
>et imti turi-!Barrio, kaip “Kovos” Nr.’tai tiesiog verčia dalyvaut, 

?ime pasakyti 34 jau užgiedojo politikieri- į na ir kai]) čia “Kovos” rc- 
5 žodį to laik- šką giesmę apie penktadalį, 'daktorius nenusiris, tų mi- 
ijai, prie kurio Girdi, rašo “Kova”,mes, so-'nių verčiamas, ligi didžiau- 

1 > Įcialistai galėtume dalyvaut'šio kompromiso — ligi penk-
su jais jeigu —

“Centralinis Komitetas 
dalį visų "surinktų aukų 
Agronomijos draugijai.” 
N. 34.)

Še tau Jurguti, ir devinti
nes! Pildantis Komitetas į- 
sakė elgties vienaip;., o “Ko- 

’ smarkus ginčai prasi- va” užgiedojo visai kitaip. 
>rieš ir po lietuvių die- Pild, Kom. nei nesvajojo a- 

pie penktadalį ir apie ben- no» 
ciai primetama, kad jisai drą fondą, o “Kova” galvo- !

trukčiais nuslydo į kitą pu- p’itusi “Kova 
Sn " itadaliu ir su savo pažadėji-

Kame čia disciplina, kame'nilĮ 
čia nuoseklumas!

Ir žinotumėt, kaip tiktai (C
dalį, tuoj nušvito kun. Ke
mėšis “Darbininke” ir p. A.

ladelphijoj, savo centre bu
vot visiškai apsileidę, tuo
met gal ir mes patikėsime, 
kad jūs dar galite būti nuo
širdus.

NEDAILU, DRAUGAI 
KOVIEČIAI.

.na arti stovėjo 
Turime omenyje 

ugę “Kovą”.
o “Kovos” nume- 

juo toliau, tuo dau- 
kur šiokiu ar tokiu 

„•butų užkabinejama 
ienos”, “Keleivis”, o 

. jau ir “Laisvė”. Ypa-

Keleiviui” tai jau

irbin inkus iš kelio veda,
Laisvė” taip pat. girdi, 

oerdaug apie trečdalius kai
šanti ir tuo budu priside
danti prie darbininkų suve
džiojimo. Su “Naujienom” 
jau seniai eina peštynės. 
Drg. Kapsukas taip ir pasa
kė, kad girdi, visokiems 
“vienybės darytojams” nuo 
jo kritikos sveika nebus.

Tiktai viena “Kova” pri- 
skaitoma prie nuosekliųjų, 
nei biskučiuką iš kelio neiš- 
krypstančių laikraščių. Tik 
ii viena esanti, girdi, prin- 

dabotoja, tik ji viena 
kairiuoju keliu, tik 
esanti pastovi . ir 
p tautiška.

*i pati save begir- 
1 kov* 3 ir shi- 

ugi ji jsi- 
byklą. kur

„albti “Lai- 
’ ir ”Naujie- 

mes 
r iš-

nuosek-

draugė 
us grie- 
i neklai- 

ė-Kriv^Jio rolę 
nes ir paskalbsi- 

■albinius, nes ir 
■įsi.
/o rolė “ne- 

’ “Kovos” red.
Kapsuko) lie- 

s klausime? Mes 
dime pasakyti — 

itikieriavo ir slydo 
no ir, gal but, dau- 

' kas kitas prisi- 
rbininkų sąmo- 

mo (jos pačios 
iant).

Sąjungos Komi- 
yrė Kapsuką, Stil- 
/alinčių važiuot į 
•arre. Jie turėjo bu- 

^tstovais. 
vs, siųsda- 

įWil- 
> nei ją, į- 

iž tai, kad 
kiekvieno 

galėtų i 
rinkti, 

skamba 
as:
rinkti aukų j 

jj paturinčiomis 
. mes proponuojam 

fondas rinktų sky- 
... tuo vaduoties mes 

o atstovam.”

as buvo aiškus, 
redaktorius turėjo 

kol nebuvo kito
. ir d. Kapsu

li am a “Ko- 
ymą. Tai 

». “Kovai”, 
įJąjv. Įanui. Ir 

_ * ą sulau
žytą nutarimą dao^, kada

v 
buvo 
kaipo Sąjv. 
jai mes prime*.

penktą 
pasiustų 

(“Kovos”

tadalio!
Na, ar čia neišeina taip, 

kai]) pas “Keleivį”, kuris, 
miniu verčiamas, sakosi tu- 
rjs eiti prie vienybės? Pasi
rodo, kad kartais, musų 
karštoji bekompromisė 
draugė “Kova” ima ir susi
duria kakta su šaltu, prak
tišku “Keleiviu”. Prie vie- 

mat, taško prieina!

Seimą Broklyne ša

“Laisvės“ pozicija Lietu
vos šelpimo klausime buvo 
visuomet nuosekli, išlaikyta 
vienoj linijoj. Dar prieš vi
suotina 
mes pas
nėra vienybės ir nusileidi
mo. Tą pat mes sakom ir 
šiandien. Bet šelpimo darbe, 
tame taip vadinamame mie- 
laširdystės darbe, mes ir

“Kova” (Nr. 51) nešva
riai ironizuoja iš “Keleivio” 
'kuris talpina bravorų ir sa- 
iiuninkų skelbimus. Ji sako: 
“socialistų laikraščiui kaip 
tik pritinka tokie skelbimai, 
jeigu už juos gerai apmo
ka.”

Vadinasi, supraskit s 
jungiečiai, kad “Keleivis” 
šioks ir toks ir tik žvejojąs 
pinigu ir netikusius apskel
bimus dedąs, - bile tik jam 
riebio i apmoka.

Ir kad dar labiau pažemi
nus “Keleivi” čia dar priki-

pusius republikonų apskel
bimus!

ir butų misi- prieš Broklyno seimą, o per 
su savo penk- seimą, ir po seimui ir laike 

. Wilkes Barrio konferencijos 
daryt viską, kad tik į-1ir laike Chicagos suvažiavi

mo sakėm ir sakom, kad, e-vyktų sutartis,” jeigu ne 
Lietuvių Socialistų Sąjun-

Kova” prabilo apie penkta- £°s Suvažiavimas Chicago-
je. Tonais smarkųjį draugą 
Kapsuką (pastovų ir nicka- 

Rimka “Ateityje”. Žiūrėki- į^°.s nenuslystantįj šiaip 
te, sušuko jie, kaip “Kova” taip ištraukė iš penktadalio 
išmintingai nukalbėjo. Pa- balos šaltasis P. Grigaitis ir 
tiko jiem tas “Kovos” pasiu- Bulota. Tiem dviem vyram 
lytas penktadalis. ' 
vis”,

-■_ _ . Bulota. Tiem dviem vyram
- j ■ . “Relei- Pasisekė pravest rezoliuciją, 

,L”, kuris dar tuomet, tu r- kad reikalaut trečdalio au- 
but, savo namą mūrijo, neilgų ir trečdalio atstovybės, 
nesvajojo apie “vienybę”, o 'Suvažiavimas su tuo sutiko
musų “neklaidingoji” “Ko
va” jau čiulbėjo apie penk-

ir Chicaga išgelbėjo “Kovą”.
Kaip praslinko lietuvių

tadalio vienybę ir džiugino diena visiem žinoma.. Išėmus 
klerikalus Chicagos ir dar kelių vietų 

kad socialistai esą sukalba- visur _ _
mi. Juk tai faktas. - ------------

Ar supranta dabar “Ko- laipsny. Ir
va”, kas pasėjo socialistų didžiausio^ kompromiso ša- 
tarpe pirmą sėklą apie vie- l’minkė,, del kompromiso šu
nybe lietuvių dienoje? Ji i laužiusi net Pildančio, Ko- 
pati. Ir jeigu kas kaltas miteto įsakymą, pradėjo ta- 
darbininku klaidinime (jos j da šaukt, didžiausias dory- 
paeios žodžiais tariant)' tąiibes K0.dyt ir ginties, kad

tautininkus ir
r Įvyko kompromisas 

mažesniam ir didesniam 
Kova”, pati

viską nurodė!
Bet mes paprašysime tos 

“nuosekliosios” “Kovos” 
pranešti visuomenei, kas 

Kodėl “Kova” taip pasiel- lĮetuyių dienoj pačioj 
gė? Kas stūmė ja prie t0| Philadelphijoj, kur randasi 
kompromiso, prie tos vieny-; 
bes? Motyvai, ištikro buvo 
labai įdomus.

Wilkes Barrio konferen
cijoj d. Kapsukas perskai
tė pranešimą-protestą. Ta
me pranešime ve kas pasa
kyta:

“Musų delegacija (suprask Kap
sukas. Stilsonas ir Valinčius) sten
gsis visa daryti, kad {vyktų susi- 
I ' * '■ ‘ ......................
taip svarbiu lietuvių dienos rinklia
vos organizavimo klausimu...”

kitas, laužydama Pildančio 
Komiteto įsakymą, nusirito 
prie vienybės, prie penkta
dalio.

I ta “neklystanti” ir viską 
! permalanti redakcija. Phi
ladelphijoj neįvyko sutar
ties. “Kova” gi N r. 34 (Dėl 
lietuvių dienos) sudėjo se
kantį prižadą: jeigu • vie
nybės nebus —

“tuomet mos mobilizuosime vi
sas savo spėkas ir rinksime aukų 
L. Š. Fondui.”

Ir Philadelphijoj ta “mo-
tarimas su kitų sriovių delegatais bilizacija” išėjo tokia nyk-
♦ nin Gvnrhiii Imtuvui Hmnncj vinlrlia- * v i • U U V

stukinė, tokia prasta, kad 
nesinori ir kalbėti. Kasžin

Tai ve kame šuniukas pa- ar jįe įen surinko kokia 
Vadinasi, rūpinsi- $50.00?

Pasirodo, kad daug leng
viau kabinėtis prie kitų, ro-

1K1 organizuot ką nors pavyz
dingo pas save namie. O 
juk Philadelphijoj gyvena 
tie žmonės, kurie stato save 
pavyzdžiu visam svietui!

Et, jau vyrai, vyrai! Ar 
nevertėtų jums pradėti re
formą nuo pačių savęs.

Patįs sulaužę Pild. Komi-

kastas.
mės, kiek drūti, kad tik 
įvyktų vienybė. O kadangi 1WUUIVWO 
ta vienybė taip.parūpo, ^aį,kuojant ju griekus, negu su- 
kaip čia nenusintus ' 
penktadalio!

Kas vertė “Kovos” red.
slysti nuo kelio? Ogi lygiai 
tas pats, kas dabar verčia 
“Keleivį”- agituoti už fondų 
suvienijimą.

“Keleivis” dabar sako, 
kad girdi minios nori vie-
nybės ir fondų, suliejimo,tai teto liepimą, patįs nuslydę 
reikia eiti su miniomis. Veik (iki penktadalio, patįs pasėję 
lygiai taip kalbėjo ir “Kova” socialistų miniose mintį, kad 

lietuvių dienoje socialistai 
gali nusileist iki minimumo, 
patįs viešai pažadėję Wilkes

(N. 35.)
Klausykit:

“Mes iš visų pusių girdėjome a- , - , .v .
pie didelį interesavimąsi lietuvių BaiTlUOSe rupintieS 1S VISOS 
diena Danfelis dargi socialistų tie- 'spėkos, kad tik sutartis į- 
siog kalbėjo, kad mes turime joje 1 . . ’ ..... . c
dalyvauti... |vyktų, patjs iki maximumo

“Mes sutikome su jais, kad apsileidę Philadelphijoj — 
mums reikia bent viskas padaryt, , . . , fnrifp dvo
kas yra galima, kad ir mes ga- KdlJ) JUS Udl Ll.liite 
lėtume dalyvauti lietuvių dienoje.' SOS kaltint kad ir tą pačią 
(Suprask gaut penktadalį.)

Toliau tame ;
stYaipsnyje, kalbėdama apie ; bėjusi ir

j “Laisvę”, ka<į ji, matote, 
pačiame Perdaug apie trečdalius kal- 

* prisidėjusi prie
ji pradeda visiems į aklXka- Wilkes Barrį ir apie lietuvių žmonių klaidinimo!
binėtis. pieną “Kova” beveik

Vos spėjo d. Kapsukas kartoja “Keleivio”
at- Jeigu jau jūs neturit drau- 

argu- giškųmo, tai bent susivaldy-

i

SYPHILIS.
F. A—is klausia:—
Kaip apsireiškia syphilis

Atsakymas. — Norint at-

kurio 
ir 

įjuo neužsiimtų, todėl nors 
;ir trumpą jo aprašymą pra-

i ŠEIM Y NIŠKI D A LYRAI.

Turbūt ir šituos priekaištus 
tamstos pavadinsit “princi- ■ 
pu kova.” O mes žiūrim Į 
tai.knipo Į pavyzdį nesusival j n)-sas s n

J ' jVisai mažas ir nedaryt jokio
nesmagumo ligoniui. Kar
tais jis pavirsta į opą ir da- iypntą su raudonu 
ro daug nesmagumo. Jis • , ,
gali išnykti į kelias dienas, .P motina, būdama neš- 
palikdamas randą arba gali čia, nusigando nuo ugniesir 

i neišnykti per savaites. Bet 
nėra skirtingumo, kokis 

! spuogas yra ir kiek nesma- 
Jgumo jis daro bei kaip greit 
pjis išnyksta —liga pasilie- 
|ka ta pati. Spuogo atsiradi- 
!mas yra tik jos pradžia. Jei 
• spuogas atsiranda šlapinimo 
kanale ir nevirsta opa, ligo
nis gali nežinot, kad užsi
krėtė. Kadangi daugelyj at
sitikimų spuogas nedaro jo
kio nesmagumo ir išnyksta 
greitai, tad žmoneliai mano pats yra

atydą į šiuos faktus:
Bostone eina kairių jų lat

viu socialdemokratu laikra
štis “Strahdneeks”. Drg.sutartis su kitu srioviu žmo

nėmis. Kompromisas, tinka
mam pavydale, nėra šiame 
atsitikime prasižengimu 
prieš principus. Lietuvių 
Soc. Sąjungos suvažiavimas, 
kuris netik galėjo kalbėt, 
bet ir kalbėjo dideliu auto
ritetu taip pat pripažino, 
jog lietuvių dienoj galima e- 
są tarties su kitomis srovė
mis. “Laisvė” yra priešinga 
fondų vienijimui, tačiaus, 
mes pripažįstam, jog esant 
reikalui, ar žiūrint naudos, 
galime daryti tuomlaikines 
bizniavas sutartis (padėkim, 
laike tag’ day), jeigu kom-jtai nenuslyskit nuo tiesaus 
promisas r1 ’ 1 ” 
fondo (LŠF.) interesų. Prieš i 
šita musu užreiškima nieks . iz . 4. V
dar nieko nepasakė ir negali 
pasakyti
—Mes j.ai i .,.*rėm ir pabrie- 
žiam dar, kad Lietuvoj mes 
remiam Agronomijos drau
giją, kuri taip pat organi
zuota ant kompromiso (su
tarties su kitomis sriovė- 
mis) pamato. Toj draugijoj 
veikia ir socialistai ir pir
meiviai ir šiaip jau bespal
viai žmonės. Petrogrado 
“Grūdas” kurį remia LŠF., 
yra taip pat kompromisinė 
įstaiga, nes ten veikia gal ; 
daugiau ne socialistų, negu 
socialistų. Prieš tai taip pat 
nieks nieko nesako.

Štai kokia buvo, tebėra ir 
bus “Laisvės” pozicija nu
kentėjusiu nuo karės šelpi
mo klausime. Tiktai isteri
ką negalėtų to suprasti.

Kapsukas labai augštai sta
to tą laikraštį. Mes tyčia1 
paėmėm kclis“StrahdneeKo” i 
numerius. Ogi žiūrim —di- | 
delis Boylston Bottling 
Companijos apskelbimas,' 
kur rekomenduojamas koks! 
tai “Haffenreffero” alus. O > 
greta to apskelbimo, labai 
žymioj vietoj, kitas didelis 
Burhard Brewing Comp, 
apskelbimas. Už tos rųšies 
apskelbimas bravorai gerai

P. M—niene rašo: — 
Ar nekenkia vyrui, jei jis,

• siekia tolyn ‘norėdamas apsaugoti mote- ‘ 
būti nuo apsivaisinimo, nulei-

Antra, kada mes matome 
i ženklu 

kur ant veido, mes sakome,

i tame laike palytėjo tą kudi- 
ikio vietą, kuri yra raudo- 
Ina. Ar tai teisybė?

Atsakymas. — Vyrui ken
kia gal nemaži*1 u, kaip kad 
jis užsimtų sauzagyste.

Kas link tų raudonų žen- 
iklų, tai jie yra ne ugnies ar 
ko kito ženklai, kurie par
eitų del motinos tam’ tikrų 
pasielgimų, o anatomiškas 
defektas, kurio priežastis 
nėra tikrai žinoma, bet jis 

žinomas. Musų 
i kraujas iš arterijų siurbiasi

neįžeidžia musuikelio ir meskit kelis akme-j11. Lai ’yįJ“LT.LU’|v.enas- T°s gysleles, ku-
* - ■ - • ............ .. ............... ri syphilr kurio ženklai ims nose dabega cystas arteri-

jrodytis vėliau. Tūli ligoniai Ijų.kraujas, vadinasi arteri- 
i jaučiasi gerai per savaites ijelėmis, o tas, kuriose bėga 
ir kartais mėnesius, kol liga jau iš kūno medžiagos su- 
pradeda, rodytis. Ji neturi rinkęs kraujas ir yra arčiau 
nustatytos eilės, kaip tūlos.prie venų, vadinasi venelė- 
kitos ligos. Pas vienus žmo-Įmis. Del kokios tai priežas- 
nes pasirodo pirmiau . vieni .ties tos mažos gyslelės tulo- 
ženklai, pas kitus kiti; pas'se kūno vietose (tankiausiai 
vienus tūlų ženklų visai gali'ant galvos ar veido) lieka

1 J • *1 1 • 1 • j I • V 1 • • • 1 •

Pas vieną gali atsitikti išbė- Isididina. Jos yra pilnos 
rimas charekteringais vari- kraujo ir jo daug daugiau 

(“Novv'in^s sl)alvos spuogais, pas ki- sutelpa į jas, todėl jų pilnoji 
v tą tų spuogų gali visai nebu-. vieta išrodo arba labai rau

ti, arba atsidanda tada, ka-’dona arba mėlyna. Jei arte- 
da jau daug kitų ženklų ap-jrijėlės išsipūtusios, yra 
sireiškia. Nors liga atlieka raudona, jei venelės —mėly- 
baisiai ardantį darbą kiek-'na. Jos yra tiek padidėju- 

_iviename ligonyj, bet ženklai sios, kad veik visada randa- 
“Novv’ir symntomai vieno gali būti ma oda iškelta šiek tiek toj 

1 ,y labai skirtingi nuo kito. Čia vietoj ir ji tankiausiai ne-

Dabar, koviečiai, jeigu 
jūs esate nuoseklus vyrai, pasveikę ir neina gydytis.

Spuogas visada išnyksta'per labai mažytes gysleles į 
ir tai reiškia, kad ypata tu-'venas, 
i ■ i z-i x taaL t 1 i zma Iri n i i ’ * — — —

nis ir į “Strahdneeką”.
O gi vėl kitas kairiųjų so-! 

cialistų organas “New Yor
ker Volkszeitung”, apie ku
ri drg. V. Kapsukas irgi 
labai geros nuomonės. Tas 
dienraštis veik kiekvienam 
numery talpina bravorų ir 
saliuninku skelbimus.

Taigi, dabar draugai ko-
viečiai,’duokit vėjo ir tiem aebut!’ kokie yra W kitas.įištemptos ir jų skaitlius pa-
_ . . ’ . r . . „ Pna vmnfi o-n i nrciri kri ishp- 1 cirluhm wn nilnnc

ŠMOČIUKAI.

Daugel LSS. kuopų 
po keletą ar kelioliką 
rių aukų karės dėlei nuken
tėjusių, bet saviems reika
lams nieko. Taip.

davė 
dole-

turėjo1860 m. Amerika 
vos du milionieriu.

1916 m. Amerika turi su 
virš 50.000 milijonierių.

Puikus trustas kapitalo.

Tarpe 1861 ir 1865 m., 
milijonai šios šalies gyven
tojų padėjo gyvastis už lai
svą republiką, laisvą šalį—

Dabar praslinkus 50 m. ar 
ta šalis, Amerika, yra lais
va?

Pamąstyk minutę!

Jono Tananevičiaus (Chi- 
cagoj) bankas uždarytas. 
Subankrutijo.

Tai dar nepirmutinis, ir 
ne paskutinis.

Ašara.

biznieram, kam drįsta žve
joti pinigų.

Rusu socialistu 
Mir” (kuriame ir 
drg. V Kapsukas rašo,) veik j 
kasdien rekomenduojamas 
koks tai unijinis alus.

Bet ka čia šnekėti anie 
“Strahdneeką”, apie “Volks
zeitung” ir apie 
Mir”. Ogi paimkite ta pačia 
“Kova”, C ' 
puslapį, gerai ] 
ir at rasit riebų, kaip gerą 
lašinių paltį, tūlo Cartuno 
apskelbimą, kur prisiuloma 
įvairios rųšies “aizopo” gė- 
rymėliai.

Na, dabar “Kovos” redak-

x”, atsiverskit septinta Paminėsiu keletą ženklų ir švelni. Tie plėtmai tankiau- 
nasidairvkit;ir symptomų, kurie apsirei-, šiai buna prie užgimimo, 

Vnin O'nrn škia syphilyj nors ne visi .bet kartais atsiranda ,?kbJALcl bj pilliy J I1U1 b I1C v ibi | DtiL Kdl Ldlb dUSll culUcl K 

pas kiekvieną ligonį: išbė- j toliau žmogaus gyveni \ 
rimas spuogais, kurie yra Gal vaisiaus padėjimas, gal 
charekteringi ir tankiausiai jo ligos, o gal plėvių, kurio- 
matosi ant pečių ir nuga- j mis jam ateina maistas, ne
ros, bet gali būti ant bile tikęs sutaisymas ir prilipi- 

cijaf ’jau nieko'kito n'elieka’ |kokios kūno dalies. Opų .mas padaro tokį stovį. Bet
kaip pasekti pavyzdį tos un- jatsiradimas burnoj ant Iie-pr suaugusiuose zmonese y- 
teraficierienės, ' kuri pati J1!V0’ atl?ndama> kad ^*8
sau kailį išpėrė.

Mes labai atsiprašom 
“Kovos” redaktorių, kad su- 
gaišinom jiem valandėlę 
brangaus laiko, bet jeigu

Gilių padidėjimas kakle, pa- pradeda augti taip vadina- 
_, guzai 

Gerklės iš gyslų ar gyslelių. Atran-

v JL v ' A i A O v £

žestėse, kirkšnyse ir kitur.Imas angiomas, t. y. 
Plaukų slinkimas. C- ’/" Y _____
skaudėjimas ir tankiai balso dama, kad tūlos kūno vietos 
jpersimainymas. Kaulų smil- gali įpult į tam tikrą stovį 

jyauIiie“'turTidkoTvaiStn?eslk!mas ir ka*’.ta.is tai’’ vadi’ visai neprigulmingai . nuo 
po “Keleivio” apgarsinimu i namas syphiJinisreumatiz- anatomiško subudayojimo, 
lauka, tai vardan nuoseklu- lmas; issiginnmas daleiskime hystenjoj tūlos
mo ir vardan šventos liogi-lkar.tals Pasiekiantis tai, kad vietos gali apmirti, 
kos (kuria musu sesutė taip n°sjes d . . , . - .
brangina) mes ' patariame arba 1!YVIS0? krenjtimų. Ant tokių pat princi- 
jai pasiskaityt pono J. Car- ^;2YJ81yks^aa.,L';1?SleSYA“l?^i‘-:..?.a ' 
tuno apskelbimą apie gerą 
vyną, alų ir kitus gėrimus, j 
Gal tuomet nurims jusu šir-!~"" " 7— ...... -■
dis ir jus... liausitės varto- i?£!!'”aa K
je panašius polemikos jran- . . ..
kius.Tokiais polemikos įran- !£imas nos.VJ ai kitui. 
kiais negalima sustiprinti. 
kairiųjų socialistų pozicijos. 
Mes išreiškiame savo pasi
gailėjimą, kad Sąjungos or
ganas, kuris turėtų būt pa
vyzdžiu kitiems laikraš
čiams, griebiasi panašių ko
vos įrankių. . .

, susi- 
du skyriai susilieja traukt ar netekt tūlų jau-

- n-v »------------- - raudoni
siverimas didelių opų, | plėtmai tik tūlose vietose, 

į bile kur ant kūno, tankiau- it. y. gyslelės išsipučia tik 
i šiai kojų arba rankų. Akių'paskirtoje vietoi. Abelnai 

'tinos ma- i 
i/.ėjimas. Syphilinių guzų au- 'tymai koklį no* ‘ktų, ko-

Lo- kis nors pasielgi* . , neda- • 
komotorinė ataksija, t. y. rantis jokių permainų 
pusėtinas judėjimo susigadi- jos organizme, turi įtekmę 

Paralyžius. Mirtis, ant būsiančio vaiko 
paminėtų dalykų prietaringas.

da daug galima, butų pri- žmonės manydavo, jog jei 
durti, daleiskime, galvos nėščia motina įsižiūri į ka- 
skaudėjimas, nervingumas, tina, tai jis pagimdys 
apetito netekimas, opatija, nors į katiną panašų. To

mmas.
Prie čia

yra 
Prietaringi

ką



žiu

LAISVE

perspausdintas,’ daryti, aš busiu priverstas hercogu princą Joachimądintas ar 
nurodant * neteisingumą pats visa tai paskelbti. Pa- 1 

staram jame atveju je — ka-,tas 
dangi Tamsta tiek kartų ne 

stengeisi
sielgimų, kurie butų davę ne žinių
joms daugiau smagumo i r j 2) Pranešti kairiuosiuose' teisingai . 
sveikatos. Motinos, visai ne-; Amerikos laikraščiuose, i nužeminti1, dagi leisdamas
turinčios reikalų su ugnim,'bent tuose, kur buvo apie ,sau tvirtinti, buk Bulota tik- 
kartais pagimdo/vaikus su tai minėta, kad Tamsta ra J ' “ * ’ 1 J’
minėtais plėtmais. išydamas “Rankpelnyje” a-

manel DEL PRŪSŲ LIETUVOS 
BELAISVIŲ, 

Profesorius Knake iš Til

konferencijoj koks tai sočia- jančios įstaigos. Tai tarp 
listas pasakė, kad “Laisvė”. tautiškumo linija. Ton pu 
politikierių gazieta.

Tas draugas, be abejonės, 
yra labai susipratęs.

tai “nori pasirodyti darbo žės praneša Tilžės ir Ragai- 
| žmonių draugu” — ir aš jau 'nes gyventojams, kad jau1 
nepasitenkinsiu vien ansitrv- artinasi valanda, kuomet su-Į

Labai išsigandau, perskai 
tęs korespondenciją iš Bos 
tono paskutiniam “Kovos”

sėn reikia traukti kuodau- 
giausia draugų. '

Socialpatriotų tyro plau
ko musų tarpe kaip ir nėra. 
Kaip dabar jau paaiškėjo 
visi musų spaudos organai 
nepritaria bendram politiš
kam darbui su kitomis srio-

-u* £Al>-
metf t* 

Imcki* $£H,užsimok** 
tau. 
knyrų 
1 dolerio

A !kimu i 2 Durna stovėti už nimu, bet pereisiu ir prie už grįžš namo tie belaisviai, 
t r AIC’HZZT JT r Ž. tai, idant katalikų kunigams, puolimų: netik duosiu paai-i kuriuos suėmė rusai laike 
I/, jA / ,^ y į J. butų mokamos algos, neži-. j akinimus apie Tamstos pa-, savo buvimo Prusnose. Su-.

0 a KZ" HZ7 A tinojai dalyko stovio: toks skelbtus faktus ir apie tai lyg sutarties Vokietijos už-į, _
O AlV 1 t'reikalavimas buvo man ,ką esu daręs dėl darbo žmo-;sieninių dalykų ministerijos 1LSg (;o k))

rnimilTimi nTrriTrit is.akytas mano Pavioto dn- inių, bet podraug skaitysiu su Rusijos valdžia, visi be-]ka]has
kikų bežemių ir mažažemių, dėl savęs iš Tamstos puses laisviai tarpe 1? ir o0 metų, kabėsiąs tas 

• I 1 • . nuo kurių kandidatu aš bu-, leistu nurodyti ir hnVanmuc L n me i nr. i . . . *.
Jo malonybei ivau ,ir buvo jis taip pasta- smerkėjo tulus skaudžius nybai, galės grįžti.

A A   .1.11  1 . .. 1 1 * —T r/1 ja m 11 n m i h r n* /-lot • z\ r r - - - - - . - - .

nuo kuriu kandidatu aš bu- leistu nurodyti ir mano išėmus tinkančius karės tar-
I V ' « * « « - v. • 1 • T — • v 1 •

__ e ,tytas dėlto, kad kunigai j žingsnius sulyg darbo žmo-
V. KAPSUKUI, gaudami tam tikrą algą ne- 'nių.

. , . . turėtų teisės imti jokio at- Meldžiu nežiūrėti į šį ma-
Philadelphia, Pa. ]ygjnimo už savo i 

Gerbiamas Tamsta: — ,yr«.
Mačiau perspausdintą iš tikinčius varguolius.

Rankpelnio“ “Laisvėje“ ir kol Lietuvos žmonės

knygų ai We. Kau 
dar prisius ai "K*l*fvi” $1.50, 
knygų ai Ne., sanas *kaityt»jM 
gaus knygų ui 15c. Kas prisius ui 
‘Kovą" $2.00, gaus knygų ui 7*«ų 
kas prisius ui "Kardą” $1.00,tas gaus 
knygų ui 86c., senas skaitytąja* ui 
25 centus. Kas uisiraiys "Naująją 
Gadynę”, kaina metaną* $1.N, tas 
gaus knygų ui Ne.

Todėl visi užsiraiykit tao* laik
raščius per mano. Tiek pat sneki&a* 
ari gausite gerų knygų pasiskaitę 
mai. Būtinai pasai 4
re draugui ir paiji 
duosiu tik "Laisvės"

Pinigus siųskit iin
J. POC 

f27* Margaret St„ F

, vėmis, tai yra, musų tarpe 
. L |nėra to, kas ypatingai cha- 

ei^J rakterizuoja Europos . so- 
cialpatriotizmą. Iš to ga- 
Jima tik pasidžiaugti.

Mes atkreipiam atydą 
naujo Pld. Kom. ir į tą fak
tą, jog LSS. augo ir brendo 
vienybėje. Ir susidėjimą su 
Socialistų Partija mes ati- 
dėliojom ir atidėliojom vis 
todėl, kad tik išlikti vieny
bėje. Šiandien, kol nėra pa
matinių skirtumų graužian
čiu musų kūną, lai bus pada-

Vabalninkas, žmogus labai 
geros širdies, mėginąs t__
tikruoju tarptautiniu revo
liuciniu keliu, praneša, kad 

. rengsianti pra- 
Sąjungos namui ir 

i........baisus vie
nyki ninkas, tas fondų sulie
jimo šalininkas, tas šiur so
cial patriotas F. J. Bago
čius.Kol karė tęsias, valdžios 

rūpinasi auklėti žmones re- 
i darbą, uo laišką, kaip į norą kabi-;logiškuose jausmuose. Štai, 

kuomi jie dabar ypač piešia nėtis, a/Tamstą įžeisti. To-iSudargiųose, kaip praneša 
Pa- ,kio noro pas mane nėra. Tik.Tilžės “Ceitunga” tapo pa

kol Lietuvos žmonės didelė- jeigu aš mažai atidos 
j e daugumoje ; 
pildymas panašaus 
žmonių 
darbo 
m a s, o

; te-,budavota nauja evangelistų } 
yra tikinti, kreipiu į tai, ką rašo apie bažnyčia.

i darbo ;mane visokie Maliauckai ari Ir kunigą pargabeno 
reikalavimo yra Šliupai, tai su kairiųjų laik- Prūsų, tūlą Kybelką, kuris 
žmonių gyveni- raščių rašytojais randu rei- seniau misionieriavo t------ 

ne prasižengimas kalingu daugiau skaitytis. | Afrikos negrų.
Tamsta rašai, kad koks prieš jų reikalus, ypač, kadį 

tai socialistų laikraščio re- kalba ėjo apie atėmimą nuo i 

mane pasitikti, pravažinėjo nytinės žemės.
3) Pranešti tuose pat ref| 

laikraščiuose, kad aš nei pei 
rinkimus į Durną, ne 
rinkimų nesu žadėjęs sto
vėti už tai, kad mokyklose i<as betgi atsakymo į laišką J 
butų isguldomas tikėjimas, nedavė ir todėl mos tegali- 
Tamsta užsispĮrdamas tai me talpint t}k A B pa
tvirtinai, pasitikėdamas ko- -ka 
respondencijomis tokių i 
žmonių, kaip Matulaitis iri -------------
Janulatis, kuriuos dabar jau Y . TA
ir pats kuo aštriausiai IR GERAT PABARE. KAD 
smerki. Faktiškai, aš netik IŠVIJO TUOS RĖKSNIUS, 
nudaviau panašių žadėjimų, __ —---------
bet stovėdamas ant pama
to tikėjimo laisvės, ne kartą jam apie tuos socialistus, 
esu darodinėjęs dargi pa-.kurie perdaug rėkia ir šil
tiems kunigams, '

H

“Naujienose“ Tamstos laiš- 
k ąapie amerikiečius, kuris 
be kitko paliečia ir mane ir 
kuriame Tamsta po senovei 
rašai apie mane neteisybes. '

Aš net išsigandau! Juk 
tai baisus nuslydimas nuo 
tiesaus revoliucinio kelio. 
Juk tai

tarpe

Su pagarba A. Bulota.
, . . . • - . r i • , . ", ; 1 n v ' Nuo “L.” red. Gave p. A.darnus taisėsi pusfraki kunlCT darbo žmonėms baz- Bu]otos Jaiška> pasiunt51n ji

d. V. Kapsukui, “Kovos“ į 
.„J., prašydami jo padėti, 
savo prierašą, kad sykiu ga- 

P° lėtume patalpint laišką ii

Dau’gelyje vietų social is- 
tai-apleidžia savajį darbą 1 
d. lapkričio. Klaida.

berodydamas man miestą,1 
kelias dešimtis dolerių ir 
darė man priėmimus pirmos 
klesos koteliuose. Paviršium 
imant, manęs neturėtų ap- 

• eiti, bet atsižvelgiant j tik
slą ir aplinkybes mano čion 
darbavimosi išeina, kad 
skaitytojai, atsimindami 
“Draugo” suteiktus man 25 
dolerius ir tarnaites, galės 
manvti: “štai ne viens 
“Draugas”, bet ir Kapsukas 
liudyja, kad Bulota mėgsta 
iškilmes, visokias išlaidas ir. 
tt. Ne bereikalo tas pat 
Kapsukas perspėjo, kad reik 
būti atsargiems su davimu 
į Bulotos rankas pinigų.” 
(žiu r. R-nio Nr. 13). Ir pa
našiai ir panašiai...

Bet eisime prie pačių skel
biamų Tamstos faktų.

Visi tie nurodytieji Tam
stos faktai anie sutikima 
manęs Amerikoje yra arba 
grynas melas arba taip iš
kraipyti, kad tiesiog reik 
trumpai pasakyti — nieko 
panašaus nebuvo. Ne tik 
pu sf raky j e, re tik socialis-

J MARGOS
M1NT|S

baisiausias kompro- ryįa viskas, kad LSS. butų 
‘imisas. Ir kas gal užgvaran- stipri savo vienybe.

.v ' tuot, kad Bagočius vėl neuž- Kritika ir principialumas 
hipnotizuos publiką “vieny- j būtinai reikalinga. Apie tai 
bes“ herezija. Ir. kas . bus p.is bloga nereik tylėti, bet 
paskui su tais doleriais? savo mintis reikia reikšti 
Juk jie turės būti trefni! pertikrinimu, argumentavi-

Susimildami, draugai bo- mu formoj, :o ne smulkiu 
istoniečiai, neslyskite iš tie- kandžiojimu formoj, kas, 
saus revoliucinio, tarptauti- ant nelaimės, pas mus įeina 
ško marxinio kelio. Jus jau madon.

' C’ 1 t t ri L n t i . iaa 4 \ v'i ■» t i »

saus

- slystat ir man baisu už re- 
Uvoliucionišką reputaciją ma- 
| no gero draugo Vabalnin- 
I ko.

;Į: $ * * *

 Mano drg. Betrašiunas iš 
(Elizabeth, vii to gei u "pi tė

teliu Literatu.ros Draugijos. 
Kada aš perskaičiau “Ko- Jis jau pamatė, kad iš jos 

voje“ Šliupo laišką apie lie- ir Sąjungai nauda, kad tai 
tuvius socialistus, < žinot ko- tiltas į LSS.

[kia mislis ątėjo man į galvą:
Kažin kaip tankiai Šliu- ;kad. 

pas lankosi Živatkausko ol- 
Mes labai prastai misli- 'sėly?

Geriau vėliau, negu nie-

Tik ką išėjo iš po spaudos 
Puikus Teatrališkas Veikalas 

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

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

Lietuvių Unijos 
Muz. 

BENAS.
Visiems gerai ži 

ma, kad Unijos nu 
kantai sutaiso geria 
šią muziką dėl įvairi 
teatrų, balių ir pašilių 
ksminimų. Visada kvie
skite unijos muzikan
tus. Ofisas 73 Grand 
St., Broklyn, N. Y.

Repeticijos atsibuna 
kiekvieną seredos va
karą, 73 Grand St.

:Į: :Į: * *

Mano drg. J. Ramanaus
kas iš Minersville rašo, kad 

Kada Jagela apsiženijo su i jam nelabai patinka Chica- 
_ , . . . r , „ ■ * su-j gos socialistai. Gal būt, kad

jimo mokslas turi būti iš-veik visuomet, pasirodo esą,jungta su Lietuva. Kada Y-iir taip. Bet man biskį dyvai. 
mesta iš mokyklos, ir pa-(upo ir jausmo žmonės. <T _ ' ‘
čioje Durnoje gyniau įstaty- >veikime niekuomet nėra pa-‘tuomet Amerika 
mo sumanymą, idant tikėji- stovumo, o tik karštas tem-‘su Lietuva.
mas nebūtų mokyklose iš- peramentas. Galima tik pa-Į pet kada aš

* * * *

kad tikė- kauja. Tie burnos ausy to jai, .Jadvyga, Lenkija tapo
m veil]?. 17VU 111CU1 MXOIXI VA J V Ui, 

J^čas apsiženijo su Šliupiute, j kaip tai jam taip patiko tas 
susijungė F. J. Bagočius, kada, anva- 

She-žiavo su prakalbom 
atsimenu, nandoah rajoną.
misų pat- Juk “Keleivis“ dar. . v> ... . - ___ __  - - baise-

oficial. Durnos stenogramos valo nuo panašių elementų, riotai Jagelos man baisu da- snis, negu “Naujienos“. Ar 
ir aštrinusi užsipuolimai ant New Yorko soc. ]). lokalas rosi Yčo ateitį. 1 ‘ "

išvijo du tos rūšies “r-r-re-j jvlp istorija atsikartoja 
voliucionieriu’’ — kunigą sako išmintingi žmo- 
Boiik White iš socialus revo-

manęs iš pusės dešiniųjų

dėlei kunigi ja visoms

m ino išrinkimą i IV Durną
L” 11 1 1 • 11 5 Tlz 11 o '/inn

rius, bet ir abclnai nieks 
manęs atvažiavus Am^i ikon 
nepatiko, niekad pu rink le
siuose koteliuose nieks man 
priėmimų čion nedarė ir de-

• sėtku doleriu man miestą 
rodydamas nepravažinėjo.

Man vis tiek, kas tuos 
melus pramanė,bet reikia be 
galo stebėtis, kad Tamsta 
būdamas LSS. oficialiu or
gano redaktorium tokius 
blokus rankiojai ir jais pub
liką vaišinai.

Gerbiamasis, linkiu Tam
stai kuokarščiausių 
priėmimų, analyzuok Tam
sta savo priėmimus kiek tik 
nori, bet užsilaikyk Tamsta 
nuo rašymo pramanytų ' 
pliauškalų apie žmogų, kuris 
tikslu savo piibuvimo Ame- gavau nuo gynimo organi-

paminėti tie, kas rašo sukelusiį lerir 
atsinešimą prie fonso bažnvčioji

los ir pagar- | * * * *
<e bedarbiu ; Viena mintis neišeina man i 
i'anenbauma. galvos: kasžin kad taip , 

oš išmintingas žmogus'

I
Man labai nenatinka, kad 

iChicagos socialistai neatl
ikau Įa Sąjungos namui.

Draup’ai, mes esame or- !
mizacims žmonės ir tma-1

Šį veikalą parašė garsus ru- 
stj rašytojas MAKSIM GORKIJ. 
Lietuviu kalhon išvertė KARO
LIS VAIRAS.

Sulošimui šio veikalo reikia 
17 ypatų.

Dabar užstojus lošimų sezo
nui, kiekviena kuopa, Draugija, 
bei’ grupa lenkusi ir mokinasi 
geresnius veikalus kad sulo- 
Šius šiek- tiek pasipelnyti ir 
pastumti musų kultūrą pirmyn. 
O šisai naujas 4-rių aktų vei
kalas kaip tik ir atsakanti to
kiam reikalui.

Knygute susideda iš 96 pusi.
Kaina 40c. Reikalaukit pas:

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

Telepnone iut>u ureenpoint.

J)r. H. Me nd low i tz
271 Berry Street

Gydau ligonius Įvairiomis ligomis, 
o ypač mano specialė

tai moterų
Gerai įsitemykit

DR. H. MF'
271 Berry St

r
anie mano 
išguldymo mokyklose tikėji
mo ar prie kunigijos.

Būdamas kalėjime Tamsta

padarytų Įnešimą uždrausti cija i

o ri n. y dori Rock e f ell p r i o 
včioje, o pereitą žiemą

kiemo kuopoms.
sudegino kelias Amerikos

Michelsonui, Ragučiui, Gri
gaičiui. Prusoikai, Neviac-

da kiekviename

Dalvkas tame: tūli iš jų 
a tikri ‘socialpatriotai“, I 

“socialpatrio'
, tūli tiktai biznieriai, |tinp.o

Jai nori, k 
d y turo, pirk *k 
Kinius ir visus a.

K. LIUTh
Apls gerumą ten 

Bingumą kainų, nkre. 
girtis. Nesą visi brooi 
^*1 gsrai žino, kad pigi 
geria* niekur negauni, I

’** K. LIUTKUS
UI GRAND 81, 

Brooklyn, N. Y. 
(arti Berry 8t.)

,Jei dar neturi, tai pasiskubink gau
ti, nes knyga guli greit :šsib.i.gt.

Apie tos knygos naudingumų pa
klausk ty, kurie jau jų turi.

Knygos vardas
Patarmes Merginoms 
Apie Lyties Dalykus.

Parašyta žinomos lytišku dalyku 
aiškintojos ponios M. ii. SANGER.

Ta knyga reikalinga \isieins: mer
ginoms, moterims ir vyrams. Joje 
aprašoma lytiškŲ organy išsivysty
mas, jų veikme ir svarba visame mo
teries ir vyro gyvenime; apsivaisini- 
mas; vaisiaus augimas; nėštumo hy- 
gijena; motinystė ir jos bygijena. 
Taipgi aprašoma lytiškos ligos, savi- 
žagyste ir daug kity jdomiy dalykų.
>Knyga turi 120 pusi, ir papuošta 

paveikslais, kurie palengvina aprašo
mus dalykus suprasti. v

'cages “Naujienos”. Rudavo, 
J tik ir girdi: musų broliškas 

dienraštis anga, ar naują 
skyrių i vedė, a.r ka išmin-buržuazinė _ spauda labai įn|i pataikauja

daug rašė ir apie White ir'tnms’\ y
apie Tannenbaumo “revoliu-‘n0 idėjos žmonės ir visi jieLn ine kimi 
cioniškus’ ’žygius, O juodu dilgini dve-i-n iš Polio ir mėJ . ?'■ J ?' 11 ’ i 

,siate, vd raugai manęs! 
| Klauskite geriau vėjo ir 
žiūrėkit iš kur jis pučia.

čiru V i m.

stovio, bet užtat galėjai su
žinoti visa tai vėliau, bent 
kada Tamsta emeisi apie

.mane rašinėti berenkant 
man aukas badaujantiems.
Už mano darbą, kuris kaip 

visur Tamsta žinai buvo nemažas
ir užėmė labai daug laikoj “Laisve“ savo laiku atsi- klaidinimo.

[aš neėmiau nieko. Kaip liepė ir apie vieną ir
.ir kiti prigulinti J-’...,, .. _.,A_ ...
vadinamos grupės politiškų- rius, trokštančius pigaus pa
jų apgynėjų advokatai, aš sigarsinimo ir rekliamos.

™ °? K^,R?USt^rinkimąlzatorill vien savo keliones ir Pereitais rinkimais abudu 'kraščiuos,' kad 30 Newarko 
i “extra-revoliucionie- 'socialistų valdo dešimts 
ir, kaip jie patįs sako draugijų, kuriose veikiausia 
------J __tarptautiečiu, yra kejį tūkstančiai narių.

| Tautininkai ir klerikalai
’’ ‘ ‘ 1 "t mūsiškiu

T11 ąlikčiai slysta iš kelio ir me
na u- čiojasi į visas puses.

Palaikyti juos bus visvic- 
na, ką prisidėti prie minių 
________  Ar nevertėtų 

aPie išraut tuos kūkalius iš kvic- 
prie taip kitą, kaipo apie humbugie-

1 • i • V 1 *• • 1 v > v • • " u*

i tarptautiečiai, kokie tik!

Na ir kas išėjo?

* * * *
Jau kelintu sykiu skaitau 

tautininku ir klerikalu lai-
NAUJAS LSS. KOMITE-

Ate’’* ' T in1 "m s

aukų badaujantiems.
Kadangi panašios netei

singos žinios, priegtam skel
biamos žmogaus, kurs atro
do vertu pilno užsitikėjimo, 
be abejonės gali kenkti ma-

1 •'pragyvenimo išlaidas, kuo- tuodu 
,met važinėjau su Tamstos riu“ 
bylos reikalais. \

Tikiuosi, kad Tamsta var- 
’tdan teisybės ir išvengimo 

no aūkų'rinMmui’ir kadan-|bereil^lingų PO^mikų teik- 
Tamsta SWS1 sltuos atšaukimus pa- 

laike pasi- Ar rasi Tamsta rei- 
Chicagoje kalingu išreikšti ir pasigai-

n
“didžiausiu 1
agitavo už.. Wilsona ir už k
demokratą Seabury. Iš dide- 'negali atsistebėt

tu 
PI’' 
v • cių, 
šokių 
DEIMA 
špilkų, 1: 
mus gal 
užsisakyt 
negu kitos 
todėl kad . 
tavorą gvaiv 
Jeigu butų k 
linga, tai nep, 
musų adreso:
BĄLAUCKAS II 

BUCHT’ 
119 Gnr 
Bro’

AR MYLI DAINAS?
Štai nauja dainų knyga, kurioj ra

si daug tokių dainų, kurių niekur jau 
nerandama. Knygos vardas

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

kurioje telpa daugybė Įvairiausių dai
nų. Tarp k it ų yra nemažai senoviškų, 
kurias musų seneliai dainuodavo, bet 
kurios dabar veik visai užmirštos.

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

KAINA 50c.
AR VERTA BŪTI TEISINGU?
Visada yra žmonių, kuriestm eiasi 

dorai ir teisingai gyventi, bet kokj

LSS. išsirinko jau sekan
tiems metams savo Pildantį 
Komitetą. Komitetan įeina 
J. Šukys, J. Bekampis, M. 
Jukelis, J. Stalioraitis ir A. 
Žolynas.

Pažįstate visus tuos drau
gus, kaipo gerus ir 
LSS. patriotus ir išreiški a m 
viltį, kad jie mokės vesti Są
jungos laivą šiais opiais ir 
nepaprastais laikais. Sąjun-' 
ga lošia didelę rolę musų 
viešajame gyvenime ir mes 
esame tos nuomonės, kad 
jos rolė turėtų būti dar di
desnė.

Paskutinysis LSS. Suva
žiavimas užbriežė kelius, ku
riais tur eiti LSS. vadovau- *

lio lermo išėjo labai prastas! 
darbas ir partija labai gerai 
padarė, parodžiusi duris 
Bonk White’ui ir Tannen- 
baumui.

Bravo newarkieciai!
H: * * * *

Kas apie ką ,o musų kai
mynija “Vienybė” vis apie 
u Laisvės” šėrininkus.* * * ■* *

Tarptautinis revoliuci
nis kelias yra tas, kuris eina 

apsiimsi mą steigti Lenkijos ir Lietu- Į iš Philadelphijos į penktada- 
Tamsta visa tai išpildyt ir vos/karalystes, ironiškai pri^ lio balą ties Wilkes Barre, 

| laišką, ant kiek jis mane pa- kada.
v liečia, per visus laikraščius, , . .. . .

kuriuose jie tapo atspaus* panorėsi tų atitaisymų pa- gijų ir paskirti didžiuoju Massachusetts socialistų

gi asmeniškas su 
pasikalbėjimas 
matymo ( x ~ ,
prie režul atų neprivedė, 
nes kitaip Tamsta tą savo 
laišką jau būtum bent

- Amerikos laikraščiuose ati
taisęs, tai šiu'omi Tamstos 
prašau:

1) Atšaukti savo minėtąjį

: manęs dasileidai, palieku
Tamstos nuožiūrai. Latvių socialistų mėnesi-

Meldžiu man pranešti į nis žurnalas “Darba Balss”, 
savaitę laiko nuo apturėji- įkalbėdamas apie sumany
mo šio laiško, ar ;

duria, jog dabar atėjo jau Pa.
Jei Tamsta nuo savęs ne- laikas {steigti Kuršo herco- ♦ ♦ ♦ * *

.... 1 I iio gauna už tai atlyginimą ir koks jy
VeiKllUS R likimas, — parodo vieno tokio žino*

gaus istorija. Jo gyvenimas taip už
imantis, jog skaitosi, kaipo gražiau
sia pasaka. Tos knygos vardas 
Kovotojas už Teisybę 

Jeronimas Savanore 11a. 
Kas nori žinoti apie teisingo žmo

gaus vargus senove^ ir apie dvasiš
kuos darbus, tam Ši knygelė būtinai 
reikalinga.

KAINA TIK 25c.
Reikalavimus ir pinigus siyskite 

šiuo adresu:
J. STROPUS, (

6 Loring Si.,
So. Boston, Masc

s Si
I 100H3S L
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Eina du sykiu savaitėj, Utaminkais 
ir Pėtnyčioms, 183 Roebling Str.

Brooklyn, N. Y. Leidžia Lietuvių Koo

Ejratyviška Spaudos Bendrovė, 183
oebling St., Brooklyn, N. Y.

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

Prenumerata metams: Amerikoj 
— $2.50, Kanadoje ir užrubežiuose 

— $8.50; pusei metų Amerikoje 
$1.25, Kanadoje ir užrubežiuose. $1.75

MOTERIMS NAUJIENOS
GRAND RAPIDS, MICH.

, Pastaruoju laiku keliatas 
moterų pradėjo organizuoti 
Lietuvių Moterų Progresy- 
vio Susivienijimo kuopa. Pa-

GREAT NECK, N. Y. 
Nelaimingas atsitikimas. 
16 d. gruodžio buvo toks 

atsitikimas: A. Valentinui 
VIU »OUO1 Vieni I1I11U nuvpa. X Cl- .V-. . -1 1 .
sidarbavus O Adomavičienei ,lseJus.« .da?'bf’, <° .. 11,0 el-'ls 
Jure-aitienei ir F Gilienei .suvym0J° l drabužius dvie- 

_ o ,g ... , i ’ ju metu mergaitę ir pasodi-
-iprakalbos. Kalbėjo K. Jaki-.”° gnndų art. gaz.nio 

mavičius, P. Kamšius ir O .degančio pec.aus ir patus- 
Adomavičienė. _______
jai aškino reikalingumą mo-į 
terims organizuotis. Jurgai
tienė ir E. Balčiūnas padek-

Telephone Grcnpoint 5231.

The Lithuanian Semi-Weekly

“LAISVĖ”
Published by the Lithuanian
(ooixwative Pub. Sdc. (Inc.)

.toXTstuiiyn, n. Y.pamavo; LSS. 51 kuopos cho- 
s. Lutkus, secretary a. Ju-'ras sudainavo keliatą daine-1 
PrXlka^As^t Su? v.’ j Hi). Viskas pavyko gana ge-

• i iu-4- ėjo is stubos. Praslinkus ke- . Visi kalbėto- ,.J . . ....liom minutom išgirdo mer- 
- - - - F'gaitę verkiant, bet nesisku

bino į stubą, nes manė, kad 
ji paprastai verkia. Kada į- 
ėjo į stubą, pamatė mer
gaitę visą liepsnoje, bėgio- 

irai. Buvo renkamos aukos Jant P° vfrtuv«’ Motina Puo' 
“Moterų Balsui”.

Užsibaigus programų i,ntered as second class mattern u, 1914, at the Post office buvo susirinkimas, kuriame ' 
roklyn, N. Y. under the

..larch 3, 1879.

Yearly subscription rates: in U. S. 
$2.50, to foreign countries $3.50

Jau verčiame ir už kelių 
savaičių “Laisvės” bendrovė‘pasisekimo.

tapo sutverta LMPS. kuopa 
iš 26 narių. Pirmininke iš- 
rintka F. Gibienė, raštin. 
A. Slavinskutė, iždininkė — 
M. Rasikienė.

Linkėtina naujai susitve
rusiai kuopai kogeriausio

Kūdikis taip baisiai apde
gė, kad nuvežtas ligonbutin 
po kelių valandų pasimirė. 
Motina irgi begosi n dama

Motinos privalo būt atsar
gesnės, nes panašių atsiti-j 
kimu buna labai tankiai.

išleis N. Bucharino knygelę 
“Organizuokitės”. Tai bus 
agitacijinė brošiūra.

“L.” Korespondentas.

kreipiu atydą į laikraščius J Kardinolas Gibbonsas nuro- 
“Laisvę”, ’’Moterų Balsą” ir dė tas “baisenybes 
“Kovą”.-

Philadelphia, Pa.

KAIP SEKĖSI
TAIS METAIS LMP.

SUSIVIENIJIMUI?

”, ku
rios gali įvykti tuomet, kuo- 

Velioniškė. met moterįs gaus lygias su 
vyrais teises. Girdi, kada 

__ moterįs pradės politikoj da
lyvauti, tuomet išnyks jų 

PEREI- moteriškės dailumas, švcl-

Jaunavedžiai pasiviešėję 
Brooklyne, 25 d. lapkričio 
išvažiavo į Seymour, Conn.

Linkėtina jiems kogeriau- 
sio šeimyniško gyvenimo.

K. Kreivėnas.

numas ir mandagumas,, iš
nyks visos gerosios pusės, 
kuriomis dabar moterįs ap
dovanotos, nieko moteriško 
nepasiliks, apart vyriškos 
drąsos ir begėdiškumo. Gib
bonsas rašo:

“Aš skaitau vadoves, ku
rios reikalauja moterims ly- 

kaip per šiuos metus sekė- Igių politikos teisiu, didžiau
si Liet. Mot. Progres. Sus-'siais moterų priešais, nes 
mui, dėlei stokos laiko nega
liu daug ką pasakyti, 
nors paviršutinai pabriežšiu 
iš musu veikimo.

Kai]) del moterų organi
zacijos, tai jaučiamės, ? 
praeitais metais gana gerai | 
mums sekėsi, nes įgijome 26 
naujas kuopas su keliais Rooūš'’ kuris'neIabai'pCrse- 
šimtais naujų narių, o juk Li......W1V(V, v>|

į tas nepašelpinei organizaci-, Valkti jas'atdviu? kurie da-' i 
i-ii to i č L i <1 n- a n n rl a n o- i • i •. • i • • , • • '

Laiškas “Laisvės”
Redaktoriui.

Gerbiamas Tamsta: —
Ant jūsų užklausimo,

Norwood, Mass. — Nese
niai čia apsivedė T. Skaiz- 
giris, sąjungietis, su p-le 
Juz. Naujokiute. Šliubą ėmė 
civilišką. Iš tos priežasties 
karšti katalikai buvo labai 
susirūpinę ir pyko, nes ves
tuvėse negalėjo dalyvauti ir 
paūžti, kaip paprastai pas 
lietuvius daroma.

Taipgi apsivedė Al. Ri- 
!mavičius, sąjungietis, 

’.įpanele. Aniele Višinskaite. 
.. -šliubą ėmė bažnyčioj.

Linkėtina jaunavedžiams 
mote- kogeriausios kloties ir lai

mingo šeimyniško gyvenimo.
Vestuvėse Dalyvavęs.

Nuo
Nuo
Nuo

Telephone 595 Greenpoint.
Daktaras J. MISEV1ČE

Specialists* Širdies Ir i 
Plaučių ligų.

8—10 ryte 
12—2 po piet 
6—8 vakare.

270 BERRY STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Prie “Laisvės” bendrovės1 
prisirašė P. Marcinkevičius 
ir P. Klastow iš Great Neck 
N. Y. ir A. Kvedaras.

Visi tie draugai pasižymė
ję, kaipo geri ir veiklus są- 

. jungiečiai. Mes tikimės, kad 
jie, būdami gerais laisvie- 
čiais, visuomet liks ištiki- j 
mais Sąjungai.

GERAS ŽODIS Už 
“LAISVĘ.”

Sesutės iš Motoru Progre
syviu Susivienijimo! Ar no-

MAHANOY CITY, PA.
Pasidarbavus kelintai i 

progresyvių moterų, tap.i reikalas mums p>a-
sutverta 
Progresyviu 
kuopa, kuri dabai

I 1 1 IV VV A Llą VII * » v 0 V 1 • •

Lietuviu Motoru pažvelgti visuomenei).
• "■ ) Mes tu

• pradeda 'rim begale
Susivienijimo

'jos visas moteris veda į di-‘ 
bet džiausią prapultį”.

Toliaus Gibbonsas nurodi-| 
ne ja, kad suteikus i 

i rims lygias teises, bus di
džiausias smūgis visuome- 

kad nei šeimynoms ir tt. __ ____________
I Prie kardinolo Gibbonso1 ■
prisidėjo ir kitas didvyris REDAKCIJOS ATSAKAI.

. i Dulkei, Cambridge, Mass.
niai norėjo neįsileisti į SuvJ— Al)ie “Liet- Dieną” pase

ilins žinia ir negalime sunau-
Jyvauja politikoj ir stengiasi 
pakeisti dabartinę kapitali- ' . *5* ■ -
stiška tvarka bei surėdymą, f ‘Naujas Sumanymas
Jis sako, kmfsuteikimašmo-.^1'1^ žinia> todel negalime 

wi- ,sunoudoti.
keliu, y-j Argentina.

su_ ‘— “Laisvės” redakcija ne- 
var_ nori kištis i tokius dalykus. 
anį ;Ar žmogus bažnyčioj šliubą 
^uv>,ima ar pas teisėją, tai jo

LIKTUVIABA

APTIEKA
LIETUVIŠKA

žemiau paminėtai gydeeloi ralitao 
apturėti par pačtąi

Nuo Reumatizme ............  $!.••
Kraujo Valytojai ..................... 1.MT
Vidurių Reguliatoriui................. Ita.
Trojanka ............. 25c., 50e ir $1.H>

Ir visokiai kitokiai gyduelai ase- 
▼Juokių ligų, kurios Čia dar aepamiaB- 
tei, galima gauti per pačtą.

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenac

BROOKLYN, N. T.

1. Argentina. —
—ne

terims lygiu su vyrais tei 
siu įstatimdavystės ] 
ra ne kitas, kaip tik 
griovimas dabartinės 
kos ir pasikėsinimas

svarbesni musų nuveikti 
darbai, — išleidimas kny
gos “Kūdikiu Priežiūra” ir 
tą galima skaityt gana di
delio darbo-atlikimu. įkūri
mas “Moterų Balso” parode 
nepaprastą pasisekimą, nes 
tas darbas randa tiek daug 
pritarėjų motorų tarpe,

dien ’jNors iškarto ir buvo abejo- 
r^ani- aP^e -i° tolimesnį palai- 

zaeijoj, kuris reikalauja nuoįKv^ą, bet dabar jau ]>ana- 
musu,'kad mes nei valandė-išiom8 ‘dejonėms near vie- 
lę nesnaustame, 
mėm, literatūrą 
mėm, laikrašti 
Balsą” skleistumėm po pla- 

M. Račiutė-Hernian.^ias minias, moterų darbi- 
jl uuunus susirinko nemažai, ininkių.
ypatingai daug buvo mote-1 ^ai musii pareiga kiekvie
ni. Suprantama, palyginus nos. Bet negana to. Mums 

ą _ __  7 7 reikia pažvelgti j musų lai-
susirinko neper- kraštiją, į jos būvį, ypatin- 

,..... ______1, bet į šias pra- i musu seną draugę pe lietuvių moterų mažai yra
’V^tiško po- ^a]pas susir]nk0 daug dau- (‘‘Laisvę”, kuri mums padėjo i“nedarbininkių , 
no\ nepai- gjaU) negu pirmiau susirin-padeda organizavime, L. fįs priklauso mums ir mes 

. MPSA., tarnaudama, kaipo tikimės, kad ;
Aukų organas. . _____ ______ .........

Ji visuomet duoda vietos ’augs ne ant 26 kuopų, bet ninikų pergalę.

buvo pirmas kuopos susirin-, 
kimas. Prie kuopos prisira
šė 8 naujos narės.

| 20 d. lapkričio buvo pra
kalbos, kurias padėjo su- 

. _ rengti LSS. 46 kuopa. Kalkes bendrove orga- u-,-
^avo koncertą Ne-

T. Bus kreipiama 
atyda į dailę. Iš 

išimkta'u moterų čia
.esančių, i 

. .v. 'daugiausiai

“Moterų

) visų span- ]<(]aVo. Prie kuopos prisira-
lj ‘Laisvės” -Į4 naujų narių.
? pereitus (padengimui lesu surinkta
gai, nors ji $io.64; dėl “Moterų Balso”reikalam/, kur

pačių pigiau- ^auta du nauji prenumera- T-
4- į toriai ir parduota “M. B.” t

—----------  į 27 ekzemplioriai. i
utarninką “Lais- I Linkėtina naujai kuopai ^e8i nemažai prikvar- 

silankė senas musų jkogeriausių pasisekimu.
.ts D-ras F. Matulai-I
Bostono.

laisvės” redaktoriui pa
našius, Daktaras pažadėjo 

‘abriežti greitu' laiku bent

; abejonėms near vie
tos. Taipgi rodo musų pasi
sekimą ir buvusis pirmasis 
suvažiavimas.

Iš to galima spręsti, kad 
praeitais metais daug ką nu
veikėme ir ateitis mums iš
rodo gana šviesi, nes musų 
Susivienijimas yra aiškiai 
užsibriežęs ginti darbinin
kių reikalus, o kadangi tar-

i metais musų

didvyriai patarė anti-sufra-'
gistčms stovėti ant savo. SUSIVIENIJIMO LIETU- 

Ištikrųju kapitalistų at--SOCIALISTIC DAINI- 
stovai teisingai pasakė, kad1 NINKĘ AMERIKOJE 
davimas moterim teisiu yra CHORAMS.
pasikėsinimas ant Amerikos' Daugelis iš SLSDA. Cho- 
laisvės. Dabar kapitalistai ir nariV nieko nežino apie 
laisvai moteris darbininkes SLSDA. gyvavimą. Paskuti- 
ir kūdikius išnaudoja; tada laiku buvusis susineši- 
jau taip laisvai negalėtu, nes inų raštininkas d. J. Jan- 
ir moterįs pareikalautu, liaukas perdavė visą darbą 
kad joms už lygų darbą, ly- i niano rakas, todėl nuo šio 
giai su vyrais butų mokama, lįaįį0^8 žinomas visos S. 
O juk dabar to nėra.

Sufragistė.
Nuo red. Daugelis kapita

listų pritaria sufragišmui ir 
ateinančiais 'gavimas teisių dar anaip 

sus-mas pa- tol nereiškia galutinę darbi-

Tel. Greenpoint 1569.

A. DOBROVOLSKIS
Pirmos kleeoe CAFE.
Gerianti Gfrymai.

Taipgi sutelkiu rodą visokiuo* 
se atsitikimuose ir patarnauju 
visokiuose reikaluose.

V DOBROVOLSKIS.
37.7 Graham Ave. 

cor. Ski’.man av. Brooklyn, N Y.

”, taigi atei-

mes (daug daugiau ir musų or- 
galime rašyti. Ji nepaniekin- ’ganas tas mažasis “Moterų 
davo musų raštelius, tari- 1 
mus, kuriuos reikėdavo tai-

| Balsas” užaugs daug dides- NAUJOS POROS.

'0—■III II <1 

t THE MAGIC SHOP’ 
į Pirmas Amerikoj lietuvys uždėjo magijos i dirbtuvę. Dirba visokių štukų daiktus. Jėi J nori gauti štokų katalogą, phsiųsk štampą į ir tuoj gausi. Adresuokite taip: 
; THE MAGIC SHOP,
| P. O. BOX 309, HOLBROOK. MASS.

visos S. 
’jLSDA. veikimas ir bus skel
biamas laikraščiuose. Iki 
šam laikui nieko nebūta tin
kamai tvarkoma. Viskas 
užsivilko iš tos priežasties, 
kad senasis raštininkas la
bai vėlai visą darbą perdavė 
Į mano rankas. Šiandien, 
pakol da viskas nėra geroj 
tvarkoj. Tėmykite “Lais
vę” ir “Kovą” dėlei pranėši-

' K.Hensas
, CAFB IR POOL ROOM 

? Makimai laiką praldit.
I Tai yra r«riauiia vieta
1 K- HENSAS
I «9 Gold St, 
į BROOKLYN, N. Y.i Telephone: Main 7528.

nis.
Draugiškai K. Petrikienė.
L. M. P. S. sekretorė.

18 d. lapkričio apsivedė ąnų.
Antanas Jankauskas iš Sey-

pnour, Ct., su Natalija Sta- guli SLSDA., kviečiami pri- 
'siulevičiute iš Brooklyn, N.'sidėt.
|Y. Šliubą ėmė civilišką. A.
'Jankauskas yra narys LSS.

Sveikinu su naujais me- kuopos Naugatuck, Conn, lyn, N. Y. 
itais “Laisvės“ leidėjus ir ve-,------------- —--------------------------------------------------------

O daugiau nuo musų mo- liju “Laisvei” 1917 metais 
susilaukti antra tiek skai- ? L..m.. ___  __

jšinom galvą “Laisvės” re- Chorai, kurie dar nepri-

Tu r būt, nei vienas laik
raštis mums <ek nepadėjo, 

ikiek “Laisvė”. Mes tuomi 
Vietos lietuviai skaitlin- .pasidžiaugėm ir už patarna-
MINERSVILLE, PA. PASVEIKINIMAS. A. Zacharevičių, 

183 Roebling Str., Brook-

Kelis straipsnius iš medici- gai lankosi i moterų paren- vimą ištarėm ačiū. # A x*4- ri Ir I o o t ZA 1 •
nos sryties. gtas pramogas, tik labai < 

_____ gaila, kad musų moterįs ma- terų nėra nieko.
. jžai tų pramogų rengia. Man | Nagi, ko daugiau reikia? ,tytojų. Turiu iš savo pusės S

“Laisvės” spaustuve taipirodo?^ Parengtų, į Dabar pažiūrėkite į dalyką .pasakyti,-kad “Laisvė” yra |
puikiai pašalinius darbus įvairiais pa-,giliau. , , / 1 " 1 1 ą ' '
................................... • +m ir Gyvename visuotino pa- kuris visados užtaria dar- §

'įsi. hininkiiR ir nnrodn. kas Inos -Y

į tikrai darbininkų laikraštis,, g 
(plakatus, konstitucijas ir, marginimais, tai ir tas at-Į Gyvename visuotino ; , ,
' ' ’ g ana dien jį neštų nemažą naudą. Vie-i brangimo laikais. Taip pat, bininkus ir parodo, kas juos g

w v —1— ... paskui.veik trigubai pabrango ir 'skriaudžia. “Laisvė” budi- g
Ąr. geriau galėtų platinti ap-pOpiera, kas yra didelis smu-'na musų brolius ir seseles iš g 

v švietą, o antrą, laike - ba-'gjs laikraštijai. 7
"•V liaus galima butų nemažai Jspauzdinamasal rašalas

ma padaryt na, turėtų pelno ir paskui )Veik trigubai pabrango ir 'skriaudžia. “Laisvė
uo
- būtent 
gijos iš

ba‘!gis laikraštijai.
liaus gailina dūlu nemažai ;spauzdinamasal rašalas, e- 

, išplatinti literatūros, gauti jiektra, darbinė popiera, me
davo organui “Moterų Bal- talas. Dar negana to. Pačto 
^ui” naujų skaitytojų, taip vyriausybė pienuoja, kaip 
galima,butų ir pavienių nu-paimti didesnę mokestį už 

laikraščių siuntinėjimą. Va
dinasi, našta ant naštos.

Visuomenė gėris laikra
ščiais, bet remt juos, padėti 
ta našta nešti nelabai nori.

Pabrango letargiško miego.
1914 metais buvau išva- g 

žiavus Europon. Per 18 mė- § 
nešiu nemačiau “Laisvės” ir j 
didžiai jos išsiilgau. Pagrį
žusi Amerikon 1915 metais, 
pirmiausia rūpinausi įgyti. 
“Laisvę” ir niekados nema-Į 
nau su ja persiskirt. j

I

Ačiū “Laisvei” už tarna-

.ugiau kaip 200 merių išparduoti. Mes žino- 
ono , draugų 'me gerai, kad aukomis sa-

gyrusio Laisvės Vo organo negalėsime palai-
i į Broklyną ir kytį, todėl privalome jieš-

;o moralę ir mate- kitokių šaltinių, iš ku- 
amą) nesirašo prie rjų galėtume gauti pinigu.

s” bendrovės, “Ko- geriausias įplaukoms šalti-
ii. Atsiprašom... nety- njs —rengimas įvairių pra- 

sako, kad tai pusėtinai mogų. Jeigu mes tankiau
jog sąjungiečiai nesi- pradėsime rengti pramogas, 
nerdaug panašiais tuomet ' turėsime keliata

• » *"

* I

' nugirdo, kad mos keliatą šimtų

sąjungietis,1 na palaikyti bet dar priSi-'“1UDti p1*“1*“11“6,., ’J1** p<aiciik.vli, uei Meti pusi įjuos vis daugiau, pirkime j
1 ru" gtone buvo konvencija anti- 

sufragisčių, kurios kovoja 
Neduokime, kad musų laik- prieš suteikimą moterims

Kiek patyriau, rusų dien--vįm^ ^MPSA. Mes pasiru- 
raštis “Novy Mir” turi įstei- PJLisim pakalbinti jai naujų 
gęs popieros fondą, į kurį 
kiek kas gali tiek aukauja,

Bet pas mus, lietuvius, to

•: Vozi,SimtlS T? kv?Oj; 0 tureda-'tės, taip pat kenčiame tol
. i J1108 kehįa šimtų savo brangumo naštą, padėkime 

ne hk or?ą- musų laikraščiam, platinkim 
sąjungietis, ną palaikyti, bet dar pnsi- v:q dnnfrinn .b ' ‘

4 ir kandida- dėti nrie LSS namo pasta- 'lU% S-. -ji 1 udiuu petitą bendroves seru-zodziu,
•o laikas sus-ltym0/r pl’ie išleidimo W'.pinkimes, kiek galėdami.

skaitytojų.
M. M. Eastoniete.

Easton, Pa.

ANTI-SUFRAGISČIŲ 
KONVENCIJA.

Šiomis dienomis Washin-

g

TEATRAS IR BALIUS! j
Rengia LSS. 11-ta kp. Atsibus Su. 6 sausio, January, 1917 m. < 

Lietuvių Svetainėje, 180-2 New York Ave., Newark, N. J, Pradžia { 
8 vai. vakare. Bus sulošta puikus veikalas, 4 aktų drama “VAL- < 
KATA”, šis veikalas statomas pirmu syk Newarke. Veikalas per- < 
stato, kai]) vienas žmogus už savo broloi papildytą žmogžudystę < 
papuola kalėjiman; kaip pabėgęs iš kalėjimo jis gauna valkatos { 
vardą ir norėdamas išgelbėti savo dukterį nuo nemylimo jai dvaro < 
užveizdos, kuris per prievartą nori ją vesti, papuola vėl kalėjimai! < 
iki jo brolis mirdamas neprisipažįsta prie kaltės. •

Visas nuo šio parengimo grynas pelnas yra skiriamas LSS. Są- < 
jungos Namo Fondui. Todėl kviečiame vietos ir apielinkės pažan- ; 
giąją visuomenę paremti mus atsilankymu ant šio vakaro. <

Tikietų kainos: 25 c., 35 c., ir 50 c, Pirkusieji tikietą už 50 c. ; 
gaus 1 egz. “Naujiosios Gadynės” ir 35 c. tikietą. Raud. “Kovą”. i

LSS. 11 kp. Komitetas. •

DR. LA. LEVITT
SURGEON DENTI8TAB

Skausmą dantų sustabdai 
antsyk. lit rauki u be jokie 
skausme. Paklauskite, kas 
pas mana dantis taisl.

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

JOKŪBAS
CAFl

arpais.
"ta

gos “War—What For?”
Taigi, sesytės, prie darbo, raščiai sustotų ėję, kaip kad lygių su vyrais teisių. Kata- 

n vaisiai bus. į sustojo daugelis svetimtau- likų dvasiškija irgi prisidė-
x S-S. čių laikraščių. Ypatingai at-Jo pri^ anti-sufragisčių.

MOTERŲ LAIKRAŠTIS! MOTERŲ LAIKRAŠTIS!
Jau išėjo iš spaudos

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

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

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

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

“MOTERŲ BALSAS” bus moterims tikruoju jų gyvenimo veid
rodžiu. , , , .

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

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

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

Pinigus ir visus užsakymus siųskite:
“MOTERŲ BALSAS”

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

KANCIERIU8

ke

kei iia n

TEISINGIAUSIA UŽEIGA
»l WYTHS AVĖ., kam». North

N. Y.
Telephone G. ^vvit 5811.

Geriausia pirmeiviška aialga 
pas

GEO LASKEVIČIĄ
771 BANK ST„ Tul. H4-1 

WATERBURY, CONN.
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kitų reikalų. Geistina butų, 
kad ir pašalinių atsilanky
tų.

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių veikimas.

\ Nors čia lietuvių randasi 
arti 20,000, bet apie jų vei-

v kimą mažai laikraščiuose 
1 matosi, todėl nors trumpai 

pasistengsiu pranešti. Kaip 
visur, taip ir čia randasi trįs 
organizuotos sriovės, bū-j kuopa buvo surengus pra- 
tent socialistų, tautininkų;kalbas. Žmonių susirinko 
bei sandoriečių ir katalikų, 'gana daug, bet kada kalbc- 
Svarbiausią rolę lietuvių į toj as užsipuolė ant sociali- 
tarpe lošia socialistai. Tie-\stų, puse išėjo iš svetainės, 
sa, čia ju neperdidžiausias j Pasirodė, kad publika nori 
būrys, prie LSS. 1. kuopos, j išgirsti ką nors prakilnes- 
priklauso 60 narių, vienok pip, o ne niekinimų kitų par- 
jie rengia prakalbas, stato tijų.
scenoj veikalus, rengia kon
certus ir kitokias pramo- prakalbos. Kalbėjo dr. Biel- 
gas. “Raudonosios Savaites” skis. Jis. neužgaudjnėjo jo- 
apvaikščiojimas irgi atnešė jkių partijų ir publika klau- 
gerus vaisius: per visas pa-,s^ atydžiai. Buvo rinkta nu
rengtas prakalbas publikos jkos sušelpimui nukentėju- 
atsilankė nemažai; prie LS.Tįū nuo karės, ir, rodos, su- 
S. 1 kuopos prisirašė 8 nauji rintka $91.63.
nariai ir išparduota už ke
liolika dolerių literatūros. 
Nuo LSS. 1 kuopos galima 

‘ reikalauti tik energiškesnio 
veikimo, daugiau pasišven
timo, o tuomet viskas bus Tautinės Sandoros 17 
kopuikiausia. ,kuopų. Tas prakalbas rengė

Katalikai, kiek teko pa- i neva paminėjimui “Tautiš- 
tirti, veikia gana silpnai, jkos Spaudos Savaites.” Kal- 
nepaisant, kad čia jų randa-|hėjo A. M. Martus. Reikia 
si gana daug. Mat, didžiu- i stebėtis iš musų tautininkų 
ma jų daugiau nieko nežino, (Vaikiškumo. Pirma prakal- 
kaip tik bažnyčią ir... kar-,ha dar buvo šiek tiek pana
rnamą. Randasi ir vyčių kuo-1 ši į prakalbą, nes kalbėto- 
pa, bet jos veikimas men-į jns aiškino apie lietuvių var- 
kas. Pastaruoju laiku buvo'&ys, apie Lietuvos sunaiki- 
pakrykus ir tik su kunigėlio ,nimą, apie pabėgėlius ii’ tt., 

pagelba vėl tapo sutrauk- Trečią vakarą jau susirin- 
ta į krūvą. ko apie 3 tuzinai publikos.

Al. Vyturys.

AMSTERDAM, N. Y.
Neseniai čia lankėsi Mar- 

' tus su misijomis. TMD. 144

10 d. gruodžio irgi buvo

GRAND RAPIDS, MICH.
14, 15, 15 ir 17 d. gruo

džio buvo prakalbos TMD.

tinis socialistų balius. Mat,’kalbos; kalbėjo p. R. P. K. 
pirmiau būdavo vis baliai su 
perstatymais.

Dovanas už atvirutes lai
mėjo: drg. K. Morkuniutė, 
— “Naująją Gadynę” ir V. 
Jurevičiūtė — “Moterų Bai
sa”, u

!jis visą prakalbą pašventė 
Į kooperacijos reikalams ir, 
reikia pripažinti, savo už
duotį atliko gerai.Po prakal 
bų prisirašė 20 naujų šėri- 

' ninku.

Kunst Albers.

LAWRENCE, MASS.
Kazyrninkai nubausti.
Pastaruoju laiku musų 

miestely labai daug priviso 
kazyrninkų. 17 d. gruodžio

ir suareštavo vienuolika. 
Gaspadorius to lizdo M. Sa
kalauskas užsimokėjo $50.00 
bausmės, svečiai vieni

Gėda vietos 
panašiai elgtis.* * * *

17 d. gruodžio 
kalbos senosios

po

lietuviams

buvo pra- 
parapijos. 
Žilinskas, 
svetainėje 

pasipylė
Jam bekalbant, 
kilo triukšmas 
kiaušiniai ir kalbėtojas turė
jo pertraukti savo kalbą. 
Paskui pribuvo policija, vi
sus iš svetainės išvaikė 
duris uždarė..Tuom viskas i 
užsibaigė.

Hiulsonietis.

no susirinkimo bėga pas ku
nigą ir tariasi.

Ant rytojaus nueiname į 
banką, kad tuos pinigus pa
siuntus. Bet štai musų pir
mininkas ir kiti katalikai 
užgieda: “Jeigu pinigus da
linatės, tuomet kunigėlis lie
pė jo surinktas aukas ban
ko je palikti.”

Kįla ginčai. O juk tų gin
čų ir barnių pirmiau

NEWARK, N. J.
Lietuvių Ko-operatyviš

kos Bendrovės metinis susi-|ėų ir barnių pirmiau uz- 
rinkimas bus Ketverge va- pektinai buvo ir kiekvienam 
kare, 1 1d. sausio, Plikaičio!jie įkirėjo. Mes, nenorėdami; v . 
svetainėje, 103 Jackson Str., peštis, sutinkame jų reika- ! užsipuolė ant 
.Pradžia lygiai 8 valandą.

Visi direktoriai, šėrinin- liepi: 
kai ir draugijų atstovai bų-; Mat, 
tinai privalo atsilankyti į šį lis bažnyčioj rinko 
susirinkimą nes turėsime iš- 1 
rinkti naują sąstatą direkto- pareikalavo, 
rių ir nustatyti Bendrovės f------------ -------
veikimo vagą. Taipgi Ne-iPo pasiųsti Amerikos Raud.| 

lietu- Kryžiui su nurodymu, kad j 
trečdalis tų aukų butų pa
siųsta Teisių ir Agronomi-

warko ir apielinkės 
viai, kurie nori prisirašyti 
prie šios Ko-operatyviškos
u v 11 m v vu, 
kyti į šį susirinkimą.

Sekti. Jul. V. Sweetra.

, ko apie 3 tuzinai publikos.
Katalikai irgi apvaikščio-,Kalbėtojas pasakojo apie su- 

jo savo “Spaudos Savaitę.”organizavimą tam tikros 
Jų kalbėtojai nieko kito ne-' bendrovės, kuri sudėtų 
pasakojo, tik plūdo sociali-, daug pinigų ir po karei va
stus. Atsirado tarpe jų ir į žinotų j. Lietuvą ir varytų 
tokių kalbėtojų, kurie kvie
tė moteris vaišinti kiauši
niais laisvamanių kalbėto
jus. Suprantama, jeigu ka
talikų kalbėtojai tokią tak
tiką vartoja ir taip žmones 
mokina, tai ko norėti, kad 
jie geras pasekmes ture- 'naudos neatneša, tik tuks-
tu.

biznį. Jis pranašavo, būk 
po karei Amerikoj neliksią 
darbininkų, kompanijos už
darysią dirbtuves ir tt. Iš 
lietuvių Amerikoj liksią tik 
girtuokliai ir socialistai. So
cialistų laikraščiai jokios

tančius žmonių padarę be- 
Tautininkų partija dievo pročiais. Paskutinį vakarą 

apveizdai pavesta ir dievas kalbėdamas atkartojo tą pa
juos myli. Parengia pra- tį, ką buvo pirmus du vaka- 
kalbas — žmonės neateina, ru pasakęs.. Žmonės pradė- 

rašy-ijo nerimauti ir ėmė skirsty
tis iš svetainės.

Rinko ir aukas, bet surin- 
labai mažai.

”L.” Korespondentas.Surengė ap- 
“Tautiškos

kviečia darbininkus 
tis prie Sandoros — nesira- 
šo, rengia kokias nors pra
mogas — neturi pasisekimų. 
Tikra bėda! 
vaikščiojimą
Spaudos Savaitę,” bet tose 
iškilmėse apart rengėjų ir 
socialistų veik niekas nei 
nedalyvavo. Į pirmas pra
kalbas atsilankė vos 10 asa- 
bėlių, o į antras suėjo apie 
50, bet tarpe jų buvo 20 so
cialistų. Tą vakarą buvo net 
keturi kalbėtojai ir pripasa
kojo 
Kada publika uždavė klau
simų, jie pabėgo nuo 
Čiaus.

Per savo prakalbas 
kvietė žmones rašytis į Ka
ružos korporaciją, bet, ro
dos, negavo nei vieno ko- 
stumierio.

Ar tik ponas dievulis, po ( 
kurio apveizda randasi tau
tinė Sandora, neužmiršo a- 
pie jos gyvavimą?

Kazys Liudas.

visokių nesąmonių.

stei-
• • ne

EASTON, PA.
Prane anas.

d. sausio svetainėje po 
439 Northampton Str., 
metinis susirinkimas

5 
Nr. 
.bus 
”Liet. P. D. Laisvės”. Visi 
nariai malonėkite atsilanky
ti, nes šiame susirinkime 
bus išduoti raportai apie 
draugystės stovį, renkama 
nauja valdyba ir draugybė

ko

BUTTE, MONT.
Čia lietuviu randasi 

mažas būrelis. Yra net SLA. 
kuopa, tik labai silpnai gy
vuoja, turi apie penkis na
rius. Didžiuma lietuvių kito
kio užsiėmimo nei neturi, 
kaip tik girtuokliavimas. 
Kurioj stuboj randas mergi
na, ten visuomet girdėti 
šauksmai, armonikų balsai 7 v
ir visokios dainos.

Mat, čia darbai eina ge
rai. darbininkai dirba 8 vai. 
į dieną ir gauna po $4.75.

Kitokių darbų nėra, kaip 
tik vario kasyklos. Iš kitur 
pribuvus darbą galima gau
ti, bet reikalaujame paliudy- 
jimo, kur dirbai pastaruo
sius tris metus.

ne-

Nesenas.

ELIZABETH, N. J.
Šiemet socialistams nepa

sisekė suspėti išmokti teat
rališką veikalą iki Kalėdų, 
kaip paprastai būda'vo sta
toma Kalėdų antrą dieną. 
Todėl vietoj teatro buvo ba
lius. Nors ir buvo kenkiama 
(tame vakare kunigužis su
rengė kun. Žilinskui prakal
bas), bet balius nusisekė ne 
blogiausiai. Tai buvo pirmū

šelpimo Nukentėjusių nuo| Berisso. *- 
karės” pirmo skyriaus. Su-. nedaugiausiai 
lošta “Žmonės” ir “Kerštin-’ir tarpe jų atsiraito.
ga Meilė”. Aktoriai savo Į kių nesąmonių. Pavyzdžiui, 
užduotis atliko neblogai, ' randasi net dvi draugijos,ku 
nors ir buvo paklaidų; ypa-irios renka aukas sušelpi- 
tingai gerai lošė K. Gasiu- mui nukentėjusių nuo karės, 
nas. ’Jeigu tą darbą veiktų iš-

Prieš lošimą buvo p rakai-' vien, tuomet ir aukų dau
bos ;kalbėjo F. Makauskas. [ giau surinktų ir išlaidų ma- 
Pirmiausiai norėjo kalbėti žiau butų. Tiesa, čia tapo 
apie karių baisenybes, bet'ankščiau sutverta “ALDSL. 
tas jam nevyko, todėl pere- NNK.” draugystė bei cent- 
jo prie savo draugystės ir.ras, bet ji neturi gerų pa- 

socialistų, 'matų, aukuotojai nežino kur 
i ir 

visokiais būdais persekioją, kas jas sunaudos. Kada pa- 
Paskui šaukė visus prie vie-Į žangesnieji lietuviai norėjo 
nybės, bet nepasakė kokio- i tos draugystės įstatus pa
nūs išlygomis vienytis. Mat, taisyti, tuomet didžiuma 
jie gerai žino, kad tų išly- klerikalų ir kalbėt 
gų, kurias socialistai ir pa-'nenorėjo. Todėl ir 
žangioji visuomenės dalis tverta antra drauį 
stato, jie nepriims, todėl nei tent “LŠD.NK.” šio. 
nemini. gystės nariai moka ,

Programas likosi neišpil- mėnesinių ir pinigai si.

lavimą išpildyti. Klerikalai | būk pastarieji ją šmeižią ir jų aukos bus pasiųstos

”Liet. Dienoj” kunigė- 
i aukas, 

todėl ii’ jis atskiros dalies

999 doleriai su cenatis ta

i

Bendroves, malones atsilan- jos draugijai, J. Vileišio, J.i^.ytas, nes tinko dviejų kai-jni toms įstaigoms,kuri
Šaulio ir F. Bugailiškio var
dais.

DORRISVILLE, ILL.
16 d. gruodžio buvo pra-

Keikia stebėtis is musų 
katalikų tamsumo. Jie suti-

būtojo ir vieno monologo, 'giria Suv. Valstijų LŠF
* įtartina visiems vietos Ii

• ♦ 'viam rašytis prie “LŠL
Musų katalikai, norėdami K.” nes jūsų aukos bus s.

ko kunigui palikti $270, ne- i socialistus sukritikuoti, pa- naudotos vien tik sušelpiim 
iiaklausdami, kur jis tuosius i pelkes įklimpo ir iš jų nukentėjusių nuo karės, 

p-oliq išgali išbristi, štai Padval-I J. Rnekalbos SLRKA. 123 kuopos

zius Al. Račkus. Visa jo i mano, kad pasius klerikalų |S,j^ raso; kac,l
“ " ' [ neva šelpti nukentč- lv,V0R katalikai įkūrę fondiį

•> - . i > Clleoliiimni mi Irnn I-X n n o ’.. '

- - ; karės. Reiškia tas fondas 
pa_'katalikų Pačiam “Darbinin- 

fon-i^e” ^h’atvinas rašo, būk tas 
ii darbiniu-j^on(^as es‘Js bepartyvis ir 
fondas šel-j^ll0^a P°cialistams pipirui 

už nepri si dėjimą.

Ar tai nekatalikiškas pa- kalba susidėjo iš koliojimo- j fondui 
ielgimas? |si, plūdimo socialistų

Sausa Lcndrclė. ju spaudos ir ..
------------- visokių nesąmonių. Sociali- tuos, kurie reikalauja 

stus išvadino tokiais žo-l^dpos? Ar gauna iš t

į įvijusius nuo karės. Gerai, bet sušelpimui nukentėjusiu nuo 
pasakojimo nr Uis fondas ištikro šelpiaReiškia tas fondas

BRIDGEPORT, CONN.
2 d. gruodžio buvo maskų džiais, kokiais tik jis žino-!do pašelpą \ arg 

balius LDLD. Žmonių nrisi-j.io lietuvių kalboj. O juk 
rinko pilna svetainė. Pelno į.iis, kaipo sociologijos stu- 
kuopa turės apie šimtą dole- dentas, užtektinai ju žino!

Atsirado publikoj žmonių, 
kurie kvietė ji i viešas dis
kusijas, bet štai ka 
galvočius atsakė: “Kas no
ri su manim diskusuoti, lai 
mane užkviečia iš Chicagos 
užmoka $10 už sugaištą lai
ka, kelionių lėšas, užsistato 
$500 kaucijos ir užsikviečia 
bent kelis policmanus. Tuo
met aš stosiu į diskusijas.” 

Na. ar negeros išlygos?
Jau išanksto žino, kad rei
kalinga bus keli policmanai. 
Matomai ne protu ir žodžiu 
mano diskusuoti, bet jiega.

šventakupris.
Nuo red. — Koresponden

ciją žymiai trumpiname. 
Per laikraštį atkartoti to 
pakvaišėlio visus nludimus, 
visas nesąmones, kurias jis 
pasakė per savo prakalbas,

rių.
10 d. gruodžio buvo susi

rinkimas LDLD. kuopos, ku
riame nutarta paaukauti iš 
kuopos iždo $25 Sąjungos 
namui. Taipgi nutarta pa
rengti vakarą ir perstatyti 
gerą veikalą.

NEW HAVEN, CT.
13 d. gruodžio buvo pra

kalbos vietos Tautinės San
doros kuopos. Kalbėjo M. 
Šalčius. Žmonių susirinko, la 
bai mažai. Nors vietos tau
tininkai garsina,kad Sando
ros kuopa turi apie šimtą 
narių, tuo tarpu į prakalbas 
susirinko tik apie 50, tarpe 
kurių buvo pusė socialistų.

Iš to aiškiai galima su
prasti, kokią galę turi vie
tos sandoriečiai ir kaip 
jiems publika atjaučia.

N. H. Reporteris.

HUDSON, MASS.
Nors musu miestelis nedi

delis, bet jame randasi lie
tuvių kooperatyve krautu
vė. Tai antra tokia įstaiga. 
Pirmiaus buvo krautuvė už
dėta ant korporatyviškų pa
matų ir ji užbaigė savo am- 
žį, iš priežasties neturėjimo 
gerų vedėjų. Ją pardavė su

Vėliaus tapo įkurta krau
tuvė ant kooperatyviškų pa
matų ir jau gyvuoja de
šimts mėnesių.

nių kunigus, ju gaspadines,

ra, steigia savo mokyklas ir 
sėja klerkaiišką sėklą. Ar 

tas Melnikas butų apie tai pagal
voti?

*

mano korespondencija, ku- 
V. ž. irioje įvyko pora klaidų. Ten 

pasakyta, kad kunigas išgė-
DES MOINES, IOWA.
12 gruodžio vietos kata

likai parsikvietė dvasišką 
tėvelį, kad jis išklausytų jų 
nuodėmių ir kad iškeiktų pa 
žangesniuosius lietuvius. 
Bet, rodos, nekaip pavyko: 
susirinko 11 vyrų ir 8 mote
ris. Kunigėlis savo užduotį 
atliko gerai, nes kaip mokė
jo, taip ir plūdo bedievius.

Dabar mūsų katalikai pa
sikėsinę sugriauti laisvas 
lietuvių draugijas. Liet. U- 
kėsų draugiją jau sugriovė. 
Tą patį nori padaryti ir su 
Lietuvos Sūnų ir Dukterų € C-

dino 1 Įmetu mergaitę, o tu
rėjo būti: 11 metų vaiką. 
Toliaus pasakyta, kad tyri
nėjimas tęsėsi kelis mėne
sius, o turėjo būti, kelias 
dienas. Putinas..

i

butų didžiausias pažemini- draugyste. Ka(1 savo tikslo
m as laikraščio vardo. atsiekus, jie pirmiausiai 

skverbiasi į draugystę ir 
kada jau pasijunta galinge- 

seniai.sniais, ima savaip gaspado- 
pastan-

MAHANOY CITY, PA.
“Lietuvių Diena” t___  t .

praslinko, o apie jos pasek- j liauti, deda visas 
mes, kiek aukų surinkta ir j gas, kad tik j 
kam jos pasiųstos, iki šiol .džius. Pavyzdžiui, jeigu ap- 
nebuvo minėta. Juk vi-1 sergaJigomis ir pareikalau- 
siems žinoma, kad mes, vi
sos trjs sriovės, rinkome au- gerkle pradeda šaukti, kad 
kas ir surinkome $1.329. .fam pašelpą nereikia mokė-

Surinkus tą sumą pinigų, |ti, nes ta liga, girdi, paei- 
pradėjome rengtis prie jUįnanti ........ 1 *..... 4 ’
išsiuntimo. Prieš “Lietuvių j Su daktarų
Dieną” LŠF. vietos skyrius jie nesiskaito. Kada didžiu- 
ir jam pritarianti dalis vi- '

ja pašelpos, katalikai visa

jam pašelpą nereikia mokė-

nuo paleistuvystės, 
paliudijimais

ma nubalsuoja nemokėti pa- 
šimts mėnesiu. Yra viltis, suomenės, pareikalavo, kad(šelpos, tuomet jie žmonėms 
kad ši krautuvė galės laiky- trečdalis aukų, surinktų; pasakoja,_ būk pirmeiviškos 

“Liet. Dienoj”, butų 
siųsta Teisių ir Agronomi-į moka pašelpos ir
jos draugijai į Vilnių. Tau-j žmones rašytis prie šventų- 
tininkai ir katalikai su tuo 
sutiko. Tokiu budu įvyko 
vienybė.

Kada “Liet. Dienos”- ko
mitetas susirinko, kad apta-į gystės nariai 
rus aukų pasiuntimą ir pri-1neužbėga katalikams už a- 
ėjus prie klausimo, kad pa
gal sutartį trečdalį aukų 
pasiųsti Teisių ir Agronomi
jos draugijai, musų pirmi
ninkas pabėgo. Nepasant į 
tai, visgi nutarta nelaužyti 
sutarties, t. y., pasiųsti tre
čdalį tai draugijai.

Pirmininkas, apleidęs su
sirinkimą, nubėgo pas kuni
gėlį pasitarti ką padarius, 
nes trečdalis aukų visgi

tis, nes po visų keblumų 
pradeda įeiti į teisingas vė
žes. Suprantama, privati
niai biznieriai neapkenčia 
kooperacijos ir visokiais bū
dais stengiasi jai užkenkt. 
Bet gavus atsakantį vedėją, 
viduriniai dalykai susitvar
kė ir jų kenkimas neturi jo
kios vertės. Apart to ir žmo
nės suprato, kad kooperaty
ve krautuvė naudingesnė už 
privatines, todėl ją ir re
mia.

Dabar kooperatyve bend
rovė pradeda galvoti apie 
budavojimą nuosavo namo. 
Tuo tikslu jau buvo sušau
kta keli mitingai. Bet kol 
kas dėlei svarbių priežas
čių šis klausimas atidėtas 
tolimesniam laikui.

17 d. gruodžio buvo pra

pa- i draugystės savo nariams ne-
. —kviečia

jų.
Musų gi pažangesnioji vi

suomenė, ypatingai Lietu
vos Sūnų ir Dukterų drau- 

snaudžia ir

kių. Man rodosi, mes nepri
valome į tokius apsireiški
mus per pirštus žiūrėti. Jei
gu ir toliau taip bus, tuomet 
atsidursime keblame padėji
me.

C. Shiling.

Iš ARGENTINOS PA- 
, DANGĖS.

Berisso. — 25 d. lapkri-

SUČĖDYK PINIGUS 
IR SKAUSMĄ.

Bjiirianclan (karnas, a 4a.it % j 
avit&bdiM&i auiUyk. IŠTRAU
KIMAS damtlea atliikaraai 
mažlausii nkaaimi. Artlitii- 
ka« "bridfi” ir “plati” darbai i

* * etllikamia Hi&ni madimliks- t 1
mi ifiit ii kalią, y

, > DR. J. LIEBERMAN I 
DRNTIST>r’

, 408—410 So. ?
> Brooklyn,
f Tiliphini Staff
A Kalbami Llit»^‘
7 Ir RailikaL

DYKAI! DYKA
Aš ištraukiu dantis be skausmo ir veltui t 

kurie duoda taisyti ir naujus indėli.

vvTstžkai‘Ries Skausmo
Ne kiekvienas dantistas moka apsieiti su dan- \ 
timis sunkiam atsitikime, tankiai siunčia pas / s 
specialistu. Dr. Chas Tescbberg yra gerai ži- \ 
nomas kaipo specialistas ir Kairiose atsitiki*

muose siunčiama pas ji. Ateik ir duok isegzaminuot. Informacijos dykai. Ma
i d.ai vra 22 karato čysto aukso su dubeltava apačia. Visas derbas gvarantuot
< Mokestis ant nedėliu. Gazas ir kokainas vartojamas pagal reikalą.

Ofiso valandos: nuo 9 A. M. iki 9 P. M. PėtnyČioms nuo 9 A. M. iki b 
Nedaliomis nuo 9 A. M. iki 1 P. M.

DR. CHAS TESCHBERCi, D. D. S.. Lietiariškas b
£>OO CJrfind St., kampus Union Avenue, Brooklyn,

Kalba Lietuviškai, Lenkiškai,Rusiškai Telephone Stagg owe.

SVARBU KIEKVIENAM

Žinokit, kad daugiausia galvos skau-1 
dėjimas paeina nuo akių. Vienintė-* 
h vaistai, tai yra moksliškai pritaikin
ti akiniai.

I)r. H. A. Medoff’as atsidavęs tam 
tikslui ir savo atsidavimu kiekvienam

suteikė geriausią pagelbą. Malonėkit 
atsilankyti ir persitikrinti. Akių ofi
sas randas jo aptiekė'

DR. H. M
Akinių special

500 G R/
Kampas Unioi ....

Patarimą suteiki 
niai prisirašo jeigu 
kalingi DR

reikės pasiųsti. Jis papras- čio buvo vakaras “Argenti- 
tai taip elgiasi: po kiekvie-Įnos Lietuvių Draugijos Su-J (j

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBERN.

, KURIAS Užėmė VOKIEČIAI
Par m Oi ų banką faliti pagalbių fimlnima be! pa 

Balanai užimtais vietosi vokiičlali. Męs turime

Sutartį su Vokie ”os Banka
Berllm, todil galime periiąiti pinigui { tai vietai ant ■■■m b»> 
augŠčiau 800 markių (apie f25 rubliai).

MŪSŲ BANKAS PO NT^LATINfi VALDŽIOS PRIEŽIŪRA. 
TODftL TAVO PINIGAI GVARANTUOTT.

Norėdami gauti daugiau informacijų kreipldtli ypatilkai ar r 
lykite laižką pas

HENRIKAS C. ZARO, P'
Metropolitan Saving Bank Bi»” ’

No. 1 TL’rd Avė. cor. 7th S*
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LIETUVIAI!

Dievobaimingo senbernio 
malda.

Dievmaldingas senbernis, 
davęs dievui prižadą numir
ti nedasilytėjęs prie moters, 
kas varas prieš gulsiant at
siklaupia ir meldžiasi:

— Viešpatie mielaširdin-, 
gas ir maloningas apsaugok 
mane nuo tos nelaimės, ko- 

patiko Adomą. Jis irgi 
lė vienas, o ryte nubu- 
rado greta gulinčią Jie- 
Jeigu tu, viešpatie, ne

saugosi nuo to, tuomet aš 
egalėsiu išpildyti savo pri

žadų.

čiui toks pačios pasielgimas 
nepatiko ir jis sumanė ją 
nubausti: nukalė auksinį 
lankelį, užmovė ant rankos 
užnėrė auksinį retežėlį ir 
prirakino prie sienos. Pati 
nutraukė retežėlį ir išbėgo 
ant gatvės su auksiniu ant 
rankos lankeliu. Moterį s, 
pamačiusios ją su tokiu ne
paprastu papuošalu, tu o jaus 
pareikalavo nuo savo vyrų, 
kad ir jom auksiniais lanke
liais apkaustytų rankas.

Nuo to laiko įėjo į madą 
taip vadinami branzalietai.

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

Reikalaudami informacijų įdėkite atampą už 2 centu.
Pabėgėliam nuo karėa nusiunčiu pinigus ir laiškus nes per mano 
Banką galit® siųst į visas vietas, užimtas vokiečiais, o tikrai nu

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

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

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

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

VISOKIOS RODOS-PA TA RIMAI DOVANAI. ,
Kreipkitės šiuo adresu:

BANKER JOHN KOVACS
»z. • 04 4 Filin: T55 CLINTON AVE.,36 Grand Street, maspeth, l. i

Bernuga ©f Breoklyu.

TEISINGIAUSIA ir GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

i>C/J

0

Sutaisau receptus eu didžiausia 
Atyda, nežiūrint, ar tia receptai 
Lietuvos ar Amerikos daktarą. 
Tai vienatinė lietuviška aptiekti 
Bostone ir Massachusetts valstijoj. 
Gyduolių galit gaut, kokios tik pa
sauly yra vartojamos. Galit rei
kalaut per laiškus, o aš prisiusią 
per expreeą.

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkas

220 Broadway, kanip, C StraM
SOUTH BOSTON, MASS.

Tai. So. Boston 21014 ir 21918.

LIETUVIŠKA APTIEKI
Aiuomi pranešame, kad gavom© daugybę daiktų, reikalingą i 

■•zonui. Pirkdami daug tavoro antsy k dėl dviejų aptieku, ca 
Birdūoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mua randasi fit 

ų vaistų: 1) MIXTURAS, labai geras nuo kosulio vaikams ir <14 
tiems, bonka 25c. ORRAPH’AS, Linimentas dėl reumatizmo. Be*, 
ka 25 ir 60c. 8) Tikra lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir 
ŽUVIES TAUKAI, reikalingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 5) ĮVAI
RUS VAISTAI DEL ATAUGINIMO PLAUKŲ ir TONIC’AS. 6) 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonos, perfumoa ir 
visokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas d» Ti

ll durių. Bonką 50c. Kraujo Valytojas — bonka $1.00. Mūsų aptfek*- 
Ise kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame staBa©- 

kyti. Visas persiuntmo lėšas apmokame męs. Siunčiant laišku, 
galima siųsti pinigais arba stampomis.

I. SHAPIRO, Lieta vilkau Aptiekoriaa
419 So. 2nd Street, kampas Union Avs

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

Naudingi patarimai.
Kada nueinate į svečius ir 

šeimi-
Suprato kas yra planeta
Kunigo gaspadinė, pasie- - jus pasitinka namų 

mus iš šėpos astronomiją ir ninkė, niekados neglostykite 
atsivertus puslapį skaito: jos per žandus ir negirkite. 
“Planeta — yra toks dangiš
kas kūnas, kuris gauna švie
sa nuo kito kūno.”

— Dabar aš žinau, kas 
yra planeta, — sušuko gas
padinė.— Juk aš nuo kunigo 
kas dien gaunu puskvortį ži
balo, tokiu būdu ir esu pla
neta.

kad ji graži, nes tuomi gali 
še imi n ink as įsižeisti.

Išėjus su mergina šokti, 
niekad nekiškite rankos po 
pažaščia ir nekutenkite; 
taipgi nespauskite prie sa
vęs, nes gali trūkti gorseto

Norėjo išsidžiovinti.
Teisėjas klausia žmogų, 

kuris kėsinosi ant saužudys- 
tės:

— Pasakyk man, kodėl tu 
norėjai pasikarti, kuomet 
tave ištraukė iš upės?

— Matai ponas teisėjas, 
mane išvilko iš van- 
buvau labai šlapias,

• norėjau išsidžiovin-

iigo žodžius.

atėjo

Jeigu esate svečiuose ir 
valgote, niekad neimkite 
nuo savo kaimyno toriclkos 
gardesnių šmotu ir nesi- 
šluostykite pirštų į savo kai- 
minkos sijoną.

Jeigu esate teatre ir prie
šais jus sėdi plikis, nepliauk
šėkite jam per plikę, nors 
aktorius jus ir labai užga
nėdintų.

Jeigu atėjai į teatrą ir 
-j radai aktorius belošiant, 
i-niekados nereikalauk, kad 
-|iie vėl iš naujo pradėtų los-

)
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SĄŽINIŠKAS' ATLIKIMAS VISU REIKALU.
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DYKAI 
1000 adatų

doi. su gvt>tan

Pa-

jin
ah

Nusipirk gerus ir tvirtus čeverykus
Kaina: 25 ir 50c.

F 
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V
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reliniai izmo, 
siš.-ildy mo 
uždegimo. 
50e.

Liet .aviškas
Kalendorius

UI

dažniausia buna jki- 
rejusiu apsireiškimu

i<l.i wi 
lr Jo 

i krinti 
pnda- 

DYKAI komplet lsl<4

NEWARKO
AKUŠERKA

Prašoma i 
tinųjų arba f 
prie kiekvieno 
jaus bus pasiųsta.

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa

dzin uždegimas, in- 
lluetiza arba mršlun- 
ginis krttpas. Kad 
sulaikyti kosulį ir 
palengvinti slogoms, 
patariama vartoti

atliekose reikalauti tiktai ScvcroH Gyduolių, saugoties dirb- 
'nlsii’ikacijij ir visuomet pasakyti firmos vardų: “Soveru” 
i pirkimo. Jei vietos uptiokoj negalimu gauti, užsakius tuo-

Syk tii-biou mums, 
o mes mii-lui pu- 
siusimo

Dovanai

TREJOS DEVYNERIOS

REJANKA

»
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DAUNOROS trejankc tikrai 
'ietuviską. Saugokitės padirbi
mų imitacijų.

DAUNOROS trejanka, t. y. trejos 
devynorios, tai ištikimiausias 
Lietuvių draugas-gydytojas vi»

■ sose negalesa bei ligose.
DAUNOROS trejankų reikalaukit 

prisiųsdami 35c. p’l'!Trį. fiiu/8ti, 1 2 ženkleliais (markėm)

K&RHjsV’i'

(/!<

o
V)

TAI FAKTAS, kad DAUNOROS aptiekoje 
yra didžiausias sądelis ir pasirinkimas 
įvairiausių naminių gyduolių, visokių ša
knų, žolių ir 1.1.

REIKALAUKIT rašydami, kokly norite nemažiau kaip už 25c. 
bus jums prisiųstu.

A.“ 229 BeDFORD^AvE.
KAM PAS.- NORTH. 4TS? GATV Ė «>_.

• Bro ou lyn, New York

Jonas MATHUS<
GERIAUSIAS «IU«I A 1 

IK SVARIAUSIAS 8ALW- & 
N AS VISAM' SO. 1

BOSTON B. J 
raal ir užkandžiui. Patarnavl- 
n-jAa prielankus. Atailankykits,^. j 
® peraitikriosite. 'v'

JONAS MATHU8 | 
(Lietuvis Savininkas) f 

$42—344 W. Broadway §
So. Boston, Mass. T 

(Dešimts,JIngsnlą nu-» Liataivitį {. 
Labdarystes Draugijaa jf

Kepa p,oriausią duoną iš 
CystŲ ruginių miltų. 
Teipat mes kepame ge
riausius keiksus veseli- 
joms ir kitokiems poki- 
liarns *******

Turėdami kokį »uira užsa
kymų ir norėdami valgyti 
g‘ rų, skanių, puikiai pa
darytų duoną, tai visados 
kreipkitės į mus. Duoną 
siunčiame ir kitą miestą.

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

SERGANTIEJI! AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ IŠ 
PRIEŽASTIES LIGOS?

Pabaigusi Imperntrlca Marij A- 
kušerkų mokyklą Peterburge ir 
Dipliomuota New Jersey valsti
joj. Turiu puikias pasekmes 
praktikoje prie gymdimo, taip
gi gerai apsipažinun bu slpto- 
mals visų moteriškų ligų ir rei
kalui esant, galite gauti patar
navimą.

O. STROLIENfi 
Jaaniškaiti

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

8052

Tai. Grtunp-fclnt.

SENIAUSIA UŽEIGOS 
VIETA VA8

3.3
J,4

140 EAST 2t ST,N-

Diena po dienai, 
užsiimi gydymu 
l'ers.stalykite sau, kiek aš išlydžiau, 
kiek palinksminau 
ji. nis gyvenimas 
vi.-ol.ias gyduoles ir jaučiatės 
lat blogiau .tuomet, nieko nela 
damas, kreipkitės pas gerai supran 
t;<nti daktarą ir specialistą

‘ DR. LEONARD LANDES
.lis jums be pinigą patais, ką d 

ryti, kad išgeilnli gyvastį, ir paau 
kins apie ligą. Gydau per 20 meti] 
visokias ligas su didžiausiomis pa
sekmėmis kaip tai: nusilpnėjimą, už- 
sikrėtimą kralijo, pilvo, širdies, plau
čiu jaknų ir tt.

Del gydymo nervu ir lytiškų ligų 
turiu visiems gerai žinomą elektrišką 
aparatą ir X-spinduliai. per kurią 
matyt kiaurai kūne. Ne kiekvienas 
daktaras turi lokius aparatus, dėl 
lo. kati labai brangs. Chemiškas iš
tyrinėjimas Šlapume. Neat įdėliokite 
aut rytojaus, bet tuojau ateikite pas 
gerai žinomą:

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

Šventadieniais nuo 10

metas po metui 
sergančių žmonių.

gyvenimą. Jeip* 
ikirėjo vartoj?

vai. vakare.
v ryto iki 4 vai. po pietį;.
140 B. 22nd St., Lexington ?r

3rd Ave., New York City.

ers įšaldė.juk tu vi

nių su

GREATER
310

inę algą pragersi? 
gu tu vakar butum 

ažnyčioj, tuomet ne
ini tokių nieku.

• aiškiai pasakė 
žemės 

auna turtus,
ties pragare atsiduria.

damas į pragarą papui-Maro lango, 
ti. nutariau visą algą pra-j 
gerti. Lai vieton manęs pa
kliūva velniams j nagus kar- 
čiamninkas, nes jis visus pi
nigus pasiima.

no

Teisingas sargas.
Rusų kareivį atvedė prie 

sua'-^?l’ioto vokiečio ir liepė 
'rasi inkus porai

ko, ateina aficie-

‘n darai?
sergsčiu, ju-

užkimęs.
mano mielu

Tėvas ir sūnūs.

kiausia :
— Ar teisybė, kad žmo

gus paeina iš beždžionės?

Į tu, kvaily, tikrai paeini 
beždžionės.

Dziukclio Daina.
Ciktai niekam nesakyk,

Kūjis yra?
\ jūsų malonybe.; Kū 
gi tu jį paleidai? I----

ėgs, nesakyta su
sų malonybė!

♦orto neišdavė.
i pas rusų generolą 

as aficieris ir sako: 
Turiu už garbę prane- 

Kad vakar vakare musų 
p. Kininkas mirė.

—* Pasakyk jam, kodėl jis 
apie savo mirtį man rapor
to neišdavė! — sušuko ge
nerolas.

Branzalietų istorija.
senovės rymietis 

^a, dailią pačią, 
*x namų ir 

’ laiką

jKū 
Kū

riešutus vis daviau, 
sodely bučiavau, 
liepiau karštai tikėc, 
žadu tave mylėc, 
tarp vargo ir bėdos,

Tavo busiu visados.
Ir per dzienas, dzieneles, 
Ir per tamsias nakceles, 

■Tep mylėjomės gražiai, 
[Tep šnekėjomės meiliai. 
! Ciktai niekam nesakyk, 
Savo širdyj užlaikyk.

II.

Skaityk! 
Būk Muzikantas arba Giedorius 
tai visiems patiksi. Išsimokini
mas ’’Notų” (gaidų) ant visokių 
istrumenių lietuviškoj kalboj 8 
lekcijos be mokytojo kuris yma 
50c. už L lekciją. Visokių notų 
Knyga $1.50 parduodu už 1.00 
ADPISUOKITl. G. A. BARONAS, 
p. o. g. d. McKees Rocks, Pa ’

NORINTIEMS PASINAUDOT PROGA.
Gerinusias grafafonas su dabartinėmis lietuviškomis dainomis, labai 

giai, kurie kreipsis pas mus.

r* ’-.s

DUODAME
20 lietuvišku dairių, 

albumą,
Grafafonas tik 20

Uja aut 10 metų. Tik 20 dolerių.
l’risiuskite 3 dol. rankpinigių, liku

siuos užmokėsite prie atsiėmimo. Gj*x- 
fafonas su didele triuba, paukš-n4 
kraštais, mechanizmas grafafono ge
riausios konstrukcijos, kuri g lire.it 
užsukti laike grajininio. Tinka ra
ktu Jai įvairaus didžio. Raišą Lšduo-

kini. Vietinių meldžiame albilankytl ; 
musų krautuvę, kuri atidaryta nuo 
9 vai. ryto iki .10 vai. vakaro ir 
pat, nedėldicniais. Siunčiame < 
katalogą muzikališkų instrument^ 
pa reikalai into.

Ad resuokitei
NEW YORK PHONOGRAPH, <

Severu n 
C <r 11 < Ii i d Oil 

| Severos 
Goiliardištas 

Alie.us.J
Yrn žinomus k i

SEVERA’S
BALSAM FOR LUNGS

(SEVEROS BALSAMAS PLAUČIAMS)
Tuoju gydymo Rudu gali naudotios ne tik suaugusieji; 
bet ir vaikai. Net mažiausias kūdikis gali apturėti pa
lengvinimą. Taigi vartok tuos vaistus nuo kosulio, per
sišaldymo, užkimimo, uedil'toriuos gerkles skaudėjimo, 
kosulio, gimusio iš pažandžiu uždegimo ir nuo inl'luen- 
tiuio kosulio.

&

L yim’-ww* «gri

j Nusipirk knygutę “Moteris ir Meile”

/

vae 24su yalits ni-.t-
HuM-ark ft’aiiM, jtulkkt- 

$5 ir akanadf* vyn«, 
® puiklauaiaa,
S oikits, j usraitikilaidta.

? S. 2nd St., 
' BROOKLYN, N.

v
20 metų 
k. ... $5.0« 
ir tugščiaa. 
............ S3c. 
........... $1.08

DIDELA PROGA

DEL M NUSRPNEJIS.W
v

Gvarantuota artt
UždčjimaH kcparaiiės 22 

ržplombavimKH 50 c. 
UvaljmaH ........................
Nfplmnbavinia» auksu .

Skaudantį -iantj duck ištrauki! 
ryte, g vr.krr« apžiūrėt.

Sanitary Denial Parlor 
307 Bedford Ave. Tarpe 2-raa 1r 

1-rnoa gatvių. 
BROOK JAN, N. Y. 

Ka)h%nie li»’tevilksi.

Prlslunsklte mums tik 50c.

l)j vagystė mn, Renpoms ir Kliakaiaitl 
Išdirbu visokiai!

KLKARDAS, "BADGES”, GUZ1KUH 
IR ŽENKLELIUS

V ineklem.fi piknikams, Šsnueniitub i? 
L. t. Darau visokius Medaliui Ir vt- 
t«klnx

Ant 
dauėic

atspaudas draugystėms.
kiekvieno pareikši a vist* j<*4- 
eampslivi.

A. STROPAS
Nevelty Manufacturer

ill Ferrv St., Dept. L. Newark, *L J.

, taip k! sykiu 50e krasos žcnkle- 
i sidabru del apnioke.ihna liejlu 
hn;). Maloneklte atkreipti atydi) 

ant to, kad tai nėra maža dėžutė, bet 
koinh'tIškas kursas Išsiaydymui, užtekti
nai ant 15 dienu, labai tanke yra užtekti
nai IšsiKydymuf. Ta pi-ogn yra vien 
svarbia ant trumpo laikų. Rašykite mums 
noa t iili-lioklttaip-gl prane.5kit<> kokiam 
laikrašti skaitlio ta apgarsinlma ir mes 
ISslunsme jums tuojaus tas gyduoles.

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

Mokslo Nereikia Jieškoti
?>4to. kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglų kalbą, aritmetiką fe 
ntetuvių kalbos gramatiką savo namuose liuosanie laike. Visi išmokstą.

Nurodymai ir knyga DYKAI. įdėk stenipą, Adresas?

oJtatuviu Korescoadencijiae Mokykla. 1327 N-RobeySLChicap

i)

Brookiyno ir apielinkės: 
Lietuviams.

Lietuviškas Kontraktorią©.
Padarome visokį darbą prie naujų 

namų statinio ir senų pataieimo. Iš- 
plaetavojam. išeimentuojara ir t.t. E- 
■ant reikalui, kreipkitės pati

P. GRAŽYS 
*21 Urimer SU Breeklya, N. T.

Tėmyk, * nes krautuvę , 
perkrauščiau nuo 109 
Grand Street, po numeriu , 
157 Grand Street.

J. MARTINAITIS, 
157 GRAND ST, h 

BROOKLYN, N. Y. ’

L

lire.it
ineklem.fi


OS ’’ŽIBURĖLIUI”. AUKOS LšF. J. Varanelis, K. Varanelis, 
P. Klasauskas ir A. Somus

^lefeland, Ohio. —25, 27 
lapkričio. Aukavo:

16 tie jus Lavinskas $5.00; 
Tanušas $3.00; W. F. Pe- 
Kas $3.00;, R. Krysiunas

Po $1.00 —M. Aičiu- 
Brokiene, P. Žukienė, 

ranuška, N. N., J. Ve- 
<is, F. Zikus, K. Dum- 
P. Akšys, A. Kranaus- 
V. Neura, J. Armėnas, 

A. Baltrukonienė.
b c. aukavo: J. Rūbas, 
<aravičius, F. Silic-

Mahanoy City, Pa.— Au
kuotųjų vardai: V. Žemai
tis, P. Klimaveckas — po 
50 c.; A. Klimauckas, C Kin- 
kienė, Al. Vaitkienė, J. Sta
naitis, J. Novakas, J. Ga j atl
iekas, V. Majauckas ir M. 
1 Sakalauckienė —po 25 c., 
i A. Bogdanavičius —15 c. A 
Bartkus — 10 c. Viso $3.25.

ši^s aukas atsiuntė T. 
'Paukštis iš Pittston, Pa.

Dundulis.

—- po 50 c. R. Klasauskienė 
— 60 c.; Thomas L. Reiley 
$10.00. Viso $47.83.

33 rinkikai gatvėse surin
ko $285.89. Viso labo $333.- 
72.

A. Čeponis, 
D. Stakionis,

Sklerys, A. Praškcvi- 
T. Garmus, A. Darvi- 
. Bugailiškis, P. Pa- 

A. Kazlauskas, J. 
nas, E. B. Ž., J. Ži- 
s, J. Naujokas, J. Vai- 
, St. Damakauskas, V. 

iv-biauskas, L. Valaika, J. 
Klimas, A. Boniavičius, K. 
Paliulionis, J. Šilinis, J. A- 
gurkis, J. Brazauskas, W. F. 
Peliackas, N. N., K. Kai- 
rukštis, V. Karmus ir N.N., 

Viso aukų $60.86. 
Visiems aukautojams 

vardu “Žiburėlio” valdybos 
tariu širdinga ačiū.

Al. Bulotienė.

NEW KENSINGTON, PA.
Po 50 c. aukavo: St. Ado

maitis, V. Virbickas, K. Po
vilionis, V. Cesnikas, K. Sta- 
šinskis, ir S. Kunpinkevičia, 
po 25 c. A. Adomaitis, P. 
Urbonas, J. Jasodavičia, V. 
Nainis, J. Dilis, St. Bijevi- 
čia, J. Urbonas, K. Stašins- 
kis, P. Baltrušaitis ir A. 
Sheiris; po 20 c. A. Česni- 
kas, V. Barškietis; po 10 c. 
— A. Budzinauskas, G. Sto
nis. Viso $6.20.

Aukų rinkėjas A. Sheiris.

MERIDEN, CONN.

Collinsville, III. — 24 d. 
gruodžio buvo krikštynos 

j pas M. Maslaucka. Kadangi 
i buvo Kūčių diena, todėl kal- 
i beta ir apie Kalėdų dova- 
jnas. K. Juodis sumanė pa
lankauti po kelintą centų su- 
|šelpimui nukentėjusių nuo 
įkaręs. Svečiai tam pritarė. 
Aukojo šios ypatos: S. Ra
manauskas, M. Rąmanaus- 

!kieno, K. Juodis, O. Juodie- 
nė, J. Baronas, R. Maslaus- 
kienė ir M. Maslauskas — 
po 50 c.; P. Marmantavi- 
čia ir A. Juodis — po 25 c. 
Viso .$4.00.

Aukos pasiųstos LŠF. iž
dininkui K. Šidlauskui.

Visiems aukuotojams ta
riu širdinga ačiū.

i J. Baronas.

“Žiburėlio” pirmininkė ir 
įgaliotinė.

Detroit, Mich. — 30 Lap- 
», 1916 m. Aukavo: 
anas Darkus $3.00; po

J — Ant. Balsis, L. Češ- 
.vuskas, A. Šeputis, Juoz. 

Balsis, J. Greblikas, J. Va
liukas. Po 50 c. — J. M. An- 
i.iriušis, J. P. Deveikis, S. 
Siniontaitis, P. Gudinas, P.

A. Keršis, — $10.00; J. 
Klasauskas $5.50: V. Mils- 
bekas $2.99; J. Kušlis, P. 
Bernadišius ir P. Kumštis— 
po $2.00; F. Kavaliauskas— 
$1.14; S. Veličkas, A. Rinke
vičius, A. Abeciunas, A Jo- 
kubauskas, J. Bagužis, B. 
Raišelis, A. šušinskas, A.

Berisso, Argentina. —Per 
i V. Oranskio vestuves su Pil- 
jkauskiute surinkta $7.69, 
j kuriuos meldžiu perduoti 
i LŠF.

J. Miškinis.
Nuo red. — Čekį ant $7.-

Pinkevičius, M. česnavičiutė ,69 gavome ir pasiuntėme L. 
ir K. Petrauskas —po $1; Š. F. kasieriui.

Urbonta, B. Repšys, P. 
Smalstys, K. Pocevičius, A. 
Liauzginas, J. Petrauskas, 
K. Kershin.

Visų aukų $21.66.

Akron, Ohio. 3 gruodžio, 
1916 m. aukavo:

M. Bulevičius, B. Uščenas,
R. Vinkšnelis, R. Grigaliū
nas — po $1.00.

Po 50 e. — A. P. Davidė- 
nas, J. čivis, A. Jusikas, P. 
Sakalaitė, P. Jurgelis, V. 
Kulikauskas, P. Sideris, A. 
Žablockas, J. Stelmokas, D. 
Godaičiut. P. Petrišonis, B. 
Surblis, J. Grigošaitis, J. 
Možeika, K. Joneliunas, F. 
Janulis, S. Resiauskas, K. 
Daraškevičius, B. Lakštas,
S. Šlekys, J. Žablockas, J. 
BuliaviČius, J. Mileris, ir N. 
Martin.

Viso aukų $22.91.
Visiems aukautojams var

du “Žiburėlio” Valdybos, ta- 
*u širdinga ačiū.

A. Bulotiene.

Joungstown, Ohio. — 10 
lodžio, 1916. Aukavo: 
f. šilingas $1.00; po 50 c. 

—P. Koktšis, O. Paliulie- 
nė, J. Lekavičia, J. Mažei- 
kia. Visų aukų $7.00.

Akron, Ohio. 17 gruodžio, 
1916 m. Aukavo:

S. Reikauskas $1.10; M. 
Bulevičius $1.00; V. Vaičiu
lis $1.00;-L Bulevičius 50c., 
V. Jakštis Ji) c., R. Griga
liūnas 50 c., J. Kunigonis 50 
c. Viso aukų $9.00.

Dayton, Ohio. 19 gruodžio 
1916. Aukavo:

J. Juškevičius $1.00; J. 
Gražinskas 50 c. A. Martus 
50 c. A. Augustauskas 50c. 
A. Matusevičius 50 c. Viso 
aukų $8.13.

Courtney, Pa. 22 gruodžio 
1916 m. A. Vaišvila $1.00. 

z Stanislovaitis 50 c. D.
kavičius 50 c. Visų au- 
$3.25.
^siems aukautojams var- 
“Žiburėlio valdybos ta- 

a širdingų ačiū.
AI. Bulotienė.

Žiburėlio” pirmininkė ir 
’'įtinę.

/---------------------------------- -------------------------- ----------------------

RAUGUOS, KURIOS TURI “LAISVĘ” 
SAVO ORGANU.

S__________________________________________ —----------------------------------—------------------------ /

APLA. DR-JOS CENTRO VALDY
BOS IR KUOPŲ SEKRETORIŲ 

ADRESAI:
Centro pirminink. J. M. Maskeliūnas, 

2025 Colwell st., Pittsburgh, Pa.
Pirmininko pagelb. J. A. Kukas 
3015 Stayton st. N. S. Pittsburgh, Pa. 
Centro sekretorius J. Mažiukna 
1111 Market St. N. S. Pittsburgh, Pa. 
Centro Iždininkas K. Varašis, 
12&Carson sts. S. S. Pittsburgh, Pa. 
Turtų Kontrolės Komisija:

F. Urlakis
313 6th St., Charleroi, Pa.
W. Urncžis, 1429 Reedsdale St., 
P. S. Pittsburgh, Pa.
W. Markūnas, 
2120 Forbes St., Pittsburgh Pa.

Kuopų sekretorių adresai:
1 kuopos — J. I. Alexis,
P.O. Box 344 N. Diamond Str.

Pittsburgh, Pa.
2 kuopos P. Francikevičus, 
222 Sagamore st. Esplein,

Pittsburgh, Pa.
3 kuopos, J. Galginas, P. O Box 113,

Laupurex Pa.
4 kuopos Ig. Rasinskis,

205 Soho St., Pittsburgh, Pa.
5 kuopos, J. Kvetkauskas,

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

2228 Forbes Str., Pittsburgh, Pa.
8 kuopos A. Palučis,
2123 Wrights St., S. S. Pittsburgh,Pa.
9 kuopos K. Stasinskas,

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

713 McKean Ave., Donora, Pa.

LIETUVIŲ KELIONEI PAŠELPOS 
DRAUGIJOS, CENTRO VALDYBOS 
IR KP. SEKRETORIŲ ADRESAI.

Centro Valdyba.
Pirmininkas J. Jakimavičius,

183 Roebling st. Brooklyn, N. 
Vice pirmininkas V. Vitkevičius,

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

183 Roebling st. Brooklyn, N. Y. 
Kasierius J. Senienas,

334—29 th St. Brooklyn, N. Y. 
Trustisai: M. Liberis, 121 Grand 
st. B’klyn, N. Y. A. Sirgedas, 183 
Roeblings St., B’klyn, N. Y.

Kuopų sekretorių adresai:
J. Purenąs, 292 Manhattan Avė., 
Kuopos Brooklyne —A. Vitkevičia,

29 Hudson avė., Brooklyn, N. Y.

LAISVĖS SUNŲ DRAUGYSTĖ, 
MAHANOY CITY, PA.

Valdybos adresai: 
Pirmininkas W. Žemaitis, 

312 East Centre Str. 
Pirmininko pagelbininkas P. įsėda, 

315'E. Centre Str. 
Protokolų raštininkas A. Ramauckas, 

1025 East Pine Str.
Finansų raštiniu. P. Petčiulis, 

1227 East Pine Str.
Iždo trustisai: A Račkauskas, 39 10th 

St., J. Bankus, 1121 E. Mahanoy 
avė., W. Simniškis 1227 E. Ma
hanoy avė.

Maršalka W Svintickas, 
515 W. Pine Str.

Susirinkimai atsibuna paskutinį pa- 
nedėlį kiekvieno mėnesio 7 vai. vaka
re, Juozo Margelio svetainėje, 60 N. 
Main St., Mahanoy City, Pa.

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, ILL.
Pirmininkas A. F. Sabeckis, 

802 — 8st St,
Vice pirmininkas K. Dimša, 

812 8th Str.
Užrašų rašt. B. Masiliūnas 

922 —10th Str.
Finansų rašt. J. Waičis,

1320 Lincoln st., Waukegan, Ill.
Kasierius M. Kairaitis,

166—10th Str. North Chicago, Ill.
Kasos Glob. M Rekis,

1548 Sheridan Road N. Chicago, Ill.
Kasos Glob. R. Ruleviče,

1330 S. Jackson st. Waukegan, Ill.
Maršalas K. Navickis,

1420 So. Victoria st. Waukegan, Ill.
Pagelbininkas J. Wardauskas, 

1448 Jackson st. Waukegan, Ill. 
Susirinkimai atsibuna kas trečia 

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

LIET. SUNŲ IR DUKTERŲ DRAU
GYSTĖ, ROCKFORD, ILL,

Viršininkų adresai: 
Pirmininkas I*'. Raškcvičia, 

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

535 Island Ave.
Protokolų raštininkas O. Užbalinto, 

G22 Hulin St.
Finansij raštininkas P. G. Aleksynas 

1516 — 14th Avė.
Iždininkas S. Buzinskis, 

719 Lincoln Avė.
Kasos globėjai:
A. Kunca, 829 Island Ave.
P. Kazokevičius, 1530 West Str.
Maršalka P. Vaitkus, 415 Wall st.
Organo prižiūrėtojas:
A. Kelly, 1032 Loomis Str.

Susirinkimas atsibuna pirmą nedėl- 
dienį, kiekvieno menesio, 1010 So. 
Main St., 2 vai. po pietų.

DRAUGIJA SUNŲ IR DUKTERŲ 
MELROSE PARK, ILL.

Pirmininkas K Jankauskas,
P. O. Box 749, Melrose • Park, Ill. 

Pagelbininkas D. Rimša,
P. O. Box 849, Melrose Park Ill. 

Protokolų raštin. Alek. Morkus, 
907 —22nd Ave., Melrose, Park, Ill. 
Fin. rašt. W. Strumilia,

1314 So 50th Ave. Cicero, Ill. 
Iždininkas F. Lapinski,

P. O. Box 1109, Melrose Park, Ill. 
Iždo globėjai: W. Janėnas, Box 675 
J. Snarskis, P. O. Box 761, Melrose 
Park Ill.

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

Susirinkimai atsibuna kas trečią 
savaitę kiekvieno mėnesio Frank and 
James svetainėj, 23-či:i Avė. ir Lake 
gatvė, apie 1 vai. po pietų.

M’ n

Ne.

s. .r, • v-

•Vi 
h.41 ■

fu rėk muziką savo name
Pilni namai linksmybes iš vieno GRAMAFONO. 
Duodam ant išmokesčio. Nusipirk sau vieną.

Turi dolerį ir gali būti savininku

Columbia Gr&fenola, kurį m*85.
tai čionai ant paveiksluko re
kordai sudedami pagal numerius, 
taip kad paspaudus guziką au
tomatiškai ištstnmia rekordą. 
Padaryta* i* raudonmedžio (ma
hogany), brangaus išdarbio, aug- 
ščio 42 coliai, 19X21. Galima 
sudėt 45 rekordai.

Kaina $85.00

No. 25. Celuasbio Grafenola. Pada- 
rtyas iš rauodnmodšlo, puikiaJ 
išdabintas. Didumo 1B|X15|.

Kaina $25.00

Isitimykit! Galima įgyt labai gerą 
grafofoną su 11 dainą tik už |15.M. 
už kurį turėtum mokėt 25 dol. Parduo- 
dame taip;pigiaijtodėl, kad geriau]pasi
garsinus.

Reikalaukit kataloge.____________

cut si £7,

Naujausio išradimo vargonas.

litą vargonų galima neštis ant balių, 
Piknikų, nes jis susideda iš 4 kavalkų, 
išrodo kaip baksas. Šitą vargonų gali
ma sulankstyti, kad neužimtų daug vie
tos kada negrajini. Kaina 3 oktavų 
$30,00, 4 oktavų $35.00, 5 oktavų $40. 
50, G oktavų $58.50. Reikalaukit ka 
talogo su visomis kitomis mašinomis.

Llatuvlški rekordil įvairių šokių ir 
dainų. (Kaip matote imt paveikelėlie 
— klumpakojis).
E 2397) Klumpakojis

) Kokietka Polka ir kltunpa- 
kojis.

E 2860. Varpelis. Valcas Dr. Kudirka.
*■ ’’no mielas. Polka.

X 2581. Gražioji. Po’ka.
” Pavasario rytas. Valcaw.

E 2582. Kalnų aukštumas. Valeaa.
” Kariškas maršas

E 2706. Žemaičių Polka.
Gudri. Mazurka.

Ir daugybė kitokių llotuviikų, 
Mikų, lenkiškų rekordų.

N«. 8® H. Columbia Grafenola. Pada
rytas iš auks-aršaala medžio, 
kaip kabinot taip ir triuba. 1

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

i;
i

TS-r
ta £

■V. V

.71 Tokio pat išdarbio kaip num.
85 didžio ir pločio, ........
be sunumeravimo rekordų 
automatiško išmetimo.

Kaina ..................  $75.0*

didžio ir pločio, tiktai 
(r

Ne. S®. Columbia Grafonola. 
rinktinio raudonmedžio ir 
tuelo puikiai llipuotas. 
211X181 ir 18 col. augščl®.

Kaina .................. $50.01
Didis

Ne. 2 M. Columbia Grafenola. A»- 
iuolinla labai gerai padarytas, o- 
n am alino tas žaliais ar raudoMŠa 
ruožais, metalini truba.

Kaina ..................  $25.H
Ne. 4. Improved Roy 1. Veik totas 

kaip No. 2 bot biski didae- 
nis, pageriate malini ija, 
mis 1 spręstinomis, ari 
14! eolią pločio ir 7 i aui 
Kaina ............... 3

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 priežisties kraustimosi, negavote 
užsisakimus į laiką. Dabar bus visiems išpildyti užsisakymai į laiką.

Į pipnrc 179 Grand Street, Brooklyn, N. Y 
<!• KJU\lxJLjM • TEL. 4659 GREENPOINT

LIETUVIŲ PAŠELPINĖS DR-STĖS 
“LAISVĖ”, EASTON, PA'.

Viršininkų adresai.
Prezidentas L. Bačkis,

668 Northampton St, Easton, Pa. 
Prez. page!bin. B. Davidonis,

1820 Fairow Ave. Easton, Pa. 
Protokolų raštininkas ir organo pri
žiūrėtojas Alex Vituris,

223 So. Maple St. Easton, Pa. 
Finansų rašt. Mar. Urba,

606 Northampton St., Easton, Pa. 
Kasierius J. Jankauskas,

1820 Fairow Ave. Easton, Pa. 
Kasos globėjai:
A. Biga, 1021 Elm St., Easton, Pa. 
A Meškauskas, 1222 Pine st. Easton. 
Maršalka J. Gamis,

634 Ferry Str. Easton, Pa.
Susirinkimai atsibuna kas pirmą 

pėtnyčią kiekvieno menesio anglų so
cialistų ruime po Nr. 439 Northamp
ton St., Easton, Pa.

LAISVĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 
COLLINSVILLE, ILL. VALDYBA. 
Pirmininkas J. Čebanauskas,

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

424 So. Chestnut Str.
Nuatrimų raštininkas, A. Dzidolikas, 

358 E. Wickliff avė.
Finansų rašt. F. Skamarakas,

" 416 Wickliff Ave.
Iždininkas J. Willimat,

837 Central Avė., _
Susirinkimai buna kiekviena mene

sio 1-mą ir 3-čią nedėldienj, 1-mą va
landą po pietų, Sallel salėje, kampas 
E. Main ir N. Morrison avė. Collins
ville, Ill.

LIETUVIŲ BROLIŲ DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI,

Pirmininkas G. K. Budris, 
1231 Cherry Str.

Vice pirmininkas J. G. Vasilait 
1021 La Salle Str.

Raštininkas A. Vogčia 
1029 į Lockwood avė.

Turtų sekret. S Geluinbauskas,
920 Jackson Sir.

Iždininkas J. J. Juozapavičia,
921 Herrick Aye.

Iždo Globėjai: A. Pukteris, 
444 Park View, 

” M. Kavaliauskas, 
1339 Center Str.

LBD. laiko savo susirinkimus kas 
trečią nedėldienį kiekvieno mėnesio, 
Winter Hall, 412 6th St. Racine, Wis.

Turtų raštininkas J. Jankauskas 
232 Front Str.

Iždininkas J. Juzapaitis, 
234 Clark Place

Iždo globėjai: E. Makutienas,
149 Clark Place, 

” S. Morkiukia
109 So. Park Str

Maršalka B. Budrus, 240 Second st.
Visi Elizabeth, N. J.

AMALGAMATED CLOTHING 
WORKERS of A. PRESERIŲ 
58 Skyriaus KOMITETAS.

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

Protokolų raštininkas J. A. Bekampis,
183 Roebling st. Brooklyn, N. Y. 

Finansų raštininkas VI. JieČius,
67 Stagg St., Broklyn, N. Y. 

Iždninkas Kazimieras Šimkus,

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. Merkis, 

255 Bond Str.

VALDYBA CTDD. MIRTOS 
CLEVELAND, OHIO.

Pirmininkas D. Petrauskas,
1600 Oregon Avunu*

Vice Pirm. T. Rimkus,
1062 Ansel rd.

Nutarimų rašt. H. P. Pratkionls,
1527 E. 83rd St

Fin. Rašt. Antanas Banelis,
1447 E. 25th Str.

Iždininkas T. Neura,
2202 Hamilton Ava.

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

Dainų repeticijos atsibuna kiek

viena eėreda, nuo 7:80 vai 
Schwab svetainės, 6131 St. t 
Mėnesiniai susirinkimai ataib 
trečią pėtnyčią kiekvieno t 
uuo 7:30 vai. vakar, ant Schwi 
taines 6131 St. Clair avė. Kny^rf 
randasi Neuros krautuvėje, 2047 B 
milton avė. Knygos išduodamos kL 
krieną Panedėlio vakarą, nuo 7:80 V. 
vi kare.

Knygius Pranas Tumosas, 
8570 E. 72 St

*e*ni ml wee** ewi

įAkušerkaį
S Pabaigusi kur«4 Woman* ModlcaC £
S College, Baltimore, Md.
J X^Relrmlnra' atlieka *avo d*r*
• Eimdyme taipgi suteikia visok'-
2 pagclba in vairioje moterų I*

t F.Stro»':

i ■ ?•.. . '• t- ■ l



I New Yorke, ant Murray Pradžia 8 vai. vakare. Drau- iNES ŽINIOS,j Hill, 237 E. 37 th St., atsi-. gaiateikitekonoskailingiau- 
dengė vakarinė amatų mo- šiai, nes bus svarbių reika

lų, komisija išduos raportą 
apie inkorporavimą krau
tuvės. Taipgi rašykitės nau
ji nariai į šitą bendrovę ko- 
nodaugiausia, tai greičiau 
bus galima atidaryti krau-

kykla. Lekcijos duodamos
dykai. Kurie tuo žingei-Kriaučių streikas.

Šiuo sykiu nuo kriaučių daujasi, gali atsilankyti? 2, 
presos komisijos negavome 4, 5, g, 9, 10, 11 ir 12 d. 
jokio pranešimo. Abelnas gilaus, nuo 7:30 iki 9:30 val.va 
kriaučių streikierių upas,karais ir gauti visas infor- 
geras. Virš trečdalis jų jau)nacijas. 
susitaikė ir grįžo prie dar-' 
bo. Likusieji tikisi greitai 
streiką laimėt.

Sekretorius

APGARSINIMAI
Visiems žinotina

MOTERIŠKŲ 
DRAPANŲ

KOSTUMIERIŠKAS

Kriaučius/

Mums praneša, kad
Broklyne organizuojama te-

. Suprantama, policija, ku-|atra|ė dramatiškoji kuopa, 
ri gina kapitalistų reikalus, kurios sumanytoju yra p. 
elgiasi gana žiauriai ir prie a. Vitkauskas. Trupoj žada 
kiekvienos progos muša ir dalyvauti J. Kačergius, 
areštuoja streikierius. Kriaučiūnas ir kiti. Naujoji 
Streikierių vadai kreipėsi trupa mano statyti scenoje 
pas policijos viršininką. tik rinkinus veikalus ir lai- 
IVoodsą, kad jis nors kiek vas nuo laiko lanky ties

P-

Kačergius

suvaldytų policiją. Pastara- Brooklyno apygardose. Nau 
sis, išklausęs streikierių va- josios trupos 
dų nurodymų apie žiaurų rįus saLo:
policijos elgimąsi, žadėjo vi- veikiman įeina duoti Brook-

organizato- 
“musų programo

LINKIU VISIEMS 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ.

POTėmykit mano apgarsinimą 
Nauju Metų.

A. G. BLUMENTHAL
Vynas ir Likerai 

Rodney, Cor. Broadway, 
’ BROOKLYN, N. Y.

šiuomi pranešu, kad aš persikė
liau naujon vieton. Siuvam ant už
sakinio (ordelio) įvairias drapanas. 
Taipgi užlaikome ir gatavų. Nuose- 
niai jums žinomas kriaučius.

P. S. SHERTVITIS,
(Sharry)

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

PARSIDUODA daug forničių iš 10 
rūmų stalų, kėdžių, lovų, komodų. 

Parsiduoda pigiai. Galima pirkti, 
daug, arba po šmotą. Atsišaukit šiuo 
adresu: MRS. PHILIPS, 
103 So. 9th St., Brooklyn, N. Y.

Galima pamatyti, Seredoj ir Ket
verge.

----- - -------- ----- ------—— i .... . 
i
‘REIKALINGOS merginos dirbti prie 
I guzikų. Atsišaukit tuojau: Union 

Pearl Works 235 Berry St., Brook
lyn, N. Y

FORNISIAI
ANT LENGVŲ

PAJIESKOJIMAl

LIETUVIS FOTOGRAFAS
Pranešu lietuviams kad aš 

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

b Prie 12 šliubinių paveikslų du*- 
du vieną didelį paveikslą dova- 
nai. Darbą atlieku artistiškai ir

K nebrangiai. Ateikit persitikriat

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

(vienas blokas nuo Lietuviškos bažnyčios.)

ską patirti ir 
nubausti.

Eina gandas, 
savaitę streikas

kaltininkus jyno jr New Yorko

kad šiav

Publika džiaugsmingai pasi
tiko kun. Mockų.

“Apšvietos” draugijos su- 
rengtosna prakalbosna susi
rinko apie 600 žmonių, taip 
kad New Plaza Hall buvo 
veik pilna. Publika džiaug
smingai pasitiko kun. Moc
kų ir įteikė jam dovanų 
gražų raudonų gėlių vaini
ką. Publika išreiškė norą, 
kad Mockus dar sykį kalbė
tų B’klyne ir jisai pažadė
jo.

Jo prakalbos
išvedimas žydų iš Egipto L 
žemes, klaidžiojimas po Si-1 Pradžia 7:30 vai. vakare, 
najų ir uždėjimas Jenizoli-į Įžanga 10 c. Parkalbas ren
ino. Jisai nurodė, kad Bib-.gia įdėt. Apšvietos dr-ja. 
v’'; ^aip tankiai minimi ka-| 

amonas ir Dovy-, 
didžiausi mergių- i 

Tockus sakė, kad 
s turi imti civi-

žmo
nėms visą eilę gerų persta
tymų.

Trupa laikys savo susi
rinkimus po Nr. 73 Grand

Pajieškau pusbrolio Petro Kapsio ir 
jo sesers Paulinos Kapsičios se
niau gyveno Pittsfield, 
eina iš Kauno gub., 
pav. Bigailių kaimo, 
malonėkit ])ranešti.
3581 E. 71 Stį Cleveland, Ohio.

Paulinos Kapsičios
Mass.
Vilkmergės
Kas žinote,

P. Kubilius,

Pajieškau brolio Jono Mačiulskio, 
Naumiesčio pas. Sintautų parapijos 
12 metų Amerikoj. Taipgi ir pus
brolių Antano šklado ir Tamo
šiaus Rubiko, visi Suvalkų gub., 
Naumiesčio pav. Meldžiu atsišau
kti. J. Mačiulaitis, G Watson Str. 
Motherwell, Scotland. 103-2

ŠOKIŲ MOKYKLA.
Štai žemiau yra paduotos kainos, 

kurios yra žemiausios:
6 Privatiškos lekcijos, 

Two Step $5.00; 
Two Step ...............................
15 lekcijų mokykloje ..........
Tango ir Hasitation, 6 lekc. 
Arba neaprubežiuota lekcija 
Clog šokis ...............................
Buck ............ ............................
Wooden Shoe...........................

Ypatiškas atsilankymas ir 
tikrinimas apie musų gerumą mokyk
los reikalingas norinčiam išmokti 
šokti. Kreipkitės šiuo adresu: 
THE STERN SCHOOL of DANCING 
950-52 Broadway, kampas Myrtle 

ave., Brooklyn, N. Y.

ŠILTOS KOJOS.

PRANEŠIMAI. Pajieškau Danulevičiutės ir Kostanto 
Danulevičiaus, 
mergės ansk., 
Hudson, N. Y. 
jieną. Jonas R 
St., Detroit, Mich.

Kauno gul>., Ūk
iau gyvenąs 
svarbia nau- 
2159 Russell 

.10.3-1

Pajieškau dėdes Jurgio Žalio. Kauno 
gub., Gruzdžiu parapijos. Mažeikių 
kaimo. Apie 20 metų Amerikoj. A. 
Žaličia-Maslinaitis, 3117 Brereton 
Ave., Pittsburgh Pa.

Macys & Marcin Furniture Co.
:/■ ■■ -■ ijąąggfc-rf—-jį  Į Į — f  

Utarninke, 2 sausio, Ja- 
įnuary, 1917, New Plaza Hall 

tema buvojkampas Grand ir Haveme-

Visi ateikit, nes šios pra- 
ilbos bus begalo įdomios.

Komitetas.

JUOKŲ VAKARAS.
Rengia Lietuvių Moterų 

Progr. Susivienijimo Ame- 
,, atsibus 

liepė, Subatoje, 8 vai. vakare, 6 d.
•akalbas ir j January, 1917, Shedlow Co- 
ie neis, tai lumbia Hali, 736—3rd ave., 

atsinešti. So. Brooklyn, N. Y. Kampas 
s j Kritiką, pa- 24-tos gatvės.

omonės. kad,
tegali būti jrikoje 6-ta kuopa
<us ” " ‘ ‘ ‘

icko. Suvalkų 
Leipumi gmi- 
\uio 15 motu 
atsišaukti. J.

gub.. Seinų pavieto, 
no, Ri'-elių kaimo 
Amerikoje. Meldžiu 
Petrikonis, 65 Garden Str. Lawren-

DOVANOS.
Kas atsiųs dėl mik adresu 

pa/.ist'imu iš mažų miestelių, 
duosime puikią dovano.

EUROPA BOOK FO.

Waltz ir 
HM 

. .. $5.00 
....... 5.00 
. . .$5.00 
..$10.00 

. . $20.00 
. .$20.00 

, . . $20.00 
persi-

PERIOD SUITE

$1 ant Savaites
SUTAUPINSI

ELECTRIC VOLTAIC INSOLES už
laiko jūsų kojas šiltai, sausas ir Kuo
sas. Apsaugo nuo vėsumo, šalčio ne
uralgijos ir reumatizmo užpuolimų. 
Stebėtina pagelba prieš inešlungii, 
skausmų ir gėlimų šlaunyse arba 
kojose, iš priežastes prastos krau
jo cirkuliacijos. Prašalina tą “nuo
vargio” jautimą. Sulaiko blogą kva
pą ir prakaitavimą. Jie suteikia mu
šimą viso kūno, maloniai palengvina 
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 
priežasčia prastos cirku’iacijos, nega
li būti kuomet ELECTRIC VOLTAIC 
INSULES nešiojama. Bet nepirk ne
tikrų “Insoles”. Aš parduodu tik ge
riausius (neparsiduoda krautuvėse). 
Kaina, krasa $1.00. Jeigu neužganė- 

i, sugrąžinkit ir aš sugrąžinsiu 
tam jūsų pinigus. Atsiųsk stempas arba 

pinigus. Duok čeveryko mierą. Adre
sas: A. P. OWENS,

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

Jai pirksi pas Q
Maliauską ir Vidžiūną

Norinti platesnių informacijų ar- § 
ba AGENTO, kreipkitės žemiau £ 
paduotu adresu r
arba telephonu. i

Telephone H
4263 South w
6075 South S

Agentas
Vaicekauskas

(98-10.3)

savo , dinti

PARSIDUODA labai pigiai duonos 
keptuvė (Bakery.) Biznis išdirbtas 

nuo seniai. Gera proga su mažu 
kapitalu isigyti gera ir pelningą 
bizni, arba susidėti j partnerius su 
manim. Tik ereistina blaivus žmo
gus. Atsišaukite tuoj Stanley De
mentis. (Bakery) 751 — 9th Ave. 
Milwaukee, Wiss. 101-3

VIENATINĖ AUTOMOBILIŲ 
MOKYKLA.

gimtai kostumierių iš visų kra
štų ir tautų, išmok ’•-'J $1.00 ar 

?2.00 i savaitę, pasilieka tikrais savi
ninkais geriausių daiktų.

dlntl n« šim

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

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

Męs aukau
jam visą savo 
triūsą, kad iŠ 
šitoc įltaigOl 
būtų ežgani- 

bet tūka tančial žmonių visokių kleeų.

(i Tarp* Driggs Ir Bedford Avenues. Brooklyn, N. Y.
ii Telephone 2372 Greenpoint

Į
TIK R A IR TEISINGA J 

LIETUVIŠKA Ž

APTIEKA. j
Sutaisau receptu - tikrai, eą- * 

žiniškai, su didžiausia atyda, g3 
nežiūrint iŠ kur jie butų gauti. | 
Patarimus duodu visiem ypatiš- J 
kai ir per laiškus dovanai. Gy- Z 
duoles siunčiu Į visus kraštus ę 

^Amerikos, kas tik kokių parei- j 
kalauja, ir kokios tik yra var- f 

r tojamos. Ypatingai užlaikau JĮ 
I visokių VAISTŲ NUO PLAU-ej1 
ęKŲ SLINKIMO, PLEISKANŲ | 
1 IR TT., NUO PLAUČIŲ, REU- f 
f MATIŽMO, KOSULIO, NUO J 
l PERŠALIMO, NUO SILPNU- 
ęMO ŠIRDIES IR TT. Į

I Kreipkitės prie manęs, o aš J 
I užtikrinu, jog busit užganėdin- f 
etL i? F. KUDIRKA, I 
i Lietuvio Aptieka ir Savininką* f 
i 64 GRAND ST. f

Brooklyn. N. Y.

vergų,
atna

šavo darbo beširdės

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA
JOSEPH LIPMAN, M. D.

. Specijalistaa moterų ligų
E. 50 th St., New York, N. I.

OFISO VALANDOS:
JO vai ryte; nuo 1 iki 2 vai. p*j Iki 10 vai ryte; nuo 1 iki 2 vai. p* 

plet ir nuo 7 iki 8 vai. vakare)
Nedėliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs išti

riame ir pasakome visas ligas ir pa- 
gelbstiine. Iš kitur atvažiavusiems li
goniams parūpiname vietą, kol gydy
ti. Reikalui esant kreipkitės m*» 
apžiūrėsime ir duosime prieteliški, rė
dą. Patarnavimas visai pigus. Nsvi- 
mirškite mano antrašo.

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

Kalbame lietuviškai.

imami nuo 
verg-mistrės-L I GOS.

\ ra labai lengva išvengti ma
žų kliūčių išaugant į dideles, 
jeigu įtinai atida ant to atkrei
piama. Ir tas yra jūsų pareiga 
link paties savęs ir 
niynos tai vis atlikti.

Nuo skaudėjimo pilvo ir žar
nų, kaipo plovimas skaudžian- 
čios gerkles intraukimui j save 
apmalšinimui dusulio, ,iuo gal
vos ir ausų skaudėjimo; ect.

savo šei-

Šita mokykla gyvuoja nuo 1905 m. 
ir duoda lekcijas jūsų prigimtoj kal
boj. Mes turime stadala prie mokyk
los kur galima sustatyt 20 auto
mobilių. Mūšų ilgametinū praktika ir 
geras sutvarkymas, duoda progą 
sakyti, jog musų mokykla yra viena 
iš geriausių, kaip iš praktiško taip 
ir iš teoretiško atžvilgio mokinimas 
mašinerijos įvairių konstrukcijų au
tomobilių. Musų mokytojai turi dip
lomus apie savo mechanišką išsila
vinimą, užtvirtintus konsulio. Užbai
gus mokyklą duodame rekomendacijas 
gavimui darbo. Mokiniai užbaigę ant 1 
šoferio ir norį važiuot Europon, gau
na skirtingą diplomą, vadinamą už- 
rubežinj. Ateikite ir persitikrinkite. 
INTERNATIONAL AUTO SCHOOL

147 E. 40 st. New York City.

AR JUS ŽINOTE?
Ar žinote, kad pas man© galimu 

i žsiprenumeruoti visus socialistiškui 
laikraščius Ir galima gauti viso
kių knygų. Kas pas man* 
užsirašo, tas gauna puikias dovana# 
knygomis.

V. JUŠKATTIS,
1560 Quarry nve. N. W.

Grand Rapid*,

bibliją. Mockus
ibilijoj yra tokių atsilankyti kuoskaitlingiau- 
klausant reikia šiai. Šis vakaras bus labai

.ip vėžiui. Mockus 1 juokingas. Bus visokių mo-
.c, kad jeigu jau jam nologų, deklamacijų ir labai.

pasirinkti vieną ge- juokingų spyčių, iš ko pub-1 ___;_____ , ___
įsią iš tūkstančių dievų, įjka turės gardaus juoko, tumet pasisiūti gražiai dra- 
jisai pasirinktų lietuvis- Todėl nepraleiskite šios pro- panas, ta ateikit patįs arba 
Perkūną, kuris daug ga- gos, nes So. Broklyne tokie parašykit man kokio saizo 

•gesnis, kaip žydų Jehova, vakarai labai retai pasitai- o aš jums iškirpsiu kuonau- 
Padėkim, kada žydų Jehova 
pastato bažnyčią, tai ima 
ir ateina lietuvių Perkūnas, 
ir, jeigu jam užeina noras, 
tai trinkt ir žydų bažnyčios 
nėra. Mockus papasakojo,, 
kaip daugely vietų jį nori 
fanatikai nužudyt, bet jis 

ad kovos dar su dide- 
ija.

Gerbiamieji! Meldžiame

ko.
Po programų’ nūs šokiai! 

Įžanga 25 c. ypatai.
Kviečia KOMITETAS.

Micb
1 ”'

LIETUVIS KIRPĖJAS.
Jeigu jūs, draugai, norė-

JOHN KITLBOK
CAFE

Dld«Uu hotelia, į,»r* vfata pa
keleivingiem*, kambaU i 
pyti pagal nuaja madą, 'r 
busit užganėdinti.

Reporteris.

kuris atnešė rė
ksnį apie lietu-

)adėjimą Vo- 
is kuogrei- 
kyt į redak- 

„urim pasišne-

įbėkite!
šo pranešti, kad 

nėję ant Ellis Is- 
sulaikytas latvys, 

k. Karklin, kuris išsigel
bėjo nuo nuskendusio Rusų- 
Amerikos linijos laivo 
’’Kursk” (apie tai ant pirmo 
puslapio). Jį išgelbėjo, sy
ku su kitais, Red Star Line 
1 aivas “Lapland”. Dabar ji- 

'^turi nė pinigų, nei ad- 
”ra sulaikytas. Gal 

",°rį Lizą, kuri 
ir kriau-

Sausio 4 d. Ketverge bus 
Brooklyno Lietuvių Koope- 
ratyvės Bendrovės susirin
kimas Tautiškam Name. 103—2

jausios mados ir už žemiau
sią kainą. Jei kam reikėtų 
kirpiko į vyriškų drapanų 
krautuvę, atsišaukit pas 
mane.

Mathius Ramanauskas 
28 TEN EYCK STREET,

V Garšva

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

Nuo Keniniitiziiio, Piningos, Neurali- 
gijos, Persišaldymo, Apšlubimo, Dantų* 
Skaudėjimo, Diegliu ir Skamlėjimo Kru
tinėję, kaip ii- nuo visokiu kitu n'Uina- 
tišku ligų, naudoki

PAIil-EXPELLER, 
kaipo senų ir uztikėtimi draugų Šeimy
nos p< r pi e šilui mečio. Tik 25e. ir 
OOc. bonkute; gal.ma gauti viose ap-

a 17-tas METINIS

Ą BALIUS!
RENGIA

LIETUVIU
GIMNASTIKOS KLIUBAS, BROOKLYN, New York.

Atsibus Subatoj, 6 JANUARY, 1917 
vakare 
H. SILL.

Pradžia 6:30 vai.
MUZIKA PROF. J.

PALACE HALL
89-93 Grand Str., Brooklyn, N. Y.

įžanga su padėjimu drabužių 25 centai ypatai.
Kviečia KOMITETAS.

Didžiausia Lietuviška Krautuvė, 
kurioj galima gauti įvairių muzikos 
instrumentų, įvairių išdirbyscių, gra- 
mafonų. Kurie perka pas mane gra- 
mafoną, —rekordus duodu dovanai, 
visokį tautų dainų, maršų ir šokių, 
kas kokiu myli, taip pat mano krau
tuvėj galima gaut visokių rūšių laik
rodžių ir laikrodėlių retežėlių ir dei
mantų, šliubiniai žiedai vėliausios 
mados parsiduoda nuo $5.00 iki 12 
dolerių pora. Už savo tavorą duodu 
gvarantiją. Agentams duodu gerą 
nuošimtį. Taippat pristatau geriausią 
muziką baliams ir veselijoms už že
miausią kainą. Su visokiais reikalais 
ypatiškai ar laiškai kreipkitės šiuo 
antrašu:

V. GARŠVA, 
689 —3rd Ave. (Kampas 21 Str) 

So Brooklyn, N. Y.

JOEIN KUEMUK UMvf»I«kxD 
2«1 Wythe Ave., Cor. 8e. 1 o*.

BROOKLYN, N. Y.
Tel. 279 Grcenpoint.

F. AD. RICHTER & CO. 
74—80 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
daryta $1.25. Reikalingi a- 
gentai. Reikalaujant kata- 
liogo, ar atsako, visuomet 
įdekite už 2c. štampą.

F. MILAŠAUSKIS, 
13 Atlantic SL 

South Boston, Mass. 
97—104.

Kada tu gimei?

JL B

P "

Prisiųsk savo adresu ir kokiam 
mėnesį tu esi gimęs ir 10c. dėl prisun- 
timo, o gausi knygelę, kuri pasakys 
tavo visą gyvenimų, kokis tavo talen
tas, kuom ir kada turi užsiimti, su 
kokia ypatų apsivesti; kaip auginti 
kūdikius pagal jų mėnesio planeta. 
Planetos daigte dėl vyrų ir moterų, 

adresuok:
A. ZVINGILAS

P.O. Box 3232 Boston, Mass.

CO pi
WB9 21

IŠRADIMAI.
Pakol susirasite sau advo

katą išėmimui patento, prisiųa- 
kite savo išradimą dėl užpaten- 
tavinio. Dykai suteikiame rodą 
dalykuoses užpatentavimo. Do
vanai gausite kiekvienas kny
gutę, kur nurodoma ką išrasti, 
kaip užpatentuoti. Už užpaten- 
tavlmą pinigų iš kalno neima- 
me, apart labai mažų rankpini
gių, o likusius užmokate tada, 
kada gaunate risunkus ir po- 
pieras ir jeigu esate tuom 
■ žganėdinti.
AMERICAN EUROPEAN PA

TENT OFFICES. — L.
309 Broadway New York City 

ir
403 Barrister Bldg. Washington, 

D. C.
Rašykite lietuviškai, bent į 

katrą nors musų ofisą.

PHONE W'MSBVRUH M15

Muzikos Žodynėlis
Parašė Mikas Petrauskas.

DR. I. COHN
Specialistas įvairių H

Kaina 25 c. gų, o ypač vaikų, mote-

Patartina turėt kiekvienam muzi
kos mylėtojui.

Adresas:
LITHUANIAN 

OF
395 Broadway,

CONSERVATORY 
MUSIC.
So. Boston, Mass.

rų ir prie gimdymo.
OFF1SO VALANDOS: nuo 8 iki 10 ▼. 

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

409 HEWBS ST.,
Cor. So. 2nd St. Brooklyn, N. Y

x ■?’’ V ' v ’i*. -v '* mL.’




