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

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

ki! tam tikslui

x*,.'*—

BROOKLYN, N. Y. 5 SAUSIO, JANUARY, 1917 M VII METAS.
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Daugelis perdaug jau t i- 19 V 
kinčiti žmonių virsta pami
šėliais. Šiomis dienomis pra-

1

Metodistu epiško

mišimo atsitikimu.

Turkija savo pranešime 
sako, kad didžiosios vieš-nyčios statistikos depart- 'išnyko taikos viltis.

i mentus skelbia, kad jau 19 ninkii pranešimas neužganė- patystės neišpildė pagal su-
’ _ _ I .. A * . . * 1— 11 * .1.. 1 i • » -«• . . . • . -1 A. A * A. - -  - 1 _ 1 L,^ idz.

• J • 1lė savo 7 m. mergaitę saitu, šios, 
kaip ledas, vandeniu ir pra- 
dėjo šaukti: “viesixats liepė.Ca,.oH North CaroHllaj
man tave apkrikštyt! nauju j[<ansa< Mainp Nf>rth Pa. 
budu. kuomet moi gicK.i ■R()ta I() Į^ho. Oregon.

Alabama, Georgia, South x lonbalsiai

(lino Vokietiją ir jos drau- Įtartį tų reikalavimų, kurie 
jgus. Talkininkai atsisako ! buvo jai naudingų jos su- 
Inuo taikos konferencijos. Į laužiusios savo prižadus, ne-

VokiecM spauda, ’ veik gerbusios Ottomanų imperi- 
i, išėmus kairiųjų jos nepi'igulmyhės ir nepa- 

socialistų spaudą,šaukia,kad liečiamybės 
:visi vokiečiai turi susispies
ti aplink Hindenburga ir

-

w-»

■ ' "■■7,i

ir tt.
Apart To, dabar 

persimainęs dalykų

i s

nas ir sušuko: “Viešpats 
ori, kad aš vaikščiočiau 
togas.”
Keturi policmanai vos vos 

nutempė jį į policijos stotį. 
Nabagas išėjo iš lygsvaros 
tuomet, kai pradėjo lanky
tis davatkų susirinkimuose.

Lansdale, Pa., pamišo jau
na mergina Alverda Sturce-

sissippi, Tennesssee, Okla
homa. Virginia, West Virgi
nia. Arizona, ir Arkansas.

Tuojaus ives llaivybę: 
Michigan, Dakota,

na prad 
met p ra1 
Vv eichio

;VON MACKENSEN EINA

.damas geležinę švento Stepono karūna. Jo pažvalgos,

to:
rm-

mo.
Teutonai sutinka grąžinti 

Serbi’ai ir Montenegro lai-

karaliautų kita dinastija, 
ne Karagoorgijevičių dinas-

()-

su
naikinta Prūsu Lietuva ir

* » 4

(iemokratai eina uz ml0St()]jUSi })et reikalauja,

tvir boti abipusis. 'Tariaus 
Franci iai už sunaikinimą jos 
šiauriniu nrovinciiu Vokie-

MAINIERIŲ UNIJA GAL- kad Rusuos ateitis išrodo 
VOJA APIE PENSIJAS. !j am tamsiausiose spalvose.
Indianapolis. —

Mine Workers of America 'vis labiau ir labiau įsigali 
pienuoja duoti visiems savo atžagareivių elementas, 
seniems nariams pensijas. 
Pienus gamina specialė ko
misija, kuri viską

visiškai 
stovis: 
keturip- 
padariu 
sutartis
iiuie ir

■Z?.

mušiu lauke. mis viešpatystėmis,
Tumu pačiu laiku ateina ’siomis savo laiku 

žinios apie naujus vokiečių (1856 metais Pary 
pienus ammunicijos dirbi- 1Q78 metais Berlyne), ji 
mo srytyje. Manoma dar la-į dabar kariauja, tuo tarpu iš 
Iriau padidint karini pro- kitos pusės Turkija su kito- 
duktvviškuma. mis dviemis viešpatystėmis 

padariusi nau'ą sutartį, į- 
stodama Į jų tarpą lygiomis 
tu i semi s.

Todėl Turkija ir praneša,! 
su k n- I

■ I
New ork Iwening Mail’ .toms viešpatystėms

ruomet oerai paini or- j jomis dabar padarė nai'jąi 
sutarti ir visoms neutra- i 
io?ns, kad pirmosios sutar- j

Vokietija būtinai nori, 
kad Lenkija ir Lietuva gau
tų nepriguhnybę. Ji mano, 
kad ir talkininkai turės su 
tuo sutikti, nesą jie visuo
met gyrėsi esą mažųjų tau
tų prieteliai. Vokiečiai da
bar pažiūrėsią kokie Jie 
])ricteliai.

PIRMYN.
Teutonai su bulgarais ir 

turkais vis stumia ir stu
mia atgal rumunų-rusų spė
kas.

Jau jie veik visai prisiar
tino prie Moldavijos rube- 
žiu ir žada paimti miestą
Foscani.

peri] os.

RUMUNAI NEGALI 
ATSILAIKYTI.

Dabar visuose rimunu 
frontuose eina gana smar
kus mūšiai. Moldavija fron
te austru ir vokiečiu armi
ja daro smarkias Takas, 
stumdama priešus iš lozici- 
jų. Valachijoj rusai too su
mušti ir priversti buu beg-' 
ti ir-sustoti užpaklinėse 
pozicijose. Čia austrais pa
vyko paimt 1300 rusųtarei- 
vių nelaisvėn. Doludžei 
taipgi rumunai ir riui tu
rėjo atsitraukt iki Mašinai.

Iš Petrogrado pmeša, 
kad austrų ir vokiečiinrmi-
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Rumunijos kariumenė. Priešakyje veda bulių. Tą pulką taip ir vadina buliaus

PAŠAUTI ORLAIVIAI.
Paryžius. — Bėgyje į

ja vis labiau ir labiawpau-metų talkininkų or- 
džiant rumunus ir russ, to-,laivininkai padarė 750 lėki-, 
dėl pastarieji priverstbuvę(tnus i priešų teritoriją,pašo- 
trauktis atgal. Reiški pa- iyč 900 priešų aeroplanų, 
tys rusai pri]>ažįsta 
])ralaimėjimą.

savo, Daugiausiai

MIRĖ DRG. BIELUSO- 
VAS.

31 d. gruodžio, 7:3 vai. 
ryto, mieste Minneapo, mi
re drg. G. Bielousovr bu
vęs narys socialdemo’atų 
frakcijos antroj Dūm<

Kaip žinoma, antro Dū-
•įJAb. jam tamsiausiose spalvose.. j pįeįus nuo Trotus pa- nia tapo išvaikyta, o cial- 
United. Gm a y nui ode, kad Rusijoj ka]n£S teutonai paėmė Fal- demokratų frakcijos ;.to- 
mnrinn inc n» Ionian leirrnli , , 1 • v. . • •tulano kaina.v vai suareštuoti ir nutsti į

New Yorke, East Side
lei praneša apie naujus di
delius laimėjimus. Jie ten

Bielousovas. Užigęs

kad mes privalome kariauti .tai. Gerbiamieji, taip pat ne

to atsiekus, pirmiausia turi-'pasidalino su ministerių pir
mo padaryt pamatines re- pnininku.” 
formas kaip vidurinės, taip 
ir išlaukinės

pa- met mes ta ]
met ir liaudis su mumis eis. jei Miliukovui bus

šiaip ar taip bet šito' 
politikos. Kuo-jloj, be abejonės, dauo'

PAVARĖ 11 GENEROLŲ, rezoliucijos, papeikiančios 
Paryžius. — Naujasai ka-įvaldžius darbus.

rėš ministeris generolas Ly-1 Visos jų kalbos ir rezoliu- 
antey pavarė į rezervą 11 cijos pilnos patriotizmo.

i jų vieton naujus, pasižymė
jusius mūšiuose ties Verdun 
ii* Somme.

... ,sutXar’.daly, išėjo į streiką restau- paėmė 1500 priešų į nelais
vus, kreipsis galutinų ins- racijų darbininkai, reikalau- vę.
'•vnkniLi nnn cnknnoin iri- ii • • • i idikcijų prie sekančio vi- ‘ 

otino suvažiavimo.

IAXIMAS GORKY Už stengiasi

darni pagerinimo darbo są
lygų ir pripažinimo unijos. 
Restauracijų savininkai 

i gauti moterų 
streiklaužių. Streikieriai iš
leido atsišaukimą į

TAIKĄ.
farsus rusų rašytojas

’ ' Gorky eina už taiką, gyventojus, einančius 
s “Overseas news gyti į restauracijas, 
raneša apie Gor-jį tas, kurių languose 
bą rusų rašytojų (išstatytos iškabos,

visus 
val- 
eiti 
bus 
kad 

Gorky pasakė, j ten dirba unjos darbinįnka.

TURKIJOS PRANE
ŠIMAS.

Turkijos valdžia praneša, 
kad ji nuo šio laiko skaito 
neteisingomis tas sutartis, 
pagal kurių ji skaitėsi po 
priežiūra ir globa taip vadi
namųjų didžiųjų Europos 
viepatysčių. _

pabėgo į užsienį, o pini 
atvyko Amerikon.

Bielousovas buvo pras
tas gabus ir prasiklięs 
darbininkas ir darbiniai jį 
išrinko į antrąją DūnAt- 
vykęs Amerikon, taipeun- 
kiai dirt j ir tas darb 
greitino jam mrtį. Li 
gavo būdamas katorg

Jis mirė, bet jo dar 
vardas darbininkų tar 
galės numirti. .

pa- 
jis

i jo 
ne

MENĖN.
Kaip rodo gautos i 

vokiečių vyriausybė 
pradėjusi nuo lapkriči 
(23) d. varu imti savo 

raėjusiame num. rašėm, kiuomenėn Rusijos vale 
nius lenkus, kaip užimtojoj 
lenkų teritorijoj, taip lygiai 
ir Vokioje, kur jie pirma 
darbininkais buvo atvežti iš 
Lenkijos. Del to Rusų už-

VIS DĖLTO MILIUKO
VA TRAUKIA TEISMAN.

KIEK PAĖMĖ NELAIS- ikad Štiurmeris vargu be- 
VIŲ. '■trauks Miliukovą teisman.

Pereitais metais talkinin
kai paėmė 582 723 teutonų 
belaisvių. Ties vienu tik 
Verdunu paimta 26.600 be
laisviu vokiečiu.

RUSIJOS DŪMA IŠSI
SKIRSTĖ.

Iš Petrogrado praneša, 
kad Rusijos Dūma, besiar
tinant' šventėms, išsiskirstė.

kad buvusis ministerių pir
mininkas Štiurmer. Miliuko
va teisman jau patraukė, sienių reikalų ministerija 
Miliukova štiurmeris teis- kreipėsi Į ispanų vyriausy- 
man traukia už šiuos žo- bę prašydama paliepti 
džius, kuriuos jis pasakė Berlyno ir Vienos ispanų

sėdy: • klaustų vokiečių ir austru
“Delko tas ponas (Mana- vyrausybių dėl šito 1

Paskutinis Dūmos posėdis seVičius) buvo suimtas, 
buvęs labai triukšmingas. 
Kadetų lyderis Miliukovas 
savo kalboj smarkiai kriti
kavęs valdžią, po jo davęs 
vėjo valdžiai ir Puriškevi- 
čius

senai žinoma, todėl ir 
nepasakysiu nieko * 
jei atkartosiu tai, 
stos jau žinote. J?
imtas dėl to, kad

tai ėmimo :ariuomenė 
aš gu tai "ūsą r

'kad užj
' riausyb<
''Mmąsį

Miliukovas pasakęs, į šį. 0 delko jis buv



2 LAISVĖ

Laikraščiu ir Gyvenimo Apžvalga
Wilkes Barrinis ’ Centro'sius belaisviams kun. Milu- ,cialistas kalba! Bet ne. Tai nias ir faktus. 

Komitetas šaukia “ 
ną” suvažiavimą 
nan ant 15 d. sausio. Jisai 
siunčia pakvietimą dalyvau
ti tame* sliv&žiavime ir Lie

tuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos C. Komitetui, 
bet nežinodamas LDLD. ad
reso, atleido pakvietimą ko
kiais tai aplinkiniais keliais.

Jeigu jau jie net LDLD. 
adreso nežino, tai geriausia 
bus, kad ir LDLD. nežinos 
jų adreso...

® 'išleistuves kontroliuoja Eu- talkininkų draugas.
Į ropos talkininkai. Anglų,
|francuzų ir rusų diplomatai Įėjo pasirodyt, kad tūli joje 
ir agentai turi čia tokią ga- surinkti dokumentai, 
lę, j°g gali uždraust garsin-jdžia talkininkų interesą

=► jti jiems nepatinkamas ži- 
, Padėkime,

Macho knyga todėl nega-

Neseniai “Laisvė”, ginda
ma “Kovą” nuo drg. D. 
Klingos užpuolimo, pasakė, 
kad jau praėjo tie laikai, 
kada ant “Kovos” red. gal
vos maudavo puodynes. 
Taip sakydami, mes anaiptol 
nemanom, kad pati “Kovos” 
red. turėtų būti puodynių 
dėliotoja ant “Laisvės”, 
“Naujienų” ir “Keleivio”

visuoti- ko sutvertas American Re-1 kalba jėzuitas, kuris toliau minyko lliodoro rastai pries 
matydamas,.car9 lr .1° govedą negalėjo . v. . , 1 1 . . 1 .„a^aIUajaučia, kad auga darbininkų 

spėka ir todėl kunigijai, kai
po gudrių politikierių rin
kiniui, reikia jau su ta spė
ka rokuoties. Katalikui jėzu
itizmas visuomet • mokėjo 
prisitaikint prie gyvenamo
sios gadynės dvasios. Jisai 
suuodžia gadynės kvapsnį.

Susipratę darbininkai ne
siduos suvedžioti tokiems O’ 
Rourkėms! Jie paklaus po
nų jėzuitų: jeigu kapitalis
tai per 20 metų visai nepai
sė (larbininkų reikalų, tai 
kur buvote jūs, taramieji 
vargšų apgynėjai ?,

Brookly- lief Fund for Lith. War (savo nosies 
Sufferers.

Kunigai, kaip matot, vei
kia. Mes tyčia padarysime 
palyginimą. Pereitą nedėl- 
dienį buvo LSS. IV rajono 
konferencija Elizabeth, N. 
J. Kalbėta apie visokius da
lykus ir svarstyta ta nepa
baigiama pasaka apie laik
raščius. Bet nors ir apie 
šitą svarbų dalyką —nei žo
delio.

Mes esame š alininkai 
darbo,-o ne amžinų šnekė
jimų.

pasirodyt “Metropolitan^” 
nes ten bosauja Rooseveltas,

N. Bucharin.

PEIKIA “KOVOS 
TAKTIKĄ.

Žemiau talpinamą rezoliu-

konferencija.

niuose, ponai jėzuitai.

KONTROLIUOJA?

Įzei- 
ir 

tuo gali būti naudingi Ger
man i jai.

Tiktai darbininkų spau
da nepridera nuo keno nors 
malonės. Už tai darbininkai 
ir turi ją remt.

Visuotina taikos lyga, 
trečiųjų teismai ir

leiskime, kad yra jau įkur-, kūnas ir Sipavičia po $1.00. 
tas toks teismas. Vienok kas Smulkių $1.55; laike LSS. 55 
gali vieną ar kitą viešpa- kp. prakalbų sp. 30 d. smul- 
tystę priversti stoti prieš tą kių aukų surinkta $3.75. Sy- 
teismą ir pildyti jo nuos- kiu $7.30.
prendį? Kokią jiegą tam pa-| A. Juknevičius iš Elmora, 
vartoti? Tokios jiegos nėra.‘Pa., 10 c. Viso sykiu $15.17c. 
O jeigu tokios jiegos negali-1 Nuo spalių mėnesio ro
mą surasti, tuomet viskas kundos (“Laisvės” Nr. 88, 
pasilieka tik ant ponieros ir 1916 m.) buvo likę neišsių- 
visos tos kalbos tuščios, be'stų $61.51. Pridėjus $15.17c. 
vertės. -susidaro $76.68. Tie pinigai

Visų šalių valdžios nenori,randasi ant rankų.
Draugams aukautojams 

ankščiaus ačiū širdingai. Neužmirški- . • i I . v- r r t • •

| Nuo spalių mėnesio ro- 
viskas kundos (“Laisvės” Nr. 88, . • _ — — — « • v • « • V •

visuotinos ir amžinos taikos. 
Suprantama, jos :
ar vėliaus padaro taikos su
tarti, bet ją daro tuo tikslu, 
kad gavus progą prisireng
ti prie naujos kares. Jau 
dabar, kada dar neužsibai-

te LSD. Partijos.
L.' PRUSEIKA.

pradeda rengtis prie naujų. 
Įlr tikėti, kad valdžios pa
čios sau nusipjaus iltis ir 

i pasidarys nekaltai • avinė
liais. — daugiau negu juo-

Atsiranda žmonių, kurie v f , | rengiasi prie karės, šiomis
dienomisĮ viršininkas karinio

dimą visuotinos ir stiprios 'štabo generolas Scot ta 
taikos. Ir ne tik tarpe 
Liniuku,kurie ištikro C 7

gia prie tokios taikos,

dar- kabindamas trimilioninės 
žen- armijos, viešai pasakė, kad

k ingo.

MARGOS 
MINTIS

Pas tautininkus tiek inici-

Kuomet “Keleivis” mistiš
kųjų minių verčiamas, nusi
rito prie fondų suvienijimo 
idėjos,, drg. J. Stilson, musų 
Sąjungos sekretorius, teisin
gai priminė jam, kad sociali
stai nėra ir negali būti mi
nių vergais.

Bet kuomet “Kova”, mi- 
• iu užsiinteresavimo ver- 

paskleidė sąjungiečių 
mintį, kad lietuvių 

galima (laši leist i di- 
kompromiso, bū
ti ant “penktada- 
"sų sekretorius to 

amate ir man
io.
Keleivis” tei- 
irt už norėji- 
uviu dienos

s kvietką, tai nema- 
eikėjo bart ir “Kovą”, 

pasėjo ir palaistė tą 
tką. Juk tai ji papildė 

pirmapradę nuodėmę.
Reikia būti nuosekliu, 

.rauge sekretoriau, ir kiek
vienam atsaikuoti, sulyg tei-

Iškilus dabartinieifis j- 
temptiems santikiams musų 
soc.-kų laikraščių tarpe, LS.

rencija,' laikyta gruodžio 
(December) 31, 1916, Eliza
beth, N. J. randa tokį apsi
reiškimą sulaikytoju musų 
pačių augimo ir nesutikimų 
skleidimu tarpe pačių są- 
jungiečių. Po apkalbėjimui

.a.

priėjome prie sekančio iš 
vedinio:

a) Sutinkame pilnai' su 
dabartine “Kovos 
pialine pakraipa, vienok 

randame, kad budai 
pakraipas ginimo ir ataka- 
vimo pUeš privatinius so- 
cialistiškus laikraščius vie
ton ėjimo prie suradimo tei
sybės per minčių pasidalini
mą, yra nesutikimų sėji
mu ir todėl pageidaujame, 

kad iškįlantieji dienos 
klausimai butų gvildenami 
per visus musų socialistiš- 
kus laikraščius vieton 
kartinių būdų plačiais

Viena iš didžiausių visoje 
Amerikoj knygų išleistuvių 
McMilan Comp., New Yof-,

gali pi’oleta-' jutivos, kiek pas oysterį nu- 
revoliucija'garkaulio! Prisižiūrėję į so- 

.cialistų “raudonąją savai- 
.jtę” ir j katalikų “katalikų 
. .spaudos savaitę,” he

lius, kuriuomi einant gali-jdžiemkaudami rengia ir jie
ma išsigelbėti nuo amžini] savo “tautišką savaitę”. 
|kariu. Ir kad darbininkus [Kalbėtojais esą tokie ‘o ra- 
Inuvedus nuo teisingo kelio, Itoriai” kaip Šalčius, Širvy- 
ikad juos suklaidinus, sugal-jlas, Jankauskas, Baniulis..

riatą išgelbėti
ir nuvertimas viešpataujan 
čios klesos ir jos valdžių:

30-TAS NUOŠIMTIS LIE
TUVIŲ PABĖGĖLIŲ 

IŠMIRĘ.

Mums praneša iš kompe- 
tentišku šaltiniu:

Pastaruoju laiku Al. Bu
lotienė gavo laišką nuo ’’Ži

ulio” iždininko atstovo F. 
kuriame jisai p ra

id Tatijanos Komite- 
’ ako toliaus šelpti 

pabėgėlius, aiškin- 
ei moksleiviai tu- 
ivirsti į vietinius 

; ir apsiprasti Ru-

žujų, fabrikantų ir dvasiš- Ija. Neli 
kiu, kurie, ypatingai puoto-hias pra 
se, viešbučiuose, pasistatę i karėj ii 

siunti E. von Macho knvga stiklus šampano, pradeda'jos tmx 
“Oficialiai diplon'iat.i doku-,liežuviais malti apie visuoti-[bar vai. 
mentai, paliečianti Europos !ni.1 taiką. J ik paž.yelgkite i dina an 
karės pradžia.” automobilių išdirbėją stato la

z armijos

I volą visos tos pasakos apie; Kas 
jivvkdinima amžinos taikos progą ' c. • *

lino. Ir štai buržujai ir kapi- 
italistai pasakoja apie amži-

turetu ri Ii
per tas
as” netik išsigydyt

bot ir knarkti išmokti.
¥

visuose stambesniuose N.Y. į1'()P<1 važinėjo, . > 
laikraščiuose. Knve’a turėjo tūkstančių dolerių

žveigkite j popiežių, tą “ne 
be nuodėmės

nas laikas, o patys į jas vi- Martus važinėja su pra- 
Isiškai neliki. Jie tai]) elgiasi Talbomis. Važinėja vyras, 
Itodėl, kad parodžius, jog ir;važinėja, ir vis neranda kur

neiscjo ir neišeis
nematoma ranka uždraudė .klaidingą” i

paleisti bažnyčios galvą, kai]) jis 
knygą į rinka. Kas tai už- T,,()ksta taikos. Pagalinus, 

tos dėjo neatmainytiną “veto.”
Muku skaitytojams jau ži

noma, kas išėjo su popo llio
doro apysaka, kuri turėjo 
tilpti “Metropolitan^” 
“Metropolitan” atsisakė pa-j 
talpint lliodoro pasakoji-,

princi- McMillano firmai

nuo- 
pa- 
so-remtais tarptautinio 

cializmo principais.
(Balsavo už rez. 12 

Visai susilaikė nuo balsavi
mo 11 bal.)

bals.

i. sekretorius,
D. P. PILKA,

Įpažvelgkite kad ir j musų žudišką peilį.
Ir no tik augštesnčgabųjį prezidentą Wilsona

juk ir Jis savu uucuje pi<
• neša, kad Amerika, girdi, [visuotiną ir stiprią 
gali prisidėti prie vsuotįnos(prie dabartinių _;pi 

arba, geriaus prie dabartiniu

kai]) apie ji kalba- .vienam šalčiui bėda.
I ir prie kauitalisti-į P. S. O socialistu kalbėto- 
’dvmo galima įvyk- jai ant kiekvienos dienos tu
lžim) taiką ir sau- iri po kelis pakvietimus. Ne

taikoj gyventi.
Jie nori padailinti, susii

valdžių. 
Daug atsiranda žmonių ir 
kitų klesų, kurie taipgi ma
no, kad išrišimui visų nesu

judu, —rašo, atsto- 
Keinis, “Žiburėlis” 
rčiasi vien tik pri

zais Jūsų pinigais 
mikos ir jūsų darbas 
mą turi ypatingą svar 

aes pinigai šelpimui be- 
j reikalingi: 30% lietu- 

ių pabėgėlių išmirė perei
tą žiemą.”

Į “Žiburėlio” valdybą prie 
likusių Petrapilyje F. Kei
nio ir V. Bielskio kooptuo
tas dar V. Zubovas,

PATAIKAUJA DARBI
NINKAMS.

Gudrus tie katalikų kuni
gai. Kada jie mato, kad dar
bininkai nenori būti mulais, 
kad jie pradeda kovot už 
savo būvį ir organizuoties, 
žiūrėk, jau ir jie čia, kaipo 
“pritarėjai”.

Ypatingą pamokslą pasa
kė jėzuitas J. F. O’Rourke 
šv. Patriko katedroj, New 
Yorke, kalėdų dienoj. Jisai, 
tasai gudrusis jėzuitas, sta
čiai atakavo kapitalistus, 
kad šie nemoka • darbinin
kams žmoniškų algų. Dabar, 
girdi, —

“Kapitalistai moka 
dovanas veik visos ša
lies darbininkams. Jei
gu jie butų mokėję ir

sakant, prie valstybių orga- 
mus, nors jisai pats išanks- bizacijoj kovai su karėmis., 
to ])ranešė apie jų patalpi-^. Nepašant į tai, kaip dai- 
nimą ii* riebiai ap 
Caricino minykui.

Dar vienas faktas, , 
kurį praneša paskutinis(triusas levertas nei sudilu- 
“Pearson’s Magazino” nu-,sio cent- Kalbos apie įvedi- 
meris. Laike prezidento rin-.mą visutinos taikos eina 
kimų visi New Yorko kapi-. tiesėtkanietų. Dar 1899 me
talistų laikraščiai atsisakė Tais, suianius kruvinajam 
patalpint tūlą apskelbi- J‘usll caui, buvo Haagoj su
ma demokratų partijos todėl saukta et taip vadinama 
kad tas apgarsinimas buvo taikos knferencija, kad pa- 
atkreiptas prieš republikoną dėjus pmatą “visasvietinei 
Joną Wanamaker.. Demo- taikai’.Niekas tiek nekal- 
kratų rinkimo komitetas ža-iį^J0’ ą^as nepasakė tokių 
dėjo laikraščiams didžiau- jausminu prakalbų, niekas 
sius pinigus, kad tik patai- taip ba.iai nesikryžiavoj.o 
pintų tą apgarsinimą, bet ne įvediią visuotinos tai- 
— laikraščiai, kaip vienas,.^08’ kai Rusijos caras, ku- 
atsisakė ir nuo pinigų ir nuo T*8 tuo ačiū laiku smaugte 
apgarsinimo. ' smaugėisą savo šalies judė

Kame dalykas? O ve ka- .limQ- Ir:a8 to išėjo? Ugi
■ * c]į_ budelis ėjo krokodiliaus a-

____ departmentinių Į žaras, kbėdamas apie žmo- 
krautuvių savininkas ii’ kas uiškunu. —tai toks pavei-

• ■ ■ y kslas išo tuomet, šešiolika 
laikraščiuose. metu ta: atgal.

Ištikrų tas pats ir da- (viešpatystės visus

kėjo liai neckinotų tos visos si- sipratimų, kilusių tar])e j-
1 rėnos, kup jos nesiblaškytų, Įvairių viešpatysčių, galima 

apie kad įvyldžiūs taiką, visas jų suorganizuoti trečiųjų teis-
■ mą arba tam tikrą organi- 

zaciii, kuri rištų visus gin
čus, visus nesusipratimus ir

už įvedi)ą visuotinos tai
kos, kai Rusijos caras, ku

MILIUKYNeJE.

* Miluko šalinin- 
vra veik ' visi 

rard i ku- 
iams 
Ajoje 
t, tai

apgarsinimo.

me. Wanamakeris yra 
džiausiąs i

smaugėisą savo šalies judė

—tai toks pavei
kslas išb tuomet, šešiolika ' c.

* * * si: *

Kapsukas Bostono — ir 
j kitų miestų bostoniškius pa
rsekusius — socialistus ap
šaukė beveik “zdraicomis”, 

i už tai kad šie susivieniję 
'su katalikais rinko aukas 
nuo karės nukentėjusiems. 
Well, padėkim Bostoniškiai ’ 

Ipasiuntė penkias dalis Agro
nomijos ir Teisių draugijos 

A.Yi^nn fnibn v;™,™ nariams, o septimas dalis tikAmžina taika visame pašau- . , ... L,. , . Tr. L.14; (klerikalams. Kiek drg. Kap-
* J ’ A • i i • — • osukas laimėjo?

*****

mą, padaryti ji netokiu bai
siu. daugiau prieinamu i 
darbininkams ir sykiu dar- • 
bininkų tarpe nuslopinti ir 
užgesint revoliucijinę dva-l

lsi ikrų jų gi kapitalo tai- . 
kūmas viešpatauja tik tų I 
žmonių galvose, kuriuos tas!

neprileistų prie karių. Pa- ]y tik tuomet galės
prastai statoma vielas pro
gramas, visa eile reikalavi-

kuomet po didelės proleta
riato su kapitalu kovos, po 

, už-mu, kad įvedus visuotiną ir daugybes susirėmimų, Z1iw
amžiną taiką, butentj par- |viešpataus socializmo tvar- sorjus Bučis.

Atvažiavo kunigas profe- 
___ ____ Vienybelka

lamenting kontrolė išlauki- ka, abelnas draugiškas triu-ljau k‘clia jf į vyskupus. Jei 
y šio profesoriaus burna rei- 
V’ kalauja taip daug disinfc^

I tauto kaip burnos musų 
kurių “kunigų-daktar 
maža nauda bus ir iš 
mums, kaipo Amerikos vi
suomenės daliai.

>k * * * *

siginklavimas visų viešpaty
sčių, panaikinimas slaptų su 
tarčių tarpe įvairių šalių, į- 
vedimas prievartinių trečių
jų teismų, jeigu dvi ar trjs 
viešpatystės susiginčija ir t. ,tariato išganimas. Tik šiuo

Suprantama, savaimi tas 
viskas labai gerai. Nejaugi 
bloga butų, jeigu visos šalys 
pradėtų nusiginkluoti? La
bai gerai. Nejaugi butų blo
ga, jeigu susikivirčijusios 

n esu si

lybė tarpe visų žmonių 
visu tautu. Kas nori amži
nos taikos, tas privalo ren
gtis prie karės su kapitalu. 
Tik karėj su kapitalu prole-

kelti einant galės jis įvyk- 
dinti amžina taika.

Vertė švenčioniškis. Kas pasidarė su Brook- 
lyno “Vien. Liet.?” Pirma 
bučiuodavo net pėdsakus, 
kuriais kokos kunigužis nu- 
sviruodavo, o dabar kunigus 
vadina jau girtuokliais.” 
“nekatalikais”, o redakto
rius jų laikraščių “nekrik- 
ščionimis” ir net “stabmel
džiais?” Artik tas “atsis- 
vertimas” nebus surištas su 
šliupo iš po bažnyčios 
Scrantone “išpravodijimu.”

*****

LIETUVOS SOCIALDE
MOKRATŲ PARTIJOS 
ATSTOVYBĖ AMERI

KOJ.

dien garsina savo biznį vi
suose N. Y. 1__________
Ant tų apgarsinimų jisai 
išleidžia šimtus tūkstančių į bar darna. Sykiu su išlie-'pratimus rištų geruoju, o ne 

karėmis? Niekas negali už
ginčyti, kad ir čia blogas 
darbas.

I Bet štai kame visa bėda. 
Kaip padarius, kad visa 
tai gyveniman įvykdžius? 
Kada duodama tokie patari
mai, tuomet man prisimena 
patarimas vaikams, kaip ga
lima paukštį pagauti? Ugi 
užpilti ant uodegos drus
kos nei‘kiek nelengviau, 
kaip ir patį paukštį pagau
ti.

Tas pats yra ir čia. Gali
ma pasakyti: nusiginklavi
mas, kontrolė, demokratiš
kas tarpe viešpatysčių susi
taikymas, prievartiniai teis
mai ir tt. Dar tūkstančius 
panašių dalykų galima butų 
pripasakoti. Bet kaip juos 
gyveniman įvykdinti? Da-

dolerių. Be tų Wanamakerio tomis jumis kraujo, ir aša- 
apgarsinimų laikraščiai nuo-|rų, pasijo melas ir apga- 
stotų dideliausių pelnų. į vystė, t melas, kuris pri- 
Štai, meškerė ant kurios valo nuVyti darbininkų 
Wanamakeris laiko pakabi- klesą, ajvailinti ją, iššauk- 
nęs visą N. Y. laikraštiją ir,ti tarpeirbininkų užsitikė- 
štai kodėl net demokratų jimą, bi tie jų prispaudė- 

mokėtu teisingas algas,[laikraščiai atsisakė patai-,jai t gerus norus, turi 
tai nereikėtų nei dova-iP^11^ demokratų gi komiteto ,žmonišk jausmus ir rūpi
nu. • Dabar kapitalistai .politišką apskelbimą prieš naši taih reikalais.
linksta prie arbitracL Wanamakerj! Jie nusima-| Užten pažvelgti kad ir 
jos, bet kur jie buvo per no> kad gavę nuo demokra-.į Ameris valdžią, kuri už 
šiuos 20 metų, kuomet komiteto tūkstantį, nūs-[vis labh^myli laisvę”, kad 
darbininkai spėkos ne- tos malones Wanamakei io, j išvysti , begediskumą,

prieš naši ta i k reikalais.
Wanamakerj! Jie nusima-| Užten pažvelgti kad ir

tui apie arbitraciją nei 
tai apie arbitraciją nei 
užsimint nebuvo galima. 
Bet dabar, kada darbi- 

spėka pakilo, tai 
mat, užsigeidė 
*os. A, maionu- 
ėdinųjųt...”

čia koks so-

jkas kaštuos kokį šimtą tuk- 
i'stančių.

Wanamakerio atsitikime 
aišku, kaip ir kodėl kapitali
stai kontroliuoja musų di
džiąją spaudą. Mc . Millano 
ir Metropolitano komp. at
sitikimuose aišku, ka<J Ame
rikos spaudą, ir net knygų

. begėdiškumą, 
bjauriai^ veidmainystę to
je laisvčneilėje ir tą tam
sumą ,tiiesusipratimą ir 
net kvaįną tų, kurie tvir
tai tiki įldžios žmonišku
mą bei ilę laisvės linkui. 
Ameriktyaidžia pasakoja 
apie amą taiką, o pati iš 
visų pa;ų ginkluojasi ir

Bėgyje lapkričio ir gruo
džio Atstovybės kason at
siusta:

Carnegie, Pa. per drg. A.
Jankauską atsiųsta $3.25.

Aukavo: A. Krasauskas, 
K. Lukšis, J. Gataveckas, po 
50c. J. Galginas, A. Jankau
skas, A. Kurizna, K. Mi- Tautininkai giriasi, kad 
kolainis, B. Urba, J. Čirvin- ir “be socialistų galima bus 
skas po 25 c. smulkių 35 c. j apsieiti” jei jie nebūsią su- 

Norwood, Mass., Per t kalbamesniais. Patįs nuogi, 
drg. J. Dundulį gauta $4.52. j ir savo nuogumą tik pri- 
Aukavo: P. Babilas, W. Mi-' dengia katalikiška skepetai 
sevičius, D. Walna, M. Ake-įte, jų fondai bankrutai, j‘ų 

“inteligentai” — pradinių 
mokslainių nebaigę, jų laik
raščiai — su grabori? 
rybas veda, ir dar, mr 
žiūrėkite kokias y 
jas turi.

. «ir

laitis, P. Kručas, N. Val- 
niutė po 25 c., Su smulkes- 
niom susidaro $4.52.

Pittsburgh, Pa. Drg. A- 
leksis prisiuntė čekį ant 
$7.30. Aukos dalinasi se
kančiai: laike L. M. K. D. 
prakalbų aukavo V. Venc-



galeivišk
neįvykdytume tų laisvių, 
jeigu senosios labdarybės 
principą laikytume. Su ja 
žmogaus vertę puldai, žemi
nį žmogų. O mus principas: 
pakelti žmogų prie susipra
timo, t. y. pažinimo savo pa
dėjimo, ir savo valios. Vie
toj labdarybės, sakome: tu- 
jrim “pastatyt ant kojų”, ar-

Šitas straipsnis parašyta 
1914 m. Jis nebuvo išspau
sdintas, nes Čionai pakeltas 
klausimas greit buvo nus
tumta į šalį kitais klausi
mais ir vėliaus ištikusios ka
rės nuotikiais. Dabar vėla 
tas pats apkramtytas, bet 
ueperkąstas branduolys su
kinėjasi tarpe draugų be ti
kro, tikslingo išrišimo, kaip ba, gerinus, pagelbėti atsis- 
jį perkąst, arba ir suvalgyt, tot ant koji}” nelaimingiem- 
kad paskui galėjus eiti dar- sems. Taigi mus tikslu nėra J- 
ban!šitas raštas, manau, nė- labdarybė. O kas reikalauja, 
ra tik šnekėjimu, jis yra, ar- kad mus agentai, pav. i- 
ba bent aš manau, kad jis mant, dirbtų už dyką, tai 
butų pajudinimu prie sočia- reiškia, ka d reikalauja lab- 
listiško darbo, kad žodžiai’darių. Jie bus dvasiški lab- 
toliau neliktų tik žodžiais), jdariai: platins dvasišką “pe-'

Bėda su kai kuriais musų Iną”. Bet kain anie, taip ši-j 
garsiais draugais iš Euro- Itie bus musų ponais. Už dy-‘ 
pos, kad jie perilgai 
“grinoriais” pasiliekti.

Kaip mes dirbome ir kaip kad ji ypatingai 
musų draugai dar ir dabar garbinti}, ima daryt tam tik-; 
dirba Rusijoj po meškino le- ra savo garbės 
tena, tai tie gerbiant mus,sistemą ir žiūrit

būtinai nori tą musų tas “pasišventėlis”, j 
- ---- ^i ir |tas “idealistas” ima semt

|sau medegišką naudą ton- i
Drg. A. Baranauskas ‘Ko- kiaušiai 

voj” (N. 39) rašo: “Kiek- įsiautais 
vienas draugas turi būti lyg damas žmonijos 
ir agentu, o apmokami a- Tiesa, ta 
gentai turi išnykti.”

O kodėl taip, tai ve:
“Juk. draugai, turite žino- Ju šah’iiiokai 

ti, kad Lietuvoje socijalde- Hu,

“grinoriai” I 
pačią taktika užmesti 
mums, amerikiečiams.

J.Jl.l I ,UI. . VI.,... ..

padaryti pilną išegzamina- 
vimą ligonių, išklausinėt jo, 
išžiurėt šlapumo ir*veisimo- 
si organus tinkamais bu
dais, tuomet tik galima bu
tų aiškiau spręsti apie ligą

perskaitau, tuomet visos 
mintys apie saužudystę iš
garuoja iš mano galvos ir 
aš tampu tartum naujai už
gimęs, prisimenu kūdikys
tės, arba, geriau pasakius,t - t 1 o » „M., hVIXM,Vl I7CIULHU V»kJ,

ir jos gydymą. Tai atlikti .piemenystės, dienas, pasida-

Lenkų šovinistų organas 
“Kuryer Polski” (Milwau
kee Wis.) užvedė ginčus su 
tulu Gineičiu, rašančiu 
“Drauge” ir “žvaigždėje”. 
Ginietis yra “pro-german”, 
palaiko Vokietijos pusę.

gali tik vietinis gydytojas, rau linksmai, sveikas ir pil-|Mat, ir pats Makauskas yra 
nas gyvybės ir trenkiu vir- tekis. Jaučia, kad dabar prie 
vę Į kertę! Rodosi visi gerai j naujų ponų, 
žinote, kad niekas žmogaus jtistų, reikia taikinties. Ir 
negali tai]) su ramint, dva- | kadangi vokiečių patriotams 
soj sustiprinti, kaip pieine-fy^a naudinga lenkų-lietuvių 
nystės atsiminimai! Tik tas'paL iotų peštynės (kada du 
negal jausti visų tų smagu-1 pešasi —trečias laimi), tai 
mų, kas nebuvo piemeniu, o (musų Gi n iečiai tikisi politi- 
juk tokių musų tarpe labai ško kapitalo, už., 
mažai rasi, jei bent redak- štynes su lenkais.
toriams galima būti} išimtį Lenki} ir lietuvių patriotų

VAIKŲ ŽINDIMAS. vokiečių haka-

Tik ką išėjo iš po spaudos 
Puikus Teatrališkas Veikalas 

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

TJaipgi labai naudingas ir 
šiaip kiekvienam perskaityti, 
nes labai vaizdingai aprašo 
skurdų biednų Rusijos miestų 
žmonių gyyenimą, ir kokios bū
va to skurdo ir vargo pasek
mes.

Telephone

Dr. H.
371 Berry Stri

Gydau ligonius įvairiomis ligou 
o ypač mano specialė

tai moterų ligos.
Gerai įsitemykit adresą:

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

Kampas So. 1-mos gatves.

Daugelis moterį} kalba, 
Ibūk žindomas.kūdikis kly- 
;kia, raivosi ir atsisako imti 
i krūtį todėl, kad motina turi 
lytiškus, susinešimus. Ai* tai 

t

tiesa ir kokiu budu galima 
i pasielgti šitokiuose atsitiki- 
;muose?

Atsakymas: —
Kie yra žinoma, lytiški 

susinėsimai, visai nekenkia 
pienui, kurį kūdikis turi gan 

',ti. Nejaugi jie daeitų iki to, 
kad nusilpnintų motiną ir 

i j neturėtu gana pieno arba 
irerbtu slll)ai'stėtų. Vienok

-‘’.kūdikis neverks, nesiraivys, 
platinimo nes^ums šalin krūties, jei 
o-nlii o’nln motina turi pieno ir tokios 

pienas jam nei kiek 
ks, o bus geresniu

Šj veikalą parakė garsus ru
sų rašytojas MAKŠiM GORKIJ. 
Lietuviu kaliwin išvertė KARO
LIS VAIRAS.

pradeda norėt

veidmainingais 
kais, vis nudilo-

socialistu ■

ui ponu 
nors

dirbo lietuviu 
snausdina (ir net slapta), |toutai. pasišventė, jam rei- 

' patis ir platina, o kur dieną*kia atleisti...”
nėra galima, tai daro nak- j Mes pasišvenčiam tankiai 
čia.” ir tt. . įbet ne su tiksli

Jei taip, turim nežiūrėt m tik su tikslu 
pelno, uždarbio. įsišventimus!

Bet vėl kodėl, jau tik pla- Pittsburgh, Pa. 
tintojas-agontas turi iiasi-
švęsti? Kodėl nesakot, kad 
“Kovos” alginiai redakto
riai, administratoriai, zece- i 
riai ir kai kurie apmokami! 
jos rašytojai turi “išnykti?”

turėjom I11^1 išauga svei-
nemčo'tiisusineši- 

jims turinčios motinos pie- 
(iias yra visai geras maistas.

J. B.

už vesdami pe-

Ir kaip čia žmogus nesi- po — 
džiaugsti, kuomet prisimeni J'1'

peštynėms,žinoma, nebus ga 
• pabaigos. Ti^o tarpu, 

abiejų tautų darbininkai ne
sipeša.

Varge tu mano! Visur 
tie mažiukai tiktai turi dir
bti, vargti už dyką, kad 
tiems didikams butų geras

PŪLIAI ŠLAPUME.
J. V. iš New Yorko klau 

šia: Kas gali būti, kad vyro 
šlapume, kada jo 
Imas stiklas, randasi

baubimą, ėerelių bliovimą, o- 
želių šokinėjimą, —girdi tą 
visa harmoniją ir jautiesi 
daug smagiau, negu dabar 
geroj angių operoj !Apart to, 
jautiesi didvyriu, nes po

sutvėrimėliu!
Bet dar neviskas! Kada 

susieina keliu kainu tie did
vyriai i krūvą, tuojaus už
veda ginčus, kiekvienas no
ri pasirodyti gabesniu, duu-

Iš KOOPERACIJŲ 
JUDĖJIMO.

Sulošimui šio veikalo reikia 
17 ypatų.

Dabar užstojus lošimų sezo
nui, kiekviena kuopa, Draugija, 
bei grupa renkasi ir mokinasi 
geresnius veikalus kad sulo- 
šius šiek- tiek pasipelnyti ir 
pastumti musų 
O šisai naujas 
kalas kaip tik 
kiatn reikalui.

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

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

kultūrą pirmyn. 
4-rių aktų vei- 

ir atsakanti to- n«ri, kad lir«-
dytuna, pirk skrybėle*, Mari- 
klniuc ir vieni aprėdalas 

K. LIUTKŲ.
Apie gerumą tavore ir tei

singumą kalnų, nereikalingi, 
girtis. Neea viel brnoklr'J’** 
Mai gerai žine, kad plgien 
gerina niekur negauni, kaip .

K. LIUTKUS
i:i GRAND ST..

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

o i ‘ga n i z u o j an či o j i kooperaci
ja turi jau suvirš 80 narių.

Scranton, Pa., kai]) mums 
praneša, tai]) pat organizuo
jama kooperacija, prie ku
rios prisirašė jau virš 50 
narių. rPen vadovauja laisvi 
žmonės.

Iš Wilmerding, Pa. prane-

>AR TURI TĄ NAUJĄ

siems stok;? rimtu orguincn- ,f vvišk;} hučerne ir erosei-nę. Fl 1 1 II 1 1 1 , -I 1 11

lė tik retos motinos kūdikis h 
elgiasi tain, kain aprašote. ! 
Aprašytasis jusu kūdikio!

per-

lislinėti nebūtų dalyki} ir 
ricina prie to, kad prisi
rauna kišenes akmeni}, vie

ni nubėga i viena, kiti į kitą 
pusę ir mėtosi akmenais. 
Žinoma ir čia reikalingas 
gyvumas ir rankos smagu
mas, nes kuris galės akme
nį toliau numesti, to pusei

įtuvę, 
ima,

pradžiai $200. Duos ir kitos 
draugijos.

| .1 ei dar neturi, tai pasiskubink gau- 
I ti, nes knyga gali greit :šsibaigt.
9 Apie toi knygos naudingumą pa- 
uklausk tų, kurie jau ją turi.
g Knygos vardas
§ Patarmės Merginoms 
P Apie Lyties Dalykus, 
jd Parašyta žinomos lytiškų dalykų 
jį aiškintojos ponios M. H. SANGER. 
P Ta knyga reikalinga visiems: mer- 
Bginonis, moterims ir vyrams. Joje 
|aprašoma lytiškų organų išsivysty- 
jinas, jų veikmė ir svarba visame mo- 
B te ries ir vyro gyvenime; apsivaisini- 
Imas; vaisiaus augimas; nėštumo hy- 
Igijena: motinystė ir jos hygijena. 
■ Taipgi aprašoma lytiškos ligos, savi- 
Ižagystė ir <laug kitų įdomių dalykų.
S 1 Kr.v/.'i turi 12d pusi. ir papuošta 
g paveikslais, kurie palengvina aprašo- 
įmus dalykus suprasti. ,

Ateina Linksmos 
KALĖDOS.

Ateina laikas prezen- 
tus pirkti, tai yra gera 
proga dėl Brooklynic- 
čių, nes mes turime vi- 
S O 11} AUKSINIŲ IR 
DEIMANTINIŲ žiedų, 
špilkų, laikrodėlių. Pas 
mus galima gaut, arba 
užsisakyt daug pigiau, 
negu kitose krautuvėse, 
todėl kad mes už savo 
tavorą gvarantuojame. 
Jeigu butų kam reika
linga, tai nepamirškite 
musų adreso:
BALAUCKASI 

BUCHI
119 Grane 
Brooklyn

AR MYLI DAINAS?
Štai nauja dainų knyga, kurioj ra

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

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

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

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

KAINA 50c. c

Lietuvių Unijos 
Muzikantų 

BENAS.
Visiems gerai žino

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

Repeticijos atsibuna 
kiekvieną seredos va
karą, 73 Grand St.

dimas tankiausiai sugadina 
kūdikio vidurius. Reikia žiu 
(lyti, visados paskirtame lai
ke, žindyti reikia lėtai apie 
per 20 miliutų ir kas 2, 3 ar 
4 valandas, t. y. pagal kūdi
kio amžių. Didžioji motinu 
dalis žindo kada tik kūdikis 
verkia ir tuomi tai]) susergi- 
na ir sugadina ji, kad jis 
arba miršta arba verkia, 
kankinasi ir nesveikas auga.

A. Montvidas.

vienas nori likti pergalėto
ju ir tokiu budu kova užsi-

Piemenims besipešant, de
glosios nubėga į pul/es ir 
pradeda knisti, palipsrgės 

imnN? av.va 
subėga į pievas, o ožkos su- 
šokinėja į daržts ir imasi 
juos savai]) ravėti.

Tarpe piemenį kova virte 
verda. akmais zvimbto 
zvimbia, kiekveno upas ir 
energija kįla.lidyn ir di-

AR VERTA BŪTI TEISINGU?
v įsadu yra žmonių, h u. ie bte.iK’mni 

dorai ir teisingai gyventi, bet Kokį 
jie gauna už tai atlyginimą ir koks jų 
likimas, —parodo vieno tokio žmo
gaus istorija. Jo gyvenimas taip už
imantis, jog skaitosi, kaipo gražiau
sia pasaka. Tos knygos vardas 
Kovotojas už Teisybę

Jeronimas Savanorolla.
Kas nori žinoti apie teisingo žmo

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

KAINA TIK 25c.

pripildo- 
maži 
Tuo 

pačiu laiku turiu pasakyt,
Ne vienas tik A. B. taip šmoteliai materijos? 

kalba.
net

teoretikai, net atstovai taip išnaikina ji}. Patarkite, kas 
atgaleiviškai, idealistiškai 
žiuri i gyvenimą ! Kas jiems

joje, tą jie mato ir Ameri
koje. Vienok Amerika yra 
šimtu metų pralenkus Ru
siją. Čia reikia platinti koh- 
struktyviškąjį socializmą, t. 
y. budavoti, dirbti jį, o ten— 
vos tegalima tik skelbt, koks 
bus socializmas, kaip eisime 
jį kada nors statyti, buda
voti.

Saugokimės atgaleiviškų 
minčių, o žiūrėkim Į gyveni
mo tikrybę ir iš ten seniki m 
mintis, žodžius, ir tonais 
darbą platinkime.

Amerikoj socialistas netu-

Atsakymas. — Pirmiau
siai reikia žinot, ar ypata 
nėra turėjusi gonorrheos. 
Gonorrhea neretai yra gy
doma apgavikų, kurie su
stabdo puliavimą ant kokio 
laiko, kas labai lengva pada

Feljetonas.
Aš esu neapsakomas ir 

savos rūšies melancholikas. 
Man niekas nemiela, neap
kenčiu pasaulio su visomis 
jo gružėmis, neapkenčiu 
žmonių, neapkenčiu net sau
lės, kuri man tai]) skaisčiai 
šviečia! Nuolatos svajoju a- 
pie saužudystę ir bjaurią 
saužudystę, — pasikorimą 
ant sausos medžio šakos. Ir 
jeigu ne laikraščiai, seniai 
būčiau kabojęs ant šakos.

Ir štai, kai]), tik pradedu 
rengtis prie pasikorimo, pa
siimu vrvę, padarau kilpą,

buvęs, pasipmioja ker
džius ir praeda savo algų

peštynes į ša ir kaip drūti
Pirkite LAIKRODĖLĮ

visų 
nesi-

uis sveikas. Po kokio laiko 
vėl prasideda puliavimas 
arba tik pūlių ir mirusių 
celių gabalėliai šlapume. 
Net ir gerame gydyme ne
retai gonorrheos užsikrėti
mas nueina gana toli Į šla- 
pinimo kanalą arba ir Į pū
slę. Tuomet pūliai irgi 
tosi šlapume. Svarbu 
žinot, iš kokios dalies pūliai merčiau ant kaklo, tuojaus 
ateina ir daktarai 
tinkamus budus to 
mui.
nors šlapume plaukiojančių • tyti ir nežinosiu kas dedasi 
medžiagų gonorrheos ligoj, 1 šiame bjauriame pasauly, 
tol liga nėra išgydyta. nors .kurio aš tai]) baisiai neap- 
|ir išnykimas tų medžiagų 'kenčiu ir kuris mane stum
dą nereiškia pilno išgydy- te stumia prie saužudystės. 
mo. ( T . ’ .1 1 1 v . .

Jeigu gi kalbamoji ypata pasiimu visus lietuvių laik- 
nėra turėjusi gonorrheos, raščius. Pirmiausiai pers
tai galima tikėtis, jog turi jkatau žinias. Jos mano ūpo 
pūslės uždegimą arba inkstų nepakelia, bet dar labiau nu- 
uždegimą. Inkstų ligų tiek .puldo ir . 
daug, kurios duoda pulius,kišenės virvę ir

ma- 
vrajkad paskui greičiau ją už-

vartoja [atsiranda noras peržiūrėti 
atradi- Į laikraščius, nes pasikoręs

Kol tik matos kiek jau daugiau negalėsiu skai-

Ir taip, d)artinės musų 
redaktorių jštinės primena 
man piemeistės dienas, 
atsimenu tilaikų visus sa
vo darbeliu visus džiaugs
mus ir liūdins ir užmirštu 
apie saužiustę. Jeigu ne 
redaktorių ?štynės, užtik
rinu jus, rašyčiau savo 
atsiminimųnežinočiau, ką 
rašo laikiniai, kas dedasi 
šiame pasty, nes kabočiau 
'ant sausomedžio šakos. 
Tik vienos bijau: kad 
neatsirasttarpe musų re
daktorių ts sutvėrimas, 
kai]> kad tpe piemenų ker
džius. Jeiijis neatsiras ir 
musu liktoriai toliau 
vartos pašius kovos bū
dus, tuon ir mano gyve
nimo diei prasitęs.

Piemuo.

EXTRA!

Reikalavimus ir pinigus 
šiuo adresu:

J. STROPUS,
6 Loring St.,

> So. Boston,

siųskite

Mass.

sada už dyką. Juk 
socialistų principas: 
duot išnaudoti, bet kovot 
prieš tai. Draugai, dirbkit 
socializmą gerai, kiek spė
kos ištesą, bet reikalaukit

* užmokesčio nors mažo. Ta
da mes galėsim tikėt tavo 
pastovumui, kad tu busi ne
veidmainingu ir nepersikei- 
čiančiu socialistu, ne kokiu 
ten “idealistu.”

Tiek tai rašiau anais me
tais. Prie to galiu pridėti pa
aiškinimą, kad kas, neapsi- 
mislijęs, neimtų bartis.

Pastaraisiais metais labai negaliu kalbėt. Tečiaus rei- ant kaklo. Atlikęs tą darbą, žmonių.akija buk tai ga- 
lab- jkia tikrai dasižinot,, ar tie atsiverčiu politikos skyrių įlipti išslt 5.000.000 karei-

1 gabalėliai yra pūliai įr ko- ir skaitau redakcijų straip-.vių.
.. .  ’ 11 Tas lįotas, turbut, ap- 

bės^gyvavimą. Ypatos lais-jbei inkstų, tuomet tik gali-prvisa tai, kas iš po musų gyvend Lenkijoj visus 
vės ir visuomenės laisvės ma aiškiau apie ligą spręs-į redaktorių plunksnos išei- pietuvipaltgudžius, maž- 
principai ją atmeta. Niekad ti. Ir to da negana. Reikiama. Ir, ar žinote, kada viską rusins t

Lenkų eionalistas Re- 
tingeris 'ašė knygą ‘La 

jau išsitraukiu iš Pologne i’equilibre Euro- 
pradedu peen”, ke sakoma, kad 

šlapume, kad aš čia apie jas mastuoti kilpą, ar ji užlys Lenkijo.yvena 48.000.000

gerai paaiškėjo musų “lau- į 
darybės“ principas. Mesjgaoaienai yra punai p- Ko-y» iv-uanują ouicnp-.
griežtai atmetam labdary- jkie kiti išmetimai iš pūslės .snius, įvairias jų pastabas j

___J šioj gadynėj 
į6 q nieks negali apsi-

ĮJL *oil be laikrodėlio!
Tai pirkite laik

rodėli mano krautuvėj, kur yra 
puikiausias pasirinkimas.

Perkant laikrodėlį, lenciūgą ar 
žiedą reikiaemokėt tik po $ 1.00 į 
savaitę, kol išmokėsi suderėtą su
mą.

Pas mane galite gauti sieninių 
laikrodžių visokios rųšies. Patai
sau sugadintus arba išmainau ant 
naujų.

Iš kitų miestų galite rašyti ir 
musų agentai ateis su sampeliais 
ir paims orderius.

P. VA L U K O N IS,
255 Broadway, So. Boston, Mass.
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PERSKAITYK!
Klekv’enM 
jaa ■ kaityte jai, 
kuria uželraiyt 
paa mane “Lale- 
▼ę” ant metą i» 
užiimokia 12.50.

Ma

knygų verti*
1 doleri* arba

tĘ. Sanaa akai 
t y te j ai, kuria ai* 
naujina, n11

knygų vi iOe. Kva Ii neskaitančiu 
dar prisius vi “Keleivi” $1.50, gavi 
knygų vi iOe., senas skaityta  j ai 
gaus knygų vi 25c. Kas prisius vi 
“Kovų” $2.00, gaus knygų vi 71c.) 
kas prisius ui “Kardų” $1.00,tas gaus 
knygų ui 85c., senas skaitytojai ai 
25 centus. Kas vžsiraiys “Naujųjų 
Gadynę”, kaina metams $1.50, tas 
gaus knygų ui 50c.

TedJl visi užslrašykit tves lalk- 
raičius per mane. Tiek pat moklda* 
mi gausite gerų knygų pasiikaity* 
mui. Būtinai pasakyk apie tai sa
ve draugui ir pažĮstamul. Kuyga> 
dvasiu tik “Laisvčs” laidos.

Pinigus siųskit fine adresai 
J. POCIUS

Margaret StM Philadelphia, Pa

Geriausia pirmeivlika viaifa 
paa

GEO LASKEVIČIĄ
771 BANK ST., Tol. 054-8 

WATERBURY, CONN.

Didžiausia Lietuviška Kn 
kurioj galima gauti įvairių mi 
instrumentų, įvairių išdirbysčių, 
malonų. Kurie perka pas mane g 
mafoną, —rekordus duodu dovana 
visokį tautų dainų, maršų ir šokiu 
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 gerų 
nuošimtį. Taippat pristatau geriausių 
muziką baliams ir veselijoms už že
miausią kainą. Su visokiais reikalais 
ypatiškai ar laiškai kreipkitės šiuo 
antrašu:

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

So Brooklyn, N. Y.

DR. I. A. L
BURGEON DE)

aotayk. litras?
■kasama. Pak

221 So. 4f 
Brookly

JOKŪBAS
CAFE

K AN C

Pake!*-

teisien

Imam ka 
sagrailas*

TEISINGIAUSIA UŽEIGA 
111 WYTHE AVE^ kamp. Nerti 1** 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone Greenpeiat MII.



B Laukas apsodintas
.u sykii; savaitėj, Utaminkais 

Pėtnyčioms, 183 Roebling Str. 
oklyn, N. Y. Leidžia Lietuvių Koo 

-eiatyviška Spaudos Bendrovė, 183 
Roebling St., Brooklyn, N. Y.

alyvų medžiais
I

Pirmininkas —Ch. Liutkus, Sekr 
re t oriu s A. Jurevičius, Kasierius V. 
Paukštys, Redaktorius L. Pruseika, 
pagelbininkas red. V. Paukštys,

Prenumerata metams: Amerikoj
— $2.50, Kanadoje ir užrubežiuose 

— $3.50; pusei metų Amerikoje — 
$1.25, Kanadoje ir užrubežiuose $1.75.
Telephone Grenpoint 5231.

The Lithuanian Semi-Weekly

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

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

Pres. Chas. Lutkus, Secretary A. Ju
revičius, Treasurer V. Paukštys, 
Editor L. Pruseika Ass’t editor V. 
Paukštys.

(Tąsa)

— Iš kokios priežasties mirė motina?
— Plaučių liga.

“Entered as second class matter 
March 11, 1914, at the I’ost Office 

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

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

Prie “Laisvės” bendrovės 
prisideda šie nauji draugai:

J. Alėksiunas,
J. Bieliauskas,
P. Bieliauskas,
P. Austrą,
J. Miliukevičius.
Tie draugai pilnai

pranta “Laisvės“ dvasią — 
eiti principų, o ne smulkių 
kandžiojimų keliu. Jie yra 
nuoseklus tarptautiniai so
cialistai.

su-

— Apie aštuonioliką mėnesių.
— Kur ji gavo plaučių* ligą?
— Nežinau.
Abudu nutilo. Kunigas užsimąstė. Jis 

turėjo tiek daug klausimų, kad nežinojo 
nuo katro galo ir pradėti. Juk nuo to laiko, 
kuomet ją pavarė, kada ją sykiu su 
kūdikiu viduriuose norėjo nužudyti, nieko, 
o nieko apie ją negirdėjo! Suprantapia ir 
nesistengė sužinoti, nes norėjo viską už
miršti, nuo visko atsikratyti, su viskuo per
siskirti. Bet dabar, išgirdęs apie jos mirtį, 
jis žingeidavosi ja taip, kaip kad žingei- 
daujasį jaunas vaikinas, įsimylėjęs į nepa
žįstamą merginą.

— Aš manau, kad ji gyveno ne viena? 
Ar ne taip?

—Ji visą laiką gyveno su juomi.
Senis pradėjo drebėti.
— Su kuo? Ar ne su Pravalomi?
— Taip, su juomi.
Apgautas moters vyras išskaitliavo, 

kad ji virš trisdešimties metų išgyveno su 
jo draugu konkurentu.

Rodos perprievartą jis suniurnėjo:
— Ir jiedu laimingai gyveno?
Jaunas žmogus pašiepdamas atsakė:
— Na, žinoma, buvo visaip— ir blogiau 

geriau. Vskas butų buvę gerai, jeigu ne
aš. Viską aš darkiau.

-— Kaip tai? Kokiu būdu ir kodėl tu 
viską darkei?

— Aš tau jau sakiau. Iki penkiolikos 
metų jis manė, kad aš jo sūnus. Bet jis vis
gi nekvailas, nes vėliaus pamatė, kad aš 
panašus į kunigą, o ne į jį arba ką kitą. 
Nuo to laiko ir prasidėjo barniai ir nesuti
kimai. Aš, būdamas kitame kambary, gir
dėdavau visus jo užsipuldinėjimus, visus 
išmetinėjimus; jis motiną kaltino, kad jį ap 
gavo. Motina sakydavo: “Argi čia mano 
kaltė? Juk tu, imdamas mane, gerai žino
jai, kad aš pirmiau buvau kito mylimąją.” 
Kitas — tu, kunige.

— Vadinasi, kartais jiedu apie mane 
• kalbėdavo?
| — Tain, het man esant. nioVadna tovn
vardo neminėdavo, išskiriant paskutinių 
dienu, kuomet motina jautėsi, kad neišsi
suks iš mirties nagų. Jiedu visgi neužsitikė- 
jo...

— O tu., tu kaip greit dasiprotėjai,

ir

Drg. J. Augštakalnis 
paaukavo LSS. namui $50.- 
00. Tas draugas priguli prie 
LSS. 52 kp. New York Ci
ty. Jisai pasirodė duosniau- 
siu draugu visoj musų apy
gardoj. Džiaugiamės pavy- 

1x:”. kurį jisai davė sąjun-

vi-bendrovės 
susirinkimas 
sausio. Draugai

įaujų suma- 
apgalvoki-

bių ir tie asilai, norėdami nuo manęs atsi
kratyti, atidavė į pataisos namus.

Kada visiškai pasigėrė, tuomet alkūnė
mis atsirėmė ant stalo ir delnais ^parėmė 
galvą, kad ji nenusvirtų į šalį. Pas jį atsi
rado noras pasakoti apie save, kaip kad 
girtas žmogus, norėdamas pasigirti, pra
deda pasakoti butus ir nebūtus dalykus.

Jis pradėjo šypsotis taip, kaip kad jo 
motina šypsodavosi. Kunigo akyse persis
tatė visas jo motinas paveikslas, — atgijo 
ta neaypkanta, kuria buvo atsiradus tuo
met, kuomet ją norėjo nužudyti. Dabar jo 
sūnus daugiau panašus buvo j motiną, negu 
į tėvą, ne iš veido, bet iš šypsos, visų pa
sielgimų, visų pajautimų, doriško nupuoli
mo.

Pilynas-Ogiustas tęsė toliau:
— Reikia pasakyti, kad nuo to laiko, 

kuomet aš pakliuvau į pataisos namus, ma
no gyvenimas buvo labai žingeidus ir ro
manų rašėjas brangiai už ji mokėtu, 
vienas rašėjas negalėjo sugalvoti tokių 
tikiu, kokiu aš esu pergyvenęs.

Jis nutilo, nuduodama filosofišką 
vaizdą, kaip kad girtas žmogus daro 
rodamas pasinerti gilesnėse mintyse, 
landėlę patylėjęs, prabilo:

— Jeigu norima, kad jaunikaitis dorai 
išaugtų ir taptų žmogumi, niekad jį ne
reikia atiduoti į pataisos namus. Būdamas | 
pataisos namuose susipažina su dange- moterų 
liu -'aunu vyru. Svki mes keturiese, gerokai 
įkaušę, valkiojomes vieškeliu. Tai buvo apie' 
devintą valandą vakare, netoli plaukiamo-1 
jo tilto. Ir štai sutinkame vežimą, kuriame 
miega ne tik keliauninkai, bet ir vežėjas, o 
arklys eina taip, kaip jam gerau patinka. 
Aš, nieko nelaukdamas, imu arklį už api- 
nasrio,užvedu ant plaukiamojo tilto ir pa
leidžiu su tiltu Į upę. Vidury upės vežėjas 
nubunda ir nežinodamas kur jis dabar ran
dasi, su duoda arkliui botagu, pastarasis 
šoka iš vietos ir su vežimu ir keliauninkais 
atsiduria vandeny. Taip visi ir nuskendo. 
Mano draugai, matydami vedant arklį ant 
tilto ir leidžiant jį į upe, juokėsi, bet kada 
V1Q1 nil^Vnniln hininof nniA 4-ni lyvmYn-

nuo-

no-

MOTERIMS NAUJIENOS.
MEXIKOS MOTERYS.
Mexikoje, kaip ir kitose 

šalyse lotynų Amerikos, mo
terų padėjimas buvo bega
lo sunkus. Jau nuo tų laikų, 
kada trumpai po Kolumbo, 
Mexiką užkariavo pusiau 
razbaininkas Cortez, tos 
š alies moterys buvo įma
inęs nelaisvėn. Ispanai ka
rininkai negalėjo, žinoma
apsieit be moterų.

Laike kolonialio

Pagal mano nuomonę 
MP. S.-mas nėra tiek pra
turtėjęs narėms nei pinigi^ 
škai, kad įstengtų lengvai 
be jokių apsunkinimų, gal 
da ir nuostolių, ant vienos 
administratyvinės įstaigos 
vien palaikymo $780.00 iš
mokėti. Iš to atžvilgio tad 
ir kviečiu drauges balsuoti 
prieš tą protokolo punktą; 
Didžiumai balsuojant prieš 
įtuodviejų įstaigų suvieniji- 

 Imą, tuodvi įstaigi pasiliks
AHE MUSŲ MOflUTf.
Ar jūs žinote, kad senu- svarbiausių centro darbų 

močiu- bus atliekami per dvi drau-

moterįs badauja, duonos 
kąsnio neturėdamos.

Tautininkų laikraščiai a- 
nei žodeliu nepamini veiki
mo Lietuvių Moterų Prog- 
resyvio Susivienijimo.

O moterįs tautininkės 
nieko neveikia!

periodo tei Breškovskienei,
Mexikos moterys negalėjo tei Rusijos revoliucijos, ku- gi be perdidelio nu va r gini- 
veik pasirodyt už vartų sa- ri randasi ! 
vo namo. Jos negalėjo lan- užtektų pasakyt tik 
kyties mokyklose. Politikoje Rusijoscarui ir ji butų pa-| 
jos buvo mirusios.

Kada Mexikos
eina muštis, jų moterys ir Jonės. Užtektų tik to vieno 
seserys juos lydi. Be jų pa- žodžio ir senutę paleistų, 
gelbos joks mušys neįvyk
davo. Ir šiandien tebėra 
veik tasai pats padėjimas.

Tik pastaraisiais metais
Mexikos moterys subruzdo 
veikt. Ant j u padarė įtek- 

judėjimas Su-

Sibiro tyruose, mo ir bus sučėdyta $780.00 
žodį .pinigais.

M. M. Račiute-Herman.
[leista. Ji turėtų tik persi- 

kareiviai jn’ašyt ir paprašyt caro ma-

Bet senutė a trišake, gric-

|lio malonės. Ji elgiasi ly
giai taip, kaip ir visi kiti 
Rusijos revoliucionieriai — 
loskos jie neprašo.

Anie tai pranešė

xikoje prasidėjo feminisčių 
[judėjimas. Moterys jau vei
kliai dalyvavo pastarųjų 
metų revoliucijose. Žiau
riuose Diazo ir Hucrtos lai
kuose moterys nesibijojo 
])latint proklamacijas. Dau
gelis ju užtai i kalėjimus 
pakliūdavo. Labiausia tose ( 
revoliucijose pasižymėdavo ! 
moterys mokytojos . Moky
tojos susiorganizavo j fede
raciją, prie kurios jau prieš 

i kelis metus prisirašė 
visi nuskendo, tuomet 'jie apie tai prune- h.nokytoju .Tos dvasiai 
še. Teisybę sakant, mes nei nepamislijo- klodamos del 
me. kad tas musų juokas turės tokias blo-1 Huerta mesdavo .
p;as pasekmes. Mes manėme, kad jie visi j U ųpmus ne > me ų mei 
pasimaudis ir viskas! Po to dar iškirtai!j^1-as‘ 
keliatą panašių baikų, bet apie jas neverta' 
ne pasakot. Papasakosiu jums paskutinę: 
baiką ir ji, be abejonės, jums patiks. Aš 
už jus, tėte, atkerėjau.

Kunigas paliovė valgęs ir baimingai 
žiurėjo į savo sūnų.

rnypas Ugiustas lecgesi pasaKOti bai-

k o vė
savo

i

Gruodžio 15, 1916.

LMP. SUSIVIENIJIMO 
REIKALUOSE.

“Laisvės” Nr. 100, šių 
metų, patėmijau draugės 
sekretorės pranešimą, jog 
LMP. Susivienijimo Susiva
žiavimo antroj sesijoj bu- 

Mary ivo nutarta, kad redaktorę

NEPANAIKINKIME

SŲ SEKRETORES 
URĖDO.

Atsibuvusiame LMP. 
'mo Susivažiavimo tapo 
i tart a. LMP.

nu-

ir administratorę ne refe- 
‘rer dūmas rinks, bet Pildan
tysis Komitetas samdys. Mi
niotoje sesijoje buvau pir- 
Imininku, ir ant kiek pame- 
mu. panašaus tarimo visai 
.nebuvo padaryta. Taipgi, 
'ant kiek pamenu, ne proto- 
'kole, ant kurio pasirašiau, 
tokio tarimo nesirado jrr 
syta.

Buvo nutarta, bet tai V-

le, N. J. musų kilo
jau 15 narių. Kuo- 

.mininku yra K. Ste- 
ičia, sekrt. — J. Vai- 
kasierius — M. Ma-

.a. ’
Darbuokitės, vyrai!
Binghamton, N. Y. LDL. 

D. kuopa turi jau suvirš 
100 narių. Binghamtoniečiai 
visuomet pasižymi.

niekad dar kvailiu nebuvau!
Panašius dalykus gali greitai Įspėti, 

jeigu tik pradėsi į gyvenimą besigilinti!
Pilypas-Ogiustas tuštino vieną stiklą

JAUNOS POROS.
Rochester, N. Y., Nese

niai apsivedė draugas Juo
zas Burčika, senas sąjun- 
gietis, LSS. 28 kuopos na
rys, dabar priguli prie 7-tos 
1 's su panele Bronisla- 

•zak. Šliubą ėmė ci- 
ūaimingo šeimyni- 

enimo jaunave- 
*g. Juozas Burči- 
lirašyti su savo 

ais iš Pennsyl- 
prie progos čia 
antrašą.

.rčika, 150 Weyl

Visur Esantis.

jimo, greitai nusigėrė.
Kunigas pastebėjo, kad jis girtas ir 

norėjo sudrausti nuo tolimesnio gėrymo, 
vienok prisiminė, kad vynas žmogui liežu
vį paliuosuoja, pasigėręs viską išpasakoja, 
todėl pripylė dar pilną stiklą ir paprašė iš
gerti. . |

Tuo tarpu Margarieta atnešė vištą, su-1 
taisytą su ryžiais, padėjo ant stalo ir vėl 
akis įsmeigė į valkatą. Pagaliaus neišken
tus prabilo.

— Ar kunigas nematai, kad jis visiš
kai pasigėrė ?!

— Palik mudu ramybėj, ir eik prie sa
vo darbo.

Tarnaitė išėjo, smarkiai užtrenkdama 
duris.

Kunigas paklausė:
— Ką motina pasakodavo apie mane?
— Ką ir visos moterįs pasakoja apie 

tuqs vyrus, kuriuos palieka. Ji sakydavo, 
kad su jumis labai sunku sugyventi, nes 
turite bjaurų karaktorą, jums niekad nega
lima įtikti ir jeigu ji butų ilgiau gyvenus, 
tuomet jus savo pažuromis būtut užnuo- 
dinę visą jos gyvenimą.

— Ir tankiai ji taip pasakodavo?
— Taip; nors ji tą darydavo ne aiškiai, 

prisidengdama visokiomis gudrybėmis, vie-

— Palauk valandėlę, — tarė kunigas.
Jis atsisuko, pasiėmė nedinj plaktuką ! 

ir ėmė mušti i chiniška būha.
Tuojaus ibėgo tarnaite
Gaspadorius taip rūščii. prabilo, kad 

ji nusigando ir galvą žemynnileido. |
— Paduok mums lempr atnešk visus 

valgius ir tą padarius, išeil iš kambario 
ir nesirodyk, pakol aš neprdėsiu į būbną 
mušti!

Ji, nieko nesakius, išėj

S.-mo Finansųjtoje sesijoje, pavesti Pil- 
ir Susinėsimo sekretorių j- jdančiam komitetui išrinkti 
staigas suvienyti, tuodviejų pg Susivažiavime nominuotų 
[įstaigų darbą pavesti vie- ypatų liglaikinę redaktorę ir 
nai ypatai. |administratorę, kurios pil-

Tas nutarimas, pagal ma- 'dys savo pareigas iki 
no nuomonę, negeras, 
geras štai kodėl: visupirma'tų dviejų įstaigų 
— jau dabar abidvi sekre- 'pildytojo^, 
tori turi darbo. Finansų se-' M. M. Račiute-Herman. 
kretorė savo pareigų atliki-,'New York City, 
mui turi didžiuma savo liuo- 
so laiko pašvęsti, o susine
šim!] sekretorė jau dabar' 
noįfitongin be pagelbininkės čiutes-Herm. patėmijimo tu- 
apsidirbti. Antra —suvieni- Iriu prisipažint, kad dabar 

tikrai ir neatmenu kelintoj 
sesijoj tas tarimas buvo 
svarstoma, bet tai tas ro
dos ir nesvarbu, nes balsavi
mas eis ne už sesijas, bet , 
už tarimus, o kad tokis ta- 

draugei mokėti atsakančią Irimas buvo, tai pripažino ir 
algą, idant jai butu galima kiekviena buvusi suvažiavi- 
iš to pragyventi, LMP. S - ime delegatė sukurioni man 
mas tnom tarini neišgali, teko kalbėtis.
Mokant algą. nriMeitų mo- Patsai sumanymas buvo 
keti mažiausiai $15.00 į sa-|įneštas per drg. J. Benese- 
vaitę, kas padarytų $780 į;vičiutę ir rodos vienbalsiai 
metus. Tiek pinigų tuom 
tarpu sunaudojant leidimui 
litera tu ros, auginančios mu
sų Susivienijimą ir auklė
jančios jos narėse suprati
mą savo reikalų, atneštų* K. Petrikiene, buvusi L. 
kur kas didesnę nauda. M. P. S. Sekretorė. I «

re-
Ne- jferendumu nebus išrinktos 

pareigų
kada revoliucija 

:laimėjo, organizuoties pra
siėjo ir moterys darbininkės. 
Jos jau steigia savo unijas.

Neseniai Mexikos provin
cijoj Jukatan įvyko moterų 
OI.IT-O ItVI rinuic tl<T“

lyvavo 2000 moterių dan-. 
ginusiai iš vidutiniu klesu. .jus tuodvi įstaigi į vieną 
Neseniai Mcxikoj tapo iš- ir Pledus jų pareigas at
leistas įstatymas, kad pačiosvienai, ypatai, jokiu 
gali skirties nuo vyru, jeigu J^shi nė viena draugė jas 
yra tam tikros priežastys. i11pP.'alės atlikti laike savo 
[Tai ir jau didelis moralis Jiuoso laiko. Kad tokiai 
moterų laimėjimas.

Sesutė.

Šiuomi laiku Mexikiečių 
icionalis susirinkimas svar 

^,sto projektą naujos konsti- 
ant stalo, padėjo didelį šmotsūrio, vaisiu itucijos. Mexikos pirmeiviai. 

’ kam ir kitų salių pirmeiviai, 
sutinka duot moterims tik 
dalinę balsavimo teisę —bū
tent, kad balsuoti galėtų 
tik tos nevedusios mergi
nos, kurios pačios sau duo
ną užsidirba.

— Dabar gali pasakoti, es aš prisi
rengęs klausyti.

Pilypas Ogiustas pasidė. ant toriel- 
kos vaisių, prisipylė stiklą vyn baigdamas 
tuštinti antrą butelį, nes kums neišgėrė 
nei vieno stiklo ir sunkiai vapamas sa
vo liežuvį, ėmė pasakoti:

— Aš d^bar papasakosiu paskutinę 
baiką! Puiki ir verta pinigų bea! Aš su
grįžau namo... ir priešais jų ra apsigy- 
įvenau, nes jie manęs bijojo.. Sranti, bi
jojo... Taip, manęs nereikia enti arba 
pykdinti... aš prie visko linkęšus tą ži
note... jiedu gyveno sykiu ir tipačiu lai-[teisių. Bet karės laiku jisai 
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i PAVELDĖS NUMIRĖLIŲ 
TEISES.
frančųzų patriotas 
Barry rašo L’ 
Paris, kad iki ka-

Tūlas 
Morris 
Echo de 
rėš jam baisiai nepatikdavę 
moterų reikalavimai pilnų

December 26, 1916.

Prie šio draugės M. Ra-

buvo priimtas. Butų gerai, 
kad apie šį tarimą atsilie
ptų ir daugiau delegačių 
kurios dalyvavo suvažiavi
me.

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

UŽTVIRTINTAS IR LAIKOMAS PO PRIEŽIŪRA BANKINIO SKYRIAUS 
PENNSYLVANUOS VALSTIJOJ.

Ohio. Gruodžio 26
jdė drg. Ant. Bal
su p-le B. Žvirbliu- 

Jiubą ėmė civilišką.
v L 29 d. taip pat civi- nok aš viską suprasdavau.
liŠK^i apsivedė LSS. 244 kp., — O kaip su tavimi elgdavosi, kuomet
sekretorius drg. B. Uszčinasįtu ten gyvenai?
su drg. M. Jonaituke. Lin-| — Su manimi? Iš syk labai gerai, o 
ketina jaunavedžiams lai-.paskui labai bjauriai. Kada motina paste- 
mingo sugyvenimo ir nepa- bėjo, kad aš jos gyvenimui pradedu už- 
liauti veikus dėl darbinin- kenkti, tuomet ji mane išmetė iš namų.

— Kaip tas atsiliko?
— Kaip? Paprastu būdu. Sulaukęs še-

ku skyriumi. Jis turėjo du nam namas 
senatoriaus ir namas įsimylėjus^mogaus. 
Daugiausiai gyveno tuose namu^ kuriuo
se buvo mylimoji, — mano moa, —ne
gu savo namuose, nes be jos negdavo ap
sieiti. O, ji buvo gudri moteris, tina tu- 
irėjo protą! Ji mokėjo vyrus apli pirštą 
apvynoti! Ji valdė vyro ne tik kę bet ir 
dūšią ir nepaleido iš savo rankų pat ga
lo. Viešpatie, kaip kvaili tie vyrtfr taip, 
aš sugrįžau namo, ir Juodu laikiaidžiau- 
sioj baimėj. Aš moku kebliausiualykus 
išpainioti, jeigu tik buna rekalas, is link 
mano gudrybių, visokių išmislų kum- 
šties, — galiu su kiekvienu stoti inčus. 
Ir štai, motina suserga, jis nuvežaį ste
bėtinai dailų dvarą netoli Melano, Įs ap
augęs sodais, kaip giriomis. Tas tsi a-

(Toliaus Bus)

apsimislijo ir priėjo prie 
išvedimo, kad reikia duoti 
teises numirėliams.

Ka tas reiškia?
Tas reiškia, kad užmuštų

jų vyrų teises reikia per
duot jų našlėms, motinoms 
ar seserims. Taigi, teises 
turėtų gaut tiktai tos, ku
rių artymieji žuvo karėje.

Ir ko tik neprasimano tie 
patriotukai?

BOSAK STATE BANK nepaprastai greitu augimu kapitalo, per 
viršijo visus rekordus ir šiandien priskaitomas prie didžiausiv Pennsylva- 
nijos BANKŲ.

Štai augimas padėlių tik per septynis mėnesius:
Lapkričio (Nov.) depazitas 
Sausio (Jan.), 1916 ,,
Kovo (March), ,, ,,
Birželio (June) ,, ,,

;u d.
12 ,,
30 ,,
30 ,,

$ 652.816.39
$ 815.515.04
$1.011.017.68
$1.137.131.85

Toks greitas ir didelis padėliŲ augimas aiškiai liudija, kad musų ban
kas turi gerą užsitikčjima tarpe depazitoriy. Ir jeigu jys norite, kad jū
sų sunkiai uždirbti ir sutaupyti pinigai butų pilnai apsaugoti ir išmokėti 
jums ant kiekvieno jūsų pareikalavimo, dėkite juos j BOSAK STATE 
BANKĄ.

I

SUKNIA Už $10.000.
Austrijos imperatorienė 

Zita, karunavodamos, kaipo 
Vengrijos karalienė, įsitaisė 
sau suknią už $10.000.

O Vengrijos bėdinosios

Jeigu norite siųsti pinigus j Rusiją arba i užimtą vokiečiais Lietuvą 
savo giminėms ar pažystamiems, arba taupinimui j Rusijos valdiškas 
bankas, siųskite visuomet per BOSAK STATE BANKĄ. Atminkite, 
kad už $33.00 galite nusiųti 100 rublių, kuriuos taip sunku uždirbti 
Lietuvoje.

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

BANKAS turi didelį lietuvišką skyrių.

BOSAK STATE BANK
434 Lackawanna Avenue, Scranton, Pa.
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Į Pabaigus jam kalbėti, 
buvo užklausta, ar darbi
ninkai gali ką nors laimėti, 
iškovodami didesnes algas, 
jeigu kapitalistai pragyveni- 
|mo reikmenis dar labiau pa- 
brangys ir darbininkas,

Kalbėtojas nieko naudin-LSS. 57 < kuopa, moterų
Laisvės draugystė LS. Te- go nepasakė, kaip tik gyrė 
atralė kuopa, LS. Benas, Tautos Fondą, būk jis šel- 
Tankiai draugystė suteikia [piąs 20.000 vaikų nuo 3 iki 
svetainę už dyką net 1... [ * 
liams, o LS. Beno mokytojui šakojo apie savo 
moka po $10 į mėnesį už kaip važinėjo po

“Laisvės” Nr. 103 buvo 
. pranešta drg. J. čiudinio iš 

Minersville, Pa., kad apsi
saugotų apgaviko Motie
jaus Jankausko, kuris tran
kosi New Yorke ir apielin- 
kėse ir apgaudinėja žmo
nes. Kadangi jis buvo ap
gavęs ir “Laisvės” ben
drovės kasierių, todėl pa
starajam pavyko jį suareš
tuoti 1 d. sausio. M. 
kauskas prisipažino 
kaltės. Dabar jis sėdi 
jime ir laukia teismo 
sprendžio.

ST LOUIS, MO.
Pirmiau vietos lietuviai 

gyveno sutikime ir nesipeš- 
davo net draugysčių susi
rinkimuose. Bet štai suma
nė pasistatyti savo bažny
čia, kuri 10 d. rugsėjo tapo , 
pašventinta. Suprantama,

atsako, kad tuomet visas kuopas ir draugystes.;di, moteriškė už vištą prašė’ 
II bclVU KUIHUcL II bLclI I1UU i i • • i • i- • • A____ -----t i 1 r> „.vi™ CTA __21__ ti__  I( darbininkai galėsią pnva-
r . ~ ;tiška nuosavybę paimti i sa- dar randasi ir šv. Jono iš.tuška jai davė
le uvių peštynes, nesu iki-|^ ranfcas įr kapitalistai (Vilniaus draugystė, kurią 8 žodžiu, pasakojo

• i • .  2... • ~ x i  i _ - - i i _ ‘ -i  a _
« i '*-* *■ ' i

J. Petronis, prasišalinęs iš kad Bartuška važiavęs pas i 
LS. draugystės vien už tai, ----

kaip toks surėdymas vadin- kadpastarosios vardas pra-'kti aukas sušelpimui

NASHUA, N. H.
Metai atgal, musų mieste 

veik jokio veikimo nebuvo.
Bet atsiradus keliatai ga- įos ujenos prasidėjo tarpe 
besnių draugų, viskas ki- -- v ;

vjr^0, Tap° atgaivinta neapykantos vienų ant ;
besnių draugų, viskas ki-

LSS. 192 kuopa, kuri da
bar ir darbuojasi, pareng
dama prakalbas, balius ir 
kitokias pramogas. Prie 
kuopos p riklauso 20 narių; 

ižde randasi apie $15.
Taipgi turime sutverę L.

DLD. 42 kuopą. Pastaroji 
kalė-[turi 43 narius ir keliolika 
nuo-[pasižadėjo prie kuopos pri-

prie

ba- i 12 metų amžiaus ir tt. Pa- 
kelionę, 

Lietuvą, 
augštą algą, davimą lekcijų, žodžiu sa- |ką ten matė, kaip kunigas 

!negalės išsimaitinti? Kai- ikant, remia kiek tik išgali Bartuška pirko vištas, gir- 
l. Tt 4- •! .. 4-..   -4. I <•< <1 o Iz nn r- 1 1, d n.Mi zli vvioivipiolzo iv, irloin

Apart minėtų draugysčių, 3 rublių 50 kapeikų, o Bar- 
"4 rublius. 
J i visokius [ 

Ant galo pasakė, |
vo rankas ir ' 

q .. . . ., -p.. qv. . r. negalėsią pakelti kainų ant metai atgal sutvėrė tūlas į niekus.
kilu ir ll. uiuziausi vai- > i — — • ... ..
dai bei nesutikimaį eina nuo’^l?cu .

^tos dienos, kada reikėjo ba-1 č,a vel buvo uzk,ai’stas.
2 jžnyčią pašventinti. Mat, ; 1 v. ‘ ‘ ( •• i ( i'il.'l, 1XLIV/H1VL J1VMUO p I 1 V <X Ll“ | ** v. i x». vhj. a.auv, aukj. v* i <4 ei J u v. , . v. .j v

oVLiu?.?/iškos nuosavybės, bet viską savo įstatuose neturėjo pun-(kardinališkose bažnyčiose ir,
............. ' *' aklys? Atsako, kad .kto apie priverstiną ausinės .dabar laukią nuo jo paveli-“

Tel. Gn nt a

A. DOB^OVOk
Pirmos kleeoe CA1 ..

Geriauei Girymai.

Taipgi suteikiu rodą Tlaokiae- 
se atsitikimuose ir patarnauja 
visokiuose reikaluose.

V DOBROVOLSKIS.
3 7.7 Graham A ▼ e. 

cor. Skilman av. Brooklyn, N Y.

Kurie esate nuskriausti i Suprantama, . pradėjus 
minėto vaikino, galite pa- smarkiau veikti,, atsiranda 
duoti skundus 5 District .daugiau priešų, kurie stcn-l 
Court, So. 5th St., Brook- !giasi tam veikimui užken-!

V, Paukštys, socialistų, tankiai
“Laisvės” Bendrovės 

kasierius.

[popiežių gauti leidimą rin-
. ____Z v. r , 4* - 4 * l\yr t 1. IIYCUIĮ7 IzVJVO >1111 UUJ lliaO VClVlliJ" » ih jz i ov HU“ |

])as\cn ui i. a , . . kuomet nebus privati- [keiktas. Mat, LS. draugystė .kentėjusių nuo karės visose čia parapijom! » i i . ■ — - -
giausiai randasi, o pašven- [v 

i tinimo dieno j norėta su-'t\XttV k ..
įrengti didele demonstracijai rp 5 -i iii ■ • i1 .-i , i ..... J I Ta pasakęs, vel pradeda ir tuo tikslu kreiptasi į visas 1 1 - Y 1 >
'draugystes, kviečiant jas 
[prisidėti prie tų iškilmių. | 
I Kada kviesliai atsilankė į 
šv. Kazimiero draugystės i _. . . ,, v ' • • i • • v, . Lr . gėjai ir tt. Ypač davėsusirinkimą ir užkvietė juos *. ;
fo.i Pal <kl y'al,tl- k'’9 jr sake, būk socialistu kon- 
dKlehs truksmas Nekurie stituciioj eRas • f | 

[pradėjo reikalauti, kad. be kur ka]ham;; apic pl.isii,en. (us (11.augyst5 surengia v,.
s'Ly™'- l)ll^1(t 1 [girna prie kariu. Kada, buvo kara sii perstatymu, o pe- 
vaiksgĮonmo D>w- 'pal.eikah„ta nrirodvti, kur [reitais metais buvo 
urmininkas Domase- 1 . , •. 1 ... .. . I__  . •!.... . .

i atlikimą.
Dabai' LS. draugystė ža-

j i mb. ,
Kalbėtojas pasigyrė, kad i 

šaukti, kad mums nereikia Ja savo svetainę dastatyti, pervažiavęs per daugelį lie-' 
’ ’* ‘ L. -pridėdama prie to darbo‘tuviais apgyventų kolionijų

* ’ sutverę “lietuvių armi- 
prie

Ateity- ! 
jje” akėja socialistus. Bet, 
'suprantama, tas jo akėji- L • 
imas musų darbui nieko 
negali užkenkti. _ [vičius paaiškino, kad prie

Tautininkai n gi_ noi etų f]r;uio-ystės priklauso apie
;veikti, noietųpasnodyti vl"j5p 0 susirinkime da- 
jsuomenes akyse, bet, ne- .]yVau|a įjfc 24, todėl jie : 

L mi-L’,. 4....... 4...!.:,.;.!.. •

MONTELLO, MASS.
Gruodžio 27 d. S. Mi 

chelsopas skaitė prelekciją 'laimė, nieko nepajiegia 
temoje: “Žmogau, pažink [veikti. Buvo pradėję moky- 
save.” Prelegentas susirin- t:s veikalą “Penktas “ ' 
kusius užganėdino. Dau- ’kymas” ir paliovė, 
giau tokių prelegentų su pa- [ ' 13t]. Rausio LSS. 
našiom temom. Prelekcijas .kuopos bus vakaras.

lykus, kai)) prisidėjimas: 
prie maršavimo Apart toj

.jokios valdžios ir tt. pridėdama ........
' Ant galo išplūdo socialis- $15,000, o šv. Jono iš Vii- |ir

‘įtus, būk jie esą karių ren- niaus draugystė, kurios tvė- ją.” Kurie prisirašą 
vė-,rėjai norėjo musų drau- tos armijos, moką po 25 c.

lietuviams socialistams, gystę suardyti, nieko netu-;mėnesinių mokesčių 
ri. įkėsią mokėti, pakol

Kas met per naujus me-[tęsis. Tų žmonių 
i-1 būsią įrašyti į tam 

knygą, o ta knyga 
suren- Vilniaus lietuvių muzėjuj ir 

socialistų konstitucijoj ran-'gus vaikams eglele ir davė bažnyčiose būsią iškabinėti 
kai- dovanu. [surašai. Kvietė susirinku -
)dy-; Reikia pažvmėti, kad ir [sius rašytis prie tos armijos.

jšv. Jono iš Vilniaus drau- i bet nei vienas
Publika gardžiai prisijuo- gA’stėj atsirado pkotaujan- 

kė iš tokio sorkininko. ,čių narių, panaikino ausinę 
šviesyn. ii' poteriavimą prieš susi- 

 įrinkimus ir po susirinki-

dari toks paragrafas,

ir rei- 
karė 

vardai
tikra 

padėta

neprisirašė.

rengė LT. Namo draugija.
*****

Susitvėrė “Jaunų vyrų i 
gimnastikos kliubas”. Narių' 
susirašė 19. Pirmininku iš

192 
Akto

riai suloš veikalą “Kerštin
ga Meilė.” Taipgi bus Įvai
rių pamarginimų.

LIETUVIŠKA APTIEKA

APTIEKA
Žemiau paminėtas gyduoles galima 

apturėti per pačtą:
Nuo reumatizmo ....................... $1.00
Kraujo Valytojas .......................... 1.00
Vidurių Valytojas ........................ 1.00
Vidurių Reguliatorius................. 50c.
Trojanka 25 c., 50 c., ir $1.00.

Ir visokias kitokias gyduoles nuo 
visokių ligų, kurios čia dar nepami
nėtos, galima gauti per pačtą.

P. A. URBONAVIČIUS, 
151 METROPOLITAN AVĖ.

BROOKLYN, N. Y. ,

TEATRAS IR BALIUS!
Rengia LSS. U-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, kaip 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 kalėjiman 
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 
gaus 1 egz. “Naujiosios Gadynės” ir 35 c. tikietą, Raud.

LSS. 11 kp.

*sakyta, kad jos nariai yrai SCRANTON, PA. 
įliuosi nuo tikibinių dalykb-'Atsišaukimas i vietos 

apiclinkių lietuvius.
Draugai ir draugės! Šian-((n 

dien negalima surasti tokį ,na 
f 'sukūlė didžiausi"lermaTPir- darbininką, kuris nedejuotų, 

j vieną draugystę, 
.mot galima 
ir svetainę padidinti.

Tokiu būdu jų niekas negali; 
priverst dalyvauti toj para-;

Karštieji ka-!

n
■ Geistina butu, kad šios abi- ?

Girdėjau kalbant draugas kalikai pasijuto 
ir apie Sąjungos namą.

rinktas J. Jocis, sekrt. —A. Mallau- kad draugai 
i neatsiliks nuo kitų.

K. Barauskis.

mininkas. už betvarkės kč-;,kad viskas pabrango ir ne- 
Įima juos nubaudė .

'detu darbuotis dėl visuome- 
, susivienytu

Tuo-
butų lengviaugali su savo alga pragyven- • 

ti. Suprantama, kad pageri
nus savo būvį, reikalinga or
ganizuotis ir kovoti su tais, 

ir
Jus

Kazimiero draugystės eina 
__ i 

" p kurie viską brangina 
tokiu geru laiku, kai]) So.'s^li įnirtę ant laisvesnių, jpnuclžia darbininkus 

.-i^ ; “ 'ypatingai ant pirmininko izin°te gerai, kad-Lietuvių
[kuris, pasiremdamas kon- Socialistų SąjungJ lovojo ir i 

' ' ‘ ‘ kovoja su tais, Mule spau-'
Tuo pradėjo" leisti (tzia darbininkė. Sąjungos t 
, būk pirmininkas kuopa randasi r musų mie-i t L>tllvnQ nnriorimn 

ūu'Hip-vsto tt ;ste. Kurie nonte kovoti uz a])lc Laetinos padėjimą, ka- 
nagerinima sam būvio, atei-jrul baisenybes, lietuviu ver
kit ir prisfra^kit prie kno-'P?1; ,r T:np.Q’i kvietė su
pos. Socialist kuopos susi- ^irinkusius aukuoti LŠL. 
lenkimai būu po pirmo ir 
15 kiekvienonėnesio pirmo
je pėtnyčiost anglu sociali-

o
<*►[dideli ginčai ir net peštynių 

Turbūt, dabar niekur nėra'kuvo. Mat, fanatikai , . -i .t -i L-i,, i 4xAi,.4n ,
Bethleheme. Gal jūs paklau-’ypatingai ant 

'site kodėl? Todėl, kad čio-!
nai yra dirbama karės a- Įstitucija, labai teisingai pa- 
municija, taigi darbai eina .se^^- 1pradėjo 1
perkūniškai. Na, o kad paskalas.
darbai eina, tai jau mes:^9vogęs draugystę ir 1.1, 

[įpratę sakyt, kad geri lai- išrinkta komisija per- 
kai. O ka mes paisome, kad šiurejimin draugystes tur-

Jo ir visos tos paskalos pa- 
irodė neteisingomis.

Ur-Gur-Daugi.

CARNEGIE,

kalbos APLA.,3 kuopos. Kai 
bėjo svečiai is Lietuvos, rir-

v

su- .9 .pragyvenimas pakilo augs-, 
ičiau, kai]) mūsų uždarbis iš-, 
įneša, bet dirbame ir džiau
giamės, kad geri laikai.

Šiais metais So. Bethlehe-; 
Kalbėtojas pne nekurie gyvenimo reik-' 

. kaip kalbos, kuriose kalbėjo IW. 
ypač iW. unijos narys Geležėlė, 
namų Plakatuose buvo garsinta. 

M :savininkai naudojasi proga, kad kalbėtojas paaiškins, 
Dabar darbininkų yra nri- [kai]) darbininkai dirbdami 1 
važiavę tiek, kad neužten- įgali gauti $5 į dieną. Žmo- j 
ka gyvenimui namų, taigi, nių susirinko pilna 

savininkai, pasinaudodami tainė ir nekantriai , saus
tuomi, kelia nesvietiškas ką čia kalbėtojas pasakys.; ’ k’
vendas. Taip ir kiti gyveni- Kalbėtojas, atsistoję ant 
mo reikmenįs baisiai pa- pagrindų, pirmiausiai pasi- 
brangę. Visi darbininkų iš- gyrė, jog pirmiaus bu- 
naudotojai lupa nuo tų vęs socialistu ir tokiu būdu 
vargšų kiek įmanydami, davė publikai suprasti, 
Mat, sako, jusdabar gerai pie ką jis kalbės^ Per 
uždirbat, 
mums, 
buržuazija gieda 
dievui ant 
Ch. Shwabui
Jie Shwab’ą laiko didžiausiu 
genijum. Kvailiai turėtų 
garbint kariaujančias vals
tybes, o ne Chas. Shwab, 
ir Dievą. , „ . . . . _____ .

Dabartiniu laiku ir lietu- pitalistus privers suteikt ge-' draugyslkuri veikime už- 
vių skaitlius čionai pasididi- resnos darbo sąlygas, bet ;ima pin vietą. Jau šeši 
no, bet viešas veikimas vi- ir paims į savo rankas visą [metai piinko, kaip ji turi 
sai apmiręs. Girdėjau, kad privatinę nuosavybę. Ant pasistač savo svetainę, 
LSS. 31 kp. šią žiemą ren- galo pasakė, jeigu darbinin- kuri ka^o $5.000 ir dabar 
giasi ir prie smarkesnio kai susiorganizuos, tuomet už ją vjs išmokėta. Jeigri 
veikimo. Taip pat manoma kiek tik jie algos reikalaus, kur išk 
suorganizuot Lietuvių Dar- .kapitalistai turės jiems duo-'draugyipirmoji prisideda 
- - -- su auk6. Taipgi rėmė ir

Pabaigus jau kalbėti, bu-Įremia V* naudingas drau-

Čiužas, fin. sekrt. — B. 
Brown ir iždininkas — K. 
Baniulis. Išrinktieji i valdv- 
bą žmonės —pirmeiviai, bet'SO. BETHLEHEM, 
ką jie veiks toliau, neži- i 
nia. Pažiūrėsime.

*****
Girdėjau, kad bandoma 

sutverti ir lietuvių republi- 
konų kliubas; mat, jau at
sirado ir lietuviškų politi
kierių.

Well... Kažin kada 
kiai“ pamatys reikalą
tvert savo atskirą kliubą

*****
Gruodžio 20 d. kalbėjo M.; 

Duseviče;. prakalbas rengė Į
L. T. Namas. - - -
buvo užkviestas skaityt pre-'menįs pakilo daugiau, 
lekciją, bet dėlei mažo atsi- ant 100 nuošimčių, 
lankymo žmonių, tik pasakė'namų rondos. Mat, 
trumpą prakalbą. Drg. 
Duseviče turi paskaitą te
moje “Medegos keitimasis”, 
kurią skaitys kitą sykį.

Gruodžio 2 2d. buvo kon
certas LMD. Choro. Cho
ras, po vadovyste komp. M. 
Petrausko, puikiai padaina
vo; taip pat buvo solistų ir 
muzikos gabalėlių, o prie 
to visko, drg. J. B. Smel- 
storius pasakė prakalbą. 
Publikos atsilankė nedaug.

*****
Gruodžio 24, buvo vaikų 

“Žiburėlio” koncertas —eg
laitė. Man rodosi, kad komp.
M. Petrauskas (jis tuo 
kone, vadovavo) geriau iš
lavino vaikus, negu didelius, 
—vaikų koncertas žmonėms 
labiau patiko. Publikos buvo 
labai daug; aukų surinkta 
$10.90. Reikia pastebėt, kad 
publika lankosi labiau ten, 
kur įžanga už dyką. Nors 
Montello j žmonės gerai už
dirba, bet pinigus pralei
džia kur nors kitur, o ant 
parengimų mėgsta lankytis 
uždyką. Jei šiame koncerte 
kiekvienas atsilankęs butų 
davęs nors po 5c., tai vis 
būtų sumetę apie $30.00.,nes 
daug buvo publikos.

u. J. A. Svyrūnėlis.1

N. S. PITTSBURGH, PA.
10 d. gruodžio buvo pra

mok s-
juos

DYKAI! DYKAI!
Aš iSlrn”ki>> dnntis bo skausmo ir voltui tie 

kuriu duoda taisyti ir naujus indėli.

v'isuka"ARbeAS Skausme
Ne kiekvienas dantistas moka np»i<>iti su da 
tiulis .• :nkiani atsitikime, tankiai siunčia y \ 
specialistų. i)r. Chas Icschbeig yra gerai . t 
i.urnas kaipo specialistas ir įvairiose atsitiw-

i. Ateik ir duok ižegzaminuot. Informacijos dykai. Mane 
to aul.s'j su ihibeltava apačia. Visas dxrb»s gv-.rantuotos

Guzas ir kokainas vartojamas pagal prikalti.
9 A. M. iki 9
lt >mi« i’uo 9 A. M. iki 1 P. Iii.

M. Pėtnyčiems nuo? A.M. iki 6 P.

• ' P

> • iunėiamn pn.»
ra 22 l.arj'n č.\ ... _........

k.. Mokestis ant ne<b liu.
Ofiso valandos: n:i>.

Ned
CHAS TESCHBEPG, D. D. S., lietuviškas.

> (.U-finci kan’pes Union Avenue, Brooklyn, i
Kalba Lietuviškai. Lei.kišl

SVARBU KIEKVIENAM

Žinokit, kad daugiausia galvos sk.au- į 
dėjimas paeina nuo akių. Vienintv-^ 
h vaistai, tai yra moksliškai pritaikin
ti akiniai.

l)r. Ii. A. Medoff’as atsidavęs tam 
tikslui ir savo atsidavimu kiekvienam

| Ant galo kalbėjo senelė 
Žemaitė. Vaizdžiai papasa
kojo pabėgėlių vargus ir tt.

Publikos susirinko gana 
daug, bet aukų surinkta vi

sus vietos ' apiclinkių lie- s^škai mažai. Gal už tai, kad 
, tuvius kvieame atslankyt. P^Jmlbos huvo r _ 
| LSS. 2 k>pa ir knygynas tu o jaus po Kalėdų.
rengia visdas pramogas, j Aukautojų vardai: J. Gal- 

Kunigausko ^inas — $3-00; J. Ramanau- 
skas, V. Ramanauskas, Lu- 
košaitis, F. Jankauskas — 
po $1.00; J. Šadbaris, A., 
Baranauskas, F. Šepetienė, 
J. Gataveckienė — po 50c. 
Viso su smulkiomis surin
kta $12.89.

227 No. Waaington
; ant trečių lou. Ten ran da- 

si ir SL. Kygynas, kuria
me galima inti pasiskaity
ti visokių 'lygų. Todėl vi
sus vietos ' ;

avė

surengtos

sve- I
laukė,

(. svetainėje,aipgi bus pui
kus balius’radžia 7:30 vai. 
vakare.

f. P. Antanaitis.
a- 

visa 
tai atiduokite laiką agitavo už IWW. uni- 

Viso Bethlehemo ją, nes, girdi, niekas darbi-
Garbė ninku negalės išvaduoti iš 

po kapitalizmo jungo, kaip 
tik IWW. unija. Kapitalis
tus perstatė tokiais, kaip ga
lėjo. Paskui kvietė žmones 
organizuotis ir sakė, kada 
visi darbininkai susiorga- žiui.
inizuos, tuomet jie ne tik ka-j Randa Lietuvos Sūnų

augštybių, o 
ant žemės.”

WILMIDING, PA.
Iš musiniestelio labai 

mažai mati koresponden
cijų, nors tuviai darbuoja
si gana slrkiai. Vadinasi, 
jie nemėia girtis. “Lietu
vių Dien surinko, rodos, 
$370.00 ivarde LŠF. pa
siuntė Arikos Raud. Kry-

vinskas, J. Galginas — po 
$1.00; J. Augštkalnis, A. 
Ramanauskas, J. Gatavec- 
kas, F. Jankauskas — po 
50 c., Viso su smulkiomis su
rinkta $5.20.

J. Galginas.

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

DR. H. MEDOFF
Akinių specialistas 

ir Aptiekorius
500 GRAND STREF

Kampas Union Avė., Brookly

Patarimą suteikiu už d 
niai prisirašo jeigu butin 
kalingi DR. H. A

giasi ir prie
streikas,

bininkų Literatūros Drau- ti. 
gijos kuopą. Tik, draugai, | 
greičiau prie darbo,greičiau prie darbo, neati- ,vo užklausta, ar darbininkai gystes Hsokius sumany- 
dėliokite to, ka jau sykį gali ką nors laimėti; iškovo-j mus. Jfevętainėj be jokio 
sumanėt, bet vikdykite gy-‘ darni didesnes algas, jeigu atlygirl laiko susirinki-j 
veniman. kapitalistai turės jiems duo-! mus šflraugystės bei j

Sugrjžėlis. ,ti. IkuopofLA 42 kuopa, Į

TORRINGTON, CT.
21 d. gruodžio buvo pra

kalbos šv. Vincento drau
gystės. Rengta prakalbos 
tuo tikslu, kad parinkus au
kų nukentėjusiems nuo ka
rės. Kalbėjo dr. Bielskis. 
Publikos atsilankė neper- 
daugiausiai, bet ir tos kal
bėtojas neužganėdino. Aukų 
surinkta 40 dolerių su cen
tais. Tik daugelis aukuoto
ji! labai pyksta ant rengė
jų, kad jie visas aukas ati
davė kalbėtojui.

aukas ati-

Atydai Lietuvių 
tURINčIUS GIMINES TOSE GUBERNL 

, KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI
Per mūią banką galite pagelbsti eave giminiau h«J pa 

mieme užln>teee rieto b e vokiečiais. Męs turime

Sutartį su Vokie ”os Banka
Barlina, todtl galime persiąstl pinigus | tas vietas aut sumos a.- 
augžčiau 800 markių (apie r25 rubliai).

MŪSŲ BANKAS PO JTtOT,ATINB VALDŽIOS PRIEŽIU1A. 
TODfiL TAVO PINIGAI GVARANTUOTI.

Norėdami gauti daugiau informacijų krelpkitos ypatižkaJ ar ra- 
iyklto laliką pas

HENRIKAS C. ZARO, Bankieriu* 
Metropolitan Saving Bank Building

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



Sveikata

energija

su

nes

\

gali Luti sumažinamos. Sk.iil 
Jo laiku suteiktu pataliniu ir

— Aš vežiuosi ne šunį,

Kosulys 
dažniausia buna įki- 
rejusiu apsireiškimu 
ligose, kaip: pažan- 
džių uždegimas, in
fluenza arba mėšlun- 
ginis krupas. Kad 
sulaikyti kosulį ir 
palengvinti slogoms, 
patariama vartoti

Vardas ir jiavardė
PHsfijskH Šitą
DR. J. RUSSELL PRICE CO., L. 50:

I’.r:t ilgus Daktarai: Mclil.'in mr.i pačta, jusli brangią rncdikališk nygr

Kaina: 25 in 50c

Scveros 
Lietuviškas 
Kalendorius
1917 nietnins jau 
utspnuzdintns ir 
gatavas išsiunti
nėti. Reikalauk 
.iptiekoj arba ra- 
Syk tiesiog mums, 
o mes mielai pa
siųsimo

Dovanai

l’rivoma nptiokose reikalauti tiktai Severos Gyduolių, saugoties 
tinųjų arliu falsifikacijų ir visuomet pasakyti firmos vardų: ‘‘Sex 
prie kiekvieno pirkimo. Jei vietos uptiekoj negalima guuti, užsakius 
jaus bus pasiųstu.

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Io Kj
urr.wM—’wiirntii i—

ORAKULO PATARIMAI.

musų 
vieną

Klausimas.— Šanovnas
panic Orakule! Girdėjau, 
kad tu labai kytras asmuo 
ir visiems atsakai smart 
kveščinus, taigi, ar nega
lėtum pavirozyt ir 
Eastono cicilistams
labai svarbų klausimą apie 
dukaunas asabas ir dievą. 
Štai jis, klausyk gerai au
sis ištempęs: Kada čia gar
susis kunigas Mockus sakė 
prakalbas ir biblijos balalai
komis sukritikavo katalikų 
dievą, (Ar dievas su Mo
ckumi stojo į diskusijas? — 
Orakulas.) Mūsų vyčiai, 
kaip juos čia vadina Ry
čiai, ir karštieji katalikai, 
matydami tokį pavojų sa
vam dievui, nubėgo ir aps
kundė majorui, būk kun. 
Mockus jų visogalingiausį 
dievą keikiąs, prašydami, 
kad majoras Mockų nu
baustu arba nors uždraus
tų toliaus jam čia kalbėt. 
Taigi čia tarpe musų cicili- 
stu ir kilo klausmas, kodėl 
katalikai nenubėgo apskųst 
Mockų pačiam Dievui, bet į- 
skundė majorui? Lauksiu 
atsakymo. Tavo viernas ke
li ega.

Atsakymas:— šventraštis 
sako, kad dievas yra viso- 
galintis, visuresantis, nei 
keno nematomas, bet kuni
gu pardavinėjamas jvairio- 

kainomis. Katalikai 
w;o žodžiams tiki, 

negali matyti net 
kuomet ji pas ku- 

vrka, užmokėda
ma kainą.

• • v — • •
no išėjimo

pas ma- 
taliku die- 
' įrašydami

i dievas toks daik-
> niekas nemato, 
pats ir nepajiegia

.i tų, kurie šmei-

itiškai žmones bausti, 
t, be abejo ir kuni- 

.ms nesiduotų pardavinė- 
i Įvairiomis kainomis.

Kl. — Didis daktare Ora
kule! (Aš negydau, tik pa
tarimus duodu ir meldžiu 
manęs nepravardžiuoti! — 
Or.) Mūsų, Montello, Mass., 
vietos Sandoros kuopa ser
ga sunkia liga ir 
daiktas, kad greitu 
i

galimas 
laiku 

• užries. Ar negalėtum
'• receptą, kad ją su- 

? Jeigu tu, Oraku- 
ūsi į pagelbą, tuo- 

kuopa gali die- 
dduoti. Laukiu 

Ibos.
B. Sandorietis. 

s. — Kadangi 
ikimas 
patarimų, 

uas esu ir 
išklausyti.

, kad. kuopa
.ų, bet* pradėtų šok- 
kad pirmiau šoko 

nieji tvėrėjai, pada- 
taip: paimkite vie- 

arą vėjo ir sutarkuoki-

‘ tū
tavo 
Jei-

ną
te, paskui padžiovinkite tris 
svarus ledo, pridėkite penkis 
svarus tautiškai patriotiš-

JUOKŲ
KĄSNELIAI

Kepurė nesilaikytų.
— Žinai ką, mašinos pa

dėjimas geresnis, negu žmo-

— Kodėl tu taip manai?
— Mašina, kaip ir žmo

gus, susideda iš įvairių da
lių, tik skirtumas tame, kad

būtum šriubais susukai iotas, 
tuomet einant gult,

šriubuoti ir atskirai 
ti. Tokiu būdu nors žmoni
škai pasilsėtum!

lėtų išeiti daug nesmagumų. 
Daleiskime, tu vakare tru-

kojas numetei į vieną kei
tę, rankas j kitą, galva i

besiskubindamas prie

ton kojos, 
išeitu ?

Laiko savo žodi.
Moteris,, kalbėdama 

vaikinu, sako:

Ii
Vie
vio-.

tuo
ktu- 
ant

dėti.
—Kame dalykas? —klau

sia vaikinas.
— Matai, aš savo vvrui

— Prakeiktos pirštinės, 
jau valanda laiko, kaip kan- 
knuosi ir negaliu užmauti 
ant rankos, mažos pasidarė.

— Kodėl jos sumažėjo?
— Mat, vakar jas is-

— O šiandien paimk ir 
nusimazgok rankas,, nes jos 
apaugę purvais, Kuomet 
purvus numazgosi, rankos 
sumažės ir galėsi pirštines 
užmauti.

Nori pasivyti.
— Klausyk, man rodosi, 

kad tu jau dešimtą stikliuką 
geri, ar tik nebus per daug? 
Turi atsiminti, kad šiandien 
nauji metai.

—Jeigu ne nauji metai, 
tuomet ne istikliuko neger
čiau.

— Kame priežastis?

patriotas, o pastaroji su 
naujais metais atsiliko net 
ant trylikos dienų. Norėda
mas pavyti Amerikos nau
jus metus, ir suvienyti juos 
su Rusijos, nusprendžiau iš
gerti trylika stikliukų deg
tinės, o paskui papuotauti iš 
priežasties suvienijimo vįe- 
nų naujų metų su kitais.

Vienos veisles.
M o te r i s, važi u o d a m a

traukiniu, vežasi šunį. Kon
duktorius prieina prie jos 
ir sako:

— Gerbiamoji, sykiu su 
savirrų Etinis vežioti uždrau-

kos dvasios, gerai viską su- bet kalę! 
maišykite ir užduokite savo — Tuomet labai atsipra- 

kadkuopos memberiams. Išgėrę šau, nes aš nežinojau 
tu vaistų, už ' trijų dienų‘ir tamsta esate tos pačiostų vaistų, už trijų 

laiškai pasveiks. veislės.

pajiegos 
ir DYKAI

SITAS BRANGUS
VADAS J SVEIKATA

Janio aprašoma aiškioje’, pa prastoje kalboje apie tokias ligas, kaip sifilis arba kraujo užnuodijimas, spuogai, odos ligos, seni mas, nusilpnėjimas ligos lytiškai-šlapimo organų ir kitos ligos, kurios t ir pasako, kaip tos ligos gali Imti pasokmin
ikauduliai, triperis, užkrečiamos ligos, nerviškas silpnu- spermoterea, kvaitulys, pūslės, inkstų ir 

kankina 
ii gydomos tamistosvyrus ir moterisnamuose už labai mažą atlygintina.

šita dykai duodama knyga jums faip-gi pasakys apie musu pasekmingą gy 
dynią tokiu ligų, kaip pilvo bei jaknų negalės, tulžingumas, prietvarins, raudonoji gysla, reumatizmas, kataras, dusulys ir panašios ligos.

AR TAMISTA KENTI
nuo skaudėjimų strėnose; nuo skandžiu ir skaiidam-iy 
dėjimo; nuo apetito mist o.ji imi; nuo apmigusio pilvo;
nuo vėmimo; nuo tulžingumo užpoiilimu; nuo u pilmigl o 
nuo negalėjimo miegoti; nuo blogu sapnu, r esi sil 
nervingas, piktas bei greitai užgaunamas, nuilsės ir

nuo

Ar
Ar

ėsi nusiminęs, nulindęs ir ar turi širdg- lą Tie syiu|.luinai nurodo, kad justi kūnas 
blogose sanlygosc ir kad jums reikalinga medikali'-ka priežima ir patarimas. Musn brangi dykai duodama knyga pasakys jums faktus apie tokias ligas, 
h»s ir symptomns. .Ii pasakys jums apie musu gydym.i deki siigiažmimo z.mo- 

nil) į ji.i senu, laiku sveikatą, spėką i; stiprybę ir kaip tapti vyru tarp vyru, 
'lai via sandelis žinios ir užimi i.’erą, sveiku nalai'iiim ir i u I ormaei ms kuriu.-.

brangų vadą i sveikatą ir pn
Knygos
on A Cii il'.oi '■(, r. pino!1''t n f-V

fe
$

**(*-*»
z- '* ' 1

'.UKM

(

mią, p’jikihi pa- 
lonų. tai visadoo 
s į mus. Duoną 

siunčiame ir kitą miestą.

LIETUVIŠKA APTIEKA
Siuoml pranešame, kad savom* daugybe daiktų, reikalingų šlaua 

■•zonui. Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiekų, galim* 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi šito
kių vaistų: 1) MIXTURAS, labai geras nuo kosulio vaikams ir did*- 
IJems, bonka 25c. ORRAPH’AS, Linimentas dėl reumatizmo. B*a- 
ka 25 ir 50c. 8) Tikra lietuviška TREJANKA, baksas 25 Ir M*. 
ŽUVIES TAUKAI, reikalingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 5)* {VAI
RUS VAISTAI DEL ATAUGINIMO PLAUKŲ ir TONIC’AS. 6) 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonos, perfumoa ir 

3 visokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas dėl vl- 
5 durių. Bonka 50c. Kraujo Valytojas — bonka fl.00. Mūsų aptiek*- 

gį u« knlba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atsilas-

i'.’tau <

»

t* kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. _______________________
kytl. Visas persiuntmo lėšas apmokama męa. Siunčiant laišku*, 
galima siųsti pinigais arba ištampomi*.

I. SHAPIRO, Liafcisviik au Aptiekoriui
41 80. 2nd Street, kampan Union ku

Skyrius: 746 Drigga Ava., kampaa 2nd St., Brooklyn, N. Y.

AR '''''

GAR
—    -1 ..1,

Kept'. g<-riau.J><I du:.'-.’ iŠ 1
i __

/< X, i Turėdami »:•;ik j no: s užša
Cystų rūgi r. t Ų n ■ 1 i

Lyti ų i- noreldami valgyti

riau- tus 
joms ir 
liams *

F. MASIULEVi'CmS ir SUKAI, Savininkai.
209 6EDF0B0 AVĖ, (Tel. 2876 Greenpoint) BROOKLYN, N. Y.

SERGAKWd AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ Iš 
PRIEŽASTIES LIGOS?

metas po metui 
;;< rgančių žmonių.

ingy tižiau, u.:. Jeigu 
vartojant tės nuo- 

» nelauk- 
i sunran-

Gatvė ir Noč

LIETUVIAI! o

M

C’l Hjitlwkrt
$>•

f Jonas MATHUSf
SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALl.

IIOTTMbL

į Nusipirk gerus ir tvirtus čeierykus

i po dienai
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Sutaiaau rorent-.* didt'aunla 
atyda, nežiūrint, ar tla recepiai 
Lietuvon -r Amerikos 
Jai vienatinė lietuviška
Bostone ir MaaHvrhuset.ta valstijoj. (
Gyduolių galit gaut, kokio* tik pa- ? 
Manly yra vartvjAmoR. Galit rei- ( 
kalant per iaiškua, o prlslųoiu < 
f»r axpregą.

K, aiDLAUSKAS,
Aptiekoriu* ir Savininkas

2Tfi Broadway, kamp. C Stroal
8OUTH BOSTON. MASS.

T*1. So. Boston 2.1014 ir

I EISINGIAUS1A ir GERL 
LIKTU V14ISA

a p m i r v
Z "L .1 L A. L..1 1

, Miestas................................................................................................V.’i fiH
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SEVERA’S

Tbl. BŽ5 Gr«*np*mt.

!lL arjurai

LWMNirtmrH«

ONIAUSIA UŽEIGOS“
VIETA PAS

-

nW

fil S. 2nd St,
BROOKLYN, N. 7,

Severa 
Gothard

[ Sever. 
Gothanli)

Aliejus

Yra žino mite k- 
zienuo.se ninse, 
kailio paritins 
linitnentas titi 
sopančias ns, 
ypač gimus iŠ 
reninu tizino.jr- 
siAaldy m<> į>a 
uždegimo. ir 
50c.

rn r'Mww.l

22 9 B E D F O R D 4AĄv E “ i
TV-'—Pampas' north . 4X2» G ATveaįk    .
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PAGAL NAUJĄ BUDĄ GREIT.GALIU SUJIEŠKOT JUS GIMI
NES, VIETOSE, UŽIMTOSE VOKIEČIAIS, ARBA RUSIJOJE.

Reikalaudami informacijų [dėkite štampą už 2 centu.
Pabėgėliam nuo karės nusiunčiu pinigus ir laiškus nes per mano 
Bankų galiu siųst j visas vietas, užimtas vokiečiais, e tikrai nu- 

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

pinigus ir laiškus per innno Banką.
Kas norite atsiimt savo giminea į Ameriką, kreipkitės prie mane. 
Taipogi parduodu LAIVAKORTES - šiFKORTES ant visų linijų 
ir geriausių laivų.
Kas nori pasidėt savo pinigus J Bankų, tai aš moku 4 nuošimti 

ir galite gaut savo pinigus atgal ant kožno pareikalavimo.
Mano bankoB yra gvarantuotoa, per Nev Yorko ateitą, užtat jfi« 
pinigai užtikrinti.
Parduodu farnias, lotus Ir nainna. Padarau ir užtvirtinu visokiu* 

dokuinentuH-raštuH ir išjieškau dali 
Padarau i

VISOKIOS
Kreipkitės šiuo adresu:

tiiH-rastuH ir išjiešknu daliA 
apdraudininu (Insurance) gyvasties, nuo ugnl««, ir tt. 
RODOS-PATA RIMAI DOVANA).

BANKER JOHN KOVAIS
15* VUNTON AVĖ.,36 Gi and Street, maspetu, l. i. n. y.

Borough *f Brooklyn.

lem

Tėmyk, nes irautuvę 
perkrauščiau uo 109 
Grand Street, p> numeriu 
157 Grand Streę.

J. MARTINAMS
157 GRANIS" 

BROOKLYN

GERIAUSJA8 0I1WM HMM 1 
> IR SVARIAUSIAS t8AU«. & 

NAS VISAM' 80. į 
BOSTONE. *

na»I ir užkandžiai. Patu,mari- .$ 

man prielanku*. AUilankykit«,$.t 
* p*ruitikrin«it«.

JONAS MATHUS i 

(Liatuvin Savlninka*)
§42—$44 W. Broadway jį

So. Boston,.
(Dešimt* šlnganlų nu« IJ*tuv!^ 
Labdaryutėa Drau^ijcsi

Ulf
avam^vyn wt.wmmhmm

'■•’Vt

NEWARKO
AKUŠERKA

SS . r3£j V iŠ ęs
81 BALSAM FOR LUN6 I

(SEVEROS BALSAMAS PLAUČIAMS)
Tuoju gydymo bildu gali naudoties ne tik suaugu'i, 
bet ir vaikai. Net mažiausias kūdikis gali apturėlt- 
leugvinima. Taigi vartok tuos vaisius nuo kosulio.> 
sišaldymo, užkimimo, m*di11erinės gerklės skaudėj, 
kosulio, gimusio iš pažaudžių uždegimo ir nuo iufi- 
tinio kosulio.

«<>> i." ii mm——twwi'r 'i«i nr ii—iiwr.'i

Mokslo Nereikia Jiešbtl
neito, kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglų kalbų, arit^ b 
H^tuviU kalbos gramatikų savo namuose liuosame laike. Visi 

Nurodymai ir knyga DYKAI. įdėk stempą. Adresas’

griuviu Koresooudencijiue Mokykla, 1327 N. Robey SL.

ANDES 
a!: rs, kų da- 
,>'i ir paaiš- 
goi 20 metų 
ausi, mis pa- 
Ipnėįimą, už- 
širdięs, plau-

nervų <r lytiškų ligų 
• i : i’pmtą elektrišką 

i. ‘ per kurią 
Ne kiekvienas 
ūpai alus, dėl 
Chen.iškas iš- 
Neatidčliokite 

teoieu ateikite pas

po j>:e<ų
Lexingl

DENTSTAS
Gvarantuota ant 20 metų

Uždėjimas kepuraitės 22 k. ...
Užplornba vi man 50 c. ir augičian.

Išvalymas ... ....................................... 50c.
NžpiombHvimaa auksu .............

Skaudantį dantį duok ištraukti 
ryte, o vakare apžiūrėt.

Sanitary Dental Parlor
307 Bedford Ave. Tarpe 2-r®« Ir 

1-moH gatvių. 
BROOKLYN, N. Y. 

Kalbame lietuviškai.

Pabaigusi Imperatrlca MariJ A- 
kušerkų mokyklą Peterburge ir 
Dipliomuota New Jersey valsti
joj. Turiu puikias pasekmes 
praktikoje prie gymdlmo, taip
gi gerai apsipažinus su sipto- 
mals visų moteriškų ligų ir rei
kalui esant, galit* gauti patar
navimą.

O. STROLIENt
Jaaniškaiti

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

8052

A. SHRUPSKI
mus galit* gauti ak«- 

atluuai* alaus, puiki** dtrCI- 
utEfi ir ūkanam vyn*. P&- 
taraaviiaiaa puikiausias, tA- 
»lkii«t, • yersitikrinaite.

TREJOS DEVVNERIOS

TREJANKA
cti

(U
M

bO 
C

d

<D

DAUNOROS trejank® yra tfkral 
lietuviška. Saugokitės padirbi- 
mų~imitacijų.

DAUNORUS trejanka, t. y. trejos 
devynerios, tai ištikimiausias 
Lietuvių draugas-gydytojas vi
sose nuga lesa bei ligose.

DAUNORUS trejanką reikalaukit 
prisiųsdami 35c. Y"?’?1 1 ženkleliais (markėm)

o
Vi

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

REIKALAUKIT radarni, kokių norite nemažiau kaip už 2Sc. 
hua jums prisiųsta.

zienuo.se


I

LAISVĖ

ATSKAITA LŠF. FINAN
SŲ SEKRETORIAUS

nuo Lapkričio 1, 1916 
iki Gruodžio 1, 1916.

Lapkričio 1, 1916 ba - 
lansas ................. $13291.38

Per Liet. N. U. Kliu- 
bą ir per DLK. Vytauto 
Dr-tę, Herrin, Ill. ...$109.12

Per LŠF. skyrių, Gi- 
raradville, Pa. iš Frack
ville, Pa., nuo lietuvių 
dienos ........................ 7.83

Per F. Sirvydas iš 
Clinton, Iowa, nuo lietu
vių dienos.................... 28.25

Per vietines draugys
tes irLSS. kuopą iš 
Great Neck,N. Y. nuo 
lietuvių dienos.........162.45

Per Fred. W. Hollman 
majorą E.St .Louis
Ill. per pasidarbavimą 
progresyvių lietuvių ko
miteto nuo lietuviu die
nos ......................201.29

Per J.S. Vaškevičius 
iš Pittston, Pa., nuo lie
tuviu dienos ir stambios 
aukosnuo St. Rauduve 

10.00, J. S. Vaškevi
čiaus Ž10.00, A. Valinčius 
10.00,S. Budulis $5.00, J. 

^celmokaitis $5.00, J. 
teponkevičius $5.00, S.

Šlekaitis $5.00, M. R. 
Valinčienč $5.00 ir A. 
Rūkas $5.00, viso ... 81.51

Per vietos LŠF. nuo 
lietuviu dienos iš Girard

cester, Mass, nuo SL.
A. 57 kuopos $32.35 ir 
komitetas pridėjo iš iždo 
$131.08, nuo lietuviu 
dienos $36.57.............  200.00

Per K. Skaistį nuo 
draugiško susirinkimo, 
Springfield, 1111...............2.00

Per kun. B. Jankaus
ką lietuvių dienoje per 
mišias šv. Kryžiaus Se
nų Rymo Katalikų baž
nyčioje, Westville, Ill. 20.20

Per vietos LŠF. nuo 
lietuvių dienos, Shenan
doah, Pa., ..............  7.35

(Pabaiga bus.)

re atsibuvo dideliausias soc. 
protesto mitingas. Socialis
tai reikalavo, kad tuojaus 
butų sušauktas Lenkijos 
seimas, išrinktas visuotinu 
balsavimu ir įsteigta lenkų 
valdžia.

Po mitingui buvo susidū
rimų su policija.

Kada tu gimei?

Prisiųsk savo ndresa ir kokiam 
mėnesį tu esi ginies i r 10c. dėl pi'isun- 
timo, o gausi l<ę.yg< !<?, kuri pasakys 
tavo visų gyvenimų, kokis tavo talen
tas, kuom ir kada turi užsiimti, su 
kokia vpata np: 'vesti; kaip auginti 
kūdikius pagal jų menesio planeta. 
Planetos daigte del vyrų ir moterų, 

adresuok:
A. ZVINGILAS

P.O. Box 3232 Boston,Mass.

PORTUGALIJA ANT 
REVOLIUCIJOS 

SLENKSČIO.

Madrid. — Portugalijai 
gręsia badas ir industrialės 
bei finansinės sąlygos kas 
dien eina blogyn ir blogyn. 
Sakoma, kad duonos tai ša
liai užteks tik iki vasario 
men. Trūksta ir anglių. Vi
suomenė vis labiau ir labiau 
protestuoja prieš karę, ku
rion bala žino kodėl Portu
galija įsimaišė.

Daugely vietų kareiviai 
pradeda kilti.

v k!
tfu k ?iuzikai!;:ar. arba Gikorius
tai visiems įtiksi. Išei mokini-
;'K:?; ”r<otu” ('■..! iitf visokiu
» —' *. I:prrC-’i F ■ ‘.pi h;‘:ibąį 8
.C U C ;t' ■>' > • ?. V < r 1 u.

3 U C . u .. ti.keųJ Vz/J'i.!’ iU/l!

K n ■ ' t ■ 7 i • V {><..<’ t! C' ’ i U iu I.GL»
A 5 i i •-. . t ’ .5 ’» : l • / • • ' • • ’ : o a s,

. O . .... L' M.. K r i F'o r

ville, Pa...................... 91.46
Per 224 kuopos S LA. 

iš Bullpitt, III. nuo lietu
viu dienos ................  21.65

LENKŲ SOCIALISTAI 
PROTESTUOJA.

“New Yorker Volkszei- 
tung” praneša, sidyg žo
džiu “Kurjer Poznanski”, 
kad Varšuvos liaudies teat

v-------- --------------- -—o
Į THE MAGIC SHOP. • 
į Virinas Amerikoj lietuvy* uždėjo magijos f 
S dirbtuve. Dirba visok iii stukų daiktus. Jei | 

nori gauti šlakų kat ilo;, i, prisiųsk štampų y 
I ir tuoj gausi. Adresuokite taip: a

THE MAGIC SHOP, !
| P. O. BOX 3C9. HOLBROOK. MASS, f 
,31. — iKM......on..'***<» <• <» “'1|_ ■ O

K. Jokubka, Cicero, 
111. dienos uždarbi au
kauja lietuvių dienai 1.56

Per P. Balčiūnas iš 
Waterloo, Iowa nuo vi
suomenės ................  40.00

Per “Naujienas” nuo 
F. Ženiau-ko varduvių.

! RAUGUOS, KURIOS TURI “LAISVĘ” SAVO ORGANU.
API A. DR-JOS CENTRO VALDY

BOS IR KUOPŲ SEKRETORIŲ 
ADRESAI:

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

West Pullman, Ill. ... 5.75
SLA. 160 kuopa, Do

nora, Pa., lietuviu die
nos auka .............$10.00

Pervietos LŠF. sky
rių nuo lietuviu dienos 
$64.30 ir mm svečių pra
kalbu įžanga $22.65, 
West Frankfort, Ill. .86.95

Per J. Stripeiką nuo 
Liet. Lais. Dr-tės pra
kalbu, Cleveland, Ohio 19.00

Per St. Kunevičius iš 
Peabody, Mass, nuo šv. 
Jurgio Dr-tės ir pelnas 
nuo baliaus.............$100.00

Per aukų rinkėjus iš 
Verden, Ill. ....... 27.37

Nuo The Murray Co.
So. Boston, Mass........ $3.00

Per J. A. Dambraus
ką nuo Springfield, 
Ohio, visuomenės .... 62.00

Per J. šimokaitį nuo 
Faxcraft, Me. lietuvių 
vakarą nuo LSS. 7 kuo
pos prakalbų ir nuo D. 
LK. Gedemino Dr-tės 
susirinkimo, Rochester, 
ter, N. Y..................... 234.00

Nuo E.Pittsburgh, Pa. 
lietuvių dienoje ....... 159.40

L. U. N. Kliubas, 
Rumford, Me. auka .. 25.00 

* Šv. Juozapo Dr-tė su
rinko ir iš iždo aukavo 
$25.00, Hudson ir May
nard, Mass................ 234.32

Nuo lietuvių dienos 
per SLA. 258 kuopą iš 
Lead, So. Dakota ... 78.70

Nuo lietuvių dienos iš 
New Kensington, Pa. 
nėr vietos komitetą 47.75

Per M. Rapenis nuo ve
stuvių F. Belunas su D. 
Užaite, Worcester, 
Mass.......................... 11.81

Per lit ‘■uvių dienos ko- ; 
ą nuo lietuvių die- 

laston, Pa..... 45.80
vietos komitetą 
''tuvių dienos,

Colo............. 20.00,
skyrių, Wor- j

Centro pirminink. J. M. Maskeliūnas, 
2025 Colwell st., Pittsburgh, Pa. 

Pirmininko pagelb. J. A. Rūkas 
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. Urnežis, 1429 Reedsdale St., 
P. S. Pittsburgh, Pa.
W. Markūnas,
2120 Forbes St., Pittsburgt, 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.

Centro Valdyba.
Pirmininkas J. Jakimavičius,

183 Roebling st. Brooklyn, N. Y. 
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. Sirgcdas, 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 raštinin. P. Petčiulis, 

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

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, 69 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 —lOth Str.
Finansų rašt. J. Waičis,

1320 Lincoln st, Waukegan, III.
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.
Pagelblninkas J. Wardauskas, 

1448 Jackson st. Waukegan, III. 
Susirinkimai atsibwna kas trečia 

nedėlia kiekvieno mėnesio 2 vai. po 
■iety Liuoaybis svetainėj, SOI—8th 
St., & Sheridan Rd. Wankegaa, Ill.

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

Viršininkų adresai: 
Pirmininkas F. Raškevičia, 

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

535 Island Ave.
Protokolu raštininkas O. Užbaliutė, 

622 Hulin St.
Finansų 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 pirmų nedėl- 
dienį, kiekvieno mėnesio, 1010 So. 
Main St., 2 vai. po pietų.

DRAUGIJA SUNŲ IR DUKTERŲ 
MELROSE PARK, ILL.

Pirmininkas K Jankauskas,
P. O. Box 749, Melrose Park, III. 

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

Protokolų raštin. A lek. 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 trečių 
savaitę kiekvieno menesio Frank and 
James svetainėj, 23-čia Avė. ir Lake 
gatvė, apie 1 vai. po pietų.

AETUVIŲ PAŠELPINES DR-STĖS 
“LAISVĖ”, EASTON, PA.

Viršininkų adresai.
Prezidentas L. Barkis,

668 Northampton St, Easton, Pa. 
Prez. pagelbin. 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 pirmų 

pėtnyčią kiekvieno mėnesio anglų so
cialistų rujme po Nr. 439 Northamp- 
ton St, Easton, Pa.

-a.

-MITO'.-“’’’*’"

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

Turi dolerį ir gali būti savininku gramafono

JIo. 85. Columbia Grafeweh'., kurį ma
tai čionai u.nt pnvelkuluko re
kordai sudedami pagal numerius, 
taip kad paapaudua gotikų au
tomatiškai ištstuniiu rekordą. 
Padarytas iš raudonmedžio (ma
hogany), brangaus išdarbio, aug- 
ščio 42 coliai, 19X21. Galima 
Hudėt 45 rekordai.

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

No. 26. Colujsftblsi Gru^onola. Pada- 
rtyvj <š raueiilnmodilo. nol.Ria*. 
išdabintais. Didumo 1Š|X15|.

Kaina ..................  $25.00

Iiitimyklt! Galima Įgyt labai gerą 
grafefeną ■■ 11 dainų tik už |15.M. 
už kurį turėtum mokėt 25 dol. Parduo
damo taip’pigiai jtodėl, kad geriaulpasi- 
garsinus.

Ruikalaukit katalogo.___________

|

Naujausio išradimo vargonus.

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

xdetuxJSkl rekordai įvairių šoklų ir 
dainų. (K»lp matote ant paveikslėlio 
— klumpakojis).
E 2397) Klumpakojį#

) Kokletka Polka Ir kluanpa- 
kojia.

® 2860. Varpelis. Vairas Dr. Kudirka, 
mielas. Polka

K 2581. Grr žioji. Pe'k*.
Pavasario rytas. Valeaa.

JT. 2582. Kalnų aukštumas. Valeaa.
” Kariškas maršas, 

E 2706. žemaičių Polka.
” Gudri. Mazurka.

Ir daugybė kitokių Hetnrlikų, 
aiškų, lenkiškų rekordų.

Ne. (0 H. Columbia Grafoaola. Pada
rytas iš aaks-arŽBole medžio, 
kaip kablaet taip ir triaba.

Kaina ........   $60.00

.75 Tokio pat išdarbio kaip eim
85 didžio ir pločio, tiktai85
be sunumeravimo rekordų 
automatiško išmetimo,

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

No. KO. Columbia Grafonola, 
rinktinio raudonmedžio ir 
kuolo paikiai ill puotas, 

ir 18 col. aagiMe.
Kaina .................. $50.fy

No. 1 8. Columbia Grafoaola. ▲»• 
iuolinlo labai gorai padarytas, »> 

s n am all uotas Žaliais ar raadoaato 
ruožais, metalini traba.

Kaina ..................  $25.90
No. 4. Improved Roy L Veik teka 

kaip No. 1 bet bisU didoo* 
■is, pagoriata maMni ija. tsi* 
mis spręstinomis, arsvoltels 
141 eolių pločio ir 7| aagHio.

Kaina ..................  $354
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 priež isties kraustimosi, negavote 
užsisakimus į laiką. Dabar bus visiems išpildyti užsisakymai į laiką.

I CIRDFS 170 Grand Stree‘> Brookly,,> N- T•Je TEL. 4659 QREENPOINT

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 mėne

sio 1-mų ir 3-čių nedėldienį, 1-mų va
landų po pietų, Sallel salėje, kampas 
E. Main ir N. Morrison avė. Collins
ville, Ill.

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., Jieėius, 
67 Stagg St., Broklyn, N. Y.

Iždninkas Kazimieras Šimkus,

LIETUVIŲ BROLIŲ DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI,

Pirmininkas G. K. Budris, 
1231 Cherry Str.

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

Raštininkas A. Vegela 
1029į Lockwood avė.

Turtų sekret. S Gelumbauskas,
920 Jackson Str.

Iždininkas J. J. Juozapavičia,
921 Herrick Avė.

Iždo Globojai: A. Pukteris, 
444 Park View, 

” M. Kavaliauskas, 
1339 Center Str.

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

DRAUGYSTE 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. Morkls, 

255 Bond Str.

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.

VALDYBA CTDD. MIRTOS 
CLEVELAND, OHIO.

Pirmininkas D. Petrauskas,
1600 Oregon Avanaa

Vice Pirm. T. Rimkus,
1062 Ansel rd.

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

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

Iždininkas T. Neura,
2202 Hamilton Ava.

Kasos globėja V. IvonauF.lduti,
1452 E. 33rd Str.

Dainų repeticijoa atsibuna kiek

viena sėrėda, nuo 7:30 vakn ant 
Schwab svetainės, 6131 St C<alr ava* 
Mėnesiniai susirinkimai atsibuna kas 
trečių pėtnyčių kiekvieno menasi#, 
nuo 7:30 vai. vakar, ant Schwai sve
tainės. 6131 St Clair ava. Knyrymaa 
randasi Neuros krautuvėje, 2047 Ha
milton avė. Knygos išduodamos kie
kvieną Panedėlio vakarą, nuo 7:8t ▼. 
vi kare.

Knygius Pranas Tumocas, 
3570 E. 72 St

iP«baigusi kursą Womans Mo4lc»- 
College, Baltimore, Md.

PcsekmlnRnl atlieka savo
Tlm<
page, w

Akušerka
»»*•*>>*

BUtoikla visokias rodfc* ( 
«e moterų ilgose

6 Lotini



LAISVB

VIETINI? ę ^INinę gijų Pramo&ose> kur svetai- V l£i 1 IiiluM jLllilViJe nėj užlaikoma stačia publi- 
Ketverge, 11 d. sausio ,ka- Priežastis^ atsisakymo 

“Laisvės” redakcijoj, bus, ta,mę> kad, st.acia PuM^a uz-
mėnesinis susirinkimas jsilaiko labai neramiai ir 
“Laisvės” Kooperacijos di- :muslJ dainos ant susirinku- 
rektorių. Pradžia 8 vai. va- s‘lĮ nepadaro jokio 
kare. Visi direktoriai malo- (‘z^* 
nėkite susirinkti, nes ar-1 meldžiame visų i en- 
tinantis metiniam suvažia- Įvairių pramogų, kurie 
vimui, turime daug svar-(piai}° kviesti Aido chorą, at- 
biu reikalu (kreipti atydą į si musų nu-

GIMINIŲ ŽINIAI.

Numirė Mikolas švagždis, 55 m. 
amžiaus, Kauno gub., Raseinių pav., 
Jukainių kaimo. Po mirties yra pa
laikų. Dėl platesnių žinių kreinkiles 
prie Simono Daukanto Draugystės:

lSPU’-2-4.

i‘. O. Box 188
Johnston City, Ill.

REIKALINGA sena moteris prie na
minio darbo. Gaus kambarį, valgi ir 
bus primokėta. Atsišaukit tuojau į 
‘Laisvos” ofisą.

LIETUVIS KIRPĖJAS.
Jeigu jūs, draugai, nore-’1 

tumet pasisiūti gražiai dra
panas, ta ateikit patįs arba two °stcp'P°.^’...........................

*15 lekcijų mokykloje ............
Tango ir Ilasitation, 6 lekc. 
Arba neaprubežiuota lekcija 
Clog šokis .................................
Buck ...........................................
Wooden Shoe.............................

Ypatiškas atsilankymas ir

ŠOKIŲ MOKYKLA.
štai žemiau yra paduotos kainos, 

kurios yra žemiausios:
6 Privatiškos lekcijos, 

Two Step $5.00;

Kriaušiai dar streikuos.
Seredoj įvykęs 'visuotinas 

lietuvių kriaučių mitingas 
griežtai atmetė susitaiky
mą, kurį buvo padarius uni
jos vyriausybė. Susirinkime i 
dalyvavo adv. Panken, 
kuris stojo už unijos vy
riausybę ir už susitaikymą 
Streiikeriai buvo prešingi 
jo argumentams. Mat, uni-' 
jos viršininkai buvo padarę! 
sutartį, kad 48 vai. pradės Į 
dirbti tik nuo 22 d. sausio. 
Tą jų nutarimą griežtai at-j 
metė lietuviai ir italai uni- 
jistai. Jie reikalauja, kad 
18 vai. darbo savaitė butų 
įvesta tuojaus, nes kitaip 
kontraktoriai gali apgauti 
ir tada vėl reikėtų iš naujo 
streikuoti. Ta dalis darbi
ninkų, kuri jau sugrįžo, iš' 
sykio pradėjo dirbti po 48 
vai.—tai kam dar laukt 22 
d. sausio? Taip argumentuo- 
ja streikieriai, 
visa ko, varosi už 2 dol. al
gos pakėlimo, 
Didžiuma streikierhi 
kiai bara centralį komitetą. 
Streikierių upas yra geras 
ir jie visi smarkiai pasiren
gę kovoti. Lietuviai sako, 
k.'d ir žydams nepavelys

'gramą, svetainėj publika ne
stovėtu, bet sėdėtą.

Aido Choro Komitetas.

Iškilmingas balius.
Lietuvių N op r i gu 1 m i n ga 

•Unija Cukerninkų rengia 
; puikiausi balių, kuris įvyks 
j Nedėlioję, 7 sausio, 1917, 2 
ival. po petii, Sokolnia Hali, 
188-190 Grand Str. Brookly- 

jne, N. Y. Kviečiame atsilan
kyti kuoskaitlingiausia, nes 
savo atsilankymu pa r cm si t 

i jauną organizaciją. Įžanga 
25 c. Pasitikime, kad atsi
lankiusieji bus užganėdinti.

Sekr. Juozas Butkevičius.

'Pel. 2320 GroenpointJ. GARŠVA
parašykit man kokio saizo, 
o aš jums iškirpsiu kuonau- 
jausios mados ir už žemiau
sių kainą. Jei kam reikėtų 
kirpiko į vyriškų drapanų 
krautuvę, atsišaukit pas 
mane.

Mathius Ramanauskas
28 TEN EYCK STREET, 

Brooklyn, N. Y.
103—2.

Waltz ir 
HM 

. . . $5.00 
......... 5.00 
.. $5.00 

. ..$10.00 
.. $20.00 

, . $20.00 
... $20.00 

...... ............. .. v • persi
tikrinimas apie musų gerumą mokyk
los reikalingas norinčiam išmokti 
šokti. Kreipkitės
THE STERN SCHOOL of DANCING 
950-52 Broadway, kampas Myrtle, 

ave., Brooklyn, N. Y.

norinčiam 
šiuo adresu:

FORNISIAI
ŠILTOS KOJOS

ANT LENGVŲ

IšmokesčiĘ
MV'jŲPsG i

•),

^'..r ta’ &

GRABORIUS (Undataker) 
LAIDO iTviŲ DIREKTORIUS 

šhalsamuoju ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių.

Parsamdau Automobilius ir Karie
tas Veselijoms, Krikštynoms ir šiaip 
pasivažinėjimams.

Ofisai:

o italai, be

o ne 1 dol.
smar-

grįžti darban.
2 d. sausio, vakare, ant 

Hope st., prie Paul. dirb. lie-

dicija ir
ai sumušti

'inkus
h JamC, 

ipkis labai suniu-

PRAKALBOS

Dukterų Draugystė, kurios 
• atsibus 7 sausio, January, 
4917, 2- ra valandą po pie
tų, White Eagle Casino sve
tainėj, 705-7 Courtland ave., 

‘ 154 ir 155 gatvių,
i Bronx, N. Y. Kalbės J. Šal- 
|tys. Taip pat bus ir daugiau 
jkalbėtojii. Įžanga visiems 
dvkai. «/

Y. C. Brooklyn, N )\ 
Telephone 7867 Main.

A 'N ‘uA'pĮoo.ųi ’ OS J<)<Ioo|| 9| p

•suuzoą sa.inpu
HMOtfOU sn<| •ĮS.lUpi

I3>ĮPĮ> O UUipUUJ 
nvrznuiou i į m į s

j.)f
.ii
•uui z tų
-onu upo'j nizĮtioĮn^ •smrzoą i)
-iki ĮĮiGi n;u.).tiu o ‘intAiųoiĮ iuvii 
-'zoą jpionp.iud nųuuity ’nponp

kaimo

sausio 
salė jo,

deklamacijos,
fApjuiztAuą luuuzoą 
•joj ‘oĮoijAuą i:

01)11 Į (O.

LIETUVIS FOTOGRAFAS
Pranešu lietuviams kad aš 

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

Prie 12 Silabinių paveikslų dua- 
du vienų didelį paveikslą dova
nai. Darbą atlieku artistiškai Ir 
nebrangiai. Ateikit persitikriat

ANTANAS STROKAS
88 Willow ave. kampas Clinton Avenjae, Maspeth, L 

(vienas blokas nuo Lietuviškos bažnyčios.)
N. X

Macys & Marcin Furniture Co.

■VM PLRICD l '.

ibus Sukatoje, 20 
1917, Eagle Casino 
r05 Courtland avė.,

vai vakare. Įžanga vyrams
25 e. moterims 15 c. Su ižan-

kors laimeli.

į Steponaitis su 302 balsais,

-UĮ.ZIUi:[.)Į\;

» Į-i n i

' m.
5UXL

d preserių teatro h 
baliaus!

.ns atsibus nedėlioj, 7 .fas susidės nuo kiekvienos 
>ausio (January) 1917 m. (draugijos bei kuopos po vie- . ( » ^ -« r. i %-va \ i 1 fl 1 -r • «

[Akelaiti 151. Taipgi perėjo 
i kad Viešu Reikalu Ko'mite-

antiškame Name 101 na atstovą. Viso balsasvime
A/ ’ll i • 1 -4 J 1 ••

Pradžia nuo 2 vai. po pie
tą, tęsis iki 6 vai. Nuo 6 lig 9 
bus lošiama juokingiausa 
4 veksmu komedija “Vagis”, 
parašyta J. Pleirio. Kas ne
matys šios puikios komedi-

dalyvavo tik 14 draugiją

PAJĮESKOJIMA!

il ns
•amu

ui.m

sis. Lošime dalyvauja neko
kį pęrs pro tesi jonalai -akto
riai, bet išimtinai preseriai 
ir kriaučių merginos, kurie 
parodys, kad netik dirbtu
vėje moka dirbti, bet ir 
ant scenos gali pasirodyti 
neprasčiau už kitus.

Po teatrui vėla bus 
liūs iki vėlybai nakčiai.

Už tą viską įžangą tik 
25 centai.

Broklyno ir apielinkės vi
suomenę užkviečiame pri
būti ant to puikaus parengi- • 
mo.

Amalgameitų unijos pre
servų 58 Skyrius.

Paj ieškau 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, 6 Watson Str. 
Motherwell, Scotland. 103-2

j PARSIDUODA labai pigiai duonos 
‘keptuve (Bakery.) Biznis išdirbtas 

nuo seniai, (.era proga su mažu 
kapitalu įsigyti gerą ir pelningą 
biznį, arba susidėti j partnerius su 
manim. Tik geistina blaivus žmo
gus. Atsišaukite tuoj Stanley De
mentis, (Bakery) 751 — 9th Ave. 

Milwaukee, Wiss. 101-3

DOVANOS.-
Kas atsiųs dėl mus adresų 

pažįstamų iš mažų miestelių, 
duosimo puikia dovana.

EUROPA BOOK CO.
57 Dey St., New York, N. Y

savo 
tam

SUČĖDYK PINIGUS
IR SKAUSMĄ,

iYun. M. Mockaus pra
kalbos buvo Utarninke, 
New Plaza Hall Vėlei susi
rinko daugybės svieto pa
klausyti kun. M. Mockaus 
prakalbų apie' vyčius, ku
riuos jisai puikiai pajuokė. 
Žmonių buvo per 800 ir 
risi labai buvo užganėdinti.

PRANEŠIMAS
27 d. gruodžio buvn

- susirinkimą^ 
j, kuriame t?

mėne-
do

Bjauriausias 
sustabdomas 
KIMAS danties atliakamas 
mažiausio skausmo. Artistiškas 
“bridge” ir “plate” darba atlie- 
kams mano moderniškame ofise 
už prieinamą kainą.

D R. J. LIEBERMAN, 
DENTISTAS,

408—110 So. 2nd St.
Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 3020.
Kalbame Lietuviškai, Lenkiš

kai ir Rusiškai.

skausmas dantų 
ant syk. IŠTRAU- 

be

ELECTRIC VOLTAIC INSOLES už
laiko jūsų kojas šiltai, sausas ir liue
sas. Apsaugo nuo vėsumo, šalčio ne
uralgijos ir reumatizmo užpuolimų. 
Stebėtina pagelba prieš mėšlungy, 
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 pci’ 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 
pviežasčia 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
dinti, sugrąžinkit ir aš sugrąžinsiu 
jūsų pinigus. Atsiųsk stempas arba 
pinigus. Duok čevervko mierą. Adre
sas: A. P. OWENS,

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

$1 ant RANKOS
$1 ant Savaites

Jai pirksi pas
Maliauską ir Vidžiūną

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

Telephone
4283 South 
6075 South

Agentas
Vaicekauskas

>;

VIENATINĖ AUTOMOBILIU 
MOKYKLA.

Šita mokykla gyvuoja nuo 19u5 m.
X 'ir duoda lekcijas jūsų prigimtoj kal- 
£,boj. Mes turime stalalą prie mokyk- 
X los kur galima sustatyt 20 auto- 
X mobiliu. Musų ilgarnetinč praktika ir 

geras šutvarkymas, duoda proga 
sakyti, jog musų mokykla yra viena

$
q

9

X

ir iš teoretiško atžvilgio mokinimas 
ma-iiH'rijcs jvairiii konstrukcijų au
tomobiliu. Musų mokytojai turi dip
lomus anio savo mechanišką išsila
vinimą, užtvirtintus konsnlio. Užbai
gus mokykla duodame rekomendacijas 
gavimui darbo. Mokiniai užbaigę ant 
šoferio ir norį važiuot Europon, gau
na skirtinga diplomą, vadinama už- 
ruhežini. Ateikite ir persitikrinkite’. 
INTE’?NATIONAL \ UTO SCHOOL

17-tas METINIS

; BALIUS!
R E N G I A

GIMNASTIKOS KLIUBAS, BROOKLYN, New York.

Atsibus Subatoį, 0 JANUARY, 1917

PALACE HALL
S!t !U (Iran,! Str., Brooklyn, N Y.

įžanga su padėjimu drabužiu 25 centai ypatai

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

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

pilvo, 
gum- 
slap-

rodos,

Aš GYDAU PASEKMINGAI
Apart mano ligos ir pasekmingos praktikos ir įrengimas mano 
ofiso įvairioms inašinomb, duoda progą geriausiai išekzaminuoti 
ligonius. Apart įvairių mašinų turime elektriškus aparatus, kuri* 
turi didžiausią svarbą gydyme įvairiomis ligomis sergančių. k*ip 
nervų liga-ir kitokių, lygias, galite matyti mano ofise naujau
sios mados mašinas, kurias <U* negalim* aprašyti, dėl stokos, vie
tos.

Nepraleiskite tokios progos, bet tuojau ateikite ir duokit eave 
išegzaminuot. ir gausite sąžiningą patarimą jūsų ligoj.

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

Ofiso valandos: Kasdien nno 10 iki 12; nuo 1— 8 vai. vakaro; 
šventadieniais: nuo 10 i 2 vai po pietų. Egzaminavimas dykai. 
Rodą dykai. Kalbam* lietuviškai.

L TIKRA IR TEISINGA
S LIETUVIŠKA

K nežiūri,.1

ua'.i receptu 
su ( 
iš !.

•k ■; a i ir per 
*;><!uole.< .siu

Ameriko.;,

ff tojam os.
(t visokių
ZKŲ SI 
k IR JT., 
? M ATI 2 
1 PERSALIMO

( UŽt! r 
L H.

64

ryti

aą- |

ur jie bu!’; gauti 
d i visiem ypatiš 

ski.::- do’.;',:ii. Gv
U -

.o'< j.-, :ik yra var- 
Y patingai užlaikau

JO, KOSULIO.

manęs, o aš Ji

iu Aptiekti ir Savininkas •<'
GRAND ST. f

Brooklyn N. Y. Js

JOHN KCLBOK
CAFE

LTdrb’a hoteliu, v;at& p: 
rlngiemk, kamha:’ i 
pag»l nuają madą. 
užganėdinti

BavIaiMka*JOHN IDLBUA
291 Wythe Ave., Cor. Ba. 1 at. 

BROOKLYN, N. Y.
Tai. 279 Greenpoint.

to 
S3

5
o rP v.

) f£J

«•

*. - •
TA J

iuntal kostumierių iš visų kra- 
Hų ir tautų, išmok 'eryd 11.00 ar 

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

\A\ 
AiV.

Z* V

dinti n» šlm tai,

Kodėl Bro
ok! yniečf ai ne
gali turėt, ka« 
jiems patink* 
ir relk*llng*.

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

Męs aukau
jam visą savo 
triūsą, kad ii 
šitos įstaigos 
būtų afganė- 

bet tūks tančial žmonių visokių kieti.

• i1®

fį&fc

,198-200 Grand St
> 'Tarpe DriggB Ir Bodford Avenue*. Brooklyn, N.Brooklya, N. Y.

Telephone 2871 Greenpoint

tu

unt (o aikrei

Nuo skaudėjimo pilvo ir žar
nų, kaipo plovunas skaudžiai-- 
čios gerklės intraukinmi į save 
apmalšinimui dusulio, .>u>-gal
vos ir ausų skaudėjimo; cct.

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA

JOSEPH LIPMAN, M. D.
. Specljalista* moterų lig^

314 E. 50th St., New York, N. Y.

OFISO VALANDOS:
Iki 10 vai ryte; nuo 1 iki X vai. p* 
piet ir nuo 7 iki 8 vai. vakarei 

Nedčliomls pagal sutarti.
Egzaminavimas DYKAI. Męi iltį- 

riame ir pakakome visas Ilgai ir pa- 
gelhstlme. Iš kitur atvažiavusiems li
goniams parūpiname vietą, kol gyd»- 

į<d. Reikalui esant kreipkitės mee 
Iapžiūrėsime ir duosime prieteliiką r*- 
Idą. Patarnavimas visai pigus. Neui- 
Imirškita mano antrašo.

DR. J. LIPMAN
814 E. 50th St.. NEW YORK, N. Y. 

Kalbame lietuviškai.

(’riaušių na- 
sanėiu ant

lišku ligų, naudėti

PAIN-EXPELLER, 
kaipo seni) ir udikėtinn draw.-j Seimy 
uos pi r pu-e šio in.i čiu. Tik ir 
;>(!<■ 1'01,1,i.lc , p <1 r ., irai.ti »i-osc C>-

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

CAFE IR POOL ROOM f < 
Makūnai laiką pralaiit.

Tai ynra geriau*!* vieta

K. HENSAS <
89 Gold St, v

BROOKLYN, N. <
Telephone: Main 7628.

IŠRADIMAI.
Pakol susirasite sau advo

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

TENT OFFICES. — L.
309 Broadway New York City

403 Barrister Bldg. Washington, 
D. C.

Rašykite lietuviškai, bent j 
katrą nors musų ofisą.

Muzikos Žodynėlis
Parašė Mikas Petrauskas.

Kaina 25 c.

Patartina turėt kiekvienam muzi
kos mylėtojui.

Adresas:
LITHUANIAN 

OF
395 Broadway,

CONSERVATORY 
MUSIC.
So. Boston, Mass.

PHONE WMSBUR0H 5415

DR. I. COHN
Specialistas Įvairių Il

gų, o ypač vaikų, mote
rų ir prie gimdymo.
OFFISO VALANDOS: nuo 8 tk< ' > ▼. 

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

409 MEWES ST
Cor. So, 2nd St. Brooklyn. N




