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VI METAS.

J. Šmitas SUareŠ-no.000 lietuvių vajama 
iš Petrogado.tuotas

Kanados lietuviai ' 
išsigandę. ;

J. ŠMITAS AREŠTUOTAS.|ir 
Aidoblistų kalbėtojas Juo

zas Šmitas, kuris važinėja 
po visą Ameriką, kaipo I. 
W. W. agitatorius, tapo su
areštuotas Minnesotos strei- 

\ko zonoje. Sykiu su juo su
areštuota Tresca, S. Scar
let ir penki streikieriai. Vi- 
■ i jie kaltinami pirmo laip- 
nio užmušime. Tačiaus tei-

kaip

suėjo, 
streikuoja 

Valdžia

kaip 20, 
mainie- 

ir per- 
elgiasi

ino nuosprendis nėra galuti
nas ir byla dar bus nagrinė- 

J jama. Kaip žinoma, jau keli 
mėnesiai 
000 
rių.
kami sargybiniai 
kuoaštriausiai. Valstijos val
džia yra įrankis plieno tru- 
sto rankose. Geistina, kad 
plačioji Amerikos lietuvių 
darbininkų visuomenė pa
remtų ir streikierius ir kal
tinamuosius vadovus. Vado
vai randasi Dulut kalėjime.

LIETUVIŲ SOCIALISTŲ 
SUVAŽIAVIMAS.

Sekantis Lietuvių Socia
listų Sąjungos Suvažiavi- j 
mas įvyks už dviejų metų ' 
Cleveland, Ohio. Taip nuta-. 
rė dauguma IX Suvažiavimo ' 

‘ delegatų.

rašo: 
lietuviai kad Halič apleidžiamas. 

Jeigu rusai paims Halič, 
tuomet, galima sakyti, jų 
rankose jau bus ir Lvovas, 
todėl kad Halič skaitosi 
Lvovo raktu.

Vokiečių agentus gabena 
iš Graikijos. Faktiškais

tumuliams įsiveržus į 
persigandę, kad nepradėtų i Vengriją ir sukoncentravus 

j kariumenė.! ten savo spėkas, ant jų is 
Daugelis mums rašo klaus- užpakalio, iš pietų pusės už- 

kaip išsigel- puolė bulgarai, kuriems pa

Kanadosneša, kad 
100.000 įvairių tautų pabė
gėlių varoma lauk iš 
rogrado. Apie tai rašoma:

“Ministerių taryba birže
lio 3 dieną pripažino reika
linga valstybės reikaluose 
ištremti iš Petrapilio miesto 
į Rusijos gilumą visus tuos 
pabėgėlius, kurie naudojasi 
per visokius komitetus val
stybės pašalpa. Atskirai ko
misijai prie vidaus dalykų 
ministerijos tam tikros del 
pabėgėlių tarybos, senato
riui Liubimovui pirminin
kaujant, pavesta iki rugsėjo 
1 d. smulkiai išdirbti viso 
to trėmimo planą.

“Mat, Petrapiliui trūksta 
maisto produktų, o žiemą 
bus sunku su kuru, — taigi, 
valdžios numanymu, reikia 
ištremti iš miesto pabėgė
lius (o jų policija priskaitė j 
iki 100 tuksi.), ir maisto bei! būti. M 
kuro klausimas išrištas.” [sunaudoti

Męs girdėjome iš vieno 
7.\. «gaus b i i i. gerai apsipa- 
žinusio su Rusijos politika, 
kad pabėgėlių varymas iš 
Petrogrado galima aiškinti 

i dar ir tuom, jog Rusija bi- 
įjosi, kad Švedija prisidės 
prie karės. Žinoma, tuomet 
Retrogradui būtų didelis pa-

Pet j u imti anglų

darni patarimo 
bėti, jeigu pradėtų juos im
ti. Kariumenės viršinin
kai jau vaikščioja po namus 
ir surašinėja Rusijos valdi
nius. Kai-kurie lietuviai per
sigandę jau išdūmę į Su
vienytas Valstijas. Mes ga
vom daug laiškų su užklau
simais, ar gali Kanados val
džia imti lietuvius kariume- 
nėn ?

Reikia atsakyti, kad val
džioms nėra nieko negali-

ri e-

bet. aiškus dalykas, kad 
naujai sutverta partija ne
linksta ir prie vokiečių, bet 
reikalauja sau pilnos 
priklausomybės.
Vengrijos parlamente ka

da išėjo kalbėti ministerių 
pirmininkas Tisza. kai
rieji atstovai ėmė šaukti: 
“Apleisk savo vietą!”

Net ir vidurinės sriovės 
lyderis, buvęs ministerių

J. žl- vojus.M. YČAS IR KUN.
LINSKAS PRIBUS PER

SAN FRANCISCO.
M. Yčas ir kun. J. Žilin

skas atvažiuoja Amerikon 
pro Hawai salyną. Juodu iš- riuS, rašo, kad vienoj 
«JL _ T.’l _ 1 . ’ -r t — • • • isikels San Francisco uoste.

KĄ SAKO GENEROLAS 
ALEKSEJEV?

Rusų generalio štabo pir
mininkas, generolas Alekse- 
jev, pasakė, kad vokiečiai 
turi pasiųst 400.000 karei
vių Austrijos frontan, jeigu 
jie nori, kad austrai nebūtų 
galutinai sumušti.

Austrai, rusų generolo 
nuomone ,neturės spėkų vie
ni atsilaikyti. Turkai gi ne
gali atsiųsti daugiau karei
vių Austrijos frontan, negu 
40.000.

Sako, Bucharestui nėra 
pavojaus. Nors vokiečių ir 
bulgarų kariumenė įslinko: 
Rumunijos teritorijon per j 
50 mylių platumo, betgi Ru
munijos karės ofisas mano,;1 
kad jai vistik nepavyks pa-p i'1 
imti Bucharesto. L

Pasirodo, kad Dubrudžo- į* .' 
je, šalę rumunų, veikia ir,al1 
rusų kariumenė ir ji taipXu; 
pat sumušta.

Kad sulaikius bulgarus ir j 1 
vokiečius rumunai pradėjo 
siųsti daugiau kareivių va
karų frontan.

LENKU REIKALAVIMAS.
*<Leinrip,fcr Tareblatt” ra

šo, kad Galicijos lenkai grie
žtai reikaauia priskirti Tren
kus prie Austru. Varšuvoje 
tam reikalavimui priešinasi.

Miesto palva parosiąs ra
sta. kuris labai sukėlęs vo
kiečiu šalininkus ir jų va
dą Lempickį*

lauko. \ aikai, nuo 14 iki 16 
metų amiaus, mokinami ka
rės muštro.

J a u na t u i 'k lai Ko nstanti- 
nopoly elgiasi baisiai žiau
riai. J( igu lik kas prisižio- 
ja prieš valdžią, tuo jaus a- 
reštuoja ir sodina j 
kalėjimą.

'deda vokiečiai. Bulgarai į- 
sibriovė į Rumunijos pro
vinciją Dabrudžą ir paėmė 
pusėtinai svarbią tvirtovę 
Tu trukau, ant Dunojaus li
pęs. Berlyne, Viennoj ir So
fijoj iš priežasties paėmimo 
Tutrukano užviešpatavo di-Į 
delis džiaugsmas, nėsa, T 
tvirtovės, paimta dar ir 20,: išsiunčiami Bulgarijon. Tar-1 prašalinta ir i jos vietą kili ‘ 
000 belaisvių. Paėmimas 
Tutrukano, be abejonės, y- 
ra didelis smūgis Rumuni-

bar yra anglai ir franeuzai.
Jie ten daro, ka norėdami.
Jie areštuoja neištikimus I
jiem žmones. Visi vokiečių 1 Pirmininkas, reikalauja, kad 

be'valdžios agentai areštuoti ir: dabartinė ministerija būtų į

mo. Kanada yra Anglijos ko-1 jai, kadangi dabar baiga- 
Jonija, o Anglija dabar ei- rams ir vokiečiams yra atvi
ra iš vien su Rusija. Rusi- **ns kelias j Bucharestą, ru
jos valdžia, negalėdama sa- munų sostapylę. Nuo Tutru- 
vo valdinių pasiekt Kanadoj kano iki Bucharesto yra tik 

...... ... * • i • f\ * A

vakari; fronte.
Telegramos praneša, kad 

antra diena vokiečiai Som- 
Įmes paupy daro baisias at
akas, kad sulaikius liancu- 
zų ir anglų pirmyn ėjimą. 
Mat, jeigu franeuzai ir ang

pe areštuotų yra ir baronas (žmonos nuskirta.
von Schenk, direktorius vo-Į Prisidėjimas Rumunijos 
kiečiu slaptosios policijos prie talkininkų labai sujudi- 

\ r • . 3- x JV1UL4 XX C1J1VUZ.C1I XX Č*XXK”no Vengrija ir suardė tarpe > • , f5 ~1 • i1 Jai dar truputi pasistūmės įpolitišku partiiu vienybę, i • .. . . v. !' ‘ 1 •’* • r , priešakį ,tuomet vokiečiai
gali atsidurti keblam padė
jime.

| Frančuzų laikraštis “Li- 
j j . vr •• berty” tvirtina, kad Som- na gandas, kad Vengrija no- J ’ . . . .. g j • ’ , n . • i • mes paupy esąs kaizeris >rr) atskiros su talkininkais, . 1 Jp : . . .. pats valdas visomis atako-

I i Kim I .

VENGRIJOJ NERAMU.
Vengrijoj susitvėrė nauja 
demokratu partija, kurios

juos Mūšiai visame I adunojuj, Raroli. Jis pasakė spaudos 
jie bus ligi pat Juodųjų jūrių ei- atstovams, kad jų partija 

na nepapVasla spėka. [stengiasi išgauti savo šaliai 
munai savo oficialiame pra-, P)kią demokratizaciją, ko- 
nešime,pripažindami I titru- gja (|a|)ar randasi Šuvieny- 
kano atidavimą, sako betgi, Valstilosesijos konsulini Kanadoj su-

verbuoti visus Rusijos vai- kad tasai miestas neturi di- 
dinius ir išsiųsti juos Ru-:dėlės svarbos. Be Tutruh 

sijon.
tai verbuos, žinoma, tiktai 

[tinkamus kariumcnei vyrus.
Moterų, taipgi semi ir per- 
jaunų vyrų neims. Greičiau
sia ir vedusių neims. Tuo 
tikslu, matomai, ir daroma 
surašąs, kad patyrus, 
kiek yra Rusijos valdinių; AUSTRAI APLEIDŽIA 
tinkamu kariumenėn.

Kaip jauniems vyrams iš

MERKYNĖS VALSČIUJE
.20 MOKYKLŲ.

“Vilniaus Aido” kalendo- 
j tik

Merkynės parapijoj, Trakų , --------- v-
paviete, įsteigta 20 lietuvių i to pavojaus išsisukti, gali 
mokyklų. Tuoini labai neuž-i^ot tiktai vienas patarimas, 
ganėdinti lenkų plikbajo- ĮiŠvažiuoti į Suv. Valstijas, 
riai. pakol dar išleidžia per ru-

Vilniaus mieste įsteigta j bezių. Kitokio išėjimo mes 
11 lietuvių mokyklų, kurioje nežinom.
mokytojauja 40 mokytojų.-------------- ■ -.=^ ,

nežinom.

tai sunku sužinoti, nes cen
zūra neduoda nieko pana-

AMBROŽAITIS IR 
JARUŠAITIS.

M. Šleževičius gavo laiš
ką iš Lietuvos, kuriame tarp 
kitką rašoma, kad miręs 
Šiaulių Dėdė (Ambrozaitis)

MIRĖ

BELAISVIŲ UNIVER-

-U

:is nraneuzu belais- 
•chede sumanė į- 
universitetą, kur ga
iš mokyti suimtieji 
ė n jo d i‘auga i. Vokie- 
■i u menes vyresnybei 
tas universitetas jau 
tas. Belaisviai, bai-

vi-ekių dalykui sa
vo mažiau išsilavinusioms 

‘nelar.n-s draugams. Viso 
labo skaitoma 35 kursai, iš
skyrus kursą nemokantiems 
skaityti nei rašyti. Reikalin
gąsias knygas leido persiųz- 
clinti iš Prancūzijos.

PRIEŠ ATEIVIUS ANG
LIJOJ.

Oficialis Anglijos valdžios 
laikraštis paskelbė, kad visi 
ateiviai, kurie dabar gyvena 
Anglijoj ,turi dirbti amuni
cijos darbą. Kitaip jiems 
vietos nebūsią.

Bet jeigu verbuos, -no bulgarai paėmė dar du 
'mažus uostus ant Dunojaus 
— Kavarna ir Baitcik.

Tačiaus rumunams kaip 
sekėsi, taip sekasi rytų Ven
grijoj. Tonais jie paėmė 
miestą Orsowa.

HALIČIŲ.
Rusai su spietė

užėmus miestą Halič. 
kelios dienos, kaip 
miestas bombarduojamas ir 
apimtas gaisru.

Iš Petrogrado praneša,

^W£Š*x.*

■ <<■> XJ’S

Jau 
tasai

;.$$$

TURKI IO I Nepaisant vokiečių atakų,
'franeuzai visgi pasistūmėjo Konstantinopoly apsauga pinnyn jr paSmč ,nylią 

-- , miesto pavesta austių gelžkelio. Reiškia, dabar vo- 
punktai i-eiviains. lunkų garnizonas, kiečiai negali pristatyti sa- 

■ susidedantis is dviejų bata- vo kariumcnei anlunicijos.
I Anglai deda visas pastan
gas, kad išmušus vokiečius 
iš girios Lose.

7 d. rugsėjo franeuzai pa
ėmė 400 vokiečių nelaisvėn, 
sunaikino du orlaiviu ir 4 
pašovė.

Po Verdu n u franeuzai už
ėmė pirmą liniją vokiečių 
tranšėjų ir paėmė nelais
vėn 280 kareivių su 10 pule- 
miotų, tarpe nelaisvių buvę 
6 aficieriai.

1 britų orlaivių užpuolė 
Brussely ant vokiečių ka
reivių barakų ir metė į 
juos bombas.

Naujosios partijos 
kiausi programa ]_ 
sekanti:

1 Visuotinas lygus ir sla- donų jūreivių-pėstininkų ir 
p tas balsavimas.

2) Suteikimas lygių tei
sių visom Vengrijoj .gyve
nančiom tautom.

3) Laike taikos konferen
cijos pripažinimas mažes
nėms tautoms savy valdos.

4) Po karei kad Vokietija

,12 batalionų žandarmerijos j 
išsiųstas į Mažąją Aziją.

3 korpusus savo kareivių, 
bet jų neatsiuntė, tik pribu
vo transportai su amuni
cija ir artilerija.

pilną nepriklausomybę.
5) Demokratizacija Ven-

gyventojų ir kareivių ūpą, 
laikraščiai rašo visokias ne
sąmones, būk vokiečiai su-

grijoj visų valdiškų įstaigų. Jnušą visus, išnaikinę
Grafas Karoli skaitomas j *

neva rusų šalininku. Ar tas'
teisybe, tai sunku pasakyti, metų, išvaryti ant

j Anglijos laivyną ir 11.
Visi vyrai, nuo 17 iki GO

VOKIEČIŲ IR TURKŲ 
KARIUMENĖ* GALI

CIJOJ.
Retrogradas, 9 d. rugsėjo. 

— Per Londoną gauta ži
nių, kad vokiečiai ir turkai 
pasiuntė savo kariumenes, 
kad padėjus austrams at-

Gali ei-sispirti prieš rusus

štabas

Si•W®'

<W»v .<>.

*X*' >' NX-

' •_. ivSfA* 
<\.į. xy*>

į Rusų generalis 
praneša, Karpatuose buvę 
dideliu susirėmimu, bet ru-

4 k f

sams pavykę austrus sumu- 
' šti ir paimti 500 kareivių 
' nelaisvėn.

Vokiečiai ir turkai darą 
smarkias kontr-atakas palei 

įlipę Narajuvka, Galicijoj. 
Mat, vieni austrai nepajie- 
gia prieš rusus atsispirtu

ŽINIOS Iš BERLYNO.
Karės ofisas skelbia:
6 juros aeroplanai metė 

bombą ant rusų karinio lai
vyno Arensburgo uoste, sa
loj Ežely.

Vienas vokiečių aeropla
nas mete bombų ant rusų 
aeroplonų stacijos, ant fia
los Runeo.



Tikrasai nariu €

milionus gyvybių suėdė ir
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■ i • i ,_ ________ X i mihardus turto ant vėjo pa-
IS L. S. S. SEKRETORIAUS 11 leido, kuoaiškiausia parode 

D A PfADTO £ tikrąjį savo veidą ir tas pa-KArvKIv. I | sėkmės, kurių ji neša.
j jį pasirodė esant vaisius 

NARIAI. džo mėnesį palengva prade-.imperialistinės politikos, ku-džo mėnesį palengva prade-,imperialistinės politikos, kū
jo augti ir, reikia pridėti, ri apsireiškia tame, kad ka-

1 d. rugpjūčio LSS. turi‘kad ir dabar nepuola, bet 'pitalistinės valstybės sten- 
2151 pilną narį, ir 511 užvil-Įauga, nors kai-kuriose vie-Igiasi pagrobti kiek galėda- 
kusiu mokestis 
kaip du mėnesiu. Sąjungoje nas. 
yra šiuo kart 299 moters.
Kiek kurioje kuopoje narių galima nušviesti

Igiasi pagrobti kiek galėda-
daugiau, tose veikimas ir labai silp- mos daugiau naujų kraštų, 

idant viešpataujančios tų

naujų rinkų,' 
savo tavorus'

augimas valstybių klesos galėtų juos 
taip: pra- išnaudoti, ir 

džioj 1914 m. buvo 1400, da- kur galėtų 
bar yra 2151 ,taigi per 4 ir pardavinėti, žaliąją medžia- 

ant|gą imti ir savo kapitalą so- 
idinti.

Tuo budu atsilikusios 
silpnesnės valstybės ir tau
tos pakliūva išnaudojimui 
didžiųjų, kurios stengiasi 
krauju ir geležia perkeisti 
pasaulio žemlapį. Ne nepri
klausomybės gynimas ir ma
žųjų tautų liuosavimas rūpi 
kariaujančiom pusėm impe
rialistiniame kare, o tik silp
nesniųjų plėšimas ir paver
gimas. Ir ne demokratijos 
reikalais jos vaduojasi, 
traukdamos sau kųodidžiau- 
sių pelnų iš žmonių liejamo 

tarpo.'kraujo klanų, o tik da sun- 
Ma- kesnį jungą krauja ant 

hanoy City, mirė pavasary- liaudies, o pirmoje eilėje ant, 
je šių metų; tai buvo viena darbininkų sprando. Nauji 

_ . ‘-''J'- Į‘ ’ ---- «'■ --------- 7 -----’
į G ra-'ja mokesčių našta gimsta iš 

Christopher, imperialistinių karių. Politi- 
'nė reakcija visur pradeda 

Mindžiojamos per

yra ir kiek kurioje valstijo
je kuopų, čionais nėra rei
kalo minėti, nes tas skelbia
ma “Kovoj” kas tris mėne
siai.

Natūralizacija. Pilnų pi
liečių Sąjungoje dabar yra 
608, su pirmom popierom 
675 ,arba nuo pereito suva
žiavimo pasidaugino 159 
(buvo 449), gi turinčių pir
mąsias popieras susimažino 
ant 20 (buvo 695.) Iš to ga
lima spręsti, kad natūrali
zacijos klausime męs pada
rėme didelį progresą.

Narių užsiėmimai. Pagal 
surinktas žinias, Sąjungos 
nariu užsiėmimai dalinasi 
maž-daug taip: Advokatų— 
2: Agentų — 11; Akušerkų 
—1; Akulistų — 4; Anglia
kasių — 212; Aptiekorių— 
1: Audėjų, verpėjų ir mez-įiš veikliausių draugių toje įpančiai, nauji retežiai, nau- 
gėjų —112; Automobilių iš- apielinkėje. Pranas <__  „ ...... .- _
dirbystėje — 22; Bankie- ’-- *y ™ ’ 
rius — 1; Barzdaskučių — 
14; Biznierių (įvairių) — 
49; Bosų — užveizdų — 1; 
Čeverykų išdirbystėje ir tai-

pusę metų pasidaugino 
751, arba apie po 156 narius 
per metus.

Nariai prklausanti įvairio
se draugijose. Prie S LA. ir 
pašalpinių draugi jų —1731 
prie TMD. — 115; prie 
LDLD — 643; prie unijų— 
624; prie ALTS. — (vienas 
iš jų įrašytas apgavingu bu
cai, demonstratyviai išstojo, 
patyręs visą reikalą. Origi- 
nalis laiškas LSS. archive. 
Kitiems da nespėta parašyti 
laiškai) (40—217 kps.)

Nekrologas. Kelis musų 
kovotojus nelaiminga mir
tis ištraukė iš musų 
Paulina Baniulienė,

mauskas, iš
III., tapo kasyklose užmuš
tas. Jo veikimas yra nežino-.siausti.
mas, nes tame mieste vos'ištisus dešimtmečius iškovo- 
susitvėrus kuopai, prie 

jis prisidėjo vienassyme — /i; uauyctzių —v/; rios jis prisidėjo vienas is 'matytai auga visur militari- 
Daktarų — 1; Daržininkų hdrmutinių, tą draugą pilti- (zmas. Sunkiausia našta jis 
(Gardners) — 11; Duonke-|ko mirtis. Bolevanturas'visur puola ant darbininkų 
pių — 4; Elektro-Technikų 
— 3; Garo inžinierių —1;

mirtis.
Verbliugcvičius, iš Seattle, 
Wash.,—senas musų drau-

ant darbininku 
klesos pečių. Naudingoms 
darbininkams reformoms iš
tekliaus nebelieka. Vietoj

■

t

4; Popie-
55; Re-

Gumo išdirbystėje — 14; 
Inspektorių (dirbtuvių?) — 
2; Kalviu —7; Klerku — 
22; Knygvedžių — 3; Krės
lu išdirbystėje — 12; Kriau
čių — 219; Laikrodžių iš
dirbystėje ir taisytojų —16; 
Liejyklose —15; Maliorių ir 
poleruotojų —38; Mašinistų
— 115; Mokslaeivių — 19; 
Motormanų — 1; Mūrinin
ku — 1; Muzikantu — 7; 
Nursių (Male Nurse) — 1; 
Pečkurių — 11; Fotografi
ja tų — 9; Pianų išdirbystėje
— 7; Plum bėrių 
ros išdirbystėje
daktarių — 5; Skalbėjų —2; 
Spaustuves darbininkų — 
21; Stenografistų — 1; 
Šaukštų išdirbystėje — 4; 
šeimyninkių 35 — Tabako 
išd. — 1; Tarnų —17; Ūki
ninkų — 3; Vielų išdirby
stėje — 42; Virėjų —3;

Nemokanti skaityt ir ra
šyt. Šiame klausime specia
ls statistikos nedariau. 
1914 m. tokiu buvo vienas 
ant tūkstančio narių gi iš 
priduotų šiame laikotarpy) 
aplikacijų analfabetai buvo 
tik du aplikantai, taigi šį
met prie LSS .tokių draugų 
randasi tik apie 4 žmonės.

Narių skaitliaus mainy
mas!. Nuo 1-mos d. sausio, 
1912 m., taigi nuo laiko, kuo
met aš užėmiau sekreto
riaus vietą, aplikacijas į 
LSS. padavė 5568. Taigi, i 
LSS. įstoja maž daug

susitvėrimo 182 kuopos. Pa- švelninti ,dar labiau aštrėja
ėjo iš Kauno gub., Šiaulių 
apskričio. Vincas Pauliuko- 
nis iš Worcester, Mass. Prie 
Sąjungos priklausė per kelis 
paskutinius metus. Paėjo iš 
Suvalkų gub., Domininkas 
Liutkevičius iš Los Angeles, 
Gal.
metų sirgo džiova. Jisai bu
vo tvėrėju 65 kuopos Pater
son, N. J., ir ligos apimtas 
išvažiavęs į California gy- 
dyties; po trejatos mėtų ne
laimingas mirė. Ona Šimo- 
liuniutė, iš Binghamton, N. 
Y. Viena iš veikliųjų musų 
draugių.

er keletą paskutinių

SOCIALISTAMS.
Žemiau talpinamoji rezo

liucija tapo vienbalsiai pri
imta Lietuvių Socialistų Są
jungos Suvažiavime, Chica
go j e.

savoAtkreipiame į ji 
skaitytojų atydą:

“Šiandie siaučianti pasau
lio karė iššaukė dar neregė
ta iki šiol krizį socialistų 
tarptautinėje. Tiktai dalyje : 
kariaujančiųjų valstybių so
cialistų partijos išlaikė tą 
poziciją, kurią diktuoja 
tarptautinio socializmo 

i principai ir tarptautinių 
LŠŠ: į7tojrma7daugh‘i03i^ng>7U nutarimai. Tuo 
nariai’per mėnesį, arba 1,-I?''PU k,tose kariaujančiose 
236 nariai per metus. Vadi-:salyse . socialistu partijos 
nas per du metus įstoja tiek I Pamynė' po kojų savo pa-
narių, kiek dabar jų S—ga 
turi. Didžiausias narių su
mažėjimas įvyko prisidėjus 
prie Socialist party; nuo 1 
d. birželio iki 1 d. rugsėjo, 
1915 m. nariai ėjo mažyn 
taip, kad iš priklausiusiu 
organizacijai 1 d. birželio 
3060 pilnų liko tik 2095, ar
ba, kitais žodžiais sakant, 
pasitraukė 965 pilni nariai; 
pora Čielų kuopų išstoję. 
Nuo 1 d. rugsėjo narių puo
limas apsistojo ir apie gruo-
. * ■■ *. . ■ '

reigas, remdamos valdžias 
šitam imperialistiniam kare, 
skelbdamos klesu santaika 
ir atsisakydamos kovoti už 
kuogreičiausią taikos įvyki- 
nimą. Pasmerkdamas tokį 
šitų socialistų elgimąsi, IX 
L. S. S. Suvažiavimas pri
ima sekamą rezoliuciją:

Dabartinė pasaulio karė, 
kuri jau du su viršum me
tu naikina šimtmečiais su
tvertą žmonių kultūrą ir 
tokius kalnus aukų sukrovė,

f

LAISVE

ALKOHOLIS

noma, jeigu bus

ii*

Yra darodyta, kad veik

atsakantesniais to klausimo muose gali būt negeros pa-

II.

Alkoholis padilgo nervus,

Bet tame ir tūno alko-

pumas yra rišti ir nušviesti 
tą klausimą iš visų pusių,

Vienok alkoholiškus gė-
i laikyti ir

Alkoholio įtekmė ant or
ganizmo vidutiniškai varto
jant.

Kaip jau pereitam skyrių-

Ir vėl šaukia studentus.
Paskelbta, kad šaukimas ka
riuomenėn III kurso studen
tai. šauksią rugpjūčio pra
džioje. ' L '

Į
Kompanija tuomi
.... .....ganėdino—

sėkmės.
Alkoholis daro sujudinan

čią įtekmę ant raumenų,

gramų — trukdo

nijų advokatas pasakė laik
raščių reporteriams: 
“Mums rodosi, kad atėjo lai
kas susidurti su darbininku €

rų streiką ir, veikiausiai 
tas bus padaryta, nes ki 
taip vargiai darbininką 
priešą nuveiks.

i-1 Imtinu yra, gvildenant taip visi alkoholiški gėrimai didi- 
higijenoslna norą valgyti. Bet iš to

ypač opiais dabar ekonomi-jlio grynai medicinišką
jos dalykais. Nuo Naujų'tėkmę ant žmogaus organ i-
Metų dirba jau dvi lietuvių žino. Tačiau klausimas apie Betgi tai]) vadinamos 
vartotojų draugiji: ‘ ’ 1 ....... ................
B an i f ra tų gatvėje,

angho hidrato 4, 4 gramai 
ir tauku apie 9 gramus. To-

IR DRAUGIJA. iLSes“ “nui

taipgi kovoti už tai, kad jų diaip ])ailsusių, taip ir ant ne 
moksliški pripažinimai bū- į pailsusių. Po ta įtekme rau
tų įmania atydon įstatym-*' nienįs pajiegia daryt dides- 
davėjų ir draugijos veikė-

į streiką. Reiškia oficialiai 
streikas prasidėjo 7 d. rug-

i I • • i «| sėjo, nors jau keli šimtai
darbininkų streikas streikavo 6 d rugsėjo

Kompanijos džiaugėsi, 
! [kad jos turi 8,000 strei- 

Gyvenimas — tai amžina | klaužių ir nepaiso, kad dar
bininkai išėjo į streiką. Prie'g* 
subway ir elevated tuojaus' 
prisideda New Yorko ir a- * 
nielinku žalieii karai. Ma-|L’

New Yorko karų
I *•" i '

kova, — o kova — gyveni
mas. Jeigu darbininkas no
ri gyventi ,tai privalo visą 
savo amžį kovoti. Neseniai 
New Yorko ir apielinkių ka
rų darbininkai buvo išėję į 
streiką. Streikas oficialiai 
tęsėsi porą dienų ir kompa
nijos darbininkų reikalavi-

bininkai laimėjo, tuomet 
])radėjo bruzdėti subway ir 
elevated darbininkai, išsta- 
tydami tuos pačius reikala
vimus ,kokius buvo išstatę 
ir karų darbininkai. Subway 
ir elevated kompanijos, ma
tomai, dar nebuvo prisiren
gę, tai pradėjo taikytis. Mie
sto majoras Mitchelis irgi į- 
sikišo į tarpą ir ėmė “tai
kyti” darbdavius su darbi
ninkais.

Susitaikė, visakas nuri
mo. Laukiama naujos su
tarties, po kuria turės pa
sirašyti unija ir kompani
jos. Tuo tarpu kompanijos 
iš visų pusių pradėjo į New 
Yorką gabenti streiklau
žius. Visi biurai, užsiimanti 
pristatymu darbininkų, tapo 
užkimšti draugijos išmato
mis — streiklaužiais, kurie 
kitokio užsiėmimo ir neturi, 
kaip tik važinėja iš vienos 
valstijos į kitą ir laukia pro
gos, kur darbininkai su
streikuos.

Kompanijos tuojaus pra
dėjo ignoruoti darbininkų 
uniją, kurią pirmiau
pripažinusius. Kontraktą 
bei sutartį parašė savai]) ir, 
nepripažindamos unijos, lie
pė darbininkams pasirašyti.

Nors darbininkų unija 
jaunutė, vos tik užgimus, 
vienok ji pasirodė milžinu: 
jos vadovai per tą laiką ne
snaudė, bet energingai dar
bavosi. Jie permatė, kad 
kompanijos rengiasi prie 
kovos, permatė, kad jiems 
reikės kovoti ir sunkiai ko
voti, nes priešas turėjo lai
ko prie tos kovos prisireng
ti.

Unijos nariai pradėjo ne
rimauti, pradėjo šaukti, kad 
kogreičiausiai būtų apskelb
tas streikas. Bet vadovai 
nesikarščiavo, jie visokiais 
būdais bandė susitaikyti su 
k o m p a n i j o m i s. K o m p a n i j ų 
gi atstovai visai atsisakė su

dar aštresnę klesų kovą. Dėl
to ne klesų santaiką privalo 
skelbti socialistai, ne tautos 
vienybę, kuogriežščiausią 
kovą prieš viešpataujančias 
klesas ir jų reikalų apginė- 
jas kapitalistines valdžias. 
Ne imperialistinėse karėse 
ir militarizmo stiprinime, 
ne “prisirengime”, vistiek 
kokia forma tai apsireiškia, 
darbininkų klesos išgany
mas, o nuosakioje kovoj su 
visu tuo po raudona tarp
tautinio socializmo vėliava.

Kalbos apie tėvynės gyni
mą imperialistinės politikos 
ir imperialistinių karių ga
dynėje tai yra tiktai įran
kis žmonėms akis dumti. 
Prieš mus stoja ne tėvynės 
gynimo ir jos rubežių sau
gojimo obalsis, o kova del 
prašalinimo visos dabarti
nės tvarkos ir galutino dar
bininkų klesos paliuosavimo. 
Objiektyvės sąlygos tam jau Į unija ir pradėti kovą. Ir 
pribrendo toliau nužengti-i męs esame pasiryžę kovoti 
siuose savo plėtojimosi kra- iki pabaigos, nepaisant į tai, 
štuose. Ir kova del socializ-[nors ta kova bus labai sun- 
mo darosi musų obalsių. ki!”
Socialistų partijų uždavinys 6 d. rugsėjo, vakare, to
juose organizuoti ir šaukti rėjo įvykti visuotinas dar- 
proletarijatą į revoliucijinę bininkų susirinkimas ir nu- 
kovą politikos valdžios už
kariavimui, kad turint ją

balsuoti ar išeiti i streiką 
ar ne. Kompanijos išryto 

savo rankose butų galima | paliepė darbininkams pasi- 
suorganizuoti visuomenę so- imti su savim streiklaužius 
cialistiniais pamatais. Eida-pr pradėti juos mokinti. 400 
mi prie to tikslo tečiau mes darbininkų atsisakė streik- 
naudojamės visomis progo- laužius mokinti ir išėjo 
mis, kad jau ir prie dabar- streiką. \
tinės tvarkos išveržus iš'dar labiau neužsig 
viešpataujančios klesos kuo- tuojaus pavarė iš darbo visą 
daugiausia laisvės ir gero- šimto darbininkų 
vės darbininku klesai.

LSS. IX 
kviečia

priklau
sančių prie unijos už tai, 

suvažiavimas | kad jie pastaruoju laiku va- 
Sąjungos narius rė smarkią agitaciją už sa- 

kuoplačiausia paskleisti ši- vo uniją. Tarpe pavarytų
tuos obalsius darbininkų mi- darbininkų visi unijos vir- 
niose, padvigubinta energi- 'šininkai.
ja veikti lietuvių darbininkų ’ Suprantama, toks kompani- 
miniose, traukti jas į musų jos pasielgimas, dar labiau 
organizaciją ir mobilizuoti sukiršino, dar daugiau į 
jų spėkas kovai už savo iš- liepsną įpylė aliejaus, 
liuosavimą iš ekonominės ir 
politikinės vergijos.

6 d. rugsėjo, vakare, nu
balsuotą ant rytojaus išeiti

f • i'žr -A
i

---------------- Taigi alkoholis sudega or-
Yra dar kitos priežastįs, ganizme. Ir kadShgi tikrai 

kodėl daktarai turėtų pa-.yra darodyta, jog per tą 
■ gelbėti prie alkoholio klau- sudegimą susitaupo tam tik
ėsimo išrišimo, ant kiek tas j ra dalis maisto medegų, tai 
•dabartinėj draugijoj galima nėra nei mažiausio pamato 
ii. rišti.. yhi! t'i'U' -a įgyję užginčyti, kad alkoholis ne- 
Ibiologišk: i r.; i žinoji- turi maisto.
ima. Ligota. Malkas žmo-

vių pilname smarkume. Da
bar kįla klausimas, ką vei
kia majoras Mitchelis ir ki
ti ponai, kurie pirmiau tai 
kė darbininkus su kompani
joms? Ar jie ir dabar rūpi
nasi sutaikyti, deda visas 
pastangas, kad tik streikas, 
neįvyktų? Mitchelis, kur tai,1 
palei Pittsburgą, liogeriuose 
milicijos eilėse dalyvauja ir 
nesiskubina j New Yorką 
važiuoti. Jis žino, kad čia 
jo vietininkai darbuojasi. 
Kaip tik darbininkai apskel-

’gus yra daktarų studijų ir rimus nereikia T L
Tyrinėjimo įnagis ir prakti- Į vartoti už maistą be įrubė- 
ka. Daktarai susiduria su,žiavimo. Dalykas yra tame, 

■visomis draugijos luomomisJgad žmogus ir daugiausia 
Todėl jie ir yra labiausia už-'vartodamas alkoholiškų gė-i 
interesuoti ir atsakančiausi Į rimų nesijaučia taip, kaip 
sprendėjai liaudies higijenos Į kad atsakančiai pažvelgęs 
klausimuose. Jie žino ge- (paprasto maisto, 
riau, negu kas kitas, kai])

svarbų liaudies 1 
klausimą, prisilaikyti bepar- 
tiviškų ,grynai moksliškų 
tyrinėjimo metodų.

Tačiau daktarai negali pa
sitenkinti blaivybės klausi
mo ištyrinėjimu vien .tik 
iš mediciniško atžvilgio. Jei
gu girtuoklybė yra draugiji
nė liga ,tai jos negalima gy- 

2 '(lyti atskirai nuo kitų drau- 
bė streiką, tai jo vietininkai apsireiškimų, jei ne- 
tuojaus paskyrė 5,000 polic- !101lma Prięiti pne• klaidingų 
monų tvarkos prižiūrėjimui, 11 vienpusių išvedimų. . . 
o gubernatorius Whitman' Kaipo draugijos nariai, 
rengiasi milicijos atsiųsti. ių apsyieta ir kasdiem- 
Policmanai sykiu su streik- '\1S užsiėmimas padarė juos 
kiužiais važinėja ir saugo- 1 .

nereikia manyti, kad toji į- 
tekmė geistina ir būtina.

Pa])rasta tikrinti, kad al
koholio sudegimas nors ii 
gimdąs šilimą, bet toji pa
sekmė esą greit sunaikina
ma padidintos šilimos išga
ravimu iš organizmo. Tas 
tikrinimas nėra darodytas, 
nors Atwateras ir Benedik
tas darė atydžiausius tyri
nėjimus. Tačiau galima 
daleisti, kad vartojant ant 
sykio daug alkoholio gali 
kūno šilima susimažinti, iš 

j ko tam tikruose atsitiki-

neužpultų.
Kodėl Mitchelis pirmiau 

taikos klausimu karštai rū
pinosi, o dabar net į New 
Yorką nenori grįžti? Atsa
kymas aiškus: pirmiau kom
panijos nebuvo prisirengti1 

», neturėjo)
buvo( |

sius prie streiko
streiklaužių ir darbininkai, Į 
išėję į streiką, lengviau jas | 
galėjo nuveikti.. Todėl majo
ras pasiskubino sutaikyti, 
kad kompanijoms davus

n į darbą, negu paprastai. 
Toji įtekmė greit pereina, o 
tada darbo spėka susimaži
na. Tačiau reikia patėmyti, 
kad šiame atvėjuje moksli
ninkų tyrinėjimų rezultatai 
prieštarauja. Pavyzdžiui, 
Atwateras ir Benediktas ne-

progą prisirengti. Dabar gi jo nurodėm ,modernus blai- galėjo pastebėti,^kad varto- 
jis nesikiša ir nemano taiky- vybės judėjimas, eidamas 
ti, nes kompanijų advoka- abelno uždraudimo įstaty
tas viešai paskelbė, kad jau nių keliu vartoti alkoholį, 
atėjo laikas su unija susi- yra per daugelį metų savo 

rėmęs ant 
faktų, kuriuos jis sakosi ė- 

pnęs iš medicinos mokslo ty
rinėjimų. Bet dabar dalykai 
pradeda biskį keistis, i

jant 72 gramu alkoholio į 
dieną per 9 dienas nuo vie
tos butų susimažinęs rau
menų veikimas.

Ypatingai daug pasidar
bavo Krepelinas, ištyrinėda
mas vidų tiško vartojimo 
alkoholio įtekmę ant nervų 

pradeda biskį keistis, šve-! sistemos ir smegenų. Jis 
dijoj blaivybės judėjimo at-|pian^ darodęs, kad alkoho- 
stovai, kurie į dalykus žiuri • lis trukdo protišką darbą, 
visapusiškiau, jau pradėjo 

V. Paukštys, suprasti, kad jie, nei nejau- 
Isdami, atsistojo ant nelai- 

^--r..  ... .-r,.......... — kančio pamato. Todėl jie;
pastaruoju laiku pradeda) 

Vilniaus gyvenimas. Be atkreipti didžiausią domą į, 
švietimo darbo, lietuviai, i klausimo socialę pusę. ir j

durti. Reiškia, kompanijos ! argumentaciją • 
jaučiasi esą prisirengę kovo
ti su darbiuinkais.

Šis darbininkų streikas, ši 
jų kova bus labai sunki, bet 
jeigu darbininkai laikysis 
venybėj, tuomet, be abejo
nes, jie kovą laimės. kaip tai: skaitliavimą, sig

nalų atskirimą, raidžių sta
tymą ir tt. Ypatingai Kre- 
pelinas mano darodęs, kad 
ir maža dalelė alkoholio —7 
iki 10 
“augštesnį” ir keblesnį dar- 

kaip įspu-kartu su kitais rūpinasi ir mažai bekalba apie alkoho- bą, pavyzdžiui.
j. džių įgyjimą, minčių anali

zavimą, susivaldymą ir tt.
; “že- 

viena'kenksmingumą, ir mažai, vi-?nesnčs” lunkcijos: girdėtos 
antroji (dutiniškai vartojant, visp<aB)os atsiminimas, dekla- 

|dar užima daug vietos šių niacijų deklamavimas iš at- 
mioiii- ilnikn hlnivvhė.c litorniiipnipJminties ])o alkoholio įtekme 

ąs daug pasekmingesnis. 
Iš kitos pusės, daugelis

nis gyvenimas. Dar prieš j Yra darodyta, kad atsiti- 
Kalėdas pradėjo išnaujo gy- kiniuose, kuomet žmonės mi

rė nuo užsinuodinimo alko- mokslininkų ,kaip Rudinas, 
Damininkonu-latvėje' holiu, didžiausia dalis alko- 

kur
siekia iki o,5 procentų. An
tra vieta yra smegenis, kur 
tokiuose atsitikimuose ras- 

o,4 procentų akoho- 
Vartojant mažai

vuoti: persikėlęs naujau bu- 
tan
(priešais p. Šlapelienės kny-|holio rasta kraujuje, 
gyną) “Rūtos” klubas: per 
šventes buvo nevienas vaidi
nimas, o kovo 5 d. suvaidin
ta Lukiško cirko salėje nau
ją 4 veiksmų komedija “Ši
lagėlė”. Komedijos siužetas 
labai naujas, paimtas iš šio 
karo atsitikimų. Režisavo 
žinomasis musų senas teat
ro darbininkas p. Žemkalnis. 
Pelnas bus naudai vietos 
lietuvių vaikų prieglau
doms.

“Dabartis”

i Bosas ir kiti priėjo visai 
prie priešingų išvedimų kas 
link vidutiniško alkoholio 
vartojimo įtekmės ant 
žmogaus dvasinio veikimo. 
Todėl, pasiremiant ant da- 

lio. Vartojant mažai ai-‘kartinio mokslo pamato, nė- 
koholio, koncentracija esti J™ galima duoti tikrą ir ga- 
dar mažesnė. Kūne įimtas! lotina išvedimą tame klau- 
alkoholis oksiduojasi—sude- |sime. 
ga. Abelnait imant, vienas 
procentas alkoholio nedaro'pagimdo patinkamą smagu- 
jokioš įtekmės ant žmogaus mą. Todėl jis taip labai išsi- 
organizmo. Jeigu alkoholis platino, daugybė jį vartoja, 
nebūna sunaudotas j kaipo kaipo įrankį įgyjimui sma- 
medega organizmui, arba'gumo. Nedaug vartojant, jis 
nebūna kokiu kitu keliu ’sumažina pailsimo pajautą, 
konzervuotas ,tai jis tuo- pakelia prastą ūpą ir pada- 
jau pradeda sudegti. Tame ro draugijinę sueigą gyves- 
degimo procese susidaro e- ne, atviresne ir nuoširdies- 
nergija arba spėka. Jeigu (ne.
tokią spėką norima sudary-1 holiškų gėrimų pavojingu 
ti su paprastu maistu, tai'mas.
reikia kiaušinio baltinio ir J (Toliaus Bus)

■k



LAISVE

GERT, AR NEGERTI?

. . y ?-

1

atbulai. Tuo tarpu drg. Her
manui nei vienas “Laisvės” 
kooperacijos narių neprime
ta, kad jam daugiau niekas 
nerūpi, kaip tik privatiškas 
biznis, nors jis ištiesti pri- 

....... vatišką biznį daro, leisda- 
MUSŲ YDOS. mas i*’ pardavinėdamas bro- 

Tarpe mūsų yra tokių, ku-. siu reles. Drg. Hermanas gi 
O juk męs gerai žino- rie visame kame mato pri- į kiekvienoj konferencijoj liz

ine, kada diplomatai prade- vatiškumus ir net kartais^siptiola ant Laisvės’ 
da tarpe savęs kariauti, tai'bando kovoti su tais priva-, . - . . y 
tankiai iššaukia ir tikrą ka- tiškumais. Daug kartų teko t-lska (*aro\
1\. Dabar diplomatų karė išgirsti išmetinėjimų, 
eina dėl Mongolijos, kurio- ___ ___ , .....
je Japonija nori šeiminin- privatiškas biznis. Ir ar tai;mas: Re šaukia ir 
kauti ir turėt didesnes teises i susirinkimuose, ar tai kon-,Priva9sku olz^niu 
negu Chinija. Pietinėj Man- 
džurijoj Japonija jau šeimi- 
nhikauja: ten Chinijos Val
eria, be daleidimo Japonijos, 
i r gali gyventojų apdėti nau
jais mokesčiais, užtraukti

Taikos 
apaštalai

Pastaruoju laiku tarpe 
Chinijos ir Japonijos santy
kiai pasidarė gana blogi. 
Diplomatinė karė jau pradė
ta.

[LAISVO J Ii 
! SAKYKLA |
IrrrnTniTTiTfTm r* ri t ;

Gabrielius ištroškęs 
begalo,

Jau rengėsi gerti
degtinę,

Ir bonką padėjo 
ant stalo —

Su užrašu:
“Saldi Ruginė.”

Lietuvos stovis didžiojo karo

mutu.
Lietuviu Balsas” *■ t

mos -metu, jie dabar maža bereikalingi, bet 
ir toliau ūkininkai, stigdami duonos ir 
arklių, visur mažina darbininkų skaičių, 
nekalbant jau apie dvarų, kurių ūkis visi
škai išardytas, patys gi savininkai didžiu-

’racijos narių, kad jie priva- I x i * i_ vt__ __
Ot, čia ir pasirodo mūsų 

i draugai ydos ir nenuoseklu- 
vadina 

kas 
ferencijose daugiausiai yra visuomenės rankose, o 
“Laisvės” kooperacijos na- kas ištikro randasi privatiš- 
riams prisieina nukentėti koše rankose, apie tai reikia 
visokiu nesmagumu. štai, i tylėti, neprasitarti nei puse 
kad ir LSS. IV Rajono kon-’lūPU. Net.bijome pasakyti, 

....... . ..... ....... , ferencijoj atsirado tokių ka(l tie, kurie užsipuola ant 
ant tos provincijos paskola,!draugu, kurie užsipuolė ant kooperacijų, savo brošiūras 

‘ “laisviečių”, būk jiems dau-1 leisdami duoda patriotiškom 
giau niekas nerūpi, kaip tik spaustuvėm spausdint, ku- 
privatiškas biznis. Neužten-irios apsiima keliais centais 
ka to, kad “laisviečiai” va 
dinami “privatiškais” biz

Vt sti naujus gelžkelius ir tt. 
Apart to, Japonija išgavo 
teises, kad piet-Mandžurijoj 
gyvenančius japonus, jeigu 
jie prasikalto, teisįa ne Chi
nijos teisėjai, bet Japonijos 
konsuliai.

1

i Dabar Japonija nori gau
ti tokias pat privilegijas ir 
Mongolijoj. Iš tos priežas
ties net porą sykių įvyko 
tarpe Chinijos ir Japonijos 
kareivių susirėmimai.

Chinijos diplomatai šau
kia, kad Japonija aiškiai no
ri įsikišti į jos vidurinius 
reikalus ir pradėti šeiminin-' 
kauti. Kapitalistai visa j 
gerkle šaukia, kad negalima ■

būk 
Laisvės” kooperacija tai.

pigiau darbą padaryti, kad 
tik daugiau pelno gavus.

maši-nieriais, bet dar prikaišioja-p uo tarpu Sąjungos 
ma visokie ypatiškumai, ku- nos riogso be darbo.

męs į
savo

rie ,mano nuomone, nieko 
bendro su tuo neturi. Va
dinti “laisviečitis” 
kais, veidmainiais
kios rūšies žodžiais, tai jau kitų. Nebereikalo priežodis

Labai blogai, kad 
save nepažvelgiame 

sibirio- ■ darbų neperk ratinė jame, 
ir kito-:bet tuojaus užsipuolame ant

Bet kuomet čia 
klausimas kilo: 

“Gert1 ar negerti?” 
pirmiausia, 

Gabrieliaus tuoj 
mintįs prabilo, 

Ir tarsi jo sąžinės 
klausia:

— Ką Fritzas pasakė— 
netieša;

Nuodų nevartokie, 
žmogeli.

Stengkis pažint tai 
per šviesą, 

0 mesi tą bonką

Japonijosgi kapitalistai,ma- ; 
tydami, kad tokie įsikišimai 
atneša gerą pelną, taipgi 
šaukia, kad Japonija privalo 
kontroliuoti Chinijos veiki
mą Mongolijoj.

Dabar laikraščiai prane
ša, būk Suv. Valstijų val

dratigas niekados prie to
kiu išsireiškimu nedasileis. t V

Toliaus. Drg. L. Prūsei-, 
kai nuolatos užmetama su- 

-isnJ tvėrimas LDLD., būk jis ir 
!tą daręs dėl privatiško savo 
biznio. Aš stebiuosi ir 
stačiai nesuprantu, kodėl 

j tuomet drg. C. Hermanui ir 
kitiems neprimetama priva- 
tiškas biznis “Darbų” tvėri-

rėkia.” Panašiai elgiasi ir 
mūsų tūli draugai.

“Laisvės” Koop. Narys.

J BAŽNYČIĄ, BET 
PAS DAKTARĄ.

džia turėsianti įsimaišyti į Įgalėjo priklausyti tik šėri-
taos ginčus, kad “sutaikius 
abidvi šalis.

Kodėl Suv. Valstijų- 
džia kišas į tuos ginčus 
jaugi norima būti “taikos a- 
paštalais?” Jeigu taip, 
nieko nesakyčiau, bet, 
rodosi, čia visai kas

Kada “Laisvėj” ėjo disku
sijos apie bažnytinius šliu- 

me'f Nulyginus "Darba" ir.^us’ tai nė \ ienas neužsimi- 
LDLD., tai, be abejones, /'ė, kad reikia eit ne į baž- 
“Darbas” daug arčiau sto- ,nyčU’ . ')ct. Pas . <lakta- 
vėjo prie privatiško biznio, Apsivedimas, tai ne juo- 
negu LDLD. Prie “Darbo”.kal- Tankiai susieina vai- 

kinas su mergina, pasikal
ba ir apsiveda. Bet apsive-ninkai, kurie tikėjosi kad jų 

šėras atneš pelną, o prie L. ,c^us’ pagyvenus, paaiški, kad
vienas, o kaliais ir abudu 
būna nesveiki. Ir tuomet ką 
daryti? Neužtenka to, kad 
abudu lieka nelaimingi, bet 
'dar užgimsta ir kūdikiai 
nelaimingais. Apart to, dau- 
{ elis apsiveda turėdami įvai
rias veneriškas (lytiškas)

Val-1D. L. D. gali priklausyti pla- 
? Ne- 11 visuomenė, mokėdama 75, 

cv_ Į centus į metus, už kuriuos 
-leidžiama visuomenei kny-. 

man’s08- J°kiu Šerų, jokio pelno 
kita nlekas nesitiki gauti ir apie 

tai nėra jokios kalbos. Me
tinė mokestis skiriama knv- 

igų išleidimui ir viskas. Vie
nok ir tuomet, kuomet 
“Darbas” gyvavo, drg. Her
manui niekas neužmetė pri- 
vatiškumų ,kaip kad jis da- 

jbar užmeta Pruseikai. k’t^ užkrečia.
r \ .. v ...... .-"-į Paimkime ir “Laisvės

e jiems, užkariavime rin- kooperaciją. Kada “Laisvės 
ų, visą laiką stipriausiuĮkompanija persikėlė 

konkurentu buvo Japonija, p - * - - -
Suprantamas dalykas, pi r- .
miau Japonija paveržė piet.• operacijai, tuomet LSS. IV 
Mandzuują, dabar nori pa-; Rajono konferencija užgy- 
veizti Mongoliją, o vėliaus kad “Laisvė” pereina iš 
eis n toliau. ^uv. \ aisti-, privatiško rankų į plačios 
jom bei kapitalistams bai- [ visuomenės rankas ir net 
šiai nepatinka, kad jų kon-|pnošė tam tikrą užgyrimo 
KUientas Chinijos provin- į rezoliuciją, už kuria balsa- 
cijas paveržta, įgaudamas vo p. pats c|rg. Hermanas, 
tokias teises. J- --
laiku Japonija gali ten už- ikįe7n 
kariauti visus rinkus i»’iBi;cwii. 
Suv. Valstijų kapitalistams i 
gražią spygė paro(įy*: rp' ’ 
kiti būdu ir prisieina
ti į tuos ginčus ir, stipran- miaus “Laisvę” leido 
tama, “sudrausti” Japoniją, pos ypat()S 
kad ji perdaug nori.

Kaip į tai pažvelgs Japo-'klauso apie šimtą narių ir 
nija ir ką ji pasakys Suv. gali priklausyti kiekvienas 
Valstijom, tai kitas klausi- socialistas. Na, ar tai gab- 
mas. Bet dabar Suv. Valsti
jų valdžia ne nori lošti 
rolę “taikos apaštale ” Jeigu 'narių~ir kurios nariai 
ji ten nematytų jokios nau- 'kio pelno negauna ir nema- 
dos, jeigu jai nerūpėtų už-’no gauti, yra privatiškas 
.kariavimas rinkų, tuomet ji biznis? Man rodosi, kad ne.
nM puse lūpų neprabiltų. Į Jeigu jau Laisvės leidi-1 Vo anreiškė no

u v v .„ mas —tai privatiškas biz- nitiolas dievo apieiske po-Panasus taikos apaštalai | . , _ . „ • , • / l,,...... .. . ms, tuomet nejaugi <

Paskutiniais keliais 
tais Chinijoj p radėjo 
pramonė. Kiekvienos 
patystės kapitalistai stengė
si ten užkariauti rinkas. 
Suprantama, Suv. Valstijų 
kapitalistai ir gi neatsiliko.*

me- 
kilti
vies-

gydo, bet reikia atsiminti, 
kad daugelis atsiranda to
kių, kurie visiškai niekad

giausiai vaikinai turi lytiš-
1 kas ligas, nes merginos vis- 

Jrooklyną ir nutarė iš kom-.gi iabiau susilaiko, doresni 
panijos rankų perduoti ko-

provin- • 
įgaudamas!

Juk greitu' R0(i0Sįt jau daugiau jo- 
i privaštiškiems lūž

iniams, kurie primetama 
neturėtu būti 

"Įmusų konferencijose bei su- 
‘’sirinkimuose vietos. Pin

gy ven imą veda. Jeigu mer
gina ir pagauna lytišką li
gą, tai greičiau išsigydo, 
nes nevartoja alkoholio ir 
nerūko. Tokiu būdu labai 
būtų gerai, kad tarpe lietu
vių jaunimo Įeitų į madą 
pirma apsivedimo nueiti pas

Dabar
Laisvės” kooperacijos

ke- 
prie 
pri-

egzaminuotų, ar jiedu yra 
tinkami šeimyniškam gyve
nimui, ar ne. Ypatingai 
patartina merginoms, kad 
jos, susipažinę su vaikinu ir 
manydamos apsivesti, ne-

ma dabar pasakyti, kad 
“Laisvės” kooperacija, prie 

(kurios priklauso apie šimtą 
i jo-

nutemptų pas daktarą del 
išegzaminavimo, ar jis pil
nai sveikas ir ar galima su 
juomi pradėti šeimynišką 
gyvenimą.

Geraširdis Vaikinas.
Chicago, Ill.

St. Šimkus labai daug ge
ro daro lietuviams. Mat, ant 
viškų grajina ir gieda “A-

ranasųs taiKos apaštalai ( tuomet‘ nejaugi drgJnai Marijai”. Ir lietuviai tu-
kokiais dabar yra Suv. Val-)Hermano leidimas ir parda-lri džiaugtis ir sakyt: “Ačiū, 

’--------1 išašukia vinėiimas brošiurėliu vi- ačiū tau, Stasiuli, kad taipstijos, visuomet
kruviniausias kares.

švenčioniškis. rodosi, kad tas yra kaip tik

išašukia vinėjimas brošiūrėlių
suomeniškas biznis?! Man darbuojiesi{ ff

Ar geriaus tau jausmą 
uždegti,

Kad skurdą užmiršus 
ant žemės,

Ar geriaus sveikatos
netekti,

Nustoti ir turto 
ir laimės?..

Tai niekis! Gabrielius 
prabilęs,

Didvyriškai ėmė 
girtauti.

Ir, keliatą stiklų
supylęs,

Pradėjo1 sau šitaip
protauti:

Ir ką-gį' tas reiškia?
Blaivybė!

Tai kvailių sumanymas 
pajkas!

Degtinė — tai džiaug- 
smas-linksmybė,

Tai puikus, nežemiškas 
laikas!

Kad metai ne j u tom i s 
bėgOį

Tai pasekmes tokias 
sutvėrė, —

pamėgo,

JĮ greitai nelaimė 
patiko, — 

Susirgo sunkokai

Plikutis, be cento

Ir, štai kur didžiausias 
jo vargas!

Neturint nei duonos 
kąsnelio,

Pradėjo pats save 
net keikti...

Mums, tokis likimas 
žmogelio,

Parodo — ar gert’

Hocus Focus.

Kaip darbininkai gali page
rinti savo būvį?

Kvaili darbininkai, kuo
met išnaudojimo priversti 
pradeda streikuoti. • Juk 
pagerinimui savo būvio ran
dasi lengvesnis kelias. Tą 
kelią nurodo Maskvos-Kije- 
vo-Varšuvos gelžkelio virši
ninkas Emųanas. Jis pata
rė savo darbininkams pa
tiems siūti drabužius, ba
tus, valgyti blogesnį maistą 
ir tokiu būdu galima bū
sią pagerinti savo ekonomi
nį būvį. Jeigu, girdi, darbi
ninkai taip elgtųsi, tai ir 
prie mažesnių uždarbių gė
riau galėtų gyventi.

Mat, tuomet viršininkai 
pridėčkus galėtų gauti.Mizernas.

Nežiūrint tečiau ir tu didžiausiu der
liaus nuostolių ir jų nenormalaus nuvaly
mo, Lietuvoje duonos užtektų ,jei įvyktų 
normalinės maino ii' javų prekybos sąlygos. 
Javų prekybos monopolija priklauso tuo 
tarpu administracijos, kuri juos suima pa
skirtomis kainomis, būtent: rugių centne
riui (3 pūd.) 6 markės, kviečių 7 markės.- 
Del to nevienodos ir nepastovios yra ūkio 
produktų kainos ir kuomet jų vietomis yra 
perteklius, kitur didelis trūkumas ir nepa
prastas brangumas. Taip spalių mėn. Šiau
lių apskr. rugiams, avižoms mokama buvo 
1 r. 05 kp., lašiniams 1 r. sv, sviestui 75 — 
80 kap., žąsiai 2 r. — 2 r. 50 kap., Alsė
džiuose (Telšių apskr.---- kviečių pūdui 3
rub, rugių 1 r. 20 kap., Ukmergės aps. Kur
kliuose rugiai 1 r. 50 kap.— 2 r. Suvalkų 
gub. derlingose vietose rugiams — 1 rub. 
pūd., Vilkaviškio aps. 1 f. 30 k. — 1 r. 60 
kap., kviečiams 1 r. 70 k. — 2 r. 30 kap. bul
vių pūrui 1 r. —1 r. 40 k. Tolyn gi nuo der
lingųjų vietų ir arčiau miestų kainos dar 
augščiau kyla. Rumsiškyje, Janavoje ru
gių pūdui — 2d., Žiežmariuose — 3į rub., 
kviečių pūd. — 5 ir pusė rub., avižų — 4 r. 
Alytuje rugių pūdui 4 rub. Nežmoniškai 
augštai pakilusios kainos del produktų 
stokos ir negalėjimo jų pristatyti Vilniaus 
mieste ,kur ruginių miltų pūdui moka 5—7 
rub., kvietinių gi 15 rub., duonos svar. 15— 
30 k. (dabar 11 k.), mėsos 23—20 k. svies
to 1 rub. 6Q—-2 d. sv., bulvių pūr. 2 r. 50

Visur lygiai jaučiama stoka ir kitų 
pirmosios reikmenės daiktų, kurių pristaty
mas lig šiol visai nėra aprūpintas Taigi, 
cukraus, druskos svarui moka 50—60 kap., 
žvakės 1! — 2 rub. svar., muilo svaras 1 
rub., žibalo 70 [kap., kaliošams 10—12 rub.,

bet, ir tų daiktų, ypač žibalo, odos, žvakių, 
druskos visai stingama. Tų dalykų kainos, 
galima sakyti, nusistovėjusios, visur vieno
dos, kadangi jų vienodai ir stinga. Skirtu
mas tik toks, kad kai — kurių daiktų, kaip 
druskos, cukraus vietomis suteikia adminis
tracija gana prieinamomis kainomis (drus
ka 10 kapeikų! svaras, cukrus 19 k.) bet to
kių vietų kol kas labai maža yra ir Į jas

15 su viršum myliii tolumo, pav. druskos į 
Vilnių ateiną nuo Švenčionių, Vidžių, Aš
menos, į Šiaulius — nuo Žagarės, Kupiškio, 
Panevėžio; clbl to ir atvežamųjų prekių ne
gali užtekti;tiekai žmonių, ir jiems tenka 
po 7— 8 dienas laukti, kad išgautų kokį 10 
svarų druskos, Vilniuje gi, ligi įvestos bu
vo (1-mo gruodžio) “duonos korteles”, žmo
nės stovėdavo prie kepyklų nuo 12 vai. nak
ties ligi 8 vai. ryto, kad nusipirkus vieną ki-

Maisto klausimas tokiu budtUopiausis 
yra miesto žmonėms, ypač neturtingiem- 
siems jų sluogsniams, kaip antai, darbinin- 

toliau, 
neturi 
duona

kams, arnatninkams, padieniams, 
tiems sodžiaus gyventojams, kurie 
savo žemės sklypo ir kitokiu budu 
pelno, eidami bernais, kumiečiais, 
niais ir šiaip prie visokio darbo ir paga- 
laus — nukentėjusiems del karo ūkinin
kams pabėgėliams, kurių gyvenimo vietoje 
stovėjo pozicijos.

Sustojus pramonei ir prekybai, didžiu
ma jų veikėjų ir tarnautojų liko be darbo 
ir ištisi beveik metai, kaip nebeturi pasto
vaus, kiti gi ir jokio darbo. Tokių di
džiosios pramonės darbininkų Kauno gub. 
skaitoma 5764 žm., Vilniaus — 10.410, Su
valkų — 1115, Dvigubai gi tiek jei nedau- 
giaus, dar dirbo jų smulkiajai pramoniai, 
kuri, pav. Kauno gub., priskaito 2014 dirb
tuvių su 4593 darbininkais ir dar apie 30 
tūkst. įvairiu amatninku.

Dar didesnis skaičius bus žmonių, ku
rie užsiima prekyba, įvairių miesto tarnau
tojų, raštininkų, kantonų valdininkų, ku
rių irgi maža kas beturi savo paprastojo 
darbo. Jų visų padėjimas dar tuo pasunkė
jęs, kad miesto butai daugiau, kaip dvigu
bai pabrango.

Tas pats nedarbas lygiai skaudžiai at
siliepia ir sodžiaus bežemiams ir maže- 
žemiams (turintiems mažiau ne 3 deš. že
mės), kurių Lietuvoje skaitoma apie 40 su 
viršum %. pavyzdžiui paėmę smulkiau iš
tirtąją Joniškio parapiją (Šiaulių ap.), ku
ri ekonęmijos žvilgsniu užima vieną pirmų
jų vietų, rasime iš viso 9500 žmonių skai
čiaus bežemių 4555, mažiau ne 4 deš. turin
čių 1253, kumiečių 617, taigi apie 60% nepa
siturinčių žmonių. Ūkio darbams, ypač žie-

miečių negavo prideramos* jiems algos ir 
ordinarijos, vokiečių gi tvarkomuose dva
ruose jų atlyginimas dar nėra visai nusista
tęs ir galima sakyti, sporadingas.

Neturtėlių tarpe skiriasi savo kritingu 
padėjimu kareivių šeimynos, ypač su vai
kais ir be darbininkų vyrų. Jų kiekvienoje 
parapijoje yra po kelius šimtus (pav. Jo
niškyje jų skaitoma ligi 600.) Pirmiau joms 
pašalpos buvo vyriausybės duodamos per 
valsčius, dabar gi tų pinigų nebesant, jos 
visai liko be organizuotos pašalpos.

Pagaliaus, netrukus, po mėnesio kito 
pradės stigti maisto ir tie ūkininkai, kurie 
gyvena buvusiųjų karo frontų ruožu. Dau
gelis jų, kaip matėme, visai maža begavo 
paimti javų. Buvo vietų (pav. Marijam
polės — Kalvarijos frontu), kur nebuvo net 
pasėtas vasarojus ir pasodintos bulvės. Tas 
pat buvo ir su žemkenčių javų apsėjimu. 
Sodiečiai juos šiaip taip apsėjo su kai-ku- 
riomis išimtimis, nors ir blogiau, nes tek
davo naktimis sėti, neįdirbtoje žemėje, ir 
be gero {tręšimo; dvarai gi didžiuma tik 
pusiau išėjo, vietomis gi ir mažiau. Neapsė
tų valstiečių laukų yra apie Skapiškį, Sa
las; perpus nesėta apie Maišiogalą, Paber
žę, Ukmergę, Vievį, Trakus, Garliavą, Pa- 
žerius, Veiverius, Marijampolę, treč-dalis 
nesėta Keturvalakiuose ir tt.

Daug plačiau ir daugiau, žinoma, stigs 
ateinantiems metams sėklos vasarojui ap
sėti, lygiai kaip ir arklių, galvijų, mėšlo, pa
dargų ir tt., nes ir likusiųjų gyvulių žmonas 
be pašaro negalės per žiemą išlaikyti.

Šių dienų maisto reikalams sutvarkyti, 
kur yra civilinė valdžia, suvalkiečiuose ųr 
už Dubysos ir Ventos ,taip pat ir miestuo
se, įvedamos “duonos kortelės” ir nustato- 
mas jos vartojimas (pusė svaro žmogupy 
Tik reikia pasakyti, kad ta duonos normą 
Lietuvos krašto žmonėms toli nesutinka su 
jų maitinimosi sąlygomis ir neužtenkama 
jų alkiui pasotinti, nes jie, nevartodami 
prie valgio konservų, daržovių, minta dau
giausia duona, suvartodami jos vidutiniš
kai ne mažiau ,kaip du svaru per dieną.

Nukentėjusių del karo skaičiuje sky
rium dar tenka paminėti žmonių grupa, ku
rie priimta vadinti karo pabėgėliais, nes jie 
daugiausia patyrę yra vargo, bado ir nuo
stolių. Besitraukiant rusų kariuomenei, bu
vo paskelbta žmonėms Įsakymai traukties 
iš savo vietų tolvn, i paskirtus valsčiams 
punktus. Ta verčiamoji evakuacija buvo 
tiksliau įvykdinta Ukmergės apskrityjt te 
Suvalkų gub., pradedant nuo Igliaukos ligi 
Panemunio ir šiaurę ir rytus, iš kurio ra
jono Vilniaus gub., užnemunyje, buvo su
sirinkę tų verčiamųjų pabėgėlių ligi 40—50 
tukst. Anksčiau kiek išgabenti iš Lietuvos 
visi gyventojai žydai. Pagaliaus dar yra to
kių, kurie ištremti, kad nusidėję; pav. Ku- 
ių miestelio gyventojai įtarti, kad jie davę 
žinių vokiečių kariuomenei, buvo visi su
imti ir pasodinti kalėjiman, kur del epide
mijų 11 jų mirė, kiti gi po kelių mėnesių 
kalėjimo paleisti; iš Šaukėnų apylinkės vie
no sodžiaus 12 gyventojų kartu su kleriku 
ištremti Prusuosna už bausme ir tt.

Valstiečių pabėgėlių dauguma, kas ga
lėjo, grįžo atgal, kiti gi, pakliuvę evakuaci
jos bangon, nuplaukė su ja net igi Uralo 
kalnų. Tokiu būdu, pavyzdžiui, vienas 
Liet. Komiteto mait. punktas su 2 tukstan- 
timis globiamųjų pabėgėlių iš Sudervos tu
rėjo persikelti, toliau Benicon, kuri dar ir 
dabar yra už fronto linijos.

Mirus B. Vargšui
Užmigo vyras sceną mylėjęs, 
Piešęs paveikslus mūsų žaizdų, 
Daug tyrų jausmų, grožės išdėjęs — 
Dabar jau ilsis žemėj kapų.

Didžiau<ių kančių jis taurę gėrė,
Aiškiai permatė žmonių geismus, 

Rodė kas bloga, o gerą tvėrė, 
Visur išreiškęs gilius jausmus.

Skambėkit stygos lyros auksinės, 
Griaudingu balsu ant jojo kapo, 
Sklaidykit rūkus kančių gadynės, 
Ką brangus draugas jos auka tapo.

Išdigkit gėlės puikios, švelnutes 
Ant jojo kapo augkit, žydėkit, 
Švelnaus vėjalio tyros bangutes 
Šventą ramybę jus jam šnabždėki!.
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Jurevičius,

— Prisišaukęs prie lovos sako:— “ma
tai, mieloji ,aš mirštu, palieku tave su ma- 

: man. Tu 
gausi pusantro šimto dolerių iš draugystės; 
nemėtyk jų ant niekų; nepirk už mane mi-
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Spaudos Bendrovė, 
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Liutkus, Sekretorius A. 
]____
L. Pruseika, pagclbininkas red.
Paukštys,

Kelias vis platėja, gerėja. Lengviau kvailysčių nedaryk... 
žingsniuoti. Akįs šviesiau žibėdamos, ap
reiškia: gale kelio trikštančią malonią sau-

Kaaieriua V. Paukštys. Redaktorius j SVlCSą. NOSIS UZUodzia malonų kvap-
v snį. Rankos išsitiesę priešaky, ką tai gaudo, 
 ima. O lūpos kartoja: nesuprantamus, 

Prenumerata metams: Amerikoje— ’oet saldžius ŽodŽillS.
82.50, Kanadoje ir učruhežiuose — •
>8.50; pusei metų Amerikoje $1.25, ■
Kanadoje ir užrubežiuose—$1.75. !

Apgarsinimų kainos ant užklausi- j

Bet... skerspainiai...
Abypusiai kelio, knibžda įvairios bai- 

T'dykles: bepaliovos šaipos, kvatoja, tai inir-

Telephone Greenpoint 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.

šusiai šaukia:
— Beproti! kur eini? pražūsi; 

naikinančios liepsnos — ne saulė...
— Nieko nerasi — tik vargą. Štai mei

lė ! saldus bučkiai.
— Va, laimės šaltinis: visuotina pagar

ba — tėvynės meilė!
— Nors laimingieji nardos kraujo eže-

ten

Pres. Chaa. Lutkus, Secretary A. 
Jurevičius, Treasurer V. Paukštys, 
Editor L. Pruseika, Ass’t editor V.
Paukštys.

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

“Entered as second class matter 
March rl, 1914, at the Post Office 
at Brooklyn, N. Y., under the Act 
•f March'3, 1879.

Visi siunčiami redakcijai raštai turi 
būti su autoriaus vardu, pavarde ir 
antrašu. Visus atsiųstus raštus re
dakcija taiso ir trumpina pagal sa
ro nuožiūrų. Korespondencijos ir 
menkesnių vertės raštai netinkami 
spaudai naikinami, jeigu autorius ne
reikalauja grąžinti.

— Čia taip pat paguodotina laimė — 
amatai. Tik pabandyk, o spiausi ant tos 
šviesos.— Nors laimingieji susikūprinę pa- 
spiaudidami lanksto raudonas geležies 
štangas.

— Brangus sūnau! — skurdžiu balsu 
šaukė, su trirage kepure ir rankoj kryžių 
laikydama baidyklė — pagerbk tėvų lieka
nas! Visų sutvertoji viešpatį, nes nuo jo 
priguli visas tavo gyvenimas. Eik čia! aš 
parodysiu tau geresnį kelią, kuriuo eidamas 
apturėsi amžiną gyvenimą ten — rodo pir
štu — į tuščią tamsią erdvę.— Ach! vie
špatie, nelaimingas neklauso.

— Ten ne šviesa. Miražas.— Aiškina 
kita.— Štai tikra šviesa: mokslas, knygos.

“Laisvės” draugi) šeimy
na eina vis didyn ir didyn. — Ir aš trokštu tos šviesos, tos laimės, 

omis prie Lietu-'ir einu su tavim sykiu —rangydams po ko- 
Spaudosljų ir purtindamas dvokiančią uodegą, mei

liai kalba baidyklė — bet reikia klausyt ir 
ką tie sako — rodydama i kitas baidykles 
aiškina — jos daug teisybės turi, ir jos 
trokšta gerai daryt, patarimus duoda, o su 
jų patarimais skaitytis būtinai reikia, nes

vių Kooperatyvės
Bendrovės (“Laisvės”) pri
sirašė:

J. Parulis, Brooklyn, N.

P. Beeis, Newark, N. J.
J Prancka, Middleboro, 

Mass.
Kas daugiau?

nemažai maloningos pagelbos suteikti.
Tačiaus protas diktuoja: neklausyk nei 

vieno; tai smakai, trokštanti tavo kraujo... 
Maršuok! kur trikšta šviesa — saulė Socia
lizmo.

l?hm, lėtęs
akis. Einu, bet saulė da toli, toli...

Kojos sulinko. Pakniubau. Mirštu.
Į Dvasia apleidžia kūną. Per lavoną žengia 

Jtngu | būriai žmonių, siekdami prie trikštančios 
šviesos. Mane mina į purvą... Bet kaulai mi- 

pozicijų namj džiaugias, nes jaučia,kad tą ką jie no- 
ypač Chica- r(-j0 pasiekti, pasieks kiti; o jie nors tuom 
>ė, tačiaus1; didžiuojasi, kad parengė geresni kelią...

visuomet| žuvo gyvybė! Bet jos negaila. Iš lava- 
buvome jušų draugais, i no įsaUgS kita, tobulesnė.
‘Naujienų” išlaikymas ir 
stiprinimas svarbus ne tik  . . ■ ---------- ------ - - —■.
Chicagai, bet ir visai Ame
rikai. Jeigu męs vieną gra
žią dieną pasijustume esą 
be ‘Naujienų’, kasgi atstotų 
mums tą puikų, nepavaduo
jamą kovos ginklą? Naujie- 
niečiai nesigailėjo triūso, e- 
nergijos ir pinigo ir paro
dė, kad net ir/biznio daly

kuose jie gaJT pralenkti įgu
dusius ti

Kalbėdamas “Naujienų” 
bendrovės piknike (Chica- 
goje) “Laisvės” redaktorius 
L. Pi’useika pasakė: *
‘Naujienų’ dienraštis ir už- j 
kariavo šiek-tiek 
nuo “Laisvė 
gos apielii

Biedna dusele
— Da vyrai neparėjo, o jau vakarienė 
stalo. Kur taip skubinies?..

e amate tautinin
kus ir klerikalus....”

Mūsų soįialistiškų laikra

 

ščių su tarti n gumas yra bū
tina sąlyga musų darbo pa
sisekimo.

Girdėjome iš patikėtinų 
baltinių, kad drg. K. Vidi- 
kas, kuris buvo rezignavęs 
iš “Kovos” redakcijos, pasi
lieka dirbti toj pačioj vie-

a-nt
— Ar negirdėjai?. Norkus mirė. Sakau 

Motiejus prie vaiko pabus, o aš bėgsiu į 
šermenis.

— Kur čia negirdėsi. Jau buvau nuė
jus ir poterių kalbėt.

— Buvai?! Ar gražiai pašarvotas?
— Ee.. Barkuvenela. Gerai sako: “koks 

gyvenimas, toks ir mirimas.”
— Ką prastai?.. Sako-gi neblogai už

dirbdavęs, gal ir pinigų banko j turėjo. Prie

Chicagoj, laike koncerto 
Pilsen auditorium, kurį pa
rengė Lietuvių Socialistų 
Sąjungos vietos rajonas, L. 
Pruseika paprašė aukų Lie
tuvos Socialdemokratų Par
ijai. Publika sumetė suvirs 

trisdešimts aštuonius dole
rius.

Bravo, draugai už tokią

— Tai kaip dabar bus? Kur jį laidos?.. “MOTERŲ VIETA PRIE 
Ar kunigėlis žino, kad jis toks buvo,

— Nereiks nežinot. Kaip nuėjo iš drau
gystės, tai kunigėlis, stačiai pasakęs: “Jis, 
nenorėjo mane būdamas gyvu, tai dabar aš 
nenoriu jo mirusio; jei žinojot koks jis 
žmogus ir laikot, — tai žinokit ir kur pa
dėti.”

— Argi draugystė nežinojo, kad jis 
toks, o dėlto mat nesuspendavo, nei ką.

— Vieną sykį norėjo suspenduot, ale, 
tokie mat turi plonus liežuvėlius... Atsis
tojo ir sako: “Aš nesu katalikas, nei kas 
kitas, ar girdi, į dievą netikiu — ale sakau 
broliai! tas jums jokios skriaudos nedaro, 
o kituose dalykuose jei esu kuo prasižen
gęs bausk.it, o jei ne, nekelkit bereikalingų 
pykčių...”

— Teisybė, taip geras buvo žmogus, 
teisingas ir...

— Taigi, taigi, užtat mat vyrai, vis 
vyrai, matos neblogas taip, žmogus ir pa
liko.

— Kaip pamisliji, tik buvo sveikas, jau
nas tartum kažin kol gyvens.. Anądien, kai 
buvo prakalbos, man siūlė pirkti laikraštį, 
bet kaip nepirkau, tai už dyką atidavė. Sa
ko: pasiskaityk, gal suprasi..

— Ach! tie laikraščiai, nevieną gal 
dūšelę į pragarą įstūmė...

— O ka gi sako Norkunienė, kai vyro 
nepriima į katalikiškus kapus?

— Tai, kad ir ji pati tokia... Girdi, esą 
didelio čia daikto, nepriima ir i______,.
miestavi kapini esą gražesni, negu tie ka
talikiški, baloje.. Ir susikalbėk jei nori!'Ale, 
kad juokas: ateina žmones, apsidairo, kai}) 
nieko nėra, nei kokios relikvijos, tai nei po-1 inoč>ru

Tinti 40 KŪDIKIŲ.

Beje, kadangi kiekvienam

SCHENECTADY, N. Y. 
Klaidos atitaisymas.

MOKYKLOS PRIVALO 
' BŪTI VISUOMENĖS 

ĮSTAIGOMIS.
Dabartinis Suv.

m o- į
vi- i Petrogrado 
no- į profesorių

j RUSIJOJ MOTERIS BUS 
L PRIIMAMOS I UNIVER

SITETUS.
universiteto 

taryba nutarė

' ninku organizacijos savo 
I mitingams. Veikiausiai jos 
i butų prieinamos visokiom 
'labdaringom draugystėm, 
l bet ne darbininkų.

pramogas ir turi 
tiems susirinkimams 
tas. Prie geros tvarkos 
sos draugystės, kurios 
pinasi visuomeniškais

ma ne tik baltųjų bet ii'j yra aprubežiuotas, tai 
j u o dų j ų o rgan iza ei j os.

Reikia pažymėti,
prieš tokį įnešimą

užganėdinti musų patarnavimu, teipgi,

H

Taigi visi, kurie buvote
kurie norite gauti gerą, teisingą patarimą, kreipkitės pas
Dr. H. A. Medoff, Aptiikorius. 500 grand st, Brooklyn, n. y.

g ♦ ? k A* 1

Kiekviena narė, ar.sena, Springfield, Me. —Tūlas 
at- W. B. Daywis, 94 metų am

žiaus senis, dabar turi 40 
kūdikių. Senis turėjo tris 
pačias, ir jos visos mirė pa
likdamos kūdikių. Neseniai 
senis apsivedė su ketvirta 39 
metų amžiaus. Reiškia 
pirmaeilė šeimyna susideda

'ar nauja, malonėkite
siųst savo pilną antrašą.

Protokolų sekretorė
Natalija Stilsonienė.

229 No. Gth Str.

PEČIAUS.”
Kada prieš karę Anglijos 

moterįs kalbėdavo apie iš
gavimą sau tokių pat tei
sių, kokias turi vyrai toje
šalyj, tai minios fanatikų j 
užpuldavo ir akmenimis, su-' 
puvusiais kiaušiniais mėty
davo ir šaukdavo: “Mote
ries darbas namuose, prie 
pečiaus.”

Bet dabar, karės laiku, 
jau turbūt ir tie patys tam
su nai supras, kad moteries 
vieta ne vien prie pečiaus ir 
kad pats gyvenimas šian
die priverčia ir moteris dir
bti tuos pačius sunkius dar
bus, kuriuos vyrai dirba.

Kaip vyras taip ir moteris 
atlieka tuos pačius darbus 
nei kiek nepraščiaus. Apart 
amunicijos išdirbystės Ang
lijoj moterįs dirba tokius 
sunkius darbus, kaip kad 
ševeliavimas anglies į pe
čius, tirpinimas visokių me
talų ir tt. Apie 292,000 mo
terų dirba sykiu su vyrais 
d ra tų išdirbystėje, plieno iš- 
dirbystėj, automobilių, užsi-

“Laisvės” Nr. 63 tilpusioj iš 42 ypatų.
iš musų miesto korespon-i Apart to, Daywis turi 192 
dencijoj, įsiskverbė klaida, anuku ir 14 praanukų. Se- 
Ten pasakyta “Teklė Pct- nis tikisi dar ir su ketvirta 
rauskiutė apleido mūsų mie- pačia keliatą kūdikių turėti, 
stą ir žada apsigyventi So. I 
Bostone, o turėjo būti: 
klė Petkunaitė’ ’ir tt.

LMPS. 1
GIASI PRIE DARBO.

11101, e^ą;-rna vežiojimais i J. tt. Dau-iliktn einnJvnil] 'iR1. nereikia, I i? • o nnn 11 > sumanymu,igiaus, kaip 2,000 moterų 
dirba anglies kasyklose.

Iki 1

terų nekalba; ir aš pati tik atsisėdus “A- 
niuolas Dievo” sukalbėjau, o klauptis neiš
drįsau... Žinai, juoksis,— kokia ten malda..

— Tai, kai sveikas, tai žėdnas razum-l 
nas... Bet ir kunigėlis sako: “po laikui nė
ra metavonės.” Gal dabar ir Norkaus dū
šia labai gailisi, po dievo teisimu Dieve, 
duok dangų...

— Taigi, taigi biedna dūšelė..

— Aš ne tą norėjau... drabužiais 
rengtas, o grabą draugystė nupirks, 
nei kryželio, nei žvakės; guli yt pagalis pa
mestas.

— Tai niekas jau nebesirūpina?.. Visg; 
žmogus — ne gyvulis.

— Kaip ineini, tai negali suprast, ar 
pas katalikus, ar žydus. Vyrai šnekasi, juo
kuoja... kad nors giesmelę kas pagiedotų.

— Gal nesiranda giesmininkų?
— Ale ir ką ten tas bepagelbes... Mir

damas ištolo kunigėlio neprisiėmė... Velyki
nės, vėl niekas nežino kada buvo...

— Sako labai greitai miręs... gal neb’- 
suspėjęs...

— Pasakė!.. Tik juokus darė., nenorėjo, 
tai nesuspėjo. Kai pačiai įsakyt, tai suspė
jo, o kunigėlio, tai ne... Bedievis buvo ir 
gana....

— Ir ką gi jis sakė pačiai ?

ap- 
Bet,

KODĖL UA NEMIEL A?

NEW BRITAIN, CT.
4d. rugsėjo buvo vakaras 

Biintės draugystės. Sulošta 
KUOPA REN- veikalas “Du Broliu.” Abel- 

nai imant, lošimas pavyko
Paskutiniame susirinkime neblogai. Geriausia lošė A. 

Lietuvių Moterų Progresy- fMozuronis advokato rolėj; 
visko Susivienijimo buvo 'jeigu jis būtų padaręs di- 
pakelta klausimas apie dėsnį nusistebėjimą ir suju- 
smarkesnį veikimą ir lavini- (dimą, kada pažino savo bro- 
mąsi. Nutarta pradėti smar- lį Rapolą, tuomet galima bū- 
kiau darbuotis ir lavin- tų sakyti, kad tikrai artis- 
ties. Manoma pradėti mo- , tiškai sulošė savo rolę, 
kintis valgių gaminimo iri Publikos susirinko virš 
lietuvių kalbos: rašybos, 300. Tik labai nesmagu pri- 
skaityti ir teisingai kalbėti, 'sipažinti, kad daugiau buvo 

Labai geras sumanymas, ;iš apielinkinių miestelių, ne
tik geistina, kad jis nepasi- gu vietinių. Reikia išnešti 

papeikimą vietos lietuviams, 
kad nesilanko ant tokių pui
ku perstatymų, iš kurių ga
lėtu daug pasimokyti. Vei
kalas “Du Broliu” labai pui
kus, nes aiškiai parodo, prie 
ko žmogų priveda girtuokly
stė ir tamsumas.

Po perstatymui pn 
Narė.'šokiai, kurie traukėsi

būtų 
gyveniman įvykdintas. Pir- 
miaus lavinimosi vakarai 

j buvo įvesti ir, rodos, noma- 
jžas būrelis moterų bei mer
ginų lankėsi. Bet paskui

d. liepos apart amu- 
išdirbimo, Anglijoj 
dirbo apie 638,000. | 
tuom pačiu laiku a- 

municijos išdiibimc moterų vjPaj apje lavinimosi vaka- 
(iii )o ol9,000. Viso 1,152,- rus nesigirdėjo.

. 000. Jųjų uždarbis mažesnis, j 
negu kad vyrų buvo tuose į 

■"'pačiuose darbuose prieš ka-

Nors graži ši žemė ir pilna puikybių,
Čia lankos, pakalnes... vis gamtos vaizdai, 
Čia rožės taip skanios, taip kvepia maloniai

Amunicijos darbuose mi
nimum mokestis $5.25 į sa
vaitę. Mat, ne privatiškoms 
y pa toms dirbama, bet 

Idžiai. Privatiškose kompa- 
Inijos moka moterims 

į savaitę, kur vyrai

vai. nakties. Draugystė, kaip 
Igirdėti, pelno turės apie 
• šimtą dolerių.

Pagirtina, kad vietos mo- 
v , .. 'terų draugystė nesnaudžia, 
Valstijų darbuojasi. Pastatymas 

i*, j , .’...i1.1 I tokio veikalo, kaip “Du Bro-
įtris duktens dvi isteke- ■ ^ajpgj reikalavo nema

žai energijos.
B Salaveičikas.

vai- i prezidentas Wilsonas

$3.5 jusios, b trečia dar pa 
dar nauja. J i smarkiai darbuo 

ries karž gaudavo po $5.7<jasi tarpe sufragisčių. A 
part to, gera piešėja, daini
ninkė ir tt. Neseniai ji

žmogus vis čia nerimauja, 
Įgyti erelio sparnus,

!į savaitę.
Taigi moterįs gauna vos 

72 placentą vyrų mokesties, 
kurią tie gavo prieš karę 
tuose pačiuose darbuose. 
Pasibaigus karei, gal but,

pasiliks tam pačiam darbe.

Nors visi tai žino, kad ten tik tuštybe, 
Tenai saulei vieta ir žvaigždžių pulkam 
Ten nėra lelijų nei kvepiančių rožių, 
Ton vieta paskirta svajų angelams...

Bet žemė, šį žeme... kas-gi jos nežino, 
Kam ji neatvėrė krūtinėj žaizdų?

O vargšui žmogeliui: kryžius ant pečių!

Jis neša tą kryžių nuo dienos gimimo, 
Ir prakaitu minta per dienas-naktis,' 
Nėra valandėlės jam laisvai protauti, 
Nes vargai sukausto jo protą-mintis.

O didžturčiai—ponai, ką nieko neveikia, 
Jie viskuo pertekę, rėdosi šilkais, 
Jiems taurės pripiltos saldžiausioje vyno 
Ir namai išpuošti vaizdais rojiškais.

Jie vargšų mokina, kad turtų negeistų, 
Kad viską, ką turi turčiui atiduotų, 
Ir laimės netrokštų dėlei ateities, 
O patsai išalkęs tik lauktų mirties.

skaičius vyrų? Tiems pa
tiems fanatikams, kurie 
spjaudė ant nmter-!, reika
laujančių ten lygių tiesų, gal 
prisieis būti namie, prie 
pečiaus.

Burdingonas.

PHILADELPHIA, PA.

l'o 
bus

Jie sako: po mirties jus puikiai gyvensit, 
Ir busite sotus angelų giesmėms;
Ten džiaugsitės laime, per amžius nemirsite 
Ir liksit praminti dieviškoms žvaigždėms.

Bet jeigu jūs turtų ant žemės jieškosit 
Ir ponams nebūsit nuolankus tarnai, 
Tai mirties sulaukę pragaran pakliusit, 
Ir apžios jūs vėlę “šėtono” nasrai.

Ar girdit varguoliai, kurie jiems tarnaujat, 
Kurie įtikėjot jųjų vyliugystei?
Jūs turtus tik kraukit į jųjų delmoną, 
O patys džiaugkites dangaus karalystėj! 
28—VII—16. Saulės BroHs.

: u..,. . .... • . . . . ■

lumbus distrikte visos 
kyklos būtų pavestos 
suomenės reikalams. < 
rodo, kad vakarais mokyk-,priimti moteris j visus uni
jos būna tuščios, tuo tarpu j versi te to fakultetus, kurios 
įvairios draugystės vaka-jtik bus pabaigusios aštuo- 
rais rengia mitingus, viso-jnias klesas gimnazijos. Bet 
kias paskaitas ir kitokias tas priėmim'as labai keistas: 

samdyti jos bus priimamos tik tuo- 
vic- ■ met, kuomet vyrų 

, vi-: Reiškia, pirmiau 
rū- 

rei-

truks, 
bus pri

imami vyrai, o jeigu ku
riuose fakultetuose bus tus- 

galėtii mitingus, pa-,čių vietų, tuome jau galės 
j ir moterįs pastoti.

Ar tai ne kartus pasity-
skaitąs ir kitokius naudin
gus daiktus atlikti mokyk
lose. Apart to, Wilsono dūk- ’čiojimas iš moterų?
te Marga re ta reikalauja, | Beje, kadangi kiekvienam 
kad į mokyklas būtų leidžia- 'fakultete skaitlius studentų 

i da- 
jbar jis tapo padidintas. Pa- 

kad vyzdžiui, iki šiol į jurinin- 
baisiai kų fakultetą galėjo pastoti 

rpotestuoja mokklų komi te- 1.200 studentų dabargi ga- 
tai. Nežinia, ar tas įnešimas lės pastoti 1,500. Bet jeigu 
taps įstatymu, bet jeigu jis į atsiras 1,500 vyrų, tai mo- 
ir taptų ,tai kasžin ar mo- toris galės prie pečiaus mo- 

•kyklose gautų vietą darbi- kintis.

narių.
Gerbiamos draugės! 

vasaros atilsiui turbūt 
laikas stot visom i darba. 
Turim kiekviena įsitėmyt 
tą, kad musų pareiga su
krusti šitokiame svarbiame 
momente. Prieš musų akis 
stovi gana daug darbo.

Ateinantis musų susirin
kimas, tai vienas svarbiau
sių, kada męs turėjom. Tu
rėsime aptarti daugel daly-j" 
kų, kaip tai: rinkimas dele-' ’ 
gačių į LMPSA. susivažia-> 
vimą, rinkiniai prezidentes; 
ir iždininkes, aptart lioteri-! 
ją ir pikniką, teatro reika
lai, laikraščiui aukų rinki- i 
mo sutvarkymas, abelnas 
laikraščio praplatinimas ir j 
kas link prisidėjimo rengi
mui “Raudonosios Savai-! 
tės.”

Susirinkimas bus 13 d. 
rugsėjo, Liet. Repub. Kliu- 
be. Malonėkite visos atsi
lankyti, taipgi neužmirškite j 
naujų narių atsivesti.

: ' ■■ < .

SUGIUŽO BROOK LYNAN SENAS LIETUVIŲ ATTIEKORIUS
DR. H. A. MEDOFF 

Buvęs ant kamp. N. 2nd'ir Berry St 
Dabar uždėjo naujoj vietoj lietuviu

500 Grand St., Brn< klyn, N. Yv

lieto inusy aptiekoj yra atskiras 
ofisas, kur akių specialistas egzaminuo
ja silpnas akis ir pr triko akinius.

bausk.it


V KORESPONDENCIJOS V
das suterštas, todėl priver
stas esu nors trumpai ir pa 
viršutinai p. Tautičio ko 
respondenciją atitaisyti.

1) P. Tautietis VII SLA 
apskričio “Lietuvišką Die

LSS. VII RAJONO KUOPŲ 
SUVAŽIAVIMAS.

27 d. rugpjūčio , Roęk 
Gleen, buvo suvažiavimas L. 
S. S. VII Rajono del drau
giškų pasikalbėjimų. Prieš

kad tik savo priešams už- pės. Ir vis tai Petronio nuo- 10 
kenkus. V. ž. mone

WATERBURY, CT.
3d. rugsėjo buvo susirin

kimas LSS. 34 kuopos. A- 
part kitko nutarta pasiųsti 
LSS. IX Suvažiavimui pa-1 
sveikinimą ir kviesti, kad1 
jis nutartų perkelti “Kovą” J 
į Waterbury, Conn. Laike 
susirinkimo prie kuopos pri
sirašė 2 nauju nariu.

Vakare buvo prakalbos. 
Kalbėtojas J. Gegužis, bet 
dėlei tūlų priežasčių nepri
buvo ir į savo vietą atsiun
tė F. J. Bagočių. Kalbėtojas 
aiškino apie darbininkų 
vargus ir aiškino, kokiu bū
du jie gali būvį pagerinti. 
Taipgi agitavo, kad rašytųsi 
prie kuopos. Prakalbos la- 
kai gerai pavyko; prie kuo- 

>os prisirašė 18 naujų na- 
ių.
Žmonių susirinko apie 

320. Rihkta ir aukos kun. 
Mockaus \Į)yJes“vedimui; su
rinkta $20.80.

Labai linksma, kad tiek

BINGHAMTON, N. Y. 
Klaidos atitaisymas.

“Laisvės” Nr. 71, kor.es- 
’pondencijoj iš Binghamtono 
i pasakyta, jog draugijų su- 
suvienyjimo klausime šv. 
Juozapo dr-stės balsavime 
..alyvavo 30, o 28 balsavo 
prieš susi vieny jimą. Turi 
būti: balsavime dalyvavo 58 
nariai; 28 balsavo už suvie
nijimą, o 30 prieš.

ną ' pavadino į auuecių is- 
‘važiavimas.” Tuom tarpu 
kiekvienam žinoma, kad VII

žmonių visų trijų musų sro
vių; o ne vien tik iš tautie
čių. Taigi ir minėtoji “Liet. 
Diena” buvo ne vienos ko
kios sriovės, bet VU SLA.

2) p. Tautietis rašo, kad 
“radosi pora ‘draugučių’, 
kurie nenorėjo duoti kalbė
ti p. Martui, liet pirminin
kas p. Podolskis jų neklau
sė ir davė jam kalbėti.” 
Tunu pasakyti, kad nieko 
panašaus nebuvo. Joki 
“draugučiai” šiame reikale 
nieko neturėjo, apart ap
skričio komiteto, kuris pa
sitaręs pavėlino p. Martui 
kalbėti.

3) p. Tautietis rašo, kad 
“p. Bulota norėjo sukelti

LAWRENCE, MASS.
Darbininkų Dienoj LSD. 

buvo piknikas lietuvių socia
listų parke. Piknikas visais 
atžvilgiais pavyko gerai. 
Publikos buvo 500 ypatų. 
Manoma, kad draugystė tu
rės pelno $100 su viršum.

Palyginus lietuviškus iš
važiavimus —piknikus prieš 
kelis metus ir dabar, mato
si didelis žingsnis Pirn*y11 • skandalą ir būk pirm. p. 
doros keliu. Seniau blai- • podolskis už tai pagrasino 
vam žmogui nei įeiti nebu- išmetimu iš parko.” 

. . . . . v. vo galima į lietuviška pikni-
daug prie kuopos pnsiraseii • nvitėsi ‘ msi- 'K nnnin nariu T inVntinn nun nt visut matėsi pasi Bulota skandalo norėjo naujų na u. ijinKcuna nau- i . .gi™; f . . . . *nj; dnnlinK cnoi-tnnp-ai bjauiejimas- 1 kru«uu,ke ti, nei p. Podolskis pana- 

.. .L ft? JL, -^=1. badavo bačkučių, apie ku- 'giai janl grąsino. ■
rias apgulę vyrai, kartais ir| 4) p Tautietis rašo.

’ ,’kJ Bulota pareikalavo

Pirmyn |Skanja]ą įr būk pirm.

Ir čia neteisybė, nes nei

darbuotis dėl darbininkų la
bo. būk 

nuo 
die
ni e- 

Taut ietis galė-

moteris, raičiodavo jas, 
a Mike ,jose sįyStim0 buvo, o paskui

j vieni kitus pradėdavo rai- iJ1H L1U UH 
įčioti. Po tokio “linksmo lai-']n‘s p 
įko” važiuodavo namo apsi- ’n.lQnUvii 
.draskę, purivini, rėkaudami, 
'ir kitokius nešvarumus da- 
i rydami, kas svetimtaučius 
keisdavo piie pasibjaurėji- Neviacko, kad aukos, 
; mo. J T 
•oavo, bet labai daug tokių nekliudant kitu 
buvo. . —x------- " '

liukuose jau visai to nešima-’ 
.to. Turbūt nei viena vasara 
įtiek daug piknikų nebuvo, i 
kiek šią. (Visi, išskiriant 
'vieną parapijos pikniką, bu
vo laikomi socialistų p^r-' 

jke). Ant visų man teko bū
ti, bet niekad nepatėmijau 
jokių negražių pasielgimų 
nei piknikuose, nei važiuo
jant namo. Svetimtaučiai, ( 
kuriems teko lankytis, stebi-' 
si iš tokio gražinus lietuvių 
užsilaikymo.

Prisimena man, 
'socialistai atidarė savo par-: 
lą ir nuėjo pas policijos

BINGHAMTON, N. Y. 
Rajonas “surengė’’ prakal-;

bas.
Kiek laiko atgal LSS. VII 

rajonas pranešė vietinei L. 
S. S. kuopai, jog rengia pra
kalbas dr-gui C. A. Herma-j 
nui. Paskiaus vėl pranešė, 
jog Hermanas nepribus; ka
da galės pribūti žadėjo vė
liaus pranešti. Rugsėjo 1 d. 
kuopa gauna plakatus, iš' 
kuriu pasirodo, jog rajonas 1 
rengia prakalbas ant nigs, i 
2 d., bet laiško jokio nėra.' 
Draugai duoda telegramą 
Hermanui klausdami, ar iš- 
tikro jis pribus kalbėti? 
Gauna atsakymą, kad ne,' 
nes kalbėsiąs Scrantone.' 
Manome, tai per klaidą ra
jonas padarė mums plaka
tus.

Bet rugs. 2 d. po pietų vėl viršininką prašyti policisto Ty^iau todėl negaliu tik- 
gauta nuo Hermano tele- del pikniko ,tai viršininkas Įra* pasakyti, ar tokia kom- 
grama, jog jis atvažiuojąs į atsiaskė leist vieną policistą, PanBa parke radosi ar ne. 
Binghamtoną. Pasirodo, jog nes mane, kad vienas neap-tokia j.... ’

■ ir Hermanas tik subatos iy- sidirbS ir atsiuntė du, saky-ina tai apsiriko, nes p. Bu
tą sužinojo ,kur jam reikes damas* “It will be easier to .hitą, kaip apie S. V. velia- 
kalbėti, nes pirmiaus — '* 
gėjai nepranešė. Kalbėtojas lietuvius manė’ Gi 'dabar prasitarė nei žodžio, 
atvažiavo, bet prakalbų ne- kad ir prašo, tai nepiisiun- 
suspėta surengti per ke-;cia> tik sako: “I 
lias valandas, nes svetainė-,jums užsitikim. 
je buvo balius. Vienok su- ' r~ 
sirinkus būreliui žmonių (a- vietos socialistai, 
pie 40 ypatų) nuo 11 valan- kiu trumpu laiku, daug pri- 
dos Hermanas sakė prakal- įsidėjo — nuveikė pakėlime 
bą iki 2 vai. nakties. lietuviškos jaunuomenės do

Matomai rajono vahlyba’roj ir blaivybėj, 
turi gerus norus, kad ren
gia prakalbas, bet “nesuspė-'socialistus vadino vaikėzais, 
ja” į laiką visko prinešti.'niekšais, lietuvystės prie- 
Jatartina. kad ateityje ap- šais ir tt.? Turbūt jiems da-

gi VII apskričio 
-utiko su propozici- 

sek re tori aus p.
... ........................ aukos, su-

niev.ls{ tmp dai>-: rjn^ĮOS laike prakalbų Bu-
. . tokių i()f0S) nekliudant kitų die- 

Dabartiniuose pik-^n()S jpiaukų, eitų į LŠF. to
dėl minėtas fondas ir kelio
nės lėšas p. Bulotos apsiėmė 
apmokėt. Taigi jokių $25 
p. Bulota nuo nieko nereika-

SO. BOSTON, MASS.
Rugsėjo 3 ir 4 d. buvo 

ALTS. Naujosios Anglijos Rinkta ir aukos 
apskričio ir Mass. TMD. I

gų, bet pavakariais suširin- kuopų delegatų susivažiavi- 
ko pusėtinas būrelis. Išrin-!mai. Kaip pasirodo,

tie patys Jurgiai”, rys.
Tą patj vakarą kalbėjo | Per J čiaudinį surinkta 

dar du kalbėtoju — S. po $1
Klimaitis ir K. Semaška, kienė; po 50c. — And. Vi

nickas, Ad. Vinickas; po 35 
c., A. Venskunas; po 25 c.—

J. M. Ramanaus

męs 
bet

li. rugsėjo i.-sr. buvo 1. Lansburgas, r Jancaitis, 
tai sušaukęs visuomenišką susi-, V. Retkevičius, J Trepkus, 

TMD. tapo Sandoros moti- linkimą del “Lietuvių Die- J. Ališauskas, A. Deltuva,
na, o Sandora bus negimęs nos” Bet Wilkes Barre kon- A. Levonas, J. Čiudinis, J
kūdikis. ferencijai taip pasielgus, L. Krasnickas; po 15 c. — A.

Tai tau bepartyviška T. š. F. atsirado kebliame pa- Jurevičius.
M. D., o dabar priklauso dėjime, susišaukęs susirin-* Per K Savukyną surinkta 
prie Sandoros! Rimą. Užsiregistravo kelia- do 25 c. — T. Martušis, J

Rugp. 3d. vakare, Lietu- tas darbininkų dėl aukų rin- Laurutis, J. Veišnora; po 
vių Salėj, buvo prakalbos; kimo. Šiaip jau nieko nonų- 10 c. — J Pranaitis, M Spu- 

bepartyvi- veikta.
Kalbėjo I “Aido” choras sudainavo

Jankauskas iš Lawrence, keliatą dainų, kurios nusise- 
Ramanausko ir Co. gizelis, ke gerai. Aukų surinkta $7. 
Savo kalboje ragino viską 30.

rengė TMD. su

kta tam tikri komitetai, ku
rie rūpinsis, kad LSS. VII 
Rajone sudrutinius gyvuo
jančias kuopas ir sutverus 
naujas, kur bus galima. Bu
vo nurodyta, dabar katali
kai darbuojasi, tai ir 
neprivalome snausti, 
drutinti savo pozicijas,
part kitko, buvo sumanyta 
sumesti po 10 c. dėl agitaci
jos tose valstijose, kur nėra 
LSS. kuopų. Surinkta $1.80.
Gaila, kad sumany ta per vė- parduot, pradedant nuo k ro
tai nes daugelis draugų jau 
buvo prasišalinę.

Geistina butų, kad ir tan
kiau tokie draugiški suva
žiavimai būtų rengiami.

Proletaras.

HARTFORD, CONN.
27 d. rugp. buvo išvažiavi

mas LAPNK. Įžanga buvo 
$1.00, bet už tą dolerį gali
ma buvo gauti gerti ir val
gyti. Žmonių prisirinko ne
mažai. Mat, keliolika bačku
čių ir gi “dalyvavo”. Pa va 
kariais užėjo smarkus lie
tus. tai subėgo visi i ta vie- 
U, kur bačkutės buvo < ir 
pradėjo skubiai tuštinti, o 
paskui tarpe savęs 
Dar laimė, kad smarkiai pa
lijo ir purvyno 
tai buvo minkšta

melių, baigiant pantapliais, 
o katalikams bažnyčiomis, 
ir su tais pinigais grįžti į 
tėvynę Lietuvą ir atbūdavo
te ją. Toliau pasakė, kad 
Sandoros dar nėra; 
tai nuo būsiančio 
(Nuo katro?) Socialistus iš- nėms labai patiko, 
vadino grinoriais, 11 
neturi pilietiškų [ 
Mat, socialistai nenori grįž-Į 
ti į Lietuvą, tai jie grino 
riai. Čia socialistai ne
snaudė, pareikalavo balso,1 
bet balso nedavė. Kur tau 
duos baisa, kuomet tiek; 
kvailysčių pripasakojo tas 
žmogelis. Juk tos kvailystes 
gali išeiti ant nenaudos vi- 

L... ----- 7', .

Rugsėjo 3 d., rodos, jau 
buvo paskutinis šią vasarą 
piknikas, kurį rengė DLK. 
Ged. dr-stė. Šis piknikas 
skyrėsi nuo kitų tuom, kad 

; jei bus,- “Aido” choras sudainavo 
seimo, heliata dainų. Dainos žmo- 

. “Aido” 
kad jie choras jau gerai pfasilavi- 

popierų. ’nę°- dainuoti.
Visur Esantis.

peštis, sų rengėjų. Rimka beparty- 
• viškos Sandoros lyderis, 

pasidarė,, tam žmogeliui pritarė delnų 
purvyne plojimu. Varnas varnui a-

Gėda lietuviams taip elg- 
'. Melagiu Dėdė.

MAHANGY CITY, PA.
15 d. rugp. buvo piknikas 

šv. Juozapo parapijos. Rei-

kin nekerta!

baigė ir socialistai apšmei-

kimas DLK. Vytauto drau- 
ir buvo pakeltas 

klausimas kas link Wilkes

MINERSVILLE, PA.
Reikale bvlos kun M. Moc
kaus su juodąją armija. »

Mockų juodoji armija arės

Per J Kanclerių surinkta 
po $1.00 — P Adomaitis; po 
25 c. —M Mickus, J Kan
clerius; po 10 c. — A Ma
caitis ir’A Bagušiauskas. *

Per V čiudini surinkta: 
po 25 c. — A Levonavičius, 
J Buzas, K. šilkas, M. Žio
bus, V. čiudinis; po 10 c.— 
A. Buzas., Viso aukų su
rinkta $24.45.

Visiems aukavusiems ta
riu nuoširdžiai ačiū.

J. Ramanauskas.
Nuo red. —Aukos gautos 
pasiųstos J Pruselaičiui.ii

WATERBURY, CT
Waterbury surinkta tam 

tikrų kolektorių. Aukautojų

t J 
tašyt po teismus, mindžia-j$5 Nežinomas, S. Samusis, 

1A Bartulis — po $2.00; M. 
iKurkulinskas, V. Bagdana- 

. kada vičia po $1.50; J Stočkunas
siminč ir minersvilliečiams
kun. Mockaus misijos
kun. Dumčius su vyčiukaisj—

Mačionis, J Valaitis, P Bag- 
dan, K Sabutis, A Bungor- 
da, V. Pautienius, A Ječ-
kus, A. Zaleskas, V. Girvin- 
skas, K Ruzas, K Sukevičia, 
J Geldotas, — po $1; A. še- 
šelauskas, P Motiečius, F 
Cvirka, S Kratavičia, F

kia pažymėt, kad užsilaiky- 1
mas ir tvarka buvo pavyz- *•*— — 
dingą. Suprantama prie šios Par!e kon ,eu'nc!]?s’ °

i konferencijos veikimą pa- 
tesni lietuviai, todėl ir mo- smerkėJ?’ nTut;l7 , laiky.tis 
ka žmoniškai apsieiti. Tikri P™ I^k.. Jei fondas prisi- 
katalikai neprisideda, nes Pr,e rlnk™0,/ul’,<lJ. 
jiems išrodo bedieviška.

Manau neprošali bus pa- 
kad , iminėti ir apie “šventuosius” 

uke" parapijomis, ką jie tą dieną 
savo veikė. “Šventosios” parapi

jos kunigėlis sužinojęs, kad 
“bedievių” parapija 
pikniką iš sakyklos pasakė, Bet 
kad tą pačią dieną bus ir jų tautiečiui P. Petroniui pasi-'c 
piknikas, tik ne tokių, kaip rodė perdaug raudona 
bedievių, bet su šventomis 
mišiomis ir penkiais pamok
slais. Sulaukus minėtos die
nos, davatkos subėgo į baž
nyčią. Kunigėlis pareikalavo 
vežimą, sargybą, paėmė die
vą iš bažnyčios, įmetė į ra

galėjo reikalaut.. Ta gali priklauso apsvies-
paliudyt apskričio komite
tas, lygiai ir laiškai LŠF. 
sekrt. p. Neviacko ir paties 
p. Bulotos.

5) p. Tautietis sako, 
buvo susitarę keli geri 

įsai ir laukę ar neįžeis 
kuomet kalboj p. Bulota S. Valstijų | 

■vėliavos ir ar neatkalhinės
To tai nepa-

ir tik per darbštesnių lietu- 
,viii pasidarbavimą atgavom
teises i)’ vėl kalbėti. Jeigu 
būt snausta, tikrai būtų 
kun. Dumčiaus žodžiai išsi
pildę: “Nekalbės daugiau 
čia Mockus nei jam pana
šus kalbėtojai, nes man pa jLirikrvičia, P. Sipavičia, J. 
sisekė sustabdyti prakalbas švinkimas, J Kazlauskas, A’, 

'su pagalba gerų vaikrnų.” Tarvainis, S. Babravičia,
( \-pra^k vyčių). Bet kada Latvinas, J Repkevičia, 
pasirodė ir vėl kun, Moc-i Vabalas, J. Žukauskas, 
kus svetainėj^ tai jau nie- Jokubonis, J. Labi

N. Cipunėlis. ko negelbėjo bėgiojimas vy- 
____ čių ir kun. Dumčiaus po vi- 

ROCHESTER, N. Y. 'sas, >'žkamPe.s stabdymui 
’ _ prakalbų , ir jo pranasavi-

TMD. 53 k.^prigulėjo prie mas pasiliko muiline pūsle, 
komiteto, kuri greit pranyksta ore.

Taigi ir dabar aidui at
simušus į Minersviliečių au-^Jna, K Gerulaitis, 
sis, kad kun

rengia vietos L. š. F. ]
Širvydinio typo:

sy-

N

Binghamtoną. Pasirodo, jog mane, kad vienas neap- tokia pai uja buvo, 
’ TT 1 ' 1 ’ , saky-!na apsiriko, nes p. Bu-

1 ‘ , kaip apie S. V. vėlia-
ren* handle.” Aišku, kaip apie|va npie pilietystę ne-

Minėtos korespondencijos
,cia, tik sako: “Rengkit, męs (ištrauka, ] ,, - - -

Tas viskas parodė. ]
, nors to-

kiu dalyvauti su socialistais. reikia auku 
Jis griežtai pareikalavo pu
se pinigų siųsti L. G. ir A. F.

Nesenai įvykusioj LŠF. 
konferencijoj TMD. 52 kp. 
delegatai reikalavo pusę 
pinigų siųsti L. G. ir A. F.

ležuniutė, P Juozapaitis, K 
Gečas, A. šešlauskas, T. Mi
liūnas, J Vitčiulis, Ch. Ba
lanas, J. Gerdauskas, J Jo- 
sis, V Mainauskas ir V Je- 
sulaitis — po 50c.; L Kar- 

" ~ ‘ , J Jek-
. Mockaus by- Manskis, B Prapiesčius, S. 

subruzdo Sukaitė, P. Jakubaitis, A V. 
rinkti tarpe savęs darbšte-i Didukevičia, A Kragas, M. 
sni draugai. j Gaidemauskas,

Aukavusių vardai: ------
2d. rugsėjo per susirinki- Aliukas 

mą S. Šviesos dr-stės

A. Kiudul, 
! M Ašmauskas, J Ulvičia, J 

A Mažiulis, P. 
su. Bukis, ir A Alukonis

(25 c. Nežinomas, P Palionisis naznycios, pnete į ra-(pinigų siųsti L. G. ir A. h. rinkta* Iš dragystės iždo c- nežinomas, r 
kur p Tautietis ,ti;s, pats atsisėda su sargy-, priešingai, jie grasino atsis- pasWrta $10.06; aukauta po 1><> 10 e: Viso $56.20.

I ?ii l/\f n n t v» vi «i x t r» i * v •> . 1 ► 1 _ * .. z • T X T.*^ • 1_______ ' * ijkalba, būk p. Bulota parei-ba ir nuvažiavo į parką.. kirti. LŠF. nesutikus, tau- 50c — J 
kad kalavęs $25 už dieną, atsi-1 Davatkos pamatę, kad die- tiečiai atsiskyrė, pasidalinę Savukynas 
to- spausdino net ir “Darb. Bal- vulį išvežė į parką ir jos dabar ižde esančius pinigus. x;us X

leidosi bėgti. Pirmiausiai Tautiečiai rodos/gaus 
buvo sutvarkyta, kad nie- dol. Tai dabar ir pas mus 

Darbi- |^as i Parką neįeitų be įžan- bus aiškios trįs sriovės.

K a dabar mano tie, kurie

sas” 32 numeryje.
Manau, kad šio mano pa-' 

aiškinimo, užteks ir “’____  ,
ninku Balsui” ir tikiu jog gos- jau atliko, tai 
“Darbininkų Balsas tą iš-i 
trauką su noru atšauks.

K. A. Karsokas. Augiausiai• • zz

susaugotų nuo tokių ’špo- bar 
su.”

“Aušros” choras jau pora 
mėnesių, l:--.p ne<nuo ja. 
Per vaviros karščius laini- 
jiH'kai .’Iš josi, o dabar įieš
ko mokytojaus ir nori vėl

ausys rausta.
Vaidotas.

PITTSTON, PA. 
Paaiškinimas.

Vienybėje Lietuvninkų” 
N r. 31 tilpo korespondenci- 

pradėti energiškai darbuo- ' ja iš Wilkes-Barre, Pa. p. 
tis. Geistina, kad kas iš Tautiečio apie VII SLA..ap- 
“Laisvės ’ skaitytoju, gal n-1 skričio “Lietuvišką Dieną”, 
tis vesti chorą, ’ atsišauktų kurią p. Tautietis pavadino 
pas sekretorių: J. Jankaus- s;™™™ ”
ką, 14 Glenwood avė., Bing
hamton, N 
JJnti mokint’ chorą r ______d
kanti koki cLrbą čeverykų viską Dieną 
išdirby .P* j e 
uLsiėm’mų.
dferbų.

VII apskr. SLA. vice- 
pirmiriinkas.

Nuo red. — Ši kores- 
pondencija-paaiškinimas bu
vo pasiųsta “Vien. Liet.” 
bet ji atsisakė talpinti, todėl 
duodame vietos “Laisvėj”.

(prasidėjo ceremonijos ir 
“pamokslai”. Suprantama, 

1 kliuvo bedie
viams ir “cicilikams”. Kada 
viskas užsibaigė, tai žmo-' rengiamos apkalbėjimui 
nes klausinėja, kur dievas “Lietuvių Dienos”, bet iš-1 
per visą laiką buvo, kad tikrųjų, tai šmeižimui LŠF. 
parke niekas jo nematė? Jr socialistų. Ypač tuom pa
vieni sako, būk augštai me- sižymėjo tautiečių orakulas 
dy tupėjęs, kad gavus tyro p. Petronis. Jis sakė, kad 

prie LŠF. daug grupų pri
klauso, bet visos esą tų pa- 
čių Jurgių rankose (šu

K. I Naugatucke, piknike au
kavo : M šalčius — $1; A. 
Piščikas ir K. Žiūraitis po 
50 c. Smulkiu 60 c. Viso 
$2.60.

DLK. Keistučio draugystė 
iš Norwood, Mass. —$5.00; 

, J. Vitkaus- J. Jagminas ir M Titiškis iš 
kas, F Žagavinskas, J Puo-' Chicago, — po $1.00. Viso

Y. Vabalas.

— J. Sabaliauskas,
, M. Tamulevi

čius, A. Arbašiauskas; po 
25c., — J Bagdonas, V Ra
manauskas, R Maražas, V. 
Bindokas, V. Krantauskas, 
J. Kušlikis, V. Arenskunas,

28 d. rugp. TMD. 52 kp. Išganaitis,
ii ALTS, 21 kuopa surengė [_
jau ir prakalbas. Nors kaip džiunas, J Žeikus, V. Šniulk- $7.00.

.jie garsino prakalbos buvo štys, J. Jakimavičius; po i rnnmomnc’ nnVal hmi mni

.“Tautiečių išvažiavimas.
Kadangi minėtoji p. Tau-

Ypata, gd- tiečio korespondencija apie 
mo-|VII SLA. apskričio “Lietu- 

„u., yra perdėm
gauti melaginga ir kadangi ne 

ia ir kitokių vienas “V. lietuvninkų” 
| skaitytojas likos suklaidin-

& Ja»—nla. tas ir p. Bulotos geras var-

RUMFORD, ME.
Mūsų vyčiai darbuojasi. 

27 d. rugpjūčio, ant farmos, 
buvo manebrai vyčių pulko. 
Išsyk nieko ypatingo negali
ma buvo patėmyti, nes “a- 
municijos” neturėjo. Bet 
kada iš miesto atvežė amu
nicijos, tai vyčiai ir vytelės ( Tai matot, kaip “švento- 
griebėsi už darbo.

VySių Generolas. elgiasi

oro, nes dar pirmą svkį e- 
sąs išvežtas į parką, kiti tvir 
tina, būk per visą dieną 
vandeny buvęs, nes pirmą 
svki gavęs progą pasimau
dyti ir tt. Bet už vis labiau
siai davatkos susirūpinę, 
kad kunigėlis dievą nuvežė 
į toki parka, kuriame tik 
velniai vaikus peri ir viso
kie bedieviai slankioja.

tronis per visą savo prakal
bą melavo, tai čia jau tik
rą teisybę pasakė. Bet aš 
manau, kad Petroniui Čia 
nelabai smagus faktas. Rei
škia, prie LŠF. priguli to
kia didelė draugystė, kaip 
DLK. Gedimino, “Aido” 
choras, Kriaučių unija, LSS.
7 kp. ir kitos mažesnės gru-

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINI TOSE GUBERNIJOSE, 

KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI. 
I

Per mūsų bankų galite pagelbėti savo giminėms bei pažįsta
miems užimtose vietose vokiečiais. Męs turime

Sutartį su Vokietijos Banka
Kertine, todėl galime persiųsti pinigus j tas vietas ant sumos n«- 
aug.šėiau 800 markių (apie F 25 rubliai).

MŪSŲ BANKAS PO NUOLATINĖ VALDŽIOS PRIEŽIŪRA, 
TODĖL TAVO PINIGAI G V A R A NTUOTI.

Norėdami gauti daugiau informacijų kreipkitės ypatiškai ar rą
žykite laiškų pas

HENRIKAS C. Z ARO, Bankieriui
Metropolitan Saving Bank Building

No. 1 Third Ave. cor. 7th St, New York City
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JUSTINO TUMĖNO

sti ?

ta?

princi-

žinoti ir
226

M

•iųskite

(

Mass.

boil Nematantis gyvenime tik
randa iekvienas savo-

— Greitu laiku ir aš jo pė

R. GAYSON & COI

jau i mačią

valdiškus pinigus ir nusižu-
MurketČIA GALIMA UŽSIRAŠYTIfe

Pati:— Matomai buvo ve- KANCIERIUSJOKŪBAS

ištikima. CAFE

p.
95

didžiausia 
receptai 
daktarų.
aptieka 

valstijoj.

TEISINGIAUSIA ir GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

Sutaisau receptus eu 
atyda, nežiūrint, ar tie 
Lietuvos ar Amerikos 
Tai vienatinė lietuviška 
Bostone ir Massachusetts
Gyduolių galit gaut, kokios tik pa
sauly yra vartojamos. Galit rei
kalaut per laiškus, o aš prisiųsiu 
per

Gyvenimas, —tai kančios.

KĄSNELIAI

ORAKULO ATSAKYMAI, ką sakyti, tuojaus p ras 
_ lino.

Klausimas:— Gerbiamas 
Orakule! Aš tave vadinu 
‘‘Indu Išmintybės”, nes tu 
visuomet atsakai į visokius 
klausimus. Todėl tikiu, kad 
atsakysi ir į šiuos mano 
klausimus:

1) Kas tai v ra meilė?

neperžengti meilės 
pu?

5) Kas reikia 
kaip reikia elgtis, 
pus absoliutišku inteligen
tu? F. K.

LAISVĖS
KALINYS

LIETUVIŠKA APTIEKA
Siuomi pranešame, kad gavome daugybę daiktų, reikalingų šiam 

sezonui. Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiekų, galim* 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi šito
kių vaistų: 1) M1XTURAS, labai geras nuo kosulio vaikams ir dide
liems, bonka 25c. ORRAPH’AS, Linimentas dėl reumatizmo. Bon- 
ka 25 ir 50c. 3) Tikra lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir 50c. 
ŽUVIES TAUKAI, reikalingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 5) ĮVAI
RUS VAISTAI DĖL ATAUGINIMO PLAUKŲ ir TONIC’AS. 6) 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonos, perfumos ir 
visokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas dėl vi
durių. Bonka 60c. Kraujo Valytojas — bonka $1.00. Mūsų aptieko- 
ne kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atsilan
kyti. Visas persiuntmo lėšas apmokame męs. Siunčiant laiškus, 
galima siųsti pinigais arba stampomis.

I. SHAPIRO, Lietu vilkai Aptiekoriui
ill So. 2nd Street, kampas Union Avė

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

Atsakymas:—Meilė., mei
lė, kaip čia tau pasakius, y- 
ra toks daiktas, kuris nema
tomas, bet apčiuopiamas ir 
žmogų traukia prie savęs 
nei kiek nemažiau, kaip ka- 
nauninka Olšauską makaro
nai, Karužą kontraktas a- 
pie pristatymą 5,000 darbi
ninkų į Franciją amunici
jos dirbimui ir tam pana
šiai

nusišovė nežinamos ji 
dailus vaikinas. Jis paliko 
rašteli, kuriame rašo, kad 
nieko nekaltintų už jo mir
tį, nes jis pats nusišovė.”

Mergina, perskaičius šią 
žinutę, sušuko:

“Tai meilė! Jo mylimoji 
jam buvo neištikima, su 
kitu susidėjo!

Pirklys:— Tai kvailas, su- 
bankrutijo ir nusišovė. Jei
gu gudrus, tai pirmiau su- 
bankrutyk, o paskui bandyk 
gyventi.

Rami parko lankytoja:—;

amži neisiu
Studentas:— Neturėjo kuo 

už mokslą užmokėti, darbo 
nesavo. tai ir nusižudė.

ei

Fysime, tūli kunigai supran
ta meile užlaikvme taukuo
tu gaspadiniu, tūli vaikinai 
supranta meilę prisiglaudę 
prie mėlynakių, kuomet tos 
užvažiuoja per žandą ir tt. 
Nežinodams tamstos skonio 
ii palinkimų, negaliu ir at

(Jomis paseksiu.
Kunigas: —Tai buvo neti- 

i kūlis. Išsižadėjimas švento 
tikėjimo, prapuldei žmones.

Jauna našlė:— Jeigu aš 
būčia su juomi susipažinus,

sakyti. Dėl visko patariu tai ir nuo saužudystės bučia 
ant gatvės pabandyt kokią sulai! ‘ 
nors mėlynakę apkabinti ir Vic 
pabučiuoti, jeigu ji tau drož — D; 
į žandą, tuomet jau suprasi'įeina.

3) Tamsta nepaaiškini ko
ki inteligentą—amerikoną, 
ar europieti? Amerikonas 
inteligentas dėvi paraitotas 
kelinias, nuolatos stovi ant

mula tabaką. Europietis 
vaikščioja pasipūtęs ir daug 
kalba apie po] 
nieko nežino, arba 
sakius, daug apie 
nantis, bet nieko 
tantis.

geriau pa 
save ma- 
nesupran-

4) Apsisaugoti, kad tas
viskas, ką papildai arba at
lieki, laikui bėgant i viršų 
neiškiltų. *

5) Pasiraitok kelinias 
augščiau kelių, atsistok ant 
kampo gatvės, įsidėk i bur
ną pusę svaro tabako, 
krimsk ją ir skersai gatvę 
spjaudyk. Jeigu praeiviams 
ant kupros neužspjausi, 
tuomet galėsi būti absoliu-

Jis suprato.
Susitinka buvęs socialistas 

savo pažįstamą ir sako:
— Ar tu vis dar priguli 

prie socialistų?

— Palauk, palauk, dar esi 
kvailas, tai priguli. Aš irgi 
tokiu buvau, 
giau suprasi, 
si.

kada tamsta

Bet kada dau- 
tai neprigulė-

— Reiškia, 
prie socialistų neprigulėjai, 
tai kvailu buvai, o kaip pri
sirašei, tuomet ir proto dau
giau įgijai? Ar ne taip? — 
atsakė socialistas.

Buvęs socialistas pradė
jo mikčioti ir neturėdamas

šitas veikalas turi rastis kiekviena 
inteligentiško darbininko knygynėlyje. 
Autoriaus vardas patsai už save kal
ba. KAINA 30 centų. Kreipkitės | 
“LAISVĘ”, 183 ROEBLING STR., 
BROOKLYN, N. Y.

Sąmoninga gaspadine 
Visada turi savo namuose buteliukų 

D-ro Richter lo

PAIN-EXPELLER
Neabejojantis būdas įtrinimui nua- 
skaudėjimo Reumatizmo, pcrsišal- 

diino, išsinarinimo ir tt.
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ”
25c. ir 50c. buteliuką* viso** aptiekei* arba 

atsčiai nuo
F. AD. RICHTER & CO. 

74-80 Washington Street. New York, N. Y.

J. DANDERIO
VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ 

ČEVERYKŲ IR 
DRABUŽIŲ

Temykite LIETUVIAI!
Kurie turėjote arba turite gimines gubernijose 

užimtose vokiečiais.
JEIGU JUS NORITE SURAST SAVO GIMINES, IŠBĖ

GUSIUS į gilumą RUSIJOS arba PASILIKUSIUS gyvent LIE
TUVOJ, NELAUKIT, BET TUOJAUS KREIPKITĖS PRIE 
MANUS. Taipogi per mano BANKAS galit siųst pinigus savo 
giminėms gubernijose, užimtose vokiečiais ir j VISAS DALIS 
SVIETO, ir RUSIJOS KAREIVIAMS, PATEKUSIEMS AUS
TRIJOJ AR VOKIETIJOJ.
PRIIMU PINIGUS TAURINIMUI ant 4% metama nuo šimto.

MANO BANKA RANDASI PO PRIEŽIŪRA VALDŽIOS 
STEITO NEW YORK, užtat jūs pinigai gvarantuojami.

PARDUODU farmas, lotus ir namus. PADARAU IR UŽ
TVIRTINU visokius dokumentus-raštus ir TšJIEšKAU DALIS, 
F AI IRAU iki Df AUDIMUS (Insurance) gyvasties, nuo ug- 
ūi tl t t. ’mRANDAVOJU BAKSUS LAIŠKAMS — 
G ROM ATOM S.
GENERALIŠKA AGENTŪRA LAIVAKORČIŲ—ŠIPKORČIŲ.

Kas nori parsitraukti savo gimines iš seno krajaus, arba 
važiuot Lietuvon, lai kreipiasi prie manęs, o bus užganėdintas.

VISOKIOS RODOS—PATARIMAI DOVANAI.

BANKER JOHN KOVACS
1 oix 1 Filia: 155 CLINTON AVISC Grand Street, maspeth, l. i. n.

NEW YORK, Borough ef Brooklyn.

M

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ.

Telephone Yardo (SI er Iii

TIKRA LIETUVIŠKA A PTIFlf A
CHICAGOJE Ari llLIk A

Męa užlaikome kuogeriaualua vaistąs. Su didele atyda iipHdcaa 
receptas kaip Amerikos, taip ir Earopos daktarų. Patarimas pa? 
laiškus suteikiam dykai.

> Savininkai ir Provlsoriav
F. A. JOZAPAITIS

IMI SO. HALSTED STREET. CHICAGO, ILL.
Gyvenimo Telephone Drover 7781.

■ ■ n ■/ n | n nereikia jieškotiIwl 11 % I II mes nurodome Kaip lengvai išmokti anglį
hW| II ją I II kalbą, aritmetiką ir lietuviu kalbos gramatiką sava afr
■■■ “ ■ • ■■ muoseliuosame laike. Visi išmoksta. Nurodymai lt

knyga DYKAI. įdek stempą. Adresas s
' LIETUVIU KORESPONDENCIJINE MOKYKLA. 2019 Le Moyne St. CHICAGO

,tai nusižudymo prie-

•A A

gis paveikslėlis parodo du britų kreiseriu, kuriuos paskandino šiaurės jūrėse vokie
čių submarinas.

BIZNIERIAI, GARSINKITIES “LAISVĖJE”!

V
■'f

Savininkas 12 metų praktika
vęs čeverykų dirbtuvėje ir turi 
puikų patyrimą.
PUIKIAUSIOS RŪŠIES 

UNIOS ČEVERYKAI.

expresą.

K. SIDLAUSKAS, 
Aptiekorius ir Savininkai 
Broadway, kam p. C Street

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. So. Boston 21014 ir 21013.

AR TURI TĄ NAUJĄ 
KNYGĄ APIE LYTIŠKĄ 
GYVENIMĄ!

J ei dar neturi, tai pasiskubink gau
ti, nes knyga gali greit :šaibaigt.

Apie tos knygos naudingumą pa
klausk tų, kurie jau ją turi.

Knygos vardas
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 išsivyaty- 
mas, jų veikmė ir svarba visame mo
teries ir vyro gyvenime; apsivaisini- 
mas; vaisiaus augimas; nėštumo hy- 
? i jena; motinystė ir jos hygijena.

aipgi aprašoma lytiškos ligos, aavi- 
žagystė ir daug kitų įdomių dalykų.
>Knyga turi 120 pusi, ir papuošta 

paveikslais, kurie palengvina aprašo
mus dalykus suprasti. * .

KAKNA 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, 216 puslapių, knyga, 

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

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

WATERBURY, CONN.
LIETUVIŠKA
MUZIKOS

Konservatorija
Geriausia pirmeiviška užeiga 

pas

GEO LASKEVIČIĄ
771 BANK ST., Tel. 964-3

W A TE R BURY, CONN.

APDRAUDA
(INSURANCE

Biznių visokios rūšies pardavi
mas ir pirkimas.

PATARNAVIMAS VISOSE 
KALBOSE.

Kreipkitės prie

B A LTRE N A S, M en ad žeria.
BANK ST., Room 7
WATERBURY. CONN.

Paktle- 
vingua pri
imam ko- 
nogražiau- 
sial ir vi

sados 
teisingą

TEISINGIAUSIA UŽEIGA
253 WYTHE AVE., kanip. North 1st 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone Greenpoint 6311.

395 Broadway,
So. Boston, Mass.

Muzikos m o k s 1 a s 
vėl prasidės 10 dieną 
rugsėjo ir eis kaip

metus.

NEWARKO
AKUŠERKA

Pabaigusi hnperatrici Marij A- 
kušerkų mokyklą Peterburge ir 
Dipliomuota New Jersey valutl- 
joj. Turi puikiae paaekmea 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi gerai apsipažinua su simpto
mais visų moteriškų ligų ir rei
kalui esant, galite gauti patar
navimą.

O. STROLIEN8
Jauniškaitš

319 Walnut St^NEWAH, N.J.
_ , . 8052Telefoną.

LIETUVIŠKA

APTIEKA
LIETUVIŠKA

Žemiau paminėtas gyduoles galima 
apturėti per pačtą:
Nuo Reumatizmo ...................... 11.00
Kraujo Valytojas .......................... 1.00
Vidurių Reguliatorius .................... 50c.
Trojanka ............. 25c., 60c ir $1.00

Ir visokias kitokias gyduoles nuo 
visokių ligų, kurios Čia dar nepaminė
tos, galima gauti per pačią.

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenui

BROOKLYN, N. Y.

AR VERTA BŪTI TEISINGU?
Visada yra žmonių, kurie stengiasi 

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

Jeronimas Savanorolla.
Kas nori žinoti apie teisingo žmo

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

KAINA TIK 25c.
Reikalavimus ir pinigus 

šiuo adresu:
J. STROPUS,

6 Loring St.,
So. Boston,

DR. LA. LEVITT
SURGEON DEN TĮSTAS

Skausmu dantų sustabdau 
antsyk. ištraukia be jokio 
skausmo. Paklauskite, 
pan mane dantie taisė.

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

daktarai

Matulaitis
419 BOYLSTON ST., B0ST0N.MAS3

Netoli didžiojo miesto knygyno.
Offiso valandos: nuo 10—12 valandoa 

Nuo 7—9 vai. vakare 
šventadieniais nuo 10—4 po piet.

JUS GALETE ISAUGIT1
PLAUKUS

PASEKMINGAS, 
MOKSLIŠKAS 
GYDYMAS DYKAI 
DEL VYRU IP 
MOTERIŲ. K. Hensas

Ar slinka jums
Ar pražilę tusu 

užkristi kokias 
limpami Jie?

Ar randas pluiskotes

l’arašita europis garsingo specialisto, 
kurioje randas i\airius žinios;

Gražybe plauku.—sudėjimas plauko ir 
odos gaivos. Priežastis slinkimo plauku

plunka! ?
plaukai nuo metu? Ar 

nors ne sveikumais ir

>žas odos galvos? 
plikti .'
iu pasakytu ligų, 
jos. l'žsakykete 

iluoslrota knygute jusu piigvmtą kalba:

CAFE IR POOL ROOM 
linksmai laiką praleist.

Tai yra geriausia vieta

K. HENSAS
‘ 69 Gold St.,

BROOKLYN, N. Y.
Telephone Main 7629.

ginti plaukus.—Ir kaip tai i penkius sava- 
tis turėti gražius plaukus.—Žili plaukual. 
— Burzda.—ir dekavoiies nuo užganeuintu 
kllętu.

GYDYMAS DYKAI.
^lęs galonu* pertikrentl kiekviena, kad 

gyduoles CA1AACI KA sulaiko slinkimą 
plauku prašalina plaiskotes ir augina gra
žius plaukus U* 10 centu arba krasoa 
markėms prlsiustus sykiu su Jusu antrašu. 
Męs išsluceme kiekvienam dolerine dėžutė 
Calvacura—os N. 1 ir knygute “Teisybe 
Apie Plaukus.” Išplaukėte žemiau atspau
stą kuponą ir siuskete šianden.
Union Laboratory, Box 545, Union, N. Y. 
UNION LABORATORY,

Box 545, Union, N. Y.
Siučlu 1 dedamas 10 ęentu del apmo

kėjimo ka£tu persiutlmo, meldžiu Išsiųsti 
man tolaus jusu dolerine dėžutė Calvacura 
N. 1 ir Knygute ' “Teisybe Apie Plaukus." 
LPasiuskete sykiu kuponą su jusu antrašu.)

PARMOS.
Vienintelis pardavėjas že

mės ir ūkių, kuris rūpinasi 
savo tautiečių gerove ir pi
giau galima pirkti, negu 
nuo ko kito. Duodu 
visokias rodąs, patarimus 
ir prisiunčiu didelį katalogą 
fermų dykai.

M. WALENCIUS 
P. O. Box 4, 
Scottville, Michigan.

oEonaHnHoi

GERIAUSIOS FARMOS.
Pirkite pas mus farm s did*i>u- 

sioje Lietuvių Farmerių Kolionijoja 
Amerikoj. Ta kolionija y a mūsų už
dėta 1905 metais, ir jau apgyvendino
me su 360 lietuviais farmeriais. Męu 
esam seniausi ir didžiausi farmų par
davėjai lietuviai Amerikoje. Męs 
parduodame teisingiausiu būdu, iŠduo- 
dam pirkėjams warant uotus popierius. 
Deeds ir čystus Abstraktus be jokių 
extra mokesčių. Męs turime Šimtus 
visokio didumo farmų parduoti: iš
dirbtų, su užsėtais javais, su sodais 
ir budinkais. Žemė derlingiausia: 
lygi, su juodžemiu ir moliu, ir molis 
su gera smielžeme. Geriausia žemė 
dėl visokių javų, daržovių, sodų, pie
vų ir dėl ganyklų. Turime daug"Že
mės neišdirbtos, geros,kuri parduoda
ma visokio didumo plotais, pigiai, po 
$6.00 akeris ir brangiau, ant lengvų 
išmokėjimų. Kiekvienas gali tokios 
žemės pasiimti, ir dirbdamas mieste 
išmokėti, į ydamas tokiu būdu ge
riausią farmą. Pasiskubinkite nusi
pirkti žemės nes ji greit eina bran- 
gyn. Atvažiuoki* p«s mus, męs už
tikriname jus, kad surasit farmų pa
gal savo norą, ir už ką būsite mums 
dėkingi. K vie 
bininkus
gražiam^ ir sv ikame kraŠt . kur yra 
pilna apli ik vaikams mokyklų, baž
nyčių, geležinkelių ir gerų žvyruotų 
kelių, ap' 'nkė pirklybinio miesto 
Scottville’ės ir pačtavo miesto Lu
dington, Mich. Nusipirkite mūsų ko- 
lionijose farmas, ir jums taip pa
tiks ant mūsų f .rmų, kad apie mies
tą nei pamislyti nenorėsite.
site ant farmos e 
gyvenimą; trumpu 
išsimokės visokias 
site j kelis metus 
riais. Rašykite tuoj, gausite Lietu
vių Kolionijos mapą ir farmų kata
logą dovanai. Tik jdėkite už 4c.

Tikras adresas: v

A.KIEDIS & C0
REAL ESTATE

Peoples State Bank Building
SCOTTVILLE, MICHIGAN.

ime visus miestų dar- 
ir bi nierius apsigyventi

Tu ri
ll užtikrintą gerą 
laiku farma pati 

skolas, ir jūs lik- 
turtingais farme-
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K UK ARDA S, “BADGES”,

Mokslo Nereikia Jieškoti
Dėlto, kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglų kalbą, aritmetiką it 
{lietuvių kalbos gramatiką savo namuose liuosame laike. Visi išmoksta. 

Nurodymai ir knyga DYKAI. įdėk stempą. Adresas:

Lietuviu Korespondencijiue Mokykla, 1327 N.RobevSLChicafi

Bedford Ave., Tarpe l-r*« Ir 
l-Tioi gatvių.

HKOOKLYN, N. T,
Kalbami lieti vilkai.

e ’ f
\ .-r... ;

Ill.

111.

Ill.

Me

Ave.

Nusipirk gerus ir tvirtus čeverykus

LIETUVA

SEVERAS GOTHARD OIL

DL_

ke-
1314 E.

10.
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LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ MIR-

Pa.

Kaina 2«<medžiagos,
Pa.

Pa.

Pa.

Pa.
1B«

Pa.

P*.12

F.
P*.

Pa.

Pa.

2
St.

3

4
Pa.

5
Pa.

7
Pa.

PERSKAITYK! 8
New York City.

Brooklyn, N.

71—78

J.

Akušerka st.

v

fe

Pa.

Pa.

Parašė K. Ja- 
yra labai sma-
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Mažiukna 
Pittsburgh, 
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Pittsburgh, 
Komisija:
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113, 
Pa.

A. Plėštis, P. O. Box 
Park, 111.

Pa. 
pri-

Mtt

M

Rk.iilv kito
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Fin. raštln. W. Btrumili*,
1814 So. 50th At*., 

iždininkai F. Lipinėki,
P. O. Box 1109,

st.
30

liet. Šviesos draugyste 
ANSONIA, CONN., VIRŠI

NINKŲ ADRESAI.
Pirmininkas A. Mureika,

113 Liberty St., Ansonia, Conn.
Vicepirmininkas J. Mockaitis,

P. O. Box 128, Ansonia, Conn.
Nutarimų raštln. S. Tiškevičius,

P. O. Box 176, Ansonia, Conn.
Finansų raštininkas P. RagoUHs,

yra kiekvienai šeimynai reikalingas vaistas. Nė
ra tos dienos, kad neprisieina vienam iš šeimynos 
narių tokį vaistą vartoti.

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

Pirmininkas V. Januška,
382—29th St., Brooklyn, N. Y.

Sekretorius Aleksaitis,
183 Roebling St, Brooklyn, N. Y.

Kasteriu* S. Pavalkis,
87 Stagg St., Brooklyn, N.Y.

Chora radijas L. Ertmihaa

kuria yar p* kaucija

h-Aw'--

Sta.
Pa.

P

324 Berriman St., Brooklyn, N. Y.
Repeticijos atsibūna kas pėtnyčią, 

Sokolų svetainėj, 190 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. Pradžia 8 vai. va
kare.

šeimyniškas linimentas per pastaruosius 
metus ir jo vertė neapibranginta norint 
turėti palengvinimą nuo

DYKAI!
Naudingas dėl visų, kurioj atra- 

git didelę dovaną. Rašykit tuoj.
A. K. C. Maigia Co., 

125 E. Main St., Amsterdam, N. Y. 
63-73

m

DRAUGIJOS
KURIOS APSIRINKO “LAISVĘ” 

SAVO ORGANU:

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

Maršalka:
676, Melrose

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

Pabaigų*! kurią Woman* Medicai tg 
College, Baltimore, Md g

Pasekmingai atlieka savo darbą prie S 
gimdymą, taipgi suteikia visokias rodą* Ir 5 

elb* In vairiose moterų ilgose. £
IPnP 6 Lorlmit.: J
IvllVf .r*i p, |r st*, g

SO. BOSTTOIN. MASS. J

"Si'vpros Cornurdiškas Aliejus pasirodė labai veiklus, 
ris tur'jo diegiančius skausmus kojos", bei pradėjus vartoti 
tliardi>ką Aliejų skausmas pradėjo mažiulis ir kol suvarlo- 
burkos, tie skausmai visiškai išnyko.’'
John Mikuiastik, R. F. 1). 1, Box 9*>, Iron Mountain. Mich.

Reikalaudami knygų adriinoldt 
taip:

(laukite Scveros Preparatus nuo savo aptickoriaus. Negalint gauti, už- 
;yk tiesiai nuo niųs. Neimk kitokių vaistų bei užvaduotojų!

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.

AMALGAMATED CLOTHING
WORKERS of A. PRASER1Ų 
58 SKYRIAUS KOMITETAS:

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

Protokolų raštln. J. A. Bekampis,
183 Roeblng St., Brooklyn, N. Y.

Finansų raitininkas VI. Jiečius,
67 Stage St., Brooklyn, N. T.

Udtefnkaa Kasfaniaras Šimkus,
iSS Larlmar St, Brsaklya, N.Y.

Dabarties” žinomis, Prū
sų Rytuose esą sunaikintai 
24 miestai, apie 600 kaimų,, 
300 dvarų. Esą sugriauta ar 
pagadinta 34000 triobų. Už
mušta ar sunkiai sužeista 
2000 žm. Rusuosna esą iš
tremta 10700 žm. Iš lauki
ninkų rusai rekvizavę 135.- 
000 arklių, 250.000 galvijų, 
200.000 kiaulių, 500.000 avių, 
10.000 ožkų, 600.000 vištų ir 
50.000 žasu. v v

Iš Vilniaus lietuviu 
gyveninio.

Neseniai vienas vietos vo
kiečių laikraštis “Zeitung 
der 10 Armee” (žr. N r. 28 
ir Nr. 30), pranešė mums, 
ka rusu laikraščiai rasa da
bar apie Vilniaus gyvenimą. 
Pasak jų, miestas labai iš
degęs; nudegę beveik visi 
mediniai namai. Mieste esą 

 

lab^riu^’amu, žmonės 
Ii a maiš 
pas mus bebuvo, nei žmonės 

 

maišto nehiano kelti...

Vokiečiams labai įdomi 
lietuvių liaudies dailė, ku
rios dirbiniai jau ne karta 
buvo giriami ir aprašinėja
mi vokiečiu laikraščiuose. 
Dabar ketina sutaisyti dar
gi dailės pramonės parodą, 
kuri duosianti progos vo
kiečių kariuomenei pažnt. 
lietuvių dailę. Vilniuje lei
džiamasis 10-sios armijos 
laikraštis ketina tuo tikslu 
po kelių savaičių apžvelgti 
lietuvių dailės pramonę. Mi- 
i ėtojo laikraučio redakto
rius Kurtas Vinter’is jau 

.yra susitaręs su Lietuvos 
liaudies ir dailės žinovais ir, 
jiems padedant, tikisi gauti 
atatinkamos 
Šiaip žmonių,
šiton parodon pristatyti lie 
tuviškų audinių (žiurstų, 
juostų, kaspinių, pirštinių), 
lietuviškĮu žaislelių vaikams 
arba paveikslų, prašo kreip
tis į 10-tosios armijos laik
raštį, Vilniuje, A. O. 10.

Parodos taisytojai be abe
jo malonėtų pasiskolinti 
daiktų .parodai ir iš mūsų 
skaitytųjų slugsnių. O ir pa
čių lietuvių reikalas —prisi
dėti prie parodos, ydant ji 
būtų didelė ir įvairi ir paro
dytų tikrą lietuvių dalies 
gražumo ir puikumo paveik
slą. Susižinoti su 10-tosios 
armijos laikraščio redakto
rium galima per apskrities 
viršininkus arba per vietų 
vyresniuosius.

(“Dabartis”)

PARSIDUODA SALIUNAS
Biznis gerai išdirbtas (į 

savaite padarau $300-400). 
Lietuvių apgyvento] vietoj.

Martin VViakis
6 Fleming avenue, 

Newark, N. J.

GERAS 
LINIMENTAS

Iždininkas J. Valaitis,
11 Oak St., Ansonia, Conn.

Knygius O. Radzevičiūtė. |
264 N. State St., Ansonia, Conn.

Knygiaus pagelbininkas A. Yakštys, 
103 Liberty St., Ansonia, Conn.

Knygiaus raštininkas P. Labanauskas
491 Main St., Ansonia, Conn.

Galima gauti šias knygas:
Ženyba ir žmogaus gyveninio sie

kinys ..............................
Paslaptis ........................................
Gyvenimo Banga .........................
Revoliucijos Atbalsiai .................
Kontrobandninkai .........................
Išvogimas iš Paviako 10 kalinių 
Pileniečiai ......................................
Rutvilė, Žemaitijos mergele .... 
Iš dvasiškų tėvelių gyvenimo ... 
Šeimynos istorija .......................
Socijaldemokratų Mokslo Pamatai 
Prasikaltimai ;r Prasikaltėliai .. 
Steponaičio Raštai, kaina $1.00, 

parsiduoda už ...............
Darbas, kaina ..............................
Raudonas Juokas, kaina .........
Moteriškė ir Meilė .....................
Galutinis Klesų Kovos Tikslas ,. 
Draugijos ir organizmų evoliucija 
Nuosavybės išsivystymas .........
Moralybės išsivystymas ...........
LEKCIJOS APIE ATSKYRIMO 
ŽENKLUS. Parašė A. Montvi- 

das. Tai yra parankiausias 
vadovėlis išsimokinimui tei
singai statyti ženklus rašte. 
Daug lietuvių moka rašyti, 
bet labai mažai yra tokių, 
kurie moka teisingai vartoti 
atskirimo ženklus savo rašte. 
O nemokėjimas vartoti atski
rimo ženklų, padaro raštą b* 
vertės, beveik nesuprantamą 
kitam žmogui. Ypač šią kny
gelę patartina įgyti kiekvie
nam laikraščio koresponden
tui. Kaina tik .............

SOCIJALIZMAS — KUOMI JIS 
YRA IR KAIP JĮ IKŪNYT?

Parašė O. Ameringer, sulie
tuvino Europietis. Šią kny
gelę patartina perskaityti 
kiekvienam darbininkui — ir 
tam, kuris tiki į socijalizmą 
ir tam, kuris netiki. Kiekvie
nas socijalistas, perskaitęs 
šią knygelę, galės lengvai at
remti savo priešus. Kiekvie
ną gi resocijalistą ši knyge
lė pertikrins, kad socijaliz- 
mas—tai ne svajonė ir kad 
tik per socijalizmą darbinin
kai galės atsiekt laimę. Gei- 
s*;na, kad ši knygelė rastųsi 
kiekviename lietuvių knygy
nėlyje. Kaina tik .............

’iillJ\. Parašė V. Paukštys. Jei
gu dar ka.- nežino tų baise
nybių. kurios dedasi Rusijos 
kalėjimuose, jei dar kas ne- 
g -‘įėjo, kiek laisvės kovotojų 
žuvo ant caro kartuvių—tad 
perskaitykit šią knygelę. Čia 
jūs rasit, su kokiu žvėriš
kumu caro budeliai kankina 
nekaltus žmones ir su kokiu 
drąsumu mūsų draugai eina 
ant mirties.

GRIUVĖSIUOSE.
siukaitis. Tai 
gi apysakaitė, kuri atvaizdi
na liūdną likimą Lietuvos 
tarnaitės. Vos pražydusi,vos 
pradedanti protauti,turi žlug
ti gyvenimo purvyne. Kas 
myli skaityti gražias apysa
kaites, lai perskaito ir šią 
knygelę. Kaina tik .........

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

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

Kaina ..........................................

“LAISVĖ”
183 Roebling st., 

Brooklyn, N.
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reumatizmo, neuralgijos, niksterėjimų, užsiga 
vimų, tinimų, ištinusių gylių, sustingimo 

sunarių ir raumenų, dieglių ir skausmų.
Kaštuoja 25 ir 50 centai.

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA
JOSEPH LIPMAN. M. D..

Specialitsas Moteriškų Ilgų 
50th St., New York, N.
OFISO VALANDOS: 

vai. ryte; nuo 1 iki 2 vai. 
nuo 7 iki 8 vai. vakare;

Iki 10 
piet ir

Nedėliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs išti

riame ir pasakome visas ligas ir pa- 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusiems li
goniams parūpiname vietą, kol gydo 
si. Reikalui esant, kreipkitės, mri 
apžiūrėsime ir duosime prietelišką ro 
dą. Patarnavimas visai pigus. Neuž
mirškite mano antrašo.

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

Kalbame lietuviškai.

DRAUGIJA ŠONŲ IR DUKTERŲ, 
MELROSE PARK, ILL.

Pirmininkas K. Jankauskai,
P. O. Box 749, Melrose Park, 

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

Protokolų raštln. Alek. Morkui, 
907—22nd Ava., M*lr*se Purk.

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

K.. Gugii, 1840 S. H*lit*d SL 
Chicfcg*, m.

Vlce-Prezldent*B B. Mankui, Cor.
13th & Vinį Sts., Philadelphia, Pa. Į 

Susinešimų Sekretoriui 1) M. M J 
Rice-Herman, 140 E. 19th 8t.,

Niw York, N. Y. 
Susinešlmą Sekretoriui 2) J. N*- 
viackaa, 183 Roebling St.,

Brooklyn, N. Y.
T. L. Dundulii, B«x 511,

Wiitvill*, Ill.
Ftnanią Sekretoriui 2.) J. Staiiul*- 
vičiui, 229 N. 6th St.,

Philadelpria, Pa. 
Iždininkai K. Šidlauskai,

226 W. Broadway, So.Boiton, Man. 
Kasoi Globėjai: M. Čėsna, 56 Mar
ket St., Brighton, Maae.; J. Gegužii, 
28 W. Broadway, So. Boaton, Mail.; 
J. J. Gerdauakai, 78 Welles St., 
New Britain, Conn.; J. Jukelis, 695 
Eaat 139th St., N*w York, N. Y.

Viaus pinigus reikia išpirkti yard* 
LITHUANIAN NATIONAL RELIEF 
FUND ir paaiųatl Finansų Raštinin
kui T. L. Dunduliui, Box 511, West
ville, Ill.,
$1,000.00, • jis įrašęs i knygas pasiųs 
iždininkui.

LIETUVIŲ PAŠELPINĖS DR-STĖS 
“LAISVĖS“, EASTON, PA. 
VIRŠININKŲ ADRESAI: 

Prezidentas L. Bačkis, * 
668 Northampton St., Easton, 

Prez. pagelbin. B. Dąvidonis, 
1820 Fairow Ave., Easton, 

Protokolų raštininkas ir organo 
žiūrėtojas Alex Vituris, 

139 Bank St., Easton, 
Finansų rast. Mar. Urba,

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

1820 Fairow Ave., Easton 
Kasos g'obėjai:

A. Biga, 1021 Elm St., Easton,
A. Meškauskas, 1222 Pine St., 

Easton, Pa.
Maršalka J. Garnis,

634 Ferry St., Eatson, Pa. 
Susirinkimai atsibūna kas p’’rmą 

pėtnyčią kiekvieno mėnesio anglų so
cialistų ruime po No. 439 Northamp
ton St., Easton, Pa.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, ILL.

Valdybos vardai ir adresai: 
Pirmininkas J. Rastis, 
1330 So. Sheridan Rd., Waukegan,Ill. 
Pirm, pagelbininkas M. Ambraziūnas,

1421 Lincoln St., Waukegan, 
Protokolų Sekretorius St. Deikus, 
721 Cummings Ave., Waukegan, 
Fin. Sekretorius J. Vaičis,

1349 Lincoln St., Waukegan, 
Kasierius M. Kairaitis,

166—10th St., North Chicago, 
Kasos Globėjai: M. Rekis,
1329 N. Jackson St., North Chicago, 
Ill.
'St. Bučis, 1408 So. Park Ave.

Waukegan, 111. 
Maršalka K, Navickas,

1420 Victoria St., Waukegan. Ill. 
Pagelbininkas J. Wcrdauskix.

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

LAISVĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 
COLLINSVILLE, ILL., VALDYBA:

Pirmininkas J. čebenauskas
420 So. Chestnut St.

Collinsville, Ill. 
Pirm, pagelbininkas P. Papeika, 
424 So. Chestnut St., Collinsville, Ill. 
Nutarimų raštininkas A. Dzidolikas,

358 E. Wickliff Ave.,
Collinsville, Ill. 

Fin. Raštininkas F. Skamarakas,
416 Wickliff Ave., Collinsville, Ill. 

Iždininkas J. Willimat.
837 Central Ave., Collinsville, Ill. 

Susirinkimai būna kiekvieno mėne
sio 1-mą ir 3-čią nedėldienį, 1-mą va
landą po pietų, Sallel salėj, kampas 
E. Main ir N. Morrison Ave. Collins
ville, Illinois.

LIET. SŪNŲ IR DUKTERŲ DRAU
GYSTĖ, ROCKFORD, ILI
VIRŠININKŲ ADRESAI

Pirmininkas F. Raškevičis, 
1012 So. Main St.

Vice-pirmininkas B. Vosylius,
535 Island Ave.

Protokolų raštininkas O. Užbaliutė, 
622 Hulin St.

Finansų raštininkas P. G. Aleksynas,
Avė.1516—14 th

Iždininkas S. Buzinskis, 
719 Lincoln

Kasos globėjai:
A. Kunca, 829 Island Ave.
P. Kazokevičius, 1530 West St.
Maršalka P. Vaitkus, 415 Wall St.

Organo prižiūrėtojas:
A. Kelly, 1032 Loomis St.

Susirinkimai atsibūna pirmą nedėl- 
dienį kiekvieno mėnesio, 1010 So. 
Main St., 2 vai. po pietų.

A. P. L. A. DR-.IOS CENTRO VAL
DYBOS IR KU PŲ SEKRETO

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas J. M. Maskeliūnas 

2025 Colwell St., Pittsburgh, Pa. 
Pirmininko pagelbininkas J. A. Rūkas
3015 Stayton St., N. S. Pittsburgh,Pa. 
Centro Sekretorius J.
1111 Market St., N.S.
Centro Iždininkas K.

& Carson Sts.,S.S.
Turtų Kontrolės

Urlakis,
313 Sixth St.,

Gvarantuotas ant 20 metų 
Didėjimas kepuraitė* 22 k. ... M.01 

Užplombavimas 50c ir aagilia*, 
livulymas .................................... Iii.
Ui plombavimas sakia .............  Il.tl

Skaudantį dantį dusk ištraukti ry
la, o vakara apžiūrėt.

SANITARY DENTAL PARLOB 
307

Darau visokius Medalius Ir vi- 
i atspaudas draugystėms.

kiekvieno pareikalavimo pri- 
sampelius.

A. STRUPA8
Novelty Manufacturer

123 Ferry St., Dept. Ų. Newark, N. J.

2 31,-
* 3* 

ud

TREJOS DEVYNERfOS 
arba

_____ trejanka
r? įvairių gydanti^ tolių 5- lak»a-

Sutaisyta «u degtine arba virintu raudiniu 
yra geriausiu vaistu arba kartiu 

vynu del^skilvio.
Gydo visokias skilvio ligas, nemalimą, 
gumbą, dispepsija, išpūtimą, riemeni, 
dieglius šonuose, krutinėję ir nugaroje, 
patrūkimą, sunkumą ant krutini! ir 
visokias kitas skilvio ligas. Geriausiai 

pataiso apetitą.
VARTOJIMAS: Viena pateli fydanim 

augmenų užmerkti | viena kvorta iysto *<xruto 
ir tiek pat vandens, arba tivtrti čyatame van
denyje ir po *4 valandų gerti p® puac stflchbo 
arba mažiau.

3 £ ©.sc

F.

M.

Būk Muzikantas arbą Giedorius 
tai visiems patiksi, išsimokini- 

as ’’Notų” (gaidų) ant visokių 
įsu limentų lietuviškoj kalboj 8 
lekcijos be mokytojo kuris yma 
50c. už 1. lekciją. Visokių notų 
Knyga $1.50 parduodu už 1.00 

Q. A. BARONAS.

Kiekvienas nau
jas skaitytojas, 
kuris užslrašyi 
pas mane “Lais
vę“ ant metų ir 

užsimokės $2.50, 
tas gauo dovaną 
knygų vertės 
1 dolerio arba 
“Kardą“ ant me- 

• tų. Senas skai
tytojas, kuris at
naujins, gaui

ktTygų už 50c. Kas iš neskaitančių 
dar prisius už “Keleivį“ $1.50, gaus 
knygų už 50c., senas skaitytojas 
gaus knygų už 25c. Kas prisius už 
“Kovą“ $2.00, gaus knygų už 75c.; 
kas prisius už “Kardą” $1.00,tas gaus 
knygų už 35c., senas skaitytojas UŽ 
25 centus. Kas užsirašys “Naująją 
Gadynę”, kaina metams $1.50, tas 
gaus knygų už 50c.

Todėl visi užsiraŠykit tuos laik
raščius per mane. Tiek pat mokėda
mi gausite gerų knygų pasiskaity
mui. Būtinai pasakyk apie tai sa
vo draugui ir pažįstamui. Knygai 
duosiu tik “Laisvės“ laidos.

Pinigus siųskit šiuo adresu:
J. POCIUS 

2370 Margaret St., Philadelphia, Pa.

------------------------------- -——
DIDŽIOJO NEW YORKO LIETU

VIŠKŲ DRAUGIJŲ SĄJUNGOS 
VIEŠŲ REIKALŲ KOMITETAS:

J. Neviackas, pirmininkai
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

T. M. Lisajus, sekretorius
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 

stubos: 358 So. 3rd St., B’klyn. 
, Vilkas,

298 Leonard St., Brooklyn, N. Y.
Čižauskas,

732—8th ve., Astoria, L. I.N.Y.
Byla,

58 Gansevoori St.
F. Kalpokas
183 Roebling St.,

K. Kriaučiūnas,

223—24th St., So. Brooklyn, N.Y.
Samulevičius, Sąjungos rekomen

duojamas perkalbėtojas (tlumočius), 
375 So. 1st St., Brooklyn, N. Y.

28 Powers St., Brooklyn, N. Y.
A. Langaitls,

S.
231 Berry St., Brooklyn, N. Y. 

Pavalkia

M.
37 Stagg St., Brooklyn, N. Y. 

Bepirščiūte,

L. I). L. D. C. KOM. ADRESAI:
Pirmininkas L Pruseika,

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 
Sekretorė J. Benes,
1780 St. John’s Place, Brooklyn, N.Y.
Iždininkas K. Liutkus,

131 Grand St., Brooklyn, N. Y.
Literatūros Komitetas:

K. Vidikas, 229 N. 6th St., 
Philadelphia,

P. Kurku’is, 229 N. 6th St.,
Philadelphia,

A. J. Karalius, 1840 S. Halsted St., 
Chicago, Ill.

VALDYBA C. L. T. D. D. MIRTOS, 
CLEVELAND, OHIO.

Pirmininkas D. Petrauskas, 
1600 Organ Ave. 

Vie* -pirmininkas T. Rimkus,
1330 Russclt Rd. 

Nutarimų raštininkas K. Petrikonis, 
St.1527 E. 33rd 

Finansų raštininkas A. Banialis, 
1830 E. 17th 

Iždininkas T. Neura,
2202 Hamilton Ave. 

Kasos globėjas V. Ivanauskiūtė,
1452 E. 33rd St.

Dainų repeticijos atsibūna kiekvie
ną seredą nuo 7:30 vai. vakare ant 
Star svetainės, 2041 Hamilton Ave.

Mėnesiniai susirinkimai atsibūna 
kas trečią pėtnyčią kiekvieno mėnesio 
nuo 7:30 vai. vakare ant Star sve
tainės, 2041 Hamilton Ave,

Knygynas, saldumynų krautuvė, 
2047 Hamilton Ave.

Knygos išduodamos skaitytojams 
ant 7:30 vai. vakare.

Knygius K. Luobikis, 2364 E. St.

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

Centro valdyba:
Pirmininkas J. Jakimavičius,

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.
Vice-pirmininkas V. Vitkevičius,

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

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 
Kasierius J. Semenas,

334—29th St., Brooklyn, N. Y.
Trustisai: M. Liberis, 121 Grand

St., BTdyn, N. Y., A. Slrgedas, 183 
Roebling St., B’klyn, N. Y.

Kuopų Sekretorių adresai:
1 kuopos M. Viltrakiūtė,

292 Manhattan Avė., B’klyn, N.Y. 
Kuopos Brooklyn*—V. Vitkevičla,

29 Hudson At*., Brooklyn. N. Y.

Charleroi,
W. Urnežis, 1429 Reedsdale St., 

N. S. Pittsburgh,
W. Markūnas,

2120 Forbes St., Pittsburgh, 
Kuopų sekretorių adresai:

1 kuopos — J. I. Alexis,
P. O. Box 344 North Diamond 

Pittsburgh, 
kuopos P. Francikevičius, 
222 Sagamore St., Esplein,

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

Laupurex, 
kuopos Ig. Rasinskis, 

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

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

2228 Forbes St., Pittsburgh, 
kuopos, A. PaluČis,

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

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

713 McKean Ave., Donorą, Pa.

Tėmyk, nes krautuvę 
erkrausčiaus nuo 109 

Grand Street A o numeriu

157 GRAND S
BROOKLYN. N. Y

LAISVĖS SŪNŲ DRAUGYSTĖ, 
MAHANOY CITY, PA.

Valdybos adresai:
Pirmininkas W. Žemaitis

312 E. Centre St.
Pirmininko pagelbininkas P. įsėda, 

315 E. Centre St.
Protokolų raštininkas A. Ramauckas, 

1025 E. Pine 
Finansų raštinin. P. Petčiulis, 

1227 E. Pine
Iždo trustisai: A. Račkauskas, 

Tenth St., J. Baukus, 1121 E. Ma- 
hanoy Ave., W. Simniškis, 1227 E. 
Mahanoy Avė.

Maršalka W. Svintlckas,
515 W. Pine St.

Susirinkimai atsibūna paskutinį pa- 
nedėlį kiekvieno menesio 7 vai. va
kare Juozo Margelio svetainėj, 60 N. 
Main St., Mahanoy City, Pa.

AR NUSTOJOTE SVEIKATA ASTIBM MU4JK
Diena p* dienai, **t** *■
užsiima gydymui serginčių im*mlų. 
Persiststykite mi, kirk ai Ufy- 
džiaa, kiek palinkiminaa gyvcmimią. 
Jeiga 
tojant 
nnolat

jamii gyvenimas įkirij* var
vi šokiu gyduole* ir janttaHA 
blogiau, tuomat, 

linkdamas, kreipkis 
prantsntį daktarų ir 

DR. LEONARD
Jii jnmi be pinigų

ryti, kad IŠgelbAU gyvastį ir pssii- 
kim sple ligą. Gydąs per 29 m*t« 
visokiai Ilgas in didžisnsiomis pa- 
■ebuaimin. kaip tai: nnsilpnžjimą, wi- 
sikržttmą kraajo, pllv*, širdie*, pla*- 
čfą. |sfcnų ir tt.

DAi gydymo nervą ir iytliką ligą 
taria visiems gersi žinomą elektrišką 
spartą ir X-spindalial, per karią 
matyt kiaurai kfin*. Na kiekviena* 
daktarai turi tokius aparatus, dil t*, 
kad labai brangų*. Chemiškas išty
rinėjimas šlapam*. Neatidėliokit* 
ant rytojau, bet t**ja* ateikit* pa* 
gerai žin*iaą

DR. LANDES
Ofiso vai.: nuo 10 va), ryto iki 8 vai. 

vakare. Šventadieniais nuo 10 v. ryto, 
iki 4 vai. po pietų.

140 E. 22nd St., Lexington ir 3rd Ave., New York City



LAISVE

!laik0 ne* v'enas nebus iš-
V 1 UlluO julIllUdą siųstas į darbą, kuris neat- 

sineš unijos knygelės.GALI KILTI VISUOTINAS 
STREIKAS.

Kad kaip, tai New Yorke 
ir Brooklyne gali kilti vi
suotinas streikas. Šio mies-

pagelbon streikuojantiems 
darbininkam antelevaiteriu

Tik už 75 centus.
Jau buvo nesykį pranešta, 

kad Lietuvių Darb. Lit. Dr- 
J. A. B. ja šį metą išleis gana gerą 

..... čs;j knygą “Karė — dėlko?” Si 
knyga kaštuos apie $1.25, o 

'gal dar daugiau. Bet ją ga~

lankykite kiekvienas, nes tuvių Dai 
yra daug svarbių reikalų ir turus Dr-jo

kretorius Susivienijusių li
nijų Ernest Bohm jau išsi
tarė už visuotina streiką,- . , T , , , ,... , .
nes šio miesto kapitalistae L,el- ’'Hlepcndent hliulmi, 
nori užduot smūgį visom li
nijom. Manoma, kad visa A- 
merikos darbo federacija 
užsistos už streikierius —o

susivažiavimo 175 c. metinės mokesties

TUOJAUS REIKALINGAS

Ikur turi būt siunčiamas 
laikraštis. Meldžiame p ra

gų«
Visur Didžiamjam New 

Yorke yra daugiau, kaip 
750,00 organizuotų unijistų.

priverstų nusileisti Interbo- 
rough kompaniją, kuri atsi
gabeno jau 3.000 streiklau-

Gatvekarių unijos prezi-

kad šiomisdienomis kilsian
ti didžiausia kova, kokią tik 
kuomet nors matė Amerikos 
žmonės.

Shontz begėdiškai meluoja, 
kad streikieriams nesiseka. 
Jisai ragina juos grįžti dar
ban, kitaip grasina varyt iš 
darbo.

treikuot ir trečios 
karų darbininkai.

siaučia
No r

apie

net vargiai tie pranašavi
mai išsipildys, nes jau arti
nasi tas laikas, o liga kaip 
siautė, taip ir tebesiaučia. 
Tiesa, dabar mažiau sušer

7 d. rugsėjo naujų susirgi
mų buvo 61; 8 d.— 48, 9 d. 
— 53. Viso nuo pradžios 
epidemijos susirgo 8,490, 
mirė — 2,100. Ligonbu- 
čiuose randasi 2,693; išlei
stų iš ligonbučių 1.087.

labai negražiai: 
pas tūlą moterį,

atsilanko 
atsineša 
pradeda 

girtuokliauti. Kada nusige
ria, tuomet jau lošia “kru
tančių paveikslu“ teatrus.

panašiai elgtis.
Maspetb'ictis

Executive board nutarė 
prašalyti Balčiūno dirbtu
vės užveizdą I. Asockį už 
neat sily gi n ima darbi nin-

uždarė savo “biznį”.
Ketverge buvo sušaukta 

Balčiūno dirbtuvės šap-mi- 
tingas, kuriame visi darbi
ninkai pritarė <*x. b. nutari
mui, t. y. kad p. Asockis

Parsiduoda FORNIČIAI ir 
PIANAS už pigią kainą. At- 
sišaukit šiuo adresu:

186 Division Avenue
B rooky n, N. Y.

parašyk,

Min i..

VISADOS PILNAI BUSI UŽ
GANĖDINTAS, JEIGU PIRKSI

Telephone 595 /Greenpoint.

Daktaras J. MISEVIČE
Specialistas širdies ir 

Plaučių ligų.
8—10 ryte
12—2 po p’**t
6— 8 vakare.

270 BERRY STREET
BROOKLYN, N. Y.

Nuo 
Nuo 
Nuo

tu viškai ir lenkiškai. Dar
bas, kaipo ietuvių Montello’ 
kooperacijoj, ant visdaos. 
Alga nemaža. Reikaaludami 

Lietuvių Gimnastikos informacijų ,tuojau atsišau- 
Kliubas rengia 17-tą metinį

“Laisvės

k ričio-November, 1916, 
lace Hall, 93 Grand st. 
klyn, N. Y. Pradžia

B’-
0:30

kit šiuo adresu:
W. Pundis, 

Montello Co-operative Ass’n
30 Interwall Street, 
Montello, Mass.

Pranešimas visų žiniai.
Męs parduodame ir perkame viso 

kios rūšies BIZNIUS po visas d'ali; 
Amerikos. Jeigu nori pirkti bent ko 
kj biznį arba jį parduot, tai visuo 
met kreipkitės ypatiškai arba laišku 
Norėdamas parduot biznį,
koks biznis yra, kaip seniai išdirbtas 
ir už kokią kainą norėtum parduot. 
Norėdamas pirkti, paminėk, kokiam , 
mieste nori, kokį biznį ir kiek maž
daug galėtum įnešti pinigų. Taip-pat 
męs išpildomo visokias aplikacijas ir 
paduodame visokias provas geriau
sioms advokatams, kaip legališkas, 
taip ir kriminališkas. Taip-pat ei
name už perkalbėtojo visokiuose rei
kaluose. Visus augščiau paminėtus 
dalykus, męs atliekame teisingai ir 
sąžiniškai. Reikale visuomet kreipki
tės pas

M. BALLAS IR J. BUSH 
119 Grand St.. Brooklyn, N. Y.

FORNICIUS

Kiekvienų tevingą pri
imame kuogražinusiai ir vi
sados. Tikra lietuviška užei
ga.
512 E. lltb St.,

NEW YORK
Cor. Ave. B.

Musų kainos daug žeme
snes, negu kur kitur

DUODAM ANT LENGVŲ 
IŠMOK ESČIŲ

po $1.00 savaitei
Jonas MATHUS

jimu drapanų 25 c. Bus 6 
dovanos.

Prakalbos!
VISI EIKITE ANT KUN.
MOCKAUS PRAKALBŲ.

Lietuvių Apšv. Draugija 
rengia prakalbas, kurios at-

PARSIDUODA SALIUNAS 
geroj lietuvių ir lenkų apgy
vento] vietoj. Biznis išdirb
tas. Pardavimo priežastis— 
savininkas serga. Kreipkitės 
pase

■ 301 Jackson Avenue, 
Long Island City, N. Y. 

71—74.
. . . Lsihus Utarninke, 12 dieną ir

Ketverge 14 Rugsejo-Sep-
tember, Novelty Teatre, 780 1
-6 Driggs avė., tarpe So. 3-, 1 . .......

Jnus, bane su steibeliu ir vi- 
čios ir t-tos gat', ill. I ra~,štininkas. Gilus šulinis, šal-

GERA PROGA PIRKTI!
Waterbury - Naugatuck,

mc \ ištiš atsilankyti kuo 
skaitlingiausiai, nes išgirsi

tos progos. Pasakykite ir

PARSIDUODA SALIUNAS 
su praperte, arba tik biz
nio vieta puiki, apgyventa 
lietuviais. Pardavimo priė

gaut per laiška pas:
PETRAS GRUŠAS
303 Walnut Street, 

Newark, N.

ria verta $500. Parduodu vi- 
|ską, kas tik randasi. Mano 
Įlocna farma, nėra jokių kliu- 

’ čių. Netoli miestas Nauga
tuck, Conn. Parsiduoda už 
$1200, galima irkti už $500, 
kita dalis ant morgičiaus. 
Norėdami platesnių žinių, 
kreipkitės šiuo adresu:

F.1 Adomaitis
38 South Riverside Street, 
Waterbury, Conn.

73—80
Juozapas Judikis, Kauno gub., Pa

nevėžio parapijos, Pinavo valsčiaus : 
Rėklių kaimo, nori susižinoti su ame
rikiečiais broliais, giminėmis, drau
gais ir pažįstamais. Atsiliepkit šiuo 
adresu: Josef Jodikis, Glaunaja Ma- 
sterskaja, Kontrolnaja Budka, Char- 
bin, RUSSIA.

71—74 c

M *

Ar nori but gražus?
Jeigu taip, tai nusipirkite Mosties, 

kurią išdirba Mcnlholatum Co. ir vi
si daktarai ir aptiek ai pripažįsta J

* e u? J! 
■£•-2 H .olai 
® m -5 * w

c **"* w 
i ’S O į 'x’y) -IA

geriausia. ! i.
Ištepant moste veidą prieš einant ?į 

gult per kelis vakarus padaro veidą h 
tyru ir skaisčiu. Mo.lis išima viso- 
kius spuogus ir dėmes-p'etmus sau- j « 
|< s riuodcgiinus ir lasus. Kaina de- .

žutė 50c. ir JI.00. jai
J. Kl.MK US, 5

Box 36, Holbrook, Mass.

■ W £

.h.«umaiism'T:I
-‘z.
■u

O
H

E E d

c

Brooklyne ir visoj apielinkėj.

APTIEKA
Gyduoles teisingos, patarnavimas 

draugiškas ir kuoman 'agiausias. Gy
duoles galima gauti per pačtą ir ypa
tiškai,kokios tik pasaulyj vartojamos. 
Ypatingai užlaikau puikias sekančias 
gyduoles:

Nuo
Nuo
Nuo
Nuo

plaukų . . . 
(užtrynimo

75c.
slin- 
Sl.00 
$1.00 

ant
........................... 25c. 
trojanka 25 50c.ir$l

Reumatizmo ............. $1.00
kojų prakaitavimo . . . 50c. 
perša'imo milteliai 
pleiskanų ir plaukų 

kimo ....
Dėl ataugimo 
Nuo . vištakių 

kojų ....
Tikra lietuviška

Taip-pat visokių vaistų dėl visokių
lytiškų ligų kaip dėl vyrų, taip ir dėl 
moterų. Visokius patarimus duosiu 
dykai. Klausianti per laiškus, tepri- 
siunčia tik krasos ženklelį atsakymui. 

Receptus sutaisau teisingai ir su 
didžiausiu atsargumu. Taigi, lietu
viai, visados kreipkitės pas mane, o 
būsite užganėdinti.

Lietuvis Aptiekorius ir Savininkas

FEL. KUDIRKA
64 Grand St., Brooklyn,N. Y.
LIETUVIŲ UNIJOS MUZIKANTŲ

BENAS
Aluomi pranešam visoms draugi 

joms Ir visai Lietuvių visuomenei 
kad BROOK LYNO LIETUVIŲ MU 
Z1KANTŲ UNIJA sutaiso kuogra 
žiausį beną ir orkestrą už prieina 
miausią kainą dėl teatrų, koncertų 
balių, piknikų, veselijų ir dėl šiai) 
pasilinksminimų. Taigi visos lietu 
vių draugijos ir šaip visi rengėja 
įvairių pasilinksminimų, kuriems tik 
reikalingi muzikantai, visuomet ma
lonėkite kreiptis į L. M. Unijos ofisą 
po N.o 73Grand St., Brooklyn, N. Y

Męs tikimės, kad draugystės, r«ng 
damos įvairius pasilinksminimus 
samdys L. U. Muzikantus, todėl at 
kieipiame atydą, kad nuo muzikantą 
reikalautumėt L. M. Unijos kortų 
kurias įsteigė L. M. U. kiekvienais 
savo pilnam nariui. Kurie muzikan 
tai neturi viršmintos kortos—tie m« 
zikantai ne unijistai. Viršminėtoi 
kortos yra išdudamos kas trįs mėns 
šiai naujos, todėl samdytojai malonė 
kite pažiūrėti, kad kortos būtų tai 
singos. Męs tą padarėm todėl, kas 
pradėjo atsirasti tokių muzikantų 
kurie nepriklauso prie Liet. Muzikan 
tų Unijos, bet pasivadina unijistai* 
h grajina po vardu L. M.

Liet. Muzikantų Unijos praktikai 
bei repeticijos būna kiekvieną s«ra 
dos vakarą po N78 Grand 
Brooklyn, N. Y.

U.

M# FURNITURE CO
687 3 V Ave. O& o 658 STfAvr

CO«. 2UJ ST.- NtARUUjr '

BROOKLYN. N.Y.

Brooklyn*) ir apielinkes 
Lietuviams.

Lietuviškas Kcntraktorius.
Padarome visokį darbą prie naujų 

narnų statymo ir senų pataisymo. 18- 
plastavojam, iscemenluojam ir t.t. E- 
sant reikalui, kreipkitės pas:

P. GRAŽYS
522 Lorimer St., Brooklyn, N. v.

| GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS 5 jį IR ŠVARIAUSIAS SALIO- į f N AS VISAM SO. V1 BOSTONE. J
J mai Ir užkandžiai. Patamavl- 2
? mas prielankus. Atsilankykite, 1 I o persitikrinsite.
J JONAS MATHUS I
Y (Lietuvis Savininkas) A 
I 342—344 W. Broadway j 
4 So. Boston, Masi. į 
i (Dešimts žingsnių nuo LietuviųJ Labdarystės Draugijos namo), f

Tel. 885 Greenpoint.

SENIAUSIA UŽEIGOS

A. SHRUPSK1
Pas mus galite gauti ska

niausio alaus, puikios degti
nės ir skanaus vyno. Pa
tarnavimas puikiausias, at
eikite, o persitikrinsite.

61 S. 2nd SL,
BROOKLYN, N.

Juozas
GRA KORIUS

Garšva
(Undertaker)

DEL TAVO KOJŲ.
Nekentčk kitą dieną. Į- 

trink musų išdirbtais vai
stais “Caustic Pencil” ir 
labai skauadhtis komas ar 
koks aukčlčjiinas tuojaun 
prade.? nykti kaip bema
tant. Gvarantuojame. Jei
gu jums tas nepagelbėtų, 
sugražink mums, o męs 
sugražinsime jums pini
gus. Prisiųsk 5() c. (stain- 
poniisar Money Order) ir 
apturėsi.

A. P. OWENS, Dept.
101 E. II Iii h Street, 
New York, City.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS.
Išbalzamuoju ir laidoju numirusias 

ant visokių kapinių.
Parsarndau Automobilius ir Karie

tas Veselijoms, Krikštynoms ir šiaip 
pasivažinėjimams.

Ofisai:
144 N. 5th St., 264 FRONT ST. 
Brooklyn, N. Y. C Brooklyn, N. Y. 
TpI. 2320 Green noint

Telephone 7867 Main

JOHN KULBOK
CAFE

Dide’is kotelis, gera vieta pa
keleivingiems, kambariai ’tai
syti pagal nuriją maįlą, ir visi 
busit užganė'!1”’i.

JOHN KULBOK Savininkas
291 Wvthe Ave.. Cor. So. 1 st. 

BROOKLYN. N. Y.
Tel. 27 i Greenpoint.

Jei nori, kad gerai išro- 
dytum, pirk skrybėles, marš
kinius ir visus aprėdalus pas

K. LIUTKŲ.
Apie gerumą tavoro ir tei

singumą kainų, nereikalinga 
girtis. Nesą visi brooklynie- 
čiai gerai žino, kad pigiau ir 
geriau niekur negauni, kaip 
pas

K. LIUTKUS
131 GRAND ST. 

Brooklyn, N. Y. 
(arti Berry St)

L SUČĖDYK PINIGUS 
( IR SKAUSMĄ.

Macys & Marcin Furniture Co

ADAM PERIOD 5IJITE ') .

v, r •

Pirmas Lietuviškas

RESTAURANTAS

sitarė, kad jis sutiksiąs p. 
A. paleisti, jeigu to darbi
ninkai reikalausią, girdi, jei
gu aš galėjau tiek metų lai
kyti biznį ir be jo apsiėjau, 
tai ir dabar apsieisiu.

Pėtnyčios vaakre laiky
tam Židclio šap-mitinge pa
aiškėjo, kad skilinės ir pora 
kitų darbininkų negavo pa
kelti po $1.00. Nors tai 
didelis apsileidimas iš dar
bininkų pusės, kad jie taip 
ilgai užtylėjo, bet sužinojus, 
buvo pranešta Žideliui, kad 
jie turi gauti po $1.00. At
sisakius jam tai išpildyti, 
šapa bus išimta ant streiko.

Atkartojama, kad nuo šio

ĮSITeMYK!
Dabar geriausias ir pa

rankiausias laikas užsisa- 
kyt siutą, todėl kad ank- 

‘ ščiau duotas užsakymas, 
kriaučius turi laiką jį gerai 
pritaikinti, antra dabar ga
lima pasirinkti geriausią 
materiją ir gražiausios ma
dos. Kas pirmiau ateis, tas 
gaus naujausios ma
dos) materiją ir bus pasiu
tas ir pritaikytas pagal no
rą iš visų atžvilgių. Nepa
miršk adreso.

SCHNEIDER BROS.
236 Grand St. arti Driggs 
avenue, Brooklyn, N. Y.

Atminkit! Kiekvienas at
ėjęs bus užganėdintas ir 
priimtas kaipo senas drau
gas.

Šimtas kostum'erių ii viav 
kraštų ir tautų, išmokėdami 
$1.00 ar $2.00 j savaitę, paol 
lieka tikrais aavininkaia g«- 
riaNnių daiktų.

Kodėl Br»- 
ikiyniečiai n«- 
<ali turėt, kas 
Irma patinka 
r reikalinga.

Jfiaų tart* 
-'ie.nintžli ta
nia kraatavB

...r---' 5-V 
jli'buJT Ip'lii'p

Pagaminu gvrmu.siub lietuvišku* 
valgius. Pietus galima .auti po 15c 
20c ir 25c.

A ii jočius Grinkevičiui
2 HOPE ST.. Cor. Roebling St 

BROOKLYN. N. Y.

j BJ«uriavaiab dantų
»oustabdomaa antayk. IŠTRAU-
Į K IM AS danties atliekamas be 

mažiausio ekausmo. Artistiš-
> kas •bridge” ir “plate” darbas 
” si liekamas mano moderniška-
I rne ofise už prieinamą kainą. '

> OR. J. LIEBERMAN
| BEMISTAS i

, 408—110 So. 2nd SU ' 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 8020. 1
> Kalbame Lietuviškai, Lenkiška!
’ ir Rusiškai.

liKklau

AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ? /5T duoV^
GARSAS KEPTUVE

dinti ne iim- 
tai, bet tiks
inčiai Įmanią 
viaoklą kleaą.

Kepa gerinusią duoną iš 
Čysty ruginių miltų. 
Teipat mes kepame ge
riausius keiksus veseli
joms ir kitokiems poki- 
liams *»*♦*♦*

Tarėlami kokį nors užsa
kymą ir norėdami valgyti 
gerą, skanią, puikiai pa- 
diryt\duoną, tai visados 
kreipkitės į mus. Duoną 
siunčiame ir kitą miestą.




