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Tegul kiekvienas musų

skaitytojas būna agentu so- 
cialistiškos spaudos.

Kiekviena moteris ir mer
gina tegul rašosi prie Lie
tuvos Moterų Progresyvio 
Susivienijimo.

BOSTONO IR APIELIN-
2 KĖS PIRMEltlšKV 

DRAUGIJŲ DOMAI.

šaukiama konferencija “Lie 
tuvių Dienai” prisirengt.

še valstijose.
MELUOJA.

Philadelphijos dienraštis 
“North American” patalpi
no savo korespondento pa
sikalbėjimą su Socialistų 
Partijos vadovu Morris 
1 lillquithu. Pasikalbėjime 
buvo pranešta, kad M. Hill-

PRANCŪZAI IR ANGLAI 
UŽĖMĖ COMBLES.

j imu ties Somme- Bendroms

VOKIEČIAI RENGIASI UŽPUOLIMAI 
UŽPULTI ANT RUSŲ ZEPPELINŲ 

FRONTO.

Vokietijos
Socialdemokratą

Suvažiavimas
žmones.DONO j pėsčiai susendina

21 d. rugsėjo keliolika vo-' Kiekvienas karei' 
kas mažai 'suteikia žaifi^-.kiečių zeppelinų užpuolė ant turi išbūti tranšėjose1 
apie tai, kas jų fronte dc-ĮLondono ir pradėjo bombas mėnesius, pasidaro senesi 

, . • . , . ‘"z.. . .1 ' _ . . . T r. 'r . I , r 1

Berlynas. — Trumpai pra- 
s j nešama apie Vokietijos so- 
iŲcialdemokratų suvažiavimą.

Siuoini kviečiame visas la Wilsomj, kaipo tinka- 
pirmeiviškas draugijas, miausi kandidatą j preziden- 
kliubus ir kuopas prisiųsti tus.
savo delegatus konferenci- 
jon, kuri yra šaukiama at

imti sodžių Combles, kurį 
vokiečiai buvo pavertę mil
žiniška tvirtove. Francuzai

dasi, vienok neoficialiai pra-i mėtyti. visas i.onoonas ,:i”i kokiu iu meni. niihiu .-hicv , i fr. i , , i . 'L . . .... i. , . . cu\azm\iniv dalyvavo pus-
iicsama, kad Hindenburgas jsujudo: desetkai tūkstančių lankiai 2o metų vyrai turi' engĮ() de]eiritu Va- 
n ■<.»<■» z 1 zx i z-». r, įimki ■» l / t t , i .•< < r» * z. t i « t r-* i i l z \ zv/ \ i % , ■» > Oi n i 5 t l i i . » , 1. « i k Lt i i 1/ i i i **

buvę
frontą naujas jiegas ir ma-!žiurėjo, kai]) zeppelinai le-

Hillquith tuoj aus užpro- 
<tavo. Pasirodo, kad su

artile rijos i anglai, rusai ir

einančioj nedėlioj, 1 spalių, J(,kiu “North American'’ ko-
1376 Broadway, St. OmerLes 
Hall, So. Bostone, 10 valau-! pęj

nos” reikalams apsvarstyti.
Draugijos, kurios gales iš

rinkti savo atstovus, malo-

LLAN BENSON VA
ŽIUOJA Į VAKARUS.

S. P- kandidatas Allan
nes padalyti tatai kuogrei- fienson vyksta į vakarines 
čiausia, o kurios atstovų iš- valstijas, kur pasakys visa 
rinkti nesuspės, tų ko m i te- eį]ę prakalbų.
tai lai atvažiuoja. Bensono visur

Geistina butų, kad daly- [paklausyti didžiausios žmo- 
vantų kuodaugiausia drau- !nįu minios.

• • « v fv* • •gijų ir kuoplačiausia apie- 
linkė būt atstovaujama. Bū
tinai turėtų būti Camb
ridge, Lynn, Brighton, Nor
wood, Taunton, Montello ir

Bensono visur susirenka

š A ŪKI ASI AMERI KOS 
PAGELBOS.

Anglijoj gyvenanti žy
dai, per savo organizacijas

kitos kolonijos reprezentuo- kreipiasi į Ameriką, prašy
dami užsistoti už jų tei- 

Lietuvių Diena’jau ne- ses Mat, visus AnglijojVgy- 
oli, o pirmeiviškoji vi- veliančius ateivius norima

jamos.* - — • -- -
betoli, o pirmeiviškoji 
suomenė da neorganizuota; 
da neturime išdirbę bendro 
pieno, kaip geriau tą dieną 
išnaudojus. Taip atsitiko 
dėlto, kad mes likomės su
vilioti- Mes tikėjomės dirb-

su tautininkais nenorėjo tos 
vienybės. Tokiu budu mums 
prisieina dirbti skyrium. 
Mes rinksime tą pačią die
ną aukas, tik ne po klerikalų 
vėliava, bet po vėliava 
tuvos Šelpimo Fondo, 
sutvėrė ir remia apie 
draugijų.

Jei klerikalai atsileis 
užsispyrime, jeigu jie 
ant tos vienos dienelės 
lietuviais, kuriems rūpi .ša

litiški savo manievrai.

Lie

100

savo

darni užsistoti už jų

imti kario menėm
Anglijos parlamentas tą 

klausimą svarstys 9 d. spa
lių, kuomet susirinks į po
sėdžius. v

portuotų 100.000 Rumunijos

>

Vilniaus vaikučiai 
basi.

VOJ.

i . žydų šelpimo organizaci
jos pasiuntė vokiečių užim- 
ton Lenkijon ir Lietuvon

sieiti ir veikti iš vien.
jeigu ne, tai veiksime
sau. Prie to mes turim but nlas Lenkijoj ir Lietuvoj 

.prisirengę ir deltd šaukiam paisus. žmonės su išgąsčia 
šitą konferenciją. laukia prisiartinančios žie-

Lietuvos šelpimo rFondo ‘ inos. tįr vienų žydų vaiku-
Skyriaus Komitetas, ^iu 7000 neturi čeverykėlių.

Pirm. N. Januška,
I sekr. M- A. Balčiūnas.
II sekr. J. G. Yaniunas

Bet kų.

ja o kas bus žiemą?

VILIOS Į ARMIJĄ KRU
TANČIAIS PAVEIKS

LAIS.
New Yorko kareivių re- 

.krutavimo stacijos mano į- 
sitaisytk kintančių paveiks
lų teatrus, kad tik privilio- 

, jus kariuomenėn daugiau 
jaunuolių. Krutančiuose pa-1 I 
veiksluose rodys visas °pui< 
kybes” kareivių gyvenimo.

inti nusipirkt čeverykų. .

kuo apsiaut-

prašo, kad Amerika rastų 
būdą pristatyti maisto ir 
drapanų Lenkijon ir Lietu-

i von.

KAIZERIS TIES KOVE
LIŲ.

Vokiečių kaizeris Villius 
u vyko Voliniios frontą n

SOCIALISTAI GEORGIA, ir apsistojo ties Kovelių. Ji- 
Atlanta. — Socialistų par- sai laukia, kad von Hinden- 

tijos įtekmė labai srnar- 'burgąs vėlei pradės ofensy- 
kiai kįla Georgia valstijoj. į vą prieš rusus.
Skaičius partijos narių vis “New York Times” pra-

ir L

Kaip skelbia franeuzų o- 
ficialis pranešimas, mieste

ne gulėjo ant gatvių- ra
ini ta taip-pat 1200 belaisvių.

ėniė miestelį Thiepval.

su fronto. Hindenburgas mielės į juos šaudė. Du zep- 
pirmiausiai norįs išvyti ru-'pelinai tapo pašauti. Vienas

eiti toliau.
mauda žuvo-

( HIM; DARBININKAI 
RUSIJOJ.

gana skaitlingas.
Jame apsireiškė dvi grio

vęs. Tu, kurie palaiko val
džią, buvo dauguma. Jie už 
savo rezoliuciją sulinko 275 
balsus. Tačiaus suvažiavime

mas į Volyniaus frontą ka- nusileidus, tapo su visa ka
reivius ir amuniciją. Tokiu manda paimtas nelaisvėn.

Londone ir apielinkėse už- 
nepo-'mušta 17 vyrų, 8 moteris ir 

13 kūdikiai; sužeista: 45 vy- 
kiti rai, 37 moteris ir 17 kūdi- 
turės kiu.

žie •

S-y būdu laukianuudideliu mu
priežasties tų laimėjimų, y- 
ra labai nudžiugę.

Bėgyje trijų menesių di
džiausiu mušiu ties Somme j. , .. v v . . 
talkininkai užėmė 70 kvadraPvykt’ dar

Kaip vięni, tai]) ir 
i tano, kad tie mūšiai

i, pribuvo 3000. darbinin-

šti miškai.

šama armijos biuleteny. Be
laisvių vokiečių paėmė dau
giau, kaip 30.000.

Iš vokiečių pusės mūšiuo
se ties Somme dalyvauja 
daugiau, kai]) milionas ka
reivių.

BOMBOS ANT 
RĘSTO.

Bucharestas. — 
virš Bucha ręsto 
vokiečiu ir austru c c

BU(T1A-

Ba n odeli

tarninko

kios ypatos tapo užmušta. 
Daugiausia užmušė moterų 
ii- vaikų. Valdiški namai no

mai. taipgi n 
mano laimėti

VENIZELOS PRISIDĖJO
PRIE REVOLIUCIONIE-

\ RIŲ.J
Buvęs Graikijos ministe-

rių pirmininkas ir vadas-

Bet štai, tartum ant ker
što už pašovimą dviejų zep
pelinų, praslinkus 18 valan
dom laiko, vėl užpuolė ant 
Londono 9 zeppelinai ir 
] radėjo bombast mėtyti. šiuo 

(kartu 36 žmonės užmušta ir

PIETŲ AFRIKOJ SOCIA
LISTU SKAITLIUS

KĮLA. ‘
Pietų Afrikos miestuose 

socialistai turi stiprias or
ganizacijas ir jų skaitlius

dalis. Mažumos delegatų bu
vo 168- Tas jau parodo, kad 
mažuma įgyja vis didesnę ir 
didesnę įtekmę partijos rei
kaluose.

Suvažiavimas jų-iėmė dar 
taikos, ku- 
David (desi-rią parašė Dr.

ITiiką agitavo už karę, sla-; padarę dideliųjįuostolių, tik sų

hannesburge laike rinkimų 
mokyklų komitetų, socialis
tų kandidatai gavo vieną 
penktadalį visų balsų

Senųjų partijų kandidatai 
gavo nuo 2552 iki 3.575 bal- 

o socialistų partijos kan- 
atai gavo sekančiai: 
iting — 930 balsų, Ivon

‘‘ V o rwaerts” centralis 
partijos organas, sako, kad 
partijos vienybė užtikrinta. 
Bešalis partijos suvažiavi
mas galėsiąs Įvykti tik po

NORĖJO NUŽUDYT 
NIZELOSĄ.

Iš Milano praneša,

VE-

plaukė ant salos Kriti, kuri] Korespondentas Karl 1
’dabar randasi‘?.vwoliucionie-' von Wiegand aprašydamas1 ir Clingman — 464.
rių Rankose. Manoma, kad apie zeppelinų užpuolimus i Iš to aiškiai matosi, kad 
jis prisįdės prie revoliucio- 'ant Anglijos, sako, kad Vo-Įten socialistai turi tarpe 
merių ii’ apskelbs visuotiną kietija dabar statanti super-į žmonių nemažą įtekmę.
mobilizaciją, kad .............. z.,.................................................... ,

“tautos reikalus”.
los pirmįausiai nori užpulti

Venezc- nai greitu laiku užpulsią ant TURKAI MUŠASI RYGOS.

ii įsiyęrže į Graikiją.
DĖLĖ! SUBMARINŲ.

pirmiau pranašavo apie už
puolimus ant Londono ir jo

FRONTE.
Telegramos praneša, būk

čiu aficierių.

i išsipildys, nes, matoma 
i žinii 
niu.

kad
Graikijoj norėta nužudyti 
bulelį talkininkų šalininką 
Venizelosą.

K'araliui Konstantinui
.•

eilės tranšėjų.
PONIA GERARD GRĮŽTA 

NAMO.
Kopenhagen. — Ponia 

Gerard, žmona Amerikos 
ambasadoriaus Vokietijoj, 
grįžta namo-

kos konferencijoj popiežius 
turėtų sprendžiamąjį balsą.

Tą Vokietijos katalikų a- 
įgitaciją parėmė Austrijos 

auga ir auga. Partija turi neškis Petrogrado, kad ge- katalikai, 
savo gabų organizatorių nerolo Brusilovo kariumenė "
Walter Cook. pėda po pėdai slenka artyn popiežius 

Taigi, socializmo įtekmė Iprie Haličiaus ir Kovelio- 'vokiečiams.

MIMHMK

]) ra neša,

naują

n a s,

į

■
>

šventes.

vus. Dlidžiausią agit 
varo Nacional-liberalų 
stovas B'aserman. Jisai 
komentuoja* į nieką m

DIDELIS GAISRAS 
NEW YORKE.

KIEK SUSIRGO PARA
LYŽIUM?

Jauni vaikinai vokiečių kariumenė. Pasirodo, jog tai teisybė, kad vokiečių 
nė j tarnauja 17—18 metų vaikinai.

2260 mi-? ir Brooklyne“New York World”, kad 
su tuo momentu, kai Rumu
nija įsiveržė Transylvani- 
jon, Vengrijai ateina pa
baiga. M’misterio nuomone, j

VENGRIJOS PABAIGA
— SAKO RUSŲ Ml- .

NISTERIS.
Rusijos karės ministeris

Tačiau ministeris manda-

n unų nepasisekimus Dub

butu

Gfi'RMAKYU' 3OY ^OLDLfcR^

- - - . .. .

Nedyvai, kad šioj karėje 
labiau pritaria

. t?.: \

džia. Tuomi, žinoma, jie no
ri įžeisti valdžią.

AGITACIJA Už POPIE
ŽIŲ.

vokiečių katalikai, ir y- 
pač jų vyriausias organas. 
“Koelnische Volkszeitung”, 
pradėjo smarkią agitaciją

šia sereda Lapo apšauktas 
visuotinas streikas. Kaip 
rašo socialistų laikraščiai, 
streikierių skaičius siekia a-

sylvanija nustota jau ant re, 108 Du point st. (Green- 
i poni’e) kilo didelis gaisras 
ir i kelias m i imtas visas na
mas buvo apimtas liepsna. 
Žmonės išbėgiojo laukan, 
nieko nepaėmę su • savim.

k-iai ir viena moteris. Minė
tam name gyveno lenkai ir 
rusai — darbo žmonės; jų 
visas turtas tapo sunaikin
ąs. Vargšai pasiliko bai- 
iausiame padėjime.

“L.” Reporteris.

tai dar nestreikuoja. ČetVer- 
ge išeina strekan bravorų 
darbininkai Žydų unijos 
taip pat išeina streikan, bet 
četverge ir pėtnyčioj pri
puola jų



LAISVfi

Laikraščiu ir Gyveninio Apžvalga Alkoholis ir mimoba alkoholio ir 
klausimą. Jų darbai pripa

tais blaivininkais, kurie tik 
riną kad ir mažiausia alko*

Kun. Bartuška ii- D-ras 
Bielskis, atsilankę karės 
vargais suspaustoj Lietu-, 
voj, atrado, kad dalis tų 
vargų pasibaigs tuomet, 
kuomet Vilniuje bus įsteig
ta arcivyskupija, o arei vys
kupu busiąs lietuvis..

Tas “atradimas” lėšavo 
klerikalų fondui veik du 
tūkstančių rubliu.

liucionierių dalelė likosi iš
tikima — brolystės ir lygy
bės idealams!

Latviu socialdemokratų 
mažuma, kuri nesutinka su 
pakraipa dabartinės “Strah- 
dneeko” redakcijos, įsistei
gė savo žurnalą “Darba 
Balss,” kuris.eina iš Fitch
burg, Mass. Laikraštis pri
silaiko atsargiai internacio- 
nalistiškos pakraipos.

Rusų socialpatriotų mėn. 
laikraštis 
v o
siąs. Prastai jam 
Senelis Deič greitu 
apleisiąs Ameriką.

neišei- 
sekasi. 
laiku

Jisai
redakto-

MAŽŲJŲ VALSTYBIŲ 
LIKIMAS

Amerikos lietuviai socia
listai naudojasi kiekviena 
progh pakelti politišką są
monę plačiųjų musų visuo
menės minių. Socialistai sa
kė ir tebesako, kad nėra 
ko mums, kaipo lietuviams, 
laukti kokiu nors maloniuJš 
kurios bent didžiosios kapi
talistų valstybės. Socialistai 
kaip priešinosi, taip tebesi- 
priešina priemenios diplo
matijos šnabždėjimui ir lan
džiojimui.

Musu biedni broliai 
tininkai ir klerikalai 
dar laukia,

tau- 
vis 

kad Betlejaus

rograde, tai Berlyne,., tai 
Paryžiuj. Bet jau ir jų vil-

ritini.

Clevelande išeinąs tautiš-

pernykščių metų sniegas. Ir 
jie jau pradeda suprasti, 
kad nei Berlynafe, nei Pet
rogradas nesivaduojh šir

šakosi girdėjęs, kad “Lais
vė” susivienys su “’Kova” ir 
persikels i Waterbury, C t. 
“Ta žinia, — sako tautiškas 
lapas, -r- “iki kol laikoma

dino redaktoriaus

Didžiosios valstybės, to
kie gigantai — siaubūnai, 
kaip Rusija, Anglija, Vokie
tija, Austrija ir Fra nei j a ne 
tik nepaiso tokių tautelių, 

arba latviai, 
tybės kojomis 
net savy stovių

Taštis išeina pusiau anglų, 
pusiau japonų kalboj.

Tame numery, ' kurį 
mes gavom, yra gražus 
straipsnelis buvusio Japoni
jos kareivio “Persergėjimas 
Amerikos jaunimui.” Tame 
straipsnely buvęs Japonijos 
armijos kareivis sako, kad 
skaičius žmonių, neapken
čiančių militarizmą Japoni
joj augąs labai smarkiai.

Kiekvienas jaunuolis ja
ponas, susilaukęs 20 metų, 
turi stoti kariumenėn. Iš
tarnavęs 3 metus, paskiaus 
dar 6 metų bėgyje turi at- 
naujint savo mokslą bent po 
3-1 mėnesius kasmet.

Jaunimas visokiais bū
dais stengiasi išsisukti iš 
kariuomenės ir kad atsiekus 
to, tiksliai gadina savo 
sveikatą. Sveikatai sugadin
ti vartoja sekamas priemo
nes :

1) Nešioja tokius akinius, 
kad sugadinti regėjimą.

2) Prieš pat egzamenavi- 
ma kokias dvi savaiti nieko 
nevalgo.

3) [vairiais gėrynUis 
ir greitu bėgiojimu stengia
si įgyti širdies ligą

4) Tyčia užsikrečia gono-

Tosios 
mina

liau.
Kitame straipsnelyj kal

bama apie Amerikos 
ims. Pasirodo, kad ii 
nijos žmonių labai

japo-

kas: Mes priversti esame 
būti labai geros nuomonės 
apie įtekmę, kokią daro ta
sai garsusis Milwaukee a-

KUR NUĖJO RUSIJOS
SOCIALREVOLIUCIO-

manija, Graikija, Bulgari
ja, Portugalija ii' tt. Vis
kas, kas pasipainioja joms 
po kūjų, sutrempiama be 
pasigailėjimo. Ir ta mažų-

ma zai
Dą Il

giausia ką atvyksta japonų

tie japonai jau turi ameri
kiečiu teises ir niekuomet 
nėra matę Japonijos. Re
dakcija “The Heimin” tvir-

bar yra dideliam susirūpini
me: ištiesų, kasgi tą Šim
kų apsnargliavo ? Savo ko- 

. respondentą negi peiksi, 
o apkaltint Bulotą vėl 
butu nedailu.

Tokiu budu tasai nelemtas 
klausimas apie snarglį ky
bo ore. (Skaitykit “Tėvy
nės” Nr. 38-)

Na, tai kaip dabai’? Ar 
nepaskelbti konkurso, kar
tais? Šiaip tasai nelaimin
gas snarglys kutens jaut
riąją gerbiamo Račkausko 
sąžinę — o jisai, žmogus, 
taip nenori ką nors be rei
kalo užgauti.

Geri žmonės, pribukit pa- 
dėjiman! '
atsisakFIšpildyt ls.

S. SĄLYGAS.
Wilkes Barrio taip vadi

namas Centralinis Komite
tas atsisakė priimt są
lygas, kurias pastatė so
cialistai ir jų draugai. Šliu- 
po-Kemėšio kompanija ne
nori, kad Centro Komitete 
visos sriovės butų lygiai re
prezentuotos.

Kas daryti dabar tiems 
žmonėms, kurie pritaria 
Lietuvos šelpimo Fondui?

Visųpirmiausia balsiai 
protestuoti prieš klerikališ- 
kai - nacionalistiška kons
piraciją- Protestus reikia 
plačiai garsinti spaudoje. 
Keikia, kad plačioji visuo
menė žinotų, kaip ji turi 
elgties. Reikia pasirūpint, 
kad klerikalai su nacionalis
tais nesuvadžiotų žmonių 
šauksmais, būk tai socialis
tai ardą, vienybę.

Bet protestų neužtenka. 
Jeigu jau to nori LŠF. ir L. 
SS., tai reikės ir aukų rink- 

šiame

Visuose atsitikimuose, kur 
tik I 
ir išnagrinėti i 
kurie pastato tėvo 
motinos alkoholizmą 
kių idiotizmo, epilepsijos ir 
nebilystės priežasčia, pasi
rodė, jog tėvų girtuoklybė 
yra tiktai psichiškas maž- 
vertis ženklas, kuomet dva
siškai ir fiziškai sveikų tė
vu kūdikiai nei kiek nėra 
silpnesni del to, kad jų tė
vai Atartojo alkoholį, o kar
tais ir net apsvaigdavo.

Antroji metodą, kuri iš
eigos punktu ima dvasiškai 
ir fiziškai silpnus kūdikius 
ir tada jieško, ar jų tėvai 
negerdavo, nėra nei kiek ge
resnė, bet dar turi ir kitą 
blogumą. Visai neima aty
don, kad dvasiškai ir fiziš
kai sveiku kūdikiu tėvu 
tarpe gali but tai)) pat dide
lis procentas alkoholikų. 
Pavyzdžiui, jei ir butų pa
tirta, kad 25 procentas iš 
visų silpnų ir nesveikų ,kū
dikių paeina iš girtuoklių 
tėvu, tai tuomi dar nėra 
niekas darodyta, jeigu tuo 
pačiu sykiu nedarodo, kad 
sveikų kūdikių tėvai tame 
apskrityj ir prie tokių pat 
draugijinių sąlygų yra daug 
blaivesni.

Ty 14 nė toj as Sc ha r f en be r- 
gas,’ kuris žinomas kaipo 
žymiausis blaivybes judėji
mo atstovas Norvegijoj, sa
ko, kad nėra galima vesti 
tėvų girtuoklybę sanrišin su 
kūdikių idiotizmu. Patvirti
nimui to, jis nurodo faktą.

rinėjimo rezultatai parodo, 
kad nei jokio fiziologiško ar 
psichologiško skirtumo tar-

kaip kenksmingą įtekmę 
ant kūdikių. Ir tas yra my
limiausias arkliukas, ant

buvo galima tyrinėti pe kūdikių, kurie gema iš'kurio blaivininkai labai me- 
„ "i tuos faktds, šeimynų vartojančių alkoho- 

arba lį ir blaivininkų*. Vienok ga- 
kudi- lutino atsako neduoda į 

klausimą,, ar tėvą alkoholi
zmas daro blogą įtekmę ant 
kūdikių. f

Tatai reikia suprasti taip, 
kaip pasakyta. Minėti mok
slininkai nesako daugiau 
nieko, kaip Jik tai, kad ty
rinėdami nerado sanryšio 
tarpe tėvų alkohplizmo ir 
kūdikių nenormališkumo. 
Jie tik ištyrinėjo alkoholio 
įtekmę ant sėklos protopla- 

I z mato.
Mokslas dar ne prpažino 

alkoholio vartojimo blogos 
įtekmes ant sėklos protopla
zmato. Laboratorijose 
tyrinėjimai parodė, kad pus- 
procentinis alkoholio atskie- 
dymo — ir tai yra daugiau
sia, kiek yra rasta žmonių 
kraujuje tik tokiuose atsiti
kimuose, kada jie mirė nuo 
užsinuodinimo alkokoliu 
netrukdo nei spermatozų 
judėjimo- Vienok daleistina, 
kad alkoholis gali daryti ne 
tiesioginię įtekme ant įsigi- 
mimo. Tarpe tėvų alkoholi
zmo ii’ kūdikių nenormališ
kumo gali but tokie sąmy
šiai :

1. Tam tikros dvasiškos 
ypatybės, kurios neužginči- 
namai pereina nuo tėvulį 
kūdikius žinomos/dvasiškos 
spėkos, instinkto ii’ įgimtų 
geismų formoje, gali but 
tokios, kas prie tam- tikrų 
aplinkybių pastūmėjo link 

Norvegijoj girtuoklybės tėvą ammotiną 
ir gali būt įgimtos ir kūdi-

gsta jodinėti. Todėl mes 
dar biskutį apie tai pakalbė
sime.

(Toliaus seka)

KAS REIKIA ŽINOTI 
KIEKVIENAM 

ANGLIAKASIUI?

Rusijos revoliucijonieriai 
teroristai, su savo vadovais

čių žandaras ir grenadie- 
ras ponavoja Belgijoj, Ang
lijos kapitalas jau seniai pa

tinai supatriotėjo. Dingo 
jų revoliucioniškas ūpas ir

savystovė tik iš vardo, Bul
garija pridera nuo

miškus žygius. Ne te 
ne ministerių ir kitų 
bernų daigojimas 
jiems, bet tarnavimas 
žvėriškiausiai’ iš visų 
džių. Frąžos revoliucionie
riai ii’ užsidegė!iai vilto 
Mikalojaus II tarnais.

Paryžiuje leidžiamam 
“Prizive” revoliucionierius 
(kabėse) Aksentjev sako, 
kad šioj valandoj apie re-

caro

ti. Visas „spėkas reikia at
kreipti prieš vokiečius.

Kitas jo draugas Buna
kov, tame pat laikraštyje.
drebėte dreba, kad tiktai 
Rusijos armija neužsikrėstu 
revoliucijos idėjom.

— jeigu nors trumpam 
laikui armijoj valia suma
žės, o atyda bus nukreip
ta kiton pusėn?”
Jų obalsiu virsta: '^pra

džių caro laimėjimas,/ jau 
paskui girdi revoliucija.

Burcev, kuris ačiū caro 
malonei iš Paryžiaus persi
kraustė Rusijon, rašinėja 
sieksninius straipsnius Pet
rogrado “Riečeje” ir žada 
rojų lenkams ir kitoms ma
žom tautoms, kuomet vo
kiečiai bus sumušti.

Atsisakyt nuo revoliuci
jos, atsisakyt nuo kovos ir 
eiti talkon pardavikams 
Miasojedovams, Grigorje- 
vams, Suchomlinovams ir 
šaukti sykiu su jais apie

kokią

loskos 
bijosi 

teutonų

rikos piliečiai ir “amerikoni
škai” protauja.

Su socialistų judėjimu ja
ponų tarpe yra labai sun
ku. Tiktai ką išėjusiame 
“American Labor Year

savo

nuo 10.000 gyventoji! 1900
m buvo protiškai ligotų 22,- kiams, kurie prie tokių pat 

moterų, sąlygų pasiduoda tam pa- 
) čiam nepadorumui. Tokie 

atsitikimai yra pastebėti,

“tėvynės gynimą 
tai gėda, koks tai pažemini 
mas tiems buvusiems revo
liucionieriams ! <

Tiktai mažytė socialrevo-

ii- talkininkų ir 
kumščios ir nuo pat karės 
pradžios randasi tarpe kūjo 
ii priekalo- .Gi Rumunija 
taip pat ne geruoju, bet ap
linkybių spiriama šoko į pu
tojantį tautų katilą. Persi
ja jau seniai prarado savo 
nepriklausomybę, o Danija, 
rodosi, irgi verčiama išsi- 
traukt kardą iš makšties.

Kaip matote, tragingam 
padėjime atsidūrė valstijos 
liliputai, akvvaizdoįe kai
mjmų-milžinų. V adinama- 
sai neutralitetas virto savo 
priešginybe. Neva — “neut- 
rališkoji” Graikija gauna į 
pašonę iš visų pusių, o jos 
viduryje verda atkakli pilie-

dovaiijančių sriovių.
Esant panašioms aplinky

bėms kalbos apie neutralite
tą, nepriklausomybę, teises, 
žmoniškumą, ir ką kitą yra 
pasityčiojimu ir iš neutrali
teto ir iš žmoniškumo ir iš 
nepriklausomybės, šiandien 
te nemato tik tie, kurie ty
čia užsimerkia, kad nieko 
nematyti.

Musų imperialistiškoj ga
dynėj vadinamoji mažų val
stijų savystovybė yra tai

brangiai lėšuojanti ir nešan
ti tik nusiminimą ir vargų.

Iš JAPONŲ SOCIALISTŲ 
LAIKRAŠČIO.

Mums prisiųsta N-ris 4
San Francisco leicfeiamo 
Japonų socialistų laikraštė
lio “The Heimin” Redakto-
num pasiraso zinomasai 
draugas S. Katayama. Laik-

School
110 E.

tasai 
p ra nepats drg. Katayama 

ša, kad visų japonų sociali
stų vardai yra žinomi Japo
nijos konsului San Francis
co. Jeigu kuris bent iš jų 
važiuoja teuynūn, jį areš
tuoja.

KLERIKALŲ IR TAUTI
NINKŲ NUOMONĖ APIE 

BULOTĄ.
Klerikalai savo prakalbo

se visokiais budais šmeižia 
Bulotą. “Naujienos” daro 
sutrauką tų šmeižimų ir 
piešia sekamą paveikslą kle
rikalų “kritikos”:

“Pasak “ontologijos 
studento” Bulota gauna 
$25.00 dienoje, Bulotienė 
$25.00 dienoje, “supuvu
sioji boba J Žemaitė gau
na $25.00 dienoje. O liku
sieji pinigai eina revoliu
cijos reikalams, t. y. kata
likiškų bažnyčių griovi

mui ir katalikiškų kunigų 
žudymui.”

Tautininkų “kalbėtojas” 
Strikulis nenori apsileisti 
Račiui. Jisai kalba apie Bu
lotą sekamai:

“Kuri karve daug bau
bia, mažai pieno duoda.” 
Oi, kaip tai etiška!
Dabar ateina ir pati “Tė

vynė”, kuri įsidrąsinusi irgi 
savo žodį taria. “Tėvynės” 
korespondentas, kuris apra
šė Waterburio debatus, iš-
vadino Šimkų snarglium, 
bet neturėdamas pilietiškos 
drąsos imti ant saves atsa
komybes už tą negražų epi* 
tetą parašė, kad tai ne jis,

. “Kovos” nuomone 
aušime yra tokia:

“Mes tuoj turime 
dėt traukti prie
darbo-visas draugijas, už
jaučiančias Liet. Šelp. 
Fondą, turime šaukti jų 
^stovus arba Valdybų į- 
galiotinių susirinkimus, 
svarstyti ir rišti, kaip' 
tinkamai tas darbas atlik
ti- Draugijos, paturinčios 

turi atšaukti iš 
tautininku 

neįga- 
jei 
ne

64 vyrų ir 18,55 i 
kuomet Danijoj 1901 m. nuo 
\Į0,000 gyventojų buvo silp
napročių 14,6 vyrų ir 11,7 
moterų, nors Danijoj per 
pastaruosius 50 metu alko
holio suvartojimas ant kiek
vieno gyvetojaus yra du

kinti taip, kad tai tėvų gir
ti soklybė yra priežasčia to 
apsireiškimo, vienok ištik- 
rųjų ir čia girtuoklybė yra

LŠF 
klerikalų ir 
kompanijos savo 
Uotus “atstovus”,
Centralis Komitetas

■ kalavimų. Kuomet ateis 
galutinas atsakymas, jau 
mes turime būt pradėję

sų/reikalavimus priimt, 
mes galėsime susidėt su 
kitais ii’ išvien veikti tą 
dieną, o jei ne, veiksime 
skyrium. Savo rinkliavą 
pradėsime da prieš lapk
ričio 1 diena.”

New Yorke visose pra
dinėse mokyklose kasdien 
po 20 minutų bus mokinama 
karinės gimnastikos. Moki
niai nuo 8 metų amžiaus 
privalo mokintis gimnasti
kos. Programą karinės gim
nastikos išdirbo “Military 
Training Commission” ma-

Apšvietos department) 
komisionierius Finley, po 
kurio žinyba randasi 10,000 
pradinių mokyklų, pasakė, 
kad išdirbtoji programa ka
rinės gimnastikos yra labai 
gera ir naudinga. Užgirus 
tą programą, išsiuntinėjo 
visom mokyklom .. paliepi
mus, kad ji būtų priimta ir 
pildoma.

Reiškia, New Yorko vals-
tijoj jau pradedama gyve
nimai! vykdyti priimtas le- 
gslaturos įstatymas apie 
priverstiną mokinimą kariš
ko muštro.

Bunge tyrinėjimai prieža
sties moterų negalėjimo 
žindyti dažnai minimi Jis 
mano darodęs, kad negalė-

yra
tėvų alkoholizmas Bet pa
sirodo, kad paties, .apsireiš
kimo, kurio priežasčių Bun
ge jieško, visai nėra. Dau
gelis pamatinių tyrinėjimų 
darodė, kad galėjimas žin
dyti visai nesimažina. Toji 
metodą, pagal kurios Bun-

par verti ir jo išvedimai. 
Pavyzdžiui, Bunge tikrina, 
jog iš priežasties tėvų gir-

Tas tikrinimas kalba prieš 
gyvus faktus, ką mes mato
me daugely i vietų. Pavyz-

pa t y bes a ps i re išk i mas.
2. Tėvų alkoholizmas gali 

pagaminti tokias apystovas 
šeimyniškam gyvenime, 
kas daro blogą įtekmę ant 
kūdikių. Jš pat mažens kū
dikiai girdi girtu žmonių 
nešvarias kalbas, jų auklė
jimui neatkreipiama reika-

kūno reikalai nebūna aprū
pinti, ir kūdikiai iš mažens 
lieka pastūmėti prie girtuo
kliavimo-

3. Per didelis alkoholio 
vartojimas gali pamažinti 
gimimų skaičių, arba vaisin
gu m ą.

4. Motina per girtuoklybę 
gali nusilpnėti ii tas gali

1913 metais kietųjų ang
lių kasyklose (Pennsylvani- 
joj) dirbo 173,260, vyrų, ku
rie iškasė 91.625. 964 tonus 
anglių.

1915 metais jie iškasė 78. 
720.00 tonu anglies.

Kokią už tai angliakasiai 
gaudavo algą?

1915 m. 173.260 angliaka
sių gavo.į metus *algos 87.- 
918-700 dolerių, vadinasi ant 
žmogaus per metus parėjo 
po 504 dolerius ir 46} centą,. 
Visi tie žmonės, kaip jau sa
kiau, i metus iškasė 78.720.- 

f 4.
000 tonų anglies.

Vadinasi, vienas tonas an
glių kompanijai apsieina 1 
dol. 12 centų. Na, prie kom
panijos išlaidų reikia pri- 
rokuoti algas superinten
dentams ir formanams, iš
laidos stulpams ir kitai me
džiagai — paimkime kadir 
38 centus. Tokiu budu ar>i 
vieno tono anglių kompani
ja turi išlaidų pusantro 
dolerio (darbininkams, for- 
manams ir įrankiams).

- Įsitėmykit tai gerai
’ O už kiek anglįs parduo
dama? New Yorke, Phila- 
delphijoj ii’ Chicagoj tonas 
anglių kaštuoja pusaštunto 
dplerio, Kompanijai lieka 
pelno nuo tono 6 doleriai.

Priimant tą atydon, at- 
rasme, kad 1913 m. kom
panijos turėjo pelno 549.- 
755.784 dolerius, o 1915 me
tais — 472.320.00 dolerių.

Dabar palyginkit, kiek 
gauna darbininkai (tik 507 
d į metus) ir kiek 
kompanijom.,

Jeigu angliakasiai 
pilną atlyginimą už 
darbą, kompanijoms 
neliktų, tai ant 
darbininko vidutiniškai bu
tų algos ne 504 doleriai, bet 
3233 doleriai.

Dabar darbininkai gauna 
tik 16 procentą už savo pa
gamintą darbą, o bosams 
lieka 84 procentai! Vadina
si, jeigu darbininkas į sa
vaitę gauna 16 dolerių, tai 
kompanijai lieka 84 doleriai.

Kokį išvedimą jus, drau-

lieka

gautų 
savo 

nieko 
kiekvieno

daryti iš to visko?
Jūs turite padaryti išvedi-

sivvstvmo.

yra daugiau socialiu, o
džiui Švedijos provincijoj 
Dalarne veik nėra nei vienos 
motinos, kuri negalėtų žin
dyti kūdikių, o vienok to 
apskričio gyventojai visą 
pereitą metšimtį, kada buvo 
daleista ir įprasta namie 
daryti degtynę, vartojo al
koholio daugiau, negu vidų-Į j 
toniškai. Kurliandijoj Nih- 
cas apskrityj sunku rasti 
moterį ar vyrą, blaivininką. 
Didelė didžiuma yra gero
kai įsigėrenčių- Tačiau to 
apskričio moteris ne tik sa
vo kūdikius žindo, 
Liepoją aprūpina.

bet ir

Mokslininkai Pearsonas 
ir EldeiTonas yra paskelbę 
daugelį studijų apie biolo
giško tyrinėjimo metodas a 
belnai, o ypač plačiai apkal-

ne 
ir 

nėraant jų pasiremiant 
reikalo .dejuoti, apie čielų ci
vilizuotu tautu išnykimą.

organizmas, prisitaikinda
mas prie apystovų, yra įgy- 
jęs spėką apsaugojimui sė
klos protoplazmato nuo 
tų daugelio ir įvairių įduo
du, kurie kas dieną įkliūva 
į musų organizmą. Taip 
pat yra ir su alkoholiu. Tik
tai tada, jeigu nuodų jkliu- 
v ataip daug, kad organiz
mas nebepajiegia apsisau-

lių vėnis valdys privatinės, 
kapitalistų kompanijos, tol 
išnaudojimui galo nebus.

Atsiminkit, kad tik viena 
socialistų partija reikalau- 
jau ,kad mainos butų visuo-z 
menės nuosavybė.

šalin privatinės kompani
jos. Teįvyksta mainų socia
li zac i ja

Mainierių Dėdė.

“Binghamton Press” pra
neša, kad vietos lietuvių die
nos komitetas, susidedąs iš 
J. Chamo, L. šimoliuno ir *** 
St. Jaksevičiaus, matėsi su 
tuo miesto majoihi ir gavo 
leidimą rinkti aukas, v

gali paĮiesti sėklą ir vaisių 
Tačiau kas link alkoholio 
tas dar nėra darodyta. Bet 
absoliučiai negalimu tas nė
ra. Negalima sutikti tik su

manoma siųsti Lietuvon per 
Raudonąjį Kryžių. Taip ra
šo “B. Press”. (Tas klausi- 

būtimas dar turi 
stytas- Red.)

apsvar

I
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Kodėl 
Bažnyčia 
Priešinasi 
Socializmui?

Iš kun. Mockaus bylos
“Waterbury American” ir 

“Waterbury Republican” 
gana plačiai aprašo kun. 
Mockaus teismą, kuris tame 

• mieste tęsėsi net per 3 die
nas.

Kaip jau musų skaityto
jai žino, Mockų patraukė at
sakomybėn už prakalbą, ku
rią jisai pasakė Waterbu
ry, Green st., svetainėje, 27 
d. liepos. Tuomet pirmeiviš
ka Waterburio visuomenė 
nusprendė paimti Mockų sa
vo globon, nes pamatė, kad 
Waterburio klerikalai kėsi
nasi ant laisvės žodžio.

Šioji kun. Mockaus byla 
tęsėsi net 3 dienas ir be pa
sekmių- Teismas nukelta ant 
gruodžio mėnesio, kadangi 
Jury nariai* jokiu budu ne-* 
galėjo prieit prie vienodos 
nuomonės.

Kaltinimas buvo paremtas 
ant seno, seno statuto dar

biausia kuo rėmėsi teisėjas 
Byrne, tai tuo, kad Mockus 
kalba prastiems žmonėms 
(ignorant audiences) ir kad 
tas veda prie riaušių 
(breach of peace). Teisėjas 
sako, kad pats Mockus su
pranta, kad jo prakalbose

LAISVfi
ATSKAITA.

Lietuvos šelpimo Fondo 
Sekretoriaus nuo Rugpjūčio 
1, 1916 iki Rugsėjo 1, 1916

si policmanų. Jisai dar pri
dūrė, kad nenori Mockaus 
nubaudimo, bet nori tik, kad 
Mockus išmoktų gerbti kitų 
nuomones-

Įdomių šnekų kilo teis
me apie intenciją. Jeigu Mo
ckus, sako teisėjas Byrne, ir 
turėjo geriausią intenciją, 
tai betgi, jeigu tatai veda 
prie betvarkės ir prie įsta
tymų sulaužymo, Mockus e- 
sąs kaltas. (

Mockaus apgynėjas paė
mė ^dalyką iš kitos pusės. Ji
sai pasakė, kad byla esanti 
labai svarbi. Jisai griežtai 

iš puritonų laikų, nuo 1640 pastatė klausimą apie in- 
metų (kuomet dar raganas tencija.
degino). Teisėjas buvo Ree
ves,

Jury reikia taip klausimą 
kaltintoju — Reiley. pastatyt: ar Mockus veikė 

Jam kaltinti padėjo teisėjas su bloga, su bjauria, kenks- 
Byrne ir D. Devine. Gynė‘minga intencija? Jeigu.no

tai jisai, aiškus dalykas, yra 
nekaltas.

Kokia intencija buvo Mo
kiausia Lewis ir 

atsako: ar jisai norėjo su-

Byrne ir D. Devine.
patsai vienas advokatas Le
wis.

Laike teismo buvo keli 
momentai,- kuriuos verta pa- ckaus — 
žvmėti.
‘21 d.

•teismas 
vieta.
Mockus

rugsėjo distrikto kelti žmones prieš dievą, ar 
pavirto į prakalbų tik papasakoti žmonėms ką 
Mat, tą dieną kun. jisai mano.
turėjo atpasakoti | Dabar klausimas apie 

ta viską už ką prie jo prisi-'piktžodžiavimą. Kas tai y- 
kabino. Kaltintojai sako, ra piktžodžiavimas? Piktžo- 
kad Mockus tuomet piktžo- * džiavimas. galėtų būti tuo- 
džiavo prieš Dievą. met, jeigu butų bjauri in- 

, tencija, nešvarus tikslas, 
kad teismo salėje pilna žmo-'Bet jeigu to nėra, tuomet ir 
nių, o čia Mockus rengiasi piktžodžiavimo nėra, 
prakalbą sakjfti. Jam parii-l Dalykas esąs didžiausios 
po, kad čia kas “blogo” ne-’svarbos Svarba ne tame, į 
išeitų. Visa publika tapo ką Mockus tiki, bet svarba 
prašalinta laukan, išėmus tame, ar jisai galėjo taip 
vienus liudininkus.

Mockus, po trumpai į- 
žangai, ėmėsi už biblijos. 
Juk kunigai visuomet sako, 
kaa biblijoj tik dievo. žo
džiai. Mockus pasiremdamas 
lekomendavimu apaštalo 
Jono: “tyrinėkit biblija” —

Po trumpų prakalbų pro
kuroro ir jo draugo — Jury 
nuėjo tarties apie Mockaus 

tarč-

Tuo

pradėjo ją tyrinėti ir atra
do joje ir teisybės ir melo.

vo ne universalis,

tautinis

papročių 
knyga. 'Poliaus, paėmęs tą 
biblijos punktą, kur kalba
ma apie žmones, kurie “ne
galės įeiti į dangaus karaly
stę”, jisai, Mockus, priėjo 
prie išvedimo, kad pasakoji
mai apie nekaltąjį prasidė-' 
jimą Panelės švenčiausios 
esą be pamato. Jis tvirtino, 
kad Jėzus ne taiką skelbęs. 
Baigdamas savo liudijimą, 
Mockus pasakė, kad sviete 
yra daugybė religijų ir dau
gybė bažnyčių. Kunigai sa
ko, kad, kelias Į dangų veda 
tik per jų bažnyčią. Pana- I 
šiai dalykams susidėjus, ne- i 
galima žinot kuris gi .kelias: 
vedąs į dangų.

Vėliaus, po pertraukai,' 
. Mockus vėl kalbėjo apie die

vą, kuri? didesnis, kaip dan
gus ir per tai jisai negalįs į- 
eiti į dangų, kuris mažesnis, i 
negu dievas.

Mockaus prakalba teisme 
padarė gana didelį įspūdį, 
todėl, kad jisai operavo tik 
biblija, o niekuo kitu.

Pirmiausia prieš Mockų 
kalbėjo teisėjas Byrne. Ji
sai pasisakė linkstąs atleisti 
Mockui, nes manąs, kad tai 
nenormalia žmogus. Svar-

•Jury

ikmt.

Reporteriai.

Afrikos
Batalionai

Patarlė
au

neaprubežiuotas, 
gali prigulėti tiek, kiek tik 
rasis tokių prasikaltėlių.

New York Globe laikra
ščio korespondentas, apra
šydamas apie Afrikos 
talionus, pažymi, kad
batalionai neapsakomai nar
siai kovoja, daug narsiau už 
svetimžemių legioną, kuris 
taipgi giriamas už narsu
mą.

Afrikos batalionas šioj 
karėj visuose didžiausiuose 
mūšiuose buvo siuntinė
jamas j pavojingiausias vie
tas. Jis visur dalyvauja sy
kiu su Afrikos puslaukiniais 
kareiviais ir visur pasižymi. 
Kada vokiečiai veržėsi per 
Belgiją, tai Francija buvo 
atsiuntus belgams į pagelbą 
tą prasikaltėlių 
kuris pašėlusiai 
kovojo. Abelnai, 
kiečiai pradeda

batalioną, 
energiškai 
kur tik vo- 

smarkiau 
užpulti ant frąncuzų, . ten
siunčiama kriminalistu ba- 
talionas.ir tos- draugijos iš
matos guldo savo galvas.

Negana to, kad tie pra
sikaltėliai nuolankus val
džiai ir energingai mušasi, 
bet ir aficieriai varžosi, kad 
gavus progą komanduoti 
tuomi batalionu. Mat ir afi
cieriai, vadovaudami drau
gijos išmatomis, geriau pa
sižymi ir pakįla savo 
nystėj.
praneša, kad didesnė 
to bataliono kareivių 
vanota medaliais už 
kovojimą su priešais.

Kapitonas Cecoldi, 
man die ras
bataliono, maž-daug 
apie ji sako:

“Afrikos batalionas 
su r ir visuomet stoja 
vojingiausias vietas- To
taliono kareiviai mušasi 
šėlusiai drąsiai, energingai 
ir išnašiai. Jie niekad nenu
siminę ir tarpe lekiojančių 
kulkų ir sprogstančių šrap
nelių linksmai juokauja.”

tar- 
“Associated Press” 

dalis

narsu

ko- 
kriminalistų 

šiaip

1 t
vi-
pa- 
ba-

liovos- šaukia, kad tie, kurie 
narsiai kovoja gindami sa
vo tėvynę, yra ištikimin-.

sunūs • tas šauksmas

liaus persitikrinsime.
Francijoj yra suorgani- 

zuųta taip vadinamas “Afri->

vyrų, 
me- 

kurie prieš pastosiant

susideda is jaunų 
neperžengusių per 24 
tus,
į kariumenę sėdėjo
muos už visokius k-riminališ-

prantama, 
jinius jau

Rugpjūčio 1/16 balan- . 
sas........... .  $9362.14.

Per “Naujienas” ant 
paminėjimo gimimo die
nos A. Miklešauskiutė, 
Rockford, Ill. ....... $6.25

Per Vietinį L. Š. F. K.
iš Mahanoy City, Pa. 78 62

Per Joną Štočkų nuo 
išvažiavimo Vienybės 
choro Stoughton, Mass. 5.00

Per “Tėvynę” nuo 97 
kp. SLA. narių Cle E- 
lum, Wash.................. 4.00

Per “Tėvynę” nuo SL.
A. 255 kp. Lima, Ohio 13.25

Per A. P. Davidenaš 
nuo LSS. 244 kp. prakal
bu, Akron, Ohio.......15.90

Per “Laisvę” nuo pik- • 
niko Dram. Rat. E. 
Vandengrift, Pa- .... 11.10

Per “Laisvę” nuo 1 
k]). Sus. Liet. Kanado
je ...............................

Per “Naujienas” su
rinkt) LSS. 204 kp. Ke
wanee, Ill....................

Per A. Bulotą nuo 
Bulotos ir Žemaitės 
prakalbų sekantįs: Vil- 
Jey Wiev Park 
kerman, Pa.

6.00

ii Šv. Roko Dr-ja $50.
ir smulkių aukų — 100.00

Pelnas nuo baliaus 
per sekančias draugys
tės: Liet. Raudonos Ro
žės Pašalp- Kljubas, Dr- 
stė Lietuvos Kareivių. 
Vakarinės žvaigždės pa
šalp. Kliubas, LSS. 138 r 
kp., Namų Savininkų 
—Improvement Kliubas, 
Lietuvos Mylėtojų Draugy
stė, Vyrų ir Moterų Ap
švietus Dr-stė, Cicero, 
Liet. Šelp. Fondo Kom.
Cicero, III. ................  80.00

Pelnas nuo iliustruo
tų prakalbų po 7-ta Ra
joną atliko drg. A Va- 
linčius ir V. Andriulevi- 
čius, Pittston, Pa. ... 8.25 

Per O. Valinčius pel
nas nuo Račiūno kruta
mu paveikslų, vakaras 
surengtas per Lietuvių 
Viešo Knygyno Dr-ją 
Pittston, Pa........... . ..

Nuo Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų Dr-stės pikni
ke nuo išleistų daiktų 
pusė pelno. Hartford, 
Conn. . .................. 32.50

A- P. Davidenaš nuo
30.68 krikštynų pas J. Žabloc-

Išmokėta per rugp. 442.36

Rugsėjo 1, 1916 lieka pas 
LŠF ižd* K. Šidlaus
ką ................ 7... $10890.94
iki rugsėjo 1, 1916 į- 
plaukė Į LŠF........ $24718.41

T. L. DUNDULIS, 
L. š. F. Finansų Sekrt-

FAKTAI, KURIUOS VER
TA ŽINOTI KIEKVIE

NAM.
100.000 merginų Suvieny

tose Valstijose yra prosti
tutės.

te-

5.00

1850 metais (65 metai at
gal) abelnas turtas Suvieny
tų Valstijų siekė 8 miliardus 
dol. Iš to turto dirbančiosios 
klesos valdė 67 procentus.

Dabar Suvienytų Valstijų 
turtas siekia 187 miliardų 
doleriu, bet dirbančiosios 4. f t

klesos turi tik dešimts pro
centų

Per paskutinius 60 me&Į 
bepročių skaičius Amerikoj 
užaugo ant 800 procentų.

ištikimais
, narsiai kovo-

O kurie dabar šaukia, kad 
i užtenka kraujo praliejimo, 
užtenka žmogžudysčių, va
dinami šalies išdavikais ir 
tankiai sodinami į kalėji
mus. Net ir musų patriotai 
tokius vadina išgamomis, 

.benkortais, išperomis ir ki
tokiais vardais.

Būk didžiausiu niekšu, 
kriminalistu, draugijos iš
mata, bet kovok už patrio
tizmą, kovok už savo tautą,

reikalus ir tapsi pavadintas 
geriausiu tėvynės sūnumi ir

svenčioniškis

Afrikos batalionas, 
geriau pasakius, kriminalis- pasiklabėjimą su Allan Ben- 
tų batalionas, jau seniai eg
zistuoja, jis tapo suorgani
zuotas 1832 m. iš juanų 
“apašų” — kišeninių vagių, sOaja už Wilsona, tas, fak- 
apgavikų ir kitokių prasi
kaltėlių ir dalyvavo įvairio- ką, kuri paskandino Ėi| 
se karėse. Nekarės metu tas _ 1 - - TTT
batalionas susideda iš 1,000; no ir Hughes nėra principų

sonn, musų kandidatu i pre
zidentus.

Bensonas pasakė: kas bal-

tiškai, balsuoja už tų politi- 
jro- 

pą kraujuose- Tarpe Wilso-

narių, bet karės metu jo
A:... v

skirtumo.

AUKOS KUN. MOCKAUS 
BYLAI.

Dayton, Oho.
Aukavo: J. Stankevičia— 

$2.00; J Mozūraitis, F. G ra- . 
žinskas, J. Venus, J G., A. 
Tulauskas, S Baranauskas, 
K- Juškevičia, J Pilotas, K. 
Juočius ir J. Gubas — po 
$1.00. Viso $12.00.

Ansonia, Conn.

J. J. Mockaitis surinko 
$6.20; John Ullis (tarpe 
svetimtaučių) surinko $11,- 
65 A. Mureika ir Sveinka 
surinko $8.50; Aukavo r P- 
Austrą — $1.00; A. Murei
ka, J J Mockaitis, A. Jak- 
šiys. M. Baktys, K Milin- 
kevičia, P. Kanapeckas ir 
K. Jasulaitis — po 50 c. S.

Ullis, U.
hauskienė

Senkiutė, A. Bie- 
, F. šiupinskas, 
, J. Vilkas, P.

J. Balnevičia.

In- 
$4-65, 

Rapids, Mich. 
Detroit, Mich.$31.94.

$181.41, Gary, Ind. $36.- '
41, už svečių paveikslus 
$17.00; viso1............  331.41

Per Aukų tvarkymo 
komitetą Ansonia, Pa. 
Lietuvių Šviesos Dr-stė 
Amerikoje surinko $89.- 
86. DLK. Vytauto Dr-

186 kp. $20.35, per ves
tuves Yakščio, L Kaze-, 
no ir J. Valaičio $18.40; 
viso .............................. 1

Per “Naujienas” se

ki. Akron, Ohio ......... 8.00
Per Newark Pirm.

Dr jų Sąryšio ir auka

go Kliubo $15.00; viso 70.00
N,uo Bulotos, Žemai

tes ir Bulotienės pra
kalbų; Chicago, Wzest- 
Side $63.30,” So. Oma
ha, Nety $51.10. Ten pat

70 milionų Amerikos gy
ventojų neturi savo namų. 
O kapitalistiški agitatoriai 
sako, kad socializmas atims 
žmonėms namus. Kai 
ims, kad jie jų neturi.

Žukauskas,
V. G rumbu Ii s, J. Smith, M. 
Petkevičia, J Kazlauskas, 
K. Kaktienės, M. Paseckas, 
J. Dičkus, S. Žebris, V Šauk- 
lis, K. Tutlis, J. Melninkas, 
J Lamsargis, P. Taruške- 
vičia, J. Savickas, A. Dič
kus, J Valaitis, F Rasimas 
ir J. A. Babauskis — po 25 
c., K. Ramanauskas ir E 
Urbonas — po 10 c., J. Mil
ler, K. Petruškevičia, J. Jud- 
zent, N. N., A Mockaitis ir 
S. Žiūraitis — po 50 c. Visu

Sheboygan, Wis. $35,- 
10 c., Indiana Harbor, 
Ind. $41.36, Chicago j e 
per Žemaitės pagerbi
mui vakarą $2-1.00, nuo 
te paties vakaro liko 
pelno $48.00, Kenosha, 
Wis. $70.00. Ten pat už 
paveikslus $1-50, Racine 
Wis. $65.60; už paveiks-

Susinėsimų sekreto
riui J. Neviackui už į- 
vairias smulkias išlai-
das .........................  $10.80

' A Bulotai ir Žemaitei
už pragyvenimą ir ke
lionės lėšas važinėjant

prakalbomis .... 431.46 
Už išmaini.ma privat.

10

Nepereinamos dratų tvoros vakarų fronte

..iisvaniam* turi būtinai 

perskaityti t.| knyg. lę, 

it-s jp'ys daug žiniij. !<«■ 

kuriu ne vienas žmogus 

negali apsieiti; kodėl kū

ne:

” Galima gauti:

“ LAISVE ”

Waterbury, Conn.
Aukavo: F. Bronušas, Ch. 

Peža, P. Lumas, J Stašaitis. 
J Pabilionis, J. Ališauskas 
ir J. Kielius, — po $1.00: 
('h. Kukaitis, T. Kirvelaitis. 
A Grikietis,. • M Gumbule- 
vičia, F. Bajoraitis — po 50

Pillsburgo klerikalai me- 
rina užkariauti lietuviu die-

Pittsburg rasų.

mkuino nuo žymesnių pitt- 
shurgiečin išrintka komisi
ja. susidedanti iš kun. Piku-

ir
Miss. M. Kui’d^.

Klerikalų vietos komite
tai! ieina Sutkaitis, Obecu-

te ir Miliauskas
Mes manome, kad pirmei

viška Pittsburgo visuomė 
/lieku budu negali sutikti 
ant tokio komiteto, kuris y- 
ra vienval klerikališkas.

“Schenectady Citizen” 
/talpina gražų įžangos strai- 
ipsnį apie buvusį socialistų 
|mayorą Lunną„ Lunn, —sa
ko “Citizen" galėjo išeiti į 
puikų vadovą. Jisai turi orą- 

gabumą ir, ąpskri- 
gabus. Jo populeri- 

buvo didžiausias 
kuomet jisai ėjotuomet, 

su minia, su socialistais. Ir

i kuomet jisai atsiskyrė 
avo senųjų draugų ir 
čiuliavo su demokra- 

Dabar. galima sa
kyti. jo karjera jau pasibai
gė. .Jo giesmė atgiedota.

Nelaimingi tie renegatai. 
Jie jieško garbės, bet nusto
ja net pagarbos.’

Militariškumo jau prade- 
ma mokinti pradinėse mo
kyklose ir greitu laiku įves 
tą patį ir į augštesnes mo
kyklas.

Preparedness šaliųinkai 
gali džiaugtis, nes jų troški
mas apsireiškia gyvenime.

rtiiiiibiiliiQnii i'i t >• •. *'•

i



yjįĮjĮUįA'

■>
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Atsiminimai jų taipgi galima buvo ant 
vietos gauti. Bet čia komiai-

Eina du sykiu savaitėj 
Utaminkais ir 
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Laidžia Lietuvių 
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at 183 Roebling St., Brooklyn. N. Y
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Jurevičius, Treasurer V. Paukštys, 
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Paukštys.
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Visi siunčiami redakcijai raštai turi 
būti su autoriaus vardu, pavarde ir 
antrašu. Visus atsiųstus raštus re
dakcija taiso ir trumpina pagal sa
vo nuožiūrų. Korespondencijos ir 
menkesnės vertės raštai netinkami 
spaudai naikinami, jeigu autorius ne
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LIKIMAS “LAISVĖS 
KORESPONDENTU 

? UŽSIENIUOSE.

Musų veiklusis korespon
dentas iš Danijos, draugas 
S. rašo, jog jam labai sun
kiai gyvenasi Kopenhagoj, 
kaipo svetimtaučiui. Jam 
prisieina nukentėti visokių 
paniekinimų. Per Anglijos 
cenzorių kaltę daugelio 

N N. ^negaunąs- 
redakcija įsakė“ Laisvės 

savo korespondentui siunti
nėti Amerikon “Naują Iv 
C«itungą” ir “Voiwaerts”, 
Mat, tiesiu keliu tię laikra- 

*Ščiai mums sunku gauti. Ko
respondentas rašo, kad 
“Vorwaerts” siunčiąs, ta- 
čiaus mes jo negaunam.

Kauniškės 
redakcija 
dentui ant 
kanti.

Draugas 
rašinėjo

“Dabarties” 
musų korespon- 

laiškų neatsa-

A., kuris seniau 
iš Paryžiaus, 

dabar jau neberašo. Gyveni- 
mo sąlygų* neleidžiančios', 
jam rašinėti. Dabar mums! 
pradėjo rašinėli korespon
dencijas drr. Maxim (m-
sas). Jau gavome

redakcijai 
yžiaus “L'

Čiais “Laisvės’ 
siunčiama Pa 
Humanite”, tačiaus mes jos 
negavome nei vieno nume
rio.

Drg. P. Keleivis, kuris 
pernai rašinėjo mums iš 
Bulgarijos, dabar gyvena 
Rumunijoj. • Jo padėjimas, 
karei kilus, buvo visuomet 
sunkus. 1914 metais karė 
jį užklupo Serbijoj, kur tu
rėjo vietą. Iš Serbijos bėgo 
Bulgarijon. Prisidėjus 
prie karės Bulgarijai, persi
kėlė Rumunjon. Išten mums 
prisiuntė viešą savo dramą, 
kurią perdavėm LDLD. Iš 
jo, tarpais, gauname 
privatinius laiškus.

Su J- . Tumėnu, autorium 
musų išleisto “Laisvės Kali
nio”, gyvenančiu Šveicarijoj 
visai negalim susirašyti. 
Matomai, Francijos pačta

Vaitot sužeistiem nustojus, 
Parako durnai 
Lavonai visur

Tarpe mirusių ant 
Kraujuose popiera 

Kareivio vieno

smirdėjo,

lauko 
plauko 
prie šono,

Laiškas rašyti norėta, 
Bet antrašas neuždėta.

Nors daug pasakyt norėjo.

Matomai, kad nesuspėjo,

“Likie sveika brangi mano"

šeimynoms visų, ką žuvo

O kad smūgis buvo staigus

“Likit* sveika brangi mano”

Lai šios žinios nesibijo,

Parama tau būt norėjau, i 
Bet tos laimės neturėjau.

Pražuvęs tyruos laukuose
Auka kraugerių liekuosi.

t

Neplyšta nuo žinios šios 
Mano pražūties baisios-

Nors tave tikrai mylėjau
Per amžį neapleist žadėjau,

Bet karė baisi užėjo, 
Amžinai skirtis reikėjo.’

“Likie sveika brangi mano” 
šeimynėle! tėvo savo

Daugiau gyvo neregėsi!

Kūnam jūs būvis rūpėjo.
Siratyste jums patiko, 
Auka karės tėvas liko.

f

I

ikie sveika brangi mano”
mė-Tėvyne! ne tavo

Reikalams gyvastį dėjau, 
Nors labjaus tave mylėjau.

Bet godus gudai teutonai. 
Paliko mano valdonais.

Liepė man tave paminti, .
J O vien jų reikalus ginti.

“Likie sveika brangi1 mano
Darbininkų minia! tavo

Spėkomis rėmėsi kare 
Tave jos auka padare.

Pik meldžiu organizuotis,

“Likie* sveika brangi mano.

Vakaro bangos
Tyros bangos purpurinės ramiai skrėjo,

Lyg svajonės prakilnutės,
Xen kur laimės spindulėliai džiaugsmą liejo 

Iš dausos skaidrios tylutes,.

Naktis skleidė rūbą savo—graudulingą, 
Užklodama tyliai svietą.

Ir ilgesį nykų, liūdną—įspūdingą, 
Ji paliko skaudų, kietą...

Liūdnas vaizdas dvasią tarsi užžavėjo...
Mintis griaudžią dainą tvėrė...

Tasai aidas iškilmingas seno vėjo, — 
Biedną sielą skausmais vėrė!..

Lyg kad sapnas —atminimai vis' artojos 
Tie troškimai širdį žeidžia...

Ir dieneles — ką praėjo, čią pat stojos — 
Pasilgimo skausmą skleidžia.

žem. Svyruoklis.
Rocky Glen. 27-VHI-1916.
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Naktinė būtybė jali gamtą užklojo, 
Ir keičiasi vaizdas nykstančios dienos. 
Tik ežero bangos pliuškeno, kartojo 
Vis tą pačią gaidą slaptingos dainos.

Padangė nuraudo lyg kad jos veidelis 
Ir meilė kutena gimstančius jausmus. 
Skaisčiausios svajonės lyg rožės žiedelis 
Išpuošęs, nuvaiko kančias ir skausmus.

Bet šiandien krūtinėj širdis neberimsta: 
Prisimena laikas linksmos praeities, 
O tuomet ilgesio vaizdai nauji gimsta... 
Ar negrįžš toj laimė žuvusios nakties!.-

Pamenu.. Saulute ant laidos kaboje 
Vėjalis nutilo ir ramu aplink.
O girios, tarytum, paniurę durnojo;

Klausėmės! aido bangų plieskiančių. 
Apsupančius gamtą šešėlius lydėjom 
Ir pynėm vdiniką iš aukso minčių.

Kupina tad laimės gamta prakilni, 
O tie stebuklingi vaizdai ją išpynė 
Gilaus pajautimo ir džiaugsmo pilni.

' i

[skausmą,
Nes tie atminimai man dvasioje gludo: 
Kad tavo akeles man svaigino jausmą,

že m u t i s. S v y r u o k I is.

AR TIK TIEK MES 
TURIME?

d. rugsėjo buvo lavini- 
vakaras Lietuvių Mo- 
Progr. Susivienyjimo 1

mosi 
torų 
kuopos. Buvo kviečiama vi
ses moterįs bei merginos 
kurios tik nori lavintis. Rei-

du nuo moterų ir priklau
sys ar bus Įvestas ar atmes
tas Įstatymas apie įvedimą 
visuotino karei i vav i m o. Su
prantama, kapitalistai ir

N<ia, buvo duris atdaros dč; Į didžiuma moterų? 
visli moterų ir merginų. Ka
dangi Brooklyne randasi m- 
šimtai, bet tūkstančiai mote
li! ir merginų, kurios gab a 
teiti į svetainę, tai rengėjos 
tikėjosi susilaukti nemažo 
moterų burelio. Bet deja

tos? Kur tie šimtai jaunų

nom margai

parengtus

mą to Įstatymo.

jos Kalte, Kau nepasitarė su 
kitom narėm ir nesu rengė- 
platesnio programo.

Kuopa nemažai rūpinasi 
organo išleidimu. Iš savo iž-- 
do paskyrė $5.00. Tai jau ; 
antra kuopos auka. Taipgi 
turi išrinkus komisiją aulęų 
rinkimui ir ta komisija dar-k 
kilojasi- Komisija atsilankė 
j Liet. Republikonų kliubo 
susirinkimą ir paprašė, kad 
paremtų “Moterų Balsą”. 

Veikiau-1 Kliubas iš savo iždo pasky- 
eš ivedi-hV* $5.00. Garbė kliubui, kad

PHILADELPHIA, PA.

iiiui ir Lietuvių Moterį] Prg. 
Susivienijimo 11 kuopa pra

plojo smarkiau darbuotis.

atjaučia moterų reikalams. 
; Lai šis kliubo pasielgimas 
i būna pavyzdžiu ir kitom 
; lietuviui draugystėm.

Dabar kuopa pradėjo mo- 
• kintis veikalą “žmogžu- 
’ i džiai” ir prieš Kalėdas mano 

sulošti.
Motoru kuopa prisidėjo 

P prie LSS. 1 kuopos surengt.žiavirnas į parką. Buvo
' 'D1*1 ^°torijų ir Lt Raudonąją Savaitę.

mnlv l^(,rs lsvaziavimas mažai ( j LMPS. suvažiavimą iš- 
įgarsinus, bet žmonių susi- !rinkta dvi delegatės: ‘ Ks- 
linko gana daug. Iš to ais- paRrunytė ir M. Skuodienė, 

kyli matosi, kad vietos lietu-. niusų kuopa darbuo-
yiai prijaučiu moterims ir(j.,sy geisiin-a butų, kad 
lankosi į jų parengtas pra-(j)rie jos daugiau moterų pri- 
.mogas. 'gulėtų. Todėl, man rodos.

Kadangi sis išvažiavimas gerai butų surengti prieš 
I •(> rsta ty m ą agi tatyviškas
prakalbas. Apie tai tbrėtu 
kuopos narės pagalvoti.

Velioniške.

Kur tie

vaičių? Nejaugi jos viso; 
yra užtektinai išsilavinusios 
ii nemato reikalo lankytis Į 
tokius susirinkimus, kur 
aškinama lietuvių kalba, ra
šyba, valgių gaminimas ir

buvo paskutinis, tai dauge
lis tikėjosi sulaukti geresnio 
programo, Įvairių pamargi- 
nimų ir prakalbų. Kalbėto-

ka moterų ir merginų,' ku
rios buvo susirinkę nieko 
“nesupranta” ir ateina .pa
simokyti? Pažvelgus į tą 
būrelį,, kuris buvo susirim 
kęs, nešino retų tikėti, kad 
nors viena jų nemokėtų pa 
sirašyti savo vardo arba pa
rašyti draugei ai1 draugui 
laiškelį; taipgi nesinorėtų 
tikėti, kad ir valgius gami-

1 ny n t atsirastų jų tarpe nors 
viena, kurį “stoiką” sykiu 
su pančekomis virtų, o agur- 

Whereas millions of the have been kus keptų? Vienok jos eina 
!ir lavinasi-

Reikia dar pastebėti, kad 
buvo kelios apysenės mote
lis ir tarpe jų viena su dūk- 
terja. Nepaprastai malonu 
įspūdį daro matant tokią 
motiną, kuri sykiu su savo 
jauna dukrele mokinasi. Tik 
■vargas, kad mes tokių moti- 
iių labai mažai turbne. Dau
guma yra tqkiu, kurios su 
savo dukrelėms bačkutes tu-

PREZIDENTO PROKLAMACIJA DĖLEI 
‘‘LIETUVIŲ DIENOS.”

Whereas, I have received from the 
House of Representatives of the United 
States a resolution, passed July 21, 1916, 
regarding as follows:

“Whereas in the variuos countries now 
engaged in war there are four millions of 
Lithuanians, the greater majority of whom 
are destitute of food, shelter ant clothing; 
and

driven from their homes without warning, 
deprived of an opportunity to make pro
vision for their most elementary wants, 
causing starvation, desease ant untold suf
fering; and

“Whereas the people of the United 
States of America have learned miht sor
row of this plight of millions of human be-

to the cry for help whenever such an op-

are

of the misery ka(l
which these uAioklyne, k

sion to their sympathy, by contributing to 
the relief of the* Lithuanians in the- war
zone.

k Kl

aug-
. ... . 1...... v., negu mažes-

i day on which the* H;uose miestuose, moterįs 
neatkreipia atydos į lavini
mosi. tai ką norėti nuo ją 
mažesniuose miesteliuose? '

people,of the United Slates will lx- moved 
to aid a people stricken by war, famine

lyno merginoms, kad jos 
taip šaltai žiuri į LMPS. 1 
kuopos lavinimosi vakarus.

,1, Woodrow Wilson, V’-ik Brooklyne yra pažangių 
7 7 ~ 1 • _ 1 — A. 1
- - - • _ | _ " ų

pliance with the request of the House of Rytis lavintis. .
švencioniskis.

Now, therefore, 1, Woodrow Wilson, !>rooKiyne yia pažangių 
President of the United States, in com- merginų, kurios galėtų lan-

Representatives thereof, do appoint and 
proclaim Wednesday. November 1, 1916, as 
<
States may make such contributions'as the 
feel disposed for the aid of the stricken 
Lithuanian people.

Contribution may be adressed to the 
American Red Cross, Washington, D. C.

a day upon which the people of the. United ^4 AUSTRALIJOS MO-
• 1 ■ ’ x ’ TERĮS PASAKYS APIE

ĮVEDIMĄ VISUOTINO 
KAREIVIAVIMO.

įvedus Anglijoj visuotiną 
kareiviavimą, prisieina ir 
Australijai tą patį padaryti,

which will cjįtre for their proper distribu- nes gyvena po Anglijos glo- 
tion. ‘ " ............. ’

In witness whereof, I have hereunto 
set my hand ant cause the seal of United 
States to 1 be affixed.
' Done at the city of Washington this 
thirty-first day of August, in the year of 
our Lord one thousand nine hundred ant 
sixteen ,and of the Independence of the 
United States the one hundred ant forty- 
first.

Signed-
Woodrow wilson

ba. Bet Australijos valdžia, 
matomai, truputį kitaip pa
žvelgė į šį klausimą- Angli
joj tą įstatymą išleido par
lamentas, o Australijos se
natas 17 balsų prieš 9 pave
dė išrišti klausimą apie įve
dimą visuotino kareiviavimo 
pačiai liaudžiai nubalsuoti.

Šame balsavime dalyvaus 
ir moterįs. Mes žinome, kad 
didžiuma moterų didžiau-

MOTERŲ LAIKRAŠTIS! MOTERŲ LAIKRAŠTIS!
Spalio I d. išeis iš spaudos

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

lietuvių moterų laikraštis kaip Amerika gyva!

“MOTERŲ BALSAS” yra leidžiamas kad paliuosuoti iš tam
sos nuo amžių prietarų pavergtą musų moterį.

“MOTERŲ BALSAS” rašys apie moterų darbininkių reikalus, 
vaikų auklėjimą, turės special) sveikatos skyrių, vaikų skyrių, su
teiks žinių iš moterų judėjimo, aiškins moterims politikos teises, pa
duos daug naudingi) patarimų apie maisto gaminimą ir tt.

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

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

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

"1M0TERŲ BALSO” kaina metams $1.00; pusei motų 55c. Pavie
niai numeriai po 10 c.

Pinigus ir visus užsakymus siųskite:

“Moterų Balsas” '
229 No. 6th St., Philadelphia, Pa.

SUGRĮŽO BROOKLYNAN SENAS LIETUVIŲ APTIEKORIUS

Boto musų aptickoj yra atskiras 
ofisas, kur akių specialistas egzaminuo
ja silpnas akis ir pritaikė akinius.

500 Grand St., Brooklyn, N. Y.

DR. H. A. MEDOFF
Buvęs ant kamp. N. 2nd ir Berry St
Dabar uždėjo naujoj vietoj lietuvių

Taigi viAi, kurie buvote užganėdinti musų patarnavimu, teipgi, < 
kurie norite gauti gerų, teisingą patarimą, kreipkitės pas

Oi. H. A. Medoff, Aptiekorius. soo grand st., Brooklyn, n. y.

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

UŽTVIRTINTAS IR LAIKOMAS PO PRILŽIl RA BANKINIO SKYRIAUS 
pennsylvanijos VALSTIJOJ.

d. LapkriČ:o (Nov.) depazitaa - - $ 652.316.89
,, Sausio (Jan.), 1916 ,, - - $ 815.515.04
,, Kovo (March).................  - - $1.011.017.68
,. Birželio (June) - - $1.187.131.85

b«n-

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

Štai augimas padėlių tik per septynis mėnesius:
11
12
30
30

Toks greitas ir didelis padėlių augimas aiškiai liudija, kad musų 
kas turi gerą užsitikėjimą tarpe depazitorių. Ir jtipu jus rorite, kad jū
sų sunkiai uždirbti ir sutaupyti pinigai butų pilnai apsaugoti ir išmokėti 
jums ant kiekvieno jūsų paie'kalavimo. dekite juos į*BOSAK ŠTATE 
BANKA- 
------------------------------------------------------ ,--------------------------------- ■

Jeigu norite siųsti pinigus į Rusiją ai b a j užimtą vcki« Čiaia Lietuvą 
aavo giminėms ar pažystamiems, arba taupinimui į Rusijos valdiškas 
bankas, siųskite visuomet per BOSAK STATE BANKA- Atminkite, 
kad už $83.00 galite nusiųti £100 rublių, kuriuos taip sunku uždirbti 
Lietuvoje.
BU Laivakortes parduodame ant vifrųrgeriauBių linijų su’yg kompanijos 
prekės. Klauskite informacijų.^ Patarimus suteikiame dykai. , ■

BANKAS turi didelį lietuvišką skyrių.

BOSAK STATE BANK
434 Lackawanna’ Avenue, Scranton, Pa
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pa, parapiją, šv. Jono dr- 
stę ir Marijos Magdalenos 

girdime, draugystę, — ten išsirinks 
kriaučiai' komitetą dėl darbavimos lie-

* ‘ organizacijas,Ituvių dienai ir paskui kvies
darbuojasi ir 11. Musų mies- kitas draugijas . prisidėti, 
te irgi randas kriaučių ne- Bet kairiosios sriovės žmo-

NEWARK, N. J. 
žodis vietos kriaučianis. 

. Draugai, mes 
kad kitų miestų 
turi stiprias . <

prisidėti.
Bet kairiosios sriovės žmo- 

mažas būrelis, bet mes ne- bčs, simpatizuojanti L: š. F.
užreiškė, kad pakol centra- 

' linis tautininkų-klerikalų
susiorganizavę ir nieko ne
veikiame. Ar nelaikąs mums

negalėtume • mes sutverti Ipastatytų išlygų, tai ir mes 
taip’ vadinamą “Kriaučių S ietiniame darbe nesivieny- 
kliubą” ir pradėti ką nors sime ir dirbsime atskiriai, 
veikti? ! nežiūrint jokiu gazdinimų

Aš kvieeid visus kriaučius’<>ręstais iš Centralinio Ko- 
susirinkti 29 d. rugsėjo. S.miteto.

ten
mes plačiau apkalbėsime 
savo reikalus

, A. Janušonis

Diskusijas uždarius deši
nieji išėjo o ^kairieji iš 
savo tarpo pasirinko pirmi-

17 d. rugsėjo buvo prakal
bos L. T. N. Knygyno. Kal-

Ant rytojaus dešiniųjų 
laikytame susirinkime irgi, 
kaili girdėjau, išrinkta ko-

tėjo r. J Bagocius temoj 
“Kaip sena musų civilizaci-

puikiai. Aukų surinkta $17-

Šv. Roko draugystė

lą “Keistutis”. Kaip persta
tymas pavyko — neteko ma
tyti. Gaspadorius išdavė Lo
kį raportą: “Nuostolių tu
rėjom $40.00”. (Kiek buvo 
įplaukų, nenugirdau) Iš ša
lies pataiso: “Šv. Roko drau
gystė turi virš G00 narių, o 
į teatrą atsilankė apie 26. 
Pas daugumą buvo 116 bač
kų alaus, todėl į teatrą ne
galėjo ateiti ” Raportas ir 
pataisymas priimta. Bravo, 
vyrai!

J. A. Svyrūnėlis.

ti su tautininku-klerikahi 
centrai iųi u komitetu.

Savo išsireiškimuose, kaip.

sivienytų dėl tos dienos dar 
bo, nes atskirai dirbant nė
ra tiek spėkų, kiek tas

pagyrimo moterįs, kad drą
siai stoja prieš publiką. Pu
blika gardžiai prisijuokė

Suprantama, ne visiems 
patiko: buvo atsilankiusių 
vyčių ir jie tais veikalais pa-

HAVERHILL, MASS.
Lietuvių veikimas.

Iš musų miesto labai ma
žai matosi žinučių. O gal 
priežastis yra tame, kad

O krikščionišką demokrati
zmą, su lietuviškais vyčiais 
prišakyje, pripažino neklai
dingu. Kalbėjo labai netak
tiškai ir publika užsilaikė 
neramiai, mat, prakalba li-

ILDLD. Kalbėjo St. Michel 
' r. r* r~, i., T T? Q winlpinvuw

sipiktino. Bet ką daryti, kad f'v 
LS. ir D. draugystė nenori 
lošti tokių veikalų, kurie vy-, 
cams patiktų.

4 d. nigsėjo buvo prakal- 1 
Los LS. ir D. draugystės 
Kalbėjo T. Kučinskas- Pi r 
nioj daly savo kalbos aiškino , . 7 J . j. - -į nasietuvos istorija, nurodine- * . , ... . . 3. 1 . ... . 'suprantama, tuo tikslu, kad(’amas, kaip lietuviai vis i C. ’ .v 31 .. 1 I ii-ii - i padidinus savo izda.laika kovojo su klerikalais. 1

. tuvių skaitlius siekia į 1,-
I l * c 7

(000 ir randasi nemažai pa
šelpimų draugysčių. Bet 
jos kitokio užsiėmimo nei 
nežino, kaip tik didinti

gi į metus surengia po vie-

Yra ir kliubas, kuris turi
> gražioj vietoj 

' nuosava svetainę. Prie kliu- 
'įbo priklauso katalikai, tau- 

r) . . • ■ i • . tininkai ir socialistai Mat,Pertraukomis ir pabaigoj I ... _ . , , .... . . ' v * ivisi stengėsi, kad tik jiasta-dainavo draugystes cho- ' . p. T .. ?dus svetainę. Pereitais me- 
, Ibis kliubas gavo kudima m a - ~ •‘shvo name rudi šinkavoti pa- . . . -r • - i-- ir jie svetaine įtaise saliuna.
• i Labar t-ame saliu ne vėl visi IIS1“ ' gerai rudį maukia. Mat, 

vie-

vi y imi KHir • t/ i . . i pasistatęs darbininku 1
gyvenimą ir vi

1<laušimu kalbėtojui 
žai duota. Mat, publU 
matu, kad kalbėtojas n 
nuo steičiaus, tai ir i- 
m u nedavė. 

4

lt

mą prakalbų ir kalbėtojui

siu

PHILADELPHIA, PA
Pastaruoju laiku musų 

•mieste pradėjo labai drąsiai 
elgtis visoki vagis. Pavyz-

darbas reikalauja. Bet pakol Asberto
fondai nesusivienys, tai ir 
vietos lietuviai rengsis prie 
atskiro darbo. .

ii vietos laikraščius, kad 
susitvėrė komitetas lietuvių 
pienai ir įteikė, kad patai - 
pintų prezidento Wilsono 
proklamaciją.

nis.

> saliuną, 
apsaugos šėpą, paėmė 
daug auksinių daiktų,

sonas ir j. d. ^meisterius 
Kalbėtojai nurodė Kokią 
svarbą turi LDLD ir agi ta 
vo prie kuopos rašytis. P< 
prakalbų prisirašė 21 nau
jas narys. Dabar LDLD. 1kos neužganėdinta. j

Čia, girdėt, rengiama dis- kuopa turi virš 70 narių, 
kusijos su katalikais. 'Pe
nia diskusijų turbūt bus so
cializmas; ir tikėjimas.

DLKV;( draugystė
7 d spaliu metini

Po prakalbų laivo susirin
kimas kuopos. Išrinkta de

m t
rengia'

amanausk
S. PITTSBURGH, PA.

1'aipgi nutarė parsitraukti skyrių komitetai buvo 
iš “KoVos” keliatą šimtų- šaukę konferenciją “1

v i same kame turi būt 
nybc. Kasdien skiep i nū kar- 
čiama atdara ir vis pilna na
rui. O sulaukus nedėldienio, 
tai nuo saulėtekio iki užsi
leidimo narių pilnas skle-

Jaunimo randus! nemažas 
būrelis, ypatingai vaikinų, 
kurių tarpe gerokas skai
čius protaujančių ir švariai 
užsilaikančių. Merginų taip- 

, ypa-

pa mažai veikė
Gal dabar, orui atvėsus, 

pradės daugiau veikti.'
North Side miesto daly 

tarpe lietuvių yra. tokių 
sportclių, kurie mėgsta^ iš 
pinigų kortomis palošti ir 
-šiaip užsiimknėja visokiais 
nešvariais darbais. Tankiai 
tie sportuiiai pralošia vi
sus- pinigus ir paskui vaik
štinėja nosis nuleidę.

Šiomis dienomis buvo toks 
atsitikimas: Feliksas Se
maška, eidamas iš darbo, 
susitiko,su savo draugu

visuomenės vienybę negali

edo į vieną vežimą,

J. č i peną s.

MONTREAL, CANADA.

codes, jie neatsilieka ir nuo 
svetimtaučių, nes turi pasi
stato bažnytėle, užlaiko ku- < .4 4 ■

i i 11.

sudraskė P ne“s
’ č $&)0 t'ingai inkių, kil ios save va- 

išsi <hna .arnerikonūm; yra ir

kantį raštelį: “Ačiū už pini
gus ir kitus daiktus. Mes 
už tavo sveikatą jau išgė
rėm, o dabar tu už mus iš
gerk. Lik sveikas, nes mes 
turime eiti.”

D AR B A I. .
Haverhill, Mass.— Darbai 

eina neblogiausiai, daugiau
siai čeverykų išdirbystės ir 
jose lietuviai dirba. Uždar
biai irgi geri. Pastaruoju 
laiku kompanijos turi daug
užsakymų iš Europos, tai 
ir moka neblogiausiai.

L. Reporteris.

T»’l<-phone 595 Greenpoint.
Daklatas J. MISEVIČE

Specialistas širdies ir 
Plaučių ligų.

8—10 ryte 
12—2 |x> p’*t 
O S vakare.

270 BERRY STREET 
BROOKLYN, N. Y.
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LUZERNE, PA,
10 d. rugsėoj buvo pra

kalbos LSS. VII Rajono. 
Kalbėjo drg. K. Benis- Taų>- 
gi buvo įvairių pamargini- 
mų, kuriuos atliko Scran to
no ir Wilkes Barres drau
gai. Žmonių susirinko ne
perdau gi a u s i a i. Tada ry ta
kolekta; aukavo šios ypa- 
tos: A. Pakulevičius, F. Į 
Stravinskas, J Lukošiūnas |
ir J. Kasparunas po 2oc. lietuviu gyvena nemažai 
Smulkiu auku surintka $2.- 
55. KG.

MINERSVILLE, PA, 
Nusišovė lietuvis.

2() d- nigsėjo* nusišovė lie
tuvis Antanas Stravinskas. 
Paliktame raštely sako, kad 
prie saužudystės privedęs 
nesutikimas su jauna pačia. 
Stravinskas buvo vedęs su 
antra pačią, bet neilgai te-

NEWTON UPPER FALLS, 
MASS.

Del lietuvių dienos.
Kadangi klerikalai 

tautininkais rengiasi 
darbo lietuvių dienoj; 
dangi jie nepakvietė kairio-'
sios sriovės (I F. .ir k i t ų '

konio saliuną, sudraskė re
gi sterį ir paėmė apie $30.

Negana to, kad apvagia 
saliunus ir kitas įstaigas, 
bet įsikraustė ir i 25 polici
jos nuovadą ir ten pavogė 
policmanų civilinius drabu
žius ir revolverius. *1 r kas 
keisčiausia, kad tą padarė 
10 vai vakare. Tai ką norė

WATERBURY, CONN.
17 d. laigsėjo buvo di

ilkusuota “Už katros partijos 
apie 65 šeimynos ir apie po- 1 anllidat-us privaio darbinio-; 
r: šimtų pavienių. Veik visi

iš Lietuvos atkeliavusių. A- 
merikonės prie draugysčių 
nesišlieja, lietuvių laikraš
čiu neskaito, o tik žiuri, kad 
pasigavus kokį nors “ame
rikoną”. Reikia pažymėti, 
kad jos elgiasi nekaip- At
eivės daugiau linksta prie 
visuomenės ir daugiau rūpi
nasi visuomeniškais reika
lais.

Gyvuoja TMD. kuopa, S. 
Ij\. kuopa ir Tautinė San
doros kuopa, bet jų veiki-' 
mas gana silpnas, ypatingai 
vasarą apie jas nieko negir
dėti. LSS. 114 kuopa gyvuo
ja neblogai, turi nemažai 
narių. Tankiai surengia pra
kalbas, balius ir piknikus; 
kartais susivienija su Law
rence o kuopa ir ką nors pa
rengia. Laikraščiai dau
giausiai prasiplatinę šie “Lai
svė”, “Kova” ir “Naujoji 
Gadyne”. Tautininkų laik-

< gi- 
didelis | 

skirtumas ir neveiklumas,- 
ypatingai mažai rūpinasi su- 
šelpimu nukentėjusių nuo 
karės lietuviu Kad musu 
broliai, seserįs ir tėvai badu

Walter Games ir susirinkę bau. tai 
savo draugus pradėjo korto
mis lošti. Semaška pralošė 
apie $1.500. Mat, abudu tu
re j ogeras kazyras ir ėmė 
ginčytis. Semaška padėjo 
ant stalo $254, žiedą brilian- miršta ir šaukiasi prie mūs
to akia, vertą $1,000 ir serą 
United States Steel Co. Ir 
štai, kada sumetė kortas, tai 
Semaška viską pralošė.

Atsidūręs tokiam padėji
me, išėmė varentą ir suareš
tavo savo draugą Wolter 
Games. Dabar abudu turės 
užsimokėti bausmę už gam- 
bleriavimą, o praloštą tur
tą vargiai atgaus

Semaška tamsus fanati
kas ir nepkenčia paženges- 
niu žmonių.

4 *

Beviltis.

LAWRENCE, MASS.
LSS. 64 kuopos turtas.

L. S. S. IX suvažia
vime buvo apkalbama apie 
kuopų stovį ir turtą. Ten 
nurodyta eilė kuopų ir pa
žymėta, būk jos esą turtin
gos ir nariais skaitlingos.

Randasi

LIETUVIŠKA
MUZIKOS

Konservatorija

su J u 
prie tū 
k a- ue

Nel’s mėnesinė mokestis

veikirno nėra. Daugelis bijo- 
organizacijų) i konPerenei-Įsi laikraščių, kaip šuo šalto 
ją Wilkes-Barre ir nenori vandens. Tokie žmonės mato

išstatytų reikalavimu, kad 
būtų galima dirbti išvien; 
ir, kadangi jau kituose mie
stuose kairiosios sriovės lie
tuviai organizuojasi ir ren
giasi dirbti atskirai (varde 
LŠF.) lietuvių dienoje, to
dėl Binghamtono pažangių
jų draugijų Sąryšis, kuris 
siuntė delegatus į antrąjį 
visuotiną Amerikos lietuvių 
Seimą Brooklyn, N. Y., ku
riame tapo įkurtas L. Šel
pimo Fondas ir vėliaus Są
ryšis vien tik tą fondą rė
mė, rugsėjo 21 d. sušaukė 

‘viešą lietuvių susirinkimą, 
kad apkalbėjus, kaip butų 
pasekmiųgiaus atlikti darbą 
lietuvių dienoje- Į susirinki
mą atėjo ir dešiniosios srio
vės žmonių. Pasikalbėjimuo
se išsireiškė, kad ir jie ren-

Vienam sporteliui pasiūliau 
“Laisvę” užsirašyti, tai at
sakė, kad jis nesočialistas, 
todėl ir “Laisvės” skaityti 
i.enori. Bet prie bačkučių 
tuštinirno, tai pirmasis.

Moterėlės irgi lenktiniuo- 
jasi su vyrais ir nenori pa
siduoti prie tuštinirno bač
kučių. Tankiai jos ir skan
dalus . sukelia, suareštuoda- 
mos savo vyrus. 10 d. rugsė
jo tūla moterėlė namuose 
padarė skandalą ir paskui 
suareštavo savo vyrą.

Viską Matęs

WAUKEGAN, ILL
3. d. rugsėjo buvo vaka

ras Lietuvos Sūnų ir Duk
terų draugystės. Sulošta 
“Žingsnis prie šviesos” ir 

en-i “Svetimoterystė.” Tai dar 
oI t.n a a

ir demokratų šalininkai, ne
galėdami apginti savo parti 
jos, pradėjo visokiais 
tižiais plūsti socialistus

pos leidi obelis. kuris nei 
; ienos partijos nežino prog
ramų. nesupranta veikimų, 
liet moka gerai plūsti socia-

Yra parapija ir bažnyti- 
jnis choras- Parapija silp- 
inai gyvuoja. Bažnytinis 
choras. Parapija silpnai gy
vuoja. Bažnytinis choras 

^svietiškom dainom neužsii
ma 

. Ihf I «

pagelbos, lai mes to jų bal
so nenorime išgirsti.

Tiesa, DLK. Vytauto Ne- 
prigulmingas kliubas kaip 
tik išgirdo, kad į Ameriką 
atkeliavo Bulotai ir Žemai
tė aukų rinkti nukentėju
sioms nuo karės lietuviams, 
tuojaus paskyrė iš savo iždo 
$100. Mat, kliubas manė, 
kad svečiai, važinėdami po 
Ameriką, atsilankys ir pas 
mus, bet iki šiol dar nesu
laukta.

Buvo susitveręs komitetas 
svečių užkvietimui ir priė
mimui, bet, rodos ir tas iš
sisklaidė. Vienok kliubas ne 
paliauja darbuotis del LŠF. 
Susirinkimuose ir kitokiose 
pramogose renkamos aukos. 
Dabar kliubas šaukia vie
tos lietuvius sutveri komi
tetą, kuris užsiimtų aukų 
rinkimu. Pieša, ta darba rei-

395 Broadway,
So. Boston, Mass.
Atdarė mokslo tn<tu» ir 
mokina dainavimo, kompo
zicijos ir visų klassiėkų in
strumentų. Inkorporuota 
1915 m. ir duoda baignsiem 
mokslų paliudijimus.

Direktorius
M. PETRAUSKAS.

ca<

30 d. rugsėjo bus balius 
kuopos.
Žemaičių Žemaitis.

gieda “Pulkim ant ke- 
ir viskas
I an w rence’o Repor ter is.

MANCHESTER,
Vyčių prakalbos, 
d- rugsėjo buvo 

vyčių prakalbos. Kalbėjo tū
las Kazys Pakštas iš Chica
go, kuris esąs sociologijos 
studentas. Iš šito vaikino 
žmonės tikėjosi išgirsti ką 
naujesnio, bet pradėjus kal-

SO.

GARDNER, MASS.
šiomis dienomis buvo dis

kusijos TMD. Diskusuota 
“Ar lietuviams reikalinga 
vžsiimti socializmo politi- ibčti" apie lietuviškustvyčius 
ka?” Diskusantų buyo net jr degląją po aržuolu, tuoj lį08tnlanai 

ir ten 
__ j jau- 

atsistoja Ž. Bogušis, neper j nimas—studentai ir beiiie- 
seniai išbrauktas i 
vietos kuopos ir sako 
buvau socialistas ir 
socializmo principus; socia
lizmo principai dievo 
bausti” ir tt. Publika prade katalikai.
jo juoktis iš jo tokių išsirei-1 Antroje dalyje kalbos aiš- 
škimų. Klausai tokios kai- kino apie socialę reformą: 
bos, tai ištikro rodosi, kad liberalizmą, socializmą ir 
tas žmogus dievo nubaustas, krikščionišką demokratiz-

šeši — vieni smerkė sočia- nušoko j Franciją, i 
lizmą, kiti jį gynė. Bet štai atrado, kad Francijos

siminta. Tuo tarpu 64 kuopa bėjo jau seniai Įkūnyti gy-’ 
bene bus turtingiausia vi- veniman. bet. anot tos pa
šoj Sąjungoj. štai kuopos taries, geriau vėliau, negu 
turtas: kempė, vertes $7,- * niekados.
0()0;0(), rakandai žieminio Taigi, d r: 
kambario — $100.00, pianas prie darbo! 
— $30.00 vargonai — 
00. knygynas, susidedantis 
iš 200 knygų, vertės $40-00. 
iždu turi virš šimto dole
rių. Prie kuopos priklauso 
70 narių.

Kaip matot, vargiai Są
jungoj rasis kita tokia kuo
pa. Iš to aiškiai matosi, kad 
tie, kurie moka daug gir
tis, moka šaukti api^ savo 
veikimą, labai mažai vei
kia. O tie, kurie tyli, dau
giau veikia. Jeigu 64 kuo- 

tuo- 
abejonės ir tiek 

Pagali aus, Į

J Kudlas.

vaikinai, . 
AiOTERS IR 
MERGINOS!

išbandyk Ktnus tu- 
a’ptines prepara 
vijau. Geriauaį 
daiktai dėl panai- 
nirno uaulerudžiŲ, 
Hpuog-y ir visokiu 
plėtmp uug veido. 
Naudingi painoki- 
nirn i kaip užlai
kyti ūv ariu, dailių 
išv<>izdų dykai. 
Atsišaukite pas

TOILET LAŪARATORY, 
tor. Li uro I n and Warren at«.

Utica. N. Y.

į/ • •

ir ingiti gerų daiktų be mokslo 
sišaukusiarns. be skirtumo lyties.

INTERNATIONAL NOVE
1154 Lincoln Avenue,

Duodame lengviausiu budu 
UŽSIDIRBT PINIGU 

ir jokio priidrenginK) kiekvienam at- 
Rašykite tuo Jaus pas: 
AL NOVELTY CO.

Utica, N. Y.

iš LSS. viai profesoriai, virsta į ka- 
,:v “Aš talikus, ir visa Francija taps 
žinau | katalikiška, nes, girdi ir šio- 
rtZ''”r* ije karėje Francijos visi 

nu* orlaivininkai esą karščiausi

'met, be 
turto neturėtų, 
jie užkariavo ir vietos vi
suomenę, nes iuri virš 800 
simpatizatorių.

Reikia pažymėti, kad LSS. 
64 kuopoj nesiranda taip, 
vadinamų inteligentų, bet 
visi darbo žmonės, pūslė
tom rankom, kurie netrok
šta tuščios garbės.

A. J- Rein eikis.

Diskusijose daugelis sim 
patizavtf socializmui.

draugijas (ar bent jų dele- tęs. Viskas pavyko labai ] 
gatus), būtent: TMD. kuo- puikiai. Ypatingai vertos

mų. Suprantama, liberaliz
mų ir socializmą stengėsi 
pasmerkti, kaipo klaidingais 

Reporteris.^pamatais paremtų mokslų.

Pasekmingos prakalbos.
17 d. rugšęjo, socialistų 

svetainėj, buvo prakalbos

TURINČIUS GIMINES TOSE GUBERNIJOSE, 
, KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI

Per mūsų banką galite pagelbėti savo giminėms bei pažįsta* 
mieins užimtose vietose vokiečiais. Męs turime

Sutartį su Vokie ijos Banka
Berline, todėl galime persiųsti pinigus į tas vietas ant sumos ne
augėčiau 800 markių (apie 525 rubliai).

MŪSŲ BANKAS PO NUOLATINĖ VALDŽIOS PRIEŽIŪRA, 
TODĖL TAVO PINIGAI GVARA NTUOTI.

Norėdami gauti daugiau informacijų kreipkitės ypatiikai ar rą
žykite laišką pas

HENRIKAS C. ZARO, Bankieriut
Metropolitan Saving Bank Building

No. 1 Third Ave. cor. 7th St, New York City
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(Čia ne juokai, bet tikra* tiesa).

M

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ.

GEO LASKEVIČIĄ

771 BANK ST., Tel. 964-8
WATERBURY, CONN.

aptieko- 
atsilan- 
laišku*,

io
CC

Geriausia pirmeiviška užeiga 
pas

TEISINGIAUSIA ir GERIAUSIA
LIETUVI AKA

JUOKŲ 
KĄSNELIAI

J. DANDERIO
„ VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ 

ČEVERYKŲ IR 
DRABUŽIŲ

Sutaisau receptui, su didžiausia 
atyda, nežiūrint, ar tie receptai 
Lietuvos ar Amerikos daktarų. 
Tai vienatinė lietuviška aptieks 
Bostone ir Massachusetts valstijoj. 
Gyduolių galit gaut, kokios tik pa- 
■auly yra vartojamos. Galit rei
kalaut per laiškus, o aš prisiųsiu 
per expresą.

K. SIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkai

226 Broadway, kamp. C Street 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 21014 ir 21013.

AR VERTA BŪTI TEISINGU?
Visada yra žmonių, kurie stengiasi 

dorai ir teisingu gyventi, betkokj 
jie gauna už tai atlyginimą ir koks jų 
likimas,—parodo vieno tokio žmo
gaus istorija. Jo gyvenimai taip už
imanti*. jog skaitosi, kaų>o gražiau
sia pasaka. Tos knygos vardas 
Kovotojas už Teisybę

Jeronimas Savanorolia.
Kas nori žinoti apie teisingo žmo

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

KAINA TIK 25c.

Po pasauli vendravojant
Daug žmonelių pamačiau. 

Laiku bėgant, bevargvojant,
Ir Amerkon pakliuvau, — 
Pas “Keleivi” tarnavau.

Tai pirmoji mano vieta, 
Kur aš zeceriu tapau.

Ten pradėjau suprast svietą, 
Iš dalies, — kaip aš manau 
Ir, ot taip sau gyvenau.

Temykite LIETUVIAI!
Kurie turėjote arba turite giminei gubernijoje 

užimtose vokiečiai*.
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 i VISAS DALIS 
SVIETO, ir RUSIJOS KAREIVIAMS, PATEKUSIEMS AUS
TRIJOJ AR VOKIETIJOJ.

PRIIMU PINIGUS TAUPINIMUI 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 IŠJIEŠKAU DALIS, 
PAI.ARAC AI DI AUDIMUS (Insurance) gyvasties, nuo ug- 
*•> 1«* to t t. ižRANDAVOJU BAKSUS LAIŠKAMS — 
GROMATOMS.
GENERALIŠKA AGENTŪRA LAIVAKORČIŲ—-ŠIPKORČIŲ.

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

VISOKIOS RODOS—PATARIMAI DOVANAI.

BANKER JOHN KOVACS
__ „ , . Filia: 155 CLINTON AVE.,
SC Grand Street, maspeth, l. i. n. y.
NEW YORK, Borough af Braaklyn.

LIETUVIŠKA APT1EKA
Šiuomi pranešame, kad gavome daugybę daiktų, reikalingų šiam 

iczonui. Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiekų, galima 
Parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi iito- 

ių vaistų: 1) MIXTURAS, labai geras nuo kosulio vaikams ir dide
liems, bonka 25c. ORRAPH’AS, Linimentas dėl reumatizmo. Bon- 
ka 25 ir 50c. 8) Tikra lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir 50c. 
ŽUVIES TAUKAI, reikalingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 5) ĮVAI
RUS VAISTAI DĖL ATAUGINAMO PLAUKŲ ir TONIC’AS. 6) 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonos, perfumo* ir 
visokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas dėl vi
durių. Bonka 50c. Kraujo Valytojas — bonka $1.00. Mūsų 
■e kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame 
kyti. Visas persiuntmo lėšas apmokame męs. Siunčiant 
galima siųsti pinigais arba įtampomi*.

L SHAPIRO, Lictnviika* Aptiekoriui
41 • 8o. 2nd Street, kampai Union Avė

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

> AR TURI TĄ NAUJĄ < 
KNYGĄ APIE LYTIŠKĄ 
GYVENIMĄ?

Jei dar neturi, tai pasiskubink gau
ti, nen knyga gali greit :šribaigt.

Apie tos knygoi naudingumą pa
klausk tų, kūne jau ją turi.

Knygos vardai
Patarmes Merginoms 
Apie Lyties Dalykus.

Parašyta žinomos lytiškų dalyky 
aiškintojos ponios M. H. SANGER.

T* knyga reikalinga visiem*: mer
ginoms, moterims ir vyrams. Joje 
apraAoma lytiškų organų iftsivyity- 
mas, jy veikmė ir svarba visame mo
teries ir vyro gyvenime; aprivaisini
mas; vaisiaus augimas; nėštumo hy- 
gijena; motinystė ir jos hygijena. 
Taipgi apraAoma lytiškos ligos, savi- 
žagystė ir daug kitų įdomių dalykų. 
^Knvga turi 120 pusi, ir papuošta 

paveikslais, kurie palengvina aprašo
mus dalykus suprasti. .

KAINA TIK 50c.
AR MYLI DAINAS?

&tai 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.

KAINA 50c.

uyskite

C

Mass.
xsSait

4

Market

Mat, su juo tai ne juokai!

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

UNIOS ČEVERYKAI.
869 BANK ST., 

WATERBURY, CONN.

BROOKLYN, N. Y.
Kalbama lietaviikai.

Reikalavimui ir pinigus 
šiuo adresu.:

J. STROPUS,
6 Loring St.,
' So. Boston,

LIETUVIŠKA

Męs turime šimtu*

Michigan.

kis.

Hocus Focus.

Kurie muzikam

■P,

aviu 
labai laimin

Matulaitis
419 BOYLSTON ST.., BOSTON,MASS

Netoli didžiojo miesto knygyno.
Offit-o valandos: nuo 10—12 valandoi 

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

Turė
ti užtikrintą gerą 
laiku farms pati 

skolas, ir jūs lik- 
turtingais farma-

kupono, 
am ib'\ 

katą it parihau«lokite

norą, ir už ką būsite munu 
K vie m? visus miestų dar-
ir bi nierius apsigyventi 
ir sv ikame krašt kur yra

kas < su—kuomi

DENTISTAS
J. Gegužis buvo ponas 

Ant mūs zeceriu visų.
Jojo trumpas, storas stonas. 

Ūsai ilgi, lig ausų, 
Geltonų, gražių varsų.

Tai žmogus rustus ir piktas*.
Bet ir geras — nuoširenu 

Gražiaus ūgio, puikus (liktas.
Ir kalboje nuolaidus,

Gvarantuo U s ant 20 metų 
Uždėjimą* kepuraitės 12 k. ... |i.tt 

Užplombavimaa lie ir aagičiaa.
Išvalymu ....................................... sic,
Užplombavimaa aakas...............fl.ll

Skaudanti dantį dual/ ištraukti ry
ta e vakare apžiūrėt.

SANITARY DENTAL PARLOB

Puš, paspauskite greičiauX
Biznis puola! Oi, vyručiai j

Subata ateis tuojau — /
Puš, paspauskite greičiau!

Gegužio brangus žodžiai: 
Ir nū atmenu gerai, — 
iuos tarė gyvai - gpodžiai,

Ir kai saulė nusileidus
•Juodais, tamsiais debesiais, —

Ir nūnai dar ji laikau.

Neiškenčia ir gana.
Kunigas: — Man rodosi, 

kad tu bereikalingai kas 
nedėldienis ateini v išpažin
ties? Būdama tokia sena,

Sena davatka: — Mat, 
dvasiškas tėveli’, kada bu
vau jaunesnė, tai darbu su- 
griešydavau, o dabar tai 
misle ir lūpomis atlieku.

Turi geresnį gyvenimą.

Tula našlė, kuri jau spėjo 
nugalabinti net tris vyrus, 
nuėjo į spiritualistų susirin
kimą. Ten ji sužinojo, kad 
galima pasikalbėti su dva
siom ir panorėjo pasiteiraut

\ ena.

pasakyk man, 
m ingiu

širdingai

Mokslo Nereikia Jieškoti
Dėlto, kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglų kalbą, aritmetiką fr< 
Hetuvių kalbos gramatiką savo namuose liuoeame laike. Visi išmokstu 

Nurodymai ir knyga DYKAI. įdėk stempą. Adresas:

Lietuviu Korespaadencijiie Mokykla, 1327 H.RobevSLChicaji
■ .......... .. i

Telephone Yards KK1 ar 1KB

TIKRA LIETUVIŠKA A PTIFIČ A chicagoje Ari ILK A
Męi ežlaikome kaogeriaailtii valotae. Bu didele atyda iipilden 

receptai kaip Amerikoi, taip ir Earopoi daktarą. Patarimai pa? 
laiškui aateikiioi dykai.

Savininkai Ir Proviaoriai
F. A. JOZAPAITIS

16«1 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, IL^.
Gyvenimo Telephone Drover 7781.

__________________ CIA G ALI MA UŽ SI RA6 YTI “LAISVŲ”________________
------------------------------------—- --------------------———————-------------

mmgesniu, negu pirmiau, , 
kuomet sų manim gyvenai?

— Dabar nepalyginamai 
esu laimingesnis.

— Ar negalėtum man 
papasakoti, kaip danguje 
gyveni ir kokia ten tvarka.

— Aš gyvenu ne danguj, 
bet pekloj, ir tai jaučius lai
mingesnių, negu su tavim- 1

APDRAUDA
(INSURANCE

Biznių visokios rūšies pardavi
mas ir pirkimas.

T’A T A R N A VIM A S VI SOS E 
KALBOSK

Kreipkitės prie

NEWARK0
AKUŠERKA

Pabiigasi Imperatrici Marij A- 
kašerkų mokyklą Peterbarge ir 
Dipliomuota New Jersey valsti
joj. Turi puikiai ’ pasekmei 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi gerai apaipažinui ia limpto- 
mais visų moteriškų ligą ir rei
kalui esant, galite gauti patar
navimą.

O. STROLIENfi
JauniŠkaiti

lit Walnut SUNEWAR, N.J.
m t e 3061Telefonai 08(įR. GAYSON & CO.

BALTRŪNAS, Menadžcria.
BANK ST., Room 7
WATERBURY, CONN.

LIETU VISK A

AP'riEKA

DR. I.A. LEVITT
BURGEON DENTISTAS

Skausmą dantų auitabdau 
antsyk. Ištraukia b« jokio 
■kausmo. Paklauskit*, 
pas mane dantis taisė.

Draugystėms, Kuopoms ir Kliubami! 
Išdirbu visokias

K UK ARDAS, “BADGES”, GUZIKUS 
IR ŽENKLELIUS 

piknikams, šermenine 'r 
Darau visokius Medalius ir vl- 

atspaudas draugystėms, 
kiek.viftio pareikalavimo prl- 
ršnipelius.

Visokiems 
t. t. 
šok ias 

Ant 
siunčiu

A. STRUPA&
Novelty Manufacturer

123 Ferry St., Dept. L. Newark, N. J.

Mano 
Ypatiškas 
Pranešimas 
Vilties

, i.et.ivišk

kilnų <’

k a aš

meti].
tni-iio >Ik») meti) mokslo, tirinijimt] ir ji.itirl- 
nio. uticliiai st.idijivau ir tiriučjau tas se
nas. < hroniškas, riliai įsis-dusias liras, taip

taip įnašai žino. A5 noriu, kad kiekvienas 
sergantis ir nusiminęs vyras bei moteris 
savo negales man atneStų. AS jiems teisin
gai patarsiu. Leiskite man būti jūsų draugu 
ir geradariu. Parsisiųsdinkite mano Dykai 
Duodamą Knygų ir skaitykite muito pra
nešima vilties.

žemiau paminėtas gyduoles galima } 
apturėti per pačią: *
Nuo Reumatizmo ....................... $1.00
Kraujo Valytojas ...................... 1.00
Vidurių Reguliatorius .................. 50c. i
Trojanla ............. 25c., 50c ir $1.00 '

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

P. A. URBANAVIČIUS 
151 Metropolitan Aveniu 

BROOKLYN, N. Y.

PILVO LIGOS
Dyspepsija ir Nevirinimas, Jaknu Negales, Tulžingu
mas, Prietvarius, Raudonosios Gyslos hmioroidai 
Reumatizmas, Kataras, Dusulys, Veiksminiai širdies 
Suirimai gali būti pasekmingai gydomi 'Pamištos 
namuose u

norime mihii

ir chronišku ligų kaip Syfilis arba Kraujo užnuodi- 
jimas, Odos Ligos, Gonorea, Nerviškas Nusilpnimas, 
Sukrekcjimo Striktura, Pūsles bei Inkstu Negales 
ir ligos Lytiškai-šlapimo organu, kurios vyrus taip

PUSLAPIU KNYGA 
SIUNČIAMA DYKAI

kata, stiprybe ir gyvingumas, . 
šit;, dykai duodamą knygą 
negales. Nusiųskite tnuuis

tunte t;

kalbu je.

tiktai 
dykai duodamos knygos*

'(<• -it. brangu vadą į svei- 
litriais. Jus patirsite savo

DYKAI DUODAMOS KNYGOS KUPONAS
mums

Dr. J. Russell Price Co.,l.uoo-o so. cunton st., Chicago, ni._
Gerbiamieji:—-Meldžiu man tuojaus pasitarti visai dykai, apmokėta 

pačta justi brangią modikališką knygą.

Vaidas ir pavardė
Gatvė ir No.
Miestas .... Valstija

K. Hensas
CAFE IR‘ POOL ROOM 

linksmai laiką praleist.
Tai yra geriausia vieta

K. HENSAS
69 Gold St.,

BROOKLYN, N. Y.
Telephone Main 7529.

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

DAKTARAS

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 katajogą 
fprmu dykai.

M. WALENČIUS
P O. Box 4, 
Scottville,

LIETUVIŲ UNIJOS MUZIKANTŲ
BENAS

Šluoml pranešam visoma draugi 
joms ir visai Lietuvių visuomenei 
kad BROOKLYNO LIETUVIŲ MU 
ZIKANTŲ UNIJA sutaiso kuogm 
žiausį beną ir orkestrą už prieina 
miausią kainą dėl teatrų, koncertą 
balių, piknikų, veselijų ir dėl šiai) 
pasilinksminimų. Taigi visos lieta 
vių draugijos ir šaip visi rengėja 
įvairių pasilinksminimų, kuriemi tik 
reikalingi muzikantai, visuomet ma 
lonėkite kreiptis j L. M. Unijoi ofisi 
po N.o 73Grand St., Brooklyn, N. Y

Męs tikimės, kad draugystės, rang 
damos įvairius pasilinksminimui 
samdyti L. U. Muzikantus, todėl at 
kieipiame at ydą, kad nuo muzikantę 
reikalautumėt L. M. Unijos kortą 
kurias įsteigė L. M. U. kiekvienam 
savo pilnam nariui.
tat neturi viršmintos kortos—tie mu 
zlkantai ne unijistal. Viršminėtat 
kortos yra išdudamos kas trįi mėna 
šiai naujos, todėl samdytojai malonė 
kite pažiūrėti, kad kortos būtų tei
singos. Męs tą padarėm todėl, kaė 
pradėjo atsirasti tokių muzikantą 
kurie nepriklauso prie Liet. Muzikan
tų Unijos, bet pasivadina -unijiataia 
ii grajina po vardu L. M. U.

Liet. Muzikantų Unijos praktikei 
bei repeticijos būna kiekvieną ura- 
doi vakarą po N7S Grand Btraat, 
Brooklyn, N. Y.

Užrašyk savo drau 
gui “Laisvę

a r mos
GERIAUSIOS FARMOS.
Pirkite pas mus farm-s did*iau- 

sioje Lietuvių Farinenų Kolionijoja 
Amerikoj. Ta kolionija y a mūsų už
dėta 19O.r> motais, ir jau apgyvendino
me su 360 lietuviais taimeriais. Męa 
esam seniausi ir didžiausi farmų par
davėjai lietuviai Amerikoje. Męa 
parduodame teisingiausiu būdu, išduo
dant pirkėjams warantuotus popierių*.. 
Deeds ir cystus Abstraktus be jokių 
extra mokesčių.
visokio didumo farmų parduoti: iš
dirbtų. su užsėtais javais, su sodai* 
ir budinkais. Žemė derlingiausia: 
lygi, ,su juodžemiu ir moliu, ir moli* 
su gera smielžeme. Geriausia žemi 
dėl visokių javų, daržovių, sodų, pia- 
vų ir dėl ganyklų. Turime daug že
mes neišdirbtos, geros,kuri parduoda
ma visokio didumo plotais, pigiai, p« 
$6.00 akeris ir brangiau, ant lengvą 
išmokėjimų. Kiekvienas gali tokiai 
žemės pasiimti, ir dirbdamas miestą 
išmokėti, j ydamas tokiu būdu ge
riausią farmą. Pasiskubinkite nusi
pirkti žemės nes ji greit eina bran- 
gyn. Atvažiuoki4 mus, męs už
tikriname jus, kad surasit farmų pa
gal savo

bininkus 
gražiam 
pilna apli >k vaikams mokyklų, baž
nyčių, geležinkelių ir gerų žvyruotų 
kelių, ap' ;nkė >pirklybinio miestą 
Scottville’ės ir pačtavo miesto Lu
dington, Mich. Nusipirkite mūsų ko- 
lionijose farmas. ir jums tai pa
tiks ant mūsų f nnų. kad apie mies
tą nei pamislyti nenorėsite, 
site ant farmos 
gyvenimą; trumpu 
išsimokės visokias 
site į kelis metus
risis. Rašykite tuoj, gausite Lietu
vių Kolionijos mapą ir farmų kata
logą dovanai. Tik įdėkite už 4e.

Tikras adresas:

A.KIEDIS & C0.
REAL ESTATE, 

Peoples State Bank Building 
SCOTTVILLE, MICHIGAN.
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Pittsburgh’© žmones GERAS 
LINIMEMAS

Prakalbos ar sorkės?
_ 20 d. rugsėjo, einant gat
ve, pamačiau moteris, vy
rus ir merginas besikemšant 
Į lietuvių kliubnamį. Priė
jus prie tūlos geltonplaukes 
paklausiau, kas čia bus, kad 
taip žmonės spiečiasi. Gau
nu atsakymą, kad netikėtai 
iš Chicagos atvyko garsus 
kalbėtojas, tai SLRK. 87 
kuopa ekstra surengė pra
kalbas, per tai negalėjo at
sakančiai ir išgarsinti. Gel
tonplaukė, paaiškinus kame 
dalykas, ėmė ir mane va
dinti į svetainę Kada įėjom 
Į vidų, jau buvo pilnutėlė 
svetainė, bet mudvi dar 
gavom vietą atsisėsti netoli 
steičiaus.

Sėdžiu ir laukiu, kada pa
sirodys tas garsusis kalbėto
jas. Užšoka • ant pagrindų 
tūlas žmogelis, matomai

“Dabar visi nutilkite; pra
dėsime prakalbas; kalbės 
smarkus kalbėtojas.” Išta
ręs tuos žodžius, pasisuko į

• >alį ir vėl tarė; “Dabar tam
sta gali pradėt kalbėt.”

Tuo tarpu užlipo ant pa
grindų “smarkus” kalbėto-

bernių laikraščiai, kurie 
žmones mokina žmogžudys
čių, priešingi esą dor^i, ap- 
švietai ir tt. Pagaliaus, pra
deda socialistus vadinti va
gimis, darbininkų išnaudo
to jlūs ir tt. Pasigauna ir 
kun. Mockų. Pastaramjam 
irgi gerokai kliūna. Paskiau 
pasigiria, kad Chicago j Ka
zio klioštoriuj randasi apie 
200 lietuvaičiu minišku.

Užbaigus “kalbėti”, tūlas 
vaikinas paprašo, kad z jam 
butu leista keliatas žodžiu 
atsakyti kalbėtojui ant ne
teisingų užmetimų. “Pirmi
ninkas” sušunka “Kokių tu 
čia nori gauti atsakymų?!” 
Kalbėtojas vėl pašoka ant 
pagrindų ir pradeda šaukti, 
kad jis nenori diskusuoti, 
bet kalbėti atvažiavo. Pub
lika pradeda švilpti ir 
juokti. Sutkus vėl šaukia: 
“Aš eisiu į diskusijas, bet 
kas nori su manim disku
suoti, tai privalo kalbėti 
rimtai, nevartoti vaikiškų 
ir gatviškų išsireiškimų ir 
pirmiausiai turi parodyti

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

SEVERAS GOTHARD OIL
(Severos Gothardiškas Aliejus) yra ir buvo toks 
šeimyniškas linimentas per pastaruosius 35 
metus ir jo vertė neapibranginta norint ap
turėti palengvinimą nuo

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

sunarių ir raumenų, dieglių ir skausmų. '
Kaštuoja 25 ir 5n centai.

Skaitykit!' šį laišku: ‘ Si'vi-ros Gothardiškas Aliejus pasirodė labai veiklus. 
Mano moteris turėjo diegiančius skauamus kojose, bet. pradėjus vartoti 
Severos Gothardiškų Aliejų skausmas pradėjo mažiulis ir kol suvartė- 
jotn>- puse bonkos, tie skausmai visiškai išnyko.”

John Mikulustik, R. F. I). 1. Box 96, Iron Mountain. Mich.

Gaukito Severos Preparatus nuo savo aptiekoriaus. Neą^Iint šauti, už- 
:yk ti<*iai nuo nujs. Neimk kitokių vaistų bei užvaduotojų!

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.

Tel. 885 Greenpoint.

PERSKAITYK!
Kiekvienas nau- 
jas skaitytojas, 

(■MR. kuris užsirašys 
pas mane “Lais- 
vę” ant metu ir 
užsimokės $2.50, 

Kr|||l ta^ gaus dovani 
knygų vertės 

> VfflsW/ 1 dolerio arba
“Kardą” ant ma
tų. Senas skai
tytojas, kuris at
naujins, gaua 

Kas iš neskaitančių 
Keleivį” $1.50, gaus 

skaitytojas 
Kas prisius už

knygų uk. uuc. 
dar prisius už 
knygų už 50c., senas 
gaus knygų už 25c.
“Kovą” $2.00, gaus knygų už 75c.; 
kas prisius už “Kardą” $1.00,tas gaua 
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 if pažįstamų!. Knygaa 
duosiu tik “Laisvės” laidos.

Pinigus siųskit šiuo adresui
J. POCIUS

2370 Margkret St., Philadelphia, Pa.

SKAITYKITE IR PLATIN 
KITE “LAISVĘ”!

4 .......

DRAUGIJOS, KURIOS APSIRINKO “LAISVĘ” 
SAVO ORGANU.

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

RIŲ ADRESAI:
Ce.ntro pirmininkas J. M. Maskeliūnas

2025 Colwell St., Pittsburgh, Pa.
Pirmininko pagelbininkas J. A. Kukas
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.,

12

F.

Mažiukna
Pittsburgh, P .
Varams,
P ttsburgh, Pa.
Komisija:

Charleroi,
W. Umežis, 1429 Reedsdale St., 

N. S. Pittsburgh,
W. Markūnas,

2120 Forbes St., Pittsburgh, 
Kuopų sekretorių adresai:

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

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

♦ Pittsburgh,
kuopos, J. Galginas, P. O. Box

Lauputex, 
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.
W kuopos, K. Stasinskas,

Box 233, Arnold, Pa.
lOjkuopos, V. S. Riukas,, 

713 McKean Ave., Donora, Pa.

2

8

4

6

7

8

Pa.

Sta.

LIET. SŪNŲ IR UKTERŲ DRAU
GYSTĖ, ROCKFORD, ILU, 
, VIRŠININKŲ ADRESAI: 

Pirmininkas F. Raškevičis,
1012 So. Main St 

Vice-pirmininkas B. Vosylius,
535 Island Ava.

Protokolų raštininkas O. Užbaliūtd.
622 Hulin St

Finansų raštininkas P. G. Aleksynai* 
1516—14th Ava.

Iždininkas 8. Buzinskis,
719 Lincoln Avat 

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

Organo prižiūrėtojas:
A. Kelly, 1032 Loomis St.

Susirinkimai atsibūna pirmą 
dienį kiekvieno mėnesio,

Pa. . Main Si., 2 vai. po pietų.

St.

nedėl'
1010 So

113,

Pa.

Pa.

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

Pirmininkas D. Petrauskas,

jis pasakojo ir apie ką, ne
galima buvo išginti. Tik 
išgirdau šiuos išsireiškimus: 
“Rašykitės prie Rymo-kata- 
likų, rašykitės, nes mus ka-’ 
pitalistai skriaudžia.”

Pažiopsojo apie dešimts 
minutų, nulipo nuo stei- 
ėiaus.

Ir vėl užšoka ant šlei
vi aus
kia: “Dabar deklamuos, 
dabar deklamuos!” Tūlas 
vaikinas paša ko kelia tą ei
lučių.Pabaigus vaikinui de
klamuoti, juokdarys vėl pra
deda šaukti: “Dabar tai bus, 
dabar tai bus!”' ' Publika 
pradeda juoktis ir nerimau-

gęs nors pradinę mokyklą” 
Vaikinas sutinka rimtai 

diskusuoti ir reikalauja, kad 
Sutkus irgi nevartotų 
vinių žodžių, iš kurių 
jo prakalba susidėjo.
link paliudijimo pasako,
niekas kišeniuj nesinešioja 
diplomų, bet jeigu publika 
sutiktų palaukti, tai apsiima

SENIAUSIA UŽEIGOS 
VIETA PAS

A. SHRUPSK1
Pas mus galite gauti ska

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

“Trejos Devyncrios ’ (Irejanka) tai ištikimiausias lietuviu drau
gas gydytojas įvairiose negalėse bei ligose. Tačiaus reikia žinoti', kad 
tik tikrai lietuviškos. Jų tai ir reik niaukite aplinkose, bet jei nerasite, 
tai rašykite žemiau padėtu adresu, prisiunėiant 35 c. o tuojaus aptu
rėsite.

St.

sail-

gat- 
visa 
Kas 
kad

61 S. 2nd St,
BROOKLYN, N.

St

St. 
3t

I uniiKa, pritardama vai
kinui, pradėjo rankomis 
ploti. Sutkus nubėga nuo

cicilike, tu valkata, 
tamsūne, skaityk šią 
gėlę, tai žinosi“ ir tt.

Vaikinas pasako, buk kal
bėtojas save persistatė mo-

JOKŪBAS KANCIERIUS

CAFE

bome, 
kny-

Pakvle- 
vlngue pri
imam ko- 
nogražlau- 
siai Ir vi

sados 
teisingą 

rodą. 
TEISINGIAUSIA UŽEIGA 
253 WYTHE AVE., kamp. North 1st 

BROOKLYN, N. Y. 
Telephone Greenpoint 5311.

TREJOS DEVYNERIOS 
arba

_______ TREJANKA
ii rf ivairiif gydančių dalių ir lašeli.

Sutaiiyta *u degtine arba 'Krintu raodaniu 
yra geriausiu vaistu arba kartie 

vynu del^skilvia.
Gydo visokias skilvio ligas, nemalima, 
gumbą, dispepsija, išpūtimą, rtemerų, 
dieglius šonuose, krutinėję ir nugaroje, 
patrūkimą, sunkumą ant krutinės ir 
visokias kitas skilvio ligas. Geriausiai 

pataiso apetitą.
VARTOJIMAS: Viena pkelj 4itU gydant 

augtneny atmerkti | viena kvorta čy»to apiruio 
ir tiek pat vandene, arba (tvirti čyatame van
denyje ir po ,4 valandų gerti pe pusę atikialio

LAISVĖS ŠONŲ DRAUGYSTĖ, 
MAHANOY CITY, PA.

Valdybos adresai:
Pirmininkas W. Žemaitis

312 E. Centre
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. Simniškia, 1227 E. 
Mahanoy Avė.

Maršalka W. Svintickas,
515 W. Pine

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

St. 
pa-

DIDŽIOJO NEW YORKO LIETUVi-

229 Bedford Ave., BroeUya, M. Y.
Kampe* North *-to» tatvia.

Viešų Reikalų Komitetas: 
Pirmininkas F.

183 Roebling 
Sekretorius T.

183 fdoebling St. Brooklyn, N. 
Stubos antrašas: 358 So. 3rd st 

Brooklyne, N.
Vilkas, 298 Leonard St.

Brooklyn, N. 
Byla, 58 Gansevoort St.

New York, N. 
Kriaučiūnas, 538 Lorimer St. 

Brooklyn, N. 
31 Berry st.

Brooklyn, N. 
Stagg St.,

Brooklyn, N. 
Bepirsčiutė, 223 — 24t St.

Kalpokas, 
St. Brooklyn, N.
M. Lisayus,

M.

K.

Sangaiti

1’avalki

Vice -pirmininkas T. Rimkus,
1330 Russet! 1UL 

Nutarimų raštininkas K. Petrikonla,
1627 E. 33rd SV 

Finansų raštininkas A. Baniulis, 
z 1830 E. 17th IK

Iždininkas T. Neura,
2202 Hamilton Aru* 

Kasos globėjas V. Ivanauskiūtė,
> 1452 E. 33rd 8K

Dainų repeticijos atsibūna kiekvie
ną seredą nuo 7:30 vai. vakare aak - 
Star svetainės, 2041 Hamilton Ava.

Mėnesiniai susirinkimai atsibūna 
kas trečią pėtnyčią kiekvieno mėneala 
nuo 7:30 vai. vakane ant Star sve
tainės, 2041 Hamilton Avs.

Knygynas, saldumynų krautuvė, 
2047 Hamilton Ave.

Knygos išduodamos skaitytojam* 
ant 7:30 vai. vakare.

Knygius K. Luobikis, 2364 E. SC

DRAUGIJA ŠONŲ IR DUKTERŲ, 
MELROSE PARK, ILL.

Pirmininkas K. Jankausku,
P. O. Box 749, Melrota. Park, III. 

Pagelbininkas D. Rimša, )
P. O> Box 849, Melrose Park, III, 

Protokolų raštin. Alek. Morkų, 
907—22nd Ava., Malraa* Fnrfc. OL

Fin. raštln. W. Strumille,
1814 8o. 50th Ave., 

Iždininkas F. Lapinaki,
P. O. Box 1101,

Clears, Hi*

P. 0. Box 761, Melrose

A. Plėštis, P. O. Bes 
Park, Ill.

MelreaaAB
P. O. Box 1109, Melrose Park, IIL 
Iždo globėjai: W. Janėnas Box 676 Ifl 
J. Snarskis, 
Park, Ill.

| Maršalka:
. 676, Melrose

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

“.bus?.” Ogi pasirodo ant 
steičiaus davatka ir prade
da šaipytis. Publika ir juok-Į 
tis ir rankomis ploti. Paga
liaus ji įsidrąsiną ir prade
da neva deklamuoti. Kada 
užbaigė “Sveika Mariją ’ 
“pirmininkas” išdidžiai pub
likai praneša, kad kalbės 
“garsus” kalbėtojas.

Nekantriai laukiu pasi
rodant to “garsaus” kalbė
tojo. Žiūriu, užsirioglina ant 
pagrindų “Draugo” agentas 
Sutkus, kuris prieš tai ke
lias dienas bėgiojo gatvėmis 
su glėbiu “Draugo”. Pir
miausiai pradeda kalbėti a-

dė savo kultiiriškuma ir 
| lengvai galima suprasti, kas 
ijis per vienas. Sutkus dar 
norėjo ką tai kalbėti, bet 
svetainėj kilo didžiausias 
lermas ir nieko negalima

Po prakalbų publika tarpe 
saves kalbėjo: “Tai nepra- 
kalbos, bet sorkės.”

'kai matot, kokią puikią 
“prakalbą” ^pasakė tas “gar
sus“ kalbėtojas. Veton pa
mokinti žmones, pasakyti ką 
nors naudingo, išplūdo so
cialistus ir sukiršino 
nes. Liūdna žiūrėti, 

„tokie* žmonės, kurie 
vadina “doros” ske 
plūsta nepatinkamus sau 
žmones. Aš manau, kad ii’

Sąmoninga gaspadine 
visada turi savo namuose buteliuką 

D-ro RRhter’to

PAIN-EXPELLER
Neabejojantis būdas jtrinimui nu» 
skaudėjimo Reumatizmo, pcrsišal- 

ditno, išsinarinimo ir tt.
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“IKARA”
25c. ir 60c. but-Minkiui viM«» aptl«ko<* »rb» 

staėiai nuo
F. AD. kICHTUR & CO.

74-80 Washington Street. New York, N./W

Nusipirk gerus ir tvirtus čeverykus

j. k
SL 4

zmo-

Tėmyk, nes krautuvę 
erkrausčiaus nuo 109 

Grand Street j o numeriu 
157 Grand Street

J. MARTII VITU
157 GRAND ST., 

BROOKLYN, N. Y.

314

Iki

M.
' Brooklyn, N. Y.

P. Raibužiutė, 317 So. 4th st. 
Brooklyn, N. Y.

J. Samuleviėius Sąjungos rekomen
duojama perkalbėtojas (tlumoėius.) 

375 So. 1st Street. Bklyn.

dieviai, nušoka ant “Lietu
viu Dienos” ir sako: “Mes. 
geros valios lietuviai (tokie, 
kaip jis), išmaldavome nuo 

, svetimtaučių pagelbą musu
broliams Lietuvoje ir pre
zidentas Wilsonas suteikė 
mums viena diena auku rin
kimui. Bet žiūrėkite, cicili- 
kai atsisako nuo to darbo 
dėl to, kad mes jiems ne
duodame pinnenybės ir vie
no trečdalio toj dienoj su
rinktų aukų. Tai negalimas 
daiktas, kad dori žmonės 
galėtų taip pasielgti ”

Toliaus pradeda pasakoti, 
kad socialistai nori visus 
žmones lygiais padaryti, bet 
te negalima esą padaryti, 
nes, girdi, kuris didesnis, tai 
nuo to neatpjausi ir nepri
lipinsi prie mažesnio Na, 
ar nepuikus socialistų kri
tikas?

“Sukritikavęs” socialistus, 
pradėjo plūsti socialistų 
laikraščius, nes, girdi, žyd-

lekciją, ’ pastatydama . ant 
pagrindui toki nepraustabur
ni ir kitą sykį rengdama 
i rakalbas apsisaugos nuo

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA
JOSEPH LIPMAN. M. I).

Specialitsas Moteriškų Ilgą
E. 50th St., New York, N. Y

OFISO VALANDOS:
10 vai. ryte; nuo 1 iki 2 vai.

piet ir nuo 7 iki 8 vai. vakare;
Nedėliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs liti 

riame ir pasakome vi as ligas ir pa 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusiems 11 
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.

KODĖL NESIGARS1TI “LAI- QI 
SVEJE”, jeigu NAUDA YRA į J

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, ILL.

Valdybos vardai ir adresai: 
Pirmininkas J. Bastis, 
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. Bucis, 1408 So. Park Ave.
Waukegan, 

Maršalka K. Navickas,
1420 Victoria St., Waukegan. 

Pagelbininkas J. We.rdauskia.
Susirinkimai atsibūna kas ti«?!a 

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

LIETUVIŲ PAšEI.PINftS DR-STftl 
“LAISVĖS”, EASTON, PA. 
VIRŠININKŲ ADRESAI:

Prezidentas L. BaČkis,
668 Northampton St., Easton, Pa.

Prez. pagelbin. B. Davidonis,
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., Ęas+on
Kasos g’obėjai:

A. Biga, 1021 Elm St., Easton, 
I*ins St.,

Easton, Pa.
A. Meškauskas,

AR

Ill.

Ill.

Ill.

III.

Ill.

IIL

pri

Maršalka J. Gamis,
634 Ferry St.,

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

Eatson, Pa. 
kas n’rmą

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

kurią išdirba Mentholatum Co. vi
si daktarai ir aptiek, iai pripažįsta 
geriausia.

Ištepant moste veidą prieš einant 
gult per kelis vakarus padaro veidą 
tyru ir skaisčiu. Mostis išima viso
kius spuogus ir dėmes-p'čtmus sau
lės nuodegimus ir lašus. Kaina d«- 
žutė 50c. ir $1.00.

J. RIMKUS.
Box 36, Holbrook, Mass. 

70—79.

Buk Muzikantas arba Giedorius 
tai visiems patiksi. Išsimokini
mas "Notų” (gaidų) ant visokiu 
įstrumentu lietuviškoj kalboj 8 
lekcijos be mokytojo kuris yma 
50c. už 1. lekciją. Visokių notų 
Knyga $1.50 parduodu už 1.00 
AonesuoKiT:. G. A. BARONAS, 
p. o. g. d. McKees Rocks, Pa.

Brooklyno ir apieiinkes 
Lietuviams.

Lietuviškas Kontraktoriss.
Padarome visokį darbą prie naujų 

namų statymo ir senų pataisymo. Iš- 
plastavdjam, iscementuojam ir Lt. E- 
sant reikalui, kreipkitės pas:

P. GRAŽYS
522 Lorimer StM Brooklya, N. Y.

l'Akušerkai
* Pabaigų*1 kur*, Woman* Medical m 

College, Baltimore. Md. £
x Pasekml rural atlieka savo darba prie S S gimdyme, Lal part suteikia visokias] rodą* ir 
z pafreiba Invalidose moterų Uitose. g
| F. Skopiene,^;X‘.: I 

R 80. BOSTON, MASM. i

SERGANTIEJI!
NUSTOJOTE BVKIKAT4 IB PWIMA8TI1B Llfiet.

Dieaa dienai,—•• atfatnl 
■žaiimn gydymą aerganžlą žmeal*. 
Prraiatatykite aaa, kiek ai lior 
džian, kiek palinkaminan gyvenimą. 
J eiga jnmia gyvenimai (klrije var
tojant visokiai gyduoles ir jsnčiaHa 
nsolat blogisn, tuomet, nieks 
lankdsmas, kreipkis pas gerai n- 
prantantj daktarą ir specialistą

DR. LEONARD LANDES
Jis jams be pinigą patars, ką da

ryti, kad ilgelbiti gyvaatį ir paail- 
kins apie ligą. Gydau per Zt metą 
visokiai ligai sn didžianiiomia pa- 
■ekmimia, kaip tai: nniilpntjimą, ui- 
sikritimą kraujo, pilve, lirdies, plan- 
žią. jakną ir tt.

Dil gydyme nervą Ir lytilką ligą 
turiu viiiemi gerai žinomą elektriiką 
apartą ir X-spinduliai, per kurią 
matyt kiaurai kūne. Ne kiekvienas 
daktaras turi tokius aparatus, dil ta, 
kad labai brangąa. Chemiškas išty
rinėjimas ilapume. Neatidiliokits 
ant rytojaus, bet tuejau ateikite pas 
gerai žinemą

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

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

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

DR. LANDES

140 EAST 22 S^N

DR-SIT
ELIZABETH, N. J.

S. J. Liutkus, 211 First St 
Pagelb. V. Budriukė, 
108 Inslco, Place, 

Nutarimų raštininkas: S. Morkis, 
79 Bond Street.

Turtų rast. P. Kardokas, 
220 Court St.

Iždininkas: J. Yužapaitis,

Pirm.
Pirm.

Iždo globėjai: E. Makutienienė, •

122 Pine st.
Maršalka B. Budrius

240 Second St.
Draugai ir draugės, kurie dar ne

turite organo ir nepridavėt savo ant
rašų. malonėkit 3 tūojaus prisiųsti. 
Męs išsiuntinėjome laiškus ir į kitus 
musų draugus, o atsakymo dar ne
gavome. Taigi meldžiu tuojaus duo
ti atsakymą.

LIETUVIŲ BROLIŲ DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI.

Pirmininkas

Vice pirmininkas P. Sadula, 
824 Jackson St..

Nutarimų sekrt. G. K. Budris,

Turtų sekretorius J. žemaitis,
1133 N. Wisconsin St.,

Iždininkas N. Vaitiekūnas,
931 Walnut St.,

LB D. laiko savo susirinkimus
trečią nedėldienį kiekvieno mėnesio, 
Winter Hal’, 412 6th St., Raci
ne, Wis.

kas

LAISVĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTE 
COLLINSVILLE, ILL., VALDYBA: 

Pirmininkas J. Čebenauskas 
420 So. Chestnut St.

Collinsville, HL 
Pirm, pagelbininkas P. Papeiks, 
424 So. Chestnut St., Collinsville, nt, 
Nutarimų raštininkas A. Dzidolikaa, 

858 E. Wickliff Ave., 
Collinsville, 

Fin. Raštininkas F. Skamarakae, 
416 Wickliff Ave., Collinsville,

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

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

Ilk .

nu
m*

LIET. ŠVIESOS DRAUGYSTE ; 
ANSONIA, CONN., VIRŠI

NINKŲ ADRESAI.
Pirmininkas A. Mureika,

113 Liberty St, Ansonia, Ceaw 
Vics-plrmininkas J. Mockaitis, •

P. O. Box 128, Ansonia, Coan. 
Nutarimų raštin. S. Tiškevičius,

P. O. Box 176, Ansonia, Cean* 
Finansų raštininkas P. Ragaišis,

161 N. Main 8t., Ansonia, Coaa.
Iždininkas J. Valaitis,

11 Oak St., Ansonia, Con** 
Knygius O. Radzevičiūtė. (

264 N. State St., Ansonia, Coan* 
Knygiaus pagelbininkas A. YakAtya, 

103 Liberty St, Ansonia, Cone*
Knygiaus raštininkas P. LabanauskM 

491 Main St., Ansonia, Conn*

AMALGAMATED CLOTHING 
WORKERS of A. PRASERIŲ | 
K8 SKYRIAUS KOMITETAS:

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

Protokolų raštin. J. A. Bekampis,
188 Roeblng St, Brooklyn, N. Y, 

Finansų raitininkas VL Jlečiua,
67 Stagg St, Brooklyn, N. Y_- 

Iždininkas Kasdmleras Šimkus,
MS Lorimer St, Brooklyn, N.U



}
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PAJIEŠKAU KAMBARIO 
bordo tarpe 14 ir 
New Yorke. Kas 
suą, praaeškite:

LSS. 20 kp- org. V. Januška.

xo.

PARDAVIMAI.
•J. Jaunimo Dailės

2nd st.

Newark

Mo-

Ansonia, Conn.lietuviu
so.

Wei-
ho-()ctober, 1916 ni. McCad-

Ct

tukti.Ma PILNAI
i ,eon» rd

nebuvo jau tikietu.

puikų

Y.□w

po $1.00 savaitei
20

499 Grand st.,

skus drabužius taipgi ir
77—80.

REIKALINGAS

P. O. Box 768,

PAJIESKOJIMAI

i 64 Grand St., Brooklyn,N.Y.Shirley, Mas

BROOKLYN, N. Y

■’S V >• *

Vz

niiiktuališkai 8 vai. vakare

milteliai 
ir plaukų

plaukų . . .
(užtrynimo

Miller,
New York, City.

Musų kainos daug žeme
snės, negu kur kitur

me, 
slin- 

$1.00 
$1.00

ant

arba 
l-mos East pusėj 

tvrit tinkamą ru-

Tel. Orchard 8716.

MIK. KARUKŠTIS
— C * * E —

REIKALINGAS FOTOGRAFAS.
Pinai suprantąs fotografijų darbą 

ir mokąs lietuvių, lenkų ir anglu kal-

l’ARSIDUOD \ SALlliNAS 
su praparte .arba tik biznio vieta pui
ki, apgyventa lietuviais. Pardavimo 
priežastį ir informacijas galite gaut

L ATS ve

E. Cambridge.
Mass.

respondenciją lietuviškoje
Reumatizmo ............. $1.00
kojų prakaitavimo . . . 50c. 
perša’imo

DUODAM ANT LENGVŲ 
IŠMOK ESČIŲ

KAM REIKALINGAS?
Jei kam reikalingas šoferis, tai aš

s a. p. shukls, 
Markei St., Wilkes-Barre, l’a.

HO.’ Walnut Str, 
78- 79. .

Pajtedkaa brolio Antano Antanaičio 
Kauno gub., Panevėžio pav., Joniške-

rusiškai, lenkiškai, latviškai ir ang
liškai. A. šepkus, 281 Jackson avė., 
Long Island, City, N. Y.

niau gyveno Detroit, Mich. ir aplei- moku atsakančiai. KaUiu lietuviškai, 
do July 4 šių metu. Kas žinote, ma- 1 — i..i
loi-ėkite man pranešti.

M. Dudienė,
835 Trombly Ave., Detroit, Mich

l’ajieškau giminių, draugu ir paž.įs- 
lainu. Aš e.-u Kauno gub.. Vilkmergės 

n. Leliūnų parapijos 
imo.

Kiekvieną paa< levingą pri
imame kuogražiausiai ir vi
sados. Tikra lietuviška užau
ga. i

542 E. 14(h St.,

ugi kartą losiant daug zmo

■ ■

l!hfor

r.

u.

4

Y 1''!•'< y/p

AIVADAS

A raidiš

atliekamai mano moderniška

DR. J. LIEBERMAN
DENTISTAS

viftinFs ziNins1 p0!™galima bus jas apalai- ——* v-.• ... ¥ UJ «kyti. ilio parapijos, Pamažop sodžiaus. Sc- galėčiau tą vietą užimti. Tą darbą
. . a • 1 1 4 V > V V C r I ■ 4 .4 R n « L* « «w I 1 — * • .. 4 • z-« z % 1 * ... ■ ■ Z I L. ■■ I ■ W v« I. t

antroje va
landoj po pietų, tautiškame 
name bus susirinkimas vi

 

sų draugijų/atstnvų, apta

 

rimui apie Rietuvių

’ią prezidentas Wilsonas 

 

paskyrė ai)t 1. d. lapkričio. 

 

Susirinkimh šaukia

Šią pėtnyčią Bayonne, N. 
Ratelis 

Mydash 
Kalbės L. Pro-

Fondo ir draugijų Sąjungos 

 

viešu reikalAi komitetas 
būtinai

Pajieškau guro kostumie- 
riško kriaučiaus, kuris galė
tu atsakančiai dirbti. <-

stų kuopa (83) pradeda kil
ti Neseniai prie jos prisira
šė draugai A Bilda, Juška 
ir dar vienas draugas. Gei
stina butų, kad kuopa pra
dėtų kuolabiausia rūpini irs

Girdejome, kad Central 
lį rook lyne tuojaus susitvers 
ir Lietuvių Darbininku Li-

DIDELIS TEATRAS!!!
Lietuvių Moterų l’rogre- 

syviško Susivienijimo Ame-

į visados. Atsišaukit tuojaus:
A. MURE1KA,’

kalboje 1-iu, ai 
“DU BROI/U”.

Juozas l'ačilauskas, gyv<*nanti; 
Londone, Anglijoj, pajieškau sa 
sers Marės Tacilau kiūtos po 
Šatienės, kuri apie 10 metų 
gyveno Meriden, Uonn., paskui 
lington, Uonn. Jinai (media iš 
valku gub.. Pajievonė.-, par. !’ 
: ' .išaul<t šiuo adre- u :

J. Tachilowsky, 
m Wargrave Bldgs. Boundry 

Shorediti h. London, Engl<

-------------------------------- f--------------------
ANT PARDAVIMO.

Parsiduoda drapanų krautuve, vy
riškų ir moteriškų, labai gražioji* 
vietoj, tarp lietuvių ir lenkų, liižnis 
isiiirbtas. šiame* miestelyj yra apie '• 
tuL: I ančiai lietuviu ir tiek pat len
kų. I’riežasti ; pardavimo einu ; 
kita bizni- A įsišauki! :

S. 'l'ataroni;-,

Pranešimas visų žiniai.
Męs parduodame ir perkame viso

kios rūšies BIZNIUS po visas dalis 
Amerikos. Jeigu nori pirkti bent ko
kį biznį arba jį parduot, tai visuo
met kreipkitės ypatiškai arba laišku. 
Norėdamas parduot biznį, parašyk, 
koks biznis yra, kaip seniai išdirbtas 
ir už kokiąv*kainą norėtum parduot. 
Norėdamas pirkti, paminėk, kokiam 
mieste nori, kokį biznį ir kiek maž
daug galėtum įnešti pinigų. Ta i p-pat! 
męs išpildome visokias aplikacijas ir 
paduodame visokias provas geriau
sioms advokatams, kaip legališkas, 
taip ir kriminališkas. Taip-pat ei- j 
name už perkalbčtoją visokiuose rei- , 
kainose. Visus augščlau paminėtus Į 
dalykus, męs atliėkame teisingai ir 
sąžiniškai. Reikale visuomet kreipki
tės pas

M. BALLAS IR J. BUSI! 
119 Grand St.. Brooklyn, N.

JOHN KULBOK
CAFE

Dide’is hotelis, gera vieta pa
keleivingiems, kambar i Įtai
syti pagal nuajiį madą, ir visi

Cor. Ave. B.

Lošimi1 dalyvauja apie 50 
mėgėjų-aktorių.

rm

parapijomis i 
svetainę ir pranešė, kad 
kiekvienas geras katalikas 
privalo prenumeruoti po du 
kataliku leidžiamu laikraš
čiu. Taipgi išrinkta tam tik
ras komitetas, susidedantis 
iš šešių parapijonų. kuris

Jonas Danisdaweius pri- 
ikite i musų ofisą dėl pa- 

Mėmimo atrastu bankiniu 
knvu'učiu ir kitu dokumen-

l’ajicškau draugui ir parapijom;: 
Jono Galuidžio. Kaniukjj. kaimo, Fra- 
i <> Dapkaus. šeiiniejZkių kaimo. Jo
no Budreiko. . Kafmuku kaimo. 7.i- 
doriatis Umaro, Aimai'Akiii kaimo. 
Vi.-i Užpalių parapijos, Ukmergės 
pavieto. Kauno gub., Turiu svarbų 
re kala, tnoiJ/.iu ai šiltinti, arba kas

sines laikrascius. Romite- 
tin kunigas isduosias tarn
tikrus ženklus,'nes, 
varde to komiteto ii

laikraščius.

socio-

prakalbos socialistu parti-

pect irt Fifth avė. Pradžia S 
vai. vakare. Kalbės Allan L.

i r

Geistina, kad ir Lietuviu

prie jos priklauso nemažai 
inteligentų. Tuo taniu 20 
ir 83 kuopos visiškai nupuo
lusios, jos turi po 9 narius 
ir tų tarpe atsiranda biz
nierių, kurie net į susirin
kimus neatsilanko. Štai 20'

kai susirinkimu įvykdinti Į

tina butų, kad iš 19 kuopos 
keliatas draugų persikeltų į

dėtų darbuotis. Taipgi turė
tų naujai norinti prisirašy-

Tuo tarpu musų kuopelės t 
nekįla, bet puola, nes naujų 
neprisirašo, o iš senųjų vie
nas. kitas pabėga prie 19

Draugai prisidėkite prie

jos turės mirti. Girdėjau, 
kad 83 kuopos draugai žada 
savo čarterį pasiųsti cent
rui. Tą gali padalyti ir 20 
kuopa. Taigi, draugai, ne
leiskite šiom kuopom numir
ti, bet prisidėkite prie jų ir i

tu.
Williamsburg Steamship

Brooklyn, N. Y.»■ ’

mados ir už prieinamą kai
ną. Malonėkit atsilankyti, 
busit pilnai užganėdintos 
mano darini.

IŠSIRANDA VOJA švie
sus kambarys ant antrų la
bu. Galima ir valgyt gaut.

A. Martišius,
£27 Wythe avenue, 

Brooklyn, N. Y.

Pajieškau draugui Juozapo Urnikio, 
Kauno gub.. Šiaulių pavieto, 
parapijos. Pat lenų kaimo. Taipgi ir 
W. Irmausko, Kauno gub., Šiaulių 
pav., Lukšiu par., Mižikunų kaimo. 
Meldžiu atsišaukti arba žinanti pra 
m .’t i:

APTIEKA
Gyduolės teisingos, patarnavimas 

draugiškas ir kuoman agiausias. Gy
duoles galima gauti per pačtą ir ypa
tiškai.kokios ti4c pasaulyj vartojamos. 
Ypatingai u’laikau puikias sekančias 
gyduoles:

Nuo
Nuo
Nuo
Nuo

kimo . . .
1 Dėl ataugimo
' Nuo vištakių

kojų ....
Til-jra lietuviška trojanka 25 50c.ir$l

Taip-pat visokių vaistų <lėl 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- 

rriškki’ v*aL visados kreipkitės pas mane, o 
būsite užganėdinti.

Lietuvis Aptiekorius ir Savininkas

FEL. KUDIRKA

Visi, kurie nešioja

MANHATTAN Skrybėlės
yra persitikrinę, kad jos yra geriausios.

Visi žino, kad kainos, ant visų reikmenų yra pa
kilusios, bet męs pripirkom rudenio tavoro keliais 
mėnesiai atgal kol kainos nebuvo pakilusios. Todėl, 
jeigu pirksi skrybėles iš

MANHATTAN HATS KRAUTUVIŲ
230 GRAND ST.,

479 GRAND ST., 
arti Union avenue.
BROOKLYN, N. Y.

aiį»i aįfa . .rr.~vrįĮrii iriį

gausi geriausios rūšies ta
vo rą už senąją kartią.

Pirm pirkimo gali prisi 
žiūrėti į musų kra^Ktuyių 
langus ir persitikrins^ kad 
rinktos mados ir spalvos ir 
kimas negu kur kitur.

musų skrybėlės yra pa- 
daug didesnis pasirin-

flHrh

GERA PROGA PIRKTI!
Waterbury—Naugatuck, part 

da farina graži ir pigi. 22 akrai .su 
triobomis, baru* su steibeliu ir višti- 
nir.kas. Gilus šulinis, šaltas vanduo. 
Didelis sodas ir visi parankamai. Že
mė derlinga; viskas gerai auga. Pui
ki pieva, du sykiu piaunu šieną, tu
riu pripjovęs pilną banę. Daug gany
klos, giria verta $500. Parduodu vis
ką, kas ūk randasi. Mano locna far
ina, nėra jokių „kliūčių. Arti miestas 
Naugatuck, Conn. Parsiduoda už $1,- 
200, galima pirkti už $500, kita da
lis ant morlgičiaus. Dclei platesnių 
žinių kreipkitės šiuo adresu:

F. ADOMAITIS,
:<X So. Riverside St.. Waterbury

PARSIDUODA GROSERNŪ.
Biznis išdirbtas per 13 metu, lie

tuvių apgyventoj vietoj. Jeigu pirkė
jui biznis nepatiktų, tai už sąyaites 
laiko po nupirkimui gražinsiu pinigus. 
Tokią sutartį sutinku padaryti 
Notary Public.

Randa pigi. Galima daryt 
b i ž n i.

Atsiminkit! .
M. I

280 Wythe avenue,

PARSIDUODA Fotogra
fijų Galerija. Visiem pa
rankiausioj vietoj, apgyven
ta lietuviais ir lenkais. Už

Brooklyn, N. Y.

VISADOS
GANRDIN'MS, '.JEIGU ^PIRKSI

FORNICIUS

M?V FURNITURE CO
687c ?M’,-6VE- 058 5T-L’Avr.

Cop. 2.IT ST, NEAR IJUJ ST.

BROOKLYN. N.Y.

Dabar geriausi „ pa
rankiausias laikas užsisa- 
kyt siutą, todėl kad-ank
ščiau duotas užsakymas, 
kriauuius 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-

miršk adreso.
SCHNEIDER BROS. 

236 Grand St. arti Dr 
avenue, Brooklyn, N. Y.

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

Macys & Marcin Furniture Co
PERIOD SUITE

Šimtai kostamerių ii visų 
kraštų ir tautų, išmokėdami 
$1.00 ar $2.00 i savaitę, paal 
lieka tikraia savininkais ga 
riaasią daiktų.

Kodėl Bre- 
įklyniečial me-

Jonas MATHUS
JOHN KULBOK Savininkas

291 Wythe Ave., Cor. So. 1 st.
BROOKLYN/N. Y.

Green point.Tel
(; ERl A-u SI A S i) I Džl A U SI A S 

IR ŠVARIAUSIAS SALIŪ
NAS VISAM SO.

BOSTONE
mal Ir užkandžiai. Patarnavi- - 
nias prielankus. Atsilankykite, 
o persitikrinsite.

JONAS MATHUS
(Lietuvis Savininkas)

M2—344 W. Broadway ’ 
So. Boston, Mam.

(Dešimts žingsnių nuo Lietuvių! 
Labdarystės Draugijos namo). '

Juozas Garšva
(J R A BO R1US (UndertAker)

SPORTING CAFE
Puikiausia ir Švariausi*

Užeikit ir 
442 Grand SL, 

BROOKLYN, N. Y. 
Telephone Stagg 3534.
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Pirmas Lietuviškas

RESTAURANTAS

N*
nžgaai- 

nn lipa

i 
f 
s

(rifiaą, kad 15 
Mtoa įBtKtgoa 
būtų 
tinti
tai, bet t*ka> 
'ančiai #ux««aią 
vielikių klwfttg.

dema patinka 
;r reikalinga.

JB*ą tarpa 
•rienintili te
al* krantnvS

links*.
Mqb *nkan«

198-200 Grand St.,/
Tarpa Drigga Ir Badfard Avanse*. Hreoklya, N. T.

Telephone 2871 Greenpelat

Pagamina geriausius 
valgius. Pietus galima , auti po 15c 
20c ir 25c.

Alijošius GrinkevičiMb
2 HČPE ST., Cor. Roebling Si 

BROOKLYN. N. Y.

lietuviškui

LAI DOT U VIŲ 1)1 R EK TORI US.

Išbalsa mnoju ir laidoju numirvMM 
ant visokių kapinių.

Parsamdau Automobilius ir Kari*- 
I tas Veselijoms, Krikštynoms ir šiai* 
I pasivažinėjiųiams.

Ofisai:
144 N. 51 h St.. 264 FRONT 8T.
Brooklyn, N. Y. C. Brooklyn. N. Y. 
Tel. 2320 Green point

. • Telephone 7867 Main

Jei nori, kad gerai išro
dyt u m, pirk skrybėles, marš
kinius ir visus aprėdalna pa* 

K. LIUTKŲ.
Apie gerumą tavoro Ir tei

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

K. LIUTKUS
131 GRAND ST 

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

t SUČĖDYK PINIGUS 
? IR SKAUSMĄ.

Bjauria**!** ***M*maa danta
RURtabdomae antayk. ISTRAU-
KIMAb dantį** atliekamas b*
mažiausio skausmo.
kas “brldg* ir “plate’ darbas

me ofise už prieinamą kainą.

408—410 So. 2nd St,
Brooklyn, N. Y

Telephon* Stagg 8026.
Kalbame Lietuviškai, Lenkiškai 
(r Rusiškai.

v*

AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ? i'ST JJoVis

GARSAS S.r KEPTUVE
Kepa geriausių duonų iš 
Gyslų ruginių miltų. 
Teipat mes kepame ge 
riausius keiksus veseli- 
joms ir kitokiems puki- 
liams *,*.*,'

TurėJami kokį nors užsa
kymų ir norėdami valgyti 
gerą, skanią, puikiai pa
darytų duonų, tai visados 
kreipkitės į mus. Duoną 
siunčiame ir kitų miestą.

IF. MASIULEVIČ1US ir SUNAI, Savininkai.
209 BEDFORD AVE. (Tel. 2876 Greenpoint) BROOKLYN, N. f,




