
sau-

■&.,

VOKIETIJA REIKA-« »

Akinimu.

! noji

n.AT'^iio

zlilvM I UI, till 1 HIMNU | 

užkirs kelią rusų bru-< JUS TARTIS APIE

talkininkai,

ponu Didžiuoju ir Mykolu kalavimu

vertus aplinkines žemes į-
reivių į Balkanus.
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bet ir Lietuvoj:

i kad greičiau taikąsigausianti ir laimėsianti.

T nnkiin imiteto Įsteigta kelios dirb-i Amsterdam.— 
valstijoms tUv6s' |’’r:,nc«?. . kad
era (laiko- Stalių dirbtuvė buvo sus-;Sveica-‘.11(B > Prai 

tojusi dirbti, bet nuo lapkri-iferencRa ^arPc

PASKANDINO BRITŲ
I *•

ji

Eina gandas, kad ne tik

Šveicarijos, 
’Austrijos

ėS*'

sii 
de 
liu

'peratorių verčia tą daryti
i žmonės ir ekonominis šalies

Istumsim iki Nemunui, Bu- 
jgui. Dniestrui, f!1' Rinebn

STIJOS ATŠAUKTŲ Iš 
BUCHARESTO SAVO 

AMBASADORIŲ.

(suterėnas). ^^etti()S atstovų. Jie kalbasi nes viespatystės.
andi ten aP’e sutvėrimą naujos slavų ratą ant Armėnijos.
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RUMUNAI NETEKO 
BRAILOS.

.kad Kaizeris išleido atsišau
kimą, kuriuo kviečia armiją 
ir laivyną narsiai kovot, nes

Centralinėms 
prasidės nauja 
tarpis) “Dien.”

RIUS PRAŠO POPIE 
ŽIAUS TARPININ- 

KYSTeS.

vieš-' 
Dabar į 

į panaikinus Rusijos priešą-1 
Į king sargybą

čių sujungimo klausiam < r» i vvfn voleli i 
Tuoml buvo pradėjęs rūpin- gianti atakuoti

būk naujasis «r 
imperatorius 

visų kreipėsi prie popiežiaus pra- 
at- 'Franci jos teritorijų, užimtų šydamas jį tarpininkauti,

'*K

LENKŲ KLAUSI
MU.

karalius Ee r d i n a n d as

“Birž. Viedomosti” per 
Kopenhageną. gavo žinių, 
kad mobilizacijos skelbimai

i ai niauju į 71 et k j 1111 cX uuo
i įti musų priešai, nepanorė- 

iję taikos. Jie trokšta kraujo 
jpralėjimo ir už tai visa at- 
Isakomybė puola ant jų.”

Nevos Vartų minėto Ko- NAUJA

štus, neturinčius dideliu ' 
miestų ir kelių. Todėl sunku 
kilnoti milijonines armijas. i(lant • n butu itrau. 
Ginties gi sitose vietose la-.kta kt,oaaugiausia va]stie- 

čių.

iigsniu netekimas Brai-

kaip tai buvo šitame Sutvėrusiam skyrių dau- v ... .. .. iii
Iš antros pusės, tęsia ginu ne 200 narių žadama 'Pažadėjo jiem huosybę eko- Įrei“?.k 
; Renner, dabartinis duoti dovanu: 50 rub. arba dainišką ii politišką . (NuoM alUĮ;

TIKISI >
los rumunams yra- didesnis 

sei- : smūgis, negu seniau
i netekimas Constances.

’■ 1--t

įpuolimo į Juodąsias 
. Braila yra centras, iš

per- | Juodašimčiai subruzdo.
•llosi Juodašimčių Centro Ko

mitetas išsiuntinėjo valsčių 
viršaičiams rašyties j 
dašiinčių sąjungos nariais ir. Tasai kinkadrebis pri-.

Rumunijos armija suside- Valstijų ambasadoriui Pa- pavojaus, manoma prašyti SAKO, VOKIEČIAI TURI 
iš valstiečiu. Karalius i’yžiuje. Viešai paskelbti tie Italijos siųsti daugiau

. , l luino i < ■ ’ i .

Jua"ivokietys gimimu ir išauklė- plentui Wilsonui pusk 
kiomis sąlygomis jie 
:tų taikytis, jau susi

/•: ", Z > '

toliaus Renner, dabartinis duoti dovanų: . . ........  ... , _ ... . ,
karas parodė, kad Vislos sidabrinį medalį. Griebiasi Rumunijoj faktiškai |
upė yra geriausi vartai įsi- nabagai paskutines priemo- jh'gišiol buvo baudžiava.) , 
veržti priešininku šalin, jnės nes kitaip, matyti, nebe-1 Rumunijos seimas sako, 
tbruli nuiviUnH ‘ ikud vokiečiai, turkai

pranešiu Wilsonui išlygas, paskandintas vokiečių 
.. .......................... ...... kuriomis jie sutiktų taiky- marino. Virš 150 žmon 

60.000 gyventojų. Ji randa- ‘tis;

1 ‘ > ■ j ė; •- . . >■. ■ x L ■ ' *

džia kyliu pačian Vidurines j

vedančius

“ponų” kambariai: ten švie- Dubrudžoje pakliuvo į vo- talkininkai^bet ir’teutonai 
su, švaru, šilta ir didžiausi kiečių rankas. > 
stalai valgio kupini. Jiems Pirm karės Braila turėjo 
visa ko užtenka.

m
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Klerikalai reikalauja ne- 
priklauscmos Lietas.
KLERIKALŲ Pi 

MAS.

New York. 6 d. sausio 
Dras Julius Bielskis, pi 
mininkas klerikalu tautos; 
tarybos, praneša, kad visų i 
valstybių ambasadoriai, ku
rie yra Washington, išėmusi 
tik Rusijos ambasadorių, . 
sutiko pranešti savo val
džioms tautos tarybos re
zoliuciją, kad Lietuva butų 
sujungta į vieną politikos 
kūną ir kad ji gautų visiš
ką neprigulmybę. Reikala
vimą, kad Lietuva butų su
jungta į vieną politikos kū
ną reikia suprasti toje pra- 
”'dje, kad Prūsų ir Didžio- 
j Lietuva butų suvienytos.

Šitą klerikalų tautos ta
vos rezoliuciją pagarsino

raščių pereito j subatoj.

POPIEŽIUS NORI SUVIE 
NYT BAŽNYČIAS. .as austrų 

nėr į'a rašė neseniai 
Lenkai ir mes, ku

prį rodyti 
svarbumą 

strateginiu

iš Vatikano, kad popiežius
Benediktas XV norįs išrink
ti kardinolų komisiją, kuri politišku ir

V»s Leonas
rūpi popiežiui su Jartint su Jeigu mes rusų rubežių at- 

bažnyčia.

ABISINIJOJ.
Washington, D. C1 —Abi

sinijoj, Juodųjų krikščionių 

laiku buvo didelių susikirti
mų. Dabar pranešama, kad 
ten pasodino į kalėjimą bu
vusį imperatorių Lidji Jea- 
su. Sakoma, kad ir tonais 
buvo jau nuklydę ^vokiečių 
agentai.

išlipyta ne tiktai Lenkijoj, jUur()pon širdin ir gina ke-i ■ . . ik r

bet ir Lietuvoj: Vilniuj, lius vedančius Berlynan Iš DARBININKU GYVENI skersti jaunimą, sunaikinti įsus padarytus nuostolius. 
Kaune ir kituose Lietuvos vienon, Budapeštan. Juk ir! MO PETR APILYJE išlies, turtus, bet rumunai I 2) , Sugrąžinimas ^v
miestuose. Vokiečiai nesilai-! Rusįja Įjp in-avus Lenkija i .. .. .’ nepasiduosią. Jų armija at- I rancijos teritorijų, uzm
kydami šalies įstatymu, ketais pradėjo" Komiteto dirh- 'smausianti ir laimėsianti. laike šios karės.

jon ne tiktai lenkus, bet vi
sus šalies gyventojus.

Pradėjus nuo 22 lapkr. 
visose miestų savyvaldose 
priimama savanoriai lenkų 
kariuomenėn. Dideliuose 
miestuose intaisoma tam 
tyčia savanoriams prirašy
mui biurai.

“Savanoriais” —pasakyta 
skelbimuose, — gali užsira
šyti visi lenkai nuo 18—45 
m. neskiriant kalbos ir ti
kybos (?!)

Tinkamieji kariuomenėn 
inteligentai gali užsirašyti 
kariuomenėn iki 50 metų, ties uždarymo tūlų visuome- 
Tokie skiriama į oficierius. niškų organizacijų susirin-

Kažin, ar daug lenkai Lie
tuvoje ras panašių silpna- 
n^očių, kurie panorės rašy-

'S į jų kariuomenę, patįs
’.inodami kam ir už ką lie-

vo kraują.

Maskvoj Jukilimas.
Vokiečių telegrafo agen

tūra praneša, būk Maskvoj 
pereitą ketvergą iškilęs 
maištas, kurį malšinant, ta
pę apie 100 žmonių užmuš
ta ir daugybė sužeista.

Maištas kilęs iš priežas-

kimų. Buvus pašaukta nu
malšinimui kariumenė, bet 
pastaroji atsisakiusi šau
dyti į minias. Tuomet pri
siėję darbuotis vienai polici
jai.
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RUMUNAI SAKO'-1.
NEPASIDUOSIĄ t
RUMUNIJA DAR 

LAIMĖTI.
R irn; u n i j os a ts to v ų 

kratų frakcija viešai ta pa- išleido manif

Kol kas rusų valdžia anie ]Ueėius
ne-

ako ne- koše.
masiduosią ii* kovosią iki ---------------
;paskutiniam kraujo lašui. ĮK0 TALKININKAI REI 

,ju armija, susidedanti Ų;KALAUS, KAI) PRADĖ- 
\:dstiecių, esanti prakilni.

I Rumunų k'reiviai esą di
delės doros žmonės. Tame

faktiškai j ' tikrų šaltinių praneša- 
Ižiava.j tma, kad talkininkai statą 

šiuos svarbiausius reikala- 
turkai ir .vimus:
’’int Rumu- H Atbudavojimas Bolgi 

n įjos kaimus ir miestus, iš- J()S R atlyginimas jai už vi

________ 3) Sugrąžinimas Lenki- 
JUODKALNIJA. įjos, Serbijos ir Juodkalni-

• Iš Berlyno'1()S-
Lucernoj,! 4) Paliuosavimas armėnų 

prasidėjo kon-įiš po turkų priespaudos. 
__ _ t.._ n_ i_ i ia‘1 d?ii’ii viena'

tojusi dirbti, bet nuo lapkri 
čio 1 d. vėl dii 
vės yra rūsy 
Ryta meta atėję.,, 
tiek vandens kad, neišpyluš:KU™" ?”M! V'm 
jo, negalima pradėti dirbti. JJun'>ka!nija. la nauja val-.jo 
Taigi, dirbtuvės labai šia-; 
pios tamsios. Kad tokios dir- i 
btuvės labai žalingos sveika-1 
tai — nėra ko ir kalbėti, y- 
pač atsiminus tai, kad čia 
dirba vaikai. Jau yra tokių 
kurie kelis mėnesius guli li
goninėje.

Kitaip, žinoma, išrodo

s Europi- tgautoms iš Šveicarijos, dau- 
protekto- Įgybė Austrijos miestų, ta- 

Įme skaitliuje ir Vienna, 
I pradeda pilnai badauti. Ka- 

s visų europinių territo- .Įėjimai kimšte prikimšti mo- 
‘stybė .butų ]io Austro-Ven- ji’ijų ir atidavimas Konstan- įterų ir kūdikių už vogimą 
igrijos globa. Karalium tos .tinopolio Rusijai i maisto. Užpuolimai ir plėši-
|valstybės turėtų būti čer- 
įnogorų kunigaikštis Mirko.

----- -------------------------- j maisto. Užpuolimai ir plėši- 
Sakoma, jeigu teutonams mai papildomi vidury die- 

'pasirodys šie reikalavimai !nos.
i prieinamais, tuomet jau ga
ilimą būsią pradėti tartis ir 
(apie taiką, nes kiti reikalą-! 
j viniai esą menkesnės Ver

nas iš svarbiausių Rumuni- tęs. 
jos uostu ir biznio centras Eina gandas, kad ne tik *■ V v v • • 1 • M • * * a •

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

ki! tam tikslui.

VII METAS

Kaizeris sako, 
kare tęsis toliau

;part kit ko jis savo atsišau
kime sako: “Mes norėjome 

j taikos, bet mūsų priešai jos 
’nenori. Musų priešai yra 
pasiryžę sunaikinti Vokie
tiją. Todėl aš prieš dievą ir 
žmones sakau, kad karė tę- 

•sis toliau. Už visas žudynes

11 alkininkų 
konferencija Ryme.

si į Suv. Valstijas, kad 
jos atšauktų iš Bucharest# 
(Rumunijos sostines) savo 
ambasadorių.

, . ... . . . . Suv. Valstijos mano iš-
Anglijos pirmąsai minis- įpipiytį Vokietijos prašvma.

.toris Lloyd George ir vis- ‘ 1 ‘
kontas Milner, narys Bri-1 VOKIEČIŲ KAIZERIO

LTSIšAUKIMAS.
• įsa mribuvo j,< Rv,ma; kur įvyks| y 

A'encija. i uoj žada pribūti ii" jpa’skeiBe “vo 
Įfrancuzų vadai. Manoma, Iatsišaukima 
kad Rymo konferencijoj Įsišaukime ž 
,bus kalbama apie padėjimą’viams šutei .ii t< 
| Balkanuose. Tenais talki- Įsa'vvvaida, kaip 
jnmkams pasisekė užimti tik ikad‘ 'žadama (tai 
įMonastyrių, daugiau nieko.,karalystę), tiktai .

kad.Pirmyn jie neina, o gresia;tui.į rašytis j savano 
c-.-i- 'didelis pavojus, kad atsipei- Įgijonus. Vilniun jau a 
>lbti kčję bulgarai ir vokiečiai luokiečių instruktoriai.
su- pradės Juos stumti link E-1tuviai geruoju nesirašo , 

tarė geios .’"rij. Iš kitos puses|riškuosius legijonus. Uz
rei- ,graikai vis labiau nerimau-p1Uo jų baigiama imti paski.

is, kurie šiomis die- ja. jtiniai arkliai ir gyvuliai,
nomis būsią įteikti Suv. Taigi, kad išvengus to ' ________ L

pav<
APLEIST FRANCIJĄ.
Vienuos (Austrija) so

cialdemokratų laikraštis 
sako, 

kad vokiečių kariumenė tu
rėtų apleist Francijos že
mę, jeigu tik ištikrųjų butų 
viltis taikos.

Tas tik parodo, kaip labai 
trokšta taikos Austro 
Vengrijos žmonės.

IR KAIZERIS TARIASI.
Besitariant talkininkų 

vadams, įvyko konferencija 
teutonų atstovų, kurioje 
dalyvavo Vokietijos kaize
ris, didkunigaikštis Fride-

Jeigu tikėti telegramoms,'rikas, feldmaršalas Konra
das von Hoetzendort, vadas 
Austrijos generalio štabo, 
Bulgarijos kronprincas Bo
ris. Hindenburg, Luden- 
dorf ir kiti.

TRANSPORTĄ.
Britanijos valdžia oficia

liai paskelbė, kad kariškas 
transportas “Evernia” esąs 

i sub- 
Virš 150 žmonių nu

skendę, o kiti likę išgelbėti.

vėtra užmušė virš
50 ŽMONIŲ.

Oklahoma City. — 3d. sau
sio visoj pietTytinėj Ok- 
lahomos valstijoj siautė bai
si vėtra. Užmušta virš 50 
žmonių, daugiausiai kūdi
kių. Sugriauta viena mo
kykla, kurioje žuv~ *e - •
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LAISVE

Iš Darbininkų Literatūros Draugijos. vien| Ar mįot, koks drąsus!Tačiaus neužtenka
tik parašyti rezoliuciją, kad Jisai grižtai atmeta “zui- 
mes priešingi fondų vieni- :kio” poliką. Geriau, jo nuo-

3 d. sausio įvyko centro j Nutarta tuojaus mušt an-Ujimui. Atsisakydami agi- įmone, lili be rankų ir be 
komiteto pasėdis, kuriame įtrą konstitucijos laidą (5000 tuoti už fondų vienijimą, kojų, bil tik būti liuosu 
dalyvavo L. Pruseika, J. Be-fegz.) su pataisymais, ku- mes tuo pačiu uždedame ant (suprask kaizerio globo-

K. Liutkus.;riuos draugija pereitais me- savęs didžiausią priedermę 1 je.)

i MARGOS 
MINTIS

nesevičiutė ir .
jie visi išrinkti draugijos tais priėmė.
viršininkais ir šiems me-| Centras pilnai pritaria 53 
tams. Literatūros komite- Jkuopos įnešimui, kad sekre- 
tan išrinkta V. Kapsukas,; toriui butų mokama mėnesi- 
K. Vidikas ir j. Baltrušai- nė alga $10. Sekretorius ap

sivertęs darbais. Geistina 
'butų, kad kuopos tuoj pa
remtų tą įnešimą.

Nutarta teirauties nau
jų rankraščių ir užklausti 
Literatūros Komiteto nuo
mones. Visiems žymesniems 
rašėjams bus parašyta laiš
kai.

Ilgai diskusuota klausi
mas apie steigimą prie LD. 
LD. moksleiviams bei rašė
jams šelpti fondo. Tuo klau
simu centras atsilieps į kuo
pas. Centras mano, kad mo- 
Įkestys-tan fondan neturės 
būti priverstinos.

Iš mažmožių pažymėtina: 
draugijos ligišiol sudėjo 

j War what for išleidimui a- 
pie $200. Dėlei tos knygos 
išleidimo paskubinimo nu
tarta “bombarduot” ’‘Ko
vos” spaustuvę. Nutarta vė
lei bart 1-mą kuopą dėl 
neveiklumo.

Visoj draugijoj viešpatau
ja tvarka ir taika. Tūlos

remti Lietuvos Šelpimo Fon
dą. Tuo tarpu, niekam ne- 
naujiena, kad tarpe tų žmo
nių, kurie eina prieš fondų

gyvąjį rožančių, tas jiems 
| labiau pritinka.ž * * * *
3 Kemėšio organas rašo, 
t kad socializmo laikuose tu

rėsią būti “policija ir teis
mai, ir kalėjimai, ar ’

GRYŽTA SENOVĖS 
LAIKAI.

tis.
Draugija jau turi su virš 

3000 narių. Kuopų yra 75 ir 
vis naujos dar tveriasi. Iž
dininkas sakosi jau vedąs 
pereitų metų rokundą ir 
tuojaus išduosiąs atskaitą. 
Apičiupai, jisai sako, įeigų 
perėtais metais buvę veik 
$2.000. Iš viso išlaidų yra 
752 dol. “Kovai” jau duota 
$300. V. K. Račkauskui už 
“War what for” vertima 
$210, V. Kapsukui už rank
raštį $150 ir tt. Įeigos ir 
išlaidos pilnai paaiškės iš 
kasieriaus raporto.

J. Benesevičiutė pranešė, 
jog yra būtiniausias reika
las rūpinties čarterio išėmi
mu. Kuopos to reikalauja. 
Tūlos kuopos turi užvedu- 
sios bylas. Draugija jau tu
rinti finansinių išteklių pa
sirūpint čarterio išėmimu. 
Nutarta kuogreičiausia 
kreiptis pas M. Hillųuitą, J. ... - ___ ____ ____
Whithorna ir F. Bagočių. i kuopos aukauja LSS. namui.

vienijimą yra tokių (ir jų į Didžiosio Lietuvos 
gana daug), kurie abelnai • • nphu t..nl m,;

SOCIALISTŲ PASAULYJ

per pirštus žiūri i patį šel
pimo reikalą. Tie žmonės 
pereitą pavasari vos nepa
darė suirutę pačiame Lie
tuvos Šelpimo Fonde ir rei
kėjo net šaukti specialę LŠ. 
F. konferenciją, kad prive
dąs juos prie susitaikymo.

Kaip rūpinasi LŠF. rei
kalais pati “Kova” taip 
pat daro labai prastą įspū
dį. Padėkim, Philadelphijoj, 
laike lietuvių dienos, neįvy
kus sutarčiai, LŠF. surinko 
daugiau mažiau $50.00. Vis
gi, tai yra skandališkas ap
sileidimas, bet “Kova” apie 
tokį dalyką nei gu-gu.

Prie ko prives drg. V. 
Kapsuko barniai su p. A. 
Bulota mes taip pat neži
nom, bet kad tas gali blo
gai atsiliepti ant LŠF. mums 
vis labiau darosi aišku.

Mes iš savo pusės pra
šome LŠF. šalininkus dirbti 
išsijuosus. Atmetę fondų su
vienijimo pasiulijimą mes 
turim rūpintis, kad musų 
globojamas fondas, nesiliktų 
užpakaly.

z a -i kun. Mockaus užVienas:ymas Amerikos, 
lietuvių unigas stačiai sa-t 
ko, kad btuvių kariumenė 1 
yra reikanga ir kad, girdi, 

; lietu
viai riebu tam priešingi.

Tambovo gubernija pris
tigo žibalo ir žvakių, todėl 
imta vėl degint balanos, ne

kito-'tiktai valstiečių grinčiose, 
kios bausmės priemonės” — bet ir valdininkų, bei dvari- 
ir todėl, girdi, “darbininkam ninku namuose. Vietoje ba- 
nei kiek iš tokio socijalizmo'tų imta avėti vyžas. Ilgais 

Ah-ha! Ar !žiemos vakarais mokyto-

Katalkai vis šnairuoja ant 
velnių.

pardavinėjimą.”Jei Mockus 
'pardavinėjo velnius, tai jo 
biznis nebuvo nė kiek šva- nebūtų geriau.” Ah-ha! Ar ,žiemos vakarais mokyto- 
resnis už biznį romiškų ku- matot, kur šuva pakastas! (jams raštininkams prisieina

ir Darbininkas iš “Darbiniu- .sėdėti aplink pečių ir pasa- 
iz_ i ko” prie socializmo nei kiek kas pasakoti. O čia visokių 
vra nebus geriau, nes bus polici- raštiškų darbų, atskaitų, •' | . . . . , , _ . . . . 1 - ___v • 1 _ __ _ 1

nigų, kurie pardavinėjo
pardavinėja dievus. P

Chicags “Katalikas”, ku- nis velniais ir dievais
ris vėl ją perėjo į kataliki- .lygus humbugas. Bet taip, Ja, teismai, kalėjimai! Ot 
škų klerihlų rankas ve kai]) kai]) mos atleidžiame kimi- į ko šv. Juozapo brostvos dar- 
deklamuc'a: gui. dievu - kupčiui, kurs at-.jbininkai bijo ir kodėl jie so-

siverčia lygiai turimę atlei- 
R kraujo, ugnies ir^įj ir kunigui velnių-kupčiui. 

musų jNepykmnc ant Dembskio ir 
tėvyne panašiu, tad karti Mockų?

- kupčiui, kurs at-pnnmkai bijo ir kodėl jie so-

, atskaitų, 
pranešimų kraunas kauges 
ant stalų ir pastalėse.

DEL DRG. LEVO TROC- didžiumos frakcija. Vidurie- 
čiai (arba Kautskiečiai) da
bai’ sistematiškai balsuoja 
prieš karės kreditus.

Drg. Ledebour neseniai 
]>asakė. kad su socialpatrio
tais jokio bendro darbo ne
gali būti, bent reichstage.”

KIO LIKIMO.
Ispanų “EI Socialistą” sa

ko, kad drg. L. Trockis, ku
rį ir iš Ispanijos norėjo iš
tremti, tuo tarpu, vistik pa
siliks Ispanijoj. Prieš ispa
nų policiją karštai protesta- 

cialistu nar
dė ją atsisa- 
■tavimo drg. 
rika. «r

Musų patriotai yra 
karės šalininkai.

Ledebour permato partijos Į£

SO-JSIRITO TAS 
^PATRIOTAS.

ęs Rusijos durnos at- 
s, rusų socialdemokra- 

įdžiumiečių (bolševikų) 
as G. Aleksinski jau 

adžioje karės buvo uolus 
,ocialpatriotas. Jisai ugnia 
spjaudė ant “prūsų milita- 
rizmo”, skelbdama^ taiką 
Rusijos carizmui. Sykiu su 
kitais rusų socialpatriotais 
rašė “Prizive”, išeinančia
me iš Paryžiau. Netekęs 
liogikos ir sąžiniškumo plė
šė gerklę, kad šioj karėj 
talkininkai kariauja už tei
sybę.

Įdomu žinot, kur nusirito 
tasai rėksnys. Ogi jisai jau 
bendradarbiauja rusų val
džios įsteigto j “Russkaja 
Volia”. Tasai laikraštis lei
džiamas Petrograde rusų 
valdžios pinigais. Laikraš
čiui specialiai pavesta mul
kint darbininkus.

Tai, mat, kur link veda 
socialpatriotizmas. Jisai ve
da prie visiško išsižadėjimo 
socializmo idealų.

Vokiečių socialpatriotai 
jau seniai bendradarbiauja 
įvariuose laikraščiuose ir 
leidiniuose su atžagarei
viais. Socialpatriotizmas tu
ri savo tarptautišką liogiką.

puses bus”tikri socialpatrio- 
tai (David, Zudekum, E - 
bert, Scheideman), o iš ki
tos — kairieji su vidurie- 
čiais. Tasai susiartinimas 
kairiųjų su viduriečiais var
dan bendros kovos su so- 
cialpatriotizmo puvėsiais y- 
ra pageidaujamas apsireiš
kimas.

Laike paskutinės partyvi- 
škos konferencijos vidurie- 
čiai ėjo daugumoje dalykų 
išvien su kairiaisiais (apie 
tai skaitykit plačiau “Nau
josios Gadynės” NNr. 6-7).

B rėmuose iš “Burge rzei- 
tung” redakcijos išvyta du 
socialpatriotiški redakto
riai.

Musų patriotai anaiptol 
nėra principialiai karės 
priešai. Karę ir kariumenę 
* ę pripažįsta visai ^orųj^--., 
dalyku. Įsivaizdinkit: jau 
dabar, dar neturėdami savo 
tautinio militarizmo, jie 
jau didžiuojasi kumščios 
spėka.

’’Lietuvos” kalėdiniame 
numery tilpo p. St. Š. (tur
būt St. Šimkaus) straipsnis 
“Tai jau perdaug.” Autorius 
to straipsnio smarkiai užsi
puola ant rusų. Dabar, mat, 
įeina madon ir pas tauti
ninkus ir pas klerikalus vo
kiška orientacija. St. Š. 
stačiai reikalauja, kad visi 
lietuviai pradėtų šaukti — 
lai pražūva Rusija! Mato
te, kokia su pono dievo 
pagelba fronto permaina. 
(Ir rusofiliška “Lietuvos” 
red. deda šį straipsnį 1

K. LIEBKNECHTAS.
Drg. K. Liebknechtas jau , 

randasi katorgos kalėjime. 
Kiekvieną dieną jisai pri
verstinai turės dirbt 13 va 
landų. Su s;
pasimatyt tiktai vieną sykį. 
per tris mėnesius. j

VOKIETIJOS S.-D. 
ir TARPE.

Vokietijos soc.-dem., kaip 
žinoma, yra trįs sriovės. Vi
durines sriovės vadovais y-

T” ta. Kautskis, Lede- 
• ' ' Sxeiai

a 

geležes atgims 
nelainingoji 
Lietiva. Jinai po dide- 
liausų kentėjimų pa
kils š kraujų tvano, iš j 
griuvėsių ir nuodėgulių' 
skaisi kaipo aušrinė. 
Tikra nieko dar negali
ma psakyti, kokia ji
nai pasikėlusi bus. Bet 
turėjime viltį, kad pri- 
sikėhsi veikiai susti
prės ir paliks galinga 
savo sūnais ir dukteri
mis valstybė.

Nes kas iš kraujo ir 
žmonių kentėjimų ge
ma, tas yra šventas.”

cializmo nemyli!
•Jf 5*c >Į: į-. %

Jei Lietuviu Kataliku ku
nigu S-ga, kuri leidžia 
“Draugą”, leis ir ant toliau 
.Makauskui tokius bjaurius,

LIETUVA

tovį tarp lietuvių pabe- organe spausdinti, kai]) da- 
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rimtiems žmonėms, ant jo 
laiški! verta būt atkreipti 
atydą, bet kadangi tų ko
respondencijų priėmėju yra 
Sirvydas, mes priversti esa
me ji priskaityti prie Sir
vydo kategorijos “veikėjų”, 
ir tik kaip su tokiu rokuo
ties.

Ponas Braudukas turbūt 
jautėsi tinkamu į Lietuvos 
kariumenės generolus, kuo
met rašė šias eilutes. Jis ir, 
matot, nori neprigulmingos 
Lietuvos valstybės ir todėl 
“kraujas ir žmonių kentėji
mas esąs šventas”, bile tik 
ta valstybė gimtų.

Kasžin ar nevertėtų musų 
patriotams prisiminti jų 
pačių gi poeto žodžius: 
|“Was kardu kariauja nuo 
kardo ir žūva.”

KAS REIKIA ŽINOTI 
APIE DIDYJĮ NEW 

YORKĄ.

* -4: * * *

“Katalikas” č

bar, mes turėsime teisę vi
sus juos priskaityti prie pla
tintojų puriškevičinio cha
mizmo, ir kaipo su tokiais 
rokuoties, čion Amerikoj, 
kai]) ir laisvoj Lietuvoj.

* * * * *
Pitts tone Kapsuko prakal

bose 54 klausytojai (be abe
jones ne visi socialistai), 
sudėjo $60.50 aukų nūo ka-

“V. Liet.” gavo sekamas 
žinias iš Lietuvos:
Vyresnybės įsakymai. Rei

kia atiduoti dalį derliaus. 
Kauno miesto viršininkas 
paskelbė, kad kiekvienas 
Kriino apskričio gyventojas 
nuo kiekvienos apsėtos lau
ko dešimtinės pristatų į 
miesto valdybos skyrių: 20 
centnerių bulvių, 4 centn. 
rugių, 4 centn. kviečių, 2 
centn. avižų, 4 centn. mie
žių. Kas yra nuvalęs ma
žiau, kai]) dešimtinę, ta?

rėš nukentėjusiems. Balutisitul.j ali(iUoti tam atsakoma 
ir Sirvydas iš to nepatenkm- (la]j i>rjstatyti reikia tv. 
ti: per mažai, socialistai ne- jia(Heniais, ketvirtadieniais 

ir penktadieniais prieš ;r 
penktadieniais prieš piėtu& 
nuo 8 iki 11 vai. Užrropka 
čia pat. Pristatyti reikia)vė
liausiai lig lapkričio i d. 
1916 m. Vėliau nuo dešimti
nės reikės atiduoti 12 cent
nerių šieno, 8 centn. šiau- 

i turi

kad Grand Rapids “kelios 
mergaitės paleido... į Mockų 
... po kelis supuvusius kiau
šinius.” Kaipo nuo suban- 
krutijusio katalikiško ban- 
kieriaus organo nieko kilte- 
snio negalima laukti, o nuo 
mergaičių, minyškų išauklė
tu b’.ingi goresnio kai]) su- 
nusiu kiaušiniu nėra ko ti- korespondencijų nerašo, nes 
kėlios. Romiškojo Kristaus ! dauguma jų — paimta iš iąu ^as privalo 
imokslns tik ant supuvu-^itu laikraščių. Iš visų pu- ‘pristatyti ūkio skrynių ofi- ( 
siu kiaušinių dabar ir lobe- siu tam sapnininkiškos gar- c]eriarns arba Kauno mies- ’

aukaują-gi! Well, na jus 
parodykit kur jūsų ražanči- 
ninkai ar šliupiniai propor- 
c i j o n a ] i ška i dau gi au 
kavo!

sjt

T “Lietuvą” matyt

su au-

ni eks

* * *
' vietoje edito-

(cieriams. arba Kauno mies
to prekybos skyriui. Kas 
nepristatys kaip yra prisa- 
kvtą iš to sulyg paliepimo 
žodžių derliaus naudą at

gims ir uždės pinigų bausmę 
KUN. MOCKUS KALBeS ligi 3.000 markių arba ka-

bes bunkeriui ir'jo redakto
riui Balučiui — “neve- 
ziot!”

$ *

“Katalikas’ 
maisto pabrangimą,ir aima
nuoja jis ir nugastauja...Aš 
manau, jog viskas tas yra 
daroma tikslu išteisinti Ta- 
nanevičiaus bankos suban- 
krutijimą: “pabrango mais
tas ir “Kataliko” leidėjas

ILLINOJUJE.

tamstos žinote,
York yra tųks didelis, pravalgė bankos pinigus”—

Ar
New 
kai]) 
Detroit, Minneapolis ir 
Salt Lake City Į krūvą pai- 
imti?

New Yorkas turi 5.606.000 
gyventojų. Kiekvienas pen
kias minutas gimsta didžia
jam New Yorke vienas kū
dikis.

New Yorke randasi

mąstys sau katalikas—mu
žikas, nunešęs pinigus “r~ 
vajam” — “nežiūrint ant 
jokių 
prieš privatiškus nanKie- 
rius.” * * * *

Kun. M. Mockus kalbės 
llllinojuje nuo 15 d. sausio, 
j iki 25 d. vasario, 1917 m.,
išiuose miestuose: Chicago, džia padalina TK.ll___  • • . .

sa"' Rockford, 
M •• nu rille, SpriNaujienų” blevyzgų Vallov. i » i t r 4- i 1 r > i • *

Įėjimo ligi 6 mėnesių. Ne 
tik Lietuvoje laukininkai 
privalo “tiduoti javus val
džiai už paskirtas kainas, 
bet ir visoj Vokietijoj. Val

iavus ly-
I Kensington, West Pullman, Igiai visiems kraštams.

, DeKalb, Mest-j Vargai. Iš laikraščių ten 
einančių, nors juose labai 

?’’! mažai rašoma apie sunkų 
padėjimą musų tautiečių, 
ąr šiaip užklystančių iš 
ji’eto laiškų visgi galima šį- 

T10- tą apie Lietuvą sužinoti.
. I Maistas ten dar nekon
troliuojamas, duonos korte-

; tik ' dideliuose 
M?". I miestuose: Kaune, Vilniuje, 

Gardine.
(Darbininkų Lietuvoje yra- 
i užtektinai, nes liko daug

Daugiau niekui’.1 
(Pradžioje kovo menesio 
kun. Mockus turės vėl būti 

. i ,, . , Waterbury, Conn., kad lai-Darbmmkas nori aukas mčjus bvla su Romos 
(Surinktas nuo kares nuken- ’ ••
.teįsiems siusti vyskupui, W/ prakaibas kun. Mockui 

^iRarevu-nu. Kodėl ne. jis uz mokama tiek, kiek keno 
.v. .. . ... Igdč. Kelionę privalo r"iškilmingas misiąs uz du-' šias badu mirusiu žmoneliu 1)a^ P.ia ^en^elai Suvalkuose ir 
1 i-i y l\ 1 •lL ! zn\ 10 .. proporcijonahskai. Prakal- 
0 f S tų kune mirsj-dar, ])as ga]į rengti draugijos ar 
prasys daugiu — scieslyvą organizaCijos, bet ne pavie- 7aunhno~^

* * * * * Įliai z;1!10I?es* Springfielde suvisaj nėra, kaimuose var-
Lawrence’o kunigas Ver ! k?\}-—eS V-SQ sa‘|tojama balanos (šakalai);
nawi cnce o Kunigas, vei- |Vaitę. Westvillej ir visą sa-;r mieteliai an- 

mauckas, jiesko buvusiojo vaite Minėtu miestu lietu- 1 "r i i\ -e?telia\7-TOun.AnnA TCQ k. ( . A’‘ oiicbiu iiciu. SViesti elektriką. Visuose
o'9ni7‘)tnriniiQ Pmnn Tiri !<ia1’ 1Jore^V gauti miestuose ir miesteliuose į-ganizatoiįaus, Piano. Jus- ikiin. Mockų uz kalbėtoją,1 
kevičiaus. Turbūt, kvies prie.galį kreiptis šiuo adresu.' Muilo ir 
“vienybės”, kad apgalėti tą Jonas ’ ” """ ” '
trustinio biznio gadintoją, 
kun. Mickevičių.fc. 

4* 4» 4» 4^

Koks ten kun. A. 
šas plūstas “Darbininke 
ant socialistų nei už šį 
už tą tiek, kiek jo dievotas 
pilvas jam pavėlina. Mes 
žinome, kad tokie žmonės 
pilvu o ne smagenimis pro
tauja, ir todėl nepykstame. 
Tik vietoj bus patėmyti štai 
ką: dar daug ankščiau negu 
Janu šas ir jam panašus 
pradėjo sakramentais kiip- 
čiauti ir dangui lotus parda-, 
vinėti, !
perpildyta katorga ir Sibi- same Kurše esą , nuteista 
ras, už tai kad dėl tautos ir mirtin 2000 žmonių. Šitą 
liaudies dirbo ir save auka- baisią skaitlinę, sako, .pat- 

IxzivfiYiQ “Mif ir “Lih.

; dirbtuvės ir dirbtuvėlės, ku-,tuos pinigus galės atlaikyti '' 
ninon rKi.kn Qinnnn Jm.kinin -v,., . v ‘. •, lone.— (riose dirba 810.000 darbinin- 

Ikų, uždirbančių, $540.000.- 
pnerašu, be pastabų, iš ko 000.
matyt, kad ir ji prie vokie
čio linksta!)

New Yorkas auga ir au
ga. Kas 50 minučių New

Bet tčmykite^ ką toliaus Yorke užauga vienas nau-

ire.sv1f,.ll.Dt iy1va‘iba apie tai, jog lietuviams 
aviskiais gales (verta lieti savo kraujas.

gieda tasai St. š. Jisai kal-

“VORWAERTS”.
“Laisvei” prisiųstieji 

“Vorwaerts’o” numeriai ro
do, kad laikraštis prastėja 
ir turiniu ir... didumu. ”Vor- 
waerts’a,” kaip jau žinoma, 
su pagelba policijos užka
riavo socialpatriotai.

Laisvietis.

MUSŲ PRIEDERMĖ.
Ir koviečiai ir laisviečiai 

atmetė šelpimo fondų suvie
nijimą tačiau ir 
vieni ir kiti pripažįsta su
tartis tam sykiui jeigu pa
našios sutartįs duoda pro
gos daugiau aukų surink
ti ir neįžeidžia LŠF. intere-

Tokią sutartį pripažino ir 
LSS. suvažiavimas Chica- 
goje.

jas namas.
Kas dieną į New Yorką 

pribuna ir išvažiuoja 290.- 
000 žmonių.

New Yorko uostas kas 
metai priima ir išsiunčia 
27.000.000 tonų. Su užsie
niais New Yorkas veda pre
kybą už $2.7772.000.000 į 
metus — taigi atlieka 74% 
viso biznio Amerikoje.

Kad palaikyt New Yorke 
Nedaug judėjimą, kas minuta rei- 

nuopelnų įgys tie laik- |kia išleisti $400 o per me-

Jisai rašo:
“Iš priežasties vokie

čių proponuojamo pa
skelbimo neprigulmin- 
gos Lietuvos kaikurie 
Amerikos lietuvių laik
raščiai griežtai išreiš
kia tokią nuomonę: kas 
mums, girdi, iš tos liuo- 
sybės, jeigu ją reikia 
krauju įgyti.

raščiai, skiepindami 
musu žmonėse 
sveikata, arba net gy
vybė, kad ir daug tūk
stančių žmonių, 
brangesnė už savo kra
što liuosybę. Ne daug 
jie gero ir Lietuvai pa
darys, intikindami sve
timtaučius, jog lietuviai

tus $211.115.105.

KNYGŲ PASAULY.
yra

geriau būti vergijoj, ne 
gu krauju liuosybę įgy

Janu-
V

nei

Matheny Ave., Springfield, 
Ill.

Kun. Mockaus adresas
po Naujų Metų bus:

P. O. Box 54, Detroit, 
Mich.

MIRTIES TEISMAS 
KURŠE.

i vesti telefonai ir telegrafai. 
___  _r cukraus taipgi 
gan greit nėra: vartojamas 
visur sacharinas. ’’Dabartis” 
savo 71 num. nuo rugpjū
čio 13 d. plačiai nurodo, 
|kaip reikia vartoti sachari
ną. Ta pati “Dabartis” pa
taria, kaip reikia vartoti 
baltą molį (šlyną) vietoje 
muilo.

Liet. Soc. Sąjunga Didžio
joj Britanijoj žada išleisti 
“Jaunosios Poezijos Žie
dus.” Kuopos deda tam tik
slui pinigus.

Ir “Saulė” išleido
kalendorių, 19r 
gero jame nėra 
čios balabaikos.

savo

“R. Ž.” sako girdėjusios 
mintai! jiečius pabėgėlius

pasakojant, kaddėlei šnipi
nėjimo nuteistųjų sąrašą 

kas savaitę skelbia apskri
čio teismas. Anot suteiktų 

socijalistais buvo ap. teismo žinių iki šiol, vi

rijos geriau kalbėtų sau Zeit

NAUJOS KNYGOS.

TMD. leidinių gavom 
“Dvasios Gyvenimo Mecha
niką” ir “Technikos Stebu
klus”. Abidvi knygi gra
žiai išleista ir atneš nau
dos.

SLA. Kalendorius KP'7 
metams jau išėjo. Kalen 
rius dailiai išrodo. Turi



MĖRKYNĖS vaidyla.

EILES PROZOJE
UŽGĘSTANTI UGNIS.

Širdis iš skausmo sutino. Blaškiausi y t

I

o—Ir gręsia likimas sunkus...

ŠIRDIS.

1915.

Skaudėjo, man labai!.. Dėlto taip labai 
skaudėjo, kadangi tai buvo dovana mano 
mylinio draugo...

Kur miršta vaitoja, 
Aukos nekaltos,

Našlaičiais palikę vaikus...
Kur likos šeimynos

Mano sielos šventoje, gavau dovaną. 
Atnešė ją mano mylimas draugas.

ne, nes tai buvo mano mylimo draugo do
vana....

Ir įgėlė mane tasai žaltys. įgėlė labai

g

Merky nes Vaidyla.

Naujiemsiems Metams
----o----

Jau laikrodis greitai
Išmuš adyną,

Ir metai naujieji užstos!
Tik kažin ar vargas,
Kurs taip kankina,

Nors bent kiek kamuoti nustos?

Ar nušvis mums saulė,
• Giedri dienelė:

Liuosybės ir meilės žiedų,
Ar pražus to skausmo 
Didi begalė, —

Tos naštos sunkybių, raudų?..

Tie metai senieji, —
Verksmai, dejonės, 

Vis pynė erškėčiais takus,
Bet Naujųjų Metų
Sulaukę žmonės, 

Išvys gal naujuosius laikus.

Ateikit, atskriskit, 
Pilni maloniu, — 

Atneškit gadynę šviesos.
Sulaikykite tasias 
Jūres dejonių,

Ir sūkurius karės baisios.

Metai

Neduokite siausti 
Audrai nelaimės, 
Naujieji, auksiniai!
Atneškit ramybę, 
Taiką ant žemės, 
lygybę žmonijai.

Nebuvo,čius franeuzus. Nebuvo 
t J Ą Q / f f musų tarpe šMininkų bendro 
£ kJ r | (politiško veikimo su kito-
i SAKYKLA i mis Tiktai w- 

. .... .f mo dalyke pasirodė sioks 
U M ĮD i;»» : * e ■ n i M toks nuomonių skirtumas.

(dabar dedasi konferencijo-

LAISVI

Prie Amžinos Ugnies Aukuro mudu 
meldėmės.

Aš nešiojau malkas, ir dėjau jas ant 
aukuro, ir šventoji ugnis gražiai kūrenosi.

Jinai atnešė kybirį vandens ir liejo 
ant aukuro.

— Lai nebunie nešamas vanduo ir pi
lamas ant aukuro, nes ugnis užges! — Ta
riau savo draugei.

— Ugnis neužges! — Atsakė ji man, ir 
vėl atnešė kybirį vandens ir užpylė jį ant 
Amžinos Ugnies.

Meilės Žinynas paliko tamsus ir tuš
čias...

kuomet mano draugė gailėjosi ir pyko,

MYLIMO DRAUGO DOVANA.

SUVAŽIAVIMŲ.

iaugintų musų įtekmę, už
imi ršta. Nieks nesirūpina a- 
pie pašelpinį susivienijimą, 
nieks nesirūpina apie savy-

“Naujienos” su “Kova”! 
perša ūmu laiku šaukti su- i 
važiavima socialistišku or
ganizacijų atstovų. Tame 
suvažiavime turėtų dalyvau
ti delegatai nuo LSS., nuo 
LDLD., L. Moterų Susivie- 
nijimo, Spaudos 
ir LS-.D P.
Taip bent mano to sumany
mo šalininkai.

Philadelphijoj, kaip teko 
girdėt, neoficialiame socia
listų pasikalbėjime, atmes
ta tas sumanymas o vieton 
jo pasiūlyta sušaukti komi
tetai visų didžiųjų organi
zacijų ir po vieną žmogų 
nuo atstovybės ir sandoros.

Noriu išsireikšti prieš a- 
budu tuodu sumanymu. 
Prie dabartinio dalykų sto
vio musų socialistų tarpe, 
prie begalo aštrių santykių 
soc. spaudoj toks suvažiavi
mas ar konferencija negali 
pataisyt dalykų stovio, o 
kad kaip gali dar viską pa- but, bus žinia jau apie antrą 
blogint.

Rodosi, kaip mes džiaugė-

ko j, spauda iškrikus — ir

Sandoros 
atstovybės.

mės visi pasekmingu LSS. 
Suvažiavimu Chicago j! Vi
sos principialės rezoliucijos 
buvo veik vienbalsiai pri
imtos. Pasirodė, jog Sąjun
goj nėra tokių socialpatrio- 

1, kaip pas rusus, vokie-

Ir tuomet džiaugiuosi toms nakties grožy- KANADIEČIŲ AUKOS, 
bėms, 

Mąstymų liuosybė man laimę suteikia, 
Jos keliasi, plaukia plačiomis berybėms, 
Ir gražiausius vaizdus, mano dvasiai teikia.

Myliu aš ilsėtis, kuomet tonai stygų, 
Glėbyje akordų, supa mano sielą. 
Tuomet to likimo gyvenimą dygų, 
Paverčia į laimės spindulėlį mielą.

Myliu valandėlę, kuri laimę teikia, 
Ir naštą palengvin prislėgtą skausmais, 
Ir nusiminimo siaubūną nuveikia, 
Ir širdį paguodžia prakilniais jausmais.

TelepheiM Hi Graei

Daktaru J. MISI
Specialistu tirdi

Plaaėių lin.

Nuo 12—2 po piet
Nuo 6—8 vakaro.

270 BERRY STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Žiu! užgriaudė baisi audra. Audra pa- 
sišiaušiusi, juodais debesiais apsiniaukusi... 
Baisi audra!..

Sudrebėjo visa dangaus berybė erdvė, 
susijudino, ir susiūbavo...

Bet širdis mano nenusigando, — širdis 
mano likosi ramybėj.

Žiu! Susikryžiavojo žaibai ir 
perkūnai!

Sudrebėjo visa žemė, suliūliavo girios' 
ir sodnai, nuvirto medžiai...

Vestuvėse suaukauta $154.
Saskatchewan. — 28 d.

.lapkričio buvo vestuvės B. 
(Andriuškevičiaus su Adele 
. Babušiute, kurias surengė ‘ 
(vienas geriausiai pasiturin
čių šioj apielinkėj farmerių
A. Baltrušis.

Vestuvėse dalyvavo nema
žas skaitlius svečių, kurie 
labai dailiai linksminosi. 
Svečiams besilinksminant A. 

| Baltrušis sumanė parinkti
žemutis Svyruoklis.'aukų sušelpimui nukenteju- 

|sių nuo karės lietuvių. 
--"—---r.-.- • -— į Trumpai pakalbėjus M.

iKrunkaičiui ir J. Bačinskui, 
■svečiai sutiko paaukuoti pa
gal savo išgalę ir, reikia 

(pripažinti, aukojo labai gau
siai, nes suaukojo $153.95.

Aukuotojo vardai:
T. Andriukeviče ir A. 

Brazaitis po $10.00; G. Bal- 
įtrušienė, B. Stenkeviče, B. 
Lopeta, M. Krunkaitis, J. 
Lopeta, V. Lopeta, J. Skai
sgiris, F. Nikelienė S. 
Kalvaitis, J. Blasgis, A. Še- 
piton, J. Vidzinskas, P. Mu
rinas, J. Murinas, J. Sten
keviče po $5.00; A. Skaisgi
ris — $1.05; J. Stenkeviče— 
$4.05; J. Buzulis, F. Juknel, 
ir M. Kruger — po $3.00;

čio, ir ten būti tris metus. Jeigu kas gali 
dienomis mokytis, tą lengvai gali pasiekti .^ei ’ 
ir New Yorke į tiek pat laiko; gabus žino- JT J; Goduhauskas,
gus gali ir i trumpesni laika, užbaigti mok- f: R1C ini^aicįsA/lr ^ope- O n . L . V hnnn nn 1'0 (\C\ • IT.,/. A Uza
slą. Negalint mokytis dienomis, galima va
karais ir nesunkiai, prisirengti prie High 
Schoolės ekzamino į keturis metus.
-- (hT(iui,.u"°n?a’.'“U’ Ne.w kasŠBilTKazincki; J^Kai-

vaitis, Mary Elbesk, M. Lo- 
kieno, A. Andriukevičienė,
B. Lopeta, J. Kasulaitis, B. 
Baltrušaitukas, O. Lokiutė, 
S. Murinas, F. Kalvaitienė, 

iF. Žinka, A. Stenkevičienė, ‘ 
,0. Kazlauskienė, A. Domi- 
jonaitis, Harry Afer, J. Sa-

Scranton, Pa.

Paraginimas Jaunuomenei, 
kad mokintųsi.

--------0--------
žodis Brooklyno Jaunimui.

Čion aš noriu nevien pranešti, bet kaip 
ir paraginti tuos jaunus vyrus ir mergi
nas, kurie nori padidinti savo žinojimo reg- 
ratį — įgyti daugiau apšvietus. Nereikia 
manyt, kad mokslas yra tai kokis nepasie
kiamas dalykas, kad jis prieinamas tik lai- 
mingiemsiems. Kiekvienas ar kiekviena, 
prie gerų norų, gali pasiekt jeigu jau ne

rint gauti High School’s laipsnį (certifi
cate) visai nėra reikalo važiuoti į Valpa
raiso, tik tam, kad įgyti vardą valparaisie- 

Jeigu kas gali 
vai gali pasiekti ■

tienė — po $2.00; Mrs. Afe- 
rienė ■— $1.55; A. Lopečiu- 

(tė — $1.50; O. Baltrušiutė, 
i U. Bačinskienė, J. Bačins-

Yorko valstijoj (yra ir kitose) yra 1 
vadinamas valstijos universitetas arba 
apšvietus departmentas. Šios įstaigos už-' 
duotis yra rūpintis-gyventojų apšvieta. 
Todėl studentai, kurie mokinosi privatinė
se, prirengiamosiose mokyklose (prepara-; 
tory Schools), turi išlaikyti ekzameną' 
prieš minėto universiteto atstovus. Moki- ' 
nys, išlaikęs paskirtą ekzaminą iš kokios M.'Ašmantai
nors mokslo sakos gauna uz tą kreditą.1 00. A Lnnpčinfp

trenkė Sudarius reikalaujamą skaičių kreditų iš-
dU4»da certifikatą, kaipo paliudijimą, kad 
tas žmogus pasiekė mokslo laipsni, kuris 
duodamas valdiškoj High School. Su from

Bet širdis mano buvo rami ir nei kiek paliudijimu galima Įstoti Į tiesų (law), den-
nenusigando!

Tarė į mane vieną, tik vieną žodį, ma
no mylima. Tarė jinai tik viena žodi, ir 
širdis sudrebėjo, išsigando ir apsiverkė...

--------0--------
a-

j AR TURI TĄ NAUJĄ 
KNYGĄ APIE LYTIŠKĄ 
GYVENIMĄ?

Jei dar neturi, tai pasiskubink gau
ti, nes knyga gali greit :šsibaigt.

Apie tos knygos naudingumą pa
klausk tų, kurie jau ją turk

Knygos vardai
Patarmes Merginoms 
Apie Lyties Dalykus.

Parašyta Žinomos lytiškų dalykų 
aiškintojos ponios M. H. SANGER.

Ta knyga reikalinga visiems: mer
ginoms, moterims ir vyrams. Joje 
aprašoma lytiškų organų išsivysty
mas, jų veikmė Ir svarba visame mo
teries ir vyro gyvenime; apsivaisini- 
mas; vaisiaus augimas; nėštumo hy- 
gijena; motinystė ir jos hygijena. 
Taipgi aprašoma lytiškos ligos, savi- 
žagystč ir daug kitų jdomių dalykų.
>Knyga turi 120 pusi, ir papuošta 

paveikslais, kurie palengvina aprašo
mus dalykus suprasti. <

KAINA TIK 50c.
AR MYLI DAINAS?

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

įvairios Dainos.
Tai yra stora, 21C puslapių, knypų 

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

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

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

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

Jeronimas Savanoto 11a.
Kas nori žinoti apie teisingo žmo

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

KAINA TIK 25c.
Reikalavimus ir pinigus 

šiuo adresu:
J. STROPUS,

6 Loring St.,
> So. Boston,

•iųskite

<

Mass.

Mrs. Kalvaitienė, Fr. Babu- 
šis ir O. Kazlauskiutė —po 
50 c.; Alena Lopečiutė —25 
c.; J. Lopeta — 10 c. Viso— 
$153.95._______________

Dėlei lygesnio skaitliaus, 
pridedu penkis t. . ‘ ,
persiuntimo lėšas ir pasiun-V.-. 
Čiu “Laisvės” redakcijai , Vidurių Reguliatorius . 
$154.00, kuriuos meldžiu iTrojanka 25 c" 50 c" 11 
perduoti LŠF. kasieriui K.' 
Šidlauskui..

Visiems aukautojams tar- 
riu širdinga ačiū, o jauna
vedžiams linkiu laimingo 
šeimyniško gyvenimo.

J. Bučinskas.

LIETI

AP
Žemiau p

apturėti pci jačt

PTIEKA

ičL

Centus ir | Nuo reumatizmo

tistikos, inžinerijos, ir medicinos kolegijas.
Prie progos, priminsiu, kad pagal da

bartines valstijos universitetu tiesas .no
rintieji įstoti į medicinom 
part High Schoolės išbūt bent vienus me
tus generalė.) kolegijoj. Kitos medikališkos 

| kolegijos reikalauja dviejų metii generalės 
'kolegijos prieš įstojimą.

Negalintieji dienomis lankyti kolegijas, 
ašen pats save Tau atiduodu, — tarė jauni- į turintieji minėtą paliudijimą, gali įstot į 

is ' į penkis 
metus užbaigti’ indžinierijos ar chemijos 
kursus. Ten ir už mokslą nieko nereikia' 
mokėti.

Matant prieš save tokį pulką metų, 
kitą gali ir baimė apimt,rodosi kad tai pusė 
amžiaus. Bet nieko nėra stipresnio prieš 

Dar kartą pažvelgė puiki deivė ir nieko tikslą ir viltį. Mokytis niekad nepervėlu.

Meilės.
Jauna 

neatsakė.

imk jį, —

štai mano siela ir
4UUVUU, ------ ICllV J cl UI 11“ I 1 muitui |iuniiui|nii<i,

Skaisčiosios Dievaitės Cooper Union kur gali vakarai

turtas tau dera, ir tatai pri
maldavo jaunikaitis parpuolęs

Sifilis Rusijoj
•'’ r |I, indlUdVU ĮclllUUY

tai toje valandoje, kada kle-l™ Skaisčiosios Meilės kojų.
rikalai vis labiau organi
zuojasi, kada tautininkai 
jau veik kiekvienam stam
besniam mieste turi savo 
spaudos organus. “Kovai” 
laiminant, eina tylus šnab
ždėjimas, jog visi laikraš
čiai esą politikierių lei
džiami.

Ko vertas, prie panašių 
aplinkybių, naujas suvažia
vimas? Ar kad davus pro
gą jdar kartą ir dar kartą 
išnešti užuojautos rezoliu
ciją drgg. Kapsukui ir Vi- 
dikui ir išklausyt filipikų iš 
Z. A. laiškų?? O gal bent 
ten bus išrinkta komisija, 
kuri sužiuręs “Laisvės” šė- 
rininkų ir “Keleivio” ap
garsinimų reikalus ? Gal

V. Kapsuko laišką į škoti-

Šalto vandens reikia tū
liems musų draugams, o 
ne naujų suvažiavimų. Re
zoliucijom negalima patai
syt beįrančių santikiu. Ne
verta daryti ekspensų!

žmogus.

Ir visokias kitokias gj 
visokių ligų, kurios čia d. 
notos, galima gauti per pa

P. A. URBONAVIČIUI 
151 METROPOLITAN A V 

BROOKLYN, N. Y. >

V

neatsakė.
Susigėdino ir nusiminė jaunikaitis.
Tuomet Būtybės Dievas tarė jam;
— Širdis tavo, ir siela tavo, ir tu pat

sai — tai brangumynai, kurių neverta yra 
Meilė. Todėl nesiūlyk tiek daug. Visus sa
vo brangumynus sau pasilik, o tuomet tik
tai Meilė palaimins tave.

Pasiėmė jaunikaitis savo širdį, savo 
sielą ir patsai save, ir pasitraukė j šalį.

Ir tuomet atsiliepė Meilės Deivė ir pa
laimino jį.

Aš MYLIU.

Myliu aš tą svietą, kad laimė atėjus, 
Aplieja krutinę džiaugsmo spinduliais. 
Jautimus švelnuosius, tyliai palytėjęs, 
Juose meilės skaisčią gėlelę praskleis.

Myliu aš draugiją, kur nėr veidmainybės 
Kur randi paguodą, valandoj kančių, 
Kur skaidri ugnelė, liepsnoja brolybės, 
Ir prikelia dvasią iš juodų minčių.

Myliu aš svajoti pasilikęs vienas, 
Kuomet nakties rubai, tą žemę užkloja. 
Kada minčiij mano nesuardo sienos. 
Kuomet sielos stygos vaitoti nustoja.

> ■

Rusijoj vis labiau ir la- į 
Nejučiomis prabėgs tas keletas metų, tada 7au P^tojasi. baisi sifilio ■ 
atgal pasižiurėjus, bus gaila praleisto lai-į^“a- Kijevo daktaras ' 
ko, gal ir be naudos. Todėl kas tik jaučia ,sa7’ ,nuo ^a7s Pra" 
turįs gabumą, lai niekad nemano, kad jau'^Os Pe}’ V1^no r?.n". I 
pervėlu, kad jo dienos jau praėjo.* Tai ne-, ^as Pra^l° ?f?al?.cial i 
kvaila ispanu patarlė, kuri sako: “Mas valejvyrlb sergančių sifilio hga. 
tardė que nunca.” I ReXe_lk V1f tie 7rai ne.‘ ;

Apie visas smulkmenas čion ne vieta .pabaigė gydymos kurso nu 
rašyti; kas nori gali ypatiškai manęs pa-įnu7 l.svl7a ..r labiau | 
klausti arba gauti pilnas informacijas pa-(PraP. baisi^a ^a* . 
rašę laišką šiuo adresu: “The University of-' ^aiinuos^ įvedama nauja, 
the State of New York, Albany, N. Y. (hgisiol negirdėta, aiaįa-

Apie prirengiamąsias mokyklas irgi J^aĮmi: starastos. išsiunčia 
nedaug kas tegalima pasakyti. Mokslas i poteris, sergančias sifiliu.—- d 
saiku neparduodamas, visur reikia sau kin\nari ir nęgrįzk | 
mokytis. Ar ilgai reikia ten mokytis —.
priguli nuo žmogaus gabumo ir su kokiu 
4U/A* A A X * VI KZ X W V A A A X V • XW^AXV/AAAVxAA X_€ VA XX VZ Ak AVA « , I M

nors mokykla man neišpuola, nes visos turi , . . . . I
gerų ir blogų pusių, ir gali kiekvienas su- . Daktarai vienu balsu sa- tl 
sirasti paėmęs Educational Directory. Mo- ko* ka.^ P1.!,? ^baltinių ap- I 
kestis irgi įvairi. (hnkybių sifilio . gydymas ■

Kurie nori rengtis prie Regento ekza- ,kaimu<7 Jau. nv^a"i| 
menų, tai yra, apie kuriuos čion kalbėjau, Jimas; Zeil1^ecil‘ hg?nbuci.U°” " 
tai gana patogus laikas pradėti su pradžia s? v a ven.ei į
Vasario mėnasio sekančių metų, nuo Sau-!lia* a£a.iays’ vl?dJ RusBojij 
šio pabaigos bus egzaminai. Iki tam laikui !}ei.a sPec?a ll^ vaJs^ S1^1’ I 
galima suspėti ir mokyklą pasijieškoti. ' 1U1 0 YPac salvarsa- •<

_  kol nepasveiksi.
I Ir išeina moteriškė, neš- 

uuv &uxu£Ciuo uciMviinv ii out numu , . . ■. • • •
žinojimu pradedama. Rekomenduoti kokia dama svietan savo baisiąją

Brooklyn, N. Y.

ą pasijiesKoti. *no Į
Antanas Petriką. I Tai vis daugiausiai karės •

i pasekmės.

x J ' ’ z
' ' ' ' ' - ’ , 4

Tik ką išėjo iš po spaudos 
Puikus Teatrališkas Veikalas

Ant Dugno 
šis veikalas tinkamai perstati
nėti bile sriovei be skirsimo.

Taipgi labai naudinga^ ir 
šiaip kiekvienam perskaityti, 
nes labai vaizdinga# aprašo 
skurdų biednų Rusijos miestą 
žmonių gyvenimą, yr kokios bū
va to skurdo ir /Vargo pasek
mės. /

šj veikalą pąA-aŠė garsus ru
sų rašytojas MAKSIM GORKLL 
Lietuviu kalbom išvertė KARO
LIS VAIRAS.)

Sulošimui Ši6 veikalo reikia 
17 ypatų. )

Dabar užstojus JoBimų sezo
nui, kiekviena kuc/pa, Draugija, 
bei grupa renkasi) ir mokinasi 
geresnius veikalu^ kad aulo* 
Sius Šiek- tiek f pasipelnyti Ir 
pastumti musų 
O šisai naujas 
kalas kaip tik i? atsakanti to
kiam reikalui.

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

P. M. SOLOMSAAS, 
255 Broadway, S. T iston. Mass

ulturą pirmyn, 
-rių aktų vei-

lAmokęs (akcijas jau makCai i 
į Kalbėti ir Rašyti Angliškai j 
I Jei netiki šitam pranešimui. tai nerslrah*’
• Pirmą lekciją, o pers'*-’" 
j Prijunki 10 cent<-



j Greenpoint 5231.
■■ ......................................... .... I  ............................................... .... ..............................Įl I I I

Laukas apsodintas 
alyvų medžiais.

namo. Tik du.. Aš pami^lijau: “Reikia krau
stytis be skatiko.” Turėjau tik penkiosde- 
šimts frankių. Pradėjau galvoti, kaip čia 
jam atkeršijus?

Staiga jis ima mane už rankos ir sako: 
— Aš turiu su tavimi pasikalbėti.

MOTERIMS NAUJIENOS
(Tąsa)

. du sykiu savaitėj, Utaminkais 
.z PStnyčioms, 183 Roebling Str. 

Brooklyn, N. Y. Leidžia Lietuvių Koo 
peratyviška Spaudos Bendrovė, 183 
Roebling St., Brooklyn, N. Y.

■ r

Pifmininkas —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 Roebling St. Brooklyn, N. Y. 

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

“Entered as second class matter 
March 11, 1914, at the Post Office 

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

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

“LAISVĖS” KONCERTAS 
Newark, N. J.

“Laisvės” bendrovė 
gia koncertą, Newark, N. J. 
17 d. vasario. Jau pasam
dyta viena iš puikiausiu 
Newarko svetainių Turn
ball auditorium, ant centra
les Market gat. Koncerto 
reikalais rūpinasi special e 
komisija iš J. Duobinio, P. 
Bečio ir A. Kvedaro.

Newarkieciai ir apygardų 
lietuviai, malonėkit pasižy- 
mėt ant savo kalendoriaus, 
jog 17 d. vasario Turnball 
auditorium bus “Laisvės” 
koncertas.

ren-

Bendrovės susirinkimas.
Četverg' sausio, 

direktorių 
t.sausio vi- 
bendrovės

s” redaktorius V.
s dalyvavo neoficia- 

oc. pasikalbėjime 31 
. Philadelphijoj, Pa.

apie aštuoniolika mėnesių.... kaip aš jums 
buvau jau sakęs: Toliaus mes jaučiame 
besiartinant galą. Jis kiekvieną dieną, at
važiuodavo pas ją iš Paryžiaus, labai rū
pinosi ir kankinosi.

Vieną gražų rytą jiedu ginčijos apie 
valanda laiko, o aš, girdėdamas jų tą gin
čą, užduodu sau klausimą, apie ką jie taip 
karštai ginčijasi? Ir štai staiga mane pa
šaukia motina ir sako:

— Aš greitai mirsiu ir noriu tau ati
dengti vieną paslaptį, nepaisant į tai, kad 
grafas labai tam priešingas. Kada ji kal
bėdavo apie savo mylimąjį, visuomet jį va
dindavo grafu. Aš noriu pasakyti tavo tė
vo vardą, kuris dar yra gyvas.

Aš ją šimtą sykių klausiau... šimtą sy
kių... savo tėvo vardo... suprantate, šimtą 
sykių ir ji kiekvieną syki atsisakydavo tą 
padaryti.... Tikėkite, aš jai sykį bet paau
sius apdaužiau, kad ji pasakytų ir tas ne
gelbėjo. Suprantama, kad atsikračius nuo 
manęs, ji sakė, kad jus mirėte, o kuomet 
buvote gyvi, veik jokios roles nelošėte jos 
gyvenime, ji prie jūsų buvo prisirišus tik 
iš priežasties savo jaunystės, fantazijos ir 
tam panašiai. Ir aš, kaip koks kvailys, įti
kėjau jos žodžiams ir maniau, kad jūs esa
te mirę.

Bet štai ji man ir sako:
— Štai tavo tėvo vardas.

Grafas, sėdėdamas kėdėj, tris sykius pra
tarė :

— Bereikalingai, bereikalingai, berei
kalingai tą darote, Rozetta.

Motina lovoj atsisėdo. Aš tą paveiks
lą ir dabar savo akyse matau: ji į mane žiu
rėjo, o jos akys taip ir žvilgėjo. Mat, ji ma
ne labai mylėjo. Ir taip lovoj sėdėdama pra
tarė :

—Pilypai, dabar prieš mano mirtį ir 
dėl jo ką nors turite padaryti.

Motina jį vadino “Pilypu”, o mane — 
“Ogiustu”.

Jis, išgirdęs tuos žodžius, tartum pa
šėlo ir sušuko:

— Dėl šito ištvirkėlio, del šito niekšo 
del šito prasižengėlio, dėl jo... dėl jo?!..

Jis mane pradėjo tokiais žodžiais garbin
ti, tartum aš bučiau visą savo gyvenimą 
užsiėmęs visokiomis niekšystėmis.

Rengiausi jau supykti, bet motina ma
ne nuo to sulaikė liepė nutilti ir tarė jam:

LMPS. REIKALUOSE, isįtvėrimą Lietuvos Seserų 
Šiems metams į LMPS.1 draugystės, labai nusigando 

, . T. x v įstaigas likosi išrinktos se- ""K“ 1 :~X1:
Einu į jo kambarį, Jis atsisėda uz sa- jkariči0S draugės, kurios pra- 

deda savo pareigas pildyti 
nuo pradžios sausio mėne- 

isio. Susirinkimų sekretorė 
: iš-

M. Ūndžienė, 183 
Roebling st., Brooklyn, N. 

; Finansų sekretore .B.

vo darbinio stalo ir seilėmis užspringda-! 
mas pradeda pasakoti, kad nenori būti to-į 
kiu žiauriu, manes linkui, kaip kad prie1 
motinos pasakojo, prašo, kad aš nelysčiau didžiuma balsu likosi 
jums į akis... Ir siūlo man tūkstantį... tuk- rjnkta 
stantj.... tūkstantį frankų.... Tokiam žmo- - - - - 
gui, kaip aš... tūkstantį franku! Kada jis y • “ 
atidarė stalčių, pastebėjau, kad jame ran- 2/1 First Str E-
dasi ne viena, bet krūva tūkstančių. Pama- ]izabeth N J * 
tęs tūkstantines, viską užmiršau. Atsisto- j" Benesevičiutė 183 Roeb- 
jau ir imu tūkstantįnę, kurią man duoda; jį* . gį i^r()()p]yn n. Y.

Iždininke—

1-22-23 dd. sausio L. 
useika kalbės Clevelende 

ir Akrone, Ohio valstijos.

Prie “Laisvės” bendrovės 
prisideda drg. J. Žukauskas 
iš Waterbury, Ct. Jisai 
rašo: “prisiunčiu čekį ant 
$10.00. Tai bus man du Šerai 
“Laisvės” bendr. “Kovai” 

paliudįvjimo nereikės, nes 
aš sąjuri)gietis.

Prisirasfce prie bendrovės 
ir drg. J. Wenckus iš Rum
ford, Me. \

mintų, nes aš neturiu susitaupinus nei ska
tiko.

Jis jai atsakė:
— Rozetta, aš per trisdešimts metų 

daviau tau kas metai po trisdešimts pen
kis tūkstančius frankų; vadinasi, esu iš
mokėjęs virš pusės miliono. Tu per mano 
rūpestį buvai viskuo aprūpinta, gyvenai, 
kaip kad gyvena turtuolės moterįs, ir, galiu 
pasakyti, buvai laiminga. Aš nieko neduo
siu šiam niekšui, kuris paskutiniais me
tais suardė musų gyvenimą, jis nieko nuo 
manęs negaus, nes nesijaučiu jam esąs sko
lingu. Todėl bereikalingai tu verti mane, 
kad aš ir dėl jo ką nors padaryčiau. Jeigu 
norite, galite pasakyti jo tėvo vardą. Nors 
aš to nenorėčiau, bet tuomet greičiau nuo 
jo atsikratysiu.

užsakė

tuo tarpu, vieton paimti tą tūkstantinę ir 
vėl atsisėsti, užpuolu ant jo, griebiu už 
gerklės, trenkiu ant grindų ii’ pradedu 
smaugti....
čiau, kad tik per plauką laikosi nuo mir
ties, paėmęs nuvilkau visiškai nuogai, su-

Į pildantį komitetą išrin
kta A. Jurevičienė, O. Bud- 
veičiutė, M. Jukelienė, E.

Kada jau akys pabalo ir pania- Bekampienė ir M. Baltuškie-

— ’ i . • > juistratores bus greitu lai-
rišau. užkimšau burna, kad negalėti! rėkti, ku išsiuntinėta nominacijų

lūs ir tt. 25 d. gruodžio 
taipgi scenoj perstatė net 
du veikalu. Dabar, susitvė
rus LMPS. kuopai, reikia 
tikėtis, kad jos dar smar
kiau darbuosis, nes Moterų 
Susivienijimas — politiška 
organizaiija ir naujai susi
tvėrus kuopa prisidės prie 
politikos veikimo.

Kuopa išrinko komitetą: 
pirmininke A. Liaudanskie- 
nę, prot. sekretore —E. 
Kaulakienę, fįn. sekrt.—P. 
Indilaitę, iždininke — O. 

na- 'Lakudonienę.
kodėl j Sesytės, dirbkite dėl LM. 

iš- iP. Susivienijimo ir stengki- 
keikti, bet prašys vyskupą, ’tės, kad naujai susitvėrus 
Man rodosi, kad ir vyskupas:kuopa iki metų taptų skai- 
geriau nemokės tą darbą at-įtlinga narėmis, 
likti.

Patartina vietos moterims 
nepaisyti ką kunigėlis sako, 
bet rašytis prie Lietuvos

ir nubėgo pas kunigėlį, kad 
pranešus tą naujieną. Kuni
gėlis Kalėdų ryte visą 
savo pamokslą pašventė 
naujai susitvėrusiai mote
rų draugystei. Jis pasakė, 
jeigu minėta draugystė ne
pairs, tuomet jis parašysiąs 
vyskupui, kad pastarasis iš
keiktų tos draugystės 
ros. Aš nesuprantu,

Linkiu naujai kuopai ko- 
geriausios kloties darbuotis 
dėl visuomenės labo.

Lakštingalė-
apverčiau kniūpsčią ir.. O!... aš nebl 
jam atkeršijau!... .Ir tą dariau už jus!

Drg. J. Jonaitis 
“Laisvei” kaipo “Christmas 
present” sociaįistišką “Ne
wark Leader.”

AČiu jaml Ir ačiū drau
gams už siumtinėjimą Buf
falo “New Age” ir Schenec
tady “Citizen,”

tilpusi IV. LSS. 
ucija skamba

“Koa 
rajono 
kitaip negi/ “Laisvėj” “Ko
voj” • skamba ’’randame, 
kad budai tos pakraipos gy
nimo ir atakavimo per pri- 

''Hškus laikraščius... eina
Jei^u 

■nrifc - v ^nas lygiai nu-

buotis dėl visuomenės 
Reikia atsiminti, kad 
keliai, kuriais kunigai 
teris veda, yranetikę, 
gali eiti tik davatkos, 
turime eiti prie susipratu
siu darbininl \i ir sykiu su 
jais darbuotis.

Draugystė išrinko organi-’gerai. Po perstatymui pa

LEWISTON, ME.
25 gruodžio buvo vaka

ras Lietuvos Dukterų. Su-
I *■

lošta du veikalu: “Užsipelnė 
Diplomą” ii* “Konstituci

ją”. Aktoriai, kurie mokėjo 
j roles, savo užduotis atliko

. _ .zatorej). Dieliuniukaitienę. mclės ž, B lažai tč ir T. Kur-
pe-;ros vai’dii. l odei drauges pa- Linkėtina jai energingai maučiutė gražiai sudainavo 

1 ....— i darbuotis ir išauklėti savo “Vilija upė”; p-lė Judilaitė
ir L. Jokavoniutė, maža 

j mergaitė, puikiai padekla-
■wavo. Taipgi buvo ir dau 

iš giau deklamacijų. Paskui 
numirusiu atgaivinta. Kol i Prasidėjo šokiai.

čiant susivienijimą kreipki-1 1 UD veto 1C \

juokėsi ir nuolatos pertraukinėjo savo pa-;tės virš nurodytais antra- 
sakojimą. Kunigas žiurėjo į jį ir visoj toj ,šais. Per .praeitus, metus 
šypsoj ir balse, matė ją, savo mylimąją, ku- ! kuopų viršininkės, siunčiant 
ri kada tai apsuko jam galvą.

— Na ir kaip buvo toliau? — užklausė
•!vo daugeli klaidų, išperkant 
i money orderi ant susine- 
išimu arba finansų sekreto- € 4.

— Toliaus?... Kambary kūrenosi 
čius... Buvo gruodis mėnuo... dideli 
čiai.. .kada motina numirė... Pečiuje ang- našių, klaidų neįvyktu 
liai liepsnojo... Aš paėmiau geležine kačer- (tuomi sučėdysite cen 
va, įkaitinau ją iki raudonumo... ir.. pl*a- juani komitetui daug’ 
dėjau ant nugaros deginti jam kryžius.... į 
vieną, kitą,'aštuonis, dešimts.... jau nepri- i 
menu, kiek išdeginau. Paskui apverčiau jį: 
ir pradedu kryžius deginti ant pilvo. Na ir 
ką sakysi, ar nejuokingas darbas? Juk pir-. 
miaus panašiu budu katorginiams daryda- l 
vo žymes.... Jis kaip vijūnas?raitėsi, 
burna buvo gerai užkimšta, todėl negalėjo,buitis, del musu Susivieni- 
rėkti. Atlikęs tą darbą, palieku jį besirai-j.Rm° gerovės. Matome, kad 
vantį, pasiimu dvyliką tūkstantinių, —va- ’ mu*sų Sus-mūs pas' 
dinasi, su pirmąją trylika.... tai nelaimiu- į laiku smarkiai auga 
ga skaitlinė, kuri neprivedė prie gero, pa-'kuopomis, 
liepiu tarnams iki pietų neiti į jo kambarį, 
nes jis miega ir pats išeinu.

Kadangi jis senatorius, aš maniau, 
kad neivores sukelti triukšmo, pasigirti, 
kuo jis pirmiau buvo ir tylės apie tą atsiti
kimą. Bet apsirikau. Praslinkus ketu-

i siunčiant pinigus
money orderi
vardu ir pasiųskite fiiuųisų

tie 
mo-

Paskui
_____ sm atgaivinta. Kol šuniui, 
kas ji silpnai gyvuoja, bet' Pažymėti, kad t
yra viltis, kad greitoj ateity (v.VČiai ])rieš vakarą bu 
sustiprės ir pradės 
kiau

pa, kuri neseniai tapo ispirkitC' •' • • • •

Linkiu naujoms viršihin- 
bet kėms nenuilstančiai dar-

musų Sus-mhs

rioms dienoms mane suareštavo ir nuteisė jį.....  -
apt trijų metų į kalėjimą. Todėl aš ir ne- (Urbti.

L bu
|smarkiai užsipuolę ant L 
tuvos Dukterų draugysi 

; tok 
šventėj rengia perstatymą, 
o paskui atkalbinėjo žmo
nes, kad neitų į svetainę, bet 

Ivisas jų triūsas vėjais nu
ėjo.

Mat, vyčių supratimu, 
------- -- jgeriaus namie sėdėti ir bač-

i <.nuiinvi, negu eiti isutverdamos kuopa, atliko svetaine ir ten !aika lei.‘ 
milzmiską darbą. liesa, ‘
nors sutveriant kuopą da
lyvavo nedidelis moterų bei 
merginų būrelis, prie kuo- 

j)ns išsyk prisirašė 10 na- 
■rių. Kuopos sutvėrimu rū- I 
i m,™] Lietuvos Dukterų' 
i draugystės narės. Jos ]iir- 
miaus rūpinosi- Lietuvos gy-. 
ventojų reikalais, rinko ai. 
kas sušelpimui nukentėju
sių nuo karės, pačios dau
giausia pinigiškai prisidėda
mos ir tt.

Abolname judėjime irgi 
neatsilikdavo nuo vyrų, — 
rengdavo visokias pramo
gas, statydavo scenoj veika-

darbuotis.
smar-

žilaplaukis Senelis, komiteto, kad jis

LEWISTON, ME.
d. gruodžio mūsų mie

ste tapo sutverta Lietuvių 1 
Moterų Progresyviu Susi- ' • • • • ■» • 1 • • l

30kai]) 
tai]) ir narėmis

1 per pe- ; _ .
susitvėrė vienijimo kuopa. Reikia pri-!

Viduriniai pažinti, kad vietos moteris, 'kutėTtušHnti

c

galėjau ankščiau pas tave ateiti.
Ogiustas dabaigė neišgertą vyną

■įdėjo plepėti, vos galėdamas liežuvį,išgalint, k;
<;•' ’ ' 'imetras musu
< I. •an

reįtus 1916 metus s 
net 26 kuopos.
dalykai musu su-mo taip pat 
pradeda susi tvarkyt.

Todęl, draugės, prade
dant nauius metus ir nau

joms viršininkėms padėkim, 
visa i

jr,kių, o dirbkime visos kiek jpinosi
I ateinančiais 
sus-mas dvi-
i ir tuomet

/\r nekeista, turėti tėvą Kunigą i !.. u, su Ku-1 
nigo kūdikiu reikia ūpsieiti labai švelniai, 
ir mandagiai... jis narsus kūdikis... ir jei i 
kai]), gali sopini iškirsti tokia baika, kad... j»
Ar ne teisybę sakau, a?.. Juk jis baikinin-'RR|)AKCIJ()S ATSAKAI.

K. Pe1 rikiene

Kunigas, išklausęs savo sūnaus paša-! ^auKieiic. BrooKlyne. 
kojinio, vėl pašėlo; pas jį atsirado noras Eiles negalės tilpti. Rašinė- 
užpulti ant sūnaus ir pasmaugti jį. • kit vely proza.

Kunigaudamas ir spaviedodamas žmo-i Ą. S. (Cleveland©) Eilės 
nes girdėjo visokių nuodėmių, visokių isto- netilps. Rašykit proza:

•• 1 * • • • u* " *• * ‘ * ' Rengėjam (Woodlown)
Balius mes galim garsint tik i 
už tam tikrą atlyginimą, į

rijų, bet jomis nesipiktino, nesinervavo ir 
dievo vardu visus prasikaltimus atleisda
vo. Dabar jautėsi kitaip, nešaukė dievo į 
pagelbą, kad jo sūnui atsiųstų dvasią šven- kadangi tai yra biznio daly
ta ir padarytu doru žmogumi, nes matė, kas.

.1 Vargo Pelei, Berisso, Ar- 

.' gentina. — Patalpinome 
ankščiau gautą.

Dulkei, Nashua, N. H.— 
Nesvarbu, kad buvo susi
rinkimas TMD., kuopos, bet 
svarbu, kas tame susirinki- 

v me buvo veikta, bei tarta, o 
jus apie tai nieko neminite. 
Apie tą ypatą jau buvo an
kščiau rašyta.

PINOTI

ATSIŠAUKIMAS.
Vincas Miškinis, į? Su

valkų gub., Kalvarijos aps
kričio, Krosnos gmino, A- 

u- leknonių kaimo prašo atsi
šaukti Emeliją Vaitkevičiū
tę, Suvalkų gub., Kalvarijos 
pav., Liudvinavo gmino. 
Kulokų kaimo.

Atsišaukit šiuo adresu:
V. Kunickas,

36 Grand Str., Brooklyn,

Dr. JI. A. Medoff’as atsidav< s t. m 
tikslui ir savo atoiaavimu kiekvienam

dėjimas pnoitm nuo akių. Vienete 
h vaistai, tat yra moksliškai pritaikin

JV UVkJim UAUl* v----- * ------ J--------------------------i C — - r 7 -7 7

Motina atsigrįžę į mane. Aš pamisli- jjkad nei žemiškos, nei, dangiškos dvasios ne
jau: “Labai gerai., pagaliaus, sužinosiu ti-jpanegs jį ištraukti iš tų pelkių, į kurias į- 
krą savo tėvą.. Jeigu jis turi pinigų, tuomet 
aš išgelbėtas...”

Motina tęsė toliau:
— Tavo tėvą, baroną de-Vilboa, dabai* 

vadina kunigu Vilboa; jis kunigauja baž- 
nytkiemy Garandoj, netoli Tulono. Jis pir
miau buvo mano mylimuoju, bet dėlei šio 
žmogaus,, aš jį apleidau.

Ji pradėjo pasakoti visą istoriją, 
apart to, kad būdama nėščia ir tave apga
vo. Bet, žinote, juk moterįs niekados tei
sybės nesako.

Ogiustas, visiškai alkoholio apkvaišin
tas, juokėsi ir pasakojo apie savo bjau
riausius pasielgimus, parodydamas tėvui, 
kaip žemai nupuolęs jo sūnus. Dar stiklą 
išgėręs, tęsė savo kalbą toliaus:

— Praslinkus dviem dienom, motina 
mirė. Mes jos lavoną palydėjome į kapines, 
aš ir jis... ir dar trįs tarnai.... daugiau nie
ko... Jis baubė, kaip karvė... Mudu ėjome 
greta... Kas iš šalies matė, galėjo pamisly- 
ti, kad eina tėvas su sūnumi...

grimzdo.
Išnyko kunigiškumas, užsidegė ker

štu ir neapykanta prieš tą žmogų, kuris 
vadina jį tėvu ir kuris ištikrųjų yra jo sū
numi, užmiršo visą savo mandagumą, ku
riame praleido dvidešimts penkis metus ir 
pradėjo mislyti apie pirmas savo gyvenimo 
dienas ir apie tuos vaisius, kuriuos dabar 
savo akimis mato.

Persitikrinęs, kad norint tą niekšą nu- 
gązdinti ir sugraudinti, reikia kalbėt smar
kiai ir balsiai ,todėl sukandęs dantis nuo 
piktumo ir užmiršęs apie jo girtumą, tarė:

— Dabar, kad tu man viską išpasako
jai, paklausyk ir manęs. Tu iš čia ryt ryte 
turėsi išvažiuot. Apsigyvensi toj vietoj, ku
rią tau nurodysiu ir iš kurios, be mano ži
nios ir pavelijimo negalėsi prasišalinti. Aš 
tau kas mėnuo mokėsiu žinomą sumą pi
nigų, tik dėl pragyvenimo, bet nedaugiau, 
nes aš pinigų neturiu. Jeigu tu manęs ne
paklausysi, tuomet viskas bus užbaigta ir 
tu turėsi reikalą tik su manimi....

SHEBOYGAN, WIS.
10 d. gruodžio, 1916 m., 

susitvėrė “Lietuvos Seserų 
pašelpinė draugystė iš 10 
narių. Tuojaus po susitvėri- 
mo prisirašė 4 naujos 
rėš. Dabar draugystė 
ir valdybą išsirinko, 
kia tikėtis, kad vietos 
terįs pradės smarkiau 
buotis dėl visuomenės

Negalima praleist nepa
minėjus, kad mūsų karš-

na- 
jau 

Rei-
mo- 
dar- 
labo.

suteikč geriausia pagelbą. Malonėkit 
atsilankyti ir persitikrinti. Akių ofi
sas randas jo aptnKoje.

DR. H. MED0FF
Akinių specialistas

ir Apliekorius.
500 GRAND STREET, 

Kampas Union Ave., Brooklyn, N. Y.

Patarimą suteikiu už dyka. Aki
niai prisirašo jeigu būtinai vra rei
kalingi DR. H. A. MĖDOFF.

DYKAI! DYKAI!
Aš ištra”kiu dnntis be nkausmo ir veltui tiem 

r" .V kurie duoda taisyti ir naujus indėti.

ų V vYsiš^kai be Skausmo
' X /\ Ne kiekvienas dantistas moka apsieiti su dan-
, tirnis sunkiam atsitikime, tankiai siunčia pas

specialistą. Dr. Chas Tčachberg yra gerai ži
nomas kaipo specialistas ir Įvairiose atsitiki

muose siunčiama pas ji. Ateik ir duok išegzaminuot. Informacijos dykai.\Mano karūnos trtil- 
tui.ai yva 22 karato čysto aukso su dubeltava apačia. Visas darbas gvarantuotas. Kainos prt- 
einai.-.oa. Mokestis ant nedčliu. Gožas ir kokainas vartojamas pagąl reikalą.

Ofiso valandos: nuo 9 A. M. iki 9 P. M. I’Ctnyčioms nuo 9 A. M. iki 6 P. M. 
Nedaliomis nuo 9 A. M. iki 1 P. M.

DR. CHAS TESCHBERG, D. D. S.. Lietuviškas Dentisttt 
500 Grand St., kampos Union Avenue, Brooklyn, IN.Y.

Kalba Lietuviškai. Lenkiškai.Rusiškai Telephone Stagg 3698.
sugrįžome
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LAISVĖ

nupuldė sandoriečiaL ŠiaisMUSKEGON, MICH
Gruodžio 31 d. vietinė LS. metais neturi nei atsakan

v KORESPONDENCIJOS S. 246 kuopa surengė pra
kalbas su pamarginimais - 
dainomis ir deklamacijomis 
Viską atliko draugai i

čios valdybos. Socialistai 
visiškai nedalyvauja. Dabar 
namas ne kaip gyvuoja.

J. Cipėnas.

19 d. gruodžio buvo teis- valandų 
mas. Teisėjas pagavo vyčius 
bchieluojant, išbarė juos ir 
išteisino Liet. Sūnų draugy-

Taigi musų vyčiams, kaip

į. Bet pragyvenimo 
reikmenįs labai pabrango, 
todėl darbininkų padėjimas 
ne koks, kiek uždirba, vis
ką išleidžia ant maisto, o 
susitaupinti centą, kitą juo-

ninkai neprisid< 
paliuosavimo, be p 
pasiliuosavo.

Kada kompanijos agem 
norėjo streiką suardyti, 
Trakimas dėjo visas pastan-

JERSEY CITY, N. J. 
Mėgins suvienyti visas pa- 

šelpines draugystes.
Paskutinė draugijų Są

ryšio konferencija pripaži
no naudingu, kad visos vie
tos pašelpinės draugystės 
susivienytų ir padarytų vie
ną galingą organizaciją. Su
prantama, tas priklausys 
riUo pačių draugysčių, kaip 
jos atsineš to sumanymo 
linkui.

Sąryšio konferencija su
randa, jeigu narys gali pri
klausyti prie trijų pašelpi-

nos. Publika pasveikino jį K1?™ Kapids, Mich. J 
trenksmingu delnų plojimu. ^3° drg. A. Belskus, 
Dainos, kurias choras dai- hte ratu ros vertę ir ragino 
navo, išėjo gerai Publika zmones Plrktl socialistu h- 
delnų plojimu privertė kie
kvieną dainą pakartoti. Be
nas, '

apie

i teraturą.
2) Kalbėjo jo brolis J. Bei- 

nas? kurį“ vadovauja j'.' Na-'„sk«s’ apie socializmo moks- 
šukaitis, savo užduotį taip trumpoj kalboj j; nup.es- 
pat atliko labai gerai. Na, 
o ką jūs manot apie p-lę Ja- 
J)lonskaitę? Aš pasakysiu . . . ’ .- ;■ .o„ . x
štai ką: ant kiek brooklynic-ikalau.la soc'alistai ? Antru 
čiai myli Zazulaka, ant tiek |kal t" kalbėjo di g. A. e - 
worccsterieciai Jablonskiu- Įskus temo-lc Uždarbiai ir 
tę. Juo tankiau ji dainuo
ja, tuo labiau publikai jos 

nių draugysčių ir mokėti į dainos patinka. Ji turi sti- 
jas lygias mėnesines duok- prų, gražų balsą. Rodos, ne
les, tai kodėl tuomet nega- apsiriksiu, jei 
Įima prigulėti prie vienos 
stiprios draugystės ir mokė
ti augštesnes mėnesines mo
kestis, kad laike ligos ga
vus tą pačia pašelpą, kaip 
ir iš trijų draugysčių? Tū
los draugystės tam suma
nymui pritaria.

Į tokią draugyste neturė
tų būt kišama politika, 
privalėtų rūpintis vien 
pašelpos reikalais, o juk pa- j spūdį, 
šelpa visiems, be skirtumo rinkta net 135 doleriai! į 
nažiurų ir tikėjimo, reika- Ui ’' J \ J 

nga. jtikietus, pasidarys apie 300
Dabar visos draugystės dolerių pelno. Tai graži au 
etų išrinkti tam tikras ka Lš. Fondui, 

komisijas, kurios išdirbtu

damas.
3) Kalbėjo drg. Thamas 

iPulmonas, temoj: “Ko rei-

!vertė”. Šį sykį jo kalba pa
darė didelį įspūdį.

Toliaus buvo daina “Ma
no laivelis”. — atliko drg.

pasakysiu.taiPei 
kad jai priklauso pirma vie-reklamacuos 
ta iš visu Amerikos lictuvai-L" ,’s Gran<’ 
eiti dainininkių. Dabar apie V1<,s- Žmonių, palyginus su 
Bagočių. Worcesterieeiai ^entoju skaitlnum, susi
turi tiesą sakydami, jogei i1111'° S'aila ( a,,S- 
Bagočius yra gabiausias iš 
visu musu kalbėtoju. Jis . „ , .
moka publika pravirkdinti |,r U>pi_ds kuopos a-
ir prajuokinti sugraudinti ir ’,arflave ,,z kel,s (1°-

u suramink Jo kalba šiuo sy-. el!us,' , . ....
tik. kiu publikoje paliko gilu j-1 Auku lesti su-
-- Po jo kalbos su

buvo 
atlik-

Vietos kuopos agentas 
literatūros nardavė už $4.25PoniL o I ?7}au8cV

au-

DETROIT, MICH.
Vietos lietuviai Kalėdas 

ir Naujus metus praleido la
bai triukšmingai. Daugelis 
prisigabeno į namus svai
ginančių gėrymų ir paskui 
kėlė didelį triukšmą, be
laukiant Jėzusėlio užgim- 
siant. Tūlas žmogelis, karš
tas katalikas, drožė savo 
pačiai buteliu į galvą. Ant
ras katalikas norėjo savo 
tėvą nušauti, bet kulka ne
pataikė. O kiek buvo papra
stų peštynių? Bjauru ir pa
in išlyti, kaip elgiasi musų 
lietuviai.

Naujų metų vakare atėjo 
pas mano šeimininkus ne
prašyti svečiai ir pamatę 
manų kambary knygas ir 
socialistų laikraščius, pradė
jo keikti tų laikraščių re
daktorius ir kurstyti, būk 

s” esanti geriausia 
j darbininkų gazieta.
aš pasakiau, kad 
skaičiau “Draugą” ir jame 
neradau jokio gerumo, tie 
ponai pradėjo kumščias ro-

bedieviais kovoti. Nežinia, 
kokį 'šposą jie vėl sugalvos 
iškirsti.

“L.” Korespondentas.

GRAND RAPIDS, MICH.
Aukos surinktos per A. 

Montvido prakalbas, buvu
sias 9 ir 10 d. gruodžio, ve
dimui bylos su fanatikais.

Aukautojų pavardės:
T. Rasikas, V. Karvelis, 

K. Liubinskas, H. Dargi s,

• | V XXX XV W

J. E. S. leidus.
Mes, darbininkai, nepriva-

/ z

K. Vienažinskas, V. Juškai-
F. Skrip- 

kus, T. Pulmonas, J. Baltu
šis, po $1.00: J. Jonaitis, A. 
Skripkus, P. Antanaitienėj
J. Žilinskas, A. Adomavičia, iprogresyvio

TyiJJ?aras’ balnis, E. Linkėtina jiems i 
t* pak;iun.as’ , J’ Cutaskas, an£ toliaus darbuotis.

tis, K. Rasikas,

J. Meškutis, V. Liuckus, A 
Žukauskas — po 50 c.: A 
Kisielius, M. Gilis, F. Jur-

ridėjus įeigas už įžangos‘ Socialistams irgi niekas
nieko dykai neduoda, todėl 

, aukuokime po doleri.” 
komisijas, kurios išdirbtu Surengimu šio koncerto1 1 /• n<*’

'pienus ir būdus suvienijimui daugiausia rūpinosi J. J. !uno H)S angų k o-
visų draugysčių, kad paskui Kulakauskas, 
nei vienos jų nenuskriau- 
dus.

Prie vienybės kviečiamos 
ir tos draugystės, kurios da
bar nepriklauso prie Są
ryšio; taipgi ir moterų drau
gystės. Geistina butu, kad 
ši klausimą

BALTIMORE, MD.
31 d. gruodžio buvo drau- lome užmiršti to žmogaus, 

giška vakarienė LDLD. 25 kuris tiek daug dėl musų 
kuopos. Svečių susirinko a-1 pasidarbavo, 
pie šimtą ir, rodosi, paren
gimu visi likosi užganėdin
ti. Laike vakarienės drg. K. ‘ 
Matuliauckas pasakė 
prakalbą, kokiu tikslu su
rengta ši vakarienė ir tt.

Po vakarienės jirasidėjo 
šokiai ir žaidimai. Prie kuo 
pos prisirašė 10 naujų na
rių.

Dabar vietos lietuviai dar
buojasi smarkiau, negu me

stai laiko atgal. Neperseniai 
—Uet£ Moterų 

susivienijime 
ir

Kada hnskas, L. Sadauskas. Y. 
pirmiau Balys, J. Pudrikas, K. Ja-,

Pasirodo, musų karšti ka
talikai su pagelba kumščių 
nori net savo laikraščius 
žmonėms įbrukti.

Vyrai, vartodami tokius 
kovos būdus, netoli galėsite
eiti.

bėjo drg. Belskus. šiose 
i prakalbose buvo ir lietuvių. 
Į Nauju metų vakare buvo

Socialist
Publikos 

inie 300, \ r
syk smarkiau veikti, negu į kurios matėsi nemažai lietu- (kuopos. Kalbėjo drg.

# #
Ar žinot, ko worcesterie- I ‘ 

čiams trūksta? O gi nuosa-,koncertas anglų 
vios salės. Turėdami salę, .Party skyriaus, 
worcesterieeiai galėtų

Kvietkų Bernužėlis.

Svečiuos Buvęs

kimavičia, S. Makarauskas

runas, ir V. Anceravičia — 
po 25 c. Viso su smulkiomis; 
suaukuota $23.17.

Visiems aukuoto jams ta
riame širdingą ačiū.

Komitetas, i

RACINE, WIS. 
Pranešimas.

Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos 65-tos 

• kp. metinis susirinkimas į-
ivyks 10 d. sausio, 7 vai. va
kare, Socialistų Svetainėje, 
prie Monument square.

Draugai ir drauges! Ma
lonėkite visi atsilankyti, nes 
turime daug svarbių dalykų 
aptarti.

Sekrt. J. žemaitis.

du. I susirinko i

n dabar. Tuomet butu galima viu 
_vis°s drangy- iku,.ti h. vaikx, draugijėlę'' 

stes nuodugniai apsvarsty- knygyna> jr gimnastikos
ir

D. P. Pilka. mus ir kitką. Veikimas pasi
darytų daug smarkesnis ir 
naudos daugiau butų.

* * * * *

SO. BOSTON, MASS.
Gruodžio, 31 d. vakare, 

ILietuvių salei, buvo koncer- 
itas ir prakalbos LSS. 60 kp. 

Iš visų lietuviškų dakta-.Koncerto nrogramas susidė
NEWARK, N. J.

Socialist Party vietos ru
sų skyrius rengia massinį lru vra geriausias daktaras jo iš dvieju komedijų ir de-į 
mitingą ir koncertą paminė-;Matulaitis

FITCHBURG, MASS.
31 d. gruodžio buvo drau-

tame k’Uka vakarienė LSS. 134
1 . K.

Žiurinskas, organizatorius
VI Rajono. Jis aiškino ką 
mes esame nuveikę ir 
turime ateity daryti. Kal
bėtojas publiką užganėdino.

Užbaigiant senus metus 
į pavyko atlikti nemažą dar-

— pasakė man klamacijų. Viena komedija 
viena rimta moteris pasi- “Jaunystes Kaištis”, atlošejimui “Kruvinojo Nedėldie-

t. 5^ sau^°- Podel, Įklausius Matulaičio prakal- i “Viesulus Ratelio” aktoriai
kviečiame ir vietos LSS. ap|e sveikatą, kuri atsi-ųš Montello.Komedija iuo- 
kuopą ir visus vietos ir a- įbuvo 17 gruodžio. Ir 
I e n lietu iii. daftnnin- kro, dr-o Matulaičio 
kus dalyvauti tame mitinge, n;inaj apje sveikata žmo- padeklamavo Keliate dekla- 
ir koncerte. Kalbės drg. Bu-jn(-ms nega nemažai naudos, maciju. Antra komedija su- 
charmas, neseniai pribuvęs j a; žinau kelintą vyru, kurie lošė 60 ko. LSS. aktoriai:

iš 14 nariu.
I

i Pirmiaus čia gyvavo LSS. 
134 1 - -
nes našelpinė draugystė ir 
šv. Kazimiero Karalaičio

Streiko komiteto nariai:
L. Ivanauskas,
R. Jonaitis,
J. Jurevičius.

ŠOKIŲ MOKYKLA
Jau 36 metai, kaip 
gyvuoja Prof. Stem 
Šokių Mokykla, 952 
Broadway, kam p. 
Myrtle avė. B rook- 

V J lyn N. Y.
Waltz, Two Step,

I Foxtrot, One Step
ray ir įvairus naujausio*

madoss šokiai moki- 
anmi, privatiškai ir 

v’ —narni, privatškai ir 
‘Ar'l?—kliasoje. Mokestis 

uo $5.00 iki $10.00 pagal Šokių. Mo
kykla atdara nuo 9 ryto iki 11 vaL 
.akaro, taipgi ir nedaliomis. Mokina
mo balių šokius ir stage’aus. Klausk 
atsilankydamas informacijų.
UI E STERN SCHOOL of DANCING 
950-52 Broadway, Brooklyn, N. Y.

SAN FRANCISCO, CAL.
6 d. gruodžio čia mirė SL. 

A. 106 kuopos narys Juozas 
Deikus, senas šio miesto gy-į 
ventojas, buvęs vienas or
ganizatorių vietos draugys
čių.

Deikus buvo veik vienin
telis lietuvis biznierius šia-!tai yra, kad .
me mieste. Vietos anglų lai-'ninkai reikalavo 8 vai. dąr-' 
kraščiai, rašydami apie jo.bo dienos, geresnės priežiu-' 
mirtį, prašė, kad ir Phila- 
delphijos laikraščiai tą pa- bas ir gatves, 
kartotu, v

BAYONNE, N. J.
Washingtono Mediatoriai 

‘kviečia F. Trakimu išduoti 
'raportą apie Standard Oil 
Co. darbininkų padėjimą. 
Pastarasis yra prisirengęs ? 
prie išdavimo pilno raporto, ;

i vra. kad darbi-,

Jei neri, kad feral Iii*- 
4ytxm, pirk ekrybžlee, Mari- 
kiniui ir Tisui aprtdalae yu

K. LIUTKŲ.
Apie genimą terore ir tari- 

tingumą kalnų, nereikaltafa 
glrtii. Nesą viii broeklyeie- fili gerai žino, kad pigiaa ir 
jeriaa niekur negauni, kaip

K. LIUTKUS
181 GR/

Brookly 
(arti B«Reporteris.

ROCHESTER, N. Y.
Gruodžio 30 d. LSS. 7-ta

ros, švariau užlaikyti stu- ’ 
kur darbi

ninkai gyvena ir tt. i 
Reikia pažymėti, kad F. | 

Trakimas nemažai nasidar- 
-buvo laike streiko dėl darbi- — 
'ninku labo, veik nereikalau- S 
į damas jokio atlyginimo. Iš- ę 

darbininkų streikui, į

iš Europos žinomas litera- 1 
tas drg. Volodarskis ir ki- ; 
ti. Taipgi bus kalbėtojų ir; 
kitomis kalbomis. Koncerto. 
programas labai įvairus. Vi-i 
skas bus 21 d. sausio, Nevvi 

. Labor Lyceum svetainėj, 
* Barclay ir kampas Montgo
mery gatvių, Newark, N. J.

Pradžia 2:30 vai. po pietų. 
Įžanga 10 centų. Tikietų ga
lima gauti pas fotografą

Goriausia pirmeiviška i 
paakuopa. Liet. Jaunuome- K. surengė maskaradų ba-

:’d’. ijlnai nusisekė.: jįs pasirodė pirmuoju jų 
1 ajpgi^reikia pažymėti^kadp7adu, nepaisė į tai, kad’ 

:as-!jam gręsia pavojus, bet vi-! 
ru"'sur ir visuomet stojo už;

Buvo |

er.t- „ • i v, • m • pasclpine draugyste, isti- ,kmga, ir sulošta gerai. Taip ,■ iJ.916 metus, prisidėjo dar
! dvi kuopos, būtent LDLD., 
i ir LMPS. Apart to, seno
sios draugystės ir kuopos 

• a,r 4. i i n r m-m -4. t i m o !žvmiai neaugo nariais ir su-ipo Matulaičio prakalbos lio-j U žkerotas Jackus . Svar-> 1 ' . . -
Įvesi gėrę ir rūkę. Butų ge- besnes roles turėjo geresni dvasioj. Sv.
irai, kad dr. Matulaitis tan-'aktoriai, todėl ir sulošė ge-'1?111'!’ ’ lauSys e SJ 
ikiau lankytųsi į Worceste- irai. 1 ruinpa prakalbą pasa-tl< y,. 1 , '? , ri ’ i • 1 -? T -n /r • ' • v • I 1^(11 S Ui OlllS JKclLcl 11 KcllTlSĮ jų ko rlro* IV! I )iiQnviPiiiQ ! . _ _ _ .,ko drg. M. Dusevičius.

i Buvo renkamos aukos LS. ų - . .»o . . . i . >ke teisman.Sąjungos nannn. sunokta. Geigtina bQtų> kad
■ šiuos metus draugai 
! energingiau darbuotųsi, 
!vaisiai bus. » *J. A. Samulėnas.

* * * * *
LSS. 40 kuopos veikliau

sias narys Adomas Bušas,$150.00. Tai pirma auka’ 
iškirto savo draugams špo- Į south bostoniečių Sąjungos i 
są. Ar žinot, ką jis padarė? .namui. Girdėti, kad south-j 
Ogi slaptai apsivedė su bostoniečiai nori sumušti re- 
d rauge M. Aniolauskiute, kordą, tai yra daugiausia

balius buvo tarptaut:
Užkviesti buvo lenkai.
sai jr kiti ir visi skaitlingai (darbininkų reikalus.
atsilankė. |neį suareštuotas ir

kuopa statė scenoje “Du 
Broliu”, keturių veiksmu,Kaži-Į 

markiai penkių atidengimų dramą 
Lk Abelnai visas veikalas 

tas loštas labai gerai.
i nepatinka, todėl ją patrau- geriausiai lošė A. Balzeris—

su-

GEO LASKEVIČLĄ

771 BANK ST., T*l. >M-i 
WATERBURY, CONN.

Unteimaną 137 Springfield paį veiklia kuopiete.' aukų duoti Sąjungos namui. 
a.v®? ir Į)as>vlsus rusų so- Nie]<s nej stiklo alaus netu-.Iš kitur dar jokių aukų ne- GRAND RAPIDS, MICH.
cialistų skyriaus narius.

Sekretorius H. Pozron.

WORCESTER, MASS.
LŠF. skyrius ir vėl pasi

žymėjo. Ant 31 gruodžio* A. 
O. H. svetainėj 
puikų koncertą su prakal- I 
bomis. Nors kun. Jakaitis 
mėgino užkenkti šitam kon
certui savo parengimais, 
betgi koncertas visais at
žvilgiais pavyko kuopuikiau- 
siai. Publikos atsilankė apie 
700. Programą išpildė Wor- 
cesterio Lietuvių Benas, L. 
SS. 40 kp. Choras, p-lė M.

? Jablonskiu te ir F. J. Bago- 
x;ns. Ypač publiką nustebi
no LSS. 40 kp. Choras. Ant

rėjo progos išgert už jaunų-1pasirodo Sąjungos namui, į Vyčių nepasisekimai, 
jų sveikatą. Net reporte-i nors čia yra kriaučių unija,
riai į “gazietas” apie jų ve- LMPS., LDLD., ir kelios pi r- j ta, kad musų vyčiams nesi- 

meiviškos pašelpinės drau- ’seka. 21 d. spalių vyčiai bu-
- gijos, kaip L. Dukterų ir .vo užpuolę ant kun. Moc 
’Sūnų dr-stė, ir Vytauto dr-,kaus, kuomet jis kalbėjo L. 
stė. Pastaroji yra viena se-(DLD. kuopai, ėmė kelti triu- 
niausių draugijų South Bo- kšmą ir kalbėtoją mėtyti; 
stonet ir turtas siekia kelis kiaušiniais. Už tai tapo pa
tinstančius dolerių. Geis- įtraukti atsakomybėn. Tą 
tina, kad prisidėtų prie 
prakilnaus darbo.

Šį sezoną South Bostonas S., kaltindama jį neva už- 
• labiau apmiręs, ne kaip'puolime ir mušime jos. Tei- 

kitais metais. Dar iki šiol smas F. S. išteisino, 
scenoj nepasirodė,

su kaip girdėt, 60 kp. LSS. žą- zikantas, ■* < . i • i i i *i i n - . i

“Laisvėje” jau buvo rąšy-

stuves neparašė.

X—’ k—z • X Vz XX v* £ / Xv X XX X X. XX | z 

Paien^e sukinę. Ji net rezoliuciją iš-
'nešė, užgindama draugo 
Kapsuko poziciją tarptauti
nės klausime. Betgi 40 kuo
pai nepatinka draugo Kap
suko užsipuldinėjimai ant ( 

(kitų socialistiškų laikraščių. 
Daugelis draugi) sako: 
“Kapsukas ne tiek kovoja • 
su savo priešais, kiek 
draugais.”

*****
Laike švenčių worceste- 

sėenos pasirodė būrys gra- riečiai gana smarkiai ataka- 
žaus jaunimo iš anie 80 ypa- vo bačkas ir butelius. Tose 
tų, su savo smarkiu, jaunu! atakose ypač 
mokytojum, p. Dirvelių pri-.taip vadinami 

:e. Tai buvo pirmas to dzūkai.
oasirodymas ant see- ’

Perįtrūnas — Ženono rolėje, — 
■tai svarbiausios dvi rolės.
Bet ir visos menkesnes ro
les buvo atliktos labai ge
rai. Moterų labai gerai at
liko savo roles J. Milierienė 
— Agės, buto šeimininkės 
taipgi A. V. Balzarienė — 
Norkuvienės ir H. Spriggs, 
rolėse. Žmonių buvo pilna 
salė ir reikia tikėtis, kad 
kuopai pelno liks. Nors Ro- 
įchesteris reikia priskaityti 
prie mažesniųjų lietuviškų 
kolionijų, o prie to dar pir- 

• meiviai. lietuviai ir inteli
gentų neturi, bet dailės sry-

MOTERŲ LAIKRAŠTIS! MOTERŲ LAIKRAŠTIS! į
Jau išėjo iš spaudos

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

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

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

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

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

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

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

“MOTERŲ BALSO” kaina metams $1.00; pusei metų 65c. Pavie
niai numeriai po 10 c.

Pinigus ir visus užsakvmus siųskite:
“MOTERŲ BALSAS”

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

to pačia dieną vyčiu generolo Įyje neatsilieka nuo didzių- 
| žmona suareštavo drg. F. “ T'’!t •

LSS. 7-ta kuopa rengia 
22 d. sausio apvaikščiojimą, 

T ; kuriame kalbės, rodos, L. 
nors, met tūlas vytis, dievo mu- ’

apskundė Liet.
1 da perstatyti keletą veika-' Sūnų draugystę užtai, būk 
Jų, būtent “Karės Nuota- ji per Mockaus prakalbas 
kos”. “Ant Dugno”, “Erškė- pardavinėjo svaiginan-

Visur Esantis.

MERIDEN, CONN.
31 d. gruodžio buvo pasi-

čių Taku” ir tt. bet darbas čius gėrymus. Mat, čia kie- linksminimas LSS. 16 kuo- 
eina labai lėtai. Kodėl taip, kviena draugystė turi teisę Pos-. Vietos lietuviam dar- 
kitą kart pasakysiu. Įužlaikyti svaiginančius gė-

Tautiškas Namas, kuris ’ rymus, tik dėl savo narių, už
(yra po globa Labdarių Dr- pinigus pardavinėti neva- 

Reporteris. jos stovi žemai nupuolęs; jį lia.
t

pasižymėjo 
“konsigmo”

buojasi gana smarkiai. Mat, 
darbai eina gerai, darbinin- 

“ kai uždirba nuo $2. iki
$3.25 į dieną, dirbdami 10

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBERNIJOSE, 

, KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI
Par mCaų banką galit* pagelbsti giminiau kai f*l|ata- 

aaiemi užimt*** Tictoe* vok iečiai*. Męi turima

Sutartį su Vokie ”os Banka
Berlin*, tod«! galim* pariiųitl pinigui | tai vietas aat ium 
sugilčiau 800 markių (api* <"26 rubliai).

MŪSŲ BANKAS PO NUOLATINE VALDŽIOS PRIEITU!  A.
TODĖL TAVO PINIGAI GVARANTUOTI.

Norėdami gauti daugiau Informacijų krelpkltki ypatiikal u n. 
rfyklt* laišką pai

HENRIKAS C. ZARO, Bank-
Metropolitan Saving Bank P’” ’

No. 1 T ’rd Ave. cor. 7th St., N
.........i iii"------------■



LAISVĖ s

ORAKULO PATARIMAI.

Klausimas. — Pats paty
riau, kad tu, Orakule, turi 
galvą, o ne arbūzą ir išeiks- 
pleiniji sunkiausius kvešti- 
nus. Todėl ar ne
galėtum ir man išeiksplei- 
nyti šiuos dalykus.

1) Ką mūsų kunigai da
rytų, jei visi žmonės pra
dėtų nešioti atbulus kal- 
nierius?

2) Kodėl Kristus ir šven
tas Petras buvo su barzdo
mis, o dabartiniai kunigai 
be barzdų?

3) Kodėl katalikų tėvų 
kūdikiai gimsta žydukais?

4) Kodėl dievas liepė my
lėti artimą savo ir melstis 
už neprietelius, o kunigai ir 
jų spauda šaukia katalikus 
kovoti su bedieviais?

5) Kunigai sako, kad nė
ra ant žemės tokios vietelės, 
kur nebūtų dievo, tai kodėl 
atsiranda bedieviai? Ne
jaugi jie ant dievo kupros 
gyvena ?

Senas Vytis.

5) Tu klausi, kur bedie
viai gyvena, jei ant žemės 
nėra tokios vietelės, kur 
nebūtų dievo? Gerai tu su
pranti kunigų žodžius, bet 
nematai jų darbų. Apie du 
tūkstančiu metų kunigai 
pardavinėja dievo kūną da
limis ir kiekvienas kunigas 
stengiasi kodaugiausiai 
parduoti. Tokiu būdu ant 
žemės pasiliko daug tuščios 
vietos. — be dievo, —ir ten 
pradėjo bedieviai apsigyven
ti. Juo smarkiau kunigai 
pardavinės dievą, juo labiau 
platinsis bedievių veislė.

Kaizerio ir caro malonė.
Tarė kaizeris ir caras: 
“Lietuviams aš busiu geras! 
Įsteigsiu jiems karalystę,— 
Duosiu pilną sav’valdystę. 
Pagerbimui jų senovės, 
Pastatysiu jiems tvirtoves, 
Augštas, drūtas akmenines, 
Kur nei saulė neišvies. 
Languos’ štangas geležines, 
Dėsiu tvirtos geležies.

“Tų tvirtovių viduryje, 
Kaip šiltame užpečkyje,

SUčfiDYK PINIGUS 
IR SKAUSMĄ.

Tel. Greenpoint 1669.

A. DOBROVOLSKIS
Pirmo* k Ievos CAFE.
Geriausi Girymai.

TEISINGIAUSIA ir GERIAUSIA 
LIHTUVI1KA

Atsakymas. — Kaip ma
tau ir pas tave ant pečių 
užtupdyta gera puodynė, 
kad Įstengei tiek užklausi
mų užduoti. Na, ką daryti, 
paekspleinysiu tau, tik ne- 
žiopsok, bet išsižiojęs klau
syk.

1) Kunigai viską atbulai
daro, kad atsiskyrus nuo
pap rastų žmonelių. Pa v. 
žmones v‘n ženytis ir 
ši i ūba ’ o j imti, o pa-

elgiasi. Tas
Jnieriais. Bet

t i.

^nės kalnierius rv
ų nešioti, tuo-

,ai savus apsuktų i
a pusę.

Kristus, šventas Pet-
,r kiti kataliku kunigai

Lietuviai bus patupdyti, 
Iki mirčiai uždaryti; 
O jei puošis idealais, 
Tat retežiais ir kandalais 
Bus surišti ir sugauti 
Yt baronai rengiant pjauti, 
Prieg tam budeliai širdingi, 
Juos nagaikom pabučiuos. 
Ir štai, broliai, maloningi, 
Kokia'laisvė Lietuvos!...”

Lietuvis, kuomet išklausė, 
Tos pasiūlytos malonės, 
Pasikasė palei ausę, 
Ir tvirtai, be abejonės, 

i“Geradėjams” ąavo tarė: 
|“Oi, tu kaizere, tu care, 
į Jūs abudu, būdo kieto, 
j Bet kaip Dievą aš myliu, — 
i Šiame laike, jau ant svieto. 
Neberasite kvailių!”

HOCUS LOCUS.

Bjauriausias skausmas dantų 
sustabdomas ant syk. IŠTRAU
KIMAS danties atllakamas be 
mažiausio skausmo. Artistiškas 
“bridge” ir “plate” darba atlic- 
kams mano moderniškame ofise 
už prieinamą kainą.

DR. J. LIEBERMAN, 
DENT 1ST A S,

408—410 So. 2nd St.
Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 3020.

Taipgi suteikiu rodą visokiuo
se atsitikimuose ir patarnauju 
visokiuose reikaluose.

A. DOBROVOLSKIS.
37.7 Graham Ave. 

cor. Skilman av. Brooklyn, N Y.

Sutaisau receptui ■« didžiausia 
«tyda, nežiūrint, ar tie receptai 
Lietuvos ar Amerikos 
Tai vienatinė lietuviška
Bostone Ir MaRBachuaetts valstijoj. 
Gyduolių galit gaut, kokios tik pa
sauly yra vartojamos. Galit rei
kalaut per laiškus, e aš prisiusią 
per sxpresą.

K. ftIDLAUSKAB,
Aptiekorias ir Savininkas

2S6 Broadway, kamp. C Street
SOUTH BOSTON, MASS.

Tai. So. Boston 21014 ir 21011.

Kalbame Lietuviškai, Lenkiš
kai ir Rusiškai.

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

Reikalaudami informacijų įdekite štampą nž 2 centu.
Pabėgėliam nuo kares nusiunčiu pinigus ir laiškus nes per mano 
Banką galite siųst į visas vietas, užimtas vokiečiais, ® tikrai nu

eis.
Kurie turit savo gimines paimtu* nelaisvėn Vokietijon, galit siųst 

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

ir galite gaut savo pinigus atgal ant kožno pareikalavimo.
Mano bankus yra gvarantuotoM, per New Yorko ateitą, užtat jūs 
pinigai užtikrinti.
Parduodu farmaa, lotus ir namus. Padarau ir užtvirtinu visokius 

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

VISOKIOS RODOS-PATARIMAI DOVANAI.
Kreipkitės šiuo adresu:

BANKER JOHN KOVACS
. e,. , Filis: 155 CLINTON AVK.,3b Grand Street, maspeth, l. i. n. y.

, Baromąb MvWixlyn
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SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ

Nusipirk gerus ir tvirtus čeverykus
Tėmyk, nes krautuvę į 

perkrauščiau nuo 109 | 
Grand Street, po numeriu S 
157 Grand Street. |

J. MARTINAITIS,
157 GRAND ST.,

BROOKLYN. N. Y. I

nrzwvwwwMi ■■ ■—nwi r—bh » wiv>

Mokslo Nereikia Jieškot
Ttetto. kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglų kalbą, aritmetiM .< 
taiuvlu kalbos gramatiką savo namuose liuosame laike. Visi išmoka??.

Nurodymai ir knyga DYKAI. įdėk stenipą- Adresas;

yetiwiu Koresoondenciiise MoMh.1327 H.Robcv$LChit»>^

daktarų, 
aptiek*

Jonas MATHUS
GERIAUSIAS •

IR SVARIAUSIAS SAIJ&- į
NAS VISAM 80. 1

BOSTONE. j
r»a.l ir užkandžiai. Patarnavi-J 
man prielankus. AUilankykiie.Gj 
c persitikrinsite. "

JONAS MATHU8 3
(Lietuvis Bavlnlnkao) i

M2—344 W. Broadway
So. Boston, Mum. * 

(D«ilrnt0 žingsnių nu* Lletavlą J 
t4MhdarysW.fi Draugijas umjuu). 1

t orwwrtr,»ai TaxaEM 1

d NEW ARKŲ P

AK U ŠERK A !
9| Pabaigusi Imperntrica MariJ A-j 
i H kušerkų mokyklą Peterburge ir 
I g Dipliomuota New Jersey valsti- 
'■ 9 joj. Turiu puikias pasekmeH 
|| praktikoje prie gymdhno, talj?-
| gi gerai apHipažinus su sipto- 

mais yIhu moteriškų ligų ir rei
kalui enant, galite gauti patar
navimą.

O. STROLIENffi
Jauniškaitė

j 11» Walnut St.,NEWARK, N. J.
H Telephone: 4085 Market. 1j B052

sarai esuni < » /uu* -.vaemr

Tei. 538 Greenpelnt. S?
ŪMIAUSIA UŽEIGOS S

VIETA PAS A
A. SHRUPSKII

53'.4js galite j;anti rkx- w 
niauslo .*lnu«, puikios degti- & 

Ir nlcanaus vyne. Pa-- js 
iamavlBoas puikiausias, ai- 
eikite, a yarwitlkrinsil*.

ii'.1. S. žnd SL, į
BROOKLYN, N. 7, »

LIETUVIŠKA APTIEKA. h
Aluoml pranešame, kad gavome daugybę daiktų, reikalingų Maas j 

sezonui. Pirkdami daug tavoro antgyk dėl dviejų aptiekų, galime p 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi Šito
kių vaistų: 1) MIXTURAS, labai geras nuo kosulio vaikams ir dida- k 
Hems, bonka 25c. ORRAPH’AS, Linimentas dėl reumatizmo. Baa- 
ka 25 ir 50c. 8) Tikra lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir Wt. Į 
ŽUVIES TAUKAI, reikalingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 5) JVAI- > 
RUS VAISTAI DEL ATAUGINIMO PLAUKŲ ir TONIC’AS. 6) L 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonos, perfumoąjį f 
visokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas dėl v<. ' 
durių. Bonka 50c. Kraujo Valytojas — bonka |1.00. Mūsų aptisko- 1 
ss kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiams atailaa- | 
kytl. Visas perniuntmo lėšas apmokams męs. Siunčiant laišku, 1 i 
galima siųsti pinigais arba įtampomis. *

I. SHAPIRO, Lietwvilkai Aptiekorius į
ill So. 2nd Street, kampas Union Art !

Skyrius: 745 Driggs Avi., kampas 2nd St., Brooklyn, N. Y. '
..........  ................ . ...............................................! II

AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ?

VjrU'.>Jnj geiiiacsia L '/ L

Cysty rugin iy miltų, 
Teipat mes kepame ge
riausius keiksus vese’.i- 
joms ir kitokiems poki- 
liams *♦*»*.*

Turėdami kokį t. >rs užsa- 
k;> :.ių ir norėdami valgyti 
gerą, skanią, puikiai pa
daryta duoną, tai visados 
kreipkitės į mus. Duoną 
siunčiame ir kitą miestą.

EMASIULEViČlŪŠir SUNAI, Savininkai.
209 BEDFORD AVE. (Tel. 2876 Greenpoint) BROOKLYN, N. Y.

SERGANTIEJI! AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ IŠ 
PRIEŽASTIES LIGOS?

Diena po dienai, metas po metui 
užsitnu gydymu sergančiu žmonių. 
I’ers.statykit e tau, kiek aš išgydžiau. 
I.itk palinksminau vy venimą. Jeigu 
ju.i.is gyvenimas įl.irejo vartojant 
Ms<,nsGUoles ir jaučiatės nuo
lat blogiau .. unmet, nieko nelauk* 
d atims, kn i p xit ės pas gerai supran- 
{. n.t daktara ir specialistą

’ Uit. LEONARD LANDES
Jis įpins te? pinigų patars, ką da- 

•■'t;, Į ;• > išgelbėti gyvastį ir paaiš
kins apie iigą- Gydau per 20 metų 
visokias lip-as su didžiausiomis pa- 
sskrtėmis kaip tai: nusilpnėjimą, -uz- 
sikrGit. t k it i ja. pilvo, širdies, plau
čiu įaknh ir ‘t.

D’; i eydymo nervu ir lytiškų ligų 
turiu visiems gerai žinomą elektrišką 
j.l'trafą ir X-. pinduliai. per kurią 
nu.. ', t kiaurai kūne. Ne kiekvienas 
d .ktaras tari takius aparatus, del 
t<>. kad labai brangs. Chemiškas iš- 
: trim** šlapume. Neaiidėliokite 
r".t i .itT .’J'A bet tuojau ateikite pas 
girai z.non a:

DR. LEONARD LANDES
O f Go v:'.!.: nuo 10 va’., ryto iki 8 

vai. vakare, šventadieniais nuo 10 
v. ryto iki 4 vai. po p;etą.
140 E. 22nu St., Lcxlrgton ir

3rd Ave., New York City.

r

i

to negėrė, todėl galėjo 
šioti barzdas ir ūsus, ne- 

tirėdami jokių trubolių. 
Kaip greit kunigai pradėjo 
vyną gerti, taip greit pasi
juto nesmagiam padėjime. 
Mat. musės iki rus sutvė
rimėliai ir labai lenda prie 
vyno. Kunigai, gerdami vy
ną, aplieja juomi barzdą ir 
paskui negali atsiginti nuo 
musių. Kad išvengus tų ne- 
smaglimų, sumanė skųsti 
barzdas ir ūsus.
•\ 3) Tu klausi, kodėl kata
likų kūdikiai gimsta žy
dukais? Čia jau stambiai 
apsiryki. Visi kūdikiai gim
sta katalikais, bet dvasiški- 
ja juos paskirsto į įvairias 
rūšis. Juk kūdikis tik tuo
met tampa žyduku, kuomet 
rabinas apipjausto arba, 
geriau pasakius, apšelmavo- 
ja jį. Jeigu kūdikis butų 
neapšelmavotas, tuomet ne
galėtum atskirti prie ko
kios veislės jis priklauso.

4) Kada dievas liepė my
lėti artimą savo, tuomet vi
si žmonės buvo bedieviai, 
neturėjo kunigų ir galėjo 
taip gyventi, kaip jiems 
dievas prisakė. Bet dievas 
yra visogalintis ir viską ži
nantis, jis gerai žinojo, 
kad atsiras ant žemės žmo
nių neprieteliai—kunigai, 
kurie pradės vienus prieš

•* kurstyti, norėdami iš 
x; sau pragyveni- 

>alie- 
eikia 

ius.

Klausimai ir atsakymai.
Klausimas:— Koks skir

tumas tarpe vagių ir sve
čių ir kurie jų blėdingesni?

Atsakymas:— Skirtumas 
labai^Jidelis, nes svečius už- 
kviečia, o vagys slaptai at
eina. Bet kaip vieni, taip 
ir kiti savo atsilankymu 
padaro nuostolius.

Klausimas.— Koks skir
tumas tarpe vyro ir mo
ters?

Atsakymas. — Moters 
trumpas protas, bet ilgas 
plaukas, o vyro trumpas 
plaukas ir... protas.

Kl. — Koks skirtumas 
tarpe namo ir moters?

At.— Skirtumas labai ma
žas; namą daugiausiai ma
liavoje iš vidaus, o moterį 
iš lauko.

Kl. — Koks skirtumas 
tarpe redaktoriau fc^a^įu- 
sio vyro?

Ats. — Redaktorius vi
suomet žino savo sandarbi- 
ninkus, o vedęs vyras jų 
visiškai nežino.

Kl.— Kas yra pekla?
Ats. — Baidyklė dėl kvai

lių, su kurios pagelba kuni
gai dolerines gaudo.

Kl. — Kas yra dangaus 
karalystė ?

At. — Žadamas ragaišis 
dvikojams avinams.

NORINTIEMS PASINAUDOT PROGA.
Geriausias grafafonas su dabartinėmis lietuviškomis dainomis, laba! 

glai, kurie kreipsis pas mus.
DYKAI 
1000 adatų

DIDELA PROGA

DUODAME 
20 lietuvišku dainų, 

albumą.
G ra fa fonas tik 20 

tija ant 10 metų. Tik
Prisiųskite 3 dol. rankpinigių, liku

siuos užmokėsite prie atsiėmimo. Gra- 
fafonas su didele triuba, pauks”otali 
kraštais, mechanizmas grafafono go
riausios konstrukcijos, kuri g Urna 
užsukti laike grajinimo. Tinka re
kordai įvairaus didžio. Balsą Išduo
da čystą, kuris girdot balsiai ir aiš
kiai.. Vietinių meldžiame atsilankyti į 
musų krautuvę, kuri atidaryta nuo 
9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro ir taip 
pat nedėldieniais. Siunčiame dykai 
katalogą muzikališkų instrumentų ant 
pareikalavimo.

DEL VYRU NUSILPNEJISffl
ir

dol. bu gvaran 
20 dolerių.

ANT LHIŠKU ORGANU

GREATER
310 Grand Str., New York. N. Y.

Adresuokite:
NEW YORK PHONOGRAPH, CO.

Dept. L.

Z i bftvi Prlslunsklte mums tik 50c.
Musilpm-jie ant lytišku ordinu vyrai 

kaip tai m-rviu, paliks išu.vilynti ant visa
dos p<-r vartojima, į-.v duoliti Tai
yra, galima pasakyti, eudaune gyduolč-, 
kurios išgydo jau t ūksiančius vyru ser
gančiu lytiškoms ligoms. Jei esate ser
ganti ant lytišku nusilpnėjimu, kad ken
kia jums ln tvarko nerviu, kad nustoot 
vyriškumą, kad esą i o nusilpnejesiamIWH V

Scveros 
Lietuviškas 
Kalendorius
1917 metams jau 
atspauz.dintas ir 
gatavas išsiunti
nėti. Reikalauk 
aptiekoj arba ra
šyk liesim: mums, 
o mes mielai pa
siųsime

Dovanai

Kosulys 
dažninusia būna įki- 
rojusiu apsireiškimu 
ligose, kaip: pažan- 
dž.ię uždegimas, in
fluenza arba mėšlun
giais krupas. Kad 
sulaikyti kosulį ir 
palengvinti slogoms, 
patariama vartoti 

%

Severn's 
Gothard Oil

I Severos 
Gothardiškas 

Aliejus. J
Yra žinomas kiek- 
zėmuose namuose, 
kaipo parinktinas 
linimentas trinti 
sopančias vietas, 
ypač gimusius iš 
reumatizmo, per
sišaldymo arba 
uždegimo. 25 ir 
50c.

5o.v

SEVERA’S
BALSAM FOR LUNGS

(SEVEROS BALSAMAS PLAUČIAMS)
Tuoju gydymo Hudu gali naudotios ne tik suaugusieji, 
bet ii- vaikai. Net mažiausias kūdikis gali apturėti pa
lengvinimą. Taigi vartok tuos vaistus nuo kosulio, per
sišaldymo, užkimimo, nedifterinės gerklės skaudėjimo, 
kosulio, gimusio iš pažandžių uždegimo ir nuo influen- 
tinio kosulio.

rų

Kaina: 25 ir 50c.

fiL

PraJonin uptiekoso reikalauti tiktai Severos Gyduolių, saugoties dirb
tinųjų arba falsifikacijų ir visuomet pasakyti firmos vardų: "Severu.” 
Jirie kiekvieno pirkimo. Jei vietos aptiokoj negalima gauti, užsakius tuo- 
aus bus pasiųsta.

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.

padėjime, šaltos rankos arba kojos, galvos 
sopėjimai, u/ket ėjimą i viduriu, neviiini- 
ntai skilvio, inkstu ligų arba kitos ligos 
puslęs, nemielus sapniai, baime sutikti 
žmonius, k iip tai daro tu kurie, paliksti 
Išgydynti per vartojimų gyduolių NOVO 
Gyduoles tas i trumpa laika padaris jus 
sveikais, tvirtais ir laimingais, tada gi 
galima bus nauduotls gyvenimu ir j< 
ypntibems. Del ntydos, idant pertikrinti 
jus apie tai, kad NOVO gyduoles 11? pado- 
ris, išsitinsme jums DYKAI konipletiškų 
kursą tu gyduolių, užtektinai ant 15 dienu 
Itada gi prisiunste mums savo antrašų lt 
pavarde, taip gj sykiu 50e krasos ženkle
les arba sidabru del apniokejima liešu 
persiuntimų. Malonokite atkreipti ntydų 
ant to. kad tai nėra maža degute, bet 
komlet iškas kursas išsigydymui. užtekti
nai ant 15 dienu, labai tanke yra užtekti
nai Išsigydymui. Ta proga yra vien 
svarbia ant trumpo laikų. Rašykite mums 
neatidelioklte, taip-gl praneškite kokiam 
laikrašti skaitite ta apgarsinhna ir tnea 
Igsiunsnie jums (uolaus tas gyduoles.

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

DENTSTAS
Gvarantuota ant 20 metą

UždčjiniRB kepsraitės 22 k. ... 15.00
Užplpnibavimas 50 c. ir augščias.

Išvalymas ......................................   kSc.
Nžplunihnvimtie naksa ............ 21.0#

Skaudantį dantį duck ištraukti 
ryte, o vakaro apžiūrėt.

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

1-inos gatvių. 
BROOKLYN, N. Y.

Kalbame lietuviškai, v

nnninni

i^*-t?_^54AMPAŠ: NORTH 4X&? GATvft _ 
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TREJOS DEVYNERIOS

TREJANKA
<D 
bO

• w-< 
C

d

DAUNOROS trejanka ^Tfl tikrai 
lietuviška. Saugokitės padirbi- 
nių-irnitacijų.

DAUNOROS trejanka, t. y. trejos 
devynerios, tai ištikimiausias 
Lietuvių draugas-gydytojas vi
sose negalėsa bei ligose.

DAUNOROS trejanką reikalaukit 
nrtciii (darni T'ic Gnl’'na siusti paėto prisiųsuami žt,nkll,Hajs (markėm)

O 
cn

Telephone ivou ureenpoint.

Dr. H. Mend lowitz

Gydau ligonius įvairiomis ligomis, 
o ypač mano spcciale 

tai moterų li^O54.
Gerai įsitėmykit adresą:

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

kampas So. l-mos gatves. *

c '
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TAI FAKTAS, kad DALJNOROS aptiekoje 
yra didžiausias sądėlis ir pasirinkimas 
įvairiausių naminių gyduolių, visokių ša 
knų, žolių ir 1.1.

REIKALAUKIT rašydami, kokių norite nemažiau kaip už 25c. 
bus jums prisiųsta.

n

t4MhdarysW.fi


Tel. 2320 Greenpoint.

Viso su balansu $16866.71
iki

bonsą

Fin.

3.20

Centro

Mažiukna

N. Y.Fa.

St.,

Pa.Pittsburgh

J. I. Alexis,

kuopos4
Pa.U Z

7

$15.22 R

Da-

5.00

111.

Ill.

Ill.

Ill.

Melrose Park, 
Rimša, 
Melrose Park 
A lek. Morkus, 
Melrose, Park,

Grand 
s, 183

113, 
Pa.

A P LA.
BOS

k/Tapos,

kuopos,
2228 p'orbes Str., Pittsburgh, Pa. 

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

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

713 McKean Ave., Donorą, Pa.

DR-JOS CENTRO VALDY- 
IR KUOPŲ SEKRETORIŲ 

ADRESAI:
pirminink. J. M. Maskeliūnas, 

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

!•’. Urlakis
313 Gth St., Charleroi, Pa.

Reedsdale
Pa.

ATSKAITA LIETUVOS 
ŠELPIMO FONDO 
FINANSŲ SEKRE

TORIAUS
nuo Lapkričio 1, 1916, 

Gruodžio 1, 1916.

(Pabaiga)
Auka nuo Lietuvių 

Muzikališko Kliubo 
Chicago, Heights, Ill. $30.00

Per J. Kurtinaitis 
'Cle Elum, Wash. nuo 
lietuvių dienos .. 
f Per ’’Laisvę” 
vėse Karčiui io So. Bro

35.00
Scar-

LAISVĖ

Viso per Lapkričio 
mėnesį įplaukė .. $3575.33

Išlaidos.
“Naujienom” už 800 

plakatų dėl pp. Bulotų 
ir Žemaitės prakalbų, 
Westville, Ill. (Ten su
rinkti pinigai visi per
duota į LŠF. iždą) ... $2.00

T. L. Dunduliui, LŠF. 
Finansų sekretoriui už

91.00 vaštynės išlaidas nuo
Balandžio 19, 1916 iki 
Gruodžio 6, 1916,. $10.14 

lir už technišką darbą už 
|4 mėnesius, Liepos $10.- 
00, Rugpiučio $10.00,

lio $10.00. Viso ....... 50.14
Pp. Bulotai ir Žemai-

GARŠVA

ti ra borius (Undataker) 
laidoiTvių DIREKTORIUS 

šbalsamuoju ir laidojo numirusius 
ant visokių kapinių.

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

Ofisai:

Y. C. Brooklyn, N Y. 
Telephone 78(57 Main.

—a

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

Turi dolerį ir gali būti savininku gramafono

■r— 
■ Iveland, Ohio. Mirtos 

vakare $12.75 ir iš 
' Bridgeport, Conn. $34.-

26. sykiu.................... 54.01
Pie vietos komitetą 

nuo lietuvių dienos, 
Beckemeyer, Ill. ..

Per A. Sherbin iš
bro, W. Va., (Nepa
žymėta nuo ko aukos) 13.00

Per vie tos komitetą 
nuo lietuvių dienos iš 
Taylor Springs, III. .. 19.87

Per vietos komitetą 
nuo lietuvių dienos iš 
Gherry, III................... 25.00

Per V. T. Jokimas 
nuo Wallingford, Conn, 
lietuvių Pašelpinės Drau- 

ystės baliaus pelnas
1,25.94 ir nuo LSS. 145 a

>pos išleisto laikrodžio 
013.75 .................. 39.69

Per “Keleivį” prisiun
tė 3. Žemaitis iš Sauble, 
Mich. nuo visuomenės 20.32

Per “Nau jienas” iš De 
Kalb, III. nuo lietuvių 
dienos ...................... 258.97

Per “Naujienas” iš
- Roseland Chicago, Ill. 

nuo SLA. 139 kuop. na
rių

Nuo Methodist Episco
pal Church Lincoln, Ill. 
per Rev. Thos. H. Tull 15.35

Per A. Harmon aukų 
rinkėja nuo lietuvių die
nos iš Portland, Me. .. 9.21

Per “Laisvę” J. Ba
ker iš Medicine Hat, 
Alta, Canada............  14.00

Per “Laisvę” nuo ve
stuvių M. Kasparaitis 
su M. Jančiuniute, 
Binghamton, N. Y. ... 10.00

Per “Laisvę” nuo ru
sų Mašinistų Kooperaci
jos, New York, N. Y. 34.50

Per Lietuvių Dienos 
Komitetą iš Johnston 
City ir Marion, Ill. .. 115.75

Atnaujintas money 
order $15.32 per Det
roit, Mich. Postmaster 
nuo J. K. Washkis,

j atnaujinimą money or
der išmokėta 10 c. pri
ėmiau atgal ..

Per W. L. Mi kas, Des 
Moines, Iowa, nuo
nish Sisterhood Lodge 

102, auka ..................
Per “Keleivį” nuo ve

stuvių V. Urbos

. .. 9.50• v 1S 
lie-
..217.64

Ne-
. .$6.00

Per “Keleivį” iš Marl
boro, Mass, nuo lietuvių 
dienos ........................ 70.3j

Per “Keleivį” B. Shur- 
nas O’Fallon, Ill.

Per F. Egaunis 
Salem, Mass, nuo 
tuvių dienos ....

Per V. Petkevičius 
nuo Lafayette, Colo, lie
tuvių ......... . ............ 1 2.00

Per A. Bulotą nuo pp. 
Bulotų ir Žemaitės pra
kalbų :

Per Lietuvių Janitorių 
balių .......................... 8.42

Rockford, Ill.......... 70.56
Už paveikslus
Cleveland,* Ohio 92.55
Cleveland, Ohio .... 32.36
Už paveikslus 
Detroit, Mich.

paveikslus

lių mėnesius už pragy
venimą, keliones lėšas 
važinėjant su prakal

i THE MAGIC SHOP
i Pirmas Amerikoj lictuvys uždėjo magijos 
(dirbtuvę. Dirba visok ių štukų daiktus. Jei 

nori gauti štukų katalogą, prisiųsk statu
• ir tuoj gatLsi. Adresuokite taip:

THE MAGIC SHOP,I P. O. 0OX 309. HOLBROOK. MASS.

ne, Ill. $6.00 ir smulkios 
lėšos .................... 434.24

Už LŠF. iždininko
.. 25.00 

“Naujienoms’ už pla
katus Sheboygan, Wis.
del prakalbų ........... $1.75

Už išmainimą privati- 
šku čekiu ........................ 10

Viso per Lapkritį mėn.
išlaidų .................. $513.23

Gruodžio 1, 1916 lie
ka pas LŠF. iždininką
K. Šidlauską....... $16353.48

Iki Gruodžio 1, 1916 
viso įplaukia į LŠF.

$31129.49
DUNDULIS,

Ateina Linksmos 
KALĖDOS.

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

BUCHINSKAS.
119 Grand St.
Brooklyn,

Naujausio išradimo vargonus.

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

Na. Columbia Grafeaeia, kurt ma-
tai čionai ant pavolksluke re
kordai sudedami pagal numerius, 
taip kad paspaudus guziką au
tom at ižkai iŽtstumla rekordą. 
Padarytas ii raudonmedžio (ma
hogany), brangaus išdarbio, aug
učio 42 coliai, 19X21. Galima 
sudėt 45 rekordai.

Kaii-a

Tekio pat išdarbio kaip ana.
didžio Ir pločio, tiktai 

Runumerarimo rekordų

Ne.75 
85 
be 
automatiško išmetimo,

Kaina .........   $75.01

$85.00

RAUGUOS, KURIOS TURI “LAISVĘ SAVO ORGANU.
LIETUVIŲ KELIONEI PAŠELPOS 
DRAUGIJOS, CENTRO VALDYBOS 
IR KP. SEKRETORIŲ ADRESAI.

Irto. X5. ColiUBibUj Grafonela. Pada- 
rtyns iš rawedniMediio, puthW 
IšdabiBt&a. Didume 156X55i.

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

Lietuviški rekordo.! įvairių Šokių Ir 
dainų. (kaip matot* ant paveikslėlio 
— klumpakojis).
E 2397) Klumpakojį#

) Kokietka Polka. Ir YIsmpa
kojis.

K 2860. Varpelis. Vulcan Dr. Kudirka, 
’’yno mlolaa. Polka

E 2581. Gražioji. Po’ka. 
Pavasario rytas. Valcae.

E 2582. Kalnų augštumas. Vai ra e. 
Kariškas maršas.

E 2706. Žemaičių Polka.
Gudri. Mazurka.

* Ne. 56. Columbia Grafonola. 
rinktinio raudonmedžio ix 
tuele paikiai llipuotaa. Didis 
21iXl«i ir 18 col. augiMe.

Kaina .................. $50.••

W. Urnežis, 1429 
P. S. Pittsburgh, 
W. Markūnas, 
2120 Forbes St., 

Kuopų sekretorių adresai:
1 kuopos 
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 

Laupurex
Ig. Rasinskis, 
Soho St., Pittsburgh,
J. Kvetkauskas, 

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

Centro Valdyba.
Pirmininkas J. Jakimavičius,

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

29 Hudson Ave., Brooklyn, 
Sekretorius F.- Kalpokas,

183 Roebling st. Brooklyn, 
Kasierius J. Senienas,

334—29 th St. Brooklyn, 
Trustisai: M. Likeris, 121 
st. B’klyn, N. Y. A. Sirgeda 
Roeblings St., B’klyn, N. Y.

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

29 Hudson avė., Brooklyn, N. Y.

Ir daugybė kitokių lietuviškų, 
elškų, lenkiJkų rekordų.

LAISVĖS SUNU DRAUGYSTĖ, 
MAKANOY CITY. VA.

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 10th 

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

Maršalka W Svintickas, 
515 W. Pine Str.

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

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

Viršininkų adresai: 
Pirmininkas F. Raškevičia, 

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

535 Island Ave.
Protokolų 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 pirmą nedėl- 
dienį, kiekvieno mėnesio, 1010 So. 
Main St., 2 vai. po pietų.

Įsitimyklt! Galima įgyt labai garą 
grafofoną eu 12 dainų tik už $15.00. 
už kurį turėtum mokėt 25 dol.Parduo
dame taip’pigiaPtodėl, kad geriaujpasi
garsinus.

Reikalaukit kataloge. ___

Ne. 66 B. Columbia Grafenela. Pada
rytas ii suks-aržuolo medžio,
kaip kabinot taip ir triuba.

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

Ne. 1 H. Columbia Grafeaela. Ar- 
žuolinin labai gerai padaryta*, a> 
namalluotas žaliais ar raudonais 
ruožais, metalini truba.

Kaina ..................... «25,W
Ne. 4. Improved Roy L Veik teks 

kaip No. 1 bet biskį dides
nis, pagerinta mažini ija, trL

■ mis sprenžinemis, aržveliaia 
141 celių pločio ir 7 i aagžčie.

Kaina ..................... J35.H
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 užsisa <ymai į laiką.

JETUVIŲ PAŠELPINĖS DR-STĖS 
“LAISVĖ”, EASTON, PA. 

Viršininkij adresai.
Prezidentas L. Bačkis,

668 Northampton St, Easton, Pa. 
Prez. pagelbin. B. Davidonis,

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

223 So. Maple St. Easton, 
2rA I Finansų rašt. Mar. Urba, 

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

1820 Fairow Ave.
Kasos globėjai: 
A. Biga, 1021 Elm 
A Meškauskas, 1222 
Maršalka J. Gamis, 

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

pėtnyčią kiekvieno mėnesio anglų so- 
orrr cialistų ruime po Nr. 439 Northump- 
275.40^0 St., Easton, Pa. ,

DRAUGIJA SUNŲ IR DUKTERŲ 
MELROSE PARK, IL L.

Pirmininkas K Jankauskas,
P. O. Box 749, 

Pagelbininkas D.
P. O. Box 849, 

Protokolų raštin. 
907 —22nd Avė., 
Fin. rašt. W. Strum ilia,

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

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

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

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

I CIRDFS 170 Gran<1 Street’ Brook|y“’ N-Y kJllVJLzLu • TEL. 4659 GREENPOINT

Easton, Pa.

pri-

Pa.

Pa.

... 8.00 

.. 51.01 

.. 10.00

Pa.St., Easton, 
Pine st. Easton.

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

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

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

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

416 Wickliff Ave.
Iždininkas J. Willimat,

887 Central Avė.,
Susirinkimai buna kiekviena mėne

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

Ill.

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

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

812 — 8th Str.
Užrašų rašt. B. Masiliūnas 

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

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

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

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

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

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

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

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

LIETUVIŲ BROLIŲ DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI,

Pirmininkas G. K. Budris, 
1231 Cherry Str.

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

Raštininkas A. Vegela
1029 į Lock wood a y e.

Turtų sekret. S Gelumbauskas,
920 Jackson Str.

Iždininkas J. J. JuozapaviČia,
921 Herrick Ave. 

Globėjai: A. Pukteris,
444 Park View, 

” M. Kavaliauskas, 
1339 Center Str.

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

Turtų raštininkas J. Jankauskas 
232 Front Str.

Iždininkas J. Juzapaitis, 
234 Clark Place 

Iždo globėjai: E. Makutienas, 
149 Clark Place, 

” S. Morkiukia 
109 So. Park Str 

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

st.

▼iena sėrėda, nuo 7:30 vakr 
Schwab svetainės, 6131 St Clair ava. 
Mėnesiniai susirinkimai atsibuna kas 
trečią pėtnyČią kiekvieno meneeie, 
nuo 7:30 vai. vakar, ant Schwab sve
taines. 6181 St Clair avė. Knygynas 
randasi Neuros krautuvėje, 2047 Ha
milton avė. Knygos išduodamos kie
kvieną Panedėlio vakarą, nuo 7:M V. 
vi kare.

Iždo

kas

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

Viršininkų Antrašai.
Pirminnkas P Kardokas, 122 Court st. 
Pirmininko pagelbininkas S. Lutkus,

Nutarimų raštininkas S. Morkls, 
255 Bond Str.

VALDYBA CTDD. MIRTOS 
CLEVELAND, OHIO.

Pirmininkas D. Petrauskas,
1600 Oregon Arunue

Vice Pirm. T. Rimkus,
1062 Ansel rd.

Nutarimų rast. H. P. Pratkionis,
1527 E. 33rd St.

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

Iždininkas T. Neura,
2202 Hamilton Ava.

Kasos globėja V. Ivonaur.kiutė,
1452 E? 83rd Str.

Dainų repeticijos atsibuna Hek-

Knygius Pranas Tumocas,
3570 E. 72 St.

AMALGAMATED CLOTHING 
WORKERS of A. PRESERIŲ 
58 Skyriaus KOMITETAS.

Pirmininkas A. Mačaitis,
109 Grand Str. Brooklyn, N 1

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

Finansų! raštininkas VI. Jlečlus, 
St, Broklyn, N. Y, 
Imieraa Šimkus,

67 Štai 
Iždninkas 1

! ..
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tepetieijos

Prie 12 šliubinių paveikslų da»> 
du vieną didelį paveikslą dova* 
na i. Darbą atlieku artistiškai Ir 
nebrangiai. Ateikit persitikriat

Jai pirkai pas
Maliaijską ii' Vidžiūną

Kaina 25 c.

3rd
So Brooklyn, N. Y

Pranešu lietuviams kad aš 
laikau puikią Fotografijų Gale
riją. Padarau visokius pavei
kslus taipgi traukiu veselijas.

CONSERVATORY 
MUSIC.
So. Boston, Mass.

Šioj gadynėj 
nieks negali apsi
eit be laikrodėlių! 
Tai pirkite laik

rodėlį mano krautuvėj, kur yra
puikiausias pasirinkimas.

Perkant laikrodėlį, lenciūgą ar 
žiedą reikia mokėt, tik po $1.00 į 
savaitę, kol išmokėsi suderėtą su-

Patartina turėt kiekvienam muzi
kos mylėtojui.

Muzikos Žodynėlis
Parašė Mikas Petrauskas.

V. GARŠVA, 
Avė. (Kampas 21 Str)

Adresas:

LITHUANIAN 
OF

395 Broadway,

Specialistas Įvairių Ii- j 
gti, o ypač vaikų, mote- 
rų ir prie gimdynįo. /
OFE1SO VALANDOS: nuo 8 iki 10 v. J 

ryto; nuo 1'2 iki 2 v. i>o piel; nuo y 
f, iki 8 v. vai:. N<fle!ioj iki 12 ryto. }

ANTANAS STROKAS
88 Willow avė. kampas Clinton Avenue, Maspeth, I 

(vienas blokas nuo Lietuviškos bažnyčios.)

DR. ?. COHN j

mą.
Pas mane

MMRM

Reporteris.

.'>!• I

ratt

Man labai butų

Aš paeinu
A *N <uA,p|oo.ųi uis lodooii <(1j

❖
:

A'

KANClERIUu

CAF*

Komitetas.

lel vyrų ir moterų.

>įXsi;H 
plUĮS

ĮOf
II

savo
tarn

1 t v w L x it

£

r Pranciška 
Brooklyn, N. 
atgal gyveno

a Kas žino, 
Kilosiu kai- 
is. Juozas

PARSIDUODA I/ ’ 
keptuvė (Bakery.) Biznis 

nuo seniai. Gera proga 
kapitalu įsigyti gerą ir

Uitiklt ir peraitikrinkite 
442 Grand St, 

BROOKLYN, N. 
Telephone Stagg 35K.

Frančiško.- 
Suvalkų gub., 
tų

Į 

ji

k <V sr, n* .OftO

2 Boston, Mass.
siaus' i 
jokios

slieke BatDrno'. 5V
z -er-k ..(> -eiie-u ».«»•» »r**

x.atdym* tu ps» šule.k * -•'£>. i.u *J»
*’ v«-> mot erų liet*® »

F Strcpiene,^X“J

nėra, 
malonu susižinoti, 
malonė, 
pranešt 
mo, Kamajaus
Pavorodųikas, 351 — Sth Si.. Moli 
ne III. 3__n

at Au- 
imami nuo savo darbo

ajieškau Antano Petkaus ir Jono 
Ziko iš šaukienų miestelio,, taipgi 
ir kitu pažstamu. Ir Domininko ir 
Jono Stulpinu ir M. Stulpinaitės iš

nauskio Novonloksandrauskio p 
vinto. Prieš 10 m. atgal mudu v 
žiįvoni .Amerikon ant vienos b 
vokortes ir persiskyrėnis Glon Co 
L. I. N. Y'. A B Andriuška. 22

sauktų mano brolėnas Jurgio 
malkštys, Kaimo gub. Novoalck- 
mdrovsko pav.. Kamajaus mies- 
•lio. Nuo 1905 m. kada pradeįc

tn'-
? J* • ų 1

i Akušerka
t

LAISVE

7INinę I Turime pranešti streikuo- 
11L1 111 JLm jLllXlvOt jantiems kriaučiams, kad 
r NEW YORKE. i^e labiau prižiūrėtų presos 

30 d. ffrd. New Yorko komisiją. Piesos komisija 
Rand School įvyktf jubilėji- ^arba visai nieko nepraneša, 
nis vakarėlis LSS. 52 kuo- arba praneša labai jau su
pos. Suėjo lygiai dešimts vėlintas girnas.
metų nuo kuopos įsikūrimo. ( , Kriaučių streikas dar tę- 
Svečių susirinko apie 60 as- siasi.
menų. Kuopos moterys buvo 
parengusios labai skanią 
vakarienę, be jokių svaigi
namų gėrymų. Laike vaka
rienės svečiai pasakė visą ; 
eilę prakalbelių. Kalbėjo J. i 
Šaltys, B. šįbunauskas, šu- Į 
kys, Parulis, Pruseika, ir 
kiti. Drg. A. Herman pas
kaitė trumpą pranešimą a-i 
pie kuopos veikimą praeity
je. Pirmininkavo d. M. Ju
kelis.

Po vakarienei'svečiai gra-! 
žiai pasilinksmino. Draugų 
buvo iš New, Yorko, Brook- 
lyno ir anapus Hudsono li
pęs.

Butų samdytojų streikas.
Bronxe prasidėjo butų 

į samdytojų streikas. Jie at- 
isisako mokėti didesnes ran- 
|das, negu ligišiol mokėjo.

Tarpe artistų.
Pono A. Vitkausko orga

nizuojamoji Dramatiškoji 
Dailės Draugija turėjo savo 
susirinkimą pereitą četver-

• gą. P. Draugelio svetainėje. 
Artistų susirinko gana 
daug. Pažymėtina, jog daug 
socialistu teatrininku nei 
kviesta nebuvo. Pakvietimą 
padėkim, negavo Žaltys, Šu-: 
kys ir kiti. Nutarta orga- 
nizuoties visai savystdviai, 
nepaisant draugijų. Su se
niau susirašiusiais nariais 
prie draugijos pristojo jau 
29 nariai. Jie svajoja apie 
didelę draugiją ant visos A- 
merikos.

Kai n i ta draugiją atsineš 
socialistų teatrininkai nieko 
neteko girdėt.

Teatro Mylėtojas.

mos, daugiau vandenio ir 
•nekelti randu. Butų 
samdytojai susiorganizavo į 
savo draugiją ir sako nepa- 

'siduosia namu savininkams. I * *■
IJie tikisi tą judėjimą išjila- 
tint ])o visą Ameriką. Bet 
namu savininkai irgi nepa
siduoda. Kad samdytojai 
nemoka raudos, jie kreipėsi, 

|į teismą. Teisme kilo didelė 
kova ir teisėjas M. Scan ton 
nusprendė, kad 236 famili- 
jos ,atsisakiusios mokėti rei
kalaujamų randų, turi būti

nepasiduosias.• k

Pajieškau pusbrolii] Martino, Antano 
ir Petro Mikalauskų ir pusseserės 

po vyrų Mališauskienės, 
Kalvarijos pav., Aly- 

gmino. Martinas ’ 
m., atgal gyveno 
o Antanas 10 m. 
Bois. Pa., Turiu

reikalu malonės atsišaukti. Ig. Mi
kalauskas, P. O. Frackville, Pa.

Pirkite LAIKRODĖLI

sieninių
Patai

sau sugadintus arba išmainau ant 
naujų.

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

P. VALUKONLS,
255 Broadway So. Boston, Mass.

Cor. S<>. 2nd .-'t. J’.rooKlyn, N. Y

Lietuvių Unijos
Muzikantų 

BENAS.
Visiems gerai 

ma, kad Unijos 
kantai sutaiso geriau
sią .muziką dėl įvairių 
teatrų, balių ir pasilin
ksminimų. Visada kvie
skite 
tus.

žino
mu z i-

unijos muzikan- 
Ofisa 3 Grand 

. Y.

Ši četvergą “Laisvės” di
rektorių 
o.u -

itsibuna 
kiekvieną seredos va
kar a. 73 Grand St.

gas< Ncužmir- 
t.

f CITY.
susirinkimas

paprastoj sve-
Šis

)

saus
146 Morris Str

Kimas yra metinis, 
prašome draugus atsi

eti, nes dėl žinomu 
ežasčiu reikės tūli kom. 

iriai išsirinki nauji. ’ 
Draugai, nebukyt atšalę, 

dalyvaukite visi!
Turtu raštininkas, 
.. / D. P. PILKA.

Liet. Kriaučių Neprigul- 
ningas Kliubas rengia au- 
tingą ant July 8, 1917 Wa
shington Casino Park. Mel
džiame nieko ant tos dienos 
nerengti.

labai^ pigiai duonos 
išdirbtas 

su mažu 
... . pelningą

biznį, arba susidėti į partnerius su 
manim. Tik geistina blaivus žmo
gus. Atsišaukite tuoj Stanley De
mentis, (Bakery) 751 — 9th Ave. 
Milwaukee, Wins. 101-3

REIKALINGA sena moteris prie da
bojimo vaikų. Mokestis $5.00 ant 
mėnesio. Kambarys, pragyvenimas. 
Sąlygos labai geros. Atsišaukit j 
“Laisvės“ ofisą, 183 Roebling str., 
arba pas Mary Tohmas, 78 Dewoo 

St., Brooklyn, N. Y'. 2—5

DR. LA. LEVITT
SURGEON OENTISTAS

"c.’wxwa ūantų Br.r.tab-’av 
bu joMo

Paklrui'klta kai-
*aa wish* dantis taUft.

Brooklyn. N

Kooperacijoj.
Brokolyno kooperacijon 

jau susirašė daugiau, kai]) 
100 žmonių.

DOVANOS.
Kas atsiųs dėl mus adresų 

pažįstamų iš mažų miestelių, 
duosime puikia dovana.

EUROPA BOOK CO.
57 Dey St., New Y'ork, N. Y

12 d. sausio drg. E. Debs 
kalbės New Star Casino, ant 
107 gatvės, ties Park Ave., 

i New Yorke.

Tol. 2372 Greenpoint.

F
e v » w ornisiai

Yonkerio kuopoj Lietuvių 
Darbininkų Literatūros 
Draugijos jau priguli 16 na
rių. Kuopa auga.

1916 metais New 
valstijoj automobiliai 
važinėjo 729 žmonės, 
desnė tų žmonių pusė suva- 
žintėa pačiame New 
ke.

York o 
su- 
Di-

Yor-

van
jog 
nu-

miesto 
praneša, 
žymiai
Turėtų būti

čėdykite vandenį.
New Yorko 

dens komisija 
rezervuaruose 
puolė vanduo.
15 pėdų gilio, dabar-gi yra 
vos 3 pėdos. Todėl bijoma, 
kad nepritruktų vandens. I

GIMINIŲ ŽINIAI.

Numirė Mikolas Švagždis, 55 m. 
amžiaus, Kauno gub., Raseinių pav., 

jJukainių kaimo. Po mirties yra pa- 
I laikų. Del platesnių žinių krcinkitčs 
1 prie Simono Daukanto Draugystės:

P. O. Box 188
Johnston City, Ill.

—UI. ■ •’MM .’L

Didžiausia Lietuviška Krautuvė, 
kurioj galima gauti įvairių muzikos 
instrumentų, įvairių išdirbysčių, gra- 
mafonų. Kurie perka pas mane gra- 
mafoną, —rekordus duodu dovanai, 
visokį tautų dainų, maršų ir šokių, 
kas kokiu myli, Uiip pat mano krau
tuvėj galima gaut visokių rusių laik
rodžių ir laikrodėlių retežėli!] ir dei
mantų, šliubiniai žiedai vėliausios 
mados parsiduoda nuo $5,00 iki 12 
doleri!] pora. Už savo tavorą duodu 
gvarantiją. Agentams duodu gera 
nuošimtį. TaippatA pristat au geriausią 
muziką baliams ir veselijoms už že
miausią kainą. Su visokiais reikalais 
ypatiškai ar laiškai kreipkitės šiuo 
antrašu:

Buk Muzikantas arba Giedorius 
tai visiems patiki, išsimokini- 
mas

augint i

LIETUVIS FOTOGRAFAS

Specialistas vyrų, moterų, vaikų.
pilvo, 
gum- 
elap-

o
8

I

it RANKOS

SUTAUPINSI
£0

Norinti platesnių informacijų 
bn AGENT1'), kreipkitės žemiau 
paduotu adresu 
arba telephonu. ųįį\

South

Agentas
Vaicekauskas

Daktaras D. Waserman. kurks pasekmingai gydo ligas 
širdies, žarnų, nosies, gerkles, reumatizmo; nesveikumus 
bo gydome be operacijos ir įvairias kitokias ligas, taipgi 
tingas ligas. Mano gydymas j ra pasekmingas. 
Jeigu kenčiate kokią nors ligą, tuojau klauskite mano 
kurią suteikiu dykai, taoa galėsite eiti ant operacijos. 
Nenustokite vilties, nepaisant kokia nebūtų liga' ir nepaisant klek 
turėjot’ daktarų, nes mano 32 metu pasekminga praktika ir su pa
galbą naujausių išradimų medecinos srity, aš galiu jums pagel
bėt.

rodos,

Aš GYDAU PASEKMINGAI
Apart mano ligos ir pasekti ingos praktikos ir įrengimas mano 
ofiso įvairioms marinoms, duona progą geriausiai išekzaminuoti 
ligonius. Apart įva rių m-šinų turime elektriškus aparatus, kurie 
turi didžiaus-ą gydyme įvairiomis ligomis sergančių, kaip
nervu liga ir kitokių, lygias, galite matyti mano ofise naujau
sios manos mašinas, kurias < ia negalima aprašyti, dėl stokos vie
tos.

Nepraleiskite tokios progos, bet tuojau ateikite ir duokit save 
Išegzaminuot. ir gausite sąžbhigą patarimą jūsų ligoj.

DAKTARAS D. WASSERMAN
Broad St. Philadelphia Pa.

, mo 10 iki 12; nuo 1— 8 vai. vakaro;
i 2 va! po pietų. Egzaminavimas dykai.

Kalbama lietuviškai.

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

K. Hensa
beširdės

n t to atkrei- 
jtisų p uciea

CAFE IR POOL ROOM 
dnkemai laiką pralaiit.

Tti yra geriausia vh

K. HENSAS
O Gold St,

BROOKLYN, M. 1,
Telephone: Main 752b.

V

rlnž'JC pri
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receptu - tikrai, 
(dužiausia at 

kur jie butų g 
įtarimus duodu visiem ypatiš- 
ii ir per laiškus dovanai. Gy

duoles siunčiu į vi.-us kraštus 
Amerikos, kas lik kokių parei
kalauja, ir kokios tik yra var
tojamos. Ypatingai užlaikau 
visokių VAISTŲ NUO PLA U- 
KŲ SLINKIMO, PLEISKANŲ 
IR TT., NUO PLAUČIŲ, REU- 
MATIŽMO. KOSt'LIO, NUO 
PERŠALIMO, NUO SIL1 
MO ŠIRDIES IR TT.

Kreipkite.-’ prie manęs, 
užtikrinu, jog busit užganėdin
ti.

F. KUDIRKA,
Lietuvio Aptieka ir Savininkai

64 GRAND ST.
Brooklyn N. Y.

«fU
-m

JOHN KULBOK
C A F F

Did^’lf kotelis, „era riats 
!re> Yvingiems, kamba; 
ryt! nagai nuają mmdt 

’i.'mėit 'užganėdinti

\ii.> skaudėjimo pilvo ir žar
nų, kaipo plovimas skaudžiai! 
čios gerklės intrauliimui j <a\< 

iiiieiniinin dusulio, .mo gal 
: ir ausų skaudėjimo

minių
geriausių na-

mėių ant

V. VAIVADAS 
'sporting caf« 

Puikiausia ir švariaaate

Rijos.
SkuibMiimo 
t i nėję. k:ii| 
tišku lig-'i, nauduLi

PAIN-EXPELLER
kaipo sen.-) ir iiztikėtinj) draupq Šeimy
nos per pUM- Simtmeėio. Tik 2.ry. ir 

ic. bonl.ete; u-dima j-anti vi>os< ap- 
■koše arba pas pati fabrikantu —

F. AD. RICHTER & CO.
74—80 Wr.3hlngtoit Street, New Yolk.

Duotu*

rauna*

Naujausios mados dideliame 
pasirinkime. Lengviausios išly
gos.

knygų «i 50c.

PERSKAITYK!
Kitkv'enaM 
jas ukaltyt-eja* 
kuria KŠciraiyi 
pa.t mane “Laib 
vę” ant metą h 

užv.iniokėi 
ta- gaur d*vašu, 
kny^ų vorU« 
1 dolerle &rb»

$1.00 ANT
savaites

tol i- 
New 
Mas-

Pristatom į namus ir 
mas apielinkes, Jersey 
York, Central Broklyn, 
peth, ir tt.

MACYS & MARGIN 
FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET

Tarpe Driggs ir Bedford ave’s.
Brooklyn, N. Y.

ty. Senai akai 
tyloj*.*, karii at
naujinę,

Kai 14 neikaitanMi} 
dar prlilųs -aš “Keleivį” (1.50, gam 
knygų 50e., ienai* ikaltyteja» 
gaui knygų vž 26c. Kai prlfiiųi ui 
“Kov^” $2.00, gani knygų nž 75e.; 
'can prlir'.ųs ui “Kardą” $1.00,tai gaw» 
knygų hž 85c., ienas ikaitytejas id 
25 Kai užrirašyi “Naująją
Gadynę-”, kaina metama to.t
taus knygų nž 50c.

Todėl viii užiirašyklt taei laik- 
raSčiut per mane. Tiek pat mokSd* 
ui gauilte gerų knygų paiiikaity- 
uaai. Būtinai paiakyk apie tai sa
va draugui ir pažįitamul. Kuygtu< 
Suėsiu tik “Lalivži” laidos.

Pinigai siųskit ilua adreaat

J. POCIUS
U7« Margaret St, PhUadelghia,

4>'» •

i
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ŠILTOS KOJOS.

LEIDI SLINKTI
SAVO PLAUKAMS?!

Neturėsi daugi 
tonuotų, resvų, 
čių. pleiskanų* 
mirusių, žodži 
stų platikų—ko (urėtu-8

nes tab 
apsakot 
—jeigu

taisytus

vaistų už "D
“Dcrmafuga’ 

vo plauk; 
skaistus! 
ra, plcisk 
o plaukai 
Busi pate 
pavydėk
nes pats gali turėti dar dailesnius

Reikalaujant prisiusime Tau pact: 
suvis dykai išbandymui “sampilą” 
Prisiųsk 10c stanipomis persiuntinu 
lėšų, gausi išbandymui dėžutę “Der 
mafugos” veltui, sykiu ir brošiūrą 
užvardytą: “Puikus Plaukai”. 
ARGIL SPECIALTIES CO

Dept. 7
P. O. Box 37, Philadelphia, P/ 

i

IŠRADIMAI.
Pakol -susirasite sau advo

katą išėmimui patento, prisiųs- 
klte savo išradimą dėl užpaten- 
tavimo. Dykai suteikiame rodą 
dalykuoses užpatentavimo. Do
vanai sausite kiekvienas kny
gutę, kur nurodoma ką išrasti, 
kaip užpatentuoti. Už užpaten- 
tavimą pinigų iš kalno neima
mo, apart labai mažų rankpini
gių, o likusius užmokate tada, 
kada gaunate risunkiis ir po- 
pirras ir jeigu esate tuom
■ žganėdinti.
AMERICAN EUROPEAN PA

TENT OFFICES. — L.
309 Broadway New York City 

ir
403 Barrister Bldg. Washington, 

b. c.
Rašykite lietuviškai, bent | 

katrą nors musų ofisą.

VIENATINĖ AUTOMOBILIŲ 
MOKYKLA.

JOHN K.Ui.mm Bavlnivka* 
3<H Wythe Ave., Cor. Sa. 1 o*.

BROOKLYN, N. Y.
Tftl. 279 Greenpoint.
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Į šita mokykla gyvuoja nuo 1905 m. 
ir duoda lekcijas jūsų prigimtoj kal
boj. Mes turime stadalą prie mokyk
los kur galima sustatyt 20 auto
mobilių. Musų ilgametinė praktika ir 

i geras sutvarkymas, duoda progą 
sakyti, jog musų mokykla yra viena 
iš geriausių, kaip iš praktiško taip 
ir iš teoretiško atžvilgio mokinimas 
mašinerijos įvairių konstrukcijų au- 
tomobilių. Musų mokytojai turi dip- 

t lomus apie savo nv'chanišką išsila
vinimą, užtvirtintus konsulio. Užbai- 

1 gus mokyklą duodame rekomendacijas 
ELECTRIC VOLTAIC INSOLES už- gavimui darbo. Mokiniai užbaigę ant 
laiko jūsų kojas šiltai, sausas ir liue
sas. Apsaugo nuo vėsumo, šalčio i 
uralgijos ir reumatizmo užpuolimų. 
Stebėtina pagelba prieš i 
skausmų ir gėlimų šlaunyse arba 
kojose, iš priežastes i 
jo cirkuliacijos. Prašalina tą “nuo
vargio” jautimą. Sulaiko blogą kva
pą ir prakaitavimą. Jie suteikia mu
šimą viso kūno, maloniai palengv’ina 
tekėjimą per visą sistemą ir padidi
na cirkuliaciją kraujo, gaivindami ją 
nauja gyvybe. Nerviškas silpnumas, 
galvos skaudėjimas, inkstų keblumai, 
nugaros skaudėjimas, nemiegojimas, 
vidurių ir kepenų keblumai esant 
priežasčia prastos cirku’iacijos, nega
li būti kuomet ELECTRIC VOLTAIC 
INSULES nešiojama. Bet nepirk ne
tikrų “Insoles”. Aš parduodu tik ge
riausius (neparsiduoda krautuvėse). 
Kaina, krasa $1.00. Jeigu neužganė
dinti, sugrąžinkit ir aš sugrąžinsiu 
jūsų pinigus. Atsiųsk stempas arba 

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

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

• šoferio ir norį važiuot Europon, gau- 
ne- ; na skirtingą diplomą, vadinamą už- 

...... j. : rubežinį. Ateikite ir persitikrinkite, 
mėšlungi], ! INTERNATIONAL AUTO SCHOOL 

........ ;yc,c ■?!.□. j 147 E. 40 st. New York City, 
prastos krau- I KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA

JOSEPH LIPMAN, M. D.
.SpecijalktaM moterų ligų

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

Iki 10 vai ryte; nuo 1 iki t ▼*!. > 
p let ir nuo 7 iki 8 vai. vakaro) 

Nedėliomis pagal Butartj.
Egzaminavimas DYKAI. Męa liti- 

riametir pasakome visas ligai ir pa
ge! bstiin e. Iš kitur atvažiavusiems li
goniams parūpiname vietą, kol gydo
si. Reikalui esant kreipkite »•' 
apžiūrėsime ir duosimo p riete’”1" 
dą. Patarnavimas visai pigu 
mirikita mano antrašo.

DR. J. LIPMAN 
814 E. 50tb SU NEW YO 

Kalbamo Beturti’




