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NERAMUMAI RUSU BA-

ru-

cijos. Bulotai pabaudos ne-

Valukonies auksinių, sidab*

Varšuvos |vę- Vagilių nesusekta.

Demokratų partija 
pasirengusi surinkti

LIETUVIŲ KAUNO 
GIMNAZIJA.

Š. m. liepos 4 d. baigė pir

vis į 
nuo talkininkų už karės or 
derins ir kitką.

New Yorke rusu baleto 
šokikės buvo sustreikavu
sios tiktai todėl, kad neno-

bankierių suvažiavime paai
škėjo, kad pereitais metais 
už bankų išplėšimus Ameri
koj tapo nuteista 307 plėši
kai.

namų reito utarninko naktį prieš 
pas 
stu-

! nešė, kad Anglija nemano ;
vakarų taikytis, nepaisant į tai, ko- kad Amerikoj butų priver-

mo ansireišlęnui reikia na- ‘rinių ir kitokių daiktų, su
žymėti ir lenkiškos pašto virš už 300 dolerių. P. Valu 
markes.

VVILSONAS NEATSAKI
NĖSIĄS-

Asbury Park, N. J\ — 
Wilsonas nutarė neatsakinė
ti ant^republikonų kandida-

Tš lenku “savojo” rvveni-

I PAVYZDINGAS DVARAS 
prane-rugsėjo jis prisipylė ’ kiše-

ščiai kuosmarkiausia užsi-| 
puola ant Amerikos ir vadi-1 
na ją ne neutrališka . ša
lim.

Laikraščiai liepia valdžiai

_____  — Vyriausia 
valdyba.

konis turi nusisamdęs “Ke- 
Užėmus vokiečiams Var-leivio” ofise kampą ir užlai-

pabaudą Dūmos atstovams.
. 1 Petrapilio miesto viršininko 

kompani- generoio Draeevskio sausio 
kebliame 2 d. 1911 m. Bulota buvo 
............. [pabaustas 200 rublių ' už

JAVŲ KAINOS.
Šių metų derliaus javų 

r.erekvizuos, o už viską mo- 
įnyciose, kaip tai Manampo- ^-s gyVajs pinigais. Dabar

jų gyvastį, bet be pasekmės.
Pakorė tuodu negru ant 

bažnyčios kiemo.
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Vokietijos patriotai j vis la- vežti visus tuos šelpiamu©- RUMUNIJA. VĖLEI PRA-

Berlynas.

mas bu$ įteiktas vidaus rei •

lai-
ir

kurį patriotai skaito šalies 
dievaičiu.

negali 
Visas

VATIKANAS PROTES
TUOJA.

Popiežius vėlei susipyko kė eina didyn. Aficieriai il
su Italijos karalium. Italijos atskiros dalįs armijos prisi-

GRAIKIJOJ BETVARKĖ 
EINA DIDYN.

Graikijoj kasdien betvar-

nes kitur jie lengviau gausią 
uarbo, o jų išlaikymas ap-

Ameriką.
las toksai: jisai nori prane
šti Amerikos valdžiai, kad

i ir 
jos. Pavadino ją tarptauti- Ipaėmė 500 yardų tranšėjų.

. Prieš I ------------- -
. • AVfTTTI A ATO TVA T

N EPASI DUOSIM —SAKO 
VOKIETIJOS VALDŽIOS 

GALVA.

pabėgėlių organizacijų revi- ekonomiškus 
dvi reikalus.

savo1 Visuose

MŪŠIAI TIES SOMME
Mūšiuose ties Somme

mėjimas pasilieka anglų

KYTIS.
Kas Londonas, 28 d. rugsėjo, 
tai — Korespondentas “United 

Anglija Press” paskelbė pasikalbėji- 
u Anglijos

?isiąs daug pigiau. [Hermanstad eina, smarkus 
Šitas Nievierovo praneši- [musys tarpe rumunų ir au- 

' ‘ ' ■ stro - vokiečiu.
Rumunai - atstumiami at- 

gal.

Tegul kiekvienas musų

skaitytojas būna agentu so- 

ciallstiškos spaudos.

|<D
S
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BROOKLYN, N. Y. 2 d. SPALIŲ (OCT.), 1916 M

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

i 

Susivienijimo.

VI METAS.

KO REIKALAUJA VO- . kiekviena jų užrašanti vi- kuoja tą palocių esant Vati- 
KIEČIAI PATRIOTAI, 'sus, kas iš jos gauna pašai- kana nuosavybe.

Amerikos ambasadorius pos, tai daugelis užrašyta; Popiežiaus sekretorius 
Vokietijoj Gerard važiuoja į kelius kartus, ir viso ląbo paraše protesto notą, kurią 

Jo keliones tiks- pabėgėlių esą Petrapilyje ne išsiuntinėjo visoms vaisty
si,000, o 10,000. Nievierovas tems, 

laiko labai reikalingu iš-Į -------------

biau ir labiau reikalauja ve- sius pabėgėlius iš Petrapilio 
sti kuoatkakliausią kovą su 
Anglija- Vokietijos patriotai 
labai neužsiganėdinę, kad 
jų valdžia esanti perdaug 
švelni.

Dalykas, mat, eina apie kalų ministeriui. 
submarinas. Pastaruoju lai-! (“L.
ku vokiečių submarines yra' 
labai atsargios. Pasąžjerinių 
laivų jau ne to r pėduoja. Taip 
elgiasi todęl, kad neužpyki
nus Amerikos. Mat, torpė- 
davimas pasažierinių laivų ’mann Holvveg pasakė labai 
jau veik privedė Vokietiją ;ilga prakalbą reichstage, 
prie karės su Amerika. Vo-j Išpradžių savo prakalboj į 
kiečių valdžia, nenorėdama jisai nurodė, gad geras šių 
pykties su Amerika, įsakė metų derlius žymiai sustip- 
submarinų kapitonams būti p ino vokiečių poziciją, 
atsargesniems.

JAPONŲ APAVAI
Kijevo (Rusija) pirkliai 

____ _ nutarė pasiųsti savo atstovą 
Vokietijos kancleris Beth- į Japoniją ir pavedė jam 

supirkti daugybę apavų, ka
irių baisiai trūksta Rusijoj.

Ir ištiesų, I Savo prakalboje jisai la- ; franeuzų pusėje- Anglai 
dabar jau kivirčių tarpe Vo- blausiai užsipuolė ant Angli- lei paėmė 500 belaisviai 
kieti jos ir Amerikos nėra.

Tačiaus tuo Vokietijos.nių teisių laužytoja. Prieš! ------------- -
patriotai yra baisiai neužsi- ją — sakė kancleris — rei-[ANGLIJA NEMANO TAI- 
ganėdinę. Jie nori, kad sub- kia pavartoti visus karės į- 
marinos veiktų ant žūt-būt. ’raukius, kokie tik yra.

Hamburgo biznio draugi- Anglijai pataikautų — 
jos griežtai reikalauja, kad tą reikia pakarti, 
su Anglija kuosmarkiausia norinti Vokietiją galutinai mą su Anglijos ministeriu 
butų kariaujama- Visi zep- j sumušti, bet ji to niekuomet David L. George, kuris-pra- 
pelinai, visos submarines— nesusilauks, 
turi būti tam panaudojamos.'

Lubeko draugijos i
pat reikalauja vesti kovą su ris užtikrino kad talkininkai jiems
Anglija I
nors tas privestų prie karės 
ir su Amerika.

Susirūpinęs ta agitacija,
Amerikos ambasadorius Vo
kietijoj vyksta namo pasi
tarti su saviškiai, kas rei
kia daryti.

prie anglų - franeuzų laivy
no.

Ypatos ,turinčios artimus 
ryšius su Graikijos kara
lium, tvirtina, kad tarpe

ROCKEFELLERIS JAU [turi eiti darban, nors ir rei-'mieste, vėliau ir visoje Len- 
nnmwipnnTQ viu., i,«. n n4-i oil A vi-i nvil/n I 1 r» t ■»ketų kariauti su Amerika.

Vokiečių laikraščiai tvir-
kijoje.

Tuo tikslu, vokiečių val- 
siekia tina ,kad daugelis amerikie- džiai.sutikus, lenkų buvo at- 

Iš čių jau dabar aktyviai ka- s(>auzdintos savo markės 5 
r 10 graši ii vertės su lenki- 

Varšuvos 
landuoja vi- n iesto herbu, baltu ereliu ir 
orlaivminkų ikt- Šios markės, kartu su 

j aujomis, vartojamos ir da- 
parsidavinejo po $675, o da-| Tą pažymi visi laikraščiai, bar. 
bar jau parduodama po $2,- kaip konservatyviski, taip ii 
0i4. 'liberališki.

Apart $500,000,000 kurie, 
randasi Standard Oil Co-, [ 
Rockefelleris turi daugybę' 
namu, žemės, valdo keliais,! 
bankais 
priklauso daugybė įvairių merikon. 
išdirbysčių. Visas jo kapita-1 
las jau perviršija bilioną!' -------- ■ 
doleriu. Reiškia, Rockefel- 
ieris ne milionierius, bet 
bilionierius.

Reikia pažymėti ir jo

BILIONIERIUS.
Standard Oil Co. dabarti

niu laiku kapitalas 
dviejų bilionų dolerių.

Graikijos ir Bulgarijos ka- te kapitalo priklauso $500,:' riauja talkininkų pusėje. A- ii
. nnicvnnrrvi m n Man AAA AAA D___ 1 _ _ r 11 . . • _ ... i - 1 • i i • i i mi • * * irč neišvengiama, uau pra

dedama rengtis prie gene- 
ralės mobilizacijos.

Berlyne taipgi viešai kal
ba, kad siomis dienomis ofi
cialiai karė būsianti ap
skelbta.

060,000 Rockefelleriam’—tė- merikos leitenantas Thaw iš škais parašais, 
vui ir lūnui. Standard Oil Pittsburgo komanduoja vi 
( o. šėrai pašėlusiai kįla. su amerikiečių < 
Penki metai atgal, jų šėrai eskadronu-

ŽODĮ “KEIKSMAS” NORI
IŠMEST Iš BIBLIJOS
Protestonų apiskopalų 

bažnyčia nori išbraukti iš 
biblijos žodį “keiksmas”. 
Paskutiniame savo suvažia
vime jie išrinko tam tikrą 
komisiją, kuri padarys baž
nytinių knygų reviziją ir vi
sose vietose, kur paminėta 
žodžiai “keiksmas” ar “pra- | 
keikė”, įrašys —- “pasmer- [‘•mielaširdingumųs”. 24 d. ; 
ke” ar ‘‘pasmerkimas”. [rugsėjo jis prisipylė’ kiše-

Mat, ir “dievo” žodį jau.nius centų ir nuėjęs į baž- 
bando taisyt. Vis, mat, ga
dynės dvasia.

Gi susižinojimui už Var- 
išdvos miesto — pačioje Len- 
I Rijoje — vartojamos pa
prastos vokiečių pašto mar
ikės su tam tikru antspau- 

Garsioji Francijos artiste du viršuje: “Russich Po- 
ir gelžkeliais, jam Sara Bernhard atvyksta A- len.”

Lietuvoje savo pašto mar- 
[kių neturima. Vartojama 
< paprastos vokiečių markės

ATVAŽIUOJA SARA 
BERNHARD.

Iš BANKIERIŲ SUVAŽIA
VIMO.

Kansas City. — Čion pra
sidėjo Amerikos bankierių 
konvencija. Prie Amerikos 
bankierių draugijos priklau
so 16.000 bankų. Bankierių 
suvažiavimas išsitarė už tai,

Grįždamas prie
taip- ■ fronto karės lauke, kanele- kias taikos išlygas teutonai stinas kareiviavimas.

Jeigu i Bankieriai džiaugias savopastatytų.
kuo smarkiausia,’jokiu budu neprasilauž pro kuri neutralių šalių stengsis didžiausiais pasisekimas- 

vokiečių apsigynimo linijas- !kariaujančias šalis taikyti, I Bankieriai laukia pribu- 
Kas ten nebūtų —užtikri- tai Anglija netik kad nepri- nant iš Kanados ir Europos 

no kancleris, bet laimėjimas sileis tos šalies, bet dar ją $400.000.000 aukso. Tai 
turi būti musų. Jisai savo 
prakalboje užkliudė ir Ru- 
muniia. Anie Rusiją nieko 
neminėjo. Polemizavo su 
Erancijos premjeru Brian- 
du.RUSŲ VYRIAUSYBĖS

PAŽIŪRA J PABĖGĖ
LIŲ ŠELPIMĄ.

Žemės skyriaus prie vi
daus reikalų ministerijos 
direktorius A. Nievierovas 
pristatė tam tikrai pabėge-

MIRĖ PRALOTAS JUO
DAŠIMTIS.

“Lietuvių Balsas” 
ša, kad Ligove, Kursko gub. 
mirė pagarsėjęs savo ne
lemtais darbais pralotas An
tanavičius iš Seinų- Tai ta

ku-

ŠALIA VILNIAUS.
Vokiečių vyriausybė Pa

nerių dvarą — Romos kata
likų nuosavybė, kurs stovi 3 
kilometrai nuo Vilniaus pa
ne ryje, pavertė pavyzdingu 
dvareliu, kurs netrukus 
duos gerą pelną ir bus nau-

nyčią dalino juos vaikam.
Darbininkai jam sukrovė 

bilioną dolerių, tai jis jų 
kūdikiams padalino po cen- sai pats Antanavičius, 
tą. Ar tai ne “mielaširdin- į ris 1905 metais išleido cir- 
gumas”? įkulerą, perskaitytą viso-

—-------- įse bažnyčiose Seinų vysku- pineras apylinkės gyvento-
NORI PUSĖS MILIONO. Ipijos. Tame cirkulere vi-j81ns.

yra siems tikintiems žmonėms________
New buvo įsakoma gaudyt revo- [

Yorko valstijoj $500.000 a- hucionierius ir išdavinėti j 
gitacijai už Wilsono išrinki- juos valdžiai. Keliose baž- [ 
mą. !

Kasžin keik surinks so- Įėję, skaitant tą cirkulerą, ! • u nustats j kainas; 
eiahstai? .. įjvyko demonstracijos. _ Irugiams, avižoms, miežiams

Antanavičius buvo vienas ,,0 7 markcs centneriui, 
. ,, .godžiausių_ Lietuvos kviečiams _ 8 mal.k. c.

Minia kunigų.' Į laisves judėjimą ________
1 1 | 1 • • z /

NULINčAVO DU NEGRU.!iš
Nowata, Okla. — ____o„. z _____ __ ____

[įsiveržė į šio miestelio kalė-'jisai žiurėjo, kaipo į “pago-l 
I jimą ir nulinčiavo du negru. ■ nu” judėjimą ir rašė apie tai

Iš raporto, kuris išduota Kunigas stengėsi apsaugot “šaltinyje”. I

skaitys Vokietijos šalininke. 
Apart kitko jis pasakė:

“Did. Britanija tik prade
da kovą; Britanijos impe
rija tik dabar nusprendė 
paaukuoti tūkstančius gy
vasčių išgelbėjimui pasaulio 
civilizacijos. Mes dabar de
dame ant svarstyklių 

•jiegą, kurios niekas 
alsvert ir sulaikyti.

I a 111 i a n n i a a Ir i vi o n

VOKIEČIŲ IR AUSTRŲ 
KONFERENCIJA.

Mieste Salzburg, Austri
joj, susirinko Vokietijos ir 
Austrijos parlamentarijai. !pasaulis, neišskiriant ir ne- 

lių Tarybai pranešimą apie Jie kalbėjosi apie politiškus, u tralų šalių, turi suprasti, 
ir kariškus kad dabar negali būti tar- 

pininkystės tarpe kariau- 
svarbesniuose jančių šalių- Britanija nerei- 
prieita prie kalavo jokios tarpininkystės |

spudį visuomenėje-

sijos rezultatus. Per 
dieni Nievierovas su 
padėjėjais aplankė ir išty- klausimuose 
re apie 80 įstaigų — miestų bendros sutarties, 
sąjungos ir kai kurių tautų Į ------------
organizacijų. Aplankytosios 
įstaigos padarusios Nievie- 
rovui nemalonu įspūdį. Dau
guma aplankytųjų prieglau
dų, mokyklų, dirbtuvių ?r k. 
esą įtaisyta gražiuose na
muose ir kaštuojanti
6000 rub- metams. Kiekvie- bour pasakė, kad kanclerio 

pabėgėlio ' išlaikymas prakalba padarys blogą į-

bei įsikišimo tuomet, kuo
met ji buvo prisirengus prie 
karės. Ir dabar milms tarpi
ninkai nereikalingi, pakol
prūsų militarizmas nebus

Holwegui kalbėti, galutinai sunaikintas.”
Tai tokią dainelę dainuoja

SOCIALISTAI NORĖJO
DISKUSIJŲ.

Pabaigus kancleriui Beth 
mann - 
socialdemokratas Ledebour 
reikalavo, kad tuojaus butų'Anglijos ministeris George, 

apie pradėtos diskusijos. Lede-

no
apsieinąs tokiuo būdu 40— 
50 rub. mėnesiui. Negana to, 
kitos draugijos nusamdžiu- 
sios dargi vasarnamius pa
bėgėliams. Pabėgėliai tingi
niaują ir nenori dirbti. Per
žiūrėdamas registracijos valdžia konfiskavo Ryme deda prie talkininkų kariu- 
knygutes Nevierovas įsitiki- garsų Venecijos palocių, ku- menės ir Venezeloso, kuris 
nęs, kad kiekvienas pabėgę-piame seniau 'gyvendavo dabar skaitosi revoliucionie- 
lis gaunąs pašalpos keliose [ Vengrijos ambasadorius rių vadu. Visa Graikijos mi- 
©rganizacijose. Kadangi! prie Vatikano. Popiežius ro- J nnešių flotilija prisidėjo

KAPINIŲ DUOBKASIAI !
SUSTREIKAVO.

Buenos Aires. — Chaca- 
i’ita kapinių duobkasiai sus- rėjo dalyvauti balete, grie- 
oiaikavo. Mat, jiems buvo 
numušta algos. Numirėlius 
negalima laidoti. -j

Wilsona labai rūpina tas, 
kad vokiečiai tautininkai 
Amerikoj varo prieš jį labai 
smarkią agitaciją. Visur jie 
praveda žmones, kurie eina 
prieš Wilsoną.
AMERIKA BE DRAUG^-

Milwaukee, Wis. — Percy 
Rockefeller pasakė, kad ka
rei pasibaigus, Amerika lik
sis be draugų. Jai niekas 
neužsitikės. Po karei, tuoj 
prasidėsią blogi laikai. Visų 
pirmausią prasidės suirutė 
finansų srytyje-

J J I

Pralotą Antanavičių, kad
ir mirusį, negalima paminėti puošnus savo gyvenimo me- 
geru žodžiu, nes tai 1___
didžiausias socialistiško ju- , 
dėjimo priešas.

BULOTOS BYLA SE
NATE

Viename iš pirmųjų 
dens senato posėdžių i 

žiant vokiečių Strausso mu- SVarstoma A. Bulotos byla 
ir rišamas principijalinis 

Sykiu su jom sustreikavo pjausįmaS) ar galima i 
ir tūlos patriotiškos francu- 
zės artistės.

Metropolitan’© 
ja atsidūrė labai 
padėjime.
1...,11'uEnie:t ! tai~ kad nepranešęs

administracijai, laikęs 
save ‘ 2 Odessos

buvo tus- Rndarius kvotimus, bu
vo atidaryta penktoji kla
sė: gimnazija patvirtinta ir 

[vokiečių vyriausybės pripa- 
žinta teisėta. Po vasaros at

ostogų mokslas prasidės 
'1916 m. rugpjūčio 2 d., o 
mokslo metai baigsis 1917 
m balandžio mėnesyje.

IŠPLĖŠĖ “KELEIVIO’* 
OFISĄ.

So. Boston, Mass.— Pe-

kad jisai numalšintų strei- 
kierius. Jisai pasakė šokė
joms prakalbą, kad dailė e- (jentu> paskiaus suimtu poli- 
sand bepartyvė, kad ji ne- cijos_ Bulotai pnbaudoš ne
turinti priešų ir šokikes nu- užmokėjus, jis liko nuteis- 
SU aminO. anx.’nitrivnia nvnatri rrnzi_

seredą (rugs. 27) ^vagiai į- 
silaužė per užpakalinį langą 
į “Keleivio” ofisą naujame 
name ir padarė nuostolių už 
apie 400 dol. “Keleivio” 
nuosavybės paėmė $6 pini- 

’gais ir už 25 dol. vertes 
Trasos ženklelių (štampų), 
mat “Kel.” ofise yra pačtos

jtas 6 savaitėmis arešto. Tuo- 
w . 'met Bulota padavė skundą

SMARKUS UŽPUOLIMAS ePnntinANT AMERIKOS. |Senatul- _________ y ________  _______ _
_Veik visi vokiečių laikra- LENKTT pašto MARKĖS, skyrius."Be to pavogS R

tį radę ti atkakliausią kovą su šuvą, netrukus, buvo leista1 ko auksinių daiktų krautu- 
Anglija. Submarmos vėlei koresponduoti

i
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Amerikonių neveislumas.A|koholis ir
Draugija

lepti įvairių ligų sociales 
priežastis.. Tam privalome 
priešintis.

Iš “Strahdnceks.” — N.
Laikraštyj “American 

Journal of Obstetrics” at
randama skaitlines, kurios 
1913 m. liko išleistos Quart. 
Pub. American Statistical 
Assoc., Boston, Mass Jos 
yra gana žingeidžios, todėl 
aš čia tūlas jų privesiu.

Skaitlinės yra iš keliatos 
šalių ir jos parodo kiek 
šeimynų iš kožno šimto tu
ri penkis ar daugiau vaikų. 
Iš jų matysite, kad lenkai 
turi daugiausiai vaikų. Man 
rodos ir lietuviai yra įtrauk
ti į tą patį skaitlių, nes 
Rusijos valdžia Lenkiją 
maišo su Lietuva, ir jos su
rinktos skaitlinės greičiau
siai liečia abi tauti. Tai 
yra šeimynų iš kožno 100 
šeimynų, kurios turi 5 arba

Kanados francuzai 
Danai ..................
Italai ....................
Austrai ..............
Francuzai ...........
šveicarai .............
Vokiečiai .............
Škotai ..................
Anglai ................
Amerikonai.........

61

39

30
20

. . . 10
Čia padaviau čielas skait

lines, nes tik dvi jų yra kiš
kaitei) kitokios, bet nenorė
jau maišyt smulkmenų, kad 
visi suprastų.

Matote, kad lenkai yra 6 
kartus veislingesni, negu a- 
merikonai. Kanados francu
zai užima antra vietą. Ir

negali. Mat turtingi ir mo
kytieji vis labiau linksta 
prie nuomonės buk moteriai, 
nėra sveika vaikus gimdyt. 
Su v. Valstijose nuo gimdy
mo miršta kas metai apie 
29,000 moterų. Kūdikių prie* 
vien tik gimdymo miršta 3 
nuošimčiai su viršum- Geni,- 
kologijos studijavimas pa
rodo, kad apie pusę visų 
moterų, kurios gimdo, lieka 
senesnėm ar didesnėm ligo
nėm visam amžiui. Kiek
vienos moters dalįs daugiau 
ar mažiau susidrasko ir lie
ka ištemptos; kraujo nu
bėgi mas buna tankiai žy
mus. Šitie visi ir daugelis 
kitų dalykų net garsųjį ob- 
stetrika De Lee verčia iš
sitarti, jog nėštumas yra 
9 mėnesių liga, nekalbant 
apie gimdymą. Taigi tur
tingosios ir mokytosios mo
ters pradeda manyt,

VII.
Alkoholis, kaipo priežastis. < > •Vi • 1 •VI 1 ’ *kūniškų ir dvasiškų ligų 

Apkalbamos knygos septin 
tam, skyriuje autoriai iš 
gvildena du klausimu: lį 
Kokiu budu nuolatinis 
perdidelis alkoholio vartoji
mas kenkia žmogaus sveika
tai? 2) Ar labai alkoholis 
kenkia tautos sveikatai, su
mažina jos darbo spėkas, 
pdaaugina ligas ir mirčių 
skaičių?

Atsakant į tuos klausimus 
neimama atydon tie, kurie 
vidutiniškai vartoja alkoho
lį, nes jau pirmiau autoriai 
pripažino, kad mažas alko
holio vartojimas neturi jo
kios darodamos įtekmės nei 
uit atskiru žmonių sveika
tos, nei tautos- Tiesa, yra tu 
ii žmonės, kurie ir mažiau-

ir

jog sios alkoholio dalelės negali 
senoji nuomonė apie reikalą:panešti

svei- galima manyti, kad jiems 
ne

Ii- iringas. Bet kiek tokius at
sitikimus pavyko mokslinin- 

visada 
pasirodė, kad tie žmonės y-

i ir apie kuriuos būt

MARGOS 
MIN.TĮS

❖

gimdyti, kad buvus
aikoholis absoliučiai kenks-

gimdo,

Kitos

socialpatriotizmu atsiduo
danti Smelstoriaus rašiniai, 
ir internacionalistiški Z- A. 
straipsniai. ‘

M:

rytų socialdemokratus 
social-liberal ais.

SU

i
a i kiekvienoj savo
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Aš tiktai ką perskaičiau 
Dro Hutchinsono straipsnį, 
kuriame ponas eskulapas 
labai nuoširdžiai prirodinė
ja, kad juo mažiau mėsos 
valgysi, tuo būsi sveikes
nis.
Vadinasi, nebėdavokit, kad 

mėsa brangsta. Kad jisai 
kur supelėt tasai daktaras!

Republikonas Hughes 
prakalboj, 

primena/ VVilsonui, kam ta
sai savo laiku nepripažino 
legališku prezidento Huer- 
tos-

Bet Huerta jau seniai mi
rt. O kas darbo Hughes’ui? 
Jam numirėliai daug svar
biau, negu gyvieji. Apie 
ką žmogus šnekės, jeigu ne
būtu

Senesni žiupsniai.
“Tarptautiškame susiva

žiavime Stuttharte pusė vo
kiškos delegacijos pasirodė 
tokiais pat quazi-socialistais 
ir balsavo už archiopportii-

nabašninkų ?

Rimka apie save

kame klausime.” “Br.” ir 4. 
1914)

Kaip pasirodo, kad senes
ni žingsniai buvo negeresnė 
t’ž dabartinius. Seniau buvo 
balsuojama už rezoliuciją, 
pataikaujančią koloniališka’ 
politikai, o dabar toji politi
ka aktyviškai palaikoma. To 
palaikymo reikalavo oppor- 
tunistiškas nuoseklumas.

Kunigą Bartušką vokie
čiai atgabeno iš Berlyno į 
Kauno kalėjimą. Kalėjime 
jisai prasėdėjo visą savaitę. 
Misl'ijo, kad jį pakars, bet 
už savaitės paleido.

Žinote už ką jisai sėdėjo 
kalėjime?

Ogi už socialdemokratų 
proklamaciją, kurios 2 eg-

gije poryvy, no sveršit niče- 
vo ne dano.”

c

lota namo, i Rusiją ar i Lie
tuvą.

Tonais jisai papasakos, 
kaip elgiasi demokratų ir 
demokratiško “Žiburėlio” 
atstovas Amerikoj'.

Auksiniai žodžiai Čechovo.
Nors Čechovas buvo vien 

liberalas, ii’ kaip kiekvienas 
liberalas ,tautininku, bet ir 
jis gana tankiai mokėjo pa
sakyti karčius teisybės žo-

roj žęmiau stovinti, juo ma
giau apšviesta tauta, 4 tuo 
ji veislingesnė.

Kad parodyt, jog apšvie- 
tai platinanties, gimdymų 
skaitlius mažėja, paimkime 
kad ir velionio C D. Wrigh 
tirinėjimus. Jis atrado, kad 
Amerikos ir Anglijos kole
gijas lankiusios ir augštesnį 1 
mokslą pasiekusios motel’s 
turi labai mažai vaikų ir ant 
kožnos šeimynos išpuola a- 
pie po pusantro vaiko. To
kio pat stovio ir turto mo
ters, kurios nelankė augštų 
jų mokyklų, turi daugiau ' 
vaikų, dviem procentais.

Dr. G. J. Engleman rašė: 
“ankstyvose dienose musų 
šalies istorijos astuoni ar 
ba devyni vaikai gimė kož- 
noj šeimynoj. Šimtmetis at
gal skaitlinė nupuolė iki 4 
arba 5, ir pradžioj dvidešim
to šimtmečio yra tik po 2 
vaiku ant kožnos šioj šalyj 
gimusios šeimynos.”

Dr. Stone priduria, kad 
Šeimynų su vienu vaiku tarp 
amerikonų daugiau, negu 
bent kurioj kitoj šalyj, tik 
gal išėmus Franci ją. Fran- 
cijoj gimimų skaitlius, kaip 
matėte, yra didesnis, negu 
tarp amerikonų- Jis sako: 
“Ateivių moters iš biedno- 
sios klesos paprastai yra 
veislįngos. Tiktai viena iš 

’ 20 yra bevaikė tokiose šios 
šalies dalyse, kur statistikos 
buvo saugiai laikomos ir 
studijuojamos. Šalę tų atei
vių yra musų balso čia gi
musios moters, iš kurių 
kiekviena aštunta neturi 
vaikų.” Toliau jis nurodo, 
kad gyvenantieji ilgiau A- 
merikoj apsigyvenę lenkai 
turi tiek vaikų, kad po 6 ir 
pusė išpuola ant kožnos šei
mynos. Lietuviai, turbut, 
turi irgi apie po tiek pat 
Amerikonams išpuola tik 
po 2 vaiku ant šeimynos.

Pastebėtina, kad turtin
gieji ir mokytieji turi ma
žiausias šeimynas; didelės 
išuopa tiems, kurie vargiai 
išmaitinti jas gali, o apie 
išauklėjimą ir kalbos but

negimdo, nes neme- kams ištyrinėti, tai 
gsta auklėti didelės šeimy
nos, o tūli mano, kad didelis ra dvasiškai ligoti —psicho- 
vaikų skaitlius gręsia ša- patai. Yra taipgi žmonių, 
liai skurdu. Biednesnieji jų kurie taip pat negali panešti 
nenori daug, nes nėra kaip kavos, tabako ir t.p. 
išauklėti.

Šitie ir panašus dalykai 
susideda ir pakursto mo
teris apsisaugoti nuo vaisin
gumo.

Nėra abejonės, tūlos mo
ters ir labai norėtu turėti 
vaikų, bet negali del žinomų 
ligų, kurios gali būti išgydy
tos arba negali. Tokių mo
terų yra kokis 10 procen
tas ar mažiau. Kartais, vy
ras yra kaltas. Bet visos 
moterų ir vyrų ligos, sudė
jus, del kurių negalima su
silaukt šeimynos, nepasida
rys daugiau kaip 12% sulig 
tūlų daktarų tvirtinimo. Tū
los šeimynos visai vaikų ne
turi, nes jų nenori, o kitos 
turi mažai, nes tiek tenori. 
Kur katalikų bažnyčia dar 
(iručiai laikosi, ten šeimynos 
didesnės, o kur ji nupuolus, 
kaip Francijoj ,ten ir šei
mynos sumažėjo. Bet čia ne 
vien bažnyčios reikšmė, 
žmonės j ieško, kaip jiems 
parankiau, ir daro taip. Ki
ti persiima tam tkra filozo 
fija,’ kad daug vaikų turėti 
negerai, ir turi jų mažai.

Bet šiaip ar taip kal
bant, senųjų amerikonų 
skaitlius labai* lėtai didinasi 
ir ateiviai greitai apgyvens 
šią šalį. Tuomi yra labai su
sirūpinę tūli Amerikos “pa
triotai.”

Kad ilgas ir perdidelis al
koholio vartojimas gali iš
šaukti kai kurias ligas ir 
pagadinti tulus organus, tas 
yra moksliškai darodytas ir 
abelnai žinomas. Tačiau ne 
kas sykis galima tikrai pa
sakyti, kad žinomos ligos 
priežastis yra alkoholizme. 
Mat žiūrint iš patalogiškai 
anatomiško atžvilgio negali
ma pasakyti, ar kokia liga 
iššaukta perdidelio vartoji
mo alkoholio, ar kokių kitų 
priežasčių. Alkoholis nedaro 
jokių ypatingi] organų paga- 
dinimu, kurie vien tik nuo v ’ 
jo paeitų.

Kai kurios jaknų, žarnų, 
širdies ir skylvio ligos daž
nai laikoma girtuoklybes pa
sekme. Vienok ir tas ligas 
randame ne pas visus alko
holikus, tai viena, o antra— 
daugelis visai nevartojančių 
alkoholio serga tomis 
mis. Daugiausia, kas 
šiol patyrta ,tai tas, 
per didelis vartojimas
holio nusilpnina organizmą 
ir padaro lengviau prieina
mą įvairiomis ligoms. Ąbel- 
nai sakoma, kad alkoholikai 
greičiau apserga džiova, ne
gu kiti žmonės. Bet tai galu
tinai dar nedarodė atydųs 
tyrinėjimai ir statistika. 
Tarpe girtuoklybės ir džio
vos sanryšis dar neatsakan
čiai nušviestas. Daug aiš
kiau yra darodyta sanryšis 
tarpe alkoholizmo ir įvairių 
dvasiškų ir nervų ligų. Nėra 
abejonės, kad prie tų ligų 
priklauso alkoholikų polinei- 
ritis ,delirium tremens 
alkoholikų halucinozis.

Prie daugelio kitų dvasi
škų ligų alkoholizmas nėra 
priežastis, bet simptomas. 
Pavyzdžiui, paralitikai visa
da turi didelį geismą link 
alkoholio. Bet jų liga nė
ra alkoholio vartojimo pa
sekmė. Atbulai —ta liga 
serganti žmonės visada įie
ško progos pasigert.

Abelnai, sunku pasakyti, 
ant kiek alkoholis kaltas 
prie ligų išsiplatinimo to
dėl, kad daugelis ligų pa
eina ne nuo kokios vienos, 
bet nuo čielos eilės įvairių 
priežasčių Tiktai daugelis 
blaivininkų to nenori matyt. 
Jie tyčia suverčia visą bedą 
alkoholizmui, norėdami pas-

Juk nieks kitas proklama
cijų Lietuvoj neleidžia, kaip 
tik socialdemokratai.

Man labai patinka, kad 
Baltuška sėdėjo kalėjime- 
Gaila, kad per mažai. Rusų 
valdžia net taikos laiku už 
proklamacijas duoda du ar 
tris metus tvirtovės.

Turbūt Baltuška, bus pir
mas kunigas, kuriam teko 
garbė sėdėti kalėjime už so
dai.-dem. proklamacijas.

de-

s.u-
Dejuoja “Darbininke”

Išbuvęs savaitę laiko ka
lėjime, kun. Bartuška 
ji o ja ir rauda, kad jo svei- 
ktaa sunyko ir nervai 
iro.
kas dvidešimtoj eilutėj.

Aš misliju sau: prastas iŠ 
tavęs, kunige, kankinys. Juk 
kelias dienas išbūti kalėjime 
patsai menkniekis!

“Naujienų”, “laisvės
“Kovos” redaktoriai išsėdė
jo ištisus metus, tūli nei 
katorgoj buvo, o ir tai nesi
giria.

Kalėjimas buvo jų

ir

privi- 
socia-

A. Mon tvidas.

Maža parodija.
VII. “Dar jaunam gimna

zijos mokiniu besant, man 
teko skaityti socialistų lei
dinių, kuriuose rasdavau 
n.an nesuprantamus vieny
bės skelbimus, kuriuose tarp 
kito ko, buvo tvirtinami to
ki dalykai, kad ir dabar to 
visko savo silpnu protu ne
galiu suimti, ir užtai man 
išrodo, jog ten buvo vien pa
radoksai.” Buržuaziško pro
tavimo pajiega neranda už 
save galingesnės liberalų 
tarpe ir įtraukia į savo ratą 
visas silpnas galvutes.

Atsiprašau, kad šią citatą 
iš P. Leono paradoksų per
daug sutrumpinau ir su
darkiau. Bet taip prisiėjo 
padaryti, kadzarčiau teisy
bės būti.

Naujienos” pasekė” “Lai 
ę”, ivesdamos trumpas

les pirm storesnių, branduo-

niu

“New York World”.
*

Kuomet “Naujienos” “Ko
va” ir “Laisvė” ginčijasi dėl 
principų ir dėlei neprincipų, 
keleiviečiai gali sau juokda
mies pasakyt: Jūs sau šne
kėkit, o aš pinigus dėsiu!

ni ta rimų, su kuriais nau
dinga susipažint nevienam 
socialistui. v

1) “Tautiško mokslo nėra, 
kaip nėra tautiškos daugini- 
ro lentelės; o kas tautiška, 
tas ne moksliška.”

2) “Kada pas mus pasiro
do vąikai, tai visus savo 
silpnumus, kai ana, linkimą 
prie kompromisų, prie mieš- 
čionystės — išsiteisinam 
taip: “tat dėl vaikų.”

Pastarieji žodžiai tinka 
netik tuomet, kada tikri vai
kai pasirodo, bet ir kitoni-

Mano patemijimai
Viskas priklauso nuo 

įstatymų-
Viskas priklauso nuo įsta

tymų. Žmonija butų labai 
nelaiminga, jei nebūtų buvę

Alfa ir omega.
“Pamatiniu kovos reika

lavimu skaitė jis perauklė
jimą minių, ir, pirmučiau
siai, savęs ir tų inteligentiš
kų spėkų, kurios ačiū musų 
gyvenimo sąlygoms, paskyr- 
tos kaipo visuomenės vedė-

iki 
kad 

alko-

lizmo idėjai.
Tokiam Bartuškai 

ko nf ra t r a m s nesu p rast 
kių dalykų.

Išlepę, supuvę, suirę 
lio gabalai.

ir jo
to-

mo-

Drą“Lietuva” rašo apie
A. Karalių... “kokis ten dak
taras Karalius”

Mat, nežino.
Užtat dentistas Žymontas 

ir Draugelis visuomet būna 
gerbiamais daktarais.

leisti.
“Nuo juridinės šalies tvar

kos pareinąs ir ekonominių 
reikalų geresnis . aprūpini- 
n as”. (“Gyvenimo paradok
sai”. P. Leono).

Ištikrųjų gyvenimo para
doksai! Prie tų paradoksų 
(nesąmonių) priklauso ir 
paradoksališkas p. Leonas.

Jei nuo juridinės šalies 
tvarkos paeina ekonominių 
reikalų geresnis aprūpini
mas, tai nuo ponų a la Leo
nas turi paeiti juridinė ša
lies tvarka. Leonai lieka vi
suomenės plėtojimosi aksti
nais, lieka dvikojais dievais1. 
Kadaise turėjo būti pirmas 
Leonas, ką sutvėrė pirmus 
įstatymus, visko pįrmatakū- 
nus- Ir, tokiu budu, viskas 
priklauso nuo Leonų įstaty
mų.

1915).
Ponai studentėliai, anot 

pačių studentų ,tai visuome
nės vadai, tai naujų kelių 
praminėjai. K^ir jie veda, vi
si turi žengti. Jie pirmi, ži
nia tik anpt jų pačių, — su
judino Rusiją karės metu, 
jkad išsiubuot minias iš mie
go:— tik kodėl tai neišsiu- 
bavo jie patįs savęs iš na- 
c ionalistiško svaigulio ?

Ši pažiūra — nevien rusi
ška. Visų kraštų socialisti

jaunuomenė patį savę pris
kiria prie pirmų veikėjų.

Tai Alfa ir Omega
inteligentiško protavimo-

ir

“Naujienos”, matomai, 
dar nesirengia pildyt LSS. 
rezoliucijos įsakymų —kri- 
tikuot socialpatriotizmą.

Pasiskubinkit, draugai!
* *

Ir Šliupukas jau “prakal
bas” sako.

Gaila, kad nėra Gabrio. 
Tasai galėtų papasakot apie 
to ponaičio buvimą Pa 
žiuje. (O, kaip jis ten “: 
pmos” tautus reikalais!)

H:

Lietuvių diena iš 
kos dienos virsta gene ralio 
mūšio diena. O tas vis todėl, 
kad klerikalai ir tautininkai 
i ori savo 
kriaust.

*

*

artymą
*

*

rū-

santai-

nūs-

Pastovi vienybė.
“Mes tvirtinam, kad 

stovi bus vienybė tik tą, ku
rią sudalys patįs darbinin
kai fabrikuose ir dirbtuvėse. 
Šauksmu tų, ką ištikrųjų 
nori tikros vienybės, turi 
būti: vienybė iš apačių”

pa

Ką gi tas reiškia? 
reiškia, kad jei vieni 
cialdemokratu vadai linksta 
prie socializmo, o kiti prie 
liberalizmo, tai ir prie tvir
čiausių -jų susivienijimų uo
gai būti vienybės. Vienybe 
gali būti tik tuomet, kada 
ji faktiškai įvyksta partijos 
šauksmuose. Vienybės tarpe 
socialdemokratų ir social li
beralų negali būti, nes vie
nų ir kitų keliai įvairus. Per 
tai negali būti ir bendrų 
partijinių įstaigų, ką vie-

so-

Prie Chicagos 
bankų bankruto.
Neseniai New Yorke ir 

Brooklyne buvo užėjęs ban
kų bankrotas. Suprantama 
nebankrutijo didieji, t rasti
niai bankai, bet bankrutijo 
tokie, kurie pasivadino tau
tiškais bankais ir prie kurių 
buvo pardavinėjama laiva
kortės, lotai, namai, ir net 
silkės. Mat, tokie bankai 
stengiasi kodaugiausiai pri
traukti savo “tautiečiu”. Tu 
bankų savininkai garsinasi 
įvairiuose laikraščiuose ir 
kiekvienam laikrašty pasi
vadina save tautiečiu.z Pav. 
jeigu garsinasi rusų'laikra
šty, tai sako, kad jis ir jo 
bankas rusiškas, jeigu lenkų 
laikraščiuose — tai pasiva
dina lenkišku, jeigu lietuvių 
— tai lietuvišku-
Tuose bankuose ir kalbama 

visokiomis kalbomis. Tam
sus darbininkai, daugiausiai 
rusai, lenkai ir * lietuviai, 
tankiai nemokanti anglų 
kalbos, neša į’ “tautinius”

uždirbtus 
tie bankai

bankus 
centus 
uždaro

New Yorke ir Brooklyne y 
tūkstančiai rusų, J 
lietuvių pasiliko be 
kuomet pradėjo bankrutyti 
“tautiški” bankai. Dabar tas 
darosi Chicagoj. Pastaromis 
savaitėmis jau keli “tautiš
ki” bankai subankrutijo ir 
niekas negali užginčyti, kad 
jau viskas, kad daugiau ne
bari krūtys. O gal čia tik pra
džia, nes Chicagoj yr daugy
bė tokių bankų ir kaip jos 
finansiškai stovi, tai niekas 
režino r nežinos. Tik tuo
met pasirodo bankų stovis, 
kuomet jos apskelbia bank
rotą.

Illinois valstijoj valdžia 
nekontroliuoja privatinių- 
tautiniu banku. Valdžiai vi
siškai neapeina, kad tie ban- 
kieriai surenka darbininkų 
pinigus, išeikvoja juos, o pa
skui savo banko duris užda
ro. Illinois valstijoj gali kie
kvienas uždėti banką ir pra
dėti rinkti pinigus, valdžiai 
nereikalauja apyvartos at
skaitų, nekontroliuoja kny
gų, nežiūri, kur bankierius 
žmonių surinktus pinigus 
padeda ir tt. Užtenka to, 
kad į metus sykį bankierius 
išduoda valdžiai raportą to
kį, kokis jam patinka- Prie 
tokios valdiškos kontrolės 
bepigu ir bankrutyti.

New Yorko valstijoj val
džia pradėjo kontroliuoti 
visus bankus. Valdžios pas
kirti ekspertai kas pėtnyčią 
peržiūrinėja bankų knygas 
ir visus dokumentus. Visi 
bankai kas trįs mėnesiai iš
duoda valdžiai visos apyvar
tos pilnas apyskaitas. Du 
sykiu į metus valdžia siun
čia tam tikrus ekspertus 
pertikrinėti visą bankų biz
nį. Valdžia prižiun, į kokį 
bizni bankierius deda iš 
žmonių paimtus pinigus ir 
jeigu pasirodo, kad tas biz
nis pavojingas, gali padary
ti nuostolių, tuomet uždrau
džia, arba, pareikalauja to
kios kaucijos, kuri atsakytų 
sumai pinigų, įneštų į rizi
ka uną biznį. Taipgi valdžia 
reikalauja kaucijos ir apru- 
bežiuoja įdėjimų sumą, t. y., 
bankierius gali priimt tik 
tiek, kiek jam valdžia lei
džia, bet ne tiek, kiek jis 
gauna.

Illinois valstijos lietuviai, 
ypatingai Chicagos gyvento
jai, turėtų apie tai pagalvo
ti, kad ir jų pinigai neding
tų Kad apsisaugojus nuo 
to pavojaus, prisieina rei
kalauti valdžios kontrolės 
ant visų bankų. Man rodos, 
kad susipratę darbininkai ir 
jų laikraščiai turėtų šiuo 
klausimu daugiau užsiimti 
Laikraščiai privalėtų agi - 
tuoti darbininkus, kad jie 
šauktų mitingus, išneštų 
rezoliucijas, reikalaujančias 
valdiškos kontrolės ant visų 
bankų' ir tas rezoliucijas 
siųstų gubernatoriui, bankų 
departmental ir tt. Drau
gystės savo susirinkimuose 
ir gi panašiai turėtų elgtis.

Mes turime atsiminti, kad 
tie žmonės, kurie savo pini
gus neša j tokius bankus, 
tamsus, laikraščių neskaitan 
t i ir nesupranta, kad jų 
kruvinai uždirbti centai gali 
žūti. Jie sayo pinigus neša 
todėl, kad lietuviškai susi
kalba. Jeigu Illinois valsti
jos darbininkai viešai pra
dės reikalauti įvedimo val
diškos kontrolės ant visų 
bankų, tuomet, be abejonės 
valdžia išklausys jų balso. 
Kontroliuojant valdžiai ban
kus, mažiau bus bankrotų ir 
mažiau bankieriai praris 
darbininkų pinigų.

švenčioniškifiL

ruvinai 
paskui 

dfrris.

lenkų ir 
cento,
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LAISVE

Vieton
Apžvalgos

CHICAGOS VISOS TRIS 
DRAUGIJOS SUSI

TAIKĖ.
Tai Chicagos kolonija, pa 

galios, visgi nutarė rengti 
Lietuviu Diena išvien.

Vakar įvyko pasikalbėji- 
mas tarpe Lietuvių Dienos 
Komiteto atstovų, Centrali
nio Chicagos Komiteto at
stovų, tik-ką atvažiavusiųjų 
iš Europos svečių ir dvejeto 
laikraščių atstovų. Pasikal
bėjimą sukvietė p. Drauge
lis ir jame buvo prieita prie 
sutaikymo. Dešiniųjų sro
vių atstovai sutiko priimti 
tas sąlygas, kurias statė 
progresyvė visuomenė, ir po 
to tuojaus Centrali'nis Chi
cagos Komitetas, kuris kito
je vietoje laikė savo posėdį, 
nutarė tomis sąlygomis vie- 
nyties.
Daugiausia intekmės į kle

rikalų ir tautininkų pozi
ciją padarė kun. J. Žilinskas 
ii p- M. Yčas (ypač pirma
sis), kuriuodu paaiškino, 
kad nėra jokios prasmės 
priešinties siuntimui pinigų 
Lietuvon tu žmonių vardu, 
kurie priklauso prie Agrono 
mijos ir teisių pagelbos dra
ugijos. Po tokio paaiškinimo 
atmesti Lietuviu Dienos Ko
miteto (progresyvio) reika
lavimus dešiniųjų srovių at
stovai negalėjo.

Iš antros-gi pusės, kada 
j&lentralinis Komitetas (kle
rikalų ir tautininkų) nutan" 
priimti Lietuvių Dienos Ko
miteto Sąlygas, ’ tai pasta
rajam neliko reikalo veik
ti Lietusių Dienoje sky
rium. Jisai—taip bent užT 
reiškė L. D. K-o pirminin-

lys K. Gugis — prisidės prie 
Centralinio Komiteto, 
siųsdamas į ji keturis 
narius (prie 8 C. K-o 
nų).

Nutarimas, kuri

na-

(ant
K1 

Jurgelionis ir kuri priėmė 
savo susirinkime (’entralinis

ant italų ateivių, kuriuos 
vokiečiai negali suorgani- 
zuot ir kurie dėlei ^savo 
n esusio rgan i z a v i mo žy m i a i 
nuplūdo visu darbininku al
gas- “Grundstein” reikalau
ja, kad butų išleisti atsa
kanti įstatymai ir kad atei
viai negalėtų būti konkuren
tais vokiečiu darbininku.

Kitas vokiečių unijistų 
laikraštis “Korespondenz- 
blatt” pilnai pritaria “Grun
dstein”.

Į ginčus Įsimaišė ir musų 
draugai italai. Drg. Rigola, 
prezidentas Italijos Darbo 
Federacijos savo straipsny, 
tilpusiame “Monitore” užsi
puola ant vokiečių unijistų 
ir sako, kad jų pažiūros yra 
įžeidimu tarptautinio darbi
ninkų judėjimo. Jeigu tokios 
pažvalgos prigis, — sako Ri
gola — tuomet darbininkų 
judėjimas susiskaldys j silp
nas nacionalės1 grupes.

“Avanti”, organas Itali
jos Socialistų, x nors ir su
tinka, kad tūli vokiečiu uni- 7 4.
jistų užmetimai, dėlei kon
kurencijos iš italų immig- 
rantų pusės yra teisingi, vi
sgi priešinasi, kad Vokieti
joj būtų išleisti įstatymai 
prieš ateivius, i

Vokečiu socialdemokratu 
organas “Vorwaerts” sutin
ka su Rymo “Avanti”. Jisai 
sutinka su tuo, kad yra la
bai daug keblumų, kuomet 
tamsus neorganizuoti atei
viai paveržta darbą nuo abo
rigenų, bet priešingas tam, 
kad aborigenai šauktųsi 
valdžios pagelbos.

Gana švarus konservato
rių laikraštis “Christian 
Science Monitor” gana pla
čiai kalba apie kilančią 
socialistų įtekmę Amerikos 
politikos reikaluose-

Jisai, tarp kitko, rašo.
Eugene Debs, S. P. kan

didatas į prezidentus, 1912 
metais gavo daugiau balsų, 
uegu prezidentas Andrew 
Jackson ar John Quincy A- 
dams 1828 metais.

Blaivininkai niekuomet 
negauna daugiau balsų, kaip 
300.000. Tiktai ] 
(liaudininkų) partija gavo

skas net Washingtoną pa
siekė, norėdami apskųst 
Lietuvos Šelpimo Fondo ša
lininkus - socialistus.

Apie tą savo kelionę Šliu-

Rugsėjo 13 d. nukako-,

Kryžiaus, Radome ten p. 
El. Wadswortha, veik, 
pirmininką, ir p. - Ernestą 
P- Bicknell’į, direktorių 
civilės globos. Perstato
mo visą dalyką, kaip Wil
kes Barrės susirinkimas 
17 d. rugpjūčio buvo nu- 
taręs.^Ypačiai patiko min
tis, kad mes, lietuviai už
siūkime jų organizacija, 
ir kad palengvinimui dar
bo, nutarėme dėti pinigus 
į New Yorko National Li
berty Banką. Baisiai ste
bėjosi, kad lietuvių socia
listai ar nenori dalyvauti 
ar dar kenkti ketina au
kų rinkimui karėje nuken
tėjusioms, o kada pasakė
me, socialistų statomas 
išlygas, ypačiai jų troški
mą gauti 1 trečdalį au
kų, tai R. Kryžiaus at
stovai nenorėjo tikėti, kad 
kur-nors ant svieto toki 
žmonės atsirasti galėtų. 
Paaiškėjo, kad joki pini
gų dalinimai įvykti nega
li ir kad niekas be leidi
mo Centralinio Komiteto 
atiku neturi tiesa rinkti ta 
dieną, kitaip rinkėjai ne
turi n tįs leidimo Centrali
nio Komiteto, persi statys 
rolėje apgavikų arba to
kių, kurie nori savo nau
dai pasipelnyti, kas nėra 
leistina sulyg prez. Wil- 
sono proklamacijos.”
Meluoja ir neparausta. 

Dalykus perstatų taip, ta
rytum socialistai reikalauja 
sau trečdalio atiku. Tuo 
tarpu, kaip visi žino, nėra 
nieko panašaus- Socialistai 
sau nereikalauja nei cento. 
Socialistai ir LŠF. reikalau
ja, kad trečdalis aukų 
butų pasiųsta Teisių ir Ag
ronomijos draugijai Vilniuj. 
Nejaugi Šliupas dar to neži
no.

Chicagos tautininkai ir 
______ _ jau sutiko su ta 
socialistų sąlyga. Sutiko pa
vesti trečdali auku T. ir A. 
draugijai.

PopuUstų klerika lai i

La sekamai:
(’entralinis i žmones

Komitetas 
nai rengti

eina prieš central! komite-
nutaria:
•nvt su Lietu-

vių Dienos 
rį išrinko ;

i siais melais 
uitu 2 milion Lietuvos

(langiau
sulig sro- 

l.y. priimti i Cent. 
į prie astuonių e- 
sanariu nuo katali-

liet mes manomi1, Kad lie
tuvių diena yra visų lietuvių 
diena — ne vien tik klerika-

matais 
vėmis,

Komitet
samų
kų ir tautininku dar 4 są-
narius*nuo socialistų (Lie-, 
tuvių Dienos Komiteto); i

2) Chicagoje surinktus , 
Lietuvių Diegtoje pinigus , 
pasiųsti Lietuvon sulig! 
nurodymu svečių iš Lie
tuvos, gerb. M. Yčo ir 
kun. J. Žilinsko;

3) Priimt gerb. M. Yčo 
nurodymą sulig išsiunti- 

,mo pinigų Lietuvon, kad
trečia dalis Chicagoje su-,

laiku Liet.” N

S m elst or i a us tvirtinimu,
j pranešė, laid “Laisvės” šė- 
rininkr.ms prisieina siųikiai 
ir jog 
“Kova 
nan.

keltųsi Brookly- LAISVE”

re-Anglų ir franeuzų kreiseriai laukia atplaukiant anL’o vokiečių submarine 
men, kuris šiomis dienomis žada pribūti Į Ameriką.

SUVAŽIAVIMAS
DEL LIETUVOS

ATBUDAVOJIMO.

Pereitą četvergą ir pėt- 
nyčią Brooklyne įvyko tau
tininkų ir klerikalų suvažia
vimas dėlei Lietuvos atbū
davo ji mo. Suvažiavime da
lyvavo apieN^O atstovų nuo 
draugijų ir pavienių asme
nų. Iš žymesnių suvažiavi
mo narių galima paminėti 
Šliupą, Kemešį, Karužą, Vi
rti kaiti, Yčą, Kun. J. Žilin- 
ska, kun. T. Žilinską ir ki- 
tus. Mandatus betvarkant, 
kun. Kemėšis pakvietė kal
bėti Karužą, kun. Bartušką, 
Šliupą. Prašė kalbėti ir

Q
T1K-KĄ IŠĖJO IŠ 

SPAUDOS LABAI GE
RA KNYGA:

Kodėl
Bažnyčia
Priešinasi
Socializmui?

jai atsakėm, kad J. 
Smelstorius savo prasima
nymą atšaukė, dadėdami, 
kad lais\viečiai nei nešnekėjo 

“Kovos” persikėlimo 
geisti nu m ą ar negeistinu m ą. 
Rodosi, dabar jau “V. L.” 
turėtų būti aišku, kad šne 

ikos apie-sunkumus ir api' 
norėjimą, kad “Kova” keltų
si į Brooklyną, yra niekuo 
neparemta.

O visgi, ji sau šneka sa
vo ir gana. Remiasi atšauk- 

Vokietijos unijų organas * tais paskalais ir atliktas 
' “Grundstein” pakėlė klausi- kriukis!
mą apie tuos ateivius-darbi-j ----- -------

. - ninkus, kuriuos, jo nuomo- VAŽIAVO Į WASHINGTO- 
ne, reikėtų varyt lauk iš ka skitst snciATJS- 
Vokietijos. % • • w •

r

rinktų aukų butų pasiųsta įdj*0 
Lietuvon vardu šių žmo
nių: M Biržiškos, J. Šau
lio, J. Vileišio ir S. 
rio.

(“Naujienos”)i

Kai-

GINČAI VOKIETIJOS SO- 
CIALISTŲ SPAUDOJE.

Ypatingai smar 
)la “Grundstein”

TUS.
Ponai šliupas ir živatkau

visoj plačioj Amerikoj 
turi daugybę ištikimų 
draugu. Jie skaito 
“Laisvę” ir platina ją. 
Jie ne del pinigo tai 
daro, bet vardan idėjos, 
nes ir pati “Laisvė” nė
ra pinigų maišas, bet 
idėjos laikraštis. Jeigu 
visi musų draugai prisi
dėtų prie “Laisvės” 
bendrovės, musų spėka 
dešimteriopai užaugtų.

Ar pamislijot kada 
nors apie prisirašymą 
prie “Laisvės”. Pamis- 
lykit ir prisirašykit. 
Informacijų reikalaukit 
pas V. Paukštį, ben
drovės iždininką.

tuvės be trustų tarpininky- 
stės. Kapitalas, reikalingas 
varymui to biznio, jau esąs 
gatavas. Bendrovė paskyrus 
supirkinėjimui žmones pil
nai tinkamus tam darbui.

Pirmu laiku naujoji ben
drovė parūpins produktus 
lietuviškiems biznieriams į 
1 rautuves. Bet Bendrovė 
mano toliaus labiau prapla
tinti savo veikimą. Ji keti- 

__ _________ r ___ - na įsteigti tam tikrą rinką 
komercijinis bankas/Ta į-1 (marketą), kuriame galima 
staiga, p- Karužos nuomone, bus gauti kuoįvairiausių 
pardavinės šifkortes, siunti-į maisto produktų, 
nės pinigus. Iš tų įeigų ji 
galės užsilaikyti. O tuo tar
pu, bus renkami šėrininkai. 
Šeras — 10 dolerių. Daugiau

Toliau seimas nutaria, 
kad pakėlimui ir atstaty
mui Lietuvos yra būtinai 
reikalinga Amerikos lietu
viams suorganizuoti tam ti
krą finansinę bendrovę. To 
dalyko įvykinimui seimas iš
renka tam tikrą komitetą-

Kokia bus ta amerikoni- 
nė bendrovė?

Jos pamatus pabriežė p. 
Karuža. Ji bus lyg ir tos im
sies įstaiga, kaip Rusijoj yra

Kiekvienas katalikas ar 

laisvamaniu turi būtinai 
perskaityti tą knygelę, 

nes įgys daug žirny, be 

kuriy nė vienas žmogus 

negali apsieiti; Kodėl ku
nigai nenori socializmo.

TIK 15 CENTŲ.

k-C Galima gauti:

“ LAISVE ”
IS3 Roebling St.

Kapsuko, bet jisai atsisakė: negalima įgyti šėrų,
1000. Jai organizuoti išren
kama komitetas. (Karuža 
norėjo, kad šėrų skaičius

GALI BŪTI GENERALlš- 
KAS STREIKAS.

New Yorke, Forward na
me, 10 d- rugsėjo atsibuvo 
konferencija marškinių iš
dirby stčs unijos. Delegatų 
pribuvo apie 1,000. Šios kon-

Lietuva 
dalykas, 

ekonomiškai 
turi

“Aš čia dalyvauju, kaipo 
laikraščio reporteris —pa
sakė jis.” Kun. Kemėšis 
labai norėjo, kad kas iš so
cialistų rastųs pakalbėt, bet 
nesirado. Kapsukas ir Pru- 
šeika buvo atėję tik kaipo 
reporteriai “Kovos”, “Lais- 
svės” ir “Naujienų.

Atbudavoti 
yra svarbiausias 
Lietuva turi
pakilt, Lietuvos žemė 
prigulėti tik lietuviams — 
tai buvo leitmotyvas visų 
prakalbų. Visi nurodo, kad 
čia sriovių būti negali. Visi 
turi eiti, išvien. “Pinigas ly
gus” — sakė visi.

Kun. Bartu^ka gan neblo
gas musų nacionalės politi
kos atstovas.

Šliupas nurodo, kad Lie
tuvoj galėtų prigyti Įvairių 
pramonių. Padūkini, Ameri
kos lietuviai kurpiai gali 
< rganizuoti kurpininkystės. 
amatą Lietuvoje. . Audėjai 
gali organizuot audinyčias

mano, Kad pa- 
budavoti Lie

tu.vą priguli nuo

time.

D! (Į,

nebūtų aprubežiuotas)- čia ferencijos buvo užduočia ap- 
jau pasižadėta išpirkt, rodo- kalbėti apie antrą generališ- 

;ka streiką marškinių ir ki
ltu daiktų pramonijoj. Dabar 
buvo kalbėta jau ne tik apie 
New Yorką, Brooklyną bet 
ir apie Philadelphiją, Chica
go ir kitus miestus. Delega
tai pripažino, jog generali-

si, už $5.300 šėrų.
Po karei, to bendrovė, iš-! 

vien su panašiomis įstaigo
mis Lietuvoj, turės užsiiim- 
ti žemės išpirkimu iš nelie
tuviu ranku.

Eina ilgi ginčai apie var
dą tos bendrovės. Vardas
duota Lithuanian Develop- įgalimas, 
rnent Coiporation.

(Dar bus)
Reporteris.

Vadinas, gali būti genera- 
liškas streikas. Tik dabar 
bus paleista nubalsuoti uni
jos darbininkams. Jeigu tik 
nubalsuoja už generališką 
si re i ką, tai jis bus apskelb-

LIETUVOS ŠELPIMO 
TONDO SKYRIAMS.

Kaip jau žinoma Suvieny- tas taip greit, kaip vadovai' 
tų Valstijų prezidentas Wil- matys geresni laiką.
Šonas paskyrė lietuviam. A- V. A. Zosytė-
merikoje dieną aukoms rin- • =
kti nukentėjusioms nuo ka-1 ________ .. ...
ros Lietuvos žmonėms.

Tad-gi Amerikos
vių visuomene turėtų pasi
naudoti tąja proga ir 
rinkti kuodaugiausiai 
į Lietuvos šelpimo 
Nepaisant katalikų lx?i tau-

atskiru ; tininkų konspiracijos ir ig- 
mišvoo/r.oravimo š. Fkindo, Su-

Lietu

'AR TURI TĄ NAUJĄ 
KNYGĄ APIE LYTIŠKĄ 
GYVENIMĄ?

Jei dar neturi, tai pasiskubink gau
ti, nes knyga gali greit :š»ibaigt.

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

Knygos vardas
Patarmes Merginoms 
Apie Lyties Dalykus.

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

Ta knyga reikalinga visiems: mer
ginoms," moterims ir vyrams. Joje 
aprašoma lytišky organy išsivysty
mas, j y veikmė ir svarba visame mo
teries ir vyro gyvenime; apsivaisini
mas; vaisiaus augimas; nėštumo hy- 
gijena; motinystė ir jos hygijena. 
Taipgi aprašoma lytiškos ligos, savi- 
žagyste ir daug kity įdomiy dalyku

Knyga turi 120 pusi, ir papuoštu 
paveikslais, kurie palengvina aprašo
mus dalykus suprasti. .

KARNA TIK 50c.
AR MYLI DAINAS?

Štai nauja dainy knyga, kurioj ra
si daug tokiy dainy, kuriy niekur jau 
nerandama. Knygos vardas

įvairios Dainos.
Tai yra stora, 216 puslapiu, knyga, 

kurioje telpa daugybė j vairiausiu dai
ny. Tarpkity yra nemažai senovišką, 
kuri.-is musy seneliai dainuodavo, bei 
kurios dabar veik visai užmirštos.

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

KAINA 50c.

šil
iukų 

Fonda.

nurodo, ka
ia trūksta te

tuviams, bot ne kokiai-nors 
sriovei ar y pa toms- Tad-gi ! 
geistina butu, kad visi Liet, 
šelp. Fondo skyriai ir re- ! 
mojai sukrustų i darbą, į tą 

žemės kliiu- Imusų bendrą darbą, kur jau į

Kunigis iš Worcester, Mas,' 
Pirmu svarbiuoju 

kiausimu buvo :________ _
sinias. IJaug svarstyta apie <lu met‘» kaiI> mCR J! dii’bam 

ir privalome dirbt, jei mes 
norim sušelpti nukentėju
sius nuo karės lietuvius. ,

Taipgi draugijos ir ypa- 
tos, kurios paėmė L. š. Fon
do ženklelių ir da neatsily
gino, malonės tuojaus atsi
lyginti, kas kiek tų ženklelių 
yra išpurdavęs, nes reikės 
būtinai turėt pilną atskaitą 
suėjus dviem metam darbo.

Justi del visuomenes labo, 
K. ŠIDLAUSKAS,

L. š. F. Iždininkas

tai. Nurodtya, kad vokiečiai 
-germanizatoriai nori išplė
šti Lietuvos žemes. Tuo 
klausimu priimta šokama

“Lietuviai, susirinkę 
Brooklyne 29 d. nigs., Lie
tuvos atstatymo reikale 
vienbalsiai nutariam protes
tuoti prieš kiekvieną orga
nizuotą pastangą svetimtau
čių išsipirkt ir kolonizuot sa
vais žmonėmis Lietuvos že
mes.

Lietuvos žemė priklauso 
tik lietuviams ir jie pasi
ryžę yra ją ginti iki paskuti
rtosios. Nors ekonominis 
Lietuvos plėtojimasis ir jos 
atstatymas angštai surišta
su politiška tautos liuosy- rė kooperatyviška draugija 1916 m. Išleista SLA. lėšo- 
be, vienok Seimą/ pripažįs- parupinimui maisto produk- mis. “Tėvynės” spaudoje, 
ta, kad Europos lietuviai ne- tų tiesiai iš farmų. Draugi- New York, N. Y. Šioji kny- 
atidėtinai rūpintųsi išteisti- jos agentai jau pradėjo su- gėlė yra tai jau 26 iš eilės

CICERO, ILL ..
Lietuvių draugija maisto 

produktų parupinimui.
“Nauj.” rašo: ,
Šiame miestelyje susitvė-

/American

denartmentu darbo

ocial Science. Kaina 50c.
Rekomenduotume visiems 

savo draugams Įgyti šią tu
riningą informacijų knygą. 
Knygoje randame šiuos pa
žymėjimo vertus skyrius: 
darbininkų judėjimas Suvie
nytose Valstijose, darbas ir 
įstatymai, Socialistų judėji
mas Suvienytose Valstijose, 
tarptautinis socialistų judė
jimas, socialės ir ekonominės 
sąlvcros, valdžia ir politika.

Kiekvienas musų partijos 
agitatorius ir simpatikas 
ras šioje knygoje labai daug 
gražių faktų, reikalingų 
kiekvienam žinoti.

Kas iš ko paeina. Trumpi 
pasakojimai apie kasdieni
nius žmonių vartojamus 
daiktus. Parašė M. Šalčius-

pramones bankų bus gabenami tiesiog į krau- žymėta
kurie SLA. leidinys. Kaina, nepa-

AK VERTA BŪTI TEISINGU?
Visada yra žmonių, kurie stengiasi 

dorai ir teisingai gyventi, bet Kokį 
jie gauna už tai atlj ginimą ir koks Jų 
likimas, —parodo vieno tokio žmo
gaus istorija. Jo gyvenimas taip už
imantis. jog skaitosi, kaų'O gražiau
sia pasakę. Tos knygos vardas 
Kovotojas už TeisybęJeronimas Savanorolla.

Kas nori žinoti apie teisingo Žmo
gaus vargus senovėje ir apie dvasiš- 
kijos darbus, tam ši knygelė būtinai 
reikalinga.

KAINA I IK J‘»c
Reikalavimus ir pinigus 

šiuo adresu:J. STROPOS,6 Loring St.,•> ■ So. Boston,
Biyskite

Mass.
APTIEKA

Gyduolės teisingos, patarnavimas 
draugiškas ir kuoman niausiąs. Gy- 
duo’es galima gauti per pačtą ir ypa- 
tiškai,kokios tik pasaulyj vartojamos. 
Ypatingai užlaikau puikias sekančias
gyduoles:

Nuo Reumatizmo .............. 11.00
Nuo kojų prakaitavimo ... 50c.
Nuo perša’imo milteliai
Nuo pleiskanų ir plaukų

kimo ...............................
Dėl staugimo plaukų ...
Nuo vištakių (užtrynimo

kojų .................................

75c. 
slin- 

$1.00 
$1.00 

ant 
25c.

Tikra lietuviška trojanka 25 50c.ir$l 
Taip-pat visokių vaistų del visokių 

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

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

Lietuvis Aptiekorius ir Savininkas

FEL. KUDIRKA
64 Grand St, BrookIyn,N.Y.

l Garsinius Laisvoj.

f
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Eina du sykiu savaitėj 
Pčtnyčiomis.
Brooklyn, N. Y
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Utarninkais ir 
181 Roebling St., 
Leidžia Lietuvių

Jurgis Sportelis labai mėgo pasirodyti 
netik sportu, bet ir karžygiu. Sykį jis su-

— Raudonas ausis... purvinas paršelis...
Jis pagriebė savo priešą už rankos ir 

verkšlendamas prabilo:
— Ne... Aš nedovanosiu-.. Aš -negaliu 

tau) pasilikti...
Žmogus, neatkreipdamas jokios atydos, 

kad Sportelis laiko jį už rankos, pažiovavo

JAUNOS POROS

183 Koenling bt., 
Pirmininkas Ch.Brooklyn, N. Y.

Liutkus, Sgkrctorius A. Jurevičius, 
Kaaierius V. Paukštys. Redaktorius 
L. Pruseika, pagelbininkas red. V. 
Paukštys.

Prenumerata metams: Amerikoje— 
Kanadoje ir u?rubežiuose — 

*3.50; pusei metų Amerikoje $1.25, 
Kanadoje ir užrubežiuose—i 1.75.

Apgarsinimų kainos ant užklausi-

šiai nuėjo į senų drapanų krautuvę, nusi
pirko fraką, cilinderį, atėjęs namo apsirė
dė pagal naujausios mados reikalavimą ir 
nuėjo pas Marytę.

Pastaroji jau buvo apsirengus ir lau
kė ateinant Jurgio Sportelio. Išėjus’ jiems 
iš namų, jokių kliūčių nebuvo ir laimingai 
priėjo prie kampo, kur gatvekaris turi

Telephone Greenpoint 5231.
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Visi siunčiami redakcijai raštai turi 
būti su autoriaus vardu, pavarde ir 
antrašu. Visus atsiustus raštus 
dakcija taiso Ir trumpina pagal 
▼o nuožiūra. Korespondencijos 
menkesnes vertės raštai
spaudai naikinami, jeigu autorius ne
reikalauja gražinti.

Sportelis jautėsi labai laimingu, 
Marytė tą vakarą buvo nepaprastai 
ir gatve einant vis prie jo spaudėsi, 
tais net iš šalygatvio išstumdama, 
jiedu įlipo į gatvekarį, tai publikos
taip daug, kad Marytė nei iš vietos negalėjo 
pasijudinti. Sportelis mandagiai, bet rim
tai ir reikalaujančiu tonu ėmė šaukti: ,

— Atleiskite, atleiskite, pavelykite pir
miau panelei praeiti!

Stumdamas pinny Marytę, slinko 
ir pats paskui ją. Jis jau sugalvojo kon
duktoriui pasakyti gerą komplementą, ir
tas turėjo prajuokinti Marytę, o ji, besi
juokdama ,ne tik ims prie jo labiau spaus- 
ties, bet ir ant peties atguls ir žiūrės į a- 
kis, kad jis, Jurgis Sportelis, toks protin-

i ių:
— Ar toli Arklinė gatvė?
— Tuojaus palei Arklinę sustosime.
Žmogus pastūmėjo į šalį Sportelį 

švilpaudamas patraukė durų link.
Sportelis bėgo paskui savo priešą 

vis kartojo:
— Ne, ne, tamsta neišeisi iš gatveka- 

rio.-.. Tamsta mane įžeidei...
Žmogus, matbmai, pradėjo pykti ir at

sisukęs rūsčiai tarė:
— Na, ką sakysi? Ar nori, kad aš tau 

nosį nušluostyčiau?!
Sportelis viena ranka laikė priešą už 

rankovės, o kita pradėjo po savo kišenius 
krapštinėtis.

MIRĖ L. BROWN.
Vokietijoj mirė žymi vei

kėja L- Brown. Ji prigulėjo 
prie socialdemokratų parti
jos ir smarkiai darbavosi 
tarpe moterų-

L. Brown turėjo širdies 
ligą. 19 d. rugpjūčio išėjo 
pasivaikščioti ir pradėjo

ŠĖLSTA Iš IšDIKUMO.
Žymus Su v. Valstijų or- 

laivininkas Mars pažadėjo 
pažįstamą merginą pavežio
ti ant orlaivio, bet dėl tūlų 
prežasčių savo prižado neiš
pildė. Dabar ta mergina už 
neišpildymą prižado ap
skundė orlaivininką ant $10,

re-

ir
netinkami

Prie “Laisvės” bendrovės 
prisirašė šiuodu draugu:

J. Stanelis iš Poulsboro,

Taigi, kaip matote, Lietu
vių Kooperatyvčs Spaudos 
Bendrovė auga gana spar- v • • ciai.

Neužmirškite, kad “Lai
svės” koncertas įvyksta 17 
d. gruodžio didžiausioje 
Brooklyne svetainėje Labor 
Lyceum-

T»rg. V. Kapsukas, rašy
damas latviu “Strahdneek’- 
e” apie LSS. 9 suvažiavimą, 
sako: “Kova” užimanti pa
čių kairiųjų poziciją. “Nau
jienos” — eina centro 
keliu, tai yra Kautsftio ir 
Haazės keliu. “Laisvė” už
imanti vidurinę pozicija tar
pe “Kovos” ir “Naujienų”— 
tai yra, ’“Laisvė” kairesnė 
už “Naujienas” ir dešines
nė už “Kovą’.

Kitan tariant. “Laisvė” 
yra kairiojo centro nuomo
nės iš reiškėją.

Neužmirškit, kad “Lais
ves” bendrovės dalininkai 
gauna pačią “Laisvę” ir jos 
leidinius 25% pigiau, negu 
nedalininkai-

Morganas turi “New 
'i ork Times” bondsu už $25. 
000.

Kapitalistas sunranta, 
•kaip svarbu jam. turėti įtek
mę ant tokio laikraščio kaip 
“N. Y. Times”.

Kuomet gi visi darbinin
kai supras, kaip svarbi 
jiems jų reikalus ginančioji 
spauda ?

Palaikymui puikaus Pary
žiuj einančio rusų interna- 
cionalistiškų socialdemokra
tu dienraščio “Naše Slovo” 
paaukavo: V. Kapsukas ir 
J- Parulis po $1.00; L. Pru- 
seika, V. Paukštys — po 50 
c.

Viso turime $3.00. Kas 
daugiau?
; Musų draugai, katrie prie 
Diniffo. turėtu būtinai ta

11

, niogai jaustis. Ant rytojam 
ir mirė.

j Paliktame testamente
Montello, Mass. 17 d. rug

sėjo, įvyko vestuvės drg. A- v. 
Kireilio su S. Žilvičiute. A • Pra^e, kad jos kūną sudcgin- 
budu draugai yra nariai L. | - . . .• - - _ - ■ 'į į Į tų ir Kad Jaidotuvese daly-
SS. 17 kp. Šliubas buvo civi-ivau^ artimiausi gimi-

- ............ nes.kiškas. Laike iškilmės sve
čiai suaukavo Lietuvos so
cialdemokratu- partijai $12.- 
00.

Laimingiausio gyvenimo 
jaunajai porai.

LABAI NUSIGANDO.
Šiomis dienomis New Yor

ke buvo suvažiavę moteris 
-aristokrates apkalbėjimui

dėt republikonų partijai lai- 
įke prezidento rinkimų. Į

sako: 
riebu-

Lietuvių patarlė 
“Kiaulė pažeista iš 
mo”, bet prie šios patarlės 
vertėtų pridurti: “o kapita- 
hstės iš išdikūmo.”

gas ii* moka gerus kompiementus pasako
ti.

— Tamstos, būkite žmonėmis, nosis

doras žmogus, tai še tau!
Sportelis ištraukė iš kišeniaus vizitinę 

kortelę ir padavė savo priešui. Kada įteikė 
kortelę, tuojaus Sporteliui pasidarė ant šir
dies lengviau. Jis manė, kad dabar atliko 
prakilniausi ir karžygiškiausį darbą, ku- 
riuomi ir Marytė liks užganėdinta.

— O čia dabar kas per komedija?
—- Čia ne komedija... čia mano vizitinė 

korte-ė ir su jos pagalba aš tamstą šaukiu

Brooklyn, N- Y. “Laisvės” 
N r. 76 buvo minėta, kad E. j . , , ,
Kudirka apsivedė su panele (? e suvažiavo api
Bencspvičiute. Turėjo bū- 20?„° motcnV . . 
ti: F. Kudirka apsivedė su - . - -
j-anele Benevičiute. Apsive
dė mas įvyko 29 d. rugpjū
čio.

Tarpe susirinkusiųjų pa- 
' sirodė trįs juodveidės mote- 
Jrįs- Tula pietų aristokratė/

eie

Bcrissc. Argen Ii r. a. 
drg. ()pan>kio vestuves 
v o renkamos aukos dėl 
kentėjusi ii nuo karės lietu- 
viii. Aukavo:

ididžiausį triukšmą, reika- 
Jaudama tuojaus jąs praša- 

' linti iš hotelio.
nu-1

Kupronis, N. Romaška 
Š: M

SUGRJŽO MARGARETA 
SANGER.

Martmu'cta Sansrer, acita 
tore už įvedimą gimdvnu 

N(u- i^on^ro^‘s> važinėjo po Suv 
r,. įVaFtii'i miestus įr sal7

Tuo tarpu staiga gatvekaris -sustojo.
Sportelis nusigando, pavįrto į šalį iš

plėtė rankas, norėdamas susilaikyti, pašoko 
į viršų ir netyčiom atsisėdo nepažįstamam 
žmogui ant kelių, skaudžiai užmindamas 
ant kojos.

Žmogus vėl pašoko į viršų, nustūmė 
Sportelį nuo kelių ir susiraukęs tarė:

— Kad tave velniai paimtų, tu meška!
Sportelis pasijuto nežmoniškai užgau- 

Jeigu jis vienas butų, tai dar pusėtu.
bėdos, bet dabar sykiu važiuoja Marytė ir 
jos akyvaizdoj jį pavadino meška ir dar vel-

—Kad parodžius Matytei savo narsu
mą ir inteligentiškumą, Sportelis pradėjo 
kaisti, rausti, ištraukė iš Marytės ranką, 
už kurios ji įsikabinus laikėsi, prisiartino 
prie to žmogaus ir karžygio balsu prabilo:

— Gerbiamasis' aš norėčiau žinoti, ku 
ris mudviejų esame meška?

— Tu, velniai tave sudraskytų, esi 
meška. Savo prakeikta kojapalaike užmy- 
nei man ant pirštų ir tur but juos suplo\ 
jai į blyną!

— Tuojaus jam reikia drožti per žandą 
— pamislijo Sportelis.— Tik kuo gerinu 
drožti, kumščiu, ar delnu?J Drožšiu delnu, 
nes tas skaitysis intelingentiškiau ir jis 
pasijus labiau į žiestu. Apart to, kaip pasi
girs pliaukštelėjimas, tai visi nusigąs, o 
Marytė į mane žiūrės, kaip į smarkiausi 
pasauly vyrą.

Sportelis ištraukė iš kišeniaus dešinę 
ranką ir drebančiu balsu prabilo:

aš drįsiu tamstai per žandą užvažiuoti. Aš 
tamstai tuojau parodysiu su kuo reikalą tu-

ir 
pamatė,

Sportelis pradėjo apgailestauti, kad 
iki šiol dar nedreižė į žandą, nes tokiuose 
atsitikimuose nėra reikalo daug kalbėti.

— Dabar tamsta suprasi, ar gulima in
teligentą taip įžeisti, kaip kad mane įžei
dei !-.

— Ką tu čia dabar pliauški?*
Žmogus, nieko nelaukęs atsistojo 

metasi ant Sportelio. Pastarasis
kad jo priešas visa galva u^ jį augštesnis 
ir atbulas truputį atsitraukė atgal.

— Už tokius įžeidimus muša...— ner
vingai sušnabždėjo Sportelis.

— Nejaugi?! — ironiškai pratarė 
augštas, stiprus žmogus. — Nejaugi tu 
manai, kad muša? O kas bus tuomet, jeigu 
aš tavo raudonas auseles ištampysiu ir patį 
kaip purviną paršelį, po suolu pakimšiu! 
Sakyk, kas tuomet bus? A?

Publika, laukdama inteligentų pešty
nių, pradėjo gardžiai juoktis.

Šaltkalvis sudavė sau per pilvą ir bal
siai tarė:

— Peškitės, broleliai, peškitės!
Šaltkalvis žingeidavosi ne pasekmė

mis tų peštynių, bet procesu.*..
Sportelio ausyse pradėjo skambėti žo-

že ją pirstimse, numetė ant žemės ir tar
tum .atsisveikindamas, tarė:

— Dar lokio asilo savo amžy nema-
čiau!

Ištaręs tuos žodžius, iššoko iš gatveka- 
rio ir švilpaudamas nuėjo Arkline gatve.

— O ką, niekše, persigandai?! Pabė-

tavo šonkaulius sukriušinęs! Tu esi, bai
lys, bailys ir didžiausias niekšas!

Ir kaip keista! Rodosi, Sportelis pa
sielgė taip, kaip turi pasielgti doras inte
ligentas, bet kada sugrįžo prie Marytės, tai 
jautėsi labai nesmagiai, tartum tas žmogus 
butų ištikro jam ausis ištempęs.-.

Marytė taipgi keistai Sportelį pasitiko: 
tuojaus nusisuko į šalį ir nervingu balsu 
prabilo:

— Anoj pusėj liuosa vieta... Eik ir sė
skis!..

Tūlą laiką važiavo nepratardami vienas 
kitam nei žodžio.

Sportelis apsilaižė, nurijo seilę ir vėl

— Tei jo laimė, kad pabūgo!.. Jeigu jis 
nebūtų pabėgęs, tuomet.-..

Neužbaigęs sakinio, pradėjo juoktis..
— Sykį ant Kva ii iii gatvės su manim 

buvo panašus atsitikimas, tik, suprantama, 
su liūdnesnėm pasekmėm del to žmogaus. 
Tuomet aš lipau į gatvekarį, kaip kad ir 
dabar ir persistatykite sau...

Sportelis pradėjo garsiai kalbėti, 
atkreipus publikos atydą. \ i

vekarį, ir persistatykite sau.. .
Šalę Marytės sėdėdamas apysenis vy-

— Labai augailčitina, kad ant Kvailių 
gatves dar nev žinėja gatvekariai-

Publika pre Mo juoktis, o Sportelis nu
lenkė galvą ir ėmė tampyti sagutes savo 
seno frako.

— Tai yra ne gatvekaris, bet tas... kaip

— Gal dirižablis? iš-publikos atsi-

Marytė gardžiai nusikvatojo- Sportelis 
irgi nenoroms nusišypsojo ir pridūrė:

— Na, tamsta greitu laiku pasakysi, 
kad orlaivis!.. Taip, aš lipu į diližaną, o jis 
mane kad stums! — Persiprašyk, sakau 
jam. — Nenoriu, atsako, jis.— Ale aš tau 
sakau persiprašyk!— nenoriu! — Aa.. ne
nori?— Pagriebiau jį ir per uždarą langą 
bac! — ir išmėčiau. Paskui turėjau dvide-i 
šimts penkis rublius užsimokėti už išmuši
mą lango! Cha, cha, cha!

Publika nusišypsojo, bet niekas nieko 
neatsakė.

Šalę Sportelio sėdėjo storas, augštas 
senis, jis pradėjo kosėti, atsikrankštė nusi
lenkę ir užspjovė ant Sportelio 
šveisto čeveryko. Skreplys prilipo ir 
džiūvo.

kūnas, J. Kori verskis 
Kazlauskis, A. Gruce, 
Opanskienė, V- Opanpkas; 
J.— Adomonis, J. Bučins
kas — po 50 c. K. Valentu- 
nienė 40 c. S. Čepas 25 c. U. 
Konverskienė 20 centų.

Viso labo tapo surinkta 
$18.35 c-

Aukų rinkimo komitetas: 
J . šakai is, 

J. Miškinis.

M.
M in • • 1įkvti eilę prakalbą apie įve- 

Įdimą gimdymo kontrolės. '

SHEBOYGAN, WIS.
Čia randasi LRKM. Są- 

‘••m go s kuopa, šiomis die
noms kuopa piu engė vaka- 
>-r su pei statymu veikalo 
“Katriutė.” Iš piniginio 
atžvilgio vakaras labai pa
vyko —pelno liko apie $400. 
M ūsų moterėlės, gavusios 
tiek pelno, tuojaus surengė 
iškilmingą vakarienę. Aš 

’ nieko nesakyčia, kad sūrelį 
p5 vakarienę ir pavaišino 

[aktorius, per kurių pasidar
bavimo gauta tiek pelno, 

į bet labai keistai išrodo, kad 
jos visiškai užmirįįo apie sa- 
v-> tėvus, brolius ir seseris 
i.-aldaujančius musų pagel
ios. Rodos reikėjo nors ma
il dalelę paskirti ir sušeL 
ūmui nukentėjusių nuo ka- 
•ūs lietuvių. Bet gerai ta pa
tarlė sako: sotus alkanam 

;neatjaučia. Panašiai ir mu- 
sąjungietės elgiasi-

Gyva Dvasia.

Buenos Aires, Argentina, 
— 11 d. rugpjūčio įvyko ci 
vilos vestuvės drg. Jono 
Albanai Liaus su drg. Ona. 
Vedaraite, kuri priguli prie 
Lietuvių Socialistų Sąjun-

Laimmgo gyvenimo jau
najai porai.

rd-ia Dūšele..

Grand Rapids, Mich- —12 
d. rugsėjo čia apsivedė A.

i išauskiutc, kuri buvo “Lai 
sves” ska i t y to i a. V estu v ė

vedė K.

skinte, šlįubą ėmė civili. I 
Laimingo gyvenimo jaunai

L-” Korespondentas

DĘTROIT, MICH.
Girdėtis kalbant, kad nm 

su mieste merginos gera

kia galvas prieš merginas? I 
Ne, visiškai atbulai, darbi-' 
ninkes lepkė ir lenkia gal-' 
vas prieš darbdavius, o ne

be. Kasdien galima
daugy-

pulkais vaiKsciojant mergi
nas nuo vienos dirbtuvės 
])i*ie kitos, kad tik gavus 
darbo- Taipgi daugelis vaik
ščioja per stubas, kad ga
vus tarnaičių vietas.

Tarnaičių uždarbis irgi 
mažas: gauna po 15 ar 16 
dolerių į mėnesį, o darbas 
nėra lengvas, reikia dirbti 
labai ilgas valandas. Pasiro
do, kad visur mes kenčiame j 
vargą, visur esame išnaudo-1 
jamos ir įisi mus laiko pa-( 
nieko j. I&lbos, kad mes 
gerai uždirbame — karti i- • •

REIKALAUK1T MUSŲ KNYGOS!

Teisybė Apie Plaukus!
Paraše garsui Europos specialistas. Jeigu jus norite turėt dailius h 

gražius plau kus sekite Calvacura’os būdą.
CALVACURA’OS BUDAS.

yra natural is būdas, kurio pasekmės 
yra nepaprastos.

Ponas Jonas Malavin rašo mums.- 
Tas prisiųstasis baksukas ant pa
žiūrėjimo, kurį pavartojus, pradėjo 
plaukai augti ir esu taip užganėdin
ta.--. kad aš atsidpodu jūsų gydymui.

Ponas Frank H. Wright rašo: Jus<| 
Calvacura Nr. 1 išgydė mane ir ma
no švogerį ir aš rekomenduoju jį kie
kvienam.

Ponas H. Wedin sako: Aš pavar
tojau Calvacura No. 1 ir mano plau
kai sustojo slinkę ir dabar yra svei-

aš su-
kad

Toni Rosa Stephens rašo: 
vartojau sampelj ir manau, 
yra labai geras.

Poni Lina Belperio, kurios 
'.r’’.: lai Čia telpa, i 
a;1 eini dokumentų, kuriame

>, kurios pa- 
prisiuntė labai

_... ___ _j sako 
kad pavartojus Calvacura būdą, dav* 
puikiausius rezultus man ir mano 
v; ik.'.tns. Mes norėtume pasiųst kopi- 
ię š.o dokumento.

PLAISKANOS.
Jeigu turite plaiskanų — reiškia 

•Trelių laiku neteksite plaukų.

rezultus man ir

r.-.tiauk'i. šukomis per plaukus ir 
•;gu pasiliktų plaukų tai pasirūpink 
t<»« gerai ištirti. Jeigu Šaknjs išro-/ 
> tamsios ir lyg numirę, tai tuojaus 
ems Jk'Škokit pagelbos, jeigu neno-
l.I.ti piik.'galviu.

JUS KANKINA PLA1SKANOS? , ATIDĖLIOJIMO DIENOS PAVO- 
liskanos ? 
lukų slinkimas? 
■laikinis inųižilimas ?

Niežėjimas
skaros ?

Ar jus erai

Jeigu jus kankina bile kuri liga iš 
. ----- , šalę minėtu, neansileiskit bet bamly-arba perncejimas x . •’ ; , .

k.t issigydyt tuojau. Reikalaukit mui 
plikas, ar arti to? ibustruotos knygos vardu “Tcisyb* 

i<> plaukus.“

\’o. I ir musų knyga "Teisybė apie 
tekus. įškirpkito šitų kuponą ir 
dųskit 10 c. pinigais arba markė-

Duokit progą pertikrinti ant musų ■ 
iški’ščių.

1 IšBANDYKIT
kad Calvacura, natural is būdas gi- 

dyruo sustabdo plaukų •dmkimų, pra-
liną piais 
padaugin

S. .n 107a 
girnų Mes pa

, jeigu prisiėsit mums savo var- 
adresa ir 10 c, pinigais ar mar

kai! r< ikalaujate.

Tu 
H uJ

MOKSI IŠKAS GYDYMAS.
Un on Labaratory — vienatini A- 
•r kos ag'nlai. Garsus Calvacura

įgalioja gauti baksuką Calvacura ver
tos $1.00. (dviem savaitėm gydymo). B.)x 515 A. Union, N. Y. U. S. A.

I NAS 1 II-TUMU /I'III KORIUS
1)K. H. A. MEDOFF

Buvęs ant kamp. N. 2nd ir Berry St.
Dabar uždėjo ra i'i'j vieloj lietuvių

Br< < klyn, N Y.
Beto musų ^pliekoj yra atskiras 

ofis.is, kur aki , specialistas egzaminuo
ja silpnas akis ir n»- l ->k'- akinius.



LAISVfi

trečdalis aukų bus 64 kuoposa buvo paskutinis! 24 rugsėjo buvo prakalbos buvo girdėt šunybes tų, ku DORRISVILLE, ILL.
Lietuvis nubaustas už karų

v KORESPONDENCIJOS V siunčiant per Raudon. Kry- Parke. Pavyko gerai rengė tas Po gana ilgų ir labai kar- 
bas). Pirmiau buvo pasiža- štų diskusijų eina balsavi-

vogimą. x
A. Tmnulis tapo nubaus-zių, jei nūs uztiKrmia, Kau 

trečdalis aukų bus perduo
ta Draugijom, šelpiančiom 
nukentėjusius nuo karės,ku-

dėjęs kalbėt S. Michelsonas, mas priimti ar atmesti Wil•, tas vietos U. M. W. of A. u- 
bet jam negalint pribūti, kės Barre susivažiavimo nijos lokalo $5 už^pavogimą

Išta nes no sėsliu neskaito-' 'i'ias užgirs LŠF. kus, A. Dašuta ir S. Weruc-kalba žmonės užganėdino, priimt. Antrą įnešimą duo-'tehelio su kuriuo sykiu to-
,.ta, nes po sesijų neskaito paduota ,-ezoliu-1 kis-visi trįs Socialist Par-’Aukų surinkta padegimui ,da drg. V- Dubendris: “Pri- bo- Kada Mitchehs pastebe-

ciją atmeta ir užgiria Wil- ty nariai, gavo pilnas pilieti- lėšų $6.66. įimti protokolas su pataisy- Jo, kad jam vieno karo su
•J" - • 'V------- ■ ~ Nau1u nariu nrigiraŠGmu” ir duoda pataisymus, anglims trūksta, o A. Ta

pine LDLD 6 kp. 22. Dabar Pataisymai, turbūt, la- irutis turi daugiau, pradėjo 
, bar netinka pirmininkui ir styrinėti ir suseke vagystę, 

jis ima painiot sakinius Du-;Tamulis prisipažino, kad 
24 d. rugsėjo klerikalai ir bendrio, šaukt lig koks “vi- pavogė karą ne tik M Mit- 

sokoblagorodije ,• o tuomi chel,. bet ir nuo jo brolio, 
menės mitingą, kurio užduo- Pąs^n‘yi(kjdami.vyčiai kau-^iolis dovanojo, o M. Mit- 

aplei-.kų partijos kandidatus, ant tis buvo prisirengti prie j,a- Jl’S1, re.kla ~ ^he apskundė unijos lokalui
1 - “j iptnvni Dienos” Km k nei “greičiau!” Tokiu būdu Du- pastarasis nubaudė $5.00.

,. .. - • L, k bendriui ir nepavyko duoti Reikia pažymėti, kad Ta-tieji sumanymai ir jų tiks-.L U ?U1 J1 uuuu 1 , v/
lai tamsus — todėl ir neban-

NORWOOD, MASS. gal ir visiškai' jų nepripažį- 
22 d. rugsėjo buvo kon-į 

ferencija vietos ] 
niųjų draugysčių, kurioje 
apkalbėta ar dalyvauti kon- iikto'amžiaus’

i Iš šalies žiūrint į tuos 
pazanges- gmone|ius rodosi, kad jie 

kurioje gyVena pradžioje aštuoniu
ferencijoj, kurią šaukia vie
tos Tautos Fondo skyrius.

. Mat, šis skyrius užkvietė ir 
pažangiąsias draugystes, 
kad pakalbėjus apie aukų i 
rinkimą “Lietuvių Dienoj.”

Koftferencija užgyrė LŠF. 
ir LSS. išstatytas' sąlygas, 
Wilkes Barre susitvėriu- 
siam komitetui ir išnešė se
kančią rezoliuciją.

Nors mes ir atrandame, i 
kad taip vadinamas centra
lis komitetas tvarkyti “Lie
tuvių Dienai”, sutvertas 
Willkes Barre, Pa., nėra vi
suomenės komitetas ir gali
mas daiktas, kad iniciato- 

iriams tvėrimo centralio ko
miteto netiek rūpėjo sušel- 
pimas nukentėjusių nuo ka-

amU-! šelpimui nuo karės nukentė-.
jusiu lietuvių-

Klerikalai tik moka šauk
ti, moka ašaras lieti, ir pa
sakoti apie tėvynės vargus,’

EASTON PA -..........  r-____ i _________ ________________ __________________________ - _

Rugsėjo 25 d* V. k Stan- kalbėjo M. Dusevičius. Pra- protokolas. Duota įnešimas įkaro su anglimis Michel Mi- •• •• v w 9 — v — t • • • A. A j • . 1. _ .. 4* zi Ia zx I-i nn ImvmiA nvYLLi

kes Barre suvažiavimo pro- škas popieras. 
tokolą, ir tokiu būdu skili-

V ’ I A A

mas jau neišvengiamas. Kai-įmo diena bus spalių 7 d. To- LDLD. 6 kp.Auri 49 narius
Paskutine užsiregistravi-

rieji praneša, kad jeigu jiem dėl lietuviai - piliečiai nepri- 
nesuteikiama lygybė su ki- valote pamiršt
temis sriovėmis, jie atsisa- truoti ir laike rinkimų savo 'sandariečiai sušaukė visuo- 
ko dirbti dešiniųjų politikai balsus atiduot už darbiniu-’ 
i; demon^trativiškai 

me nukentėjusius nuo karės posėdį, 
lietuvius, nes jie badu mir- Bo tam kairieji 
šta. Bet patys tuo darbu ekstra susirinkimą 
nesirūpina. Štai ant 2 d.;kam.bary, kuriame., pirmini- 
spalių jie rengia koncertą, -kaujant A. Žolynui, liko nu- 
bet visą pelną skiria bažny
tėlės sušelpimui. Iš to aiš
kiai matosi, kad jiems dau
giau rūpi bažnyčios reika-

MAHAN0Y CITY PA.
Musų klerikalai, pTiešaky 

F su St. Šimkum, visur ir vi-, 
suoinct šaukia, kad šelptu-

Po tam kairieji

tarta :

kad
užsiregis-

Į prezidento už Allan Benso- 
padarė rą ir Vice-prezidentą G- 

. kitam

1) Apkalbėjus dalyką, 
vienbalsiai nutarta atskirai 
rengtis prie “Lietuvių Die-

Kirkpatricką.
LDLD. 13-ta kuopa 

gia iškilmingą balių, 
ris atsibus spalių 7 d.

Eastonietis.

ren- 
ku-

lai, negu musų brolių badau- ro^/ _

kad bažnyčia nemiršta badu spaudos komisija, kuri pa
ir galėtu truputį palaukti, o informuotų visuomenę apie 
nuo parengto kęncerto pel- ’įvykusį dalyką. Išrinkta P. 
nas turėtų būt paskirtas su T< -------l-- ’ ■ ...............

jaučių likimas. Man rodosi 2) Išrinkta iš trijų ypatų Į visus LŠF. skyrius ir prog- 
resyviškas draugijas 
Schuylkill apskr., Pa.

cija, vienok nepaisant lo, 
mes, lietuviai darbininkai, 
kurie sudarom didžiumą 
tautoj ir lietuvių visuome- į 
nėj ir kurie daugiausiai ru- ’ 
l * l 1 • ' ' v • musavo hio- :je nenori-. Apie tai turėtu
hų badaujančių negalime viet()S lietuviai lvotl 
atmesti uzkvietima tokiu 
pat savo brolių-darbininkų, 
kurie kviečia sykiu darbuo
tis dėl sušelpimo, nukentėju
sių nuo kares- Tečiaus kon- j 
ferencija pastebi, jeigu Po- 

' bažnytinėj svetainėj susi-

Draugai, išnaudokim pro-į 
gą! Visiems žinoma, kad 
Suv. Vąlst. prezidentas Wil- 

jo. iš trijų narių, kuri tame sonas paskyrė “Lietuvių 
c.alvke kuogreičiausiai su«i-|gieną”, 1 d. lapkričio- lo- 

del musų pereiga įtempti 
visas jiegas, kad toj dienoj 
surinkus kodaugiausia aukų

I musu išblaškitiems ir ba-, 
dalijantiems broliams. I

■ Kazanauskas, J- Janusionis 
ir K. Jonaitis,

I 3) Išrinkta taipgi komisi-

siu, kaip ėjo pats mitingas.
Žmonių pilnutė salė. Pir

mininkauja pora sandarie
čių. Čižauskas pirm., Sam
sonas šekr. Pirmininkas, a- 
t i daręs susirinkimą, užkvie
tė kuniginį p- Abračinską 
pasiaiškinti, ką mano kuni- 1 
giniai apie, “Lietuvių Die-| 
na”. P. Abračinskas kalba 
apie 20 miriutų. Kalba, ge- 

; riau sakant, deklamuoja a- 
pie tėvynės meilę ir reikalą 
šelpti nukentėjusius nuo

mulis karštas katalikas. 
Rodosi gėda būtų taip elg
tis. Jeigu taip socialistas pa
darytų, tai klerikalų laikra
ščiai puslapius prirašytų, o

nu rodymai, kurios vietos 
taisytinos, nurodyta kurios 
vietos turi būti perkeistos.

Balsavimas. Už priėmimą 
ištiso protokolo 110 balsų už 
priėmimą su nurodytais pa- dabar visi tyli- 
taisymais 149 balsai. Rei
škia, pergalė liekasi kairių-! 
jų pusėj. Po nubalsavimui 
daugelis “kuniginių” mauna 
per duris. prie

Po to vėl seka ilgos ir

Angliakasis.

FITCHBURG, MAŠS.
LSS. 131 kuopa rengiasi 

“Raudonosios Savai- 
s.” 29 d. spalių bus prakal
bų kalbės Stalioraitis. 30d.

— bus diskusijos. 31d. —pa
skaitos- 1 ir 2 d. lapkričio 
platinimas darbininkų lite- 
ioturos. 3 d. lapkričio — 
prakalbos; kalbės vietiniai.
4 d. — koncertas ir bus su
loštas veikalėlis “Saliamono 
Sapnas”. 5 d. — prakalbos 
aii ba paskaitos.

į Už tokį veikimą reikia 
uraugus pagirti-

■ Jau buvo rašyta, kad čia 
pasakyt- bet tik socialistic paliovė egzistavęs Lietuvių 
gali pasididžiuoti tuomi, kau Laisvės Kliubas. Kadangi 
prieš suvienytas klerikalų ir kliubo ^buvo banke pinigų, 
tautininkų su visoms jų sau- tai atsirado tokių gerada- 
doroms spėkas, tame mitin- rių, kurie norėjo jį neva at- 
ge laimėjo- į gaivinti, kad tuos pinigus

Reikia priminti, kad pir- gavus, bet jiems tas darbas 
j būdais nepavyko. Tapo sušauktas 

stengėsi socialistų kalboms buvusių narių susirinkimas, 
i.iukdvti ir not tnlioms vi- kuris nutarė kliuba likvi-

kuniginių ir sandariečių ne
tenka lygsvaros ir tik kelio- 
jasi- Balsavimuos visur ima- 
viršų kairieji. Mitingas nu
sitęsė taip ilgai, kad jau ne
buvo laiko padaryt galutinų 
išvedimu link “Lietuviu 
Dienos” ii- visas darbas pa
vestas komisijoms, kurios 
be abejo, dar turės šaukti i 
v isuo men i šką m i tingą.

Kaip bus toliau, negalim^' 
pasakyt bet tik

viskas esą dėl “Lietuvių Die
nos” surengta, tik reikia ei
ti ir dirbti visiems išvien, 
užmiršti partijas ir tt. Po 

Mcs¥nome,"kad'Lietu-!j° 1jalbai P’™’™.1“? ša?k.!a 
WEST IYNN va paversta į griuvėsius, o s°ęialistus paaiškinti, ar jieRugio 24 d. vietini^e-į^e^ išraškyti po]ben^ dar-| 

Tuo tikslu Shenandoah’- J - Balsys ir perskaitė tam 
buvusiam į ^.Vcia pagamintą rezohucį •

l.omitetu. Į komisiją įėjo; 
A- Žolynas, P. Vaičeliunas ir 
A. Stanelienė.

K. Jonaitis-

WEST LYNN, MASS.
;.....................................-

k 11 ere p 10 yĄ /į vai. po tuviu Ukesų Kliubas su- 
piet, Lietuviškoje svetainėje/ vengė jirakalbas. Kalbėjo . .

■ ,r' J. Bagočius- Kalbėtojui ri° L^F. skyrius

NEWARK, N. J. 
j “Lietuvių Dienos” klausime, 

prri-pio 24 ę]., 4 Vap

'bažnytinėj svetainėj susi-; ,/lNevV York avė. įvyko I?. J- Bagočius- Kalbėtojui rio i^r. SKynus Buvusiam, 
rinkusieji visą tvarką cent- Newarko, Harrison ir Kear- ant paskirto laiko nepribu- susirinkime 21 d rugsėjo, į 
ralio komiteto ir jo nutari- lietuviu drauciiu dele- vus. S. Zaleskas skaitė pa- nutarė sušaukti konferenci-. 
mų laikytasi, tuomet tarpe i į konferencija ansvars- skaitą “Ką kiekvienas lietu- k» ant 8 d- sPahlL Shenan- į

4.A m šuniuivncija apbvatb . J . J........................................................Pnmusų vienybė neįvyktų ir. 
“Lietuvių Dienoj” aukų rin
kimui.

Delegatais išrinkta M. A. 
kelaitis, K. Žiurinskas ir J. 
Pakarkite.

25 rugsėjo įvyko konfe
rencija. Svetainėj vaikštinė
ja katalike/. Mandatai ant; 
stalo išmėtyti. Tai vienas, 
tai kitas prieina ir ant man
datų pasirašo. Pasirodė, kad 
ant viefos ir mandatus iš- 
davinėja- Ateina ir dvusiš- 
kas tėvelis. Pirmininkas ati
daro susirinkimo. Seka var- „ 2 . ,Barre protokolo.

11 Ll i 11Į )ctl

jniui rezoliucijos, išneštos
ĮLSS. suvažiavimo). Po Bal-

„ 7inoti anie Ampri , doah, Pa. Tikimės, kad visos (sį° dnrprie rezoliucijos no-1
tymui klausimo delei bend- s 1 zmot! apie Amen Lroffregvv^kos draudios 11 Pasakyt porą žodžių drg ' • • k ro rinkimo aukų nukentėju- M? Paskaitos turinis _ progresyvis.Kos . draugijos, D b . r mimnkas visokiais
siems nuo karės lietuviams, kaip Amerika buvo atrasta, į^1 .fia]PPrisl es — 

DeIe_ kaip kolonizuojama ir tt.
Protarpiuose grajino Po 

ilish American Orchestra.
ir P. Žvingiliutės-puikiai su-i 
dainavo “Raudoną Vėliavą”., 
M. Biekša pasakė <_____ ,

I Vėliaus pribuvo ir kalbėto- nių miestų.

“Lietuvių Dienoje” 
gatų dalj vuvo virš 80.

Konferenciją atidaro
Staknevičius, pasiūlydamas i 

'skaityti Wilkes Barre susi
važiavimo protokolą. Kįla 
į ginčai. (Kairieji siūlo lai- 1} —■ 
kytis parlamentariškųjų tai- 
syklių — peršaukti delega- ! . Bagočius, kaip 
tos ir rinkti susirinkimui y^uomet publiką labai 
tvarkos vedėjus. Dešinieji Interesavo, 

'stovi už skaitymą Wilkes-1

bet kauksmas
j prie musų užmanymo, pri- sandariečių priverčia sėstis.

~ • siųsdami po kiek galint dele- i Babar išeina kalbėt sanda
ri gatų į konferenciją. Atkrei- A.. Vaitkus. Šis kalbe- 

ipiame atydą Minersvilliečių, N° ^0 minutų, be^
-ii-iv-i ’Mahanoy City, Girardville, }£a b^(!. ^ai ir. Pa^s n^zino- 
eilutes* i Hazleton ir kitų apielinki- 1 lk kehat3 primetė
Liiuitb. į ___ _ socialistam np.hiit.ii dalvku

tiukdyti ir net tūliems vi- kuris nutarė kliubą^ 
siškai burnas užčiaupė, vie- duoti ,o likusius pinig 
nok nieko negelbėjo.

J. A. Svyrūnėlis.

Konferencijos tikslas:

į primetė 
socialistam nebūtų dalykų. 
Vėl drg’. Dubendris nori kai- 

įbčti ir atsakyt ant užmeti-

siusti LŠF. iždininkui K. 
Šidlauskui.

J. A. Samulenas.

dašaukis, paskui 
kalba kun. Daukšy 
Lėlaitis ir J. Peža.

Dienos tvarka, 
klausimo nėra; kalbama a- 

. pie Wilkes Barre nutarimus. 
LŠF. šalininkai išstato rei
kalavimus: trečdalis komi
tete atstovų ir trečdalis su
rinktų aukų- Konferencija 
užgiria Wilkes Barre nuta
rimus. Pažangiųjų draugys
čių delegatai reikalauja 
skaityti ir jų rezoliuciją. Iš
syk nenori skaityti, bet pa
skui perskaito.

Pažengesniųjų draugysčių 
delegatai atsisako dalyvau
ti konferencijoj. Seka rinki
mai komitetų ir tt. Sesiją 
uždaro neperskaičius proto
kolo. Pažangesniųjų drau
gysčių delegatai vėl reika* 
Jauja, kad protokolas butu 
perskaityta, bet katalikų ir 
tautininkų delegatai nubal
suoja neskaityti.

KAM REIKALINGAS?
Jei kam reikalingas šoferis, tai aš 

galėčiau ta vietą užimti. Tą darbą 
moku atsakančiai. Ka’bu lietuviškai, 
rusiškai, lenkiškai, latviškai ir ang
liškai. A. šepkus. 2S1 Jackson avė., 
Long Island, City, N. Y.

77—80.

MINERSVILLE, PA 
Atsišaukimas i draugystes. 1 

Vietinis LŠF. komitetas 
'c priešingoji pusė kaukimu,įsišaukia į visas pažangia- 
-ir trypimu privertė jį nutil-draugystes, kviesdamas 

ti, *” • i ruoštis prie Lietuvių Die-i
.2 2 , . nos”. Laikas trumpas, o dar-iSkaitomas protokolas Umm-A DU Lili 11I1C lldLlĮ'# ;

Kadangi visur lietuviai;
'darbuojasi, visur renka au
kas sušelpimui nukentėiusiu 
nuo karės lietuvių, todėl vie
tos LŠF. komitetas nutarė 
sušaukti draugysčių atsto- į 

. ,, . vu konferencija sutvarkv-kalbetoju. i ■ . , . ,, ‘ mm aukii rinkimo, konfe-
1 ^U\ O 99 U 9

;r tvirčiau susiorganizuoti ’ir. . . . _ , .
laikytis vienodo būdo aukų įmib bet. pirm nedavė balso, 
rinkime- Vietinis kom. pasi- 

Tai dar pirmos šio sezono'stengs prieš konferenciją
prakalbos, kurios atneša Laut visas reikalingas mfor-, 

^nacijas nuo LŠF. centralio | 
- komiteto, kas link “Liet, j Wilkes Barre seimo. Paskui į 
Dienos’’. Svarbiausia bus pradėtas apkalbėjimas pro-: 
sužinoti kur randasi kokios tokolo- Pirmininkui paskel- 
spčkos ir pasidalinimas dar-'bus, kad bus duotas'balsas 
bo. Mes privalom netik po. visiems, kurie tik 'morės.

' savuosius.miestus rinkti au• Tuojau pakilo'keliatas du
lkas, bet .ir ten, kur nebus 1 sčtkų rankų. Čia pat ir už- 
jkam .rinkti, — Pottsville,1 daryta surašąs I 

ii ^L Clair, Hashland, Rea- < Užsiregistravusių
d vietini nntdii MeAdo ir daul< kitų' Rana <’aaR')- Pirmas 

“ ‘ L Jei mes suorganizuotai veik-drg. Dubendris ir s “Evening TrAu- .sj tai h. ,Ttasekmčs bus! ,T;., ", wills'

uz-

kurios
raudą netik Liet. U. Kliu- 
hui, bet ir susirinkusiems. 
I Tie kliubo prisirašė 23 nau
ji nariai.

triukšmas. Kairieji reika-! Geistina, kad daugiaus 
Jauja, kad butų renkamaprakalbų butų, 
valdyba, o paskui jau eina
ma prie dienotvarkės.

nubahavimui. Nutarta per; 
sunkti delegatus. Peršaukus 
delegatus, vėl siūloma skai-

perskaičius Wilkes 
protokolą, kurie ne-1

LAWRENCE, MASS
mu

co< 
£S

c/><
rz»
Oi

TOILET LA BARA TORY
....................... • • • VII «(8.

l t ica, N. Y.

svetainėje- Visos vietos dr- 
stės malonėkite atsiusti sa-ne’ ’paskelbė ant pirmo miš

kinio sekančia žinia.:
Felix Andrew (A n d ml i li

nas) tapo nubaustas $50 už 
r.etiesotą laikymą svaigi
nančiu gčrvmu nedalioj iri 
$5 už lošimą iš pinigų-' 
Anthony Zelensky, Ray- v-” t

mond Hearns, Frank Nagle,, ’ .... i
Yakubas Snipetris (Šiupet- I Konferencija įvyks 8 d. I 
ris), Louis Kilus (Kilkus,) sPa a1’ vak P_e pietų, Will- 
John Maiksnars, Charles k i nson svetainėje, kampas 

LŠ. Fondo komitetų, Tautos Tartiles, Boleslaw Kentro, 
Fondo nariai pripažino, kad Joseph Kentro ir Adam 
Wilkes Barrėje buvo pada-'

bus'tapo nubausti po $5.00 už lo- 
įbar Šimą.

Nedėlios ryte, po vidur
nakčio, policistai patėmijo 

Newarko Liet. Progresyvių Andruliuno kambary žibu- 
Draugijų Sąryšio rezoliuci- Irį ir kazyras su pinigais 
ja išnešta nepaprastame są-'ant stalo, apie kurį buvo su- įbėtojai nieko įdomaus nepa- .. . . . • -♦ zV. I • _______ _ 1*1_____ 2__ 2__1___ I_ T X21___2_1________J_____ 2 1_____ _

posėdi. Dešinieji stato ant 
savo ir nubalsuoja protoko
lą skaityti- Perskaičius, kai
rieji patėmiio, kad Wilkes 
Larrp suvažiavimas ignora
vo kairiąją sriovę, neduoda
mas lygios atstovybes 
Cent. Kom. su kitomis 
dviem sriovėmis. (Čia reikia

rugs. 17 d. pasikalbėjime 
vietinė] Tautos Fondo ir

_____ ___________  r.....  'Strawinsky (visi lietuviai) I dietinio LŠF.
Konferencija vedama to- ry4a klaida ir kad tai bus: tapo nubausti po $5.00 už lo- kas

kioj tvarkoj, kaip papras- galima pataisyti, bet dal 
čiausias parapijos mitingas laikesi kad tas jau nepa- 
—jokių parlamentarinių tei- taisoma). Tapo paduota 
siu nėra. 1' ’v

Ir keistas tų žmonelių su
• pratimas! Pirmiausiai už

geros. j uvažiavimo nutarimu
Dėl laiko trumpumo dele-'ba rimtai 

getams įgaliojimus galit su- \ _ ■; ; ; 
teikt ir viršininkai, arba pa-'donuot, 
tys malonėkit p ribūt. i prade jo š

Vardan badaujančių mu- lgai kalbi!” O vyčiai su 
sų brolių, sukruskim į dar- dariečiais sušuko: ’»“lši 
J išmesti!..”

Po jo seka eilė kalbėtoji i 
iš vienos ir antros pusės.

, kampas Pasistos sandarietis ar kle-Į 
Lloyd ir Main st- Shenando- rikalas, pasketerios rankom, 
ah, Pa. i pagrūmos “istorijos faktu”

pirminin-ji'i vėl sėda. Vienas jų, V.
J. Vilkelis. :Samuolis, net žadėjo su noli-, 

cijus pagelba uždrausti au-' 
kas rinkti LŠF-, bet vos tai 
ištarė, publikoj pasidaro i 
toks užimąs, kad priversta1;' 
buvo nutilti.

Iš antros pusės (šalinili

vertė turbūt, nevieną rau-Į 
nes pirmininkas! 
mkt: “Sustok, ii-;

san-

ciją. Konferencija apsvar- 
tys, kai]) geriau prisirengus;

prie “Lietuvių Dienos”. .

LŠF. vietos komitetas:

Ižd. J. Ramanauskas-

MONTELLO, MASS.
19 d. rugsėjo ’’kuniginiai” 

surengė prakalbas kun. Bar- 
tuškai ir d-rui Belskiui. Kal-

ĖDRIAS UžeMe VOKIEČIAI. 
I

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

it Sutartį su Tokie "Jos Banka
Bortine, todėl galime persiųsti p'nigus j tas vietas ant suptos ne
augėčiau KOO markiu (apie r?5 rubliai).

giria ir priima Wilkes Bar- ryšio susirinkime rugsėjo 21 sispietęs būrelis kazirninkų. sakė, tik viskas, tai buvom kai LįF.) irgi nesigaili, drg.
1 a •• ____ J_____ •_______ I ____1*_**^2 i n 4 T L\4-mT/N-i T 4- iv M nxyi/ilzn o nnt

V AIDŽIOS PRIEŽIŪRA,

ina dirbti išvien, jeigu Cen. 
Kom. įsteigtame Wilkes 

pasmerkiančią Wilkes Bar įBarrėje, bus suteikta lygi 
re konferencijos nutarimus atstovybė kairiemsiems tau- 
ir patį centralį komitetą. |tlninkams su socialistais, re-

. Protokolų veik nerašo, o.mentiems Liet šelp. Fondą,

o paskui priima ir pažangių
jų) draugysčių rezoliuciją,

' Pradėjus’policijai veržtis į Lietuvoj, Lietuvą nebe ta, 
kokia buvo pi

per langą, o 11 pagavo.
Sakoma, kad ir daugiau 

yra tokių lizdų. Gerai butų, 
kad visus pavyktų iškratyt

Subątoj, rugs. 23 d., LSS.

K. Navickas net primena, 
Išrodo, | kaip Olšauskas makaronus 

šinkavo, kiti primena Jaltosbūk jie būtų ir nebuvę Lie-1 šinkavo, kiti primena Jaltos 
tuvoj. Žmonių buvo daug ir^sanatorijas ir daugybę įvai- 
aukų surinko $146.17, o prie riaušių dalykų. Pirmininkas UTĮ i i I „-1 *■ — • J 1 ?to dar buvo įžanga, nuo ku-. nuolat šaukė: ne į dalyką 

Įkalbi l (Mat ir jam skauduįlos įplaukė apie-$5000

Norėdami trauti daugiau informacijų kreipkitės ypatiškai ar ra
šykite laišką pas

HENRIKAS C. ZARO. Kankterius
Metropolitan Saving Bank Buildihg

No. 1 Third Ave. cor. 7th St., New York City
I g!^iiį»įi^jįiiĮj«Įįlį^»į»įjįSisįsį «į!iiįi.ai.įįį'į.įįgįį.^-,įįįį-įĮLi.2»ėi£
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SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ.

Atsakymas. —

nei

todėl jie dėvi vyriškus dra-

J. R. GAYSON & CO.

Michigan.

kk

tokias
Ant 

siunčiu

J. DANDERIO
VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ 

CEVERYKŲ IR 
DRABUŽIŲ

Geresnis
Tabakas

Juos

I.IETIVIAKA

ui

(leriausia SVEIKIAUSI CIGARETAIra

— Aš beeinu, kad tu ne-

lėmęs.

tai

pa-

t(

Tai vii 
Bestom

nenorėsite. Turi- 
u užtikrintą gerą 
laiku farma pati 

skolas, ir jūs lik- 
turtingais farmu-'

norą, ir už ką būsite mum» 
K vie me visus miestų dar
ir bi nierius apsigyventi 

ir sv ikame krašt kur yri

JUOKŲ 
KĄSNELIAI

ORAKULO ATSAKAI.

Klausimas.—
kūle! Kad tavo majestoto 
neužrustinus, pi ūmiausiai 
pasiunčiu tau du šimtu pen- 
kiosdešimts varinių ir pra
šau duoti atsakymo i šiuos 
klausimus:

1) Kodėl Lietuvoj kunigai 
nešioja ilgas švarkas ir su 
daugeliu knypkių, o Ameri
koj trumpas?

2) Kodėl Kunigas bažny
čioj su kepure, o žmonėms 
su kepurėms draudžia į baž
nyčią įeiti?

Jeigu gerai išeikspleinysi, 
tuomet gausi pantę rudžio.

skaityti nei prie vyrų, 
prie moterų, todėl jie ir ne
šioja skirtingas drapanas, 
kurios nepanašios nei i keli
nes, nei į moterų . sijonus. 
Knypkių daug siuva, kad 
apsisaugojus nuo piktos pa-

2) Kada Maižė pasivadi
no save šventuoju dievo tar
nu, tai jis ant kaktos turė
jo gamtiškus ragus, reiškia 
skyrėsi nuo paprastų žmo- 

‘ nių Kunigai, norėdmai pa-

dami gamtiškų ragų, dedasi 
nors kepurę su ragais.

Gudriai pas:

socialistų
keikimui ir įsikarščiavęs se-

— Atminikte mano mieli 
parapijonai, kad mes neži
nome nei dienos, nei valan
dos, kada ponas dievas pa
šauks pas save Daugelis 
vakare sveiki ir linksmi at
gula lovon, o ant rytojaus 
atsikelia numirusiais. Ir 
kas gali žinoti, kas su jų 
dūšelėmis atsitinka!

Dar blogiau
kunigėlis sumanė 

pasivažinėti po eže- 
neniokėdamas irti,

valtele
ra, bet
nusisamdę valtininką. Kada 
valtelė gerokai nuplaukė 
nuo krašto, kunigas klausia 
valtininką:

— Mano mielas vaikeli, ar 
tu kasdien kalbi poterius?

— Nekalbu, — atsakė 
valtininkas.

— Lianai blogai, mano 
vaikeli. Tu esi jaunas, bet 
taip elgdamasis jau pražu
dei viena ketvirtdali savo 
gyvenimo. O į bažnyčią ar 
eini ?

— Ir į bažnyčią neinu.
— Tai dar blogiau! Tuo

met tu pražudei jau pusę 
savo amžiaus. O i dievą ar 
tiki?

— Ir i dievą netikiu, — 
atkirto valtinnkas.

puldęs tris trečdalius savo 
amžiaus. Esi nelaimingas, 
ipano mielas vaikeli! Jeigu 
nori išgelbėti savo gyvastį, 
tuoj aus mesk šalin bedievy- 

„ x bę ir šaukis prie dievo, kad
Visi prirodinėjo, ką tik (jis ant tavęs susimylėtų.

. katras, galėjo, bet nei vienas j Valtininkas pastebėjo, kad

Dzūkas išlošė.
Kartą susirinkęs buris 

vaikinų ginčijosi kuris jų 
geriau supranta aritmetiką.:

sunkesnės ir painesnės 
skaitlinės padu i yt n ei s ten
ge. Dzūkas stovėjo šalo i*’

valtelėj randasi skylė, ir per 
ją gerokai pribėgo vandens, 
tąpmet rimtai užklausė ku-

cesu, znoei- _  .\r
iritmetikos n,laukti?

moki

(IZ

uas
\ aii

dviai tris, ot, tai busit kov-» Z 7 *•

rių, atsiliepė tūlas vyras, dė
damas ant stalo pinigus.

— Gerai, brolyci, ai- tu 
jau ženotas?

— Taip.

keliesia jus buvot?
— Suprantama, dviesia.
— Kiek tu turi viakų?
— Viena.
— Nu, tai ko čia daugiau 

reikia? Kaip ženinais, 
buvot cik du, o dabar 
trįs. Znočinas, iš dzviai 
sidaro ir trecias.

Ar ne? — Įsirėmęs ran
kąs klausia dzūkas-

Visi vienas į kitą pažiu
rėjo ir pripažino, kad iš 
dviejų pasidaro ir trecias.

LAISVE

gTemykite LIETUVIAI!
c» Kurie turėjote arba turite gimines gubernijose

4 
te

užimtose vokiečiais.
JEIGU JUS NORITE SURAST SAVO GIMINES, IŠBĖ

GUSIUS j gilumą RUSIJOS arba PASILIKUSIUS gyvent LIE
TUVOJ, NELAUKIT, BET TUOJAUS KREIPKITĖS PRIE 
MANIUS. Taipogi per mano BANKAS galit siųst pinigus savo 
giminėms gubernijose, užimtose vokiečiais ir į VISAS DALIS 
SVIETO, ir RUSIJOS KAREIVIAMS, PATEKUSIEMS AUS
TRIJOJ AR VOKIETIJOJ.
PRIIMU PINIGUS TAURINIMUI ant 4% metams 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, 
VAI. IRAU AI Df AUDIMUS (Insurance) gyvasties, nuo ug- 

1BX' * t t, IŠRANDA VOJU BAKSUS LAIŠKAMS — 
GROMATOMS.
GENERALISE A AGENTŪRA LAIVAKORČIŲ—ŠIPKORČIŲ.

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

VISOKIOS RODOS—PATARIMAI DOVANAI.

BANKER JOHN KOVACS
~ j . Filia: 155 CLINTON AVE.,8C Grand Street, maspeth, l. i. n. y.

NEW YORK, Borough *f Brooklyn.

supranta, todėl ir rūpinasi, 
kad suradus kitokį būdą 
tautos palaikymui.

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

UNIOS CEVERYKAI.
869 BANK ST.,

WATERBURY, CONN.

Geriausia pirmeiviška užeiga 
pas

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

WATERBURY, CONN.

APDRAUDA
(INSURANCE

Biznių visokios rūšies pardavi
mas ir pirkimas.

PATARNAVIMAS VISOSE 
KALBOSE.

Kreipkitės prie

P. BALTRŪNAS, Menadžcris.
95 BANK ST., Room 7

WATERBURY, CONN.

GERIA USIOS FARMOS.
Pirkite pas mus farm-s didžiau 

uoje Lietuvių l'arnierių Kolionijojf 
nerikoj. Ta kolionija y a mūsų už 
ta 1905 metais, ir jau apgyvendino 
■ su 360 lietuviais farmeriais. Męi 
am seniausi ir didžiau.- i farmų par 
vejai lietuviai Amerikoje. Męv 
rduodarne teisingiausiu būdu, išduo 
m pirkėjams 
-. d- ir ėyslu.

warantuot us popierių - 
Abstraktus be jokių 

Męs tinime šinitun 
D.-okio didumo farmų parduoti: 

ivai

CZJ

DR. I.A. LEVITT
BURGEON DENTISTAS

Skausmų dantų sustabdau 
antsyk. 
skausmo, 
pas mane dantis taisė.

ištraukiu be jokio
Paklauskite,

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

DAKTARAS

Matulaitis
419 BOYLSTONST., BOSTON,MASS 

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

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

DENTISTAS G"^‘
Gvarantuotas ant 20 metu
Uždėjimas kepuraitės 22 k. ... (K.H 

Užplombavimaa Ir augščiau.
Išvalymai ...............,...................... šis.
Užplombavimas aukas ............... |1J8

Skaudant! dantj duok Ištraukti ry
ta • vakare apžiūrėt.

SANITARY DENTAL PARLOB
887 Bedford Ava.

BROOKLYN, N. Y.
Kalbamu lietuviškai.

Telephone Yard. 151 er IKK

TIKRA LIETUVIŠKA A PTIPT A
CHICAGOJE Al IIEIUI

Mąa užlaikome kwogeriawsina valetas. Su didele atyda iipildsm 
raceptua kaip Amerikoa, taip Ir Europos daktarą. Patarime, pe? 
laiškus ..teiktam dykai.

Savininkas ir Previsoriaw
F. A. JOZAPAITIS

1681 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL.
Gyvenime Telephone Drover 7781.

CIA GALIMA UŽSIRAŠYTI “LAISVE

ATYDA
Draugystėms, Kuopoms ir Kliubami!

Išdirbu visokias
KUKARDAS, “BADGES”, GUZIKUS 

IR ŽENKLELIUS,
Visokiems piknikams, šermenims Ir 
t. t. Darau visokius Medalius ir ri- 

atspaudas draugystėms, 
kiekvieno pareikalavimo pri- 
sam polius.

A. STRUPAS
Novelty Manufacturer

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

.Sutaisau receptus 

.įlydą, nežiūrint, ar tie

lietuviška

rec

Atkirto.
Motina, perpykus nat 

v o vaiko, pradėjo šaukti:

\ aike!
— Ar tai mano motina 

kalė? — rimtai atsakė vai-

Tautos globėjai.
Jonas: — Aš nesuprantu, 

kodėl tautos gelbėjimu rū
pinasi kunigai, senberniai k 
tie, kurių pačios su kitais 
pabėgo ?

Jurgis: — Nejaugi tu ir 
to negali suprasti? Kunigai, 
senberniai ir tie, kurių pa
čios pabėgę, musų tautai 
jokios naudos neatneša. Ir 
jeigu 
musų
metų išnyktų. Jie tų gerai

visi tokie butų, tai 
tauta į penkiosdešimt

LIETUVIŠKA APT1EKA.
Šluomi pranešame, kad gavome daugybę daiktų, reikalingų Šiam 

sezonui. Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiekų, galim* 
E atiduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi šito- 
ių]vaistų: 1) MIXTURAS, labai geras nuo kosulio vaikams ir dide

liems, bonka 2bc. ORRAPH’AS, Linimentas dėl reumatizmo. Bon- 
ksy 25 ir 50c. 3) Tikra lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir 50c. 
ŽUVIES TAUKAI, reikalingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 5) ĮVAI
RUS VAISTAI DEL ATAUGIN1MO PLAUKŲ ir TONIC’AS. 6) 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonos, perfumos ir 
visokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas dėl vi
durių. Bonka 50c. Kraujo Valytojas — bonka $1.00. Mūsų aptieko- 
se kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl . kviečiame atsilan
kyti. Visas persiuntmo lėšas apmokame męs. Siunčiant laišku*, 
galima siųsti pinigais arba stampomis.

I. SHAPIRO, Lietuviška* Aptiekoriui
41® So. 2nd Street, kampan Union Are

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

Mokslo Nereikia Jieškoti
Dėlto, kad mes nurodome kaip lengvai temokti anglų kalbą, aritmetiką llr 
lietuvių kallx>H gramatiką savo namuose liuobame laike. Visi iAmohrt*.

Nurodymai ir knyga DYKAI. įdėk s tempą. Adresas:

lietuviu Korespondencijiie Mokykla, 1327 M. Robey SL, Chi

Isgarsino

Galima Nusipirkti

geriausių cigaretu

žemė 
sodų, pi e 
daug že 

geros,kuri parduoda 
rr.a visokio didumo plotais, pigiai, p' 
$6.00 akeris ir brangiau, ant lengvi, 
išmokėjimų. Kiekvienas gali tokiot 
žemės pasiimti, ir dirbdamas miest* 
išmokėti, į ydamas tokiu būdu ge 
riausią farmą. Pasiskubinkite nusi
pirkti žemės nes ji greit eina bran- 
gyn. Atvažiuok? mus, męs už
tikriname jus, kad surasit farmų pa
gal savo 
dėkingi, 
bininkus 
gražiam 
pilna aplink vaikams mokyklų, baž
nyčių, geležinkelių ir gerų žvyruotų 
kelių, ap’ nkė pirklybinio miesto 
Scottville’ės ir pačtavo miesto Lu
dington, Mich. Nusipirkite mūsų ko- 
lionijose f mas, ir jums tai pa
tiks ant mūsų f rmų, kad apie mies
tą nei pamislyti 
site ant farmos 
gyvenimą; trumpu 
išsimokės visokias 
site į kelis metufe 
riais. Rašykite tuoj, gausite Lietu
vių Kolionijos mapą ir farmų kata 
logą dovanai. Tik įdėkite už 4e

Tikras adresas:

A.K1ED1S & C0.
REAL ESTATE 

Peoples State Bank Bulletins 
. SCOTTVILLE, MICHIGAN,

> kalnui per laiškus, o aš pri.s 
Iper exprc-są.

K. ŠIDLAUSKAS
Aplickorius ir Savininkas!26 Broadway. kam p. C Street 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 21014 ir 21013.

LIETUVIŲ UNIJOS MUZIKANTŲ
BENAS

Sluomi pranešam visomi draugi
joms ir visai Lietuvių visuomenei 
kad BROOKLYNO LIETUVIŲ MU
ZIKANTŲ UNIJA sutaiso kuogra 
žiausį beną ir orkestrą už prieina 
miausią kainą dėl teatrų, koncertą 
balių, piknikų, veselijų ir dėl šlaij 
pasilinksminimų. Taitį viso* lietu
vių draugijos Ir šaip visi rengėjai 
įvairių pasilinksminimų, kuriem* tik 
reikalingi muzikantai, visuomet ma 
lonėkite kreiptis į L. M. Unijos ofisą 
p<» N.o 73Grand St., Brooklyn, N. Y

Męs tikimės, kad draugystės, rang 
damos įvairius pasilinksminimu* 
samdys L. U. Muzikantus, todėl ąt- 
kreipiame atydą, kad nuo muzikantą 
reikalautumėt L. M. Unijos kortą 
kurias įsteigė L. M. U. kiekvienane 
savo pilnam nariui Kurie muzikan 
tai neturi vlršmintos kortos—tie mu 
zikantai ne unijistal. Viršminėten 
kortos yra išdudamos kas trįs mėne 
šiai naujos, todėl samdytojai maloni 
kite . pažiūrėti, kad kortos būtų tei
singos. Męs tą padarėm todėl, kai 
pradėjo atsirasti tokių muzikantą 
kurie nepriklauso prie Liet. Muzikan
tų Unijos, bet pasivadina unijlstah 
ir grajina po vardo L. M. U.

Liet. Muzikantų Unijos praktikes 
bei repeticijos būna kiekvieną šara
dos vikarą) po N71 Grand Street 
Brooklyn,

BROOKIA N

PARMOS.
Vienintelis pardavėjas že

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

M. WALENČIUS *
P. O. Box 4, 
Scottville,

:::

NEWARKO
AKUŠERKA

P«baig«al Iinperatrici Marij A- 
k«šerkų mokyklą Peterbarge ir 
Dipliomuota New Jersey valsti
joj. Tori puikias pasekmes 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi gerai apsipažinus su simpto
mais visų moteriškų ligų ir rei
kalui esant, galite gauti patar
navimą.

O. STROLIENĖ
Jauniškaiti

319 Walnut SLNEWAR, N.J.
m 1 # 8052Telefonas 4(>8S Market



Nelasiviai įieško

SEVERAS GOTHARD OIL p .■*. 4

hl
ra tos dienos, kad neprisieina vienam iš šeimynos 
narių tokį vaistų vartoti.

pav., Čeranų

z giminių.
/ —

Juozas Petrauskas, paei
nantis iš Kauno gub., jieš
ko savo broliu 
trausko, Antano 
čiaus ir Juozo
Prašo atsišaukti šiuo adre
su: Juzep Petrowski, 
21495, Gef.-Lager 
Germania.

Brooklyne. Prašo atsisuak- 
ti šiuo adresu: Dominik Wa- 
silevskij, Nr. 2009, Comp. 4, 
Gef. Lager Stendel, Ger
mania.

GERAS 
LINIMEMAS

Adoniovi- 
Rakausko

N r.
Wahn,

Kauno
Šilkai-

Jurgis Petraitis, 
gub., Raseinių pav 
nių ^valsčiaus, jieško draugo 
Tado Baltrušaičio ir prašo 
piniginės pašelpos. Atsišau
kite šiuo adresu: Jury j Pet- 
laitis, N r. 13, Gef.- Lager 
N r. 10, Metz Lothringen, 
Germania.

Stanislovas Maciulevičius, 
paeinantis iš Vilniaus gub., 
Švenčionių 
kaimo, jieško giminių Anta
no Kazlausko ir Juozo Ma
ciulevičiaus. Prašo atsišauk
ti šiuo adresu: Stanislovas 
Maciulevicz, Nr 1, Comp. 1, 
Gef. Lager Altdamm, F. A. 
Germania.

.Juozas Petrauskas per 
“Laisves” redakcipą atsiun
ti" broliui Kaziui Petraus
kui atvirutę- Atsišaukite į

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

reumatizmo, neuralgijos, niksterejimų, užsiga
vimų, tinimų, ištinusių gylių, sustingimo 

sunarių ir raumenų, dieglių ir skausmų.
Kaštuoja 25 ir 5i> centai.

Skaitykit'* ’i laiAk.i :
laiieui'.

•John Mikulustik,

N

sirodė labai veiklus, 
bei pradėjus vart.ti

Box. 90. Iron Mountain. Mich.

icas Paciejunas jieško 
'erių Antano ir Juozo 
lėšų, Nikodemo Rikterio 
Kitų ir prašo piniginės 
;alpos Atsišaukite šiuo 
resu: W. Paciejun, N r. 
2, Lager 10, Gef.-Lager 
?tz, Lothringen, Germa- 
a. ’

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

kurią išdirba Mentholatum Co. ir vi
si daktarai ir aptiek' ai pripažįsta 
geriausia.

Ištepant moste veidą prieš einant 
gult per kelis vakarus padaro veidą 
tyru ir skaisčiu. Mostis išima viso
kius spuogus ir dėmcs-p’ėtmus sau
les nuodegimus ir lašus. Kaina dė
žutė 50c. ir $1.00.

J. RIMKUS,
Holbrook, Mass.Box 36, 

70—79.

Guukite Scvoros Preparatus nuo savo aptickoriaus. Negalint gauti, už
sisakyk tiesiai nuo nv;s. Neimk kitokių vaistų bei užvaduotojų!

Antanas Jonila jieško 
švogerio Kazio Ainučio, ku
ris pirmiau gyveno Brookly- 
ne. Prašo atsišaukti 
adresu: Anton Jonilla, Neu-
hammer, (am. Qa.) 2 Gef.- 
( omp., 5 Abteilung, Germa- 
r.ia.

šiuo

Brooklyno ir apielinkes 
Lietuviams.

lūetuviškas Kontraktoriiu.
Padarome visokį darbą prie naujų 

namų statymo ir senų pataisymo. Iš- 
plastavojam, iscementuojam Ir t.t. E- 
sant reikalui, kreipkitės paa:

P. GRAŽYS
522 I-orimer St., Brooklyn, N. v.

61 S. 2nd St,
BROOKLYN, N. Y.

VV. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa

Tel. 885 Greenpoint.

as

Nikodimas Vianštas, paei
nantis iš Kauno gub, Petri- 
škių kaimo, jieško giminių 
ir prašo atsišaukti šiuo ad- 
reus: Nikodim Vianštas, 
Gef.-Lager Butow, Germa
nia.

LIETUVIŠB A

APTIEKA
LIETUVIŠKA

Jonas Jokubka, jieško sa
vo giminių ir prašo 
>aukti šiuo adresu: J. Jo- 
lubka, bat. 2, Comp 7, 
2109. Gef.-Lager Alten-Gra- 
how, Germania.

atsi-

Nr.

žemiau paminėtas gyduoles galima 
apturėti per pačtą: 
Nuo Reumatizmo ...................
Kraujo Valytojas ...................
Vidurių Reguliatorius ...............
Trojanka ........... 25c., 50c Ir

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

11.00
1.00
50c.

11.00

Vincas Lišakas jieško bro
lio ir giminių: prašo atsi
šaukti šiuo adresu: Wikenti 
IJšak, Gef.-Lager, Puch
heim, F. A Germania.

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenui

BROOKLYN, N. Y.

Kiekvienas nau
jas skaitytojas, 
kuris užsirašya 
pas mane “Lais
vę” ant metų ir 
užsimokės $2.50, 

ta. gano dovanų 
knygų vertės 
1 dolerio arba 
“Kardą” ant me
tų. Senas skai
tytojas, kuris at
naujins, gaua 

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

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

Pinigus siųskit šiuo adresu:
J. POCIUS

2370 Margaret St., Philadelphia, Pa.

SKAITYKITE IR PLATIN 
KITE “LAISVĘ”!

aptu-

JOKŪBAS* KANCIERIUS
CAFH

9

SENIAUSIA UŽEIGOS
VIETA PAS

“Trejos Devynerios” (Trojanka) — -tai ištikimiausias lietuvių drau
gas gydytojas įvairiose negalėse bei ligose. Tariaus reikia žinoti, kad 
tik tikrai lietuviškos. Jų tai ir reik niaukite aptiekoso, bet jei nerasite, 
tai rašykite žemiau padėtu adresu, prisiunčiant 35 c. o tuojaus 
rėš i t e.

ringus pri
imam ke- 
nogražiau- 
siai Ir vi

sados
teisingą

rodą.
TEISINGIAUSIA UŽEIGA
253 WYTHE AVE., kamp. North lat

BROOKLYN, N. Y.
Telephon® Greenpoint 5311.

A. SHRUPSK1
Pas mus galite gauti ska

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

TREJOS DEVYNERIOS
arba 

TREJANKA
jt’ujtdrda z? įt>oiriw iolMf Ir EK*.

Suttiiyta »u degtine arba virintu vandeniu 
yra geriausiu vaistu arba karši* 

vynu del”kkilvi<x
Gydo visokias skilvio iigaa, nemallma, 
gumbą, dispepsiją, išpūtimu riemenj, 
dieglius šonuose, krutulėje Ir nugaroj®, 
patrūkimą, sunkumą ant krutinta ir 
visokias kitas skilvio ligas. Geriausiai, 

pataiso apetitą.
VARTOJIMAS: Viens 4**4 tydaodig 

augmenų uėmerkti | viena kvorta ėyato apimta 
ir tiek p*t vanderu, arba iivirtl 6y«tai»« van
denyje ir po 14 valandų gerti j^o puac 
arba mažiau.

229 Bedford Ave., BraaMya, M. Y.
Kampa* North 4-toa

DRAUGIJOS, KURIOS APSIRINKO “LAISVĘ” 
SAVO ORGANU.

12 
»

W.

Mažiuku a
Pittsburgh, 
Varasis, 
F ttsburgh,
Komisija:

Charleroi,

Pa.

Pa.

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

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas J. M. Maskeliūnas 

2U2b Colwell St., Pittsburgh, Pa. 
Pirmininko pagelbininkas J. A. Kukas 
301b btayton bt., N. 8. Pittsburgh,Pa. 
Centro bekretonus J. 
1111 Market 8t., N.S.
Centro iždininkas K.

& Carson Sts.,S.S. 
Turtų Kontrolės 

Urlakis,
313 Sixth St.,

Urnežis,' 1429 Reedsdale St., 
N. S. Pittsburgh, 

Markūnas,
2120 Forbes St., Pittsburgh, 

Kuopų sekretorių adresai:
i kuopos — J. 1. Alexis, 
P. O. Box 344 North Diamond

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

Pittsburgh, 
kuopos, J. Galginas, P. (J. Box 

Laupurex, 
kuopos Ig. Rasinskis,

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

P. O. Box 292, Cuddy, I’a. 
kuopos, A. Žvirblis,

2228 i'orbes St., Pittsburgh, Fa. 
kuopos, A. i'aluėis,

2123 Wrights Si., S. S. Pittsburgh,Pa.
9 kuopos, K. btasinskas,

Box 283, Arnold, i’a.
10 kuopos, V. S. Klukas,,

713 McKean Ave., Donora, Pa.

Pa.
W.

Pa.

Sts

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

Pirmininkas F. Raškevičis,
1012 Sb. Main St

Vice-pirmininkas B. Vosylius,
535 Island Ava.

Protokolų rnštininkas O. Užbalidtl, 
622 Hulin 8t

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

Iždininkas S. Buzinskis,
719 Lincoln Ava, 

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

Organo prižiūrėtojas:
A. Kelly, 1032 Loomis St.

Susirinkimai atsibūna pirmą nedS- 
dienj kiekvieno mėnesio, 1010 Sa. 
Main St., 2 vai. po pietų.

2

8

4

6

7

8

Pa.
113,

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

Pirmininkas D. Petrauskas,

LAISVĖS SŪNŲ DRAUGYSTĖ, 
MAHANOY CITY, PA.

Valdybos adresai: 
Pirmininkas W. Žemaitis

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

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

1025 E. Pine 
Finansų raštinin. P. PetČiulis,

1227 E. Pina 
Iždo trustisai: A. Račkauskas, 

Tenth St., J. Baukus, 1121 E. Ma- 
hanoy Ave., W. Simniškia, 12-27 E. 
Mahanoy Avė.

Maršalka W. Svintickae,
515 W. Pine SL 

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

SL

St.
3«

DIDŽIOJO NEW YORKO LIETUVI
ŠKŲ DRAUGYSČIŲ SĄJUNGOS 

Viešų Reikalų Komitetas: 
Pirmininkas F. Kalpokas,

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

183 Roebling 
Stubos antraša

Vie. -pirmininką. T. Rimkų*,
1830 Russrll B4L

Nutarimų raštininkas K. Petrikonla, 
1527 E. 33rd SL 

Finansų raštininkas A. Banialia,
1830 E. 17th BL 

Iždininkas T. Neura,
2202 Hamilton Avi.

Kasos globėjas V. Ivanauskiūti,
1452 E. 83rd Sfc.

Dainų repeticijos atsibūna kiekvie
ną seredą nuo 7:30 vai. vakar, an* 
Star svetainės, 2041 Hamilton Av®-

Mėnesiniai susirinkimai atsibūna 
kas trečią pėtnyčią kiekvieno mėnwi. 
nuo 7:30 vąl. vakane ant Star sve
tainės, 2041 Hamilton Ave.

Knygynas, saldumynų krautuvė, 
2047 Hamilton Ave.

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

Knygius K. Luobikis, 2364 E. St.

DRAUGIJA ŠONŲ IR DUKTERŲ, 
MELROSE PARK, ILL. 

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

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

Protokolų raštin. Alek. Morkus,

Clean, Ilk

Maine® AB

Fin. raštin. W. Stnimllla, 
1814 B®. M)th Ava., 

Iždininkas F. Laplnskl, 
P. O. Box HOT,

P. O. Box 1109, Melros® Park, ILL
Iždo globėjai: W. Janėnas Box 671 b 
J. Snarskis, P. O. Box 761, Melros® 
Park, III.

Maršalka: A. Plėštis, P. Y). Bi« 
67$, Melrose Park, Ill. y

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

M. Lisayus, 
St. Brooklyn, N.

358 So. 3rd st 
Brooklyne, N.

K. Vilkas, 298 Leonard St. 
Brooklyn, N.

M. Byla, 58 Gansevoort St. 
New York, N.

K. Kriaučiūnas, 538 Lorimer 
Brooklyn, 

Sangait is, 231 Berry st.
Brooklyn,

Pavalkis, 37 Stagg St., 
Brooklyn, N.

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

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

J. Samulevičius Sąjungos rekomen
duojama pcrkalbėtojas (tlumočius.)

375 So. 1st Street. Bklyn.

St.
N.

N.
S.
M.

Y.

LIETUVIŲ PAŠELPINĖS DR-STtl 
“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 rašt. Mar. Urba,

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

1820 Fairow Ave., Exg‘nn 
Kasos g'obėjai:

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

P.Sąmoninga gaspadine 
visada turi savo namuose buteliuką 

D-ro Rkhtftr io

PAIN-EXPELLER
Neabejojantis būdas įtrinitnui nu< 
skaudėjimo Reumatizmo, persišal- 

dimo, išsinarinimo ir tt.
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ”
25c. Ir 6Oc. buteliukas vl»o** aptleko** arba 

«tuAUi nuo
P. AD. RICHTtlit & CO. 

74-80 W*»hlo*to<i Street. New York, N. Y.

Nusipirk gems ir tvirtus čeverykus
prL

Ill.

in.

in.

in.

ru.
iu<

SERGANTIEJI! ]
AR NUSTOJOM RVRIKATA IB PRIM ARTI ■■ Litt**. ‘

Jo

Pin® SC, 
Easton, Pa.

Maršalka J. Gamis, 
634 Ferry St., Eatson, Pa.

Susirinkimai atsibūna kas n'rmą 
pėtnyčią kiekvieno mėnesio anglų 
cialistų ruime po No. 439 Northamp
ton St., Easton, Pa.

Telephone 595 Greenpoint.
Daktaras J. MISEV1ČE

Specialistas Širdies Ir 
Plaučių ligų.

8—10 ryte
12—2 po p’et

Nuo
Nuo
Nuo

270 BERRY STREET
BROOKLYN, N. Y.

lUIalikia Kaslmiiria ftfmkia, 
Nt Lirhair »L, BruUya. N.K 1

s

■m

AMALGAMATED CLOTHING 
WORKERS of A. PRASERIŲ 
68 SKYRIAUS KOMITETAS* I 

Pirmininkai A. Mačaitls,
109 Grand St, Brooklyn, N. T, • 

Protokolų raAtln. J. A. Bekampis,
183 Roeblng St, Brooklyn, N. T«

34?^
i-

E. Skokovskis jieško gi
minių ir prašo atsišaukti 
šiuo adresu: Eugenius Sko- 
kowsky, Gef. Lager, Lams- 
dorf O. S., Germania.

Viktoras Neveravičius jie
ško giminų ir prašo atsišau
kti šiuo adresu: Wiktor Ne- 
werovicz, Nr. 1074, Gef. La
ger Lauban, F. A. Germa-

Petras Terza jieško My
kolo Karaliaus ir per “Lai
svės” redakciją siunčia jam 
atvirutę. M. Karalius lai at
sišaukia i “Laisvės“ redakci
ją- .

Vincas Laurinaitis, paei
nantis iš Suvalkų gub., Vla- 
dislavovo jjav., Dobrovals- 
kių gm., Liokaičių kaimo, 
pa j ieško giminių ir prašo 
atsišaukti šiuo adresu: Wi- 
kentij Lawrinaitis, Comp. 6 
Nr. 2976, Gef.- Lager Sten
dai, Germania.

Kazys Verbyla, paeinan
tis iš Suvalkų gub, Vilkavi
škiu pav., Voitkabalių kai
mo, jieško giminiu ir p ra-Į 
šo piniginės pašelpos. 
adresas toks: Kazimir Wer- 
tilo, N r 18, Comp., 17, Gef.- 
Lager Frankfurt, (Oder) 
Germania. ‘

Domininkas Vasiliauskas 
paeinantis iš Suvalkų gub., 
Marijampolės pav., jieško 
brolio Motiejaus Vasiliaus
ko ir švogerio Jono Olšev- 

. skio, kurie pirmiau gyveno

LIETUVIŠKA
MUZIKOS

Konservatorija
395 Broadway,
So. Boston, Mass.
Atdarė mokslo metus 
mokina dainavimo, kompo
zicijos ir visų klassiškų in
strumentų. Inkorporuota 
1915 m. ir duoda baignaiem 
mokslų paliudijimus.

Direktorius
M. PETRAUSKAS.

Bit

Tėmyk, nes krautuvę 
erkrausčiaus nuo 109 

Grand Street į o numeriu 
157 Grand Street

J. MARTII VITL*
157 GRAND ST., 

BROOKLYN, N. YKIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA 
JOSEPH LIPMAN. M. D.

Specialitsas Moteriškų Ilgų 
314 E. 5$th St., New York, N. Y.

OFISO VALANDOS:
Iki 10 vai. ryte; nuo 1 iki 2 vai. p« 
piet ir nuo 7 iki 8 vai. vakare;

Nedėliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs liti- 

name ir pasakome vi as ligas ir pa* 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusiems li
goniams parūpiname vietų, kol gydo
si. Reikalui esant, kreipkitės, m«>e 
apžiūrėsime ir duosime prietelišką ro
dą. Patarnavimas visai pigus. Neuž
mirškit* mano antrašo.

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

Kalbame lietuviškai.

Būk Muzikantas arba Giedorius 
tai visiems patiksi. Išsimokini
mas ’’Notif” (gaidų) ant visokių 
įstrumentų lietuviškoj kalboj 8 
lekcijos be mokytojo kuris yma 
50c. už 1. lekciją. Visokių notų 
Knyga $1.50 parduodu už 1.00

G. A..BARON AS, 
McKees Rocks. Pa.

>ei»e>exM»ei»<9.«>»eea»€

Akušerka
PabftlKU.il kuroq Woman* Medical 

College, tUdtlinore, Md.
Panekm!rural atlieka savo darbą Prie 

Rimdymo. ta!pari suteikia visokia* rodą* ir 
Dftfrelbft lavairioae moterų Hiro»«.

F. Stropiene,tup^.V.‘.‘.’1
SO. OO8TTON. 1MLA.88.

KODĖL NES1GARSITI “LAI- 
SVEJE”, jeigu NAUDA YRA i J

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, ILL.

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

1421 Lincoln St., Waukegan, 
Protokc. 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, 
III.

St. Bučis, 1408 So. Park Ave.
Waukegan, Ill. 

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

Pagelbininkas J. Werdauskia. <
Susirinkimai ..tsibūna kas ti.-Ma 

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

AR NUSTOJOTI BVHKAT4 U PRIMABTIIB LIMB. 
Dieia pi dieiai, mitą. •* 
■žaifmi gydymu lergaičių fanai*. 
Prraiitatykit. aai, kiek ai Hnr- 
džiai, kiek palinkemiiai gyveaim*. 
Jeigi jimia gyvenimai (ktriji var
tojant visokiai gyduolei Ir JiiHaMa 
molat blogiai, tuomet, 
laikdamaa, kreipkis 
prastinti daktarą ir 

DR. LEONARD 
Jis jums be pinigą

II
Šife.

aieka 
paa gerai an 
specialistą 
LANDES

kina apie ligą. Gydai per 21 matą 
visokia* llgaa ■■ didžiausiomis pa- 
sekmimla, kaip tai: nusilpnėjimą, il
si kritimą kraijo, pilvą, iirdieo, plaa-

Dil gydymo nervų ir lytiškų ligų 
tiria visiem® gerai žinomų elektrišką 
apartų ir X-apindiliai, per karių 
matyt kiaurai kūną. Ne kiekvienas 
daktaras turi tokiu* aparatus, dil to, 
kad labai brangus. Chemiikaa ilty- 
rinijimaa ilapimo. Neatidlliokita 
ant rytojam, bet t sėjau ateikite paa

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

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

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

140 EAST 22 ST,N

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DR-STĖS VIRŠININKŲ ADRESAI.

ELIZABETH, N. J.
Pirm. S. J. Liutkus, 211 First St.
Pirm. Pagelb. V. Budriukė,

108 Inslee Place,
Nutarimų raštininkas: S. Morkis, 

79 Bond Street, 
Turtu rašt. P. Kardokas.

’ 220 Court St.
Iždininkas: J. Yužapaitis, 

234 Clark PI. .
Iždo globėjai: E. Makutienienė, 

149 Clark PI.
D. Grigutis,

122 Pino st.
Maršalka B. Budrius

240 Second St.
Draugai ir draugės, kurie dar ne

turite organo ir nepridavėt savo ant
rašų, malonėkit tuojaus prisiųsti. 
Męs išsiuntinėjome laiškus ir j kitus 
musų draugus, o atsakymo dar ne
gavome. Taigi meldžiu tuojaus duo- 
ti atsakymą.
LIETUVIŲ BROLIŲ DRAUGIJOS 

VALDYBOS ADRESAI. 
RACINE, W1S.

Pirmininkas J Vasilaitis,
1021 141 Sall St.,

Vice pirmininkas P. Sadula,
824 Jackson St.,

Nutarimų sekrt. G. K. Budria, 
1915 Jav Eye See Ave.

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

Iždininkas N. Vaitiekūnas,
931 Walnut St.,

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

LAISVĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTE 
COLLINSVILLE, ILU VALDYBAI 

Pirmininkas J. čebenauskas
420 So. Chestnut St.

Collinsville, IIL 
Pirm. pagelbininkae P. Papeiki, 
424 So. Chestnut St., Collinsville, HL 
Nutarimų raštininkas A. Dzidollkaa, 

858 E. Wickliff Ave.,
Collinsville,

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

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

Susirinkimai būna kiekvieno minu
sio 1-mą ir 3-čią nedėldienį, l-m< va
landą po pietų, Sallel eilėj, kimpaa 
E. Main ir N. Morrison Ave. Collix- 
ville, Illinois.

LIET. ŠVIESOS DRAUGYSTE 
ANSONIA. CONN., VIRŠI

NINKŲ ADRESAL 
Pirmininkas A. Murefka,

113 Liberty St., Ansonia, Cssa 
Vice-pirmininkas J. Mockaitls,

P. O. Box 128, Ansonia, Cai*. 
Nutarimų raštin. S. Tiškevičius,

P.’O. Box 176, Ansonia, Ca**« 
Finansų raštininkas P. Ragaišis,

161 N. Mala St., Aaseeia, Cm*.
Iždininkas J. Valaitis,

11 Oak St., Ansonia, Ca**i 
Knygius O. Radzevičiūtė.

264 N. State St., Ansonia, Co**. 
Knygiaus pagelbininkas A. Yakštya,

103 Liberty St., Ansonia, Con*. 
Knygiaus raštininkas P. Labanauskai 

491 Main St., Ansonia, Coni.

PabftlKU.il


giai 9 vai. vakare- Įžanga 
su padėjimu drapanų 25 c. 
ypatai. Yra skiriamos do
vanos, kurie dailiausia

nesmagumų, kadangi būda-j 24 d. rugsėjo buvo susi- 
vojimo darbininkų* unija, 'rinkimas LDLD. 1 kuopos, 
tuo tarpu, atsisakė išeit į Narių atsilankė skaitlingai, 
streiką, o longšormenų ųni- Prie draugystės prisirašė 32

VIETiNESŽINIOS
Del visuotino streiko.

Šį panedėlį galutinai iš
siris visuotino streiko klau-' Kviečia jaunimo komite- 
simas-/Taip praneša “New 
York Call” —streikierių vy-' _________
riausias organas. Pereitą Į

jos pirmininkas kas žįn-ko- nauji nariai ir 2 persikėlė iš 
dėl išvažiavo WashingtonanJ kitų kuopų. Kadangi tūli 
Atsisakė streikuoto ir spau- ■ komitetų nariai nesilanko į 
stuvių darbininkai, kurių u- kuopos susirinkimus, tai į 
nijoj yra 25.000 narių. Aiš-' ju vietą išrinkta nauji. Bro
ku, kad tarpe Federacijos tokolų sekretorium išrink- 
vadovų įvyko kokie tai ne- i tas S. Jurevičius ir iždinin-

gailėtina. ; t:> delegatai į DSDNY. ir
Streiko komitetas skelbia,'Brooklyno Lietuvių Liau- 

kad streikininkų skaičius (dies Mokyklos konferenci- 
siekia apie 180.00. Vistik dar ją.
yra viltis, kad šį panedėlį | Nutarta greitu laiku su- 
dalykai pasitaisys ir unijos i '* "
susitars-

Gana keistas yra žydų ti
ri jų (hebrew trades) elgi
masis. Jos neva išėjo strei- 
kan, kuomet pripuola žydų 
šventė. Jeigu jos ir po šven- sčiii viešų 
tei streikuos, tuomet strei
kas dar gali būti ląimėtas.

rengti agitatyves

LAISVE
nuo aukų rinkimo visą pir
meivišką ir darbininkišką 
visuomenę. Kad užbėgus 
tam už akių šiuomi šaukiam 
draugijų ir kuopų atstovų 
susirinkimą.

Mes norimo, kad lietuvių 
dieną visi lietuviai galėtų

čiausia išsirinkite ir auki 
kolektorius.

Susi rinkimas įvyks 2 va-

> T. M. Lisajus.

Name 
tuviu c

Spalių, Tautiškame 
bus konferencija Lie-

Liaudies Mokyklos-

malonėkite į

retorini malonėsit atsiusti 
nutarimus kas link prisidė
jimo prie šio darbo.

KALPOKAS,
183 Roebling Street,Apkalbėjus “Lietuvių Die

nos” reikalus, nutarta atsi
šaukti prie vietos LFŠ. ko- 
niiteto ir Sąjungos Draugy- 

i reikalu komiteto1
kad kuogreičiausiai butų su- syviško Susivienijimo Ame-

jšaukta pažangesniųjų drau-1 rikoje l-ma kuopa stato
Streikas ant subway, ele-igysčių konferencija apkal- scenoje puikiausį lietuvių 

vated ir gatvekarių eina 'hėjitnui “Liet. Dienos.” i kalboje 4-ių, aktu veikalą: 
gana gerai. Fitzgerald sakoj K, j. L.'“DU BROLIU”.

DIDELIS TEATRAS!!!

kad streikierių skaičius sie-| 
kia 11.000 ir visi laikosi. Su-;
batoje streikieriams išdabn- DRAUGIJOM IR KUOPOM 
ta $55.000, kurie gauta iš ! , Lietuvos Šelpimo Fondo 
Detroito, iš unijos., ofiso, i vietos skyrius ir Didžiojo 
Streikieriai žada drūčiai lai- New Vorko Lietuviškų Dr-

Tio-October, 1,916 m-, McCad: 
din Hall, Berry St., tarpe 
So. 2 ir 3 gatvių, Brooklyn,

Lošime dalyvauja apie ,50
komitetas šiuomi kviečia ant 
25 d- spalių (october) į tau
tišką namą po N r. 101 

i, visų 
kaip'^^^iju ir kuopų delegatus

Kapitalistų spauda sau
kia, kad streikas būk jau ' 
pralaimėtas- Tuo tarpu, to .
dar negalima tvirtint. Vis- |Grandest. Brooklyn 
kas prigulės nuo to, L«.r . C J.‘ * i 2
nutars unijų atstovai šį pa- i susirinkimą apkalbėjimui 
nedėlį. Unijų atstovų mitin- klausimo apie aukų rinkimą

Tikietus pirkite išanksto, 
ypač tie, kurie dar nematėt, 
kad nereikėtų antrą kartą 
grįžti namo nepamačius to
kio puikaus veikalo, nes pir
mą kartą lošiant daug žmo-

y as atsibus Beethoven svet.
Švariausia pasielgė b ra 

vorų darbininkų unija. J 
tuoj prisidėjo prie streiko. 
Kad taip puikiai visos 
jos butų pasielgusio^,

Kaip žinote, 1 d. lapkričio nebuvo jau tikietų.
Nesivėlinkit! Pradžia 

punktuališkai 8 vai. vakare.

buvęs laimėtas.

uni- 
tuo- 
butu

Yonkers, N. J. —■ Musų 
mieste darbai eina gerai, tū
lose dirbtuvėse trūksta dar-

re kaipo lietuvių dieną, ku
rioj visoje Amerikoje bus 
renkamos aukos nukentėju
siai nuo karės Lietuvai. rFo^i 
diena priklauso ne^ktlfiai |bininkų- Bosai prašo darbi-
bent lietuvių partijai, bet rinkus atvesti bedarbių, bet 
visiems lietuviams. Tuo ta r- pastarųjų veik nėra. Atva- 
pu tūlos musų partijos nori žiavus iš kitur taipgi darbąbos ant gatvės LSS. 19 kuo-

vo partijų diena ir atstumti.lis. Žmonių susirinko nema
žai. Viskas pavyko labai 
gerai. Smitho bylos vedimui 
aukų surinkta $4.47.

J. M. Yonkcrietis

KOMITETAS.

ant gatvės, kampas Grand 
ir Roebling st., LSS- 19 kuo
pos. Kviečiame visus vietos 
ir apielinkiu lietuvius atsi
lankyti.

iMBgtJHWPWMKM] ■ J

Duodame lengviausiu hudu 
UŽSIDIRBT PINIGŲ 

ir ingiti geru daiktų be mokslo ir jokio prisirengimo kiekvienam at- , 
s’šaukusiams, be skirtumo lyties. Rašykite tuojaus pas: 

INTERNATIONAL NOVELTY CO.
1154 Lincoln Avenue, Utica, N. Y.

27 d. rugsėjo, kampas 
Grand ir New Grand st., 
buvo prakalbos anglų sočia-1 
libtų partijos. Žmonių susi
rinko nemažas būrelis.

a

Visi, kurie nešioja

MANHATTAN Skrybėlės
3 d. spalių, Tautiškame 

Name, bus susirinkimas L- Į 
K. P. draugystės 1 kuopos. 
Visi draugai malonėkite at
silankyti, nes turime daug 1 
svarbių reikalų. Taipgi atsi
veskite ir naujų draugų I 

• prie draugystės'prisirašyti. ’ 
Sekrt. J. Purenęs. I

yra persitikrinę, kad jos yra geriausios.
Visi žino, kad kainos, ant visų reikmenų yra pa

kilusios, bet męs pripirkom rudenio tąvoro keliais 
mėnesiai atgal kol kainos nebuvo pakilusios. Todėl, 
jeigu pirksi skrybėlės iš

MANHATTAN HATS KRAUTUVIŲ
230 GRAND ST.,

arti Driggs avenue, 
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Apšvietos Drau
gija rengia prakalbas Tau
tiškame Name, 10 d. spalio- 
Oct-, Pradžia 8 vai. vakare. 
Kalbės drg. J. Jukelis. Kvie
čiame visus, nes svarbių da
lykų išgirsite.

PRAKALBOS.

479 GRAND ST., 
arti Union avenue.

BROOKLYN, N. Y.

5-tas Metinis Balius.
Rengia Brooklyno Jauni

mas Subatoje, 7-tą spalio- 
Oct., Tautiškame Name, 101 
•103 Grand st, Pradėję ly-4

PAJ1ESK0JIMAI

PARDAVIMAI llth St.,
NEW YORK 

Cor. Ave. B.
PARSIDUODA SALDINAS 

su praparte ,arba tik biznio vieta pui
ki, apgyventa lietuviais. Pardavimo 
priežastį ir informacijas galite gaut ' 
per laiškų pas:

Petras Grušas,
’;()3 Walnut Sir , Newark, N. J. 
78—79.

Kiekvieną p..n. n-vingą pn- 
imajntt kuograziausiai ir vi
sados. Tikra lietuviška užei-

Tel. Orchard 3716.

MIK. KARUKŠTIS
— C * r K —

gyvena

N. J.

JOHN K t i.lioK Savininkai
291 \\>the Ave., ('or. So. 1 it. 

BROOKLYN, N. Y.
Tel 271 Greenpoint.

V

į

1 Pajieškau Vinco Simanavičiaus ir 
Onos Galiniutes. Simanavičius pir
miau gyveno Philadelphia, Pa.

Abudu Suvalkų gub., Vilkaviškio 
pavieto, Alvitu parapijos. Meldžiu at
sišaukti.

A. Mockevičia, 
‘P. O. Box 105, Taylor Spring*, III.

KAS ŽINOTE A. Pečiulio 
malonėkit man pranešti. Jis 
Brooklyn, N. Y.

J. Shimansky,
103 Wallace St., Newark,

Pajieškau pažįstamų Topilės ir ()- 
nos Liutkaičiukių, Suvalkų gub., Do- 
bilių kaimo. Meldžiu atsišaukti arba 
kas žino pranešti.

A. Marčiuloinis.
176 Gertrude St., Akron, Ohio

Pranešimas visų žiniai.
Męs parduodame ir perkame viso

kios rūšies BIZNIUS po visa^ dalis 
Amerikos. Jeigu nori pirkti bent ko
ki biznį arba j| parduot,* tai visuo- 

| met kreipkitės ypatiškai arba laišku, 
i Norėdamas parduot biznį, parašyk, 
• koks biznis yra, kaip seniai išdirbtas ; 
i ir už kokią kainą norėtum parduot 
Norėdamas pirkti, paminėk, kokiam 
mieste nori, kokį.biziij ir kiek maž
daug galėtum įiu-šli pinigų. Taip pat ■ 
męs išpildotne visokias aplikacijas ir 
paduodame visokias provas goriau
siems advokatams, kaip legališkas.

j taip ir kriminališkns. Tain-pat ei- 
| name už porkalbėtoją visokiuose rei
kaluose. Visus augšėlau paminėtus i 
dalykus, męs atliekame teisingai ir ' 
sąžiniškai. Reikale visuomet kreipki
tės pas

M.WALLAS IR J. BUSI! 
.119 Gr;Wid St.. Brooklyn,

REIKALINGAS PUSININKAS. | 
Arba parsiduoda drapanų krautuvė vy- 
ri.-kų ir moteriškų, labai gražioje 
virtoj, tai-]> lietuvių ir lenkų. Biznis 
išdirbtas, šiame miestely i yra apie »> 
tūkstančiai lietuviu ir tiek pat len
kų. Priežastis pardavimo —einu i 
kilų biznį. Atsišauki!,:

S. Tataronis,
88 B. Lawrence str. I^iwrence, Mass.
78—80. e

GERA PROGA PIRKTI!
Waterbury—Naugatuck, parsiduo

da farma graži ir pigi. 22 akrai su 
triobomis, hanė su steibeliu ir višti- 
ninkas. 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 tik randasi. Mano locna far
ma, nėra jokių klinčių. Arti miestas 
Naugatuck, Conn. Parsiduoda už $!,-• 
200. galima pirkti už $500, kita da
lis ant mortgičiaus. Dėlei platesnių 
žinių kreipkitės šiuo adresu:- ,

F. ADOMAITIS,
38 So. Riverside St., Waterbury, Ct. 

________________________________76—-82.

PARSIDUODA Fotogra-' 
fijų Galerija. Visiem pa
rankiausioj vietoj, apgyven
ta lietuviais ir lenkais. Už I 
prieinamą kaina.

499 Grand st.,
kampas Union Avenue, 1

, i K’*
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VISADOS PILNAI BUSI UŽ
GANĖDINTAS. JEIGU PIRKSI

FORNICIUS

I
 J .'3^

‘.Jonas MATHUS
: GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS
» IR ŠVARIAUSIAS SALIŪ- 
i N AS VISAM SO.

1 BOSTONE.

^mai ir užkandžiai. Patam avi-J1
’ mas prielankus. Atsilankykite, 4 
; o persitikrinsite. 5JONAS MATHUS !

(Lietuvis Savininkas) d*
■<42-~344 W. Broadway?

So. Boston, Maa®. Į
(Dešimts žingsnių nuo Lietuvių^ 
Labdaryst'-' Draufrij.ij namo), t

«

JOHN KULBOK CAFE
Didelis hot^lis, gera vieta pa

keleivingiems, kambar* i įtai
syti pagal htiają madą, ir risi 
busit už.gan"’ • 'r

Juozas Garšva
GRABORIUS (Undertaker)

AH į> Ui

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS.
■ Isbalsamuoju ir laidoju numirusi*! 

ant visokių kapinių. '
I Parsamdau Automobilius ir Karta- 

Ves»!ijoms, Krikštynoms ir Šiaip 
, pasivažinėjimams.

Ofisai;
’144 N. 51h St.. 264 FRONT ST.
i Brooklyn. N. Y. C. Brooklyn, N. Y.
( Tel. 2320 Greenpoint

Telephone 7867 Maia

77—80.

.e»n>— ■ ■■

M

Maliauską ir Vidžiūną.

Kepa geriausią duoną iš 
Cystų ruginių miltų. 
Teipat mes kepame ge
riausiu* keiksus veseli- 
jorns ir kitokiems poky
liams *.*»*«*

Ture latni kokj nors užsa
kymą ir norėdami valgyti 
gerą, skanią, puikiai pa
daryti duoną, tai visados 
kreipkitės j mus. Duoną 
siunčiame ir kitą miestą.

F. MXSIULEV1CIUS ir SUNAl, Savininkai.
209 BEDF033 AVĖ. (Tel. 2376 Greenpoint) BROOKLYN, N. Y,

Musų kainos daug žeme
snes, negu kur kitur

DUODAM ANT LENGVŲ
IŠMOK ESČIŲ

po $1.00 savaitei

pa- 
užsisa- 

kad ank-

JWDWfflECQ
•687CoAX^* ’

. Cor. HU ’r ST. I
BROOKLYN N.Y. ’■' - , y

1 TQ

■A,

ank4».

.*ą4į

co
co

O tn

iJ

triūsą, kad IŠ 
Mtoa (atai km 
būtų atgani- 
riinti na iia«- 
tai, kat ttka- 
■ nftčlfcl liiMonią 

hr Irutį.

PERIOD SUITE

nį < ’

Kodil Br»- 
tklyniečial ««- 
,all turit, kai 
lenu patinka 
r reikalinga.

Jlfiią tarpi 
yienintili tė
ti! u fcrantnvS

Aimtai koitnm erių ii vl«v 
kraštų ir tautų, išmokėdan 
$1.00 ar S2.00 i savaitę, paai 
lieka tikrai* savininkai* Ka
riauta daiktą.

198-200 Grand St.,
Tarpi Driggs ,ir Bedford Avinaei. Brooklya, N. Y,

Telephone 2371 Greenpoint

lllįf
■J'į

ĮSITeMYK!
Dabar geriausias ir 

Tankiausias laikas 
kyt siutą, todėl 
ščiau duotas u: 
kriaušius turi laiTčą jį gerai 
pritaikinti, antra dabar ga
lima pasirinkti geriausią 
materiją ir gražiausios ma
dos. Kas pirmiau ateis, tas 
gaus naujausios ma-

mirsk adreso.
SCHNEIDER BROS.

236 Grand St. arti Driggs 
avenue, Brooklyn; N. Y.

Atminkit! Kiekvienas at
ėjęs bus užganėdintas ir 
priimtas kaipo sęna'S drau
gas.

■■■!>!■ IĮ—!I ■ —

V

Macys & Marčia Furngure Co

J

1 ©P..CfKt(§ 
musų skrybėlės yra pa-.

tai gali būti tikras, kad 
gausi geriausios rūšies ta- 
vorą už senąją kainą.

Pirm pirkimo gali prisi 
žiūrėti į musų krautuvių 
langus ir persitikrinsi, kad 
rinktos mados ir spalvos ir daug didesnis pasirin 
kimas negu kur kitur.

SPORTING CAFE 
Puikiausia ir švariausia

Užeikit ir persitikrinkite
442 Grand St., 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone Stagg 3534.

p -* <v

Jei nori, kad gerai Išro
dyt um, pirk skrybėles, marš
kinius ir visus apredalus pa* 

K. LIUTKŲ.
Apie gerumą tavoro Ir tei

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

K. LIUTKUS
131 GRAND ST„ 

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

SUČĖDYK PINIGUS

Pirniaa Lietuviškas

RESTAURANTAS

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

Aiiicžius Grinkevičias
2 HOPE ST., lėor. Roebling Si 

BROOKLYN. N. Y.

BjaurlauaiM* dantq
RU8t*bdom*» antsyk. IŠTRAU
KIMAS dantie* atliekama* ba 
mažiausio , ikausmo. Art i etiš
kas "bridge” ir "plate” darbai 
atliekama* mano modemiška
me ofiae už prieinamą kainą.

DR. J. LIEBERMAN
DENTIST AS

.108—410 So. 2nd SU 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 8020.
Kalbame Lietuviškai, Lenkiškai

AR NOR! VALGYT GERĄ DUONĄ? ?S,OKU JSVk*

i GARSAS Geriausia KEPTUVE




