
Tegul kiekvienas musų

cialistiškos spaudos.

skaitytojas būna agentu so-
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Kiekviena moteris ir mer
gina tegul rašosi prie Lie
tuvos Moterų Progresyvio 
Susivienijimo.
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Artinasi kaledos -didinasi vargai ir bėdos
centus, o trustai — kompa
nijos (Sheffield Farms — 
Slamson Decker Comp.? 
Condensed Milk Comp. ir 
tt.) parduoda kvortą pieno 
New Yorke, Rochestery, 
Buffalo, Clevelande, — už 9 
ar 10 centų. Vadinasi, pieno 
trustas pelno ant kiekvie
nos pieno kvortos mažiau
sia penkis centus.

Juk tai nesvietiškas žmo-

republikonų ar demokratų,

Amerikos žmonėms atei
na sunkus laikai. Maisto 
produktai nesvietiškai ima 
brangti. Pabrango duona, 
mėsa, kiaušiniai, o šiomis 
dienomis pabrango įvairus 
raišiai. Pabrango ir pienas.

Kas bus, kur mes einame?
•Prakeikti trustai užsisėdo 

ant Amerikos žmonių nu
garos. Kviečių trustas, pieno 
trustas, mėsos trustas ap
žiojo rinkas, kontroliuoja nių aplupimas. Jeigu musų 
kainas ir, kontroliuodami miestų ir valstijų valdžios 
jąs, veda darbo žmones sta- butų socialistų rankose, o ne 
Šiai prie bado.

Duonos bakanėlis veik vi- tuomet patįs miestai ar val
goj Amerikoj pašoko nuo stijos pasirūpintų pristatyti 
5 centų, iki 6. Geresnioji pieną koštumieriams. Tuo- 
Bostono duona kaštuoja jau met trusto ragai butų ąplau- 
8 centus. žyti, pienas atpigtų,

New Yorkas, New Yorko geriau ir suvartotajam 
žmonės ir kūdikiai jau farmeriam. 
veik be pieno. Kvorta pieno, 
jau parsiduoda po 12-14 
centų. Farmeriai pieninin
kai susiorganizavo ir parei
kalavo nuo pieno trusto, ku-;2 centų. Chicagoje 
ris jų pieną superka, kad svaras pabrango ant 5 
jiems pakeltų mokestį už tų. Tasai pabrangimas 
perkamąjį pieną. Mat, far-1 dar ir toliau, 
menai gauna ligišiol nuo! Įvairus žalumynai, 
kvortos po 2, daugiausiai 3 čės”, obuoliai, lemonai,

žyti, pienas atpigtų, butų
i ir

Pabrangus duonai ir pie
nui, pabrango jau kiauši
niai. New Yorke tuzinas 
kiaušinių pabrango jau ant 

sviesto 
cen- 

eis

“pi- 
bul-

KRIKŠČIONIŠKI “DAK
TARAI” GALI PRAK

TIKUOTI.
Albany. — Apeliacijų tei

smas nusprendė, kad va
dinamieji krikščioniški dak
tarai (Christian scientists) 
gali praktikuoti New Yor- 
ko valstijoj. Teisės jiems ne
draudžia to. Tie daktarai 
“gydo” žmones ne vaistais, 
bet įvairiais šnabždėjimais 
ir “dievo” žodžiu.

Anglijoj šnekama
Apie taiką

IŠDIDUSIS ALBIONAS
PRADEDA RAMIAU 

ŠNEKĖTI.

vės, cibuliai, tomaitės šimet 
25% brangesni, negu per
nai šiuomi laiku. O šią sa
vaitę visos kainos vėlei pa
šoko. “New York Call” tyri
nėtojas sako, kad tūlos kai
nos pašoks dubeltavai.

Mėsa New Yorke, viduti
niškai imant, pabrango ant
9 centų už svarą, žuvys ant
10 procento; Vištienos sva
ras, kuris spalių mėnesį pe
reitų metų parsidavinėjo po 
21 c. už svarą, dabar kaštuo
ja jau 28 centus.

New Yorko marketų žino
vai sako, kad šią žiemą 
kiaušiniai dasivarys iki 60 
centu už tuziną, v v

Ką darys 
žmonės? Mes

21 ir 22 d. spalių visoj A- 
jmerikoj bus rinkimas aukų 
dėl armėnų. Apie pusė mi- 
liono armėnų, kaip tvirtina
ma, esą visiškai išnaikinta.

Žydai turi tris šelpimo 
fondus, per kuriuos ligišiol 
surinkta daugiau, kaip še
ši milionai dolerių. $1.800. 
000 Išdalinta Rusijos žy
dams, $1,454,00 Lenkijoje, 
$1,650,000 Austrijoje ir apie 
pusę miliono Palestinoje.

Felix Wasburg, visų trijų 
komitetų viršininkas, palei
do į visuomenę atsišaukimą, 
kad ir ateityje ji butų taip 
duosni, kaip ji buvo ligišiol.

Chicagoje
“Vienybė

ŠĮ utarninką mes gavome 
iš Chicagos sekamą telegra
ma:

Chicagoje suiro

darbininkai
sakom — te-
savo likimu,; Chicagoje suiro vienybė 

tegul renkasi į mitingus, te-pietinis centralinis kom’ite- 
gul svarsto apie savo padėji-(tas išsižadėjo savo priimtų 
mą, tegul organizuojasi, te- nutarimų, ite- nutarimų, pasiremdamas 

te-nurodymais iš Wilkes Bar- 
so

cialistus urėdu inkus.
Tuomet miestų ir valstijų 

valdybos žinos, kas reikia 
daryti.

rėš centro.'Vietos progresy
vu lietuviu visuomene rengs 
lietuvių dieną skyrium.

VI METAS.

Londonas, 3 d. spalių. — neseniai vokiečiai ir bulga- 
Rumunų dalis armijos neti- rai buvo užėmę, 
ketai įsiveržė j Bulgariją.1 -------------
Dalis rumunų kariumenės NAUJAS RUSŲ MINISTE- 
persikėlė per upę Dunojų ir KIS.
žymiai pastūmėjo bulgarus 

i atgal. Tuo tarpu palei Do-'nisteriu 
brudje rusų ir rumunų ka-'narys M. Protopopovas, spa- 
riumenė pradėjo daryti vi- liniukas. Niekuo ypatingu 
same fronte smarkias ata- • tasai asmuo nepasižymi. Ko
kas. d,ėl jį paskyrų ministeriu,

Sakoma, kad rumunai no- tuo tarpu, yra didelis sekre- 
ri apsupti Mekenzės armiją, tas.

Kaipo durnos vice-pirmi- 
ninkas, M. Protopopovas,

didelis Amerikos priešas, 
j Terauči pagarsėjo savo ne
lemtais darbais laike gene- 
ralgubernatoriavimo Korė
joj, kurią Japonija pavergė.

Rusijos vidaus dalykų mi- 
paskirtas durnos

Laukiama su Mekenzės ar
mija didelių mušiu.
Reikia pažymėt, kad dalis sykiu su M. Yču ir 

rumunų armijos persikė
lė per Dunojui, tai vokiečių 
ir bulgarų artilerija sunaiki
no visus ant Dunojaus til
tus. Dabar jeigu rumunams 
prisieitų grįžti atgal, tuomet i bejosi su tulu vokiečių dip- 
jie atsidurtų labai blogam I

KADA KARĖ BAIGSIS?
Į šį klausimą stengiasi at

sakyti profesorius Miguli- 
Inas (žinomas dešinysis) ru
sų laikrašty “N. Ekono- 
mist”. “Buvusis rusų užsie
niu reikalu ministeris, rašai 
Migulinas, pasakojo, kad ši
ta karė pasibaigs šį rude
nį, lapkričio mėn. Prancūzų 
prezidentas savo atsišauki
me į kareivius tikrina juos, 
kad jie galėsią ateinančias 

t Kalėdas sutikti jau savo na
muose. Vilgelmas džiugina 
savuosius, kad karė būtinai l

ARMĖNŲ IR ŽYDŲ ŠEL
PIMAS.

Ligi šiol amerikiečiai dau
giausiai sušelpė Belgiją. Da
bar jie rengiasi atkreipti 
didžiausią atydą į armėnų

Washingtone susitvėrė ko
mitetas, kuris atspauzdino 
knygą apie begalo sunkų ar
mėnų padėjimą. Ta khyga 
bus išsiuntinėta 120.000 ku
nigų ir įvairioms labdarių 
organizacijoms.

~ „ Manoma greitu laiku
riaus, pakol Vokietija nebus |rjnkti 5 milįOnus dolerių

lt. KARUŽA SVAJOJA A- 
PIE DIENRAŠTĮ.

Nepasisekus pienui įkurti 
tautišką dienraštį Chicago j,! 
tautininkai atkreipė savo a- 
kį į rytus. Eina paskalos, 
kad Karuža su Povilaika no
ri įsteigti dienraštį Water
bury, Conn.

Plačiau apie tai sekančia
me “Laisvės” numery.

kitais 
durnos ir tarybos nariais 
apkeliavo Angliją, Franciją 
ir Italiją. Londone jisai ap
lankė lietuvišką parapiją. 
Švedijoj, grįžtant namo, kai-

lomatu, kuris taikėsi prikal- 
padėjime, nes negalėtų per hint Protopopovą prie tai- pasibaigs iki 1917 metų Ve- 
tn |<os su Vokietija. lykų. Nesenai žuvęs lordas

Vokiečių laikraščiai, pra- Kitčeneras sakydavo, kad 
nešdami apie Protopopovo karė užsitęs trejus metus, 
paskyrimą ministeriu, sako,it. y. spėjo, jis pasibaigsiąs 
kad pbr paskutinius 10 mė- 1917 m. jr tt” Spėjimų, pa

iso. Iš Berlyno praneša, kad nėšių mainosi jau penktas sak M., buvę daug, bet jie
jlygumose palei upę Strigle 1 Rusijos vidaus dalykų mini- nieko negelbsti, ir karės
teutonai laimėję. steris. Tatai reiškia dideli i gaisras vis plečiąsis ir ple-

Dunojų pereiti.
Transilvanijoj, kaip pra

neša iš Bucharesto ii1 Vien
uos, rumunai laimėjo abie
juose upės Kūlei pakraščiuo-

lykų. Nesenai žuvęs lordas
l kad

Vokiečių generalis štabas' politikos nepartyvumą.
• praneša, kad palei Dobrwd-| Protopopovui. palikus vi- 

^ije visos rusų ir rumunų at- daus dalykų ministeriu nė-
ra ko nei mislyti apie 'per
mainą politikos pakraipoje. 
Žinoma, viskas liksis senovi
škai.

Neseniai “Laisvėje” buvo 
pranešta apie prakalbą An
glijos ministerio Lloyd 
George. Tasai ministeris pa
sakė, kad Anglija tol ka-

NAUJA. RUSŲ OFENSY- muštų ir sužeistų.

su- 
pa-CTREIKAS VIRŠUTINIAM r Ci,/ 7 L r a “ |rmKU ° mmonus aoierių į * NEW YORKE pai klupdyta ant kelių. Apie geldai nukentėjusių nuo ka

taiką jisai nei girdėt nenorė-

VA.
Rusai vėlei pradėjo ofen- 

syvą ties Lvovu. Dabar jų 
kariumenė gręsia stambiam 
gelžkelių ./centrui Bžęzany.

Apie tą naują rusų ofen- 
syvą rašoma labai mažai.

akos esą atmuštos ir rumu
nų įsiveržimas į Bulgariją 
tuojaus busiąs sulaikytas.

Pakraščiuose upės Stru
ma britai atmušė visas bul
garų kontratakas. Trįs bul
garų batalionai turėjo bėg
ti, palikdami daugybes už- 

. j jos ministeriu pirmininko
Iš Londono praneša, būk’vietos rezignavo grafas 

Mekenzės armija, bijodama'Okuma. Visi ministeriu ka- 
rumunų apsupimo, skubiai 
pradėjus trauktis atgal. 
Taipgi esąs išleistas įsaky
mas apleisti tvirtoves Silis- 
trija ir Turtukaną,

REZIGNAVO GRAFAS 
OKUMA.

Dėlei senatvės iš Japom-

bineto nariai įteikė impera
toriui savo rezignacijas.

Imperatorius pavedė su
tverti naują kabinetą baro-

kurias)imi Terauči, kuris yra gana

i negelbsti, ir karės 
'gaisras vis plečiąsis ir ple- 
jciąsis. Jo supratimu, žino- 
iiua, laimėsią sąjungininkai, 
bet tai reikalaują dar dide
lio jėgų įtempimo. Žinio
mis, kad priešininkai jau 
suvis nusilpo, nesą ko tokė- 
ti. Tiesa, priešininkas e- 
sąs apsilpęs, bet dar toli 
gražu nenuveiktas.. Jis tu
rįs dar ir maisto, ir stiprių 
pozicijų, iš kurių nelengva 
esą jį išmušti, ir gerų gink
lų, ir narsios kariuomenės. 
Vienu žodžiu, Migulino su- 
pratimu ,nėra ko perdaug 
|džiaugties dabartiniais atsi
tikimais ir tikėties, kad ka
rė tuoj pasibaigs: ji gali 
dar labai ilgai užsitęsti.

Viršutinėj daly New Yor- jo. 
ko valstijos prasidėjo gat- 
vekarių streikas. Karai vi-pijus kitokių balsų. Mato- 
sai nevaikščioja tarpe Alba- mai, jog jau ir ten L„. 
ny, Troy, Green Island 
Watervliet.

Dabar gi ateina iš Ang-

mai, jog jau ir ten karė 
i-r pabodo, ir netikima į laimė- 

Ijimą. Štai, žymusis pirmei- 
|Vių organas “The Manches- 
I ter Guardian” rašo didelį 

J 10 VALANDŲ Iš CHICA- straipsnį prieš Lloyd Ge- 
GOS I NEW YORKĄ.
Orlaivininkas

Carlstrom žada lėkti orlai
viu iš Chicagos į New Yor- 
ką ir savo kelionę atlikti į 
10 valandų. Lėksiąs nesus
todamas.

Gabensiąs kiek pačtos.

PAKILS IR ANGLIŲ 
KAINA.

“Coal Trade Journal” pra
neša, kad anglių kaina tuo- 
jaus pakils.

org’o prakalbą. Iš straipsnio 
Viktoras aiškiai matosi, kad jo redak- 

itoriai nori taikos.
Kitas žymus anglas, didi

kas John Bryce,’buvęs Bri
tanijos ambasadorius Ame
rikoje, viešai pasakė, kad 
jau gana neapykantos. Da
bar, esą, ne laikas kalbėti a- 
pie revanšą (atkeršyjimą). 
Tautos negali gyventi amži
noje neapykantoje.

Šie balsai parodo, kad tai
kos karveliai greitai bus pa
leisti nuo Nojaus Uiyo-

TAUTININKŲ PRAKAIz- 
BOS NEPASISEKĖ.

Pereitoj subatoj įvykusios 
tautininkų prakalbos Mc. 
Caddin Hali nepasisekė, 
nors ir buvo garsinta, kad 
kalbės p. Yčas. Žmonių su
sirinko apie 160. Aukų su
rinkta $60.00. Kalbėjo 
tos kalbėtojai. Nekųrie 
jų išplūdo socialistus 
lietuvių dienos.

vie-
• v 
1S

dėl

TURKAI MOKINASI 
VOKIETIJOJ.

. Konstantinopolis. — 200 
jaunų turkų nuvyko Vokie
tijon— į augštąsias mokyk
las. Vieni jų mokinsis inži
nieriais, kiti daktarais, treti 
žurnalistais ir taip toliau.
Turkai vis labiau susigimi

niuoja su Vokietija. _

rės armėnu.

M

Artisto Coffino piešinys, perstatąs nepaprastą anglų išmislą, naują karės įrankį, kurį vadina “sauszemio laivu.” Tasai gigantiškas pa* 
daras apveikia visas kliūtis ir skina sau kelią per didžiausias sunkenybes. Anglams tai didelė pagelba.
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Laikraščiu ir Gyvenimo Apžvalga

“Let George do d” 
Tegul Jurgiai darbą pa-

Primenam Lietuvių Socia
listų Sąjungos kuopoms, kad 
los paremtų Latvių Federa
cijos sumanymą šaukti S. P. 
konvenciją 1917 metais.

Neužmirškite.

pmo Lietuvių Amerikoje 
bosai į to susivienijimo dar
bininkus socialistus.

Tie musų draugai naba- 
. gai dirba, triūsia, nariu gau

do, skelbimų kalendoriui įie
ško.

Bet kada ateina bankieta- 
vojimo ir “augštosios” poli
tikos laikai, tuomet balsą 
kelia Strimaitis, šliupas, 
šalčius!

Šalčius jau atvirai ir prie 
kiekvienos progos sako, kad 
SLA. “musu”. Karuža sako

užreiškė, kad SLA. — tai 
iųjū-

O “Tėvynė” tyli, vadinasi, 
nutinka.

Yra kairiųjų ir kairiųjų. 
Yra įvairios rųšies kairiųjų. 
Padėkime, latvių “Strahd- 
neeks”, kairysis par excel
lence, vadina draugą M 
Hillquita socialpatriotu, o- 
portunistu.

Tuo tarpu, “New Yorker 
Volkszeitung,” nuosekliųjųi 
marksistų laikraštis, vadina 
musų draugą M. Hillquitą 
"vienu iš geriausių musų 
draugų” ir nuolat agituoja 
už jį, kaipo musų atstovą į 
kongresą iš 20 kongresinio 
distrikto New Yorke.

Yra. vadinasi, įvairios 
lūšies kairiųjų.

Jauni vyrai nesi rašo 
Vilijon ir laivynam nors jiem 
siūlo pinigą, peilį ir greitą 
karjerą Į viršūnes.

Generolui Leonardui 
VVood’ui atėjo į galvą se
kanti mintis: o kad taip 
paėmus m&dą iš Anglijos, 
fenais kiekvienas pulkas tu
ri vardą kokio nors miesto, 
kokios pors apygardos. 
Kiekvieno miesto ir kiekvie
nos apygardos žmonės mie
liau rašosi Į savo pulką, ku- 

. r jo vardas jiems yra savas.
Dabar Amerikos kariu- 

menės pulkai numeruoti. 
Numeris nieko nesako, bet 
jeigu, padėkime, musų ar
mijoj butų 
Musketeers”, 
Bombardies”
Skeeters,” tuomet prie 
pulkų jaunimas liptų, 
bitės prie medaus

Toks tai pienas generolo 
Wood’o. Na, jau turbūt, 
gražumu nepriprašys jauni
mo kariumenėn. Nebent 
prievarta.

ar-

“Manhattan
“B rooklyn 

Jersey 
tų 

kaip

ar

“Šią valandą patiems 
laikraščiams butų per- * 
daug netik aprašinėti ne
žmoniškus Bylotos dar
bus, bet dargi užleisti ei
lutę, kurioje tilptų Bulo
tos vardas.”
Kur gi taip rašoma?
Ogi “caro pasiuntinio”, M. 

Yčo organe, “Lietuvių Bal
se”.

-Oi degintų 
spirgintų ant
giau kaip anuomet 
kai spirgino tos 
žmones, prie kurios 
ii pats Yčas.

jie Bulotą, 
laužo neblo- 

katali- 
tikybos 
priguli

i

pa- 
kito-

’? ■ “K f

u

LAISVE
administracijos turėtų imti 
popierą iš vienos kurios 
bent vietos, tuomet popiera 
pigiau atsieitų. Redaktoriai 
turėtų tarties opesniais par
tijos ir šalies gyvenimo rei-

Skilimas Reichstago Ta sriovė gana smarkiai kri
tikuoja viduriečius (mažu
mą). Ji agituoja ir už tai, ?•Socialdemokratų Frakcijoj. kad nariai liautųsi mokėję 
mokesčius į senąsias parti
jos organizacijas

į

“Karė yra tąsa tos 
čios politikos, tiktai 
kiomis priemonėmis.” — pa

l

rašytojas.
“Naujienos” pilnai sutik- 

damos su šia nuomone, nuo 
savęs dadeda:

“Jeigu valstybė varo iš
naudojimo ir užgrobimo 
politiką, tai ir karę ji ve-

bimo tikslais.
Tiktai maži 

gali tikėti, kad 
rios Europos 
dabar kariauja
laisvę ir demokratijos tei-

kūdikiai 
bent ku- 
valstybės 
už tautu €

pe tų “mažų kūdikių” yra 
gan didelis Europos socia
listu skaičius, kurie nuo 
karės prasidėjimo skelbia 
neparausdami, kad jie ka
riauja už “tautų laisvę ir 
demokratijos teises ”. Tokių 
socialistų yra labai daug 
Francijoj, Austrijoj, Vokie
tijoj ir Rusijoj. Ir su jais 
reikia kovoti.

JAUNASIS šLIUPUKAS 
“DARBUOJASI”.

šliupas išsiaugino sau ge
rą sūnų, kuris tęs tėvo dar-

Šiuo tarpu tasai garsusis 
sūnūs dar garsesnio tėvo 
važinėja sd prakalbomis po 
Illinoisa ir Indiana.

Laike savo prakalbos 
Terre Houte, Ind., jisai iš-

sus soc. laikraščių redakto
rius.

'Tuoj po Šliupuko prakal
bai atvyko A. Bulota ir Že
maitė parinkti aukų Lietu
vos šelpimo Fondui- Ka
dangi žmonės buvo labai su- 
demoralizuoti, tai aukų su
rinkta labai nedaug,

Smagu Šliupų šeimynai, 
kad išplėšė alkaniems 
kąsnius duonos.

OKLAHOMOJ.
Ligi užpereitų metų 

lahoma valdė 
valdė taip,

kelis

Ok- 
(lemo k ratai, 

kaip norėjo

siarauti. Oklahoma buvo jų 
nuosavybėje.

Bet štai atėjo socialistai, 
atėjo mažasis “Appeal to 
Reason” ir prabilo į nuvar
gusių farmerių minias. Pra
sidėjo puiki soc. agitacija ir 
pereitą rudenį į Oklahomos 
legislaturą nuėjo šeši socia-

Principų nepaisoma.
Pažiūrėkime, kas tankiai 

iš to išeina.
San Francisco gyvuoja Su

sivienijimo Lietuvių Ameri
koje kuopa, Neseniai ta kuo
pa paskyrė iš savo iždo ke
liolika doleriu socialistiškos 
“Naujosios Gadynės” nau
dai. Sekantis tos kuopos 
žingsnis buvo paskyrimas 
kankinių fondan $5.00.

Rodosi, politiška kuopos 
fizionomija pilnai paaiškė-

čas ir Žilinskas ir 
ką parėmusi

kuopos fizionomija
Bet... atvyko į San Fran

cisco pp. Y 
kuopa, tik
‘ Naują Gadynę”, parėmusi
socialistišką da-rbą, galvo
trūkčiais daro saltomortale 
ir remia klerikališka darba.

Kame kęnsekvencija, ka
me liogika, kame nusistovė
jo mas? Išrodo, kad žmonės 
\ įsai neturi nugarkaulių ir 
kad jau kurion pusėn link
sta, tai linksta.

Tokiu atsitikimu 
gyvenime gana daug.

Neseniai mes matėm, kaip 
tūli musų draugai socialistai 
iš Shenandoah, Pa., kurie 
daug pasidarbavo musų idė
jai, kaip tie verstiniai karve 
liai nusivertė su Šimkum į 
1 ietuvos atbudavojimo mei
sterius. Ir tai padarė akių 
I lotu, su nieku nesusitarę,

musuv

VOKIEČIŲ PATRIOTŲ 
PLENAI.

Airija visuomet buvo di
delio skurdo kraštu. Tik pa
staraisiais metais, 
prieš karę, airiai 
gaivinties.

Bet atėjo karė, 
savaitėje, šiais metais, kilo 
revoliucija. Daug airių re
voliucionierių tapo' sušau
dyta, o dar daugiau į ka
lėjimus pakliuvo. Tų revo
liucijos aukų šeimynos atsi
dūrė labai sunkiame padėji
me-

Amerikos airiai pagarsi
no kolektas, įsteigė fondą. 
Nusiuntė savo pasiuntinius 
Airijon kurių keliūtos ang
lų valdžia neįsileido 
jo n. Visi jie surinko 
giau, kaip $30.000 ir tai la
bai umu laiku.-

Spalių 14 d. prasidės New 
Yorko Madison Square 
garden didieji f erai airių 
naudai. Fėrai tęsis iki 22 d. 
sp. Mes norime pabriežti, 
kad foruose ak lyriškiausia 
dalyvauja vokiečiai patrio
tai- Veik visų New Yorko 
vokiškų dienraščių redakto
riai užkviesti garbės na
riais forų komitetam “New

Straipsnį toki u o 
viu duoda Eduardas Bern- 

paskutiniame “The 
Jo 

vien

antgal- patriotiška. Tada, sako di-

ste i n
New Republic.” num. 
straipsnis įdomus ne 
tuo, kad jame duodama ga-

džiuma, bus atviras kelias 
reformoms. Partija bus pri-

•Jisai rašo:

APSIGYNIMUI NUO UŽ
PUOLIKŲ.

Daylono socialistai laimė
jo kovą su klerikalais. So-

ta rp u musu 
šalininkų tokių žmonių, ku
rie nekenčia kapitalizmo 
tvarkos, nekenčia tos tvar
kos palaikytojų, kovoja 
klerikalizmu, bet tegul 
Basanavičius pradeda 
Lai verkti —ir jie su 
pravirksta.

Draugai, daugiau atboji- 
mo savo reikalų. Mažiau 
santime n tų ir ašarėlių. Dau
giau darbininkiško egojiz- 
mo.

su 
tik 

gai- 
juo

Iš ITALIJOS SOCIALISTI- 
ŠKOS SPAUDOS.

waertsTd” praneša iš Rymo, 
kad Socialistų Partija ruo - 
šia spaudos savaitę. Laike 
tos savaitės bus renkama 
prenumeratoriai soc. laikra
ščiam. Bus renkama ir au
kos silpnesnių laikraščių 
palaikymui. Bus pardavinė
jama literatūra

Ligi kares, Italijos socia
listai, greta kelių dienraščių,

Demok ra tai 
Bet lai dar tik 
pasakė socialistai. Farme- turėjo suvirš 100 savaitra- 
riai pradėjo bėgti iš demo- ščių. Laike karės 
kratų partijos. Oklahomos 
demokratai pradėjo baimin
gai žvalgyties aplink.

O čia ateina nauji rinki
mai. Lapkritys jau netoli, ir 
išsigandę demokratai šau
kia Oklahomon visus savo 
garsius kalbėtojus — W. 
J. Bryaną, senatorių Lewis 
iŠ Illinoiso, senatorius Gore 
ir 0<veną. Žada parsikviesti 
ir garsųjį Kentucky demok
ratą, senatorių Ollie James.

Ir gerai, tegul jie zalatija 
nublukusią demokratų pro
gramą. Bile sykį žmonės iš
sijudino, bile praregėjo, bi
le išgirdo ir pamatė, ką 
socialistai šneka ir ką daro, 
tai jau baimės nėra.

Musų bus viršus. Visvie
na, užkariausime Oklahoma-

BEPRINCIPIO BEPARTY- 
VUMO PAVYZDŽIAI.
Yra musų tarpe žmonių 

begalo gera santimentališka 
širdžia. Jie kruta ir veikia, 
kaip mokėdami ir remia, a- 
not tos šnekos,/ “kiekvieną

daugelis 
savaitraščių nepajiegė išsi
laikyti. Beliko jų tik 40.

Centralis partijos organas 
pakėlė klausimą, kas daryt, 
kad geriau suorganizavus 
socialistų spaudą. Mat, dau
gelis tų laikraščių leidžia
ma privatiniu būdu ir par
tija ant jų neturi kontrolės. 
Antra vertus, tūlose provin
cijose (gubernijose) tų vie
tinių laikraščių net perdaug, 
g tūlose nei vieno nėra.

“Avanti” reikalauja, kad 
Centro komitetas pripažin
tu tik tuos laikraščius, ant 
kurių vietos organizacijos 
turi kontrolę ir kad kiekvie
noj provincijoj butų tik po 
vieną socialistų organą, kad 
jie geriaus galėtų užsilai
kyti. Tuomet socialistiškų i- 
dėjų propaganda būsianti 
tiksliai sutvarkyta.

Tolesniai “Avanti
menduoja visiems soc. laik
raščiams susirišti savytar- 
py drūtais ryšiais, tarp pro- 
vincionalių laikraščių turė
tu įvykti draugiškas darbo 
pasidalinimas Laikraščių [Europos kares i

reko-

trumpai

o Velykų r..-. 1 ,!1~ I

Ai vi
dau-

rald” ir kiti tos rūšies dien
raščiai sieksninius straips
nius talpina, garsindami 
tuos forus ir todėl neabejo
tina, kad Airijos revoliuci- 
jonierių šeimynos gaus iš 
tų fėrų kokią $50.000. Pe
ruose aktyviškai dalyvauja 
veik visos vokiečių draugi
jos Didžiajam New Yorke.

Žinių apie tuos fėrus se
miame iš “Gaelic Ameri
can”, savaitraščio leidžia
mo anglų kalba, o pašvęsto 
airių reikalams ginti.

Mums rūpi • išvilkti 
* ten motyvai, kuriais 
ni, vokiečių patriotai

aik- 
vedi-

taip 
užsistoja už airius ir dedasi 
didžiausiais jų geradėjais ir 
užtarėjais?

Nejaugi jiems ištikrųjų 
rūpėtų airių skriauda? Nie
kados. Juk tai jie smaugė 
Poznanians lenkuą ir ger
manizavo lietuvius.

Vokiečiams patriotams 
kas kita rūpi. Jiems rūpi 
pasigauti Amerikos airius 
savo tinklan, kad su jų pa- 
gelba pavarius juo smarke
snę agitaciją prieš anglus.

Ve kame pakastas tasai 
tariamosios mielaširdystės 
šuva!

BARONAS SAKATANI 
IR HEARSTAS.

Baronas , Sakatani, žy
nius japonų diplomatas, pa
sakė: “kada pasibaigs šioji 
karė ir susitvarkys reikalai 
Europos valstybių, t____
reikės išrišti nesusipratimai 
tarpe Amerikos ir Japoni
jos. Tai bus eilinis klausi
mas.”

Baronas Sakatani, žino-

**
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sakė vienas garsūs vokiečių [gerą darbą”, j

t ' •<

dalykų stoviu Vokietijų 
socialdemokratijoj, bet dai 
ir tuomi, kad patsai Edv 
Lernsteinas, straipsnio au 
torius, laike šios karės 
dešiniojo socialisto 
pakairėjo. Štai kodėl jo pa
stabos vertos didelės 
dos.

Bernsteinas mano, 
po karei prasidės

bet neapy- /‘lakstai suprovojo klerika- 
i 

santikiai ne sušvelnės, bet 'vargu4 bau panorės daryti 
paaštrės. Europa visviena 

iš bus padalinta į 2 lageriu,kif- 
žymiai rie vienas kitu neapsikęs ir 

kurių kiekvienas ginkluosis 
isnaiijo. Tad& reikalaus vėl 
pinigu apsiginklavimui. 
Kai]) elgsis socialdemokrati
ja? Jeigu ji balsuos ir už 
tolymesnį ginklavimosi, tuo
met iš socialdemokratijos 
nieko neliks, tik vardas. 
Tuomet jau ji galės ir savo

’ kanta nepasibaigs- Klosimai,lus taiP> kad tie antru sykiu
. _ . . ' 41 — n > •

a ty

kad 
reakcija 

ir tai reakcija blogiausioje 
formoje. Prasidės reakcija 
politiškame protavime ir 
koncepcijose- Vokietijoj ta 
tendencija jau labai žymiai vardą mainyti. Bet jeigu ji 

liovės likties tuo kuo buvu
si. jeigu ji norės stovėt ant 
savo principų pamato, tuo
met buržuazinės partijos 
visviena apšauks ją tėvynės 
pardavėja ir neprisileis prie 
bendro darbo.

Antras dar svarbesnis 
klausimas, tai klausima/, 
kaip žiūrėti į militarizmą. 
Vokietijos buržuazija už 
militarizma- Vidurinėms 
Vokietijos klesoms tatai ai
šku, kaip diena. Tuo tarpu, 
socialdemokratai visai ki
tai]) Į dalyką turi žiūrėti, 
jeigu jie nori būti nuosek
liais demokratais. Jeigu so
cialdemokratai norės pasi
mokinti is karės lekcijų, jei
gu jie iš pašaknių pastudi
juos karės priežastis ir pa
sekmes jiems kito kelio ne
liks, kai]) kelias .kuosmar- 
kiausios kovos suanilitariz- 
mu.

Tas pats ir su muitų klau
simu. Didieji muitai, ku- 
rm nori Vokietijos pramoni
ninkai ir žemvaldžiai verčia 
socialdemokratiją būti prie
šingoj pusėj. Ir tai]) toliau.

Vadinasi, po karei 
kova ne sumažės, bet 

matosi prie ko tai privedė [ padidės. O kas išsižadės 
daugeliui kovos su militarizmu, kas ir, 

po karei rengiasi balsuoti už 
apsiginklavimus, kas stos 
už tėvvnės irarbe. kaip to

apsireiškė. Didžiuma visuo
menės vaduojasi tik savu 
nacionaliu egoizmu. Į kitas 
tautas žiūrima kreivai. 
Joms tiktai tiek teisių pri
pažįstama, kiek tai leidžia 
nacionalis egoizmas.

Ta reakcija palietė išda- 
lies ir socialdemokratiją. 
' fe i sy I >ė, so c i aide m o k r a t i j a 
neužsikrėtė džingoizmu ir 
zoologiniu nacionalizmu, bet 
vistik ir ji pasidavė valdiš
ko nacionalizmo įtekmei. Ir 
nustatyme karės priežas
čių ir šiaip jau karės klau
simuose soc i a 1 demok rati ja 
daug-maž, ėjo tuo keliu, ko
ki u o ėjo valdžia.

Balsavimas 4 d. rugpjūčio 
už karės kreditus buvo svar
bi, o gal ir pati svarbiausia 
priežastis, suparalyžiavimo 
Internacionalo veikimo- Su 
kiekviena diena vis aiškiau 
ir aiškiau darosi, kaip daug 
nustojo tarptautinė social
demokratija dėl to negar
bingo žingsnio. Tas balsavi
mas padare blogą Įtekmę, la
bai blogą įtekmę ant dvasi
nes evoliucijos Vokietijos 
darbininkų klesos ir jos par-

Nustatęs tuos 
žinomus faktus, Edv. Bern- 
steinas prieina prie frakci
jos skilimo priežasčių.

Vokietijos . reichstago 
frakcijoj, tradicijos būdu, 
buvo prigijus taisyklė, kad 
frakcija visuomet kalba ir 
viešai pasirodo, kaipo viena 
čielunia. Karei kilus, frak
cija veikė ir balsavo vieno
dai. Jeigu kas nesutiko su 
f i akcijos dauguma, tai susi
laikydavo nuo balsavii; 
balsavimo laiku, išeidavo 
lauk iš svetainės- Tuo bu du 
buvo užlaikoma 
vienybė ir čielybė 
jos akyse.

Bet tai buvo 
disciplina, uždaranti burnas 
tiems frakcijos nariams, ku- 
i ’c jau nesutinka su daugio 
ma, kurie jau nenorėjo bal
suoti už karės kreditus. Tie 

tuomet [draugai, vardan vienybės, 
turėjo išsižadėti savo balso. 
Jiems nevalia buvo kalbėti 
parlamente, nevalia buvo 
reikšti savo nuomonę, nors 
pati sąžinė vertė tai daryti.

ar,

frakcijos 
buržuazi-

kazarmės

ma, turėjo omenyje reikalus I Taip ilgai negalėjo tęstis. 
, ■ reikala

vo, kad jai butų pavelyta pa-
japonų žemės 
Califomijoj.

nuosavybės Frakcijos.mažuma
I. tr/i lzn/1 tu Kill'll

Tada atsistoja Hearstas sakyt savo žodį iš rcichsta-
ir per savo “JournaFus,” 
“American’us” ir 
nerius” pasako:
nai norite teisių? Well — 
Dėdė Samas jums atsakys 
būdavo j imu didesnio laivy
no.

Daugiau karės laivų!
Tai visas Išvedimas, kokį

go tribūnos. Kuomet negalė- 
“Exami- ta tai atlikti legališkai, 

Jūs, japo- kėjo skilti- Ir farkcija
rei- 
ski-

lo.
Dabar, vadinasi, yra 

džiuma ir mažuma. Ko 
didžiumai Ji nori savo pa
triotišku elgimosi Įgyt malo
nę tų žmonių, kurie visuo- 

buržujai moka padaryt iš met buvo socialistų priešai.
[Ji nori, kad partija virstų

nori

so-

“Naujienos” pastebi: 
“Klerikalai, kaip matome, 
nesustoja prieš nieką. To
lyn jie daros vis nachališ- 
kesni ir nachališkesni. Do
ros prisakymai jiems se
nai neturi vertės. Dabar 
jie vis dažniau ima varto- 
ir jau stačiai kriminales, 
įstatymų baudžiamas, 
priemones kovoje su
cialistais- Duoti jiems va
lią, tai jie dievai žino iki 
ko prieis.

Štai jie dvejetas savai-'’ 
čių atgal šlvkščiai apšmei-' 
žė Roselando socialistus, 
paskelbdami savo organe, 
kad vištų vogime sugau
tas nusidėjėlis esąs tų so
cialistų vadas. Tuoj po to 
klerikalai dar bjauriau 
apšmeižė Kewanee’s so
cialistus, viešai apkaltin
dami juos bombų darymu

mu. Ir prie tų kriminalių 
šmeižimų aktyviai prisidė
jo tų miestų klebonai.” 
Chicagos dienraštis pata

ria LSS. Pildančiajam komi
tetui, ką nors daryti, kad 
apsigynus nuo tų sistemati-

TEISMAS BUVUSIO MA- 
RIAMPOLĖS MAJO

RO.
Kuomet 1914 m rudenį 

vokiečiai pirmu kartu užė
mė Mariampolę, jie paskyrė 
to miesto majoru žydą Her
šanavičių. Vokiečiai tuojaus 
tapo išvyti. Sugrįžę rusai 
atidavė Heršanavičių ir jo

tuo pačiu turais liauties bu
vęs socialdemokratu.

Mažuma partijos, prie 
kurios priklauso ir Berns
tein, permato, kad soc.-d.
negalės eiti išvien su valdžia, 
ir net dabar, karės metu, 
negali eiti išvien. Sutverę 
reichstage savo/ skirtingą 
frakciją, mažumiečiai anaip 
tol neardo, neskaldo seno
sios partijos. Jie rybose se
nosios partijos moka duok
les į senosios partijos orga
nizacijas-

Tūluose dalykuose mažu
ma galės eiti išvien su
džiuma, betgi klausimuose 
karės ir užsienių politikos'po tokio, neleisti visai, 
niažuma visuomet eis tarp- leisti žurnalą, skiriamą vi- 
tautinių darbininkų solida- sai pažangiajai lietuvių in- .

įeligentijai, užleidžiant ypa- 
vietos tiems

dar pagelbininką Bartingą teis- 
tOsTian. Bartingą išteisino, o 

Heršanavičių nuteisė kator
gom Teisme prieš Harsana- 
ričių labiausia liudijo toto
riui kunigas Bairaševski.

Praėjo keli metai. Senelis 
Heršanovič sėdėjo katorgo
je Bet štai, iškila aikštėn, 
kad totorius Bairaševski bu
vo vokiečių šnipu. Atsiran
da rusas kareivis, kuris* liu
dija už Heršanavičių. Nese
niai atsibuvo naujas teismas 
ir Heršanavičių išteisino.

MOKSLEIVIŲ OR
GANO.

Išrinktoji draugų pasikal
bėjime Komisija rūpinties 
moksleivių organo išleidi- 
m u ,pasitarusi su aktyves

niais maskviečiais draugais, 
di- nutarė:

1) Moksleivių organo, kai-
o

DEL

tautinių darbininkų solida
ru mo keliu.

Žymiausi mažumos žino- tingai daug
nes yra Haase, Kautskis, skyriams, kurie padėtų aiš- 
Ledebour. Tai vis seni s. - d. kiau apsispręsti besiformuo- 
judėjimo veteranai. janciai jaunai inteligentijai,

žymiausiais didžiumos va- prisilaikant išreikštos minė-
inčiai jaunai inteligentijai,

uer, R. Schmidt, David, Goc- 
re, Heine, Suedekum

Savo straipsnyje 
Bernstein tik slidžiai, 
viršium pamini apie 
čia sriovę Vokietijos 
dem. Tai Liebknechto

ir ki-

tajame pasikalbėjime pa
kraipos.

2) Žurnalą leisti Mask-

pa-

soc.- 
ir O

didumo.
3) Žurnalą pavadinti var

du “Saulėtekis.”
4) Atsakomuoju redakto

rium ir leidėju pakviestas ir
Ruelės sriovė. Kaip žinoma, jau sutiko būti gerb. Jurgįsz 
prie tos kraštutinių kairių Baltrušaitis.
ju sriovės prisideda ' A. | Pirmas numeris manoma. 
Mehring, Rožė Luxemburg, išleisti š. m. spalio m. pabai- 
Klara Zetkin, Radek ir tt. goję. >
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CA1P ATSILIEPE KARE
DANIJOJE

Jau treti metai prasidėjo, 
kaip tęsiasi didžioji karė 
Europoje. Kilus karei, dau
guma buvo tokios nuomonės, 
jog ir Danija novoms - ne- 
noroms bus įsukta į pašėlu
sios karės sūkurį. Iš pat 
pradžių visame šalies gyve
nime matėsi nemažas suju-‘ 
dimas. Tvarkymas fortų, 
dirbimas apkasų visais paša
liais, tiesimas spygliuotu 
tvorų laukuose, sumobiliza- 
vimas daugybės kareivių — 
suteikė tam visam gana ka 
r’ška išveizda. Kartas nuo 
karto koks nors karštakrau
jis aficieras arba jam pana
šus militarizmo šulelis su 
dideliu pasididžiavimu pasa
kojo savo pažystamiems, ar 
š’aip žingeidaujantiems, jo- 
gei karė esanti neišvengti 

‘ na: kad ne šiandien, tai vė
liaus ir Danijai prisieis sto
ti kariaujančų valstybių ei
lėse. Panašiu būdu buvo 
skleidžiama visokios paska
los apie vokiečių žiaurumą

Esant neutrališkai, Dani
ja lošia dabar labai svarbią 
rolę Europos gyvenime. Su- 
lyg j°s geografiško padėji
mo, ji šiuo laiku užima vie
ną svarbiausių susinėsimo 
punktų tarpe kariaujančių

tiesus susinėsimas su Vokie
tija geležinkeliais ir garlai-

vegiją palaikoma susinėsi
mas su Rusija: nuo vakari

iš kitur galima pasiekti An
gliją su pagelba nuolat plau
kiojančių garlaivių- Danijai 
šioji karė atnešė gerus lai
kus: geležinkeliams, garlai
vių* kompanijoms, telegra-

r

tai, vaisiai gali būt labai ge- 
■ ri. Apar to, taip platinant 
literatūrą, galima pasiekti ir 
tamsiausius elementus kurie 
niekad neatsilanko j viešus 
susirinkimus ir tt- Jie yra 
kunigų įbauginti ir bijo lan
kytis Į prakalbas, bet kada 
pas juos nueini j stu-

Perskaitęs vieną, be abejo
nės, nusipirks ir kitą, to-

Suprantama, tokiems rei
kia stengtis parduoti gry
nai darbininkų literatūrą, 
kur aprašoma vien tik apie 
darbininkų vargus ir skriau-

Visur žmonės skubinosi 
atsiimti pinigus iš taupomų
jų kasų. Auksą ir sidabrą ta- 
ivtum iš visur kas iššlavė; 
stačiai negalima buvo išmai
nyti popierinių pinigų.

Bet laikas bėgo; karės 
pavojus ir žmonių sujudi
mas pamažu praėjo, ir gy
venimas vėl įėjo į paprastas 
vėžes. Radikalų ministerija, 
turėdama valdžią savo ran
kose, pasirodė esant gana 
sumaninga ir pilnai subren
dusi savo uždaviniams tame 
taip opiame momente Prie
šingai, esant dešiniųjų mini
sterijai tuom laiku, nieks 
netiki, kad Danija būtų iš
vengus karės; tuomet, be

būt kliuvęs Belgijos likimas, 
apie ką šiandien jau visam 
pasauliui žinoma. Danijoj 
mažiau-daugiau simpati
zuojama Anglijai ir Franci- 
jai. Mat, Vokietija turi už
grobusi šlezvygą, kame gy
venama daug danų; su jai
siais, kaip ir su daugeliu 
pavergtų tautų, vokiečių 
valdžia apsieina gana žiau
riai.

metai paprastam laike 
nuostolių neapsieidavo, 
bar duoda daug pelno, 
laimė tik, kad Danijai trūk
sta prekinių vagonų, todėl 
visos didesnesės stotis už
verstos prekėmis; pertai be
veik visi . traukiniai labai 
susivėlina. Kad. to išvengus,

ne-

ju laiku nusamdė daugybę 
prekinių vagonų iš Vokieti- 

ir 
tiekpačta dar niekados 

daug darbo neturėjo, 
dabar. Reikia žinoti, 
Danija yr maža vi 
bet gi turi savo telegrafų 
kabelius, jungiančius ją be
veik su visomis' žymesnėmis 
Europos šalimis. Kada kilo 
nesusipratimas tarpe Vo
kietijos ir suvienytų Ame
rikos valstybių ,tad, rodos, 
abiejų šalių diplomatiški 
ginčai (notas) ėjo telegra
fu per Kopenhagą- Garlai
vių kompanijoms ši karė, tai 
stačiai galima sakyti, virto 
aukso laikais; tokių kompa
nijų akcijonieriai, 
prieš karę sunkiai
dabar gauna šimtą ir dau
giau nuošimčių gryno pel
no; kiti iš to susikrovė sau į 
trumpą laika milijonus. Dė
lei to žmonės ėmė sparčiai 
pirkti garlaivių draugijų 
akcijas, kam tik pavelijo iš
teklius.

nors

kurie 
vertėsi,

Kaip męs turime veikti orui atvėsus.
Užsibaigė vasaros šiltos, 

malonios dienelės ir artinasi 
liūdnoji žiema. Dabar prasi
dės taip vadinamas žieminis 
sezonas, kuopos ir draugys
tei rengs prakalbas, paskai
tas ir tt.. .

Mes nepraleidžiame pro-

liuosnoriais apsiima tą dar
bą varyt ir eina lenktynių, 
kurie daugiau literatūros iš
platins. Tame susirinkime

ai usu mieste randasi dvi 
šeimynos, kurios bijosi so
cialistų raštų, kaip kokios 
audros. Aš vienam vargais- 
negalais įbrukau knygelę: 
“Socializmas, kuomi jis yra 
ir kaip jį įkūnyti?” Perskai
tęs tą knygelę pradėjo pas 
mane lankytis ir ' daugiau 
prašyti pasiskaityti. Reiš
kia, prie žmonių reikia tik 
mokėti prieiti, o juos labai 
lengvai galima prie savęs 
pritraukti

pradėkime ir mes panašiai 
darbuoties, o pasekmės, be 
alieionės. bus eeros. Tik
vaikščiojant po stubas rei- 

mandagumo ir kantru- 
nes tankiai prisieina vi-

kia 
m o

LAISVĖ

TIK 15 CENTŲ

257..Wxrszaw

•v

Phoenixville, Pa.

VĖL PERMAINOS.

Kas pamokinančio, arba 
nors kas gražaus ar estetiš
ko aprašyme moters pliko

z*.' . .» 3 -Az

ar žingeidaus tokiame ifet gali būti pardavinėjami 
\cikale, kaip “Sesers Rondo-1 jo mylėtojams formoje khy-

Žydų sinagoga Varšuvoje

5rr‘ TIK KĄ IŠĖJO IŠ 
SPAUDOS LABAI GE
RA KNYGA:

Ii” ar “Muselė”. Apart lite
ratiško cinizmo, begėdišku
mo, tvirkinančio netik jau
nuomenę, į)et ii* suaugusius 
silpnabūdžius, aš nieko ne
galiu rasti tuose Moupas- 
santo raštuose? kuriuos taip

rėk “Sesers Rondoli”)? Ke
nt) tai veidrodis: ar “litera
tiškų gabumų”, kaip sako
cnicagietis p. btraskas, ar 
kito ko?.. Kas gero ar pa
mokinančio skaityti, kad

Z /L. .»

Berisso, Argentina. — 22 
d. liepos. LSS- 1-mos kuopos 
vakare tapo parinkta aukų 
del nukentėjusių nuo karės! 
savo brolių lietuvių aukavo 
šios ypatus: Kanstancija 
Dalindaite, Jonas Elbė po

Sinodo ober-prokuroras'5 peš. P Poškevičienė, P. Ya- 
Volžinas paliuosuotas nuo sinskas, I. Skarlauskas, K. 
vietos. Laukiama ir daugiau j Kovaliauskas, K. Guogelis, 
permainų. Vieni juokai su Į L- Izakas, J Vasiliauskas, A 
tomis permainomis! Ne be'Olekna, J. Skeberdis, J. Ger- 
reikalo Puriškevičius, kada've, P. Yaniunas, K. Yaniu- 
jam pa siūlė būti ūkio m mis
terio padėjėju, pasakęs: 
“Dviem savaitėm neisiu.”

KO ŠIUO

Armėnu.

Kodėl 
Bažnyčia 
Priešinasi 
Socializmui?

varnams turi butmai 

'kaityti t;» knygeli . 

įgys daug žinių, be 

iv ne vienas žmogm

m gali apsieit.; kodėl ku 
9 

nigai net ori socializmo

W Galima gauti

“ LAISVE

.vičius, I

ILAIS VOJll 
l S AK YKLA i

Lili mi pcAAVJCi VU

vis kasmet ai tyko pagauti ir 
pagauna priaugančią dukte
rį biednos, kvailos 
ir stumia pavargė- 

vargą ? 
daiktais negalime 

reikėtų jais
PRIEŠ MOUPASANTO 

APYSAKAS.
Seniai jau “Laisvė” talpi

na p- švenčioniškio vertimus 
iš Gui de Moupassant. Nau
da 'iš jų tik ta, kad nepažin
dami ypatiškai vertėjo, ži
nome, ką jis myli. Bet tai 
permaža garbė.

Jeigu kas parodytų 
Moupassantui visą eilę iš
skirtų p. š- vertimų, tai ti
krai ir Moupassantas nu
raustų iš sarmatos (nors tai 
jis, tur būt, retai tedaryda-

Apart nemorališkų, nieko 
nepamokinančių, jokios ver
tės mūsų skaitytojams ne
turinčių raštų (kaip “Muse
le”, “Sesers Rondoli” “Ma
no šeimyninkė’ ’etc.), Mou- 
pasantas paliko ir daugybę 
švarių, pamokinančių ir es
tetiškų raštų (kaip ‘ Drau
gas ,Juozas”, “Baisybė”,

Tokiais 
gėrėtis, bet 
bjaurėtis. Prie ko veda' to
kių raštų skaitymas? Jie tik 
geri tiems, kurie be to jau 
nebegali apseiti, kaip gir
tuoklis be alkoholio.

Ant nelaimes, niekas skai
tytojų neišreiškia savo pa
matuotos nuomonės apie pa
našius veikalus. Tik p. 
Straškas iš Chicagos, ma
tyt išsiilgęs to “šnapso”, 
prašo duoti jam daugiau to 
maisto, kada “Laisvėje” ne
simato panašių veikalų.

Pateisinimui savo troški
mo p. Straškas nuduoda ne
va pusilges “veidrodžio lite
ratiško gabumo” (pono 
Straško žodžiai). Daugiau 
drąsos, ponai alkoholikai 
savo rūšies! Sakykit tiesiai, 
ką jūs mylite Moupassanto 
raštuose ir skaitykit sveiki 
tą, kas jums patinka, ne- 
v e i dm aini au dam i, neapgau- 
dinėdami tų, kurie patys ne
gali atskirti blogo nuo gero-

žinoma, 
Rusu 

Užkaukazy, o kita — Tur
kuose (Turkų Armėnai). 
Greta su šiais gyvena Įvai
riausių tautų, jų tarpe kuo
ne laukiniai kurdai. Kada 
ten prisiartino 'karo laukas, 
turkai spirte spyrė armėnus 
traukties Turkuosna. Tada 
minėti kurdai armėnus gel
bėdavo —slėpė juos pas sa
ve, šelpė ir tt. Bet kas tai

Žvėga, F. Ahidrauskas, J. 
Bolskis, P Šaltanis, P- Yuš- 
kevičius, K. Varkalis, J. 
Gabriūnas, B. Kuprionis, J. 
Lakūnas, V. Opanskas, P. 
Vėgėle — po 50c. K. Ku- 
lešius, F. Budris po 30 c. J 
M įkaišius, A. Šiaučiūnas po 
20 c. Viso labo tapo surinktų 
35 pesai. To vakaro aukų

V S. Opanskas, 
P. Vėgėlė.

per globėjai — paskui pa- IARGENTINEČIŲ AUKOS, 
aiškėjo, būtent, kada rusai Į draugiją Arg. Liet. D-ja 

Sušelp. Liet. Nukent. Nuo
Karės.

Buenos Aires. — 1915 m. 
“Diego” komitetas paskiau
siai surinktas aukas 
pavedė šios draugijos per
siuntimui 87 pesus ir 95 cen.

užėmė ir Turku Armėnus. 
Pasirodo, kad dabar kurdai, 
(ne visi, žinoma) nebepa
leidžia “išgelbėtųjų” armė
nų.

p., E. Krapovickienė 3 p. O. 
Nemgaudaitė 2, S- Drotvi- 
nas -2; P. (lauraitis, K. Ga- 
siunas, P. Makauskas, J. 
Jucius, K. Šimkevičiutė, Va

AUKOS U š. F.
Dėl nukentėjusių nuo kares 

lietuviu.
Stoughton, Mass.— Per 

J Stankaus sūnaus krikšty
nas su aukuota $9.25-

Aukavo: F. Liudnickas, 
EI. Liudnickienė, S. Yasku-
nas, K. Rimtis po $1.00, A.;k _po i p. j. Sabalis 70 
Radvilienė, A Radvilas, S.'c.. K. Zaremba, S Čiapulis, 
Stankienė, A. Stankus, A.įj. Kindalo 45 c. Viso labo 
Yukonienė, P. M. Yukpnis, 
po 50 c. Skolastika LiVymon

>AR TURI TA NAUJĄ/ 
KNYGA APIE LYTIŠKĄ 
GYVENIMĄ?

J ei dar neturi, tai pasiskubink gau
ti, nea knyga gali greit :ssibaigt.

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

Knygos vardas
Patarmes Merginoms 
Apie Lyties Dalykus.

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

Ta knyga reikalinga visiems: mer
ginoms, moterims ir vyrams. Joje 
aprašoma lytišky organy išaivysty- 
inaa, jy veikmė ir svarba visame mo
teries ir vyro gyvenime; apsivaiaini- 
ma»; vaisiaus augimas; nėštumo hy- 
ęijena; motinystė ir jos hygijena.

aipgi aprašoma lytiškos ligos, savi- 
žagystė ir daug kity jdomiy dalyky,
>Knyga turi 120 pusi, ir papuošta 

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 vantas

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

kurioje telpa daugybė Įvairiausių dai
ny. *1 arpkity yra nemažai senovišky, 
kurias mūšy seneliai dainuodavo, bet 
kurios dabar veik visai užmirštos

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

KAINA 50c.

apsiėmė astuoni draugai. Jie j ‘tanele Perl ’ ir kiti.) Jų Literatiškus gabumus, ko 
yra labai daug, ir netalpinti kio-nors rašytojaus / 
tii švariųjų veikalų, tai dide-; matyti tik originaluose 
lis prasikaltimas netik prieš vertimuose*

AR VERTA BŪTI TEISINGU?
Visada yra žmonių, kurie stengiasi 

dorai ir teisinai gyventi, bet kokį 
jie gauna užtai atlyginimų ir koks jp 
likimas,— parodo vieno tokio žmo
gaus istorija. Jo gyvenimas taip už- 
■ffnantis, jog skaitosi, kaipo gražiau
sia pasaka. Tos knygos vardas 
Kovotojas už Teisybę

Jeronimas Savanorolla.
Kas nori žinoti apie teisingo žmo

gaus vargus senovėje ir apie dvasiš- 
kijos darbus, tam ši knygele būtinai 
reikalinga.

KAINA TIK 25c.
110.20.

Fin sekrt. K. Undraitis.
N. 2040 Santa Rosalia, 

Buenos Aires, Rep.
lipykiteReikalavimus ir pinigus 

šiuo adresu:
J. STROPUS,

6 Loring St.,
So. Boston.

Su pagarba A. Radvilas 
Aukas priėmiau — T. L.

Dundulis. c

Mass.lis galime 
i, ne 

vertimuose 
daugiau matome vertėjo ga
bumus, negu tikrojo auto
riaus. Tai vienas daiktas. O

. . , antras, — daug yra rašyto-j
svėje”, ašjgyčiau labai blo-jju. lygių Moupassantui, vie- 

jeigt^nok mes nesidžiaugiame jų i 
■ “literatiškais gabumais”, j 

met. ;šr.ų originaluose. O p. Š. neverčiame jų į savo kalbą 
vien tik dėlto, kad jų pažiū-

; nemalo-

sto savaites. Kiek jie vakarų 
pašvenčia tam darbui, tai 

gos viešuose susirinkimuose jau jų dalykas, bet menesiui skaUytojus,. bet ir prieš pa
ir platiname darbininkų Ii- praslinkus jie turi 
teraturą, kaip tai, užraši
nėjame laikraščius, pardavi
nėjame knygas ir tt- Tai jom su draugu pavaikščioti ( 
naudingas darbas, nes plati- po stubas ir į dvi valandas'gQ nuomonę apie jį, ? 
nimas literatūros, tai kelias laiko štai kokias pasekmes Į nebūčiau skaitęs kitų jo ra- 
prie apšvietos ir susiprati- turėjom: suradom 1 met.'šr.ų originaluose. P y 
mo. ’skaitytoją dėl “New YorkįVaišina mus tokiais veikr-H ‘

Bet aš norėčiau tarti žo- Call”, 2 met- skaitytojų žy- Jais, kurių balsiai nieks ne- ros, idėjos mums 
dį kas link platinimo litera- dų laikraščiui “Forward”, 5 skaitys, r'.... 4 ..............
turos. Pas mus neprakti-‘ met. skaitytojus “American1 Kernių ar senmergių,

išduoti -tl Moupassantą.
raportus iš savo veikimo. |

Vieną vakarą mudu išė-j
Skaitydamas Moupašsan-

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

UŽTVIkTINlAS IR 1 AIKOMAS PO PRIl J'lt RA IMK KIMO SKYRIAIS 
PI KNSM \ ANUOS VAI S1IJOJ.

BOSAK STATE BANK ne paprastai greitu augimu kapitalo, per

nijos BANKŲ.

Lapkričo (Nov.) depazitns

<

.......  • ------------ ---------------------------.ILJ1. —L1"*

APTIEKA
Gyduolės teisingos, patarnavimas / 

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

Nuo
Nuo kojų prakaitavimo ... 50c.
Nuo perŠa’imo milteliai
Nuo pleiskanų ir plaukų 

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

kojų ................................

Reumatizmo -4UX)

apart nekuriu sen- nios. Taip elgtis mes turime 
ir Lai pilna teisę ir nieks mūs ne- 

kuojama vaikščioti per stu- Socialist”, 3 met. skaityto- į t-’k savo artimoje kompani- kaltina, kad neskaitom to
kių raštų net pačiuose ori
ginaluose. Tai kam gi čia 
veidmainiauti ir per mela
gystę gadinti tuos, kurie te
bėra sveiki: ištvirkimas lai
mės neatneša.

kad nenoriu rodyti juos sa-1 Tokie raštai tik kompro- 
vo dešimties metų dukraitei, mituoja musų pirmeiviškus 
kuri jieško apsakymėlių lie- laikraščius ir duoda gerą 
tuviškuose laikraščiuose, progą musit priešams mums 
kurie pas mane ateina. Jo- pirštais akis badyti- Tokie 
kiu būdu aš negaliu atrasti raštai netinka į laikraščius, 

’ * • kiekvienas skaito,

bas ir platinti literatūrą, jus “The Apeal to Reason; 
Tame mieste, kur aš gyve- pardavėm 5 ekz. ‘ 
nu, anglai socialistai vaikš- what for?” 5 ekz. 
čioja po stubas pardavinėda-, Truth About Socializm 
mi literatūrą ir turi geras ekz. “Should socialismmi literatūrą ir turi 
pasekmes. Atvėsus orui, jie crushed?” 12 ekz- 
pirmutiniame susirinkime lism What is it?”

joje.
Tėvams, turint savo na- 

“The'muose augančius vaikus, tai 
” 8 tikra bėda su “Laisve” ir 

be Moupassanto raštais. Neži-
“Socia- nau ar aš toks neišmanėlis,
18 ekz.

and
19 ekz.

” ii*

nutarė vėl* pradėti darbuo- | “Socialism what is it 
tis. Susirinkimas nenuskyrė how to get it?” 
tam tikrų komitetų arba |“How we are ganged? 
ypatų, kad jie vaikščiotų po po keliatą egz. kitų.
stubas ir platinti} literatūrą- Per dvi valandas laiko
Jauni vaikinai ir merginos paskleidė tiek literatūros^ nieko pamokinančio, esteti-^ kokius

jį

12
30
30

$ 652.316.39
$ 815.515.04

Kovo (March), (

Toks greitas ir didelis peik l\i auginu s a ik'ai Iii <!:ja, k»d n n>v btin 
kaa turi gera užsilikę jm a tar] < de paziti rip. Ir j< ipu jps i 11 <. I ; <1 w- 
sp sunkiai uždii bti ir su ’ a u p\ t i pinjpa> bu t p piliai ipfri p e f i ii išmokėti 
jums ant kiekvieno jusp pareikalavimo, dėkite juos j J.OSAK STATE 
B A N K A •

Jeigu nori (e : i .st i pinigus j iO.sij.j m l-:i į i Lni ų \< ki< č ;i s 1 ieUivų 
savo giminėms ar pažystamiem'', arba taupinimui j Ri sijos valdiškas 
bankas, siuskite visuomet per I'OSAK STATE RANKA. Atminkite, 
kad už $33.00 galite nusiyti , 100 rubliy, kuriuts taip sunkti uždirbti 
Lietuvoje.

Laivakortes parduodame ant visŲ’g<'riausi\i linijp su'yg k< n.panijos 
prekes. Klauskite informacijų. Patarimus suteikiame dykai.

BANKAS turi didelį lietuvišką skyriy.

BOSAK STATE BANK
434 Lackawanna Avenue, Scranton, Pa.

(

75c.
slin- 
Sl.00 
$1.00 

ant 
25c.

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

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

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

Lietuvis Aptiekoriua ir Savininkas

FEL KUDIRKA
64 Grand St., BrooklyiųN.Y.

t i

' Garsinkis Laisvei
■ 1 —1'^ J V
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LAISVE

Eina du sykiu savaitėj 
Utaminkais ir Pėtnyčiomis.

IM Roebling St., Brooklyn, N. Y 
Leidžia Lietuvių Kooperatyvišk? 
Bpaudos Bendrovė, 183 Roebling St. 
Brooklyn, N. Y. Pirmininkas Ch 
Liutkus, Sekretorius A. Jurevičius. 
Kasierius V. Paukštys, Redaktorius 
L. Pruseika, pagelbininkas red. V.
Paukštys. »

-—---- j------------------
Prie “Laisvės” bendrovės tai betgi, redakcija stengsis, 

prisirašė šie nauji draugai kad ateityje ir juokuose ne
iš Waterbury, Conn., I butų riebumo.

T. Matas, M. Šteinys ir J. -------------
Motiečius. Žadėjo dar ir! “Naujienos” perspauzdino 
daugiau draugi) prisirašyti, iš “Laisvės” drg. J. Bekam- 
Visi tie draugai supranta, pio straipsnį apie kriaučių 
kad leidimas laikraščio 
visuomeniškas dalykas.

Tūli draugai iš New

me susirinkime tikimės, jog 
dar prisirašys keli a tas de- 
sėtku. €

Sekretorius.

SCHENECTADY, N.
supranta, pio straipsnį apie 

yra amato puolimų.
' “Naujoji Lietuva

Jer- pauzdino iš “Laisvės” F. J. 
>ra- Bagočiaus pranešimų apie 

neša, kad jie bus ant “Lais- tulus Lietuvos žmones, ku- 
vės” koncerto 17 d. gruo- r'ų buvimo vietą užrekorda- 
džio. ivo vokiečių valdžia.

Retai kuris laikraštis turi' 
Apgarsinimų kainos ant užklausi-1 taiP nuoširdžių (117111- |

Prenumerata metams: Amerikoje— 
12.50. Kanadoje ir tr'rubežiuose — 
t*.5O; nusei metu Amerikoje $1.25, 
Kanadoje ir užrubežiuose—$1.75.

E^lephone Greenpoint 5231.
Tbe Lithuanian Seni i-Weekly 

a t t i c v ”
Published by the Lithuanian 
Cooperative Pub Soc. (Inc.)

Every Tuesday and Friday 
at 183 Roebling St., Brooklyn, N.

WORCESTER, MASS.

~įrių. kaip “Laisvė.

Y

Frea. Chas. Lntkus. Secretary A. 
Jurevičius, ^Treasurer V. Paukštys, 
Editor L. Pru.-eika, A.-s’l editor V. 
Paukšt ys.

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

8 d. spalių, Trades As
semble Hall, 269 State str., 
bus susirinkimas visu

įjimui kaslink aukų rinkimo:,u.,ix:„
130 vai. po pietų. Visi lietu
viai malonėkit atsilankyti.

Komitetas.
Liet. Svetai-

p’eiviškos šeimynos, kur ne/P^tų, bus Lietuv. Darbiniu-j 
si rastų “Laisvės” draugų 
Vieni myli “Laisve” už ži-

mž straipsnių įvairumų ke
j tvirti brangina moterų ar LI). nariai privalo atsilan-

JAPONŲ DELEGA-. 
CIJA.

A t v a ž i a v o Ru su os n a ir 
11-tos kuopos susirinkimas, ! dabar vieši Petrapily Japo- 
Kadangi yra labai . daug i-ų delegacija. Šitai delega- 
svarbių reikalų, tai visi LD. ei jai diplomatai deda daug

Įčio dolerio metams duoda l>a jau t,lri 125 narius, o ši 
7'daug raštu. j----------------- — -

didelis žngsnis geresniam 
rusų ir japonų susiartini
mui.

“Entered as second class matter 
March 11. 1914, at the Post Office 
at Brooklyn, N. Y., under the Act 
•f March 3. 1879.

Visi siunčiami redakcijai raštai turi 
būti su autoriaus vardu, pavarde ir 
antrašu. Visus atsiųstus raštus re
dakcija taiso ir trumpina pagal sa
vo nuožiūrą. Korespondencijos ir 
menkesnės vertes raštai netinkami 
(pandai naikinami, jeigu autorius ne- VII 
reikalauja grąžinti. , i....

Paryžiaus laikraščio 
se Slovo” palaikymui ir

SUGRĮŽO BROOKLYNAN SENAS LIETUVI!,1 ABTIEKOR1US 
DR. H. A. MEDOFF 

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

r Važiuojant į teatrą.
(Pagal Arkadiją Averčenką.)

Maryte tų viską matė ir pastebėjo, kad 
’ir Sportelis mato. Kad paslėpus tą skreplį, 
4nelyginant žvirbli tupintį ant čeveryko, 
Sportelis tų kojų pakišo po suolu ir piktai 
vėl prabilo:

— Dar man pasitaikė ir kitas panašus 
atsit-..

— Gerai, kad pasitaikė, bet einame iš 
gatvekario, nes čia mums reikia išlipti, — 
pertraukė jo kalba Marytė.

Lauke lijo; Sportelis su Maryte susi
traukė ir leidosi teatro linkui.

Kas tai užpakaly jų greitai žingsniavo.
Staiga pribėgo prie Sportelio šaltkal

vis, dūrė pirštu jam tiesiai į žandų i Marė:
— Kaip matau, tai tu ir vištos šlapios 

nevertas! Kodėl gi tu jam neužvažiavai per 
žandų? Inteligentas, fraku apsivilkęs, cilin- 
derį užsimovęs.-. Asilas ir daugiau nieko!

Šaltkalvis atsiduso ir, palikęs Sportelį, 
nuėjo savo keliu.

Sportelis atsirėmė i elektros stulpą ir 
nesigėdydamas pradėjo graudžiai verk
ti- 1

švenčion iškis.

— Tai aš tokius žmones myliu. Va 
tik du liko, paimk abu, kas čia yra penkios- 
dešimtįs centų! — Patylom — pavaryk 
smarkiau darbą ir atsidirbsi.

— Na tai duokš abu.

— Kas pavasaris šita dirbtuvė rengia 
savo darbininkams balių — aiškina bosas 
Džianas — šiemet irgi rengia, ve tikietai. 
Kelis tamsta imsi, vieną, du?

— Vieną — atsake Jonas.
Vedęs ar ne?
— Ne.
— Tai imk du. Sarmata vaikinui eita 

vienam j balių; paimk kitą dėl merginos.
— Mat, aš neturiu pažįstamų mergi

nu...
— Cha, cha, cha! Vaikinas, merginą 

nepažįsta. Jei pats negauni, tai aš tau pa
gelbėsiu: nueisi pas mano broli, ten yra 
mergina, žinai. reikė< užfundyt aiskrimo.

------------------- .-------------neuzsiganedma
Geras laisvietis yra sykiu Į “Juokų kąsneliais,” ir tv

500 (hand St Bro< klyn, N. Y.
Beto nnisy aptiekoj yra atskiras 

ofisas, kur akiy specialistas egzaminuo
ja silpnas akis ir pritaiko akinius.

etrogrado liaudininkų

Turime jau $4.00. Kas dau
giau ? J. Svyrūnėlis.

n edinti musų patarnavimu, teipgi, 
i-i na, kad ten esama riebumo. A kuiM ,'nutl t,,|s:iu?:! i ąt;-nmą, kreipkite.-, pas

Jei retkarčiais į juokus ir jF Or- Medoff, Aptiekorius, soo grand st., Brooklyn, n. y. 
-papuola koks riebus spirgas,

Lietuvių Motorų Progresy- 
viško Susivienijimo Ameri

koje 1-nia kuopa

Stato scenoje puikiausi 
lietuvių kalboje^l-rių aktų 
veikalą:

t

— Man vyksta! — džiaugės susitikęs pa
žįstamų draugą Jonas. — Kai}) atleido iš 
“Tandrės”, manau, kur reiks gauti darbas, 
bet nuvažiavau į Jamaica Plain ir gavau.

— Gavai?! Labai gerai. Kokioj šapoj?
— Adatinėj. Ten daro daktariškus in

strumentus.
— Ar galėsi tu dirbt? Ten reikia mo

kančio.
— Aš misliju, kad galėsiu- Ten visi lie

tuviai dirba; bosai ir lietuviai - žemaičiai. 
Darbas labai lengvas, nepainus. Iš sykio ko
kį mėnesį mokės nuo dienų — po dolerį ir 
pusę į dienų, o paskui duos nuo štukių. Kat
rie nuo štukių dirba, yra uždirbančių po 3 
—4 dolerius į dienų.

— Tai kažin., gal..
— E, daug nešnekėk. Turi dolerį, duok.

Mat., du tikietai po pusę, tai bus doleris.
— Tegul būna ir du. — Ima pinigua.
— O!., dar nenori tikieto imti, tiek 

pinigų turėdamas! 'Pu gali ir mhn paskolin- . j 
ti... cha, cha. cha! . į% s 

i ?
— Jus lietuvis? ' • į
— Taip tamsta, — atsako Jonas.
— O nuo kokio krašto iš Lietuvos? <
— Nuo Raguvos.

— Raguviečiai, Hub, mokyti žmonės! 
Kaip gražiai zoveckelius, tata, išlenki.. Ar 
jau senai čia dirbi?

— Jau ketvirta savaitė.
— Taigi, aš veiziu, tata, nematytąjį.
— 'Pamsta ar senai?
— O, aš tata, trįs metai; neblogai už

dirbu: esu boso pagelbininku — “poliš-nii- 
myj.” Kai}) tamstos vards?

Subatoi, 14 d. Spa!io=October, 1916, McCaddin HaP,
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— Kasžin?! — patraukęs pečiais ta
rė draugas-— Iš pradžių kai}) gauna tai 
visi džiaugias, bet paskui.... Žinau daugelį, 
kurie ten dirbo, o mažu tau bus gerai

— Man rodos ten nieko tokio nėra, ką 
negalima Imtų padu, ryt, o ko nežinau, tai 
pasiklaupiu. parode. Penkias dienas išdir
bau ir viskas gerai.

— Hm... katras bosas tau davė dirbti 
(Geruolis ?v..

— Ne, Džiaras. Pavardės nežinau.
— Gal-, ir gerai bus.. Matysi.

— Tai kaip sekas dirbti? — klausia bo
sas Geruolis. — Gražiai išlenki adatas, — 
pažiūrėjęs sako — greit išmokai!

I — Darbas, nepainus: tik kol supranti 
aiškinąs Jonas.

— Kur pirma dirbai?
— Cambridge, fandrėj.
— Aš mislijiu, čia darbas lengvesnis?
— Tai}).
— Užsirašyk tamsta pas mane laik

raštį “Lietuvą”, išeina Chichgoj.
Jonas tyli-
— Ar tamsta, moki skaityt?
— Taip, moku...

i — Na tai užsirašyk. Kas ten yra: tik 
du rubliu metams.

Vėl Jonas tyli-
—Ar skaitai laikraščius?

— Skaitau...
— Kokius? Gal “Keleivį”, kuris Bago- 

čių giria?
— Ne. “Laisvę”, kaip kada ir “Kelei

vį” pasiperku.
— E-., užsirašyk “Lietuvą” — geras, 

naujas navynas' parašo... Geresnį darbą 
gausi, ti ir riepamt /ysi, kai}) tie du doleriai 
sugrižš.

— Tai rašyk jau, — nenoroms ištarė 
Jonas.šis puikus veikalas stato

mas Brooklyne jau antru 
kartu. Jis puikiai atvaizdina 
lietuvių išeivių gyvenimą 
Amerikoje. Veikalas “Du 
broliu” aiškiai parodo, prie 
ko priveda musų brolius 
tamsumas ir girtuoklystė. 
Tas veikalas taip supranta
mas ir aiškus, kad kiekvie
nam žiūrėtojui išspaudžia

ašaras iš akių. Todėl visi 
Brooklyno ir apielinkės lie
tuviai, visi kas tik galite, 
ateikite pasižiūrėkite šio 
puikaus veikalo.

Lošime dalyvauja apie 50 
mėgėjų—aktorių.

Nesivėlinkit, nes prasidės 
punktuališkai 8 vai. vakare.

Tikėtus iš anksto galima 
gauti.: “Laisvės” ofise, 183

Roebling St.; K. Liutkaus 
krautuvėj, 131 Grand Str., 
J. Martinaičio krautuvėj, 
157 Grand St.; “Garsas Ba
kely” Masulewich and Sons, 
209 Bedford Ave.,; M. and 
V. Furniture Co., 687—3rd 
Ave., cor 21 st., So. Brook
lyn, N. Y.

Tikietų kainos: 75 c.; 50 
c.; 25 c., Box — $1.00.

— Ei, draugas, aš leidžiu armoniką ant 
lioterijos; paimk vieną tikietą — siūlo, bo
so pagelbininkas Ilgasis.

— Kažin? — papurtęs galvą atsakė Jo
nas — Kiek esu dėjęs, bet niekada nieko 
neišgrajinau; šiuo kart ne...

— Paimk, jau paimk; visi ėmė,- imk 
ir tu.

— Ar brangus?
— Ne, nebrangus, tik pusė dolerio vienas.

— Duok vieną.

— .Jonas. O jūsų?
— Aleks. Vo, kur burdavoji?
— So. Bostone, ant C stryto.
— Vo, tata busim draugai, aš ten pat 

gyvenu Ateik vakare, eisim prie paniekų... 
Aš turiu daug pažįstamų ir tave supažin- 
dysiu.

— Kažin, nepratęs po stabas vaikščio
ti, sarmata.

— Taipat ir aš kaip buvau grinorius. 
liub, niekur neisiu, o dabar, tata kas va
kar...

— Tai kr tamsta taip eini? Gal turi 
širdukę?

— Kai išeini, tata, randi visko. Nuei
nu pas bosą, tata išsigeriam-

— Tai jūs... man sarmata pas bosus 
vaikščiot.

— O, čia visi draugauja su bosais, visi 
lietuviai. Nedėlioj mes, daug darbininkų, 
turėjom balių, buvo ir bosai, tata, sykiu gė
rėm, šokom... Kitų sykį kaip rengsim baliu
kų, tai ir tu, tata, prisidėk... Tas vaikiui 
nieko nereiškia į mėnesį laiko kokie du- 
trįs doreliai. Ateina jianičkų. Bosas turi 
gražių seserį.

— Drauge, sčestis, — kalba litaunioi 
boselis.

— Kokia?
— Aš leidžiu ant tikietų gramafoną tai 

tamstelė paimsi vieną tikietų.
— Mm... tikietų-.. brangus, o aš dabar 

neturiu pinigų, neimsiu.
— Tai dėl pinigų... Kaip paimsi- pė

dę, atiduosi, o tikintas, tai visiškai nebran
gus: vienas centas.

— Kai}) vienas centas?!
— Matyk, tamstele, aš padariau šimtą 

tikietų ir visi su numeriais: pirmas nume
ris — vienas centas, antras —du, trečias — 
tris ir tt.

— Tas reiškia, jei numeris šimtas, tai 
vienas doleris?

— Taigi, tai}), koks numeris, tiek cen
tų.

— Duok man numerį pirmą-
— Negaliu.

— Kodėl?
— Matyk, tamstele, čia ve numeriai su

dėti į konverčiukus ir užklijuoti; tai imk 
vieną konverčiuką, matysi, koks bus nume
ris. Aš užtikrinu ant jūsų laimes — bus 
pirmas.

— Ką gali tamsta žinot?
— Kaipgi nežinosi! Visus didžiuosius 

numerius jau ištraukė. Superitendentas tai, 
bracia, patį dydi j į.

— Ne, tamsta, neimsiu.
— Nebūk jau toks šikštuolis, paimk vie

ną; užtikrinu, kad didesnio per septynioli- 
ką nėra- Ve liko tik šeši, yra dar pirmasį, 
penktas, aštuntas, na imk!

r (Toilaus bus-



LAISVE

LSS. 51 kuopa pradėjo

V KORESPONDENCIJOS Y

Jaunikaitis.

kalbų.

E, MASS

ŠJHlktU.
Hukum.

HAZLETON, PA.

protokolas ir priimta. Lietu-

‘Mū-

GRAND RAPIDS, MICH.

tik 
kp..

rašyties. Žinoma, ir 
stus sykiu. Jie labai 
bet tautiškose org. 
daujami.

CINCINNATI, OHIO. 
Protesto milingas.

19 rugsėjo buvo tarptauti-

Reikia pažymėti, kad LS. 
rengdamas

PITTSBURGH, PA.
10 d .rugsėjo buvo šuva-

andas. Gerai tą klausimą 
diskusavus, 15 blasavo, kad

paimdami šliubą pas teisėją. 
Jis kovoja su socialistais.

J- B. Vaterburietis.

ir L. M. draugystė.
Sehabod.

sėlių bus pragare.
Nenuorama

sirinkimo. Velionis Ameri
koj turėjo du broliu. bet 
nežinojo, kur jie randasi.

Velionis prigulėjo prie

pavieniai. Dėltogi musų S. j 
LA. kp. ir negali,

sociali-1 
baisus, I

triukšmo, tai.

kų pasiųsti, yra verta užsi- 
tikėjimo, tai šis susirinki
mas Piftstono draugijų už-

aty- draugystės.
į i oeiegaius 

tuos, tavo už du.

Tai tokios naujienos iš 
E. Cambridge.

gas užsikarščiavęs niekam juomi atsitiko, niekas neži- 
neduoda. Taip komedijai 'no. Policija spėja, kad y- 
besitęsiant kunigas liepia pats užsimušė, nes 
rinkti komitetą ir 
patsai perskaito

___ ______ . „. „ ___i visi 
bepartyviški” tik moka veiklesnieji ^Rajono na- 

mo’ riai. Suvažiavime diskusuo- 
ta, ar verta tverti prie Są
jungos pašelpinį skyrių?

į-en lamavo tautiškas organiza- 
atsi- GBas *r kvietė visus prie jų 
tvo- i

ir

plaučius perdurtus.
J. Valatka

liuciją ir nieko nesiklausęs 
išrėžia pamokslą sekančiai:

‘‘Svečiai iš Lietuvos Ži
linskas ir Yčas yra tiktai 
grinoriai ir nieko nesupran
ta; jie neturėjo teisės taip

jų kambarį užsibriežiau deg
tuką, kad šviesiau būtų pe
reiti. Viena merginų buvo 
čia augus ir jai nepatiko, 
kad lietuvis perėjo per jų 
miegamąjį kambarį, todėl

RACINE, WIS. Į 
Pirmeiviai nuėjo į talką Ikįe- 

rikalams ir tautininkamsS 
Per pastaruosius du metu

NEWARK, N. J.
nus<ryvis žmogus

TODĖL TAVO PINIGAI GVA RANTUOTI.
Norėdami pauti daugiau informacijų kreipkitės ypatiŠkai ar ra

šykite laišką pas

HENRIKAS C. ZARO, Bankierlus
17 d. rugsėjo susirinko 

keKatas desėtkų draugu ir 
sumanė sutverti LDLD. 
kuopą. Kuopa susitvėrė iš 
19 narių. Linkėtina jai gero

Metropolitan Saving Bank Building
No. 1 Third Ave. cor. 7th St., New York City

WATERBURY, COjNN.
1 dieną spalio buvo ne

laiminga diena Povilaikos 
partijai. Tą dieną Laskevi- 
čiaus ir Mato parapija už
kariavo “Šviesos” draugiją 
ir Susivienijimo 11 kuopą. 
Ėjo klausimas apie lietuvių 
dieną. Socialistai ir pirmei
viai reikalauja, kad iš su
rinktų aukų trečdalis butų 
paskirta Agronomijos ir 
Teisių draugijai Vilniuje. Su 
tuo sutiko “Šviesa” ir SLA. 
H kuopa. Vadinasi teisingu
mas paėmė viršų.

Biednas Povilaika. Jisai 
pasakė, kad, girdi, į musų 
susirinkimus ateina negeis
tini žmonės. O tie negeistini 
žmonės — tai visi tie, kurie 
••(ikalauja trečdalio aukų.

Pirm to atsibuvo konfe- 
encija, kurioj Povilaika 

„aip pat pralaimėjo. Kon
ferencijoj dalyvavo 18 drau
gijų atstovai. ir dauguma 
nutarė su klerikalais nesi- 
vienyt. Konferencijoj iš
rinkta komisija iš 9 ypatų. 
Kuri pripažino, kad trečda
lis aukų turi eiti Agronomi
jos draugijai.

Klerikališki tautininkai 
papuolė Į kvailą padėjimą. 
Tūli jų su Mikelioniu priša- 
ky nuėjo į klerikalų konfe
renciją ,ir pasakė, kad jie 
yra atstovai nuo pirmeiviš
kų draugijų. Net į komite
tus apsiėmė. O dabar naba
gai kėblam padėjime. Jų 
draugijos reikalauja trečda
lio aukų pirmeivių draugi
jai ir jeigu klerikalai su tuo 
nesutiks, tai biednam Mike- 
lioniui reikės eiti “otstav- 
kan.” Kaip bėda taip bė
da. Tai “Šviesos” rokundoš 
nesupuola, tai čia vėl naujas 
triubelis, čia vėl verčia atsi
prašyti, tai vėl su Lazaus
ku, tai su Konkulaucku.

O dievuliau, kaip nesise
ka tam Povilaikos sekreto
riui. Mažiukas.

t -iššoko iš lovos ir prikibo 
| prie jaunikaičio už apšvieti- 
| jmą jų kambario. Pagalinus, 
! plekštelėjo ir per žandą. An- 
j tra gi mergina nieko nesa- 
• kė ir iš lovos nesikėlė.

'čia darbavosi pažangiųjų) 
draugysčių komitetai. Jie 
visokiais būdais rinko au
kas sušelpimui nukentėju
sių nuo karės ir. surinktas 
aukas siųsdavo į LŠF. Viso 
surinko virš $400. Taip va
dinamos bažnytinės draugy 
stės neprisidėjo nei darbu, 
i ei pinigiškai. Bet štai pa
staruoju laiku ir bažnytinės 
draugystės išrinko komite
tą, pastatydami priešaky 
kunigą.

20 d. rugsėjo sušaukė su
sirinkimą į pobažnytinį 
skiepą. Taipgi užkvietė ir 
pažangiųjų draugysčių ko
mitetus išvien veikti “Lietu-

pratarti. Mes jokiu budu ne- nakčia, rasta prie savo du-
galime taip sutikti. Mes rų pusgyvis Ciprijonas' mokintis veikalą “Du Bro- 
remsime W.-Barrėscentr. Frankonis. Jis nuvežtas 
komiteto nutarimus.” , ligonbutį ir apie 8 vai. va-

Raudonasis Jasiulaitis kare mirė. Sako, buvęs gal-draugystės nutarė 
duoda kaip ir įnešimą, kad vos kaulas perskeltas, 
rezoliuciją atmest. Daug de- šonkauliai nulaužti

Susirinkimą atidarė pa
žangiųjų draugysčių komi
tetų pirmininkas (šliupo 
garbintojas). Kunigas pa
aiškino susirinkimo tikslą 
ir kvietė bendrai veikti, pri
sidedant prie centro komite- 

Wilkes Barre 
tuo 
nei

to, išrinkto 
konferencijoj. Visi su 
sutiko, nepasipriešino 
pažangieji komitetų nariai. 
Dabar tūli pamatė padary
tą klaidą, bet jau vėlu, vis
kas kunigo ir jo šalininkų 
rankose. Nekuria komitetų 
nariai pradeda atsisakinėti 
nuo bendro veikimo.

Taigi, pažangiųjų drau
gysčių komtetai, kūne per 
cm metu darbavosi dėl LŠF., 
dabar nuėjo talkon pas ka
talikus ir tautiečius. Dabar 
jie padės darbuotis kunigė
liui, kuris viešai yra pasa
kęs: “Aš groviau ir griau
siu LŠF., kiek tik man jie- 
gos daleis!”

Labai liūdna, kad musų 
pažangiųjų draugysčių ko
mitetai taip pasielgė, bet ką 
žmogus darysi, kad lenkia 
galvas prieš kunigėlį ir kur 
jis juos veda, ten jie ir ei
na.

Šiomis dienomis čia sus
treikavo “Racine Manufąc- 
tur Co.” automobiliu išdir— 
bystės darbininkai.

Kada darbininkai pradėjo 
organizuotis į,\“Carriage 
Wagon and Automobile 
.Workers 
nija pradėjo persekioti or
ganizuotus darbininkus pra
šalindama juos iš darbo) Y- 
patingai stengdavosi susek
ti unijos viršininkus ir pra
šalinti iš darbo. Bet praša- 
linimas darbininkų bei uni
jos viršininkų nepulde* or
ganizacijos — ji vis augo 
ir augo.

18 d. rugsėjo darbininkai 
pareikalavo nuo .kompani
jos geresnių darbo sąlygų ir 
pripažinimo unijos. Kada 
komitetas nuėjo pas supeni
te nden tą ir padavė darbi
ninkų reikalavimus, tai su- 
peritendentas nepripažino 
jų darbininkų atstovais ir 
pavarė iš. darbo.

19 d. rugsėjo darbininkai 
apskelbė streiką. Aštuoni 
šimtai išėjo į streiką. Apie 
30 pasiliko streiklaužių, tar
pe jų randasi ir keli lietu
viai.

Darbininkai laikosi vieny
bėj ir yra viltis, kad strei
kas bus laimėtas.

Apielinkių lietuviai neva
žiuokite j čia darbo j ieškoti.

Pilypas iš Kanapi

sirinkimas. Tikslas to susi
rinkimo — surengti protes
to mitingą prieš neteisuotą 
Minnesotos valstijoj patrau
kimą teisman IWW. unijos 

uniją, tai kompa-dvadovų ir streikierių. Susi- 
.lynko apie 30 ypatų.

Renkama tam tikslui ir 
aukos. Vietos žmonės at
jaučia, nes į trumpą laiką 
surinkta $45. Prie to darbo 
prisideda A. C. W. of A. li
nijos skyrius.

J. D. Bcndokaitis.

COLLINSVILLE, ILL.
17 d. rugsėjo buvo pikni

kas šv. M. A. draugystes. 
Rengėjai garsino, kad jau 
paskutinis šio sezono pikni
kas. Todėl tūli Mykoleliai 
pradėjo peštis. Merginos pa
matė, kad vyrai pešasi, ir 
jos sukibo ir ėmė už plaukų 
tampytis.

Tai toks buvo paskutinis 
piknikas.

8 d. rugsėjo turėjo įvykti 
susirinkimas visų draugys
čių ir kuopų komitetų, kad 
apkalbėjus apie surengimą 
prakalbų Bulotam ir Žemai
tei. šv. Mykolo Archaniolo 
draugystės komitetas atsi
sakė dalyvauti tame susirin
kime. Kada buvo užklausta, 
kodėl jie nedalyvauja, tai 
gauta atsakymas: , “Ar jūs 
nežinote ka laikraščiai ra
šo?”

Susirinkime dalyvavo LS.

^įsakymas Visur Esančiam. 
> “Laisvės” No. 68 tilpo L 
mūsų miesto žinelė, kurioje 
sakoma, būk tūlas jaunikai
tis sumanęs peranksti apsi
vesti ir pervėlai nuėjęs pir
šlį uosna. Korespondentas 
Visur Esantis, aprašydamas 
tą atsitikimą, apsilenkia su 
teisybe. Jis sako, būk aš nu
ėjęs apie 1 vai. nakties. Da
lykas buvo taip. Nedėlios 
vakare susitikau tūlą šeimi
ninką ir užėjau pas jį 10:30 
vai. vakare. Ten buvo ir dvi 
merginos. Mane šeiminin
kas pakvietė įeiti į frontrui- 
mį. Kadangi einant į front- 
ruimį reikėjo pereiti per tų 
merginų kambarį, o jps jau

į liu.”
Lietuvos Sūnų ir Simano 

ė rengti 
keli prakalbas. Pagirtinas dar- 
ir bas, nes prezidento rinkimai 

legatų prašo balso, bet kuni- sprandas numuštas. Kas su artinasi, tai ir prakalbos 
’ ................... . 1 reikalingos*. Šiame klausime

jis LSS. 51 kuopa snaudžia, nes 
t repai, nesu rengė nei vienų pra-

tuojausįkur jis gyveno, apie 8 pėdų 
dvyliką I augščio. Bet, rodos, taip ne- 

vardų, kurie jam patinka ir reikėjo susimušti.
pasiūlo juos išrinkti. Ir vėl 
triukšmas, protestai, daug kelių bažnytinių draugys- 
delegatų apleidžia svetainę, čių. Nors gerokai išsigerda- 
tripimas. Mat, delegatai no- vo, bet nuolatos dirbdavo, 
į ėjo, kad butų komitetai Tą vakarą sugrįžo iš šv.Bet
renkami iš jų tarpo, tačiaus 10 ir Povilo draugystes su-
kunigo rekomenduojami 
kandidatai beveik visi liko 
išrinkti, arba, geriau sa
kant, patvirtinti. Socialistų 
kuopų į tą susirinkimą ne
buvo kviesta.

Mūsiškiai tautininkai, ku
rie tankiai pajuokia sociali
stų susirinkimus bei prakal
bas, tame susirinkime daly
vavo in “full force”, bet sė
dėjo, kaip šventi, nekalti a- 
vinėliai, nesistengdami susi
rinkimą nei kiek patobulin
ti. Turbūt bijojo, kad ne
suirtu blokas.

Lai gyvuoja tamsybe!
Socialistas.

E. ( AMBRI 
. šis miestas 

dvi dali: Cambridge ir E. 
Cambridge. Iš Cambridge 
matosi laikraščiuose įvairių 
žinelių, bet iš E. Cambridge; 
nieko nesimato. Nors „šis: 
miestas vadinasi “sausu 
tarpo lietuvių bet girtu o k- i 
Ravimas užima pirmą vie-

ROCHESTER, N. Y.
Kadangi 23 d. rugsėjo bu

vo' prakalbos, tai kaip vi
sur, taip ir DLK. Gedimino 
salėj tapo pakabinta ant 
sienos kelintas Bensono pa
veikslų su prakalbų apgar
sinimu. Nepatiko tas tū
liems DLK. Gedimino drau
gystės ponams ir jie vieną'

2) Nei SLA. “bepartyviš- 
kų” narių, nei TMD. narių, 
negirdėjau niekinant socia
listų pirmeivių ir tt. Jeigu 
g. M. V. girdėjo ištiesų taip 
vadinant, well, būtų gerai, 
kad kitu kartu tokias ‘‘ži- 
jiias” rašant, būtinai reiktų 
tokių “bepartyviškų” ir. 
pavardes įdėti. Nepadarius 
to, išsižiuri, išties, vaikiš
ku darbu.

3) Kad nieko neveikia T. 
j M D. kuopos nariai, tai aš 
’nežinau kokį “veikimą” su
pranta g. M. V.? Juk taip 
rašyti, kad TMD. kuopa ne
veikia, tai reikėtų pasakyti, 
kad nieko neveikia ir LSS. 
kp. taipgi “Birutės” drau
gystė ir kitos. G. M. V. sa-

„ ko, kad jei TMD. bei SLA. 
’.kuopos padaro per metus 

vieną balių, tai ir viskas.. 
Bet ištiesų, TMD. kp. savo’ 
gyvavime nei kartą neturė
jo baliaus, o SLA. jau 3-čias 
metas neturi. Rengia 
tuos balius socialistų 
‘ Birutės” ir kitos pašaipi
uos draugijos. TMD. kp.

PITTSTON, PA.
Pobažny t i n iam e skiepe 

spalių 1 d. susirinko Pittsto- 
no ir apielinkės draugijų bei 
kuopų atstovai dėl prisiren
gimo prie “Lietuvių Die
nos”. Kadangi delegatai bu
vo renkami nuo draugijų 
net po 5 ir 6, tai iš viso pa
sirodė 103 delegatai.

Kunigas Kassakaitis, ati
daręs susirinkimą, paaiški
no, kad turite išsirinkti pir
mininką ir kitus tvarkos ve
dėjus, bet per pagelbą da
vatkėlių ta vieta pateko 
jam pačiam be rinkimų, o 
vėliaus jisai pats pasiskyrė 
vicc-pirmininką ir net tris 
sekretorius, nors ten, galima 
sakyt, nebuvo ką rašyti ir 
vienam sekretoriui. Draugi
jų atstovai protestavo prieš 
tokį nedemokratišką vadovų 
pasiskirstymą, bet'nieko ne
gelbėjo.

no Daukanto delegatai pri
davė rezoliuciją, kuri skam
bėjo sekančiai:

“Kadangi Chicaga, di
džiausia lietuvių kolionija, 
susitaikė rengti “Lietuvių 
Diena” išvieno ir sudarė 
bloką, į kurį įėjo 4 katalikai, 
4 tautininkai ir 4 socialis
tai, ir kadangi pagal sve
čių iš Lietuvos gerb. kunigo 
Žilinsko ir adv. Yčo nuro
dymą, kad ta draugija bei 
vnatos, kurioms progresyvė 

iŠ lietuvių visuomenė rekomen-

mo pieną, kuris atneš kuo- 
didžiausią naudą aukų rin
kime. Taipogi pageidaujam, 
kad W. Barrės Centr. ko
mitetas irgi tą patį padary
tų pagal svečių nurodymo 
ir išpildytų progresyvės vi
suomenės reikalavimus — 
visų surinktų aukų trečdalį 
pasiųstų Agronomijos ir 
Teisių Draugijai, ir į komi
tetus rinkti nuo visų sriovių 
po lygią dalį.”

veikalas (? — Red.) Akto
riai savo roles atliko gerai.;
Žmonių susirinko apie du ' 

nuo šimtu. Kuopa turės pelno, i 
Reikia pažymėti, kadi 

ei- vietos kunigėlis gerokai iš-
. Sočia-1 garsino socialistų

aka-iren?a ^ktai prakalbas, pa- 
! skaitąs, susirinkimus. I

1916 m. jau turėjo keliata 
prakalbų, būtent kalbėjo 
ĮVitaitis, Šalčius, dr. Šliu- 
■ pas. Dabar ant 15 d. spa- 
jlio, vakare, Cibo salėje kal- 
ibūs kun. Mickevičius. Taip
gi bus dalinami nauji parė- 

‘t’ jusieji raštai. Spalio pabai-
WATERBURY, CONN

Katalikų vestuves.
Atvėsus orui, musų kata-__ .............................

hkiškas jaunimas sukruto ir tos salės pastatime, 
ženytis. ’Suprantama, nieko ’ 
tame nuostabaus nėra, jeigu 
laike vestuvių nekeltu indi- 
joniškų puotų. Bet dabar ke
lia puotas, girtuokliauja, 
šaukia, staugia, kaip kokie 
laukiniai žmonės. Kurioj 
šluboj būna katalikų vestu
ves, tai per kelias dienas a- 
pielinkiniai žmonės naktimis 
negali miegoti.

Rodos, doras žmogus tu
rėtų kovoti prieš tokias pus
laukines puotas, turėtų nu
rodinėti, kad dabar, civili
zacijos gadynėj, nepadoru

sienos, suglamžė ir numetė 
ant žemės, nes tai esąs 
cilikų apgarsinimas”. Sočia-' garsino socialistų vakarą. 
listai daug pasidarbavo torAJis pasakė, kurie eis į ta. .i •• s \ hn-kiv 'goję rengiama teatras, jeigu’draugijos sutvernne taipgi(vakaią, tai bus nuo bazny- __

Ar'čios atskirti ir jų dūšelės .
nepuikus socialistams atly-'pražus. Kadangi į socialis- į - * -
ginimas už jų darbų? Išro Itų vakarų subrinko apie 20 
do, lyg LSS. 7-ta kuopa Janonių, tai, reiškia, tiek dū 
randasi kur nors caro vieš- ' 
patystėj, kur kazokų nagai- 
ka viešpatauja. Reikėtų 
Gediminiečiams rimtai aps
varstyti tokius savo virši
ninkų pasielgimus.

Rugsėjo 10 d. atsilankė į

susirinkimą ALTS. : 
delegatai ir užkvietė drau
gystę išrinkti delegatus, kad i 
tie sykiu su klerikalais iri 
tautiečiais dirbtų “Lietuvių 

per dienas ir naktis sukauti Dienoj.” Jie pranešė, kad1 
ir staugti visokiais balsais, 'mažosios grupes nebus kvie- 
bet musų doros mokytojas į čiamos, 
tai neatkreipia jokios ;
dus. Matomai, jam tas pa- .7 delegatu

LAWRENCE, MASS.
Jau kelintu kartu “Lais

vėje” tenka matyti, kaip 
gerb. Mažoji varguolė 

iš mūs vie- 
_______ __ ____ kuopų 1 • • !

'tiktai galima bus gauti tin
kamą vietą. G. M. V. ęlepasi- 

t ir 
Įrašo niekus. O tas negerai. 
; Nors bent kartą, ištiesų, 
' reikia suvyrėti ir laikraš- 
tin teisingas žinias paduoti 
O tų žinių—atsitikimų pas 
mus tiek yra daug.

J. SekeviČius,.

DLK. Gedimino draugystės |kun(1?i.wi ka(1 
a t to 91 Vn SKunaziasi, Kao is

. ... Y tos SLA. ir TMD. _ ..........~...................... ......
nariai nieko nesidarbuoja ir' Avimas TŠŠ7 III ’ ^Rajono, 
.dar su panieka šaipos, kad kuriame dalyvavo veik ! 1 n i»4-i nlr 1 4 t Ir * .» ■. • • • «
i“rėkaut” ir tt., o ypač 
ka socialistus niekinti.” 

Taip ji “Laisves” Nr. 76 
'rašo. Bet kad taip-nėra, ta’tik pašelpinės 

[nešta išrinkti;
j Negerai, kad g. M. V. ne 
i pasiklausia, kaip'yra su Su 
sivienijimu Mass, valstijoje 
Jei būt pasiteiravus, . tai 
būt dažinojus, kad Mass.Rugsėjo 13 d. TMD. 52 ir

ALIS. 21 kuopos suienge viduotos, viešai jos nieką 
prakalba8; kalbėjo tūlas veiktk Nariai gioje 
Strikulis, K eclieinos studeii- valstijoj priklauso tik kaipo' 
tas. visa jo kalba, tai tik-i 
ras mišinys. Čia sake, kad 
mes negalime taip gyventi,

.... ..................     kaip musų tėvai gyveno;^- neužsir"eįistruos nieko prie
susirinko vidutiniškai. Prie n!es tl™ ^'stambaus ir nuveikti.
Ratelio prisirašė 4 nauji na-1 
riai. Viskas pavyko labai 
gerai.

Reikia pažymėti, kad Ba- .
yonnes Jaunimo Dailės Ra-i
telis pradeda darbuotis. Gei-!f;'
stina, kad jis ir tankiau pra-' 
dėtų prakalbas rengti.

Klausytojas

BAYONNE, N. J.
29 d. rugsėjo buvo prakal

bos Jaunimo Dailės Ratelio. 
Kalbėjo L. Pruseika, “Lai
svės” redaktorius. Žmonių

nimo sąlygas, turime dirbti 
trumpesnias valandas; vėl 

.susiriesdamas šaukia:
'su broliai socialistai viską 
i nori apversti į vieną die- i

...  Mes, girdi, turime pri- 
pažinti evoliuciją” ir tt. Sa

ukėsi, kad jis irgi prijaučiąs 
1 darbininkams. Kalbėto jas,' 
būdamas medicinos studen- ' 
tu, prirodė, kad lietuvių šir
dys esą minkštos. Po aukų 
rinkimui pranešė, būk inter-

Toliaus buvo pakeltas tas 
klausimas, ar verta socia
listams taip užsipuldinėti 
ant kliubų, kaip kad dabar 
daroma? Didžiuma kliubus 
pasmerkė. Diskusuota ir 
apie darbininkų tėvynę.

Visų tų klausimų, rodos,
.er_ svarbiausias, ar reikalinga 

Sąjungos pašelpinė 
Bet draugystė. Geistina, kad ir 

apskritai vistiek nariai pi r- klausimą
rra nedėldieni kiekvieno mė- nuodugniai išdiskųsuotų. 
nėšio 2 vai. po pietų susiren
ka Ramanaucko krautuvėje S. III Rajonas, 

■ir pasikalba apie SLA. rei- tokius suvažiavimus, atlieka 
Nariu turi 43. Aš-'kabai naudingą darbą, nes 
moterįs — mergi-1 sykiu varo agitacija ir lavi- 

vyrai. Socialistų rasi. Geistina, kad Rajono 
Keturi komitetas ir ant toliaus to-

kalus.
tuonios
nos, kiti
daugiau negu du.
SLA. nariai priguli prie L. kius suvažiavimus rengtų.

BeviltisMONTELLO, MASS.
1. d. spalių; vakare, susi-, .... , . .

žeidė lietuvis Jonas Pulpis, !!a.clonJJ (suprask sočia-! 
kuris pirmiau gyveno 702 ]^tų- .V. E.) esą sirdys kie- 
N. Montello st. Jis nuėjo ap- ^s- Per visą prakal
iau kyti savo draugus 
Sawtell avė. ir 
išėjo ant piazo 
vėdinti. Sėsdamas ant 
relės, neteko lygsvaros 
nukrito nuo trečio flioro ant 
stačioku tvoros. Kada nuve
žė visą kruviną į ligonbutį,

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBERNIJOSE, 

, K "IRIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI.
Per mūsų banką galite pagelbėti savo giminėms bei pažįsta

miems užimtose vietose vokiečiais. Męs turime

Sutartį su Vokie įjos Banka
Berline, todėl galime persiųsti pinigus į tas vietas ant Furnos ne
augėčiau 800 markių (apie F25 rubliai).

MŪSŲ BANKAS PO NUOLATINE VALDŽIOS PRIEŽIŪRA,
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TELEGRAMOS.
ta* v

Chicago, III. — Mūsų 
teligentai buvo susiėję 
vienybę kas link “Lietuvių 
Dienos.” Kada jau sutartu 
buvo gatavai iškepta, tai 

aš tau siunčiu te--vieton magaryčių sumanė 
nes musu mieste uasibučiuoti socialistu, tau-

Newark, N. J 
Orakule, 
leg ramų 
nepaprasti a p: 
Tu, bratku, nematei ir ne
girdėjai, kad mes, vyčiai su 
vytelėm ir Rymo tautiečiai 
buvom sugalvoję ant ciciii-

tatėm slastus ir manėm vi
sus nevidonus, kaip tuos

ir spirgučių slastuose* buvo! 
Kada cicilikai butų buvę 
slastuose, tuomet pergalė 
musų pusėj.

tyti, tai generolas Dūda pa
siėmė amari ir pradėjo mu
šti telegramus i visas šalis, 
kad kogreičiausiai pribūtų 
visi vyčiai su savo paipebe-

slastus, manėm tuojaus ant

kišenius ir nupirkti maka
ronų, kuriuos mes pasiusi
me tėvui Konstantinui, o jis 
išparduos musų frontams 
parunijusiems iš tėvynės.

Kad viskas geriau sek
tųsi ,visi maunam i švento 
Jurgio fortus, atliekam pa
maldas, po kurių generolas 
Dūda pasak/i spyčių varde 
šventos cnatos ii’ praneša, 
kad mes privalome cicilikus 
į slastus įvobyti, jeigu į*o- 
byti nesiduos, tuomet va
ru Įvaryti, o jeigu 
ta negalėtume padaryti, 
tuomet patys, kaip drūti, 
turime nuo jų runyti.

Sulaukiam ir ciciliku 
visom jų susaidėm. 
pulkauninkas atsisto 
sako:

— Visi susirinkusieji esa
te šv. Jurgio fortuose, to
dėl neprivalote priešintis 
mūsų šventai platformai. 
Kurie netikite i jos šventu
mą ,tuojaus mufikites lau
kan iš švento Jurgio fortų!

bet staiga pašoka

priimkite ir mūs

Temykite LIETUVIAI!
Kurie turėjote nrbą turite gimines gubernijose 

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 j VISAS DALIS 
SVIETO, ir RUSIJOS KAREIVIAMS, PATEKUSIEMS AUS
TRIJOJ AR VOKIETIJOJ.
PRIIMU PINIGUS TAUPINIMUI ant 4% metams nuo Šimto.

MANO RANKA RANDASI PO PRIEŽIŪRA VALDŽIOS 
STEITO NEW YORK, užtat jūs pinigai gvnrnntuojami.

PARDUODU farmas, lotus ir namus. PADARAU IR UŽ
TVIRTINU visokius dokumentus-raštus ir IšJIEšKAU DALIS, 
PAL^RAl. itl DT JUDI M US (Insurance) gyvasties, nuo ug- 
*n) lqxr t t. IŽRANDAYOJU BAKSUS LAIŠKAMS — 
G ROM ATOMS.
GENERALIŠKA AGENTŪRA LAIVAKORČIŲ—ŠIPKORČIŲ.

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

VISOKIOS RODOS—PATARIMAI DOVANAI.

BANKER JOHN KOVACS
, o. . Filia: 155 CLINTON AVE.,Grand Street, maspetii, l. i. n. y.

NEW YORK, Borough «f Brooklyn.

H Skausmą dantų sustabdau 
antsyk. Ištraukiu be jokio 
■kausmo. Paklauskite, kas 
pns mane dantis taisė.

221 So. 4th Street

Motu Io it is
419 BOYLSTON ST., BOSTON,MASS

Netoli didžiojo miešto knygyno.
Offiso valandos: nuo 10—12 valandoj 

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

apkramčiotoni nosim,

Lvderis he nosies.

Vislų neprietelius.
kvtojas sako moki-

mains:
— Mes vakar mokinomės

note. Dabar ar negalėtut 
man paaiškinti, kas yra di
džiausiu vištų neprieteliu.

XT- • - <— Nejaugi jus nežinote, 
kas daugiausiai ant vištų už
puola?

sau
kia :

v r-

1 su
Musu

Mokinis atsiliepia:
— Musų kunigėlis.

Jis nežino
Vaikinas: — Mano brangi 

Mary7te, aš tave neapsako- 
ir mai myliu ir neišmanau ko

kiomis dovanomis apdova
noti?

Mergina: — Joneli aš do
vanų nenoriu. Jeigu tu ma
ne myli, tai nupirk du šliu- 
biniu žiedu ir tuomet mudu 
juos pasidalinsime.

aš nežinau ką tuomet pasa
kys Onyte.. Jis taipgi dova
nu nori, bet žiedu reikalau-

Paėmęs.

tūlas cici-

tautiečiai, 
kolekšina v

galima gauti dykai makaro
nu-

Kaip tik tas cicilikas taip

Reikalinga daktaro pagelba.
— Ponas daktare, ar ne

galėtum pas mus j namus 
užeiti, nes, rodos, mano pa
čiai pradeda galvoj negerai 
darytis.

— Kaip tamsta gali su-

tuos
ant

ir Rymo tautiečiai suprato 
ciciliku gudrumą ir atsisto
ję pradėjo šaukti:

— Lukaut, lukaut tų ap
gavikų! Jie dabar prašosi 
priimt kolekširug daryti, o 
paskui pareikalaus trečdalio 
makaronų, o paskui 
makaropus iščenčiuos 
bombų ir revolverių,
norite, kad mūsų makaro
nai nepavirstų į bombas ir 
revolverius, tai vači kites 
nuo raudonkaklių.

Davatkų! gvardija išgir
dus, kad reikia nuo raudon
kaklių vačitis, pašoka 
pradeda giedoti gyvąjį 
žančių. Cicilikai nusigąsta 
tos šventos giesmes, nešasi

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

sezonui. Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiekų, galima 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi šito
kių vaistų: 1) MIXTURAS, labai geras nuo kosulio vaikams ir dide
liems, bonka 25c. ORRAPH’AS, Linimentas dėl reumatizmo. Bon- 
ka 25 ir 50c. 3) Tikra lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir 50c. 
ŽUVIES TAUKAI, reikalingi dėl jvairių ligų žiemos laike. 5) ĮVAI
RUS VAISTAI DEL ATAUGINIMO PLAUKŲ ir TONIC’AS. 6) 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonos, perfumoa tr 
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 įtampomis.

I. SHAPIRO, Lietuviik a* Aptiekoriui
41® So. 2nd Street, kampan Union Av®

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

Mokslo Nereikia Jieškoti
Dėlto, kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglų kalbą, aritmetiką i* 
lietuvių kall>ON gramatikų savo namuose liuobame laike. Visi išmokėt* 

Nurodymai ir knyga DYKAI. įdėk stempq. Adresas!

lietuviu Korespondencijiae Mokykla, 1327 N.Bobev SLChica^

J. DANDERIO
VYRIŠKU IR MOTERIŠKU 

ČEVERYKŲ IR 
DRABUŽIU

K R A U T U Y K
Savininkas 12 metų praktika

vęs čcverykų dirbtuvėje ir turi 
puikų patyrimą.
PUIKIAUSIOS RŪŠIES 

UNIOS ČEVERYKAI.
869 BANK ST., 

WATERBURY, CONN.

Geriausia pirmeiviška užeiga

Vl'ERBURY, CONN.

APDRAUDA
(INSURANCE

Biznių visokios rūšies pa rimavi
mas ir pirkimas.

PA TA R N AVIM A S VISOSE 
KALBOSE.

Kreipkitės prie

J. R. G AYSON & CO.
P. BALTRENAS, Menadžerls.

95 BANK ST., Room 7
WATERBURY, CONN.

į Ak user ka
v

išbaigusi kut ci) Woman*
College, Baltimore. .Md

PuBcilrrningftl atlieka two... inti*,. 
gimdymo, taipgi mi telkia vlnoi.ia* roe** 'Y 
iTagelbą <nviv Hoeo moterų ligov. •

6 Loa Ing at.,
> >irtl H tr 7th nt*

K

• F. Stropiene
* HO i W )ST<

DENTISTAS
į Gvarantuotau ant 20 metų

1 Uždėjimai keparaHėa 22 k. ...
UžplombaviniaH 60c ir aaglčiau.

Išvalymai*  ................................ &8C.
J UžpiombaviiuaB aakxn   gl.0® 
į Skaudantį dantį duok ištraakti ry- 
| ta o vakaro apžiūrėt.

SANITARY DENTAL PARLOB 
Bedford Ave., Tarpe l«

1-mog gatvių. 
BROOKLYN, N. Y.

Kalbama lietuviškai.

Talephone Yards SSI er IKSTIKRA LIETUVIŠKA A DTIKT ACHICAGOJE 1 1 ILRA
užlaikome kuogeriimsiitii vaistus, Su didele atyda lipildoia 

receptai kaip Amerikos, taip ir Earopoi daktarų. Patarimus ye? 
I&iškua sateikiaui dykai.

Savio'nkai ir Proviaoriaa
F. A. JOZAPAITIS

16tl 80. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL.
Gyvenimu Telephone Drover 7781.

K. Hensas
CAFE IR POOL ROOM 

linksniai laiką praleist.
Tai yra geriausia vieta

K. HENSAS
69 Gold St.,

BROOKLYN,
Telephone Main 752!

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 
fprmų dykai.

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

TEISINGIAUSIA ir GERIAUSIA )
LIETUVIŠKA

didžiausi-
> recepti

daktaru
aptiek*: 

valstijoj.

Sutaisau receptus su < 
tlyda, nežiūrint, ar tie 
Lietuvos r r Amerikos 
Tai vienatinė lietuviška 
Bostone ir Massachusetts 
Gyduolių galit gaut, kokios tik pa
jau i y yra vartojamos. Galit rei- J 
kalant per laiškus, o aš prisiųsiu < 
per expresą.

, k. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkas

226 Broadway, ^kanip. C Street ■ 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tek So. Boston 21014 ir 21013. '<

*1

NEWARK0
AKUŠEREA

Pabaigusi Imperatrici Mayij A- 
kušerkų mokyklą Peterbarge Ir 
Dipliomuota New Jersey valsti
joj. Turi paikiai pasekmes 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi gerai apsipažinaa sa simpto
mais visų moteriškų ligų ir rei
kalui eaant, galite gauti patar
navimą.

O. STROUENfi
JaoniŠkaiti

lit Walnat SL.NEWAR, N J.
_ , . 8052Telefonas 408R

Michigan.

Market

■u I
jfl 
;<j

ČIA GALIMA UŽSIRAŠYTI “LAISVE”

4

kiekvieno pareikalavimo pri
zam pelius.

A. STRUPA8.
Novelty Manufacturer

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

SKAITYKITE KIEKVIENĄ “LAISVĖS" NUMERJ!

Draugystėms, Kuopoms ir Kliubmual 
Išdirbu visokias

KUKARDAS, “BADGES”, GUZIKUS 
IR ŽENKLELIUS

Visokiems piknikams, šermenims ir 
t. t. Darau visokius Medalius ir vi
sokias atspaudas draugystėms.

Ant
siunčiu

Sąmoninga gaspad i ne 
visada turi savo namuose buteliuku 

D-ro Ricbter’io

PAIN-EXPELLER
Neabcjojantis badas įtrinimui na* 
skaudėjimo Reuniatizmof persišal 

dimo, išsinarinimo ir tt.
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ”
25c. ii 5Oc. bnteliukaH vino*® aptiekoM arti 

Mfv'lai tino
F. AD. KICHTHR A CO.

ViSO Waebtogton Street. New York, N. V

DIDELA PROGA
DEL VYRU NU^ILPNEJISIU 

ANT LYTIŠKU ORGANU

GERIAUSIOS FARMOS.
Pirkite pas mūs farm s didžiau

sioje Lietuvių b'armerių Kolionijoj« 
Amerikoj. Ta kolionija y a mūsų už 
dėta 1905 metais, ir jau apgyvendino 
me su 360 lietuviais farineriais. Mę» 
esam seniausi ir didžiausi farmų par
davėjai lietuviai Amerikoje. Mę> 
parduodame teisingiausiu būdu, išduo 
lam pirkėjams warant uotus popierius 
Deeds ir čystus Abstraktus be jokių 
<‘xtra mokesčių. Męs turime šimtui 
visokio didumo farmų parduoti: iš 
lirbtų, su užsėtais javais, su sodai> 
ir budinkais. žemė derlingiausia 
ygi, su juoiPemiu ir moliu, ir molii 
su gera smielžeme. Geriausia žemf 
iėl visokių javų, daržovių, sodų, pie 
vų ir dėl ganyklų. Turime daug že 
nes neišdirbtos, geros,kuri parduoda 
na visokio didumo plotais, pigiai. J>< 
^6.00 akeris ir brangiau, ant lengvų 
•mokėjimų. Kiekvienas gali tokio? 
sėmės pasiimti, ir dirbdamas mieste 
šmokėti, į ydamas tokiu būdu ge 
riaušių farmą. Pasiskubinkite nusl 
lirkti žemės nes ji greit eina brau 
ryn. Atvažiuoki* mus, męs už 
ikriname ju

<al savo 
lėkingi. 
•ininkus 
gražiam 
ailna apli ,k vaikams mokyklų^ baž 
lyčių, geležinkelių ir gerų žvyruotų 

<selių, a. nkė pirklybin'O mieste 
Scottville’ės ir pačtavo miesto Lu 
lington, Mich. Nusipirkite mūsų ko 
lionijose f mas, ir jums tai pa 
riks ant mūsų f rmų, kad apie
ą nei pamislyti 
site ant fanuos 
gyvenimą; trumpu 
išsimokės visokias 
site į kelis metus 
riais. Rašykite tuoj, gausite Lieptu 
vių Kolionijos niapą ir farmų kata 
logą dovanai. Tik įdėkite už 4c

Tikras adresas:

A.K1ED1S & C0.
REAL ESTATE

Peoples State Bank Buildini
SCOTTVILLE, MICHIGAN,

i

PILVO LIGOS

APTIEKA

Valstija

Parsisiųsdinkite k opi j 
kyli aiškus faktai aiški

LIETUVI AK A

LIETUVIŠKA

>i negerai?
— Nagi vakar nupirko 

šolderį, išvirė ir paskui juo- 
mi trenkė į mane.

— Iš to dar negalima su-

ra i, nes tai paprastas apsi
reiškimas šeimyniškame gy
venime.

—Kaip' matau, tai dak
taras neatkreipi i tai atydos, 
kad už šolderi užmokėta 
pusantro dolerio HfenoYpatiškas PranešimasVillies.

Aš noriu Misipažint! su kiekvienu ser
gančiu. lietuviškai knlbitnCitt vyru ir mo
terų pataulye. Aš noriu, kad jie mane 
žinotų. kni|>o teisini;.'! drauir.į ir geredari — 
kad žinotų kas aš esu —kuomi aš < su—ka uš 
ėsti padarus praeityje !r kad žinotų apie pra- 
kilntj darbą, knrj aš dabar veikiu. Iš mano 
paveikslo jtjs galite matyti, kad aš užsiėmiau

11

Vytis

Žemiau paminėtas gyduoles galinu 
• v * , t ~ • o i ! [apturėti per pačtą:
IS SVentO Jutgio f OI tų il’iNuo Reumatizmo .. 
susispiečia Šventos Cicilijos Kraujo Valytojas . .

i Vidurių Reguliatoriusfortuose. Vyčiai ir Rymo 
tautiečiai, pasilikę vieni, už
gieda cicilikams prakeikimą, 
kad pas juos nėra tėvynes 
meilės ir tuomi viskas užsi
baigia.

$1.00
1.00 
50ę. 

Trojanka .............. 25c., 50c ir $1.00
Ir visokias kitokias gyduoles nuo 

visokių ligų, kurios čia dar nepaminė
tos, galima gauti per pačtą.

P. A. URBANAVIČIUS 
151 Metropolitan Avenut 

BROOKLYN. N. Y.

meti). Mano plaukai dabar yra pabalę delei 
piano ilgij meti) mokslo, tirinęjitnt] ir patiri- 
tnn. A6 atidžiai sttidijivau ir ritinėjau tas se
nas, chroniškas, giliai įsisėdusias ligas, taip 
sunkiai Kydonias ir apie kurias kiti daktarai 
taip mažai žino. A?) noriu, kati kiekvienas 
sergantis ir nusiminęs vyras bei moteris 
savo negales man atnešti). Aš jiems teisin
gai patarsiu. Leiskite man būti just) draugu 
ir geradariu. Parsisiųsdinkite mano Dykai 
Dnodamt) Knygą ir skaitykite muito pra- 
nefiliuu vilties.

Dyspopsija ir Nevirinimas, Jaknu Negales, Tulžingu
mas, Prietvarius, Raudonosios Gyslos (henųiroidai), 
Reumatizmas, Kataras, Dusulys, Veiksminiai širdies 
Suirimai gali būti pasekmingai gydomi 'Pamištos 
namuose už labai mažą užmokest i.

Mes Uiip-gi norime Jums pasakyti apie musu 
pasekmingą metodą naminio gydymo tokiu smarkią 
ir chronišką ligą kaip Syfilis arba Kraujo užnuodi- 
jimas, Odos Ligos, Gonorea, Nerviškas Nusilpnimas, 
Sukrekėjimo Striktura, Pūslės bei Inkstą Negalės 
ir ligos Lytiškai-šlapimo organu,’' kurios vyrus taip 
tankiai kankina.BRANGI 96 PUSLAPIU KNYGA SIUNČIAMA DYKAI.

ulien. 'Toje pasa- 
kalboje. Ji yra 
i,jas ir patarimus, 

kokius kiekvicnaH vyras bei moteris turėtų žinoti ir sekti— 
ypač hvarbi tiems, kurio ketina apsivesti. .leisti muito 
žinoti, kaip jutus gali, būti sugražinta jūsų senų laikų Bvai- 
kata, stiprybė ir gyvihgumas, jus turite (nujaus parsisiųsdinti 
šitą dykai duodamą knygą ir patirti faktus apie tokias 
negales. Neniųskito mums pinigų—:-siųskito tiktai savo 
vardą ir adresą aiškiai parašytą ant dykai duodamos knygos 
kupono, esančio apačioje. Liaukite mokėję sunkiai uždirbtus 

ikam nevertus vaistus, bet. skaitykite šita brangu vadą į svei- 
audokito joti laiku jiaduotais patarimais. Jus patirsite savo 

kentėjimų priežastis ir kaip jūsų negales gali būti prašalinamos.

DYKAI DUODAMOS KNYGOS KUPONAS
Paraityk savo pilną vardą ir adresą, iškirpk ir siusk mums šiandien. 

Neužmiršk užlipinti steinpą, kad laiškas pas mus ateitu greitai.

Dr. J. Russell Price Co.,l.iioo~9 So. ciiutou st., Chicago, in.
Gerbiamieji:—Meldžiu man tuojauą pasiųsti visai dykai, apmokėta 

pačta jūsų brangią medikallšką knygą.

Vardas ir pavarde.................................. .. ..............................................................
Gatvė ir No................................ . ..............................................................................
Mie

ka<l surasit fam.ų pa 
norą, ir už ką būsite mum» 
K vie m? visus miestų dar 
ir bi nierius apsigyvent. 

ir sv ikame krašt kur yr»

...... ................................................................*
Prlslunskite mums tik 50c. ____

Nnsllpnejic ant Ivtijkii organu’ vynu 
kaip tai nervlu. paliks figyd> nti ant v!t« 
don p<-r vartojlrna, gyduolių NOVO. T* 
yra, gaišina paatkyti. eudaune gyduole, 
nuri.Hs išgydo jau tūkstančius vyru ser
gančiu lytiškoms ligonis. Jei esate ser
ganti ant lytišku nusilpnėjimu, kad ken
kia jums betvarki' nerviu. kad nustoet 
vvriškuma, kad esate nusilpncjesi&m 
padėjime, salios rankos arba kojos, galvot 
soix'jimai. ujk< tejim.il viduriu, ncvtrlnl- 
mat skilvio, inkstu ligą arba kitos lignr

Hs sapniai, baime sutikti 
tai daro nekurie. palikau 

vartojimą gyduobu NOVO 

uis ir laimingais, tada ’p 
bus nauduotis gyvenimu ir 

ypatibems. Del atydos. idant pertikrinti 
jus apie tai. kad NOVO gjduob’s tą pada- 
ris, išsiuesnio jums DYKAI kompletfšką 
kurna tu gyduolių, užtektinai ant 15 dienu, 
kada gi prisiuostę mmns savo antrnšą lr

del npmokejfma llefcu 
Malonėkite atkreipti atydę 

tai norą ma?a dejiuta. bet 
kuTp.is iSsig-vdvmul. užtekti-

--~a yra vien 
Rjišvkite mums

ta" npgarsinima Ir tn<«

išgydynti , ---------- ...
.Gyduoles tas I trumpa laika padoria ju* 
sveikais.
galima
jus apie t it. kad NOVO gyduoles tą psda- 
rls, 1. ' _____ ..... _ ................. .
kurna tu gyduolių, užtektinai ant 15 dienu.i_____: . : .... ... . . ‘
pavarde. taip gi sykiu 50 r trasos ženkle
les niba sidabru ‘ ‘ 
)w>rsiuntlmti.
ant to. kad tai norą mfl?a

I komletiškns _______
nai ant 15 dienu, labai tanke yra užtekti
nai išslgvdymui. Ti proga 
svarbia ant trumpo laiką. I! ” 
neat įdėliokite, talp-gi praneškite kokiam 
laikrašti skaltite L. ___ ' '
i&siunsme jums tuoians tas gyduoles.

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

H M » 4 £-3 
r* r* Q. i

Turė

EI o

nenorėsiu*.
u užtikrintą ger» 
laiku farm a pat- 

skolas, ir jūs Ilk 
turtingais tarmė
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SENIAUSIA UŽEIGOS 
VIETA PAS

lAt prt.dūjus vartoti 
nt\ ir koi Huvurto-

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

nedil-
1010 Se.

“Trejos Devynerios” (Trejanka)— tai ištikimiausias lietuvių drau
gas gydytojas įvairiose negalėse bei ligose. Tariaus reikia žinoti, kad 
tik tikrai lietuviškos. Jų tai ir reikalaukite aptieko.se, bet jei nerasite, 
tai rašykite žemiau padėtu adresu, prisiunčiant 35 c. o tuojaus 
rčsite.

Sta
pa. Main St., 2 vai. po pietų.

Pas mus galite gauti ska
niausio alaus, puikios degti
nes Ir skanaus vyno. Pa
tarnavimas puikiausias, at
eikite, o persitikrinsite.

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

Pirmininkas D. Petrauskas,

Ką sako pabėgėliai

ir mes apie juos
Kiek lietuvių atvažiuoja gija, kuri mane ir išliuos; 

Amerikon paskutiniu laiku " 
— to nieks nežino.

Šiandien San Francisco 
sutikau vieną latvį —B. 
Veinsbergą. pora dienų tam

Čitos kalėjime taipgi yi 
daug lietuvių; jie ten sė 
jau po kelias savaites- Neiš-

GERAS 
LINIMENTAS

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

SEVERAS GOTHARD OIL
(•‘severos (lot kardiškas Alie jus) yra ir buvo toks 
šeimyniškas linimcntas per pastaruosius 35 
metus ir jo vertė neapibranginta norint ap-

tin 
Ji

DRAUGIJOS, KURIOS APSIRINKO “LAISVĘ* 
SAVO ORGANU

laivu “Sėju Maru.”
Veinsbergis interesavosi 

>avo šalies pabėgėlių reika
lais Sibire ir visuose Rusi
jos pakampiuose, o taipgi 
( hinijoj, Mongolijoje bei 
•Japonijoj. Jis važiuoja iš 
Petrogrado kaipo dizertie- 
ris. Daugelyj vietų stovėjo 
:»o 2—3 dienas. Mat, vyk
stant su netikrais dokumen
tais, visur reikėjo “šmeruo- 
ii.”

sikalbėti rusiškai, o joki ko
mitetai ir atskiros ypatos 
j j neaplanko —■ nepaaiškina 
policijai, kad tai yra

• nelaimingi pabėgėliai, 
koki nors “špionai.”I

Ant antrinamų

vien
o ne

mano 
klausimų kas link lietuvių, 
jis tiek pasakė: “Kartu su 

1 manim iš Japoni jos atvažia
vo tik vienas lietuvis. Jis 
važiavo antroj klesoj ir tru-

reumatizmo, neuralgijos, niksterej 
vimų, tinimų, ištinusių gylių, s 

sunarių ir raumenų, dieglių ir s
Kaštuoju 25 ir 5<* centai.

imu, užsiga- 
ustingimo 
kausmų.

M^Ilo

liaukite ScvoroB Preparatus nuo novo aptiekoriaus. Negalint gauti, už- 
sisakvk tiesiai nuo mus. Neimk kitokių vaistų bei užvaduotojų!

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa

Kaip Veinsbergis piešia 
Rusijos padėjimą, pabėgė
lių reikalus čia nekalbėsiu. 
Paminėsiu tik porą faktų.

Veinsbergis pasakoja:
“Visose Rusijos gelžkelių 

-jotyse iškabintos “obiaza 
cinus” valdžios “postanov- 

> nijos,” kad ne tik policija

r: didelį “unarą” su pasažie 
riais nekalbėjo. Jo pavardė; 
nežinau, tik žinau, kad 
San Francisco išvažiavo 
New Yorko valstiją.

Japonijoje tarpe daugy
bės dizertorių, žinau 4 lie
tuvius, bet pavardžių neįsi- 
temijau- Jų adresas toks: 
“The Miuraya Hotel, 25 Ni-

Tel. 885 Greenpoint.

,-fūnųs ir dukterįs Rusijos 
pastebėję stotyje ar vagone 
nors mažiausiai Įtariamą

ties kariško komendanto.
šis “zokonas” išduotas 

neva dėl negalėjimo sustab
dyti bėgimo žydų kareivių 
iš Rusijos, bet nuo jo dau
giausiai nukenčia tie, kurie 
nemoka gerai rusiškai kal
neli. Gera pramogėlė nekul-

61 S. 2nd St.,
BROOKLYN,

visokiems parsidavėliams 
bei dykaduoniams. Ant kiek
vieno žingsnio areštu epide
mija

Kiekviename “volosties u- 
žastke” prikimšta nelaimin-

kuomet rusų armijai 
dėjo sektis, vietos gyvento
jai su pabėgėliais ėmė žiau 
riau elgtis- Mat, nekuriu 
Rusijos ūkininkų ūpas kila, 
lai pabėgėlius, kaipo “ino- 
lodcus’’, niekina ir išjuokia.

Lietuviškų draugijų nie
kur negirdėjau, tik Vladivo
stoke yra naujai susitvėrus 
“Tolimų Rytų Draugija”, 
kuri neva rūpinasi pabėgėlių 
reikalais vietoje. Jos rūpini-

JOKŪBAS KANCIERIUS
CAFE

gxi pabėgėlių latvių ir lietu- ,masis gal apsireiškia tame, 
viu.

Mūs broliai—

Pakala- 
vingua pri
imam ko- 
nogražlau- 
siai ir vi

sados 
teisingą 

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

BROOKLYN, N. Y. 
Telephon* Greenpoint 5311.

i kad Vladivostoko vokzale 
pabėgėliai:nesimato tiek daug ant 

-ukimsti Į nusususius Rusi-j (, rįncĮų besivoliojant sergan
čių moterių— pabėgėlių,jos kaimus pusbadžiai tūno 

r laukia kol valdžia suteiks 
jiems sklypelį žemės, 
patys galėtų padaryti 
pragyvenimą, nes jau 
Godo ubagauti.

Daugelis Lietuvos ir Lat
vijos ūkininkų susiderėjo už

kad 
sau 

nusi

Tiek papasakojo parma- 
ccutas Veinsbergis, šiomis 
dienomis pribuvęs iš Euro
pos. ŠĮ kartą nedarysiu jo
kių išvadų, o tik pažymėsiu 
porą faktų-

(Toliaus bus).

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA
JOSEPH LIPMAN. K. D

SpecialitsnH Moteriškų ligų 
50th St., New York, N.
OFISO, VALANDOS:

314 1 I

tes, nes jų vyrai karėje. 
Kuomet pati gauna iš armi
jos žinių, kad jos v>ras už
muštas, tuomet ji susiran
da sau šeimininkų pabėgė-

iių prisigretino prie Rusi- ; 
jos našlių ir gyvanašlių, 
(jos pačios labiau plakas) ir 
lesia šeimininko rolę: va
žiuoja kartu į turgų, kartu 
perka, kaitų parduoda ir 
kartu su šeimininke prage
ria. “Kazionkos” nėra, bet 
geria paliturą, “chandžu”, 
odekoloną ir kitus nuodus 
Gyvenantieji prie Chinijos 
rubežiaus, turi užtektinai 
harachatkės.

Daugelis pabėgėlių jau 
dabar surusėję, o už nekurio 
laiko visiškai nebus galima 
atskirti lietuvių ir latvių 
nuo rusų. Štai kaip bar- 
barizuojamos pabėgėlių pra
vardės Rusijos “volostnose 
npravlenijose”:

Zvirbul perkrikštintas — 
‘Zverb” arba “Zvorblov”; 
Peterson — “Petrov”; Žil
vitis — “Živilov”; Kirtiklis
— “Kirillov” ir tt.

Vos pabėgėlis mėgina ar- 
tinties prie gelžkelio stoties
— tampa suareštuotas.

Toliaus Veinsbergis sako: 
“Mane buvo suareštavę sto
tyje ”Pograničnaja straža ir 
nuvežė atgal į Čitą. Gerai, aoi ,a„rą 
kad Čitoje yra latvių drau- Brooklyn, n. y.

Telephone 595 Greenpoint.
Daktaras J. MISEVIČE

Specialistas širdies ir 
Plaučių ligų.

8—10 ryte

1 AkJKZy V A L AiM/wQ , 
Iki 10 vai. ryte; nuo 1 iki 2 vai. 
piet ir 

Nedaliomis pagal sutartį. 
Egzaminavimas DYKAI. Męs liti 

riame ir pasakome vi as ligas ir pa 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusiems 11 
goniams parūpiname vietą, kol gydo 
si. Reikalui esant, kreipkitės, »*»'•» 
apžiūrėsime ir duosime prietelišką ro 
dą. Patarnavimas visai pigus. Neuž
mirškite mano antrašo.

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

Kalbame lietuviškai.

nuo 7 iki 8 vai. vakare;

Nuo
Nuo
Nuo 6—8 vakare.

270 BERRY STREET 
BROOKLYN, N. Y.

“LAISVE”

Kiekvienas nau
jas skaitytojas, 
kuris uželrašy* 
pas mane “lais
vę“ ant metų ir 
užsimokės 12.50, 

(.jų gaun dovanų 
knygų vertes 
1 dolerio arba 
“Kardą” ant me
tų. Senas skai
tytojas, kuris at
naujins, gau*

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

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

Pinigus siųskit šiuo adresui
J. POCIUS

2370 Margaret St., Philadelphia, Pa,

A. 1’. L. A. DK-JOS CENTRU VAL
DYBOS IR KU PŲ SEKRETO

RIŲ ADRESAI:
Centro pinuuunKaa J. M. Maskeliūnas 

2U25 Colwell SL, PitUsburgn, Pa.
Pirtnuunko pagelhmiukas J. A. Kukas 
3U1.) Blayton OI.
Centro oekreionua J. 
1111 Mantel OU, N.S. 
Centro izuimnaas K. 
12

, N. b. Pittsburgh,!'*. 
Mažiukus 
Piltsourgh,
V aras i s, 

1' LlbDurgh, 
Komisija:

LIET. SŪNŲ IR TERŲ FRAU 
GYSTk, ROCKFORD, ILL, 
VIRŠININKŲ ADRESAI: 

Pirmininkas F. Raškevičis,
1012 So. Maia 81

Vice-pirmininkas B. Vosylius,
535 Island Ava.

Protokolų rnštininkas O. Užbalinti, 
622 Hulin Sk.

Finansų raštininkas P. G. Aleksyną*,

SKAITYKITE IR PLATIN 
KITE “LAISVĘ”!

Carson S is.,S.S. 
1 uną Kontroles 

UriuKis, 
313 Sixth SL,

Urnezis, 1429 Rcedsaaie SU, 
N. 8. Pittsburgh,

Markūnas,
2120 L oroes St., Pittsburgh, 

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

Pittsburgh, 
kuopos P. Francikevicius, 
222 sagamore si., Lupiem,

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

Laupurex, 
kuopos 1g. Rasinskis,

20b boho bi., Pittsburgh, Pa. 
kuopos, J. Avelkauskas,

P. O. Box 292, Cuddy, Pa. 
kuopos, A. žvirblis,

222b Forbes bl., Pittsburgh, Pa. 
kuopos, A.

2123 Wrights 
9 kuopoa, K.

Iždininkas S. Buzinskis,
719 Lincoln Av^

Kasos globėjai: f
A. Kunca, 829 Island Av*.
P. Kazokevičius, 1530 West SL
Maršalka P. Vaitkus, 415 Wall

Organo prižiūrėtojas: '
A. Kelly, 1032 Ix>omis St.

Susirinkimai atsibūna pirmą 
dienį kiekvieno mėnesio,

Palucis,
bu, b. b. Pittsburgh,Pa. 
btasiiibkas,
Box 2t><j, Arnold, Pa-

10 kuojxiH, V. b. Kiukas,,
713 McKean Ave., Donora, Pa.

Vie* -pirmininkas T. Rimkus, 
1830 Rusa*!! RC

Nutarimų raštininkas K. Petrikoni*.
' 1527 E. 33rd SL 

Finansų raštininką* A. Banialis,
1830 E. 17th 0L 

Iždininkas T. Neura,
2202 Hamilton Ava,

Kasos globėjas V. Ivanauskiūtė,
1452 E. 33rd 8L

Dainų repeticijos atsibūna kiekvie
ną seredą nuo 7:30 vai. vakar* auš 
Star svetainės, 2041 Hamilton Ava.

Mėnesiniai susirinkimai ataibūn* 
kas tiečią pėtnyčią kiekvieno mėnesi* 
nuo 7:30 vai. 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. Si.

TREJOS DEVYNERIOS 
arba 

TREJANKA
Susideda tl tf įtMJtrių ęyiančttį ioiitif lr laku*.

Sutaisyta degtine arba virintu v om deni u 
yra geriausiu vaistu arba kariita 

vynu del’skilvio.
Gydo visokias skilvio ligas, nemalimą, 
gumbą, dispepsiją, išpūtimą, ricmcni, 
dieglius Šonuose, krutinėję ir nugaroje, 
patrūkimą, sunkumą ant krūtinė* Ir 
visokia* kita* skilvio Hąaa. Geriausiai 

pataiso apetitą.
VARTOJIMAS: Vieno iittj gydant 

iugmenų užmerkti i viena kvorta čysto apiruto 
ir tiek pat vandens, arba išvirti čyatame van
denyje ir po 14 valandų gerti po pua* alildelio 
arba mažiau.

VINCAS J. DAUNORA, AfdduriM
229 Bedford Av*., Brooklyn, N. Y.

Kampas North «-to» <at»4a. tSt

Nusipirk gerus ir tvirtus čeverykusp«

J. MARTII VITE

Tėmyk, nes krautuvę 
erkrausčiaus nuo 109 

Grand Street } o numeriu 
157 Grand Street

157 GRAND ST., 
BROOKLYN, N. Y

LAISVĖS SŪNŲ DRAUGYSTĖ, 
MAHANOY CITY, PA. 

Valdybos adresai: 
Pirmininkas W. Žemaitis 

312 E. Centre
Pirmininko pagelbininkas P. Įsėda, 

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

1025 E. Pine 
Finansų raštinio. P. Petčiulis, 

1227 E. Pine 
Iždo trustlsai: A. Račkauskas,

Tenth St., J. Bankus, 1121 E. Ma- 
hanoy Ave., W. Simniškis, 1227 E. 
Mahanoy Are.

Maršalka W. Svintickas,
515 W. Pine 

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

St.
P*- 
va-

DKAUG1JA SŪNŲ IR DUKTERŲ, 
MELROSE PARK, ILL. 

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

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

Protokolų raštin. Alek. Morkus, 
907—22nd Ave., Metres* Ker*. IB.

DIDŽIOJO NEW YORKO LIETUVI
ŠKŲ DRAUGYSČIŲ SĄJUNGOS 

Viešų Reikalų Komitetas: 
Pirmininkas F. Kalpokas,

183 Roebling SL Brooklyn, N. Y. 
Sekretorius T. M. Lisayus,

Box CM.

Clear*, HL

M*lr***Al

, Fin. raštin. W. Stmmill*, 
1314 So. 50th Av*., 

Iždininkai F. lepinėki, 
P. O. Box 110Š,

P. O. Box 1109, Melrose Park, I1L
Iždo globėjai: W. Janėnas Box 67b t* 
J. Snarskis, P. O. Box 761, Meir*** 

__ .. .... Park, 111.
183 Roebling SL Brooklyn, N. Y. Į Maršalka: A. Plėštis, P. O. Be* 

Stubos antrašas: 358 So. 3rd st. ’*‘1 >>--»- ’>>
N. Y. įBrooklyno, 

K.' Vilkas, 298 Leonard St.
Brook’yn,

M. Byla, 58 Gansevoort St.
New York, 

K. Kriaučiūnas, 538 Lorimer 
Brooklyn, 

A. Sangaitis, 231 Berry st.
Brooklyn,

S. Pavalkis, 37 Stagg St., 
Brooklyn,

N. Y.

N. Y. 
St.
N. Y.

676, Melrose Park, 111.
Susirinkimai atsibūna kas tračią 

r I savaitę kiekvieno mėnesio Frank ani 
• James svetainėj, 23-čia Avė. ir Lak* 

gatvė, apie 1 Vai. po pietų.

N. Y.
M. Bepirsčiutė, 223 — 24t St. 

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

Brooklyn, N. Y.
J. Samulevičius Sąjungos rekomen

duojama perkalbčtojas (tlumočius.) 
375 So. 1st Street. Bklyn.

LIETUVIŲ PASELPINES DR-STM 
“LAISVĖS”, EASTON, PA. 
VIRŠININKŲ ADRESAI:

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

Prez. pagelbfn. B. Davidonis,
1820 Fairow Ave., Easton, P*. 

Protokolų raštininkas ir organo pri
žiūrėtojas Alex Vituris,

139 Bank St., Easton, P*. 
Finansų rašL Mar. Urba,

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

1820 Fairow Ave., Eas'nn Pa. 
Kasos g'občjai:

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

Easton, 
Maršalka J. Garnls,

634 Ferry SL, Eatson, 
Susirinkimai atsibūna kas r‘ 

j ėtnyčią kiekvieno mėnesio anglų
cialistų ruime po No. 439 Northamp
ton St., Easton, Pa.

(

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, ILL.

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

1421 Lincoln St., Waukegan, 
Protokolų Sekretorius SL 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, 
111. <

St. Bucis, 1408 So. Park Av*.
Waukegan, 

Maršalka K. Navickas,
1420 Victoria SL, Waukegan, 

Pagelbininkas J. Werdauski*.
Susirinkimai ..tsibūna kas U 

nedėlia kiekvieno mėnesio 2 vai; po 
pietų, Liuosybės svetainėj 801—8tb 
SL & Sheridan Rd., Waukegan, Ill.
LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 

DR-STĖS VIRŠININKŲ ADRESAI. 
ELIZABETH, N. J.

Pirm. S. J. Liutkus, 211 First SL 
Pirm. Pagelb. V. Budriukė, 

108 Inslee Place,
Nutarimų raštininkas: S. Morkis, 

79 Bond Street, 
Turtų rašL P. Kardokas, 

220 Court St.
Iždininkas: J. Yužapaitis, 

234 Clark PI.
Iždo globėjai: E. Makutieruenė, 

149 Clark PI.
D. ’ Grigutis, 

122 Pino st.
Maršalka B. Budrius 

240 Second SL
Draugai ir draugės, kurie dar ne

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

111.

Ilk

III.

III.

m*

LAISVĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTE 
COLLINSVILLE. ILL., VALDYBAI 

Pirmininkas J. čebenauska*
420 So. Chestnut SL

Collinsvilla, Ml, 
Pirm, pagelbininkae P. Papeik*, 
424 So. Chestnut St., Collinsville, Hl, 
Nutarimų raštininkas A. Dzidolik**, 

858 E. Wiekliff Ave.,
Collinsville, III, 

Fin. Raštininkas F. Skamarakaa,
416 Wiekliff Ave., Collinsville, IH< 

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

Susirinkimai būna kiekvieno mina- 
sio 1-mą ir 8-čią nedėldienį, 1-rni 
landą po pietų, Sallcl salėj, kampa* 
E. Main ir N. Morrison Ave. Colli*** 
ville, Illinois.

KODĖL NESIGARSITI “LAI- 
SVEJE”, jeigu NAUDA YRA I I

III.

III.
visoj plačioj Amerikoj 
turi daugybę ištikimų 
draugų. Jie skaito 
“Laisvę” ir platina jų. 
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 prisirašymų 
prie “Laisvės”. Pamis- 
lykit ir prisirašykit. 
[nformacijų reikalaukit 
pas V. Paukšti, ben-

Ūgy-

drovės iždininką.

kas

džiaa, 
J eiga 
lojant 
naolat

specialistą 
LANDES

SERGANTIEJI!
NUSTOJOTE 8VKIKATĄ 10 FSiatASTIHO LISOO.

Di«*a F* dienai, «■«!«!

LIETUVIŲ UNIJOS MUZIKANTŲ
BENAS

Šluoml pranešam visom* draugi
jom* ir visai Lietuvių visuomenei 
kad BROOKLYNO LIETUVIŲ MU
ZIKANTŲ UNIJA sutaiso kuogra- 
žiausį beną ir orkestrą už prieina
miausią kainą dėl teatrų, koncertų 

i balių, piknikų, veselijų ir dėl šiaiy 
pasilinksminimų. Taigi viso* lietu
vių draugijos ir šaip visi rengėja! 
įvairių pasilinksminimų, kuriem* tik 
reikalingi muzikantai, visuomet ma
lonėkite kreiptis j L. M. Unijos ofisą 
po N.o 73Grand SU Brooklyn. N. Y

Męs tikimės, kad draugystės, reng
damos įvairius pasilinksminimu* 
samdys L. U. Muzikantus, todėl at 
kieipiame atydą, kad nuo muzikantą 
reikalautumėt L. M. Unijos kortų 
kurias įsteigė L. M. U. kiekvienam 
savo pilnam nariui. Kurie muzikan- 
tai neturi viršmintos kortos—tl* mu
zikantai ne unijistai. Viršminėt** 
kortos yra išdudamos kas tri* mėne
siai naujos, todėl samdytojai maloni- 
kite pažiūrėti, kad kortos būtų tei
singos. Męs tą padarėm todėl, kai 
pradėjo atsirasti tokių muzikantų, 
kurie nepriklauso prie Li*L Muzika*- 
tų Unijos, bet pasivadina unljlitale 
,ii grajina po vardu L. M. U.

Liet Mnaikantų Unijos praktike* 
bei repeticijos būna kiekvieną *ere- 
dos vakarą po N71 Grand Itroel,

Brooklyno ir apielinkes 
Lietuviams.

Lietuviškas Kcntraktoriu*.
Padarome visokį darbą prie naujų 

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

P. GRAŽYS
522 Lorimer SL,

140 EAST 22 ST,N.Y,

jumis gyvenimą* įkirije var- 
visokla* gyduole* Ir Jsečlatda 
blogiau, tuomet, alek* Be

laukdama*, kreipki* 
prantantl daktarą ir 

DR. LEONARD 
JI* jam* be pinigų

ryti, kad išgelbėt* gyvastį ir paaiš
kina apie lig*. Gydą* per 20 metų 
visokį** liga* didžiaufliomi* pa* 
■ckmėmla. kaip tai: nusilpnėjimą, ■*- 
*ikr«t>wi* kraujo, pilve, širdie*, pla*- 
ėių jaknų ir tt.

D41 gydymo nervų Ir lytiškų Ilgų 
turi* viltiems gerai žinomą elektriškų 
apartą ir X-npinduliai, per kuri* 
matyt kiaurai kūno. Ne kiekviena* 
daktarai turi tokiu* aparatu*, dėl te, 
kad labai brangų*. Chemiškas Išty
rinėjimas šlapume. Neatidėlioklt* 
ant rytojaua, bet t*eja* ateikite pa* 
gerai šinem*

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

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

140 B. 22nd St., Lexington Ir 3rd Ave., New York City.

LIETUV1Ų BROLIŲ DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI. 

RACINE, WIS. 
Pirmininkas J Vasilaitis, 

1021 Ui Sall St., 
Vice pirmininkas P. Sadula, 

824 Jackson SL, 
Nutarimų sekrt. G. K. Budria, 

1915 Ja” Eye See Ave.
Turtų sekretorius J. Žemaitis, 

1133 N. Wisconsin SL, 
Iždininkas N. Vaitiekūnas, 

931 Walnut SL,
LBD. laiko savo susirinkimus__

trečią nedėldienį kiekvieno mėnesio, 
Winter Hal>, 412

įne. Wia.

LIET. ŠVIESOS DRAUGYSTĖ 
ANSONIA, CONN„ VIRŠI

NINKŲ ADRESAL 
Pirmininką* A. Mureik*, 

113 Liberty SL, Ansonia, 
Vice-pirmininkas J. Mock&itia,

P. O. Box 128, Ansonia, C***.
Nutarimų raštin. 8. Tiškevičių*,

P. O. Box 176, Ansonia, C*»W 
Finansų raštininkas P. Ragaiši*,

Irti N. Main St., Ansenla, C***< 
Iždininkas J. Valaitis,

11 Oak SL, Ansonia, Cmou 
Knygius O. Radzevičiūtė.

264 N. State St., Ansonia, Con*.
Knygiaus pagelbininkas A. Yakšty*,

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

491 Main SL, Ansonia, Con*.

AMALGAMATED CLOTHING 
WORKERS of A. PRASERIŲ | 
58 SKYRIAUS KOMITETAS!

Pirmininką* A. Mačaitis,
109 Grand St., Brooklyn, N. 

Protokolų raštin. J. A. Bekampi*,
183 Roeblng SL, Brooklyn, N. 

Finansų raštininką* VI. J iečių*,
67 Stagg SL, Brooklyn, N. W 

IMlninka* Kasimleraa Šimkų*

aptieko.se


paraly

PARDAVIMAI.

SUIEŠKOTI.

s

77—80

Y.

Sekrt. J. Norbu laite

Komitetas.

PAJIESKOJIMAI

J. 'i'. Jankus,

mananti

d 21

■,<Ar» bl/lCIIbj ilb

užimti. Tą darną 
Ka'bu lietuviškai, 
latviškai ir ang- 

281 Jackson avė.,

/ 
f

VISADOS PILNAI BUSI UŽ
GANĖDINTAS, JEIGU PIRKSI

U 7.
palis.

EXCELSIOR WATCH CO.
910 Athenaeum Bldg. CHICAGO, ILL.

Atsišaukti ir atsiųskit štampų 
(•(Hitus, arba ateikit į Banką
1) Antonina Rameidienė,
2) Jonas Buivydas,

Pajieškau brolio Jurgio Petrausko; 
Vužbutų kaimo, Kauno pav, ir gub. 
Pirmiau gyveno Mahanoy.

Uršule Petrauskiutė, 
17 Holsey si.

surengtų
maisto pa- l*l Gleonwood ave. Binghamton, N. Y.

w -.i.

N*

PRANEŠIMAI.

susirinkimas LSS. 19 kuo
pos, Tautiškam Nąme. Pra
džia 8 vai vakare. Visi 
kuopos nariai malonėkit at
silankyti į šį susirinkimą, 
nes turime daug svarbių rei
kalų. Kurie esate skolingi,
pasistengklte užsimokėti,
nes kitaip priversti busime 
suspenduoti. *

Sekrt. V. Černiauskas.

Name, bus susirinkimas L. 
M. P. S. 1 kuopos. Malonė
kite visos draugės atsilan
kyti, kurios nori prie kuo
pos prisirašyti.

Pradžia susirinkimo 8 vai. 
% aka re.

Sekret. Iz. Jakimavičienė.

6 d. spalio bus susirinki
mas Lietuvių Gimnastikos 
kliubo savo kambariuose. 
Pradžia 8 vai. vakare/ Visi 
nariai maginėkite atsilanky
ti. nes turim daug neužbaig-

LAISVE

didžiausią 
parėmimui 
ga tveka rių da rbi ninku.

demonstraciją
streikuojančių 12 vaik,j susirgo

ižiaus liga, mirė 8.

Pereitą utarninką jau^tik
KU.sii^LŠinėli. Meldžiu atsišauktu 

Julijonas Naudožas,
1334 So. both Ct., Cicero, HI

JOHN KULBOK
CAFE

Didelis hotelis, gera vieta. p» 
keleivingiems, kambar’ i įtai
kyti pagal nuają madą, ir vi«i 
busit užganė'*;

Tel. Orchard 3716.

MIK. KARUKŠTIS
— C * T? E —

Pranešimas visų žiniai. 
( Męs parduodame ir perkame viso- 
I kios rūšies BIZNIUS po visas dalis 
I Amerikos. Jeigu nori pirkti bent ko
ki bizių arba j| parduot, tai visuo
met kreipkitės ypatiškai arba laišku. 
Norėdamas parduot biznį, parašyk, 
koks biznis yra, kaip seniai išdirbtas 
ir už kokią kainą norėtum parduot. 
Norėdamas pirkti, paminėk, kokiam 
mieste nori, kokj biznį ir kiek rnaž-' 
daug galėtum įnešti pinigų. Taip-pat 
męs išpildome visokias aplikacijas ir 
paduodame visokias provas gerinu
siems advokatams, kaip legališkas, 
taip ir kriminališkas. Taip-pat ei- j 
name už perkalbėtoją visokiuose rei
kaluose. Visus augščlnu paminėtus 
dalykus, męs atliekame teisingai ir 
sąžiniškai. Reikale visuomet kreipki-

Socialistas M. Hillquit
si, kad 20-tame kongresi-GALERIJA

niame distriktc jisai gausiąs} 
daugumą balsu ir būsiąs iš 
rinktas kongresam

Musų miesto valdžia.
New Yorko miesto 

džia nieko nesirūpina, kad 
gyventojai gautų pieno. Pie
no trustas, susidedantis iš 
4 kompanjų, atsisako pripa
žinti pienininkų uniją 
(draugiją) ir mokėti farme-j 
riams už pieną 
Earmeriai sustreikavo. Prie 
jų unijos priklauso 17.000 
nariu, kurie turi 300.000 
karvių. Žinoma, farmeriai 
nekalti, kad trustas juos ap- 
lupa ir todėl apšaukė strei
ką. Dabar trustas nepajie- 
gia pristatyt užtektinai pie
no.

Tuomi turėtu pasirūpint 
miesto valdžia, bet jai tokie 
dalykai negalvoj.

Padarau paveiks
lus pagal naujausią 
madą; iš išdilusių 
paveikslų atnauji
nu.

.Kiekvienam savo 
kostumierui duodu 
išmaliavotą jojo pa- 

dovanų. 
važiuoju j 

potograTuo-

veikslą
Taipgi 
namus

GERA PROGA PIRKTU 
k» Waterbury—Naugatuck, parsiduo- 

= da farrna graži ir pigi. 22 akrai su
Į trioboniis, bane nu sieiboliu ir višti- 
' ninkas. Gilus šulinis, šaltas vanduo.
Didelis sodas ir visi parankamai. 2ę- 
nič derlinga; viskas gerai auga. Pui
ki pieva, du sykiu pjaunu šieną, tu
riu pripjovęs pilną banę. Daug gany
klos, giria verta $500. Parduodu vis
ką, kas tik randasi. Mano locna far
ina, nėra jokių kliūčių. Arti miestas 
Naugatuck, Conn. Parsiduoda už $1,-, 
200, galima pirkti už $500, kita da
lis ant inortgičiaus. Dėlei platesnių I 
žinių kreipkitės šiuo adresu:

F. ADOMAITIS, ,
38 So. Riverside St., Waterbury, Cl. | rH ^>aH

76—82.
F. K 

lirangjau. |52 pei.,.y ave. Maspdth, L.I.
2005 New Tpwn.

Gatvekarių, subway ir c' 
evated streikas dar tęsias 
N e re m kite s 11 e i kl au ž i ų.

Šiomis dienomis budavo- 
pmo unijos darbininkai nu

A lydai Long Island City 
liet n v in.

7 d. spaliu, Klcefeld Hali 
svetainėje, 250-252 Jackson 
avė., Long Island City, bus 
kilius “Zižvilės” draugystės 
Pradžia 7 vai. vakare. Visi 
vietos ir apielinkiu lietuviai 
malonėkite atsilankyti. o 
mes pasini pi nsi me visus už- džiosios unijos, 
ga ned i n t i. v ---------

s; reiko > parėmimui 
streikuojančiu karu darbi 
ninku.

Lietuvių kriaučių unijos

4) Adomas Remeika,
5) Antanas Možeika,
ii) Juozą.; Streleckas. 
Kreipkitės šiuo ndreuu:

JOHN KOVACS BANKER 
Brooklyn, N.

Kiekvieną 
Imame kuogražiausiai 
sados. Tikra lietuviška užei
ga.

17 drapanų, M. Skueio 
svetainėj, vakare, bus susi
rinkimą LSS. 59 kuonos Jer
sey City. Visi kuopos nariai 
malonėkite atsilankyti, nes 
šis susirinkimas labai svar
bus.

Fin. Sekrt. D. Pilka.

Iš Central Brooklyno.
'‘Laisvės” N r. 78 drg. V. 

Januška skundžiasi, būk LS. 
S. 20 ir 83 kuopos esą prie 
mirties ir prašo 19 kuopos 
draugų persikelti į šias kuo
pas, kad palaikius jų gyvas
ty.

Nežinau, kaip yra su LSS. 
20 kuopa, bet 83 kuopa pra
deda tvarkytis ir nereika-

Akmens
Gelžkelio laik
rodis, šrubeliu 
uŽHukaina.H, vy
riško didumo, 
rašytam dubcl- 
tavais viršais, 
nnt 20 metų 
apauksuotaH. 
įgai gelz.keliu

važiuojantiems žmonėms, kuriem rei
kia visuomet tikras laikas žinoti. 
Gsarantuota unt 20 metų. Ypatingas 
pasiuly(imas. Mes išsiųsime šį laikro- 

, dėtį ant kiekvieno adreso už $5.75 
i C. O. D. ir persiuntimo kaštus, su 
(teise jums viską i>eržiurėt. Jei busi 
I neužganėdintas, nemokėk ne cento. 
' Atsiminkit, jūs užmokeiumot už. tokį 
' laikrodėlį apie $25.00, jei pirktumėt

, .kitur. Puikus auksuotas lenciūgėlis ir
Moterįs rengia dciuonstra- kabutė dykai su kiekvienu laikrodi"-

' ciją. I1'”'
New Yorkan pristatoma j 

tik pusė tiek pieno, kiek bu
vo seniau. Pieno trustas, 
kaip tais Erodas, apskelbė 
kovą mažiem vaikučiam.Pie-! 
nas pabrango, bet ir to ne
galima gaut.

East Side moterjs rengs 
didelę demonstraciją. Pasiė- 
musios tuščias pieno bon- 
kas eis didžiausiomis gat-

KAM REIKALINGAS?
Jei kam reikalingas šoferis, tai ąš 

galėčiau tą vietą 
moku atsakančiai, 
rusiškai, lenkiškai, 
liškai. A. Aepkus, 
1/ong Island, City, N. Y.

77—80.

miestas rūpintųsi pieno pri
statymu nuo farmerių. Tuo
met pienas bus pigesnis, far- 

| įnoriai gaus geresnį atlygi- 
l nimą ir žmonėm bus ge
riau.

staruoju laiku prie kuopo 
prisirašė kcAiatas nau jų j 
draugi! ir ku<|pa pradeda' 
veikti. Musų kuopa ir smar-p 
kiau veiktų, jei turėtų nors 
tokią svetainelę, kokią turi 
20 kuopa.

Dabar kuopa nutarė pa
rengti koncertėli, bei juokų 
vakarėlį ir tas įvyks, nepai
sant į tai, kad svetainėse 
uždrausta šokti. i

Beje, drg. V. Januška sa
ko, būk 83 kuopa 
čarte rį centrui 
Reikia stebėtis, iš 
nuška gavo tokias 
Kiek man žinoma, nei vienas 
kuopos narys nemanė ir 
nemano apie’ čarterio pa
siuntimą centrui ir kuopoje 
nebuvo užsiminta.

Juškui h.

Brooklyn, N. Y.
/

Kauno gub., šiau- 
miestelio, tik 

j ieško giminių

’ Pranaa Gedvilai, 
: liti aps., Šaukėnų 
atvykęs Amerikon 
pažįstamų.

P. Gedvilas.
412 W. 29th St. Now York, N.

ką 
ir

. . .. | Pajieškau Juožo šeckaus (Shesž-
(leistina butu, kad ir lie-ikeviciausO. Seniau gyveno 3159 Hals-

i tUVCS gaSpadinCS anmnirhi led at., Chicago. 111. Meldžiu atsiliept, 

■prakalbas dėlei
: brangimo ir dėlei pieno ba- 
'do. Skaitykit apie tai straip- 
*snį ant pirmo puslapio šia
me “Laisves” 
tinasi kalėdos

Pajieškau brolio Jurgio Balados; 
Vilniaus gub., Trakų apsk., Valkinin
kų par., Palaucžnos sodžiaus. Apie 
20 metų Amerikoje, girdėjau gyve- 

nnmnrv ( A r- ’no Fhiladclphijoj.bet dabar nežinau 
Iiuniviy. ^211- ku|. Meldžiu atsiliepti arba žinančių

— didinasi ■ Prane^tč u'' atsiteista.
x Į Motiejus Batarla,

)S). ; 678 Wythe avė., Brooklyn, N. Y.

Visi, kurie nešioja

MANHATTAN Skrybėlės

kur Ja- 
žinias. ’

s

yra persitikrinę, kad jos yra geriausios.
a

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

MANHATTAN HATS KRAUTUVIŲ
230 GRAND ST.,

arti Driggs avenue, 
BROOKLYN,^. Y.

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

499 Grand st.,
kampas Union Avenue,

Brooklyn, N. Y.

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

NEW YORK 
Cor. Avė. B.

Jonas MATHUS
JOHN KCLBOK Savininkai

R E l K A LIN G A S P U SININ K A S. 
\rba parsiduoda drapanų krautuvė vy
riškų ir moteriškų, labai gražioje 
vietoj, tarp lietuvių ir lenkų. Biznis 
išdirbtas, šiame miestelyj yra apie •> 
tūkstančiai lietuviu ir tiek pat len
kų. Priežastis pardavimo —-einu į 
kitą biznį. Atsišaukit:

S. Tataronis,
88 B. Ijawrence strj Lawrence, Mass. 
78—80. e

FORNICIUS
LIETUVIŠKA
MUZIKOS

395 Broadway,
So. Boston, Mass.
Atdarė mokslo metus 
(nokina dainavimo, k' mpo- 
zieijos ir visų klasiškų in
strumentų. Inkorporuota 
1915 m. ir duoda baigusiem 
mokslą paliudijimus.

Direktorius
M. PETRAUSKAS.

Maliauską ir Vidžiūn?

Musp kainos daug žeme
snes, negu kur kitur

DUODAM ANT LENGVI 
IŠMOK ESČIŲ

po $1.00

BROOKLYN n y ST

ĮSITeMYK!
Dabar geriausias ir pa

rankiausias laikas užsisa- 
kyt siutą, todėl kad ank
ščiau duotas užsakymas, 
kriaučius turi laiką jį gerai 
pritaikinti, antra dabar ga
lima pasirinkti goriausią 
materiją \r gražiausios ma
dos. Kas pirmiau ateis, tas 
gaus naujausios ma
dos) materiją ir bus pasiu-

rą iš visų atžvilgių. Nepa
miršk adreso.

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

Atminkit! Kiekvienas 
ėjęs bus užganėdintas 
priimtas kaipo senas 
gas.

at- 
ir 

drau-

Macys & Marcin Furniture Co

.........................

/ri

(

PERIOD SUITE Fft g.7

.•m *:t

;• S'T,

Aim t an konteinerių ii visu 
kraštų ir tautų, i&rnokSdaw 
$1.00 ar $2.00 i savaitę, paei 
lieka tikraia aavininkaia g«- 
riaaaių daiktų.

Kodil Bre- 
.įklyniečiai ■»- 
ųali turit, kai

reikalinga.

GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS 
IR SVARIAUSIAS SALIŪ

NAS VISAM SO. 
BOSTONR

mat ir užkandžiai. Patarnavi
mas prielankus. Atsilankykite, 
o persitikrinsite.

JONAS MATHUS

342—344 W. Broadway 
So. Boston, Maw.

(Dešimta žingsnių nuo.Lietuvių 
Labdarystes Draugijos namo).

V. VAIVADAS
SPORTING CAFE 

Puikiausia ir švariausia *

'7

Užeikit ir persitikrinkite
442 Grand St.,

BROOKLYN, N. Y.
Telephone Stagg 3531.
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Pirmas Lietuviškas

RESTAURANTAS

Pagamina geriausius HetuvlŠkui 
valgius. Pietus galima ...auti po 15c 
2Gc ir 25c.

Aliiožfris Grinkevičiai
2 HOPE ST., Cor. Roebling St 

BROOKLYN. N. Y.

BROOKLYN, N. Y. 
-79 Greonpoint.

Juozas Garšva
GRARORIUS (Undertaker)

\ - -TrA~ir*

u. J
M* k

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS. - 
Išbalsamuoju ir laidoju numiruaina 

ant visokių kapinių.
Parsamdauf Automobilius ir Kard

itas Vesdijoms, Krikštynoms ir iial* 
pasivažinėjimams.

Ofisai:
į 144 N. 5th St., 264 FRONT ST. 
j Brooklyn. N. Y. C. Brooklyn, N. Y.
Tel. 2320 Green point

Telephone 7867 Mata

Jei nori, kad gerai išro- 
dytum, pirk skrybėles, marš
kinius ir visfus aprėdalas pa«

K. 1
Apie goru 

singumą ka . _______
girtis. Nesą visi brooklyni*- 
Čiai gerai žino, kad pigiau Ir 
geriau niekur negauni, kaip 
pas

K. LIUTKUS
131 GRAND ST 

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

JUTKŲ.
ną tavoro ir tei
nu, nereikalinga

SUčeDYK pinigus 
IR SKAUSMĄ.

HJauria>Bia» ufimtnu dantų 
sustabdomaa antsyk. IŠTRAU
KIMAS dantiaa atliekamai ba 
mažiausio rkausmo. Artistiš
kas “bridga” ir “plate” darbas 
atliekamas aiano modemiška
me ofisą ui prieinamą kainų.

DR. J. LIEBERMAN
DENTISTAS

408—410 So. 2nd SU
Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg $020. ,
Kalbame Lietuviškai, lenkiškai 
ir Rusiškai.

Iš Yonkeriečių gyveninio. j
Mums praneša, kad šv. 

Vincento d ran gi i os susirin
kime svarstyta klausimas a- 
pie lietuvių diena. Didžiuma 
draugijos pritaria Lietuvos 
.Šelpimo Fondui ir jo pasta
tytoms sąlygoms (trečdalis 
-aukų). Draugija paskyrė iš 
iždo $10.00. Pereitais metais 
ta. draugia buvo paskyrusi 
LŠF. $25.00. I

Yonkerio umjwtai reagia

479 GRAND ST., 
arti Union avenue.

BROOKLYN, N. Y.

riebia till te
artu kreetevl

UnkS*.

AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ? fJ,,0Ku S/fs1

GARSAS GERIAUSIA KEPTUVE

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.

musų skrybėlės yra pa-

triifaą, kad ii

dint! h« Aim- 
til, bat tlkij

kirai.

Kepa goriausią duoną iŠ 
Cystų ruginių miltų. 
Teipat mos kepame ge
riausius keiksus veseli- 
joms ir kitokiems poki- 
liams *.*♦*.*

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

198-200 Grand St
Tarpa Drtg<» Ir Badfard Avenaea. , Braaklya, N. T.

Telephone 2S71 Greenpalnl

5žž=

F. MASIULEViČIUS ir SUNAI, Savininkai
209 BEDFORD AVE. (Tel. 2876 Greenpoint) BROOKLYN, N. Y,




