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Rockofellerio Darbininkai Streikuoja. . ” " . ' ' I
* Į VĖL VOKIEČIŲ SUBMA 'Valstijų sekretorių ir tarėsi į

.. | RiNAS AMERIKOJ. Į apie tą dalyką. Tame jii pa-: VOK IEČIAI SUMUŠĖ RU IGAUNIAI PROTESTUO-
7 d. spalių į Newport, R. ^ita,rime dalyvavo f

i vokiečių Pabuvęs iš Vokietijos 
karės submarinas “U—53” įbnsadorius Gerardas.

c mkieriams padeda, gre-’dų darbo dienos ir teisingu-!
ta kitų ir M. F. Traki-lino atleidime darbininkų iš f, uostą įplaukė 
mas, kuris mums rašo, jog < darbo. Reikalauja žmoniško 
būsiąs su streikieriais nuo elgimosi iš formanų pusės, 
pradžios iki pabaigai.

“Laisvei” prisiųstasis Ba

ing Times” rašo, jog strer

Apie uniją tuose reikala
vimuose nieko nėra.

Standard atsisako išpildyt 
tuos- reikalavimus.

MILŽINIŠKAS STREIKAS [ 
NEW JERSEY. 1

Bayonne, N, J. Jau prasi
dėjo, o Elizabeth gal grei
tai jau prasidės Standard 
Oil kompanijos (Rockefelle- 

‘rio) darbininkų streikas.
Bayonnėj streikas, kaip

raneša “Laisvei”, prasidė- .kiečiai įteikė savo reikalą- 
o šio panedėlio vakaro.' vimus Standard Oil Comp. 
Streikierių mitinge, kur da- superintendentui Hennes- 
lyvavo suvirš 2.000 darbi- ;sey. Jie sako, kad pragyve- 
ninkų vienbalsiai nutarta n imas dabar taip baisiai pa- 
išeiti streikieriai. Tame mi-j brango, kad stačiai 
tinge buvo daug kalbėtojų, j vent negalim 
kalbėjusių šešiomis I " 
mis.

Musų korespondentas ra
šo: darbininkai visų depai-’algos jau pakelta. Algos turi 
tmentų Standard Oil, kaip ' būti pakeltos ant 30% tiems, 
Eayonnėj, taip ir Elizabeth, kurfe uždirbdavo mažiau, kikykites vienybėje. Sto- . . q 
kit vienas yž visus ir visi KaiP 
už vieną. Toks nutarimas boms, 
buvo jūs pačių ir todėl lai- , daugiau, kai]) 3 dol. Į dieną, 
kykitės. ■ Reikalauja astuonių valan

la. Jie reika- 
kalbo-jlauja algų pakėlimo visuo- 

įs( departmentuose, išėmus 
istilsinio departmento, kur

kurie

IŠ BERLYNO ATVAŽIA 
VO SUV. VALSTIJŲ 

AMBASADORIUS.

atvažiavo iš Berlyne/ Su v. 
Valstijų ambasadorius Ge
rardas. Diplomatai jo atva-

tik ka ■ MUNUS. .JA DĖLEI .JURJEVO UNI-
am- | Vokiečių generalis štabas1 VERSITETO IŠKĖLIMO.

. . ’asi- ’praneša, kad Transilvanijoj!
Jo pasirodymas visus nuste-110<’0’ ]ęa() vokiečių submari-'’ 
)• ri i • • ~ — 1 noc Inivuo o L n vwl La z-\ n t,'Jino. Submarinas t____  .
daug pačtos, kurią įteikė rose> duodamas laiko žmo- 
Vokietijos konsulini. Kokia!p^nis i^-’igelbėti, todėl Suv. 
ton buvo pačta, kurią įteik; 
Vokietijos konsulini, niėka? 
nežino. Pagal tarptautinei

bino. Submarinas atvežė ' laivus skandino atvirose • mušti. Vokiečių ir
li su-j Igaunių laikraščiai “Pea- 
austruilina Teataja,” “Talina Te- 
4i iš.at.” ir “Paevaeht”, o taip ir

Suv. Valstijų laivų nepalie- ir neteko 25 kanuolių.
ko utarninke, kuomet tapo teises, kariški laivai, įplaukę a~- Jj , 
sužeista* daugiau kain 25 i i neutralius uostus, gali but,oll\; :.<1 alv^s ^an ^uzeisiaidaugiau, Kaip vokiečm stibi
žmones, jų tarpe keturi po'' ,vai’ iaiK0’ ° PaąKJu <^)ic.- 

išgy- licmanai. Du iš jų jau bemirp'^ uostą arba nusiginkluoti.

policmanų ir streikierių įvy-

....... ........ f___ _ . sti uostą arba nusiginkluoti 
štą ir vargiai atsigaus. Po-p.110 turpu, vokiečių subiua 
hcija, susidedanti iš 95 žmo-jianas išbuvo tik tris valau 
nių, buvo užsibarikadavusi ■ 
Stande rio di rbtuvėse.

Tarp sužeistųjų yra jau
nas vaikas, 14 metų.

Streikieriai sako, kad tai

Uosto valdžia dar užklausė 
submarine kapitoną, gal 
jam ko nors trūksta besi
rengiant į kelionę, bet pas-

ir ant 20% ne iš jų pusės prasidėjo šau- tektinai turi, 
uždirbdavo dymas.

Tuo tarpu , 
laikosi gerai.

nes dvi dieni rumunai aplei-’nių švietimo draugija, Uki- 
(:o labai svarbias pozicijas' ninkystės Centralinė drau- 

igija ir Revelio seniūnų ko- 
Didžiausi mūšiai buvo pa miteto pirmininkas— visi 

11(4 Kronštadtą, bet austrai 'nusiuntė švietimo ministe-
; jį vokiečiu submarinasiiuniunus nuveikė ir miestą'riui telegramą, kurioj aiški-
1 ~ * 1 1 , — I V — —• « . —- - a

paleido.

patyrė, .užėmė. narna, kad Jurjevo univer-
po Suv. j Apie rumunų sumušimą sitetė labai svarbi visam 
tuojaus Į praneša ir Londonas. ! Baltijos kraštui kultūros

Vokiečių tikslas — apsi- į žvilgsniu. Taigi dėlto igau- 
kai]) tiki(^r^ti su Rumunija, taip, !niai ir protestuoją prieš jos

anglu ir franeuzų kreiseriai, . aiP .lie apsidirbo su Belgr • iškėlimą.
kurie užsiima saugojimu A-bįa Serbija. Dabar vokie- | —---------
merikos pakraščių, gavo ži-/’^ armija. po vadovyste įsp()MIJOJ MIRĖ GARSUS 
nią ir leidosi jieškoti subma- į generolo Folkenhayno LATVIŲ SCENOS ARTIS- 

įrino, tuojaus jis nežinia 'randasi 80 mylių nuo Bucha-TAS DUBURS.
j Vos sočio vokiečiu subma- kur dingo. Dabar vėl eina *0. ggl,nia’Ta'.U'M'.1.? i Laivių tauta netenka vie- 

JAJVl 1(11 (IVOlVAiT OC4.V17 k — •

• Rumuniia susilauks !'■> talentingųjų savo scenoj 
i dramos artisto Duburo, bu- 
'vusių kokį laiką režisieriu 
į latvių teatro Maskvoje; Du
bu r s gimė 186(5 metais Kur
še ir neseniai nušventė 30 

I r.ietu iubilieju savo darba'
I 1 VUI ’ > t; > CIKICIO, </ Į 0 ‘V

1 Rusų laivynas užpuolė Ma_ nulosi ant scenos.

.visokios kalbos ir spėjimai:i'"iku vokiečiai atsieks savo' 
! vienitpzųosto i atviras jūres, tuo-

telegrafu
Amerikos sue ja,
skandina
Ta žinia

paties likimo, koki susi-- jaus bevieliniu 
inio kad € / 

•: pakrašoiuos jis 
Į prekinius laivus.
i baisiai sujudino laivų kom- kos pakraščiuose vokiečiai i 

Tiktai ką perskaitėme ru-; mani jas. Jos ėmė siuntinėti .turį slaptą submarinų sto- ■ 
su dienrašty “Novy Mir”, bevieliams telegramas tiems \yklą ir kad jie nuolatos to- 
kad Paryžiuje uždaryta so-'laivams, kurie buvo ant ju- knis “šposus” iškrečia.

apie gresianti pavojų. ' Ar šiai]), ar taip, bet Ame-
> tokie

i do. Suv. Valstijų kontr-min- -šposai” labai nepatinka, 
nėšiai išplaukė gelbėti žmo- Kain tik buvo gauta žinia

FRANCUOS CENZŪRA iVTUta
UŽDARĖ “NAŠE

SLOVO.”

“VORWAERTS” UŽDA
RYTAS.

Vokietijos Socialdemokra
tu Partijos centralis orga
nas “Vorwaerts” uždary
tas valdžios paliepimu.

Uždarytas todėl; kad į" jcialdemokratų “Naše Slo- įrių, apie gresianti pavojų. ! ;
vo”, kurio palaikymui “Lai-Amerikos valdžia*irgi suju- tikos kapitalistams 
svė” jau surinko $4.00.

Tai buvo labai p

rados vandenyną ir lt. Ne- 
kurie tvirtina, būk Amerr RUSAI PASKANDINO 

LAIVUS.

žojoj Azijoj ant Samsun

žiavimui priduoda didelę žangos straipsnyje reikalą- 
svarbą. Dar ambasadorius D’o, kad Vokietijos parla- 
buvo kely, o jau tūli laikra' mentas galėtų kontroliuoti 
ščiai pranešė*, būk Vokieti- '.valdžios užsieninę politiką, 
jos kaizeris įdavęs jam są- “Vorwaerts” reikalavo, kad 
įygas, kuriomis teutonai ga
li taikytis su talkininkais. 
Dabar vėl sakoma, būk jis 
atvažiavęs Suv. Valstijų 
valdžiai pranešti, kad Vo- .waerts’o 
kietija greitu laiku pradės'n ys paduotas‘'labai 
kosmarkiausią povandeninę 1 
karę, nes Vokietijoj visos'!
partijos, išskiriant socialis- mentarizmo, vadinasi, to ! Aukavusieji “Naše Slovo’ 

kios tvarkos, kad minister!-; palaikymui malonūs praneš 
ja atsakytų prieš parlamen-’ ' ‘ ....
to didžiumą. Jeigu parla
mento didžiuma neužsitiki

parlamentas išrinktų tam 
tikra užsieninu reikalu ko- € €

strainsnio

jisa.i reikalavo

Kokiu tikslu Gerardas at
važiavo ir ką jis preziden
tui Wilsonui praneš apie 
Vokietiją, tikrų žinių nėra.

bombarduoti. Ant Juodųjų 
Joriu nuskandino 58 laivus, j 
Vieną turkų plieninį laivą1 
paėmė nelaisvėn ir atgabe- 

i kavų. b'ivų, tuojaus biržoj akci- !r'° j Sevastopoli.. Ant. lai-
1 Pakol čia ėjo sumišimas, ; jos nupuolė ant 500 milionų n,v> 40 žmonių, ■;

• kaip galėdama. Dabar ir už- vuntinėjo telegramas . ir. dolerių. * >

tarptautiškas dienraštis, ku-:n^b nuskandintų 
rio baisiai nekentė frančų

visoj
turi-1 

neaiš-; j(iinti šešis prekinius laivus

Laivų komanda ir pasa-

d i jų kontT-minnešiai
ės lik ka gavome v v

das dary v su jų pinigais. |/juonių. Kitus išg 
Mes betgi tikime, kad niu- <>raikų laivas, einantis

11 II I l lt I 1 f c V 1 — J i L l l I 1 d vm 1 I .. . . .vi

mtvdinti' ' s,'.lels V'.1S1C1S
 , dienraštį.

t RAIKIJOJ NAUJA MINI- ™
STERIJA. ;

MINTAUJOS APYLINKE
VOKIEČIAI TEBESTI P

RIN A.
“R. Garsas” rašo:
\ okiečiai visur tiesia^ ]»la- H užsibaigė. Ministeriu 

ciabegius ir siaurabėgius pirmininkui Lambrosui pa- 
gelžkelius. Nuo Mintaujos vvko suorganizuoti nauja Į 
plento į vakarus, užpakaly ,ministerija.
siaurabėgio gelžkelio vokie- j Kaip tik tapo suorgani- 
čiai tiesia naują phičiabėgį, zuota nauja ministerija, 
kurs eina fronto gilumon tuojaus į A finus pribuvo 
dainė - Palkoniai ■ Berže- Venezelos ir kiti revoliucijo- 
miunde ir susijungia su ,nieriu vadai 
siaurabėgiu, nutiestu deši- ■ ' 
niuoju kraštu Aa upės., PASKANDINO FRANCU- 
Siaurabėgis taipat eina nuo 
Mintaujos Leinino link.
Taipat 'ruošiama naujas 
gelžkelis Mintauja - Šiau
liai. Jau važinėja 1____

ZŲ TRANSPORTINĮ 
LAIVĄ.

Vokiečiu submarinas nas- v

trauki- kandino franeuzų transpor- 
niai tarp Neigti to Yfencen- Gailia kuriuomi i
dorfo. Šito gelžkelio šakos yeze ^000 franeuzų ir serbų 
padauguviais dar nepabaig- kaimvni. \ eik puse karei- 
ta tiesti. Pradėta dirbti nau- ivlU nuskendo.
jas gelžkelis Šiauliai - Tuku-!
mas. Sparčiai tiesiama nau-' VOKIETIJOS KATALI- 
ji gelžkeliai strateginiu ;KAI NORI AŠTRIAUSIOS 
žvilgsniu tarp Šiaųlių-Pane- KAReS.
vėžio. Vokietijos katalikų (cen-

Ties Pinsku suimti vokie- trumo) partija prisidėjo 
d pasakoja, kad jie pasta-'prie liberalų, reikalaudama, 
ju laiku subruzdo stip- kad submarines veiktų be 
ui patį Pinsko miestą. pasigailėjimo.

KARĖS.
Vokietijos katalikų (cen- 

i prisidėjo

1' i ’eziden tas- W i įso nas
Mums labai rupi majoro

pa- elgimąsi

VAIKŲ LIGA PARA
LYŽIUS DAR TEBE* 

SIAUČIA.

Nors oras atvėso, bet 
ūkų liga paralyžius galuti- 
li iš New Yorko ir apielin- 

;kių neišnyksta. Vidutiniškai 
Iš Christianijos praneša, įveik kasdien suserga po 15 

būk rusų minnešiai Alaskan-j pfl(pkių. Pav., 9 d. spalių 
dinę Murano prakraščiuose susirgo 13, o 10 d. spalių — 
dvi vokiečių submarinas. Kada ji visiškai išnyks,dvi vokiečiu submarinas.

J U U K J

A č H J0.1 A K A RE O ’ AMS.
Konstantinopolis, H 'I

: ėiuoja tiems* kareiviams, 
kurie karžygiškai gynė Dar- 
danelius. Tas jo ačiavimas 
bus išleistas specialiam žur-

EXTRA
Sako, kad net vielos trįs 

vokiečių submarines laukia 
Atlant iko vandenyne talki-

: municiją.
Submarines laukia White 

Star laivo “Adriatic”, gabe
nančio galybes ammunicijos 
h 210 pasažierim o taip-pat 
ir “MinnehagaJiJkuris ga
bens 10.000 tonu ammunici-

Turbūt, talkininkų kares 
laivai lydės ammunicijos gae

■'■'X -

■. ' • m •.

Prezidentas Wilsonas la-

bmarinom.

kiltiLed valanda
;s-veikas ant požeminio ke-

i Bayonnes streike jau da 
ilyvauja 8.000 žmonių.

17 Wilkes Barre, Pa. jm>* 
Nemanų atsisako lydėti 

■ skėtinius gatvekarius. Jie 
rezignavo iš savo urėdų.

Vokiečių Zepppelino likučiai. 15 vokiškų užpuolikų sudužo.

Newarko Lietuvos šelpi* 
Įmo Fondo skyrius ^avo lei
dimų iš miesto valdžios rin* 

įkti aukas lietuvių dienoje.



Wilsoną? Kad atsakyti, tan 
k'ausiman, reikia panagri-

valstijose žmonės pusėtinai 
susiorganizavę ir išsikovoję Prakalbos su įžanga

prikalu ir tautiniu- mas?
Pone Strimaiti: atsimin

kit apie tą farizėjų, kuris 
svieto akyse šaukė apie sa
vo dorybes.

Tai]) jūs, pone Strimaiti, 
šaukiat dabar apie savo

Per
kų suvažiavimą dėlei Lietu
vos atbūdavojimo pažadėta 
nupirkti Šerų naujai stei
giamosios Lithuanian Deve
lopment Corporation už 60- 
00. Kiekvienas pasižadėju
sia pirkti šėrų, šiuom tarpu, 
įmoka tik dešimtą dalį pa
žadėtosios sumos.

' Tuo, tarpu, be $20.000 to 
biznio nei pradėti negalima, 
kaip užreįškė į). R. Karu- v za.

Pereitą žiemą, laike susi- 
rinkhho Waldorf Astoria 
hotel/, New Yorke, ponia 
tauuninkai su kunigais bu

dos organus, jie atsidūrė to
kiame padėjime, jog 
sustoti išeidinėję.

Mažesnių pasikėsinimų 
ant spaudos laisvės (Mena
ce, Masses) yra dar dau
giau.

turi

mo, kiek biurokratizmo te
bėra Amerikos Darbo Fe
deracijoje. Federacijos va
dai niekuomet nebuvo prin
cipo žmonės, bet paprasčiau
si karjeristai, algų valgyto-

Bet ar tamsta, pone Stri
maiti, žinot, kaip'liaudis (je, 
je ta liaudis) žiuri į farizė-
111 <4

“The “Masses” piktinasi 
pačtos cenzoriais, kurie pa
sistato save augščiau ir už 
patį teismą. Kongresas nie-

tams gi tokie darbininkai 
nėra malonus.

Štai kodėl jie.' visokiais 
būdais rūpinasi prisivilioti 

.negrų, mažiau prasilavinu
siu ir* visiškai dar nesusior
ganizavusių.

Su negrų antpludimu į 
.šiaurinių valstijų dirbtuves

su 
būti 

veržimu isi j

ir prakalbos be įžangos

kas didesnę sumą, o ir ta' 
įliejo neišėjo. Sumanymas 
mirė nesuspėjęs ženklyviau 
apsireikšti.

Kasgi neatsimena, 
1912 metais tuomet 
kandidatas į prezidentus 
Wilsonas žadėjo žmonėms, 
kad demokratams lamėjus, 
maisto produktai ir drapa
nos žymiai atpigs. Domo 
kratai visuomet girdavosi 
užduosiu smūgį “high cost 
of living.”

Pažiūrėsime, kas gi iš tu

kaip 
dar

mi! lų11)12 metais kartis 
kaštavo $4.65, o dabar, 1916 
metais, kaštuoja jau $8.10. 
1912 metais už 180 svarų 
bulvių mokėta $1.50, 1916
metais jau — $2.75. Kviečių 
bušelis 1912 metais kašta
vo $1.06, dabar — $1.69.

Progresas, kaip matote, 
tik iš atbulos pusės.

Mount Vernon (N. Y.) 
miestelio statutuose buvo 
senas įstatymas, kad jokia 
ypata negali būti gatveka- 
rio motormanu, pirm negu 
ji nepasilavino tame darbe 
bent 15 dienų. Tasai įstaty
mas per ilgą laiką saugojo 
miestiečius nuo streiklau
žių. Streikui kilus, kompa
nijai netaip jau lengva gau
ti prityrusių darbininku ir 
todėl unijistams gana lengva 
būdavo laimėti.

Dabar, kada Mount Ver- 
none kilo gatvekarių darbi
ninkų streikas ir kompani-

šaukties pagelbos nemokan
čių amato streiklaužiu, 
miestelio politikieriai, tary
tum niekur nieko, ėmė ir 
atšaukė tą seną įstatymą.

Dabar jau by vienas vai
ki jozas galės vesti karą.

Tai kokius šposus repubh 
konai ir demokratai, kuomet 
darbininkų minia pasitiki 
jiems.

LAIKRAŠTIJOJ.
Jau išėjo “Kardo” i 

Tą numerį 
Neviackas. 
vairus ir

N r. 8. 
redagavo drg. J. 
Numeris gan į- 
svarus. Seniau 

pasižymėdavo 
daugybe rašybos paklaidų. 
Dabar to veik nebėra. >

o = o
Liovėsi išeidinėjęs žurna-

su socialpatriotų organas. 
Jo redaktorius senelis L. 
Deyč — išvažiuoja Euro
pon.

kininkus ir labai blogai atsi
liepdavo apie tarptautiškus 
socialistus.

o o

Rainio, V. Kadugio ir

N.

K. 
Vairo eilių. (Šio pastarojo 
eiles matėme jau ankščiau 
kur tai kitur). Iš straipsnių 
pažymėtina: iš dailės filoso-

Lietuvos išvaduotuoju, Karė 
ir ekonominis valstybių gy
venimas.

“Ateities” priede yra ga
na Įdomių žinių apie koope
racijas.

OFISAS ANT 5-th AVĖ.
Kun. A. /Miluko “žvaigž

dė” rašo, kad Brooklyno - 
New Yorko tautininkų-kle- 
rikalu komitetas lietuviu 
dienos reikalams tvarkyti— 
veiksiąs ir po lietuvių die
nai. (nors niekas jo ilges
niam laikui nerinko).

New Yorke manoma pasam
dyti komiteto ofisas ant 
Fifth Ave., ir leisti jo už
laikymui po 500 dolerių į 
mėnesį.

Well, well — tik ant loka
liu ofiso užlaikymo išleis 
daugiau, negu per mėnesį 
suplaukia j tautininkų gel
bėjimo fondą...

teisės užimti teisėjo kėdę, 
bet musu pačta turi savotiš
ką supratimą apie teises.

“The Masses” primena, 
jog tai Roose vėl to kykais 
pradėjo įeiti mado.n perse
kioti laikraščius. Rooseveltui 
prezidentaujant, tapo už
ginta Paterson, N. J., iš- 
leidinėjama “Questione So- 
ziale” (anarchistų organas).

kad vadinamieji doros cen
zoriai šiame, krašte nesu
merkia akių. Jie visuomet

Kai]) rašo Bostono “Tran
script”, New ^orke ir Cin
cinnati jau mėginama už
drausti platinti Dreiserio 
novelę “Genijus”. Mat, at
rasta. kad tai nemoralis

įlo

Laikraštis “Little R 
view” praneša dar apie U 
atsitikimą: dailininkas J 
rom Blum atsigabeno 
Chinijos turtingą kolekci
ja chiniečių ir japonų dailė*:

Atžagareiviški darbo va
dovai sako, kad Wilsonas 
bėgyje šių keturiu metu pa- 
suode esąs^ darbininkų faj;įu y/įes negalime 
oraugu. Ypatingai gina .H priešingi jų 
už astuonių vai. darbo'die- šiaurę, neigi galime sustab- 
nos^ įstatymą del gelzkeli-1 dyti ta sriovę. Mums Heka. 
ninku ir uz įstatymą priešėj |.įk vienas kelias — orga- 
vaikų darbą. |nizuoti juos. Jie tai]) pat y-

Dar, turbūt, nemaža prayra žmonėms ir jiems, kaip 
eis laiko, kol tie žmonės pa- ir mums visiems, rūpi dides- 
matys, kad tarpe Wilsono ir nis ir gardesnis duonos ką- 
Hugheso veik nėra 
n o.

Wilsonas juk esąs 
ninkas ir šovinistas, 
tai Wilsonas 
didžiausia išlaidu 
ii’ijai ir laivynui, 
m a

si i j am. j njįjciui, . ;

* | mes tik pa:

nuo

skirtu-' snis.

dėl kurios 
ir pats 

tai Wilsonas

kari- 
Juk i 

užgyrė tą 
sumą ar
to k i a str 
nusistebė- 
kaizeris.

Negrai, kaipo žmonės, nė 
i ra žemesnės rasės žmonės ir 
| suorganizuoti juos bus gali-

trustusij Is Lietuvos, 
tai prie Wilsono tai]).

gyvenimas, juk tai prie Wil-' 
šono unijos pradėta siste-

“Literary Digest” pabrie-

ju vadovai rašo,, jog jiems 
žinomame tarpe labiausia

“Dabarties” žiniomis Lie
tuvoje, rodos, viskas gerai 
klojas. Gi žinios, gaunamos 
iš Lietuvos žmonių, ten 
dabar gyvenančių, arba bu
vusių, visai kitaip skamba.

>e. dentus yra mūs žmogus Ab 
)kJlan Benson. Mes galime 

ciar pasakyti, kad jeigu tulu 
Įkūniju vadai ir balsuos už 

Wilsona. tai eiliniu unijistų 
minia balsuos už Bensona.

bai nepasidabojo muitinės 
viršininkui ir tasai ponas 
liepė juos sunaikinti. Mat, 
būk tai buvę nemorališki....

UNIJOS IR LAPKRIČIO 
RINKIMAI.

Apžvalgų savaitraštis

bandomuosius rinkimus, 
mėgindamas įspėti, kuriam 
kandidatui į prezidentus la
biau prijaučia organizuotie-

kinusioms visiems žymes- 
niem unijų vadovam, prašy

NEGRAI PRADEDA KEL
TIES Iš PIETINIŲ

Jau bus geroka laiko va
landa, kaip tūli pietuose iš
einanti laikraščiai nastebė-

Mes perdaug jau prisi
pratinom rengti prakalbas 

ei nepami- 
i i (lamiesi 
mi prakal

bas, nupuldom jų vertę.
Laikas jau butų musų 

visuomenei suprasti, kad 
geriausios prakalbos tai tos 
kuomet kiekvienas klausvto
jus užsimoka tam tikrą į- 
žangą.

Rengiant prakalbas be į- 
žangos darosi dvejopa 
skriauda, skriauda rengė
jams ir skriauda pačiai pub
likai. Rengiant prakalbas be 
įžangos, paprastai, daroma 
kolekta. Kolekta, musų nuo
mone, tiktai tuomet reikia 
daryti, kuomet jau kito išė
jimo nėra.

Neimant nieko už įžangą, 
o renkant aukas, darosi visa 
eilė kėbįumų ir blogybių:

1) Reikia prašyti , loskos 
(paaukaukit, girdi, kas kiek 
galit — centą, kas du, o kas

ir daryti suirutė.
3) Reikia skriausti duos- 

resnius klausytojus, todėl,

nors tai]) pat atėjo pasimo
kinti ar šio-to patirti, duoda 

i kokį centą, o tai ir nieko.
4) Renkant aukas, pa- 

jtp {/rastai, mažiau surenkama,

vokiečių karo ir civilinė vy-i 
riausybė žiauriai elgias su 
"Tusiais ten žmonėmis. Mo
ters ir vyrai verčiami 
duoti garbę vokiečių aficie- ncgu imant įžangą.

įriams ir unteraficieriam 
i Neatiduodantiems gresi

rciviai numuša kepurę nuo 
galvos. Nesenai net vienam 
senam kunigui buvo numu-

/ 

įuoja 8-10 dolerių. Jeigu 
bus renkama aukos, tai jų, 
\ idutiniškai imant, surinks . 
nuo 4 iki 7 dol. Liekasi de- % 
ficitas, kurį padengia ren
gėjų kuopelė, ta rengėjų 
kuopelė, kuri ir taip jau tu
rk paprastai, gana daug vi
sokių išlaidų.

Na, o jeigu imtume įžan
gą po 10 centų?

Tuomet rengėjams liktų 
dar keli doleriai, kuriuos ga
lėtų suvartoti agitacijos pa* 
platinimui. Ir niekas o nie
kas tuomi nebūtų nuskriau-

Tokių iliustracijų galėtu
me privest šimtus. Musų 
nuomone, jžangos tik tuo
met nereikėtu imti, kuomet 
daroma tam tikri apvaik* 
ščiojimai arba protestų mi
tingai. Tuomet jau kas kita. 
Įžangos galėtų neimti ir tos 
pašelpinės draugijos, ku
rios Airi daug pinigų.

REIKIA SUMAIšYT AME
RIKIEČIŲ KRAUJĄ SU

AZIATŲ KRAUJU.
Garsusis indas Rabindra

nath Tagore, Nobelio dova
nos laimėtojas už literatū
rą, sako, kad reikia sumai
šyti amerikiečių kraują su 
Azijos gyventojų krauju. 
Tuomet kilsianti tauta tobu
lumas kurios pasieks aug- 
ščiausio laipsnio.

“Mano tauta, indų tau
ta, suteiks jūsų, vakarų, 
civilizacijai pastovaus 
dvasinio elemento; ji su- • 
teiks jums dvasinės iš
minties, kuri gimininga 
musų kraujui. Amerikai

Stebėtinas žmogus tas 
Susivienijimo Lietuvių A- 
merikoje sekretorius.

Jisai reikalauja vienybes, 
ir giria Wilkes Barre komi
tetą, kuris pabudavotas ant 
sumindžiotų vienybės prin
cipų.

- Ponas Strimaitis jau ne 
mažas vaikas ir puikiai ži
no, kad Wilkes Barre komi
tetas pabudavotas ant ambi-< 
cijos jau žūstančios tauti 
ninku sriovės.

Tik pamislykit, pone Stri
maiti. Tautininkai nesurin
ko nei pusės tiek 
surinko
Fondas. Tautininkai pasiro
dė begalo prasti savo tau 
tos mylėtojai, tautininkai 
nusibankrutijo aukų rinki
me, o betgi centro komitete 
jie užima net Šešias vietas! 

tai ne ambicija? 
M ną pasiputi-

i a pati žvaigžde prane
ša, kad Rymo katalikų Su; 
sivienijimas nepirksiąs na
mo Brooklyne. Klausimas a- 
pie namo pirkimą atideda
mas iki Pittsburgo seimui.

Kun. Kemešio autoritetui 
užduota pusėtinas smūgis. 
Juk tai jisai buvo iniciato
rius to sumanymo pirkti na
mą Brooklyne. Kun. A. Mi
lukas ir jo frakcija, susidė
jusi su Chicagos Maliausku, 
apveikė Kemėšio frakciją, 
kuriai Brooklyno apygardo
se pritaria tik Newarko Do- 
bužinskas, Patersono Švag- 

bėdą,

kuriam kandidatui Į pre
zidentus jie labiau simpati
zuoja. Atsakymą davė 457 
unijų vadai. Žinoma, jie pra
nešė ne vien savo ypatišką 
nuomonę. Jie pranešė ir 
apie ūpą, apie simpatijas to 
tarpe, kuriame jie sukinėja
si ir veikia.

Iš 457 unijų vadovų 
Wilsona, išsitarė 332, 
Bensona 47, c '

u z 
už 

už Hughes’ą

kų, kiek 
Lietuvos^Šelpimo

■ \ ’

ždis, ir, per didelę 
Brooklyno Petkus.

KRYŽIAUS KARe PRIEŠ 
ŽODŽIO LIUOSYBŲ.

Bėgyje paskutinių šešių 
mėnesių Suvienytų Valstijų 
pačta atsisakė siuntinėti ge
bančius laikraščius: 
volt” 
larm” 
Blast”
“Voluntad” (ispanų laik.), 
“Volni Listy” (cechų), ir 
“ Regenaration” (ispanų- 
anglų kalbose). Pačtai atsi- 
saŽus aįuntinčti Šiuos spaus

“Re-
(New Yorke)

(Chicago),
(San Francisco),

“The

Daugelis vadovų susilai
kė nuo aiškaus pasisakymo 
kuriai pusei prijaučia, 
bet dar didesnis lyderių 
skaičius pranešė, kad jų a- 
pygardose simpatijos pasida 
linę pusiau tarpe Wilsono ir 
Bensono.

Kaip pasirodo, republiko- 
nų kandidatas Hughes dar
bininkų tarpe turi labai pra
stą vardą. Organizuoti dar
bininkai niekuomet neuž
mirš jo bjaurios roles Dan
bury kepurninkų byloje. 
Hughes ant šimto procentų 
yra kapitalistų kandidatas. 
Tą supranta ir didžiausi 
trumparegiai unijistų tar
pe. Hughes’o užsipuldinėji
mai ant įstatymo apie aš- 
tuonias valandas dėl gelžke- 
lininkų galutinai diskredi
tuoja tą poną darbininkų a- 
kyse.

Bet kodėl visgi toks dide- 
įttft unijistųj^ĮSius .eina. už

uis nuo galvos, pradedant 
nuo 1 markės 50 fenigų iki 
50 markiu ir didesnis, vieti- 

.. nių
geresnios dmtos jieškotų. ;(;a]Vos mokesniu apdėti net 

Nesenai Įvykusioie negrų ;iineS? _ iniestuose 30 mar- 
konfeiencijoje Xashingtone ],jlb sodžiuose ir miesteliuo- 
])askeltba faktas, kad pa- S(? mark. Žmonės juokia- 
staraišiais ’nėnesiais S] kaj Kaune vokiečiai r-’ 
Įs prntmm vaistini persikėlė pasikoriĮsi šunį, kuris 
i siaurines valstijas dau
giau, kaip pusė miliono neg
rų darbininku. Toje pat neg
rų konferencijoj skaityta 
laiškų nuo šiaurinių kapita
listų, karštai kvietusių neg
rus pas save, j savo fabri
kas. Viena kanitalistas, 
autoritetas pramonijos da-

miniom i
nuožiūra.

Štai kodėl mes pradedame 
agitaciją, kad prakalbų ren
gėjai persiimtų nauju su
pratimu apie prakalbų ver
tę. Musų agitacija neturi ir 
neprivalo būti paremta ant 
labdarybės, ne ant kauliji- 
mo aukų, bet ant sistema- 
tingai sutvarkyto racionali- 
ško pamato.

Jeigu mes galime spendy- 
ti penktukus ir dešimtukus 
ant “moving pictures”, jei
gu dešimtukas mums ne pi
nigas prie bile progos, tai 
mes turime išmokti bran-l^ 
ginti ir rimtus susirinkimus. Į į.

Jau daug yra tokių kolio- ‘
:nijų, kui publika visuomet nacionalizmu. Nacionali*

Rabindranath Tagore, ta* 
sai garsiausias rytų šalies 
poetas ir idealistas, sako, 
kad Amerika turi įsileisti 
savo žemėn visų tautų žmo
nes. Iš to žrfionių mišinio 
gimsianti nauja civilizaci
ja. ' ,

Gyvenime nereikia vaduo-
111 LOl\j | J’ V , . v ...

“Ile-ii ir tikrai ’nzsunoka įžangą. Prie tokių 
v^_ jkolionijų reikia priskaityt, 

kiečių vyriausybė apdėjo to-! bweland, Ohio, \Vateibuiy, 
kiais dideliais mokesniais jį:Lonn. Scianton, I a. --- 
i: mane, kad aš, matydams, 
iog mano valdonui ir be ma
nęs sunku, nutariau nusižū-

ta mentą: 
tarnavau savo ponui, vo-

Pitt
ston, Pa., Amsterdam, N.

kad

industrija tuo jaus gali duoti i 
darbo bent milionui juodųjų 
darbininku.

Springfieldo “Republi
can” rašo, kad šią vasarą 
nepaprastai daug spalvuotų 
darbininkų suplaukė į Nau
josios Anglijos tabako ukes.

New Yorko “The New 
Republic” editorialų rašyto- i 
jai apskaito, kad šiais mo

zmas priešingas Amerikos 
tradicijoms.

Taip sako garsusis poetas 
ir idealistas. Bet turgaus 
reikalais besiverčiąs svietas 
vargiai paklausys žodžių iš
minties ir teisybės.blogo nemato tame, 

eidama ant prakalbų, užsi
moka tam tikrą įžangą Ji 
dar daug geriau jaučiasi, ji 
jaučiasi daug unaringiau, 

į dvarus dirbti, iš kurių sa- j nes nej jaj neprisieina nuo 
v’minkai išbėgo, o jeigu kas keno bent loskos prašyti, nei 

nuo jos kas loskos prašo.
Neimant įžangos, o ren* 

, nu- 
_____ prakalbų rengėjai. 
Tie žmonės, paprastai, turi 
daug darbo padėti, rengda
mi prakalbas. Ir tie patys 
žmonės, paprastai, turi pa
dengti deficitą, jeigu jisai 
yra. Nejaugi tai teisinga?

i klausėsi

Ukininkai ir kumečiai kas 
savaitę turi eiti dvi dieni

ŠMOČ1UKAI
pasivėluos, nors pusę valan
dos, ta diena jam neskaito
ma.
tai su fotografijomis,
riuos privalo turėti kiek- 

i vienas žmogus, kuriam 
'daugiau kaip 10 metų am 

tais, šiaurė gali laukti dar ^bius; pasportai reikia mai-

. Įvesti privalomi paspor-1 kant aukas, paprastai, 
su fotografijomis, ku- kenčia prakalbu ren

vieno miliono negrų 
ninku.

Negrų laikraščiai 
giasi, kad jų tautos

darbi

džiau- 
bro- 

i, ras 
ge-

nyti kas 3 mėnesiai. Lietu
va visa padalyta nedidelė- vtl
mis apskritimis (bezirk). I juk vįsa publika 
Jeigu kas nori išvažiuoti iš. prakalbų, visiems buvo iš to 
savo apskrities ,turi gauti ’ naudos — o deficitą moka 
leidimą iš vyriausybės. O tik dalelė tos publikos, ren- 
su leidiniais labai sunku.! Sėjai, nors ta dalelė susi- 
Kad butu geriau kontroliuo-: asmenų.

; Panašus dalykų stovis yra

šiaurėje geresnį būvį,
resnes algas ir žmoniškes- 
nius sartikius.

.Nesunku išrišti klausi- t. tikrai '1 owvio ,yiu
mas, kodėl negrai apleidžia V c . . . ... ir nenormalis ir neteisingas,pietus, kur vis dar kvepia ,zineja savo !lPskrltyje. kiek-l D6lei didesnio pasisekimo 
vergijos dvasia. vienas privalo turėti prie čia proponuojamo pasiuliji* 

nsime vieną iliustra-Karei kilus, sustojo im- savo ratų arba rogių lentų- mo pai
• •• v • •• <■ ' < W W • • • — — —migracija. Naujų pigių dar

bininkų iš Europos kaipir 
nėra. O kapitalistams juk 
visuomęt smagiau, kad už 
dirbtuvių vartų stovi mi
nios reikalaujančių darbo.
Antra vertus, šiaurinėse

kę su parašu, kokios jis ei ją.
apskrities. Į Pade

Visuose Lietuvos, miestuo-1 llonij 
se ir miesteliuose vokiečiai

dme sau, tūloj ko- 
susirenka ant pra- 

vidutiniškai 
atų. Prakalbų

pridarė paleistuvybės na- rengimas — svetaine, plaka-
U( - ... . . - . ■. _ < . ~

■■ ■

tai, kalbžtojui Ižšos

Ponas Wilsonas vieną 
syk mušas į krutinę ir šau
kia: aš viernai tarnausiu 
Amerikos liaudžiai.

Ponas Hughes du syk mu
šas į krutinę ir šaukia: aš 
viernai tarnausiu Amerikos, 
liaudžiai.

Drg. Benson atsako: me- 
1 okite, ponai, meluokite, 
bet ir mierą turėkit.

Persistatykite sau, ar ga
li vienas žmogus ant syk 
tarnauti dievui, velniui, ka
pitalistui ir darbininkui?

Ne! X

ojo

Kada prez. Wilsonas bū’ 
na prispirtas prie sienos 
su kokiu nors klausimu dar
bininkų judėjime — stre* 
kuose ir tt. jis atsako: “t 

imant,'gul kapitalistai susieina 
pa- darbininkais ir susitaik< 

.• Ar negudrus buržuazr
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‘LAISVĖ

i bepročių namų 
neišsisuksi.”

Nebereikalo sakoma: 
‘Bėda į bepročių namus pa
pulti, o papuolus — jau iš 
ten neišsisuksi!” Tennessee 
valstijos kontrolės komisi
ja įgaliavo daktarą Wilgusa 
apžiūrėti visas įstaigas, ku
riose užlaikoma bepročiai. 

< Wilgusas, apžiūrėjęs tas 
Įstaigas, išdavė raportą, 
kuris sujudino visą valstiją, 
uis savo raporte sako: “1.. 
Ja moteris išbuvo uždaryta 
kambary septynis metus.
Kambario niekas nešildė;
taipgi jame nebuvo vandens 
ir vietos atlikimui gamtos• 
nikalų. Maistą jai paduoda 
per mažą langelį, padarytą 
uuryse. Taipgi per septynis 
metus niekas į jos kambarį 
neįėjo.”

Reiškia ,ta moteris per 
S< ptynis metus savo kamba • 
ry atlikinėjo gamtos reika
lus ir nematė daktaro pa
galbos. O juk ją valdžia už
darė į bepročių namus tuo 
tikslu, kad išgydžius!

Toliaus daktaras Wilgu
sas sako, jog visoj valstijoj i 
yra tik trįs bepročių namai, 
kuriuose ligoniai žmoniš
kiau užlaikomi, bet į tuos 
namus negali ir pusė ligo
nių sutilpti. Kiti proto ligo
niai užlaikomi taip Vadina
muose prieglaudų namuose 
ir net kalėjimuose. Jų liki
mas stačiai baisus. Prieg
laudų užveizdos, norėdami 
daugiau sutaupinti pinigų, 
nelaiminguosius atiduoda 
pašalinėm ypatom, dėl mai
tinimo, o tos įmeta į tvar
tus, daržines ir badu mari
na.

Valstijoj randasi 21 prie
glaudų namas. Veik visų tų 
i amų užveizdos išsigudrinę 
užlaikyti ir išmaitinti ligo
nius, eikvodami ant kiek
vieno po $7:50 į mėnesį. 
Daugely prieglaudų namų 
I’goniai per septynis metus 

. nesimaudę ir nematę savo 
ikimis daktaro. Maistas ko- 
blogiausias. Ligoniai užsi
velka drabužius ir dėvi juos 
tolei, pakol jie nuo kūno 
nukrinta. Miega įsiriausę į 
skudurus ir purvyną.

Vietomis sukimšti į vie
ną kambarį vyrai ir mote- 

, ris. Vienok prieglaudos na
me silpnaprotė mergina pa
gimdė keturis kūdikius, ku
riuos sugyveno su trim vy
rais. Tas pats atsikartoja ir 
kituose namuose.

Daktaras Wilgusas, už
baigdamas savo raportą, sa 
ko: “Visi tie prieglaudų na
mai, kuriuose užlaikoma be
pročiai ir silpnapročiai — 
ne namai ,bet duobės, į ku
rias visuomenė veža ir meta 
išmatas.”

Reikia pažymėti ir dakta
ro nuomonę. Jis nekaltina 
valdžią ir tų įstaigų prižiū
rėtojų už tokį žiaurų ir ne
žmonišką elgimąsi, bet visą 
kaltę meta ant visuomenės, 
LŽ tokį apsileidimą. Girdi, 
valdžia ir įstaigos neturi iš
tekliaus, todėl panašiai ir 
elgiasi. Visuomenė privalo 
rūpintis užlaikymu tų įstai-

bus išmatų duobėmis. Ka
pitalistai, iščiulpę iš darbi
ninkų jiegas, mes juos į tas

■s ir stengsis kogrei-
Čiausiai supūdyti.

Švenčioniškis. •
.... ... .... .. 1 .....— <

O GERI ŽMONĖS NEUŽ
MIRŠTA LIETUVOS ŠEL

PIMO FONDO.
Tegul sau dūksta Wilkes 

Barre’iniai konspiratoriai. 
Tegul jie ignoruoja Lietu- 

’ VOS Šelpimo Fondą ir jo rė- 
mėjus.

O liaudis visviena c4na su 
[šiuo Fondu. Aukos nesiliau- 

•’.* ja plaukusios tan fondam
štai mes gaunam čekį ant 

$14.05 LŠF. net iš toly mo
siąs West Virginijos mieste
lio Scarbro.

Pas Matuliauskus ant 
krikštynų aukavo šie drau-

V. Šimkūnas, K Žukauskas, 
K Stankevičius, J. Zaranka, 
K Česnauskas, P. Česnaus
kas, P. Šidlauskas, V. Yoni- 
kas po $1.00. L Masilauc- 
kas 75 c.; V Stanavičienė 50 
c.. J. Matulaskienė K. Ma- 
tulauskas, S Bartašius, A. 
Marcinkevičius, S. Tiravi- 
čius, J. Semaška, M. Ignato
vich, A Kriaučiūnas po 50c.

! F. Štivinas, K. Semaška po 
,25c.; A. Zabauskas, J. Ivaš
kevičius ])o 15 c. Viso $14.-

V. Šimkūnas.
Box 61, Sun, W. Va. 

Aukas pasiuntėm LŠF. — 
Laisvės” Adm.

Antra auka atėjo iš Tre- 
weskyn, Pa. Augščiausios 
Prieglaudos Lietuvių Ame
rikoje penktoji kuopa paau
kavo LŠF. $20.00.

“Laisvė” gavo auką ir 
pasiuntė drg. T. Dunduliui, 
LŠF. fin. raštininkui.

Newton Upper Falls, 
Mass., laike šeimyniško suė
jimo pas J. J Savilionius pa
aukavo: A Puzonas, A. Ra

ir J. Savilionis, A. Platokas 
po 50 c. A. Platokas ir J Ra 
silovič po 25 c. Viso $4.00.

Gavom ir pinigus persiim
tom LŠF.

/ AXACVVlVFkJj AVULAISVOJI i virtiems kokie nors valgiai
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GERT AR NEGERTI?
Suprantama, kiekvienas 

atsakys — gert, nes be gė
ry mo žmogus negali 
venti. Blaivininkus, 
visiškai alkoholį

blai- 
su- 
rė-

ir tt. Ir jeigu jie visi imtų 
šaukti, kad visa tai panai
kinti, kas jiem nepatinka, 
tuomet juos reikėtų bepro

čiais pavadinti.
' Lai geria, šoka, dainuoja, 
valgo, linksminasi, tik lai 
tą viską daro protingai, ne
peržengiant rybų.

S. V. Vitautas.

ŠMOČIUKAI
Automobilių karaliaus 

Fordo dirbtuvėj kiekvienas 
darbininkas per savaitę 
padaro vertės išdirbystėsuž 
$50.00, tuo syk pats gauna 
tik $30.00. Reiškia, Fordas 
nuo kiekvieno darbininko 
per vieną savaitę 
po $20.00. Fordas 
savo globa 50,000 
kų.

pavagia 
turi po 
darbinin-

MERKY N ES VAI DYLA

NEW YORKO “BOWERY’eS” 
PAVEIKSLAI.

Sudžiuvus augšta moteriškė; 
Veidai pągeltavę išblyškę,— č
Eina pasigėrus, siūbuoja, 
Kraipydami koją per koją. 
Ant veido purvynas ir seilės, 
Ir putos ant lupų ištrįškę. 
Ji daužos po praeivių eiles, 
Lyg šmėkla, baisi moteriškė.

Ant suolo, pas namą didžiulį 
Apdriskęs žmogus vienas guli. 
Po galva padėtas kulokas; 
Ir keista, ir liūdna, ir juokas, 
Kad plikas jo kūnas net matos. 
Tariau sau: dievuli, dievuli! 
Tas biednas šešėlis gyvatos, 
Lyg tyčia ant juoko čia guli...

a. 1 Al TVVAVM MUIUIVKJ ,

Nebusiu nei kiek aš bailiu.
Ir dienų praeities negailiuos, — 
Tiktai jų užmiršt negaliu!..

1916. IX.

KĄ ŠIRDIS SAKO.

Gėrėtis — kas žavi - vilioja, 
Kas džiugina širdį ir sielą;
Gailėtis — kas kenčia’ dejuoja.

Gyvenimo trumpas momentas, 
Prabėga lyg slaptas šešėlis.’ 
Užtad, lai jis buVa vis šventas, 
Kai saulės skaistus spindulėlis.

Tikėti — ką akys tik mato;

Bijotis — niekšysčių verpeto;,
Mylėt — kas meilus ir teisingas

I
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TURTUOLIS.

Kad visuomenė tame kal
ta, tai nėra abejonės. Bet 
ir su Wilguso nuomone ne
galima sutikti. Visuomenė 
privalo netik bepročių na
mus paimti į savo globą, 
ji privalo pirmiausiai pa
naikinti visą kapitalistišką 
sistemą ir privatinę nuosa
vybę. Pakol visuomenė ne
panaikins privatinės nuosa
vybes, pakol viskuo valdys 
kapitalistai ir jų bernai, pa- 
ižį visos labdaringos įstai-

APIE J. TANANEVI 
ČIAUS BANKA, CHI-

CAGOJE. v
“Kataliko” savaitrašty 

(kuris yra J. Tananevičiaus 
banko organas) randame 
pranešimą paties banko sa
vininko:

“Šiuomi pranešama vi
siems TANANEVICZ 
SAVINGS B ANK, 3253 S. 
Morgan st., depozito- 
riams, kad pinigų banke 
išmokėjimas sulaikytas 
tik laikinai. Depozito- 
riams išduodamos notos 
ir nagai tų notų nuskirtu 
laiku bus išmokėti rei- 
laujantiems visi pinigai. 
Praeitą savaitę banko rei
kalus peržiurėjo valstiji- 
nis prokuroras ir viską 
atrado tvarkoje.

Išmokė j i m ai sul aiky ta 
todėl, kad pastaromis die
nomis žmonės ištrauko iš 
banko suvirš 100 tūkstan
čiu doleriu. Bankui ori- 
truko grynų pinigų, kurie 
įvestuoti į nejudamu^ tur
tus. Paskirtą laiką pa
laukus nejudami turtai 
bus parduoti ir bus pini
gai. Juk nei vienas kad 
ir didžiausias bankas ne- 
gal ant kart išmokėti vi
sų depozitų viena kita die
na, kuomet suplaukia iš
syk visi žmonės.” 
Je, Chicago]e dabar pri

vatiniams bankieriams atėjo 
neramios dienos... Savo 
mentarų čia nededame.

gy- 
kurie

pasmer
kia, aš nupeikiu. Mūsų blai
vininkai, ypatingai kunigai, 
visa gerkle šaukia prieš 
svaigalus, o patys nepaliau
ja gėrę. Jeigu kurie namuo
se negeria, tai kasdien prie 
altoriaus išmaukia po tau
relę vyno.

Taigi nesuprantu, ar mu
su blaivininkai nemoka at
skirti girtuoklių nuo 
vųjų, ar jie nenori t: 
prasti, jei be paliovos
kia, būk tik jie geri, o visi 
kiti latrai. (Panašiai ir tau
tiečiai šaukia, socialistu net 
lietuviais nepripažindami.)

Man rodosi neprotinga 
norėti, kad žmonės nevarto
tu to, kas man nepatinka, 
arba nesielgtų taip, kaip 
man išrodo nepadoru. Dalei- 
skime, aš nešoku ir bai
siai neapkenčiu šokių. Man 
rodosi neprotinga susikibti i 
porą ir trintis vieniem apie 
kitus. Bet argi butų pro
tinga, jeigu aš imčiau šauk
ti: “Jūs, kurie šokate, esate 
didžiausi niekšai?!” Man 
nepatinka ir aš nešoku, bet 
kam patinka, kas tame mato 
smagumą, lai šoka. Tas pats 
ii su gėrymais: man nepa
tinka ir negeriu, o kam pa
tinka, kas tame randa sma
gumą, lai geria. Juokinga 
būtų drausti tiems žmonėms 
negerti. Jeigu musų blaivi
ninkai kovotų prieš didelį 
alkoholio vartojimą, tuo
met nieko nesakyčiau. Bet 
kovoti už panaikinimą svai
ginančių gėrynių net ne
protinga.

Reikia pažymėti, kad vi
siškas alkoholio panaikini
mas nei negalimas. Aš nuva
žiavau į sausą valstiją ir 
farmeris mane pavaišino o- 
buoline gira. Išgėriau du 
stiklu tos giros ir aiisvai- 
gau. Paskui kelias <“ 
galvą skaudėjo. Reiškia, jei
gu mes panaikinsime da
bartinius svaiginančius gė- 
rymus, tuomet atsiras ki
tokį iv žmones kai]) gėrė 
taip ir gers. Svaiginanti gė-< _______ ______
rymai neišnyks, bet tik jų ligoninė Subačiaus gatvėje'

Geru keliu galima toli ei
ti. bet nevisiem —sako pa
tarlė. 10 m. atgal ir Dr. J. 
Šliupas ėjo geru keliu, bet 
suklupo. Suklupo ir da kele
tas vyrukų.

Vyrai! Geras ir tiesus ke
lias erškėčiuotas.

Balsai kas met auga. Bal
tasai Namas Washington ų 
nuo socijalistų atsikratyti 
negali. Ką Šliupas su Rač- 
kum darys tuomet, jei bent 
5 socialistai pateks į Kon-

o o

su kleMūsų tautininkai 
rikalais neperseniai 
fondą iš milioninės 
kapitalo Newarko Dūdos 
namuose. Dabar antrą fon
dą panašų įsteigė Brooklyne 
tik jau ne milijoninį, o tūk
stantinį.

Bepigu pas ką ir pinigo

stintos

Suv. Valst. viršininkų 
rinkimai artinas. Kapitalis
tų spauda nugąstauja, kad, 
girdi, socialistų kandidatas

dienas j prezidentus galės gauti iki

forma bei išvaizda persi
mainys.

Tai kam tuomet šūkauti 
ir reikalauti panaikinimo 
svaiginančių gėrymų?

Lai musu blaivininkai 
šūkauja ir nereikalauja 
naikinimo svaiginančiu 
rymų, nes tas, kai]) matom, 
gy veniman neįvykdoma. 
Jeigu jie tam darbui pasi-

nė

gė

tai-) >e girtuokliu ir lai ge
ruoju juos atkalbinėja nuo 
vartojimo svaiginančių gė
ry mų. Aš ne abejoju, jeigu 
musų blaivininkai panašiai 
pradėtų elgtis, tai daugelį 
girtuoklių atvestų ant gero 
kelio. Kad atsiekus ta, rei- 
kalinga mokėti prieiti prie 
girtuoklių, mokėti juos pa
kreipti į kitą pusę. Dabargi 
musų blaivininkai keikia al
koholį, keikia visus gerian
čius, nors ir patys geria ir 
nori visiško panaikinimo 
svaiginančių gėrynių. Tuo 
tarpu girtuokliai juokiasi ir 
dar daugiau geria.

Remiantis blaivininku 
taktika, reikalinga butų ir 
kitiems išeiti į kovą. Pa
vyzdžiui, vienam nepatinka 
šokiai, kitiems muzika, tre-

4,000,000 balsų.
Ir laikas.

Ligoninių statymas Vil
niuje. Paleistuvių moterų

jau per daug kupina. Todėl 
miesto pirmininkas, taisys 
kitą ligoninę netoli Aušros 
vartų. Čia bus 160 lovų, bet 
neužteks nė tos, todėl tam 
pat tikslui paskirta dar vie
ni namai Rūdninkų gatvėje. 
Ir čia jau dirbą.

“LAISVE”
visoj plačioj Amerikoj 
turi daugybę ištikimų 
draugų. Jie skaito 
“Laisvę” ir platina ją. 
Jie ne del pinigo tai 
daro, bet vardan idėjos, 
nes ir pati “Laisvė” nė
ra pinigų maišas, bet 
idėjos laikraštis. Jeigu 
visi musų draugai prisi
dėtų prie “Laisvės” 
bendrovės, musų spėka 
dešim te ri opai u žau gtų.

A^pamislįjot kada 
nors apie prisirašymą 
prie “Laisvėp”. Pamis- 
lykit ir prisirašykit. 
Informacijų reikalaukit 
pas V. Paukštį, ben
drovės iždininką.

mį.

Pro kampą išlindo berniokas 
Apžėlęs, yt baisus apuokas. 
Dar jaunas, gražus butų vaikas, 
Bet vargšas be kojos — nesveikas, — 
Nutraukė, matyt, jam mašinos...

Nors laimė kadaise vaidinos, — 
Bet liūdnas likimas patiko...

Apjakęs, sumenkęs senelis,

Ant lietaus

Ir kenčia tą dalį vargingą, 
Apjakęs, sumenkęs senelis...

Toliaus-gi po tiesiai, į šalį, 
Kiek akįs aprėpti įgali — 
Puikiausios turtuoliu tvirtovės, — 
Tai New Yorko miesto vietovės.

Po debesiais slėpdami dalį, 
Vos matos — pavydale grūdo,

Namuose ten — ūžia puotoja, 
Ir juokiasi, rėkia - dainuoja, 
Vis tie, ką ant žemės nemato, 
Kaip skęsta tarp vargų verpeto

Kaip skurdas juos spaudžia - kamuoj 
Vis tie, ką lėbaudami mūruos’, 
Tik juokiasi, rėkia, dainuoja!..

1916. Brooklyn, N. Y.

RUDENS NAKTĮ.
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Švilpdamas putė vėjalis šiaurys, 
Verpetais nešiodamas smėlis. 
Namuose kai - kur mirgčioj žiburys 
Ir švietė bodžiai mėnesėlis.

Prie durų namo sustraukęs jisai, 
Lyg šmėkla vidunaktyj vienas, — 
Vargšas išalkęs, nuvargęs visai, * 
Jau merkė mieguostas blakstienas.

Vaidinos jam laimė, gražus sapnai, — 
Būk miega šiltuose namuose, 
Vaidinos meilė svajota dažnai, 
Gyvenant per arnžį varguose.

Kelkis tu, home, ir eik sau tolyn!

Prabudo vargšas ir leidos pirmyn, 
Nuo kampo į kampą nuvytas.

O gatvėmis putė vėjas šiaurys, 
Verpetais nešiodamas smėlis. 
Namuose kai-kur mirgsėj’ žiburys,

UŽMIRŠT NEGALIU...

Nesiskųsiu ant savo vargti,
Kad slėgė ilgai jie mane, 
Nors tai liūdna atmint ir baugu, 
Bet aš nesiskųsiu, oi ne!

Negailėsiuos draugų mylimų, 
Kurie iškrikdyti svetur. 
Negrožėsius vaizdais tų jausmų, 
Ką veidą žąvėjimo turi.

Turtuolis įsirėmęs į šoną, 
Stovėjo ir juokės žiurėdams 
I negyva lavoną.

tovėdams!

Sudraskytas Į šmotus 
Žmogaus darbininko lavonas,

Buržuazus pilvotus, — 
Tuos tinginius, viešpačius - ponus.

Turtuolis tiktai juokės žiurėdams, 
Kad žmogų mašinos sutrynė.

Kaip jis maudos kraujuose, 
Kaip rauda našlaičiai palikę, \ 
Ir žmona išėjus iš proto 
Čia pat, miršta skausmuose, 
Kai žemė — pajuodę, išblyškę, 
Sugriuvę ant tėvo kraujuoto...

Turtuolis įsirėmęs į šoną, 
Stovėjo ir juokės žiurėdams, 
Į negyvą lavoną.

Tiktai juokės stovėdams!...

KAS GIRDĖTI RUSIJOJ?

tijos krašto žmonės. Dabartiniame momen
te Rusijoj su lietuviška, lenkiška ar kito
kia to krašto kalba nepasirodysi — neva
lia. Jeigu načalstva užgirsta kur nors var
tojant kitokias kalbas, apart rusiškos, tuo- 
jaus užu ja ir net areštuoja. Veik kiek
vienas žmogus turi turėti paliudijimą, kuo
mi yra ir kur priklauso. Kad svietavus žmo* 
nes rusai persekioja, tai liudija sekanti 
žodžiai girdėti iš Pėtrogradiškės načalst- 
vos: “jūs buntaučikai, jūs jieškodami ap
švietus, pardavėt visą Lenkiją, Lietuvą ir 
veik visą Baltijos šalį. Dabar, atbėgę j Ru
siją, vėl norite veik viską saviškai pakeis
ti ir pakelti buntus. Kad tik mes atimsime 
Latvių krajų iš vokiečių, tai daugiau ten 
tokie žmonės negyvena Tokiems buntau- 
čikanf vieta tik Siberijo j, apie Tomsko gu-" 
berniją.”

Kada toks obalsis pasiekė pabėgėlius, 
žmonės buvo labai neužganėdinti, bet tuo- 
mi tarpu, daugiau apie tai veik negirdėti 
kalbu, v

VOKIEČIŲ BALSAS RUSIJOJ.

Tankiai ir labai tankiai, platinami vi
sokį atsišaukimai vokiečių j Rusijos žmo
nes. Tokie atsišaukimai pasiekė labai pla
čią liaudį sodžiuose ir miestuose, ir ypač 
Petrograde. Vokiečių’ balsas girdėti toks: 
mes jus 1 mosuojame iš tamsios Rusijos na
gų, mes jus švietėme per daugelį metų, da
vėme jums knygas, rožančius ir kitokį raš
tą prisiųsdavom dėl jūs, kogi jūs dabar bi
jote musų? Užkariautose vietose Lietuvoj 
ar Lenkijoj žmonės gyvena gražiai ir 
džiaugiasi ,kad atsikratė nuo Rusijos tam
sybės. Vietose, kur rusai bėgdami sudegi
no namus, Lietuvoj ar Lenkijoj, dabar, 
tuom tarpu, vokiečiai pabudavojo didelius 
namus, kaip ir kazermas, kad žmonės turė
tų kur prisiglausti, pakol bus užbaigta ka
rė. Po karei, bus visiems pastatyta vėl • 
gražus namai. — Toks atbalsis girdėti Pe
trograde, o labiausiai pas pabėgėlius.

(Toliaus Bus).

i



Pčtnyčiomis.
Brooklyn, N. Y.
Kooperatyviška 

183 Roebling St., 
Pirmininkas Ch.

Jurevičius,
Redaktorius

Idėjos — už kurias dau
guma socialistų galvas dėjo 
— žlugo, — sako “D-kas”, 
polemizuodamas su “Lais
ve.”

Internacionalo krizis, tai 
dar toli gražus ne žlugimas. 
Atsiminkite, kiek krizių per 
gyveno krikščionija. Tams
tos tai labai gerai žinote.

'kenkus Progresyviam Susi- 
vienyjimui.

Mėginote užkenkti Susi- 
vicnyjimui, ar ne taip?

Norėjote, vadinasi “tauti
ško” lapelio ir bijojote rauEina du sykiu savaitėj 

Utaminkais ir 
tM Roebling St., 
Laidžią Lietuvių 
Spaudos Bendrovė, 
Brooklyn, N. Y.

> Liutkus, Sekretorius A.
Caslerius V. Paukštys,
L. Pruseika, pagelbininkas red. V. 
Paukštys.

Prenumerata metams: Amerikoje— 
12.50, Kanadoje ir u'rubcžiuose — 
11.50; pusei metų Amerikoje $1.25, 
Kanadoje ir užrubežiuose—$1.75.

Apgarsinimų kainos ant užklausi-

Telephone Greenpoint 5231.
The Lithuanian Semi-Weekly

> 1

“LAISVĖ”
Published by the Lithuanian
Cooperative Pub Soc. (Inc.)

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

“Keleivis”, atsispauzdi- 
nęs savo apžvalgose ištrau
kų iš “Laisvės” straipsnio a- 
pie kun. Bartuškos “liogi- 
ka” — priduria: “reikia* < *

SVEIKINAME L.M.P.S. Suvažia’ 
vimo reikaluose.

Pr«s. Chas, įjitkus, Secretary A 
Inrevičius, Treasurer V. Paukštys 
1----- - “ ..............................
Paukštys.

proto bukumo, kad taip 
baisiai sau prieštarauti, 
tai]) beširdžiai save mušti 
ir visai to nejaust.” 
“Keleivis,” beto, sugauna 
migeli labai prastai mo

Šią pėtnyčią Brooklyno 
lenkų .sokolų svetainėje į- 
vyksta Lietuvių Moterų 
P r o g rosy v i o Susivienijimo 
Suvažiavimas.

Linksma mums pasveikin
ti drauges delegates, suva
žiavusias iš visu Amerikos 
kampelių pasitarti savos < 
organizacijos reikalais.

Valio suvažiavimas! Va-

Suvažiavusios delegate' 
gali pradėt svarstymu

Jditor L. Pruseika, Ass’t editor V., kant vokiečiu kalba.

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

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

(lentas!

“Lietuvos” Jurgiui Spurg- 
ii i labai nejauku darosi,

?s” dalininkais.”
Tautininkui parūpo 

likimas.
Nusiraminkit ponuli.

netinkami ’ h-isviečiai yra “Kovos” da-
<paudai naikinami, jeigu autorius ne- KnJnL.dc U.;.. !
reikalauja grąžinti. įmintus Llip pa L.

Visi siunčiami redakcijai raštai turi 
būti su autoriaus vardu, pavarde ir | 
antrašu. Visus atsiųstus raštus re- VOS 
iakcija taiso ir trumpina pagal sa
ro nuožiūrą. Korespondencijos ir 
Menkesnės vertės raštai i

Ko-

ROSELAND, ILL.
Susitvėrė LMPS. kuopa.
Roseland yra nedidelis 

Chicagos priemestis, gana 
skaitlingai apgyventas lie
tuvių. Jų čia gyvena apie 
} ura, trejetas tūkstančių. į 
Lietuvių judėjimas čia gana Į 
didelis ir gyvas. Yra viso- : 
l.ių draugi jų ir kuopų. Yra 
ir nemažas “Aušroj” knygy 
ui.s ir mokykla, užlaikėm’

| vietinių pažangiųjų draugi- 
i jų. Ikišiol nebuvo tik Lietu-Į 
'viii Moterų
i Susivienijiųio kuopos 
dabar ir ji susitvėrė. ....

Kad aptverus LMPS. kuo !Haverhill, «Mass. praneša^ 
, I.SS. 137 kp. parenk mano sutvert L-

j Vadinote save « tautinin- 
kėm. Šaukėte, rėkėte, kad 
tik paveržus nuo progresis- 
čių įtekmę, kurią jos turi.

Bet pasirodo, kad jūs tik 
mokate šaukti ir rėkti. Pri
sipažinkite poniute ir pa
naite, kad judvi nemokat 
net taisykliškai parašyt pa- 
praščiausį straipsnelį. O juk: 
užsimanėt “gazietos”, kaip 
gi!

nuose-

NAUJOS KUOPOS LMPy
Binghamton, N. Y. susi

tvėrė 23 kuopa iš 20 na/ių. 
Kuopos sekretorė Mrs./ H. 
Žukienė 282, Clinton / Str. 
Binghamton, N. Y. /

Cleveland, Ohio, 
224 kuopa iš 15 narijų. Drau
gė M. Geibienė ja
niai darbavosi tarpe Cleve
lando moterų, kad sutverti 
kuopą ir dabar jo 
jau pasirodė ] 
Kuopos sekretorė ; 
nė 4436 Storer St. 
land, Ohio.

Draugė J. Stanke' 
jis Baltimorės praneš.

Progresyvišku | U eitu laiku ii ten

I darbo 
asekmės. 
I. Geibie- 
\ Cleve*

Artinas diena mūsų Liet. 
Mot. Progres. Susiv. Ame
rikoj Susivažiavimo.

Kiekvienoje kuopoje ren
kamos delegates po vieną- 
dvi. Suvažiavusios be abejo 
turės gana daug darbo.

Kuopos, siųsdamos dele
gates ,tikisi išgirsti ką nors 
tokio gero-naujo musų or
ganizacijos labui.

Visųpirmiausia, kįla svar
biausi du klausimai, tai 
mūsų organizacija ir orga
nas. Kai]) mes turėsime pa
daryt? Nekurios draugės iš
sireiškė, kad butų geistina, 
idant mūsų LMPŠA. liktu 
pašalpine draugija, bet 
kaip kurios nori, kad palik-

•f i

kos, ką aš jums pasakysiu: ■ 
nemokate jūs paprasčiausio 
darbo atlikti. Na, ir ką jūs 
nuveikėt dėl lietuviu mote
rų. Kapstykitės ir jieškokite 
gražių darbų! Juk jų nėra.

Ar išleidot jus.nors vieną 
knygelyte moterų reikalus

ičienė 
l kad 
mano 

tvert LMPS. kuopą.
Draugas J. Jurkūnas

i Haverhill, Al ass.

bėjo p-nia M. Jurgolionienė' ^^nskiijtė iš Ro- 
dvicm atvejais, aiškindama jC^e^er, N Y. praneša, kad 
moterų darbininkių padėji- j^’eitu laiku tlklsl sutverti 
mą, taipgi apie LMPS., ra
gindama čia sutverti jo kuo

V1S1- 
tuo 
jų 

organizacija pastaraisiais 
metais. Jeigu
prieš kelis metus apie L. M. 
I\ S. veik nieko negirdėta, 
jeigu jo vardas tik popierą 
puošė, tai šiuo kart to jau 
negalima pasakyti. Du de- 
sčtkai veiklių kuopų, pir
mutinės gėlės moterų lite
ratūros sodnely, sistematiš- 
kai varoma agitacija gyvu 
ir spauzdintu žodžiu ir, pa
gavaus “Moterų Balso” į- 
steigimas — visa tai suda-

ginančia?
" — Ne!

jus tik mokate šaukt ir-Vasiliauskas irgi apie 
rėkt ant socialistu. Daugiau lpru ,.eikaius jr

Tikimės, kad ligi išeis an^ 
as “Moterų Balyso” nuV 

n)() meris, per tą laiką susi- 
reikalineu- tvers bent a^uonios naujos 

ma joms organizuoties Ta r- nes išvisur rodos
pais LMD. “Aido” choras '*radeda daugiau rū-

i padainavo vieną dainelę. Pa- Tjnt,e> M. I. S. reika- 
dainavo vieną dainele solo ir 
v.ena to choro dainininkė. 1

Po prakalbų susitvėrė L. REDAKCIJOS 
MPS., kuopa, rodos, iš 
narių, kurios tuoj ir užsimo- Mass. —

jūs nieko nemokate.
Jūv: vadinatės lietuvėmis 

bet iūs nemokate rūpintie?

(kyčiaus tos nuomonės, kad 
palikti, kai]) yra.

Padarius pašelpinę drau
giją susitrukdys musų pro
greso darbas, nes mes turė
sime užsiimti pašalpos rei
kalais; be abejo ,ir moke
sčiai pasididins.

Antra, kiek matos, tai su-

lietuv
Jaunas Kavalierius. K. Petrikienė.

ATSAKAI.
J. Jakaičiui, Fitchburg, 

Klaidos Atitaisy- ■ 
kūjo narines moKcsiis. Dm nias” netilps, nes tamsta už
virs 30 moterų ])risižadėjo 'vedi tuščią polemiką. Visa 
prisirašyti sekamam susi-į'koręspondento klaida, tai 
rinkime. Kuopa galės gy-:pavadinimas “Jaunimo” 
vuoti ir veikti, jei atsiras'draugystė, o tamsta tvirti- 
veikėjų, nes čia susipratu-' 
siu moterų netrūksta.

Prakalbų surengimu dau 
giausiai rūpinosi p-nia Stri- 
kliutė-Raudienė.

Pabalda.

MOTERIS IR “LIETUVIŲ 
DIENA.”Clevelando “Dirvgi” parų 

i” sužinojo 
<ipie vokiečių uostinėjimą 
lietuvių veikimo.

Tam smalsiam laikraščiui 
galime pasakyti, kad ne 
tik vokiečiai, bet ir rusai 
uoliai kapstosi musu visuo
meninio veikimo dirvonuose.

Jie visi seka, ką mes ra
šome, ką mes šnekam ir ką 
mes darom. Ir visa tai re- 
korduoja.

Tai žinoma ne tik “Lai
svei”, bet ir tiems laikrašti
ninkams, kurių politiška fi
zionomija tokia jau, kaip ir 
dirviečių.

Neužmirškite, kad Lietu- ų :T\ekTr • - 
vių Kooperatyvės Snaudės j ^°.ls kl.n. ^Laisve 
Bendrovės (“Laisvės”) kom I 
certas įvyks 17 d. gruodžio.

Išanksto pasi rūpinkite, 
kad tą dieną būti tenais.

Prie L. Koop. Spaudos ; 
Bendrovės prisirašė:

K. Steponavičius iš Cliff
side, N. J. ir A. Talandževi- 
čius iš New Haven, Conn.

Drg. J. K. Steponavičius, 
prisidėdamas prie “Laisvės” 
sako, kad jam ypatingai pa
tinkanti “Laisvė”, nes joje 
yra labai daug nauding 
darbininkam žinių. JFM v 
suomet žada remti “Laisve Mes skaitome “Naujieno

je” kad n. A. Olszewskio 
; bankai išmoka tik “pagal

“Kova” paminėjusi “Lais-į ' ..
vės” straipsnį apie mažųjų* - ^lulieniĮ renorteiis klau- 
tautų nepriklausomybę- menailzeriaus: .
klausia: “Gerai, tik kodėl Klausimas. Namie- 
kelios savaitės atgal tokiu P'oms jrranesmna, kad iųs 
išvadų “Laisvėj” nepasiro-' į eeboismokate deimziLirrim = 
dė? Tuomet butų buvę inte- ■*’’* ■ lal
resingiau apie tai nasiskai- 
tyt•,,

Musų išvadžiojimai 
bendro turinio. Jie 
kiekvienam sezonui.

Manadžeris: — Mes išmo- 
kam, bet tik tuomet, kuo- y I d — • J • • V • •tinka žmones, norintis išsiim
ti iš banko savo depozitus, 
parodo, kad jiems ištikrųjų 
yra reikalingi pinigai.”

“Naujienų” Xeporteris 
klausia ar senai jie tokius 
reikalavimus pradėjo sta-

Darbi* tyt?
Manadžeris: — Nuo utar- 

ninko (t. y. nuo 3 d. spalių. 
Rep.) Kuomet Tananevi- 
čius tik sustabdė išmokėji-

Kun. Kemėšio “Darbiniu - 
kas” taip pat paminėjo “L.” 
straipsnį apie mažųjų tautų 
nepriklausomybę. “ 
ninkas” sako:

“Amerikos lietuviai ka
talikai savo spaudoje yra 
pabriežę, kad maloniu i x . v _ , . .
t V i •<- \ mus, tai žmones tuo] ir pasLietuvai is tos ar is kitos ’
valdžios nėra ko tiketies. | /, . . . A1
TSrn.iA r>,.AA..A=nv;. I -)nt tuhl Manomų Olszew-

skio menadžeris nedavė at
sakymo.

Kaip matyt, pp. Olševskis 
!ir Tananevičius turi dideliu 
j rūpesčiu. Mes norėtume, 
kad jųjų rūpesčiais pradėtų 

“Norėtume paklausti— sieloties ir tautišku bei kle- 
toliaus rašo “Darb-kas”— t ikališkų laikraščių redak- 
kiek Lietuvos laisvės iš- toriai, kurie tai]) daug šne- 
gavimui pasidarbavo A- kodavo, jog “dorumas —tai 
merikos liet, socialistai?” ”
Remdami revoliucinį ju

dėjimą 1905 m. ir dalyvair! kas taip daug rūpindavosi 
darni jame. Pasiskaitykit, ir rūpinasi stebuklingais da- 
kunige, Lozannos deklaraci-j ktarais.konkolauckijadom ir 
ją, kurią rašė jūsų šalinin-'socialistų “nedorybių” ap

rašymu, jog dabar jiems pa
sitaiko labai ^ra proga už
giedoti iš kitos arios.

(Išvedimas: matote kris-

Išrodo lyg ir progresavi
mas. Ne malonės jie nori, 
bet reikalauja. Taip tvirti
na “Darbininkas”, visiškai ' 
užmiršdamas apie užkulisi 
nę Gabrio ir Yčo politiką.

biznio pamatas.”
Ponai Balutis ir Brandu-

ją, kurią rašė jūsų šalinin
kai, ir įsidėkit sau į galvą 
tas vietas, kur kalbama apie 
1905 m. revoliuciją. Jeigu 
kas atnešė Lietuvai šiek-tiek 
laisvės —tai toji revoliuci- j la kaimyno akyse, bet savo 

su ja arba nieko!akyse ir rąsto nematote.
IwA.* < A ■ ’ .“““fefi. Z'.. . .r '■“•-•‘•‘i . '

musu
turi

kuriuo ])asi])iiošli 
d raugės i) rogresistės 
pilnos teisės.

“Laisvei” ypač malonu 
sveikinti drauges delegates, 
nes ji, bėgyje šių dviejų

prie LSS. Tuomet kiekviena 
protaujanti moteris stengsis 
prigulė!, prie jos.

Kitas klausimas, tai mūsų 
laikraštis “Moterų Balsas”.

Nekurios draugės pagei
dauja, kad organas butų 
duodamas už dyką kiekvie
nai nnrm, (b.mokant 5 c. mė
nesiniu mokesčiu.

Tas būtų gerai. Mes galė
tume lengviau praplatint

piie mūsų reikalaudami 
duonos kąsnio, kurio reikia 
gyvasčiai palaikyti. Artina-

ma lydėjo kiekvieną žingsnį, 
kiekvieną moterų organiza
cijos sumanymą. Męs galime 
pasakyti, kad visą tą laiką 
dirbome bendrą darbą ir musų narių skaičių, 
joks nesusi])ratinių debesy 
nesudrumstė musų sutartim šis susivažiavimas būtų pa- 
go veikimo.

Mes turime didelę viltį, ■ 
kad musų kooperacija plė- > 
tesis i;' toliau. i .... . .vT, j_. . . . į pavyzdi visiems, argi istik-

mes esam nosuprantam 
> savo reikalus, ir nemo-

Taigi, butų geistina,

sekmingas, draugiškas, 
visi klausimai būtu 
nuosekliai, rimtai.

kad

ir 
rišami

savo orgamzacr;
išsimokinusiosi

praktiško darbo dirbti musui]
Į)rogresisies, ne a- 
pramato. kad ater 
aukia dar didesni

s moteris p *gyve- 
kumų Įproty s — 
Įbes, bet nekitaip

penų, kad nevirpėti nuo šal
čio.

Mes moteris, turėdamos 
širdį, turime stoti 
su draugais sociali

stais, kurie siunčia pagelbą 
labiausia jos reikalaujan
tiems. Jie rūpinasi tais žmo
nomis, kurie šiandien neturi 
įmones kąsnio.

Ypač šiuomi laiku reikia 
nuims atkreipti atydą i kle- 
r-kalu ir tautininku stato-

DOVANAI 6 DAINOS, DOVANAI!
Specijališkas našiui ijimas. Grafa- 

fonas lygiai toks pat, kaip už $35.00 
su 6 dainomis ir 1000 adatų už $16.- 
95.

Tas grafafonas gvarant uotas ant 
15 metų. Pasinaudok, mokėk $2.50, o 
likusiuos užmokėsi prie atsiėmimo, 
prisiusime dykai.

ni, būk esanti “Jaunuome
nės” draugystė.

N. H. Reporteriui. — Tai- 1 
piname ankščiau gautą. At
leiskite, kad negalėjome su
naudoti.

Reikalauk katalogo, mes
THE GRAND' PHONOGRAPH CO., 

390 Grand Str. Brooklyn. N. Y. Telephone 4910 Stagg.
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 DR. H. A. MEDOFF 
r' buvęs ant kampo No. 2nd ir Berry 

,<i" uždėjo APTIEK A po num. 
5,)() Grand Str., Brooklyn, N. Y.

Mes manome, kad šiuomi 
laiku LMPS. didžiausiu rū
pesčiu turi būti rūpestis už 
mėgsti kuotampriausius ry
šius su moterų minia. Šiaip 
ar taip kalbant, o ligišiol 
musų Susivienijimas labiau
sia veikė tarpe inteligentiš
kesnių viršūnių, tenais m o - 
1.Vizuodamas pajiegas, rink 
damos veikėjų - agitatorių. 
Dabar atėjo didelis laikas 
labai rimtai pagalvoti, kai]) 
išjudinus tamsesnių moterų 
minias. Męs manom, kad 
tai pilnai galimas daiktas, 
j e i gu ž i u r ė t. į u ž d a vinį p r a k- 
tiku akimis, v

Gyvenimo reikmenų pa
brangimas, tamsi dabartis 
i,' dar tamsesnis rytojus, Šei
menos vargai, girtuoklystė, 
burdingierų klausimas, gel
bėjimas moterims ir mergi
noms organizuoties, gelbėji 
mas joms streikų laike — 
visa tai yra metmenys ant 
kuriu Progresyvis Moterų 
Susivienijimas turi 
savo organizacijos

Mes tikimės. kad viskas 
pavyks gerai? Mes to pagei
daujam.

Taipgi būtų gerai, kad ne
būtų užmiršta išreikšti sim
patija tiems draugams, ku
rie prijaučiu musų darbui.

Velioniške.

Scrantono Giibaitienei 
ir Chicagos Karaliūtei.

Fa, poniute ir panaite! 
Tamstos, veikiausia, 

matėt “Moterų Balsą?” 
Matėte, be abejonės.

pa
tiloklausiu, kaip ton su 

moterų laikraščiu ar priedu 
prie “Tėvynės”, kurį Susi
vienijimo Lietuvių Ameri
koje Seimas nutarė išleisti.

austi 
įtekmę

Reikia dėti visas 
kad įtikinus labiau 
sias, daugiau konservaty- 
ves moterų minias, kad L. 
M. P. S. nėra tai kokia inte
ligenčių draugija, bet pilka 
darbo žmonių organizacija.

spėkas, 
atsiliku-

1 d. lapkričio visos mote
ris ir merginos turi eiti au
kų rinkti, bet tik ne klerika- 
liškai tautiškam blokui, o 
Lietuvos Šelpimo Fondui.

Tegul nelieka S. V. nei 
vieno miesto, kur nebūtų 
lenkamos aukos nukentėju
sioms nuo karės.”

GARDNER, MASS.
Skaitydama “Laisves” 76 

numerį, patėmijau žinutę iš 
Gardner, Mass., kurioje ban
doma pažeminti moterų “Bi
rutes’ ’draugystę.

Pirmiausia reporteris sa
ko “Birutės” draugyste tu
rinti net 50 narių, o ištikimų
jų turi vos 26. Antra sako, 
kad čion stoka pažangesnių
jų moterų, kad ką nors pro
gresy visko veikti; su tuom 
sakymu suvis negalima su
tikti, kadangi moteris, kli

tai veikia ne prasčiaus už 
“pažangiuosius” vyrus. Bi
rutės draugyste savo vienų1 
metų ekzistavimu neina- i 
žiaus progresyviškai yra ' 
veikus ir už pačia LSS. 89 ?

Dar, turbūt, negimė tasai |jUM)pa rengjmc 
ikr-štis. Apie jo įsteigimą, į/)neertu jr ,tt)H] K l'9.S 

nieko nesigirdi.
O juk tai judvi, poniutą ir: 

panaite, labiausia agitavote 
už tą laikraštį. Atsimenate, 
kaip judvi plojote iš džiau
gsmo, kuomet nutarta leist 
laikraštis.

Prisipažinkit, geradėjkos, 
kad tai judvi išsižiojusius 
agitavot už laikraštį ir tai 
agitavot tuo tikslu, kad už”

prakalbų, 1

Kashnk moterų progresy ■ 
visko Susivienijimo susiva- | 
žiavimo turiu atsakyti štai; 
ką: Musų draugystė yra 
silpname stovy finansų; tu- j 
ri vos apie $60.00 dolerių iž-' 
de, iš kurių turėsime užsi- į 
mokėti Už konstituciją, kurį' 
randasi /‘Laisvės” spaudoje, 
taipgi turėsime įgyti čarte- 
rį, tai-gi, klausimas kįla iš

to

skaudėjimas paeina nuo akių, 
moksliškai pri-taikinti akiniai, 
br. H. A. Medoff'as atsidavęs tam tikslui ir jis 
kiekvienam suteikė geriausią pagelbą. J---- 
ir persitik t'nti. Akiu ofisas randasi jo aptiekoj.

A. MEDOFF,' 500 Grand St. I* . 
Brooklyn, N. Y.

Žinokit, kad daugiausia galvos 
Vieni ntėli vaistai ,tai yra

Jis savo atsidavimu 
Malonėkit atsilankyti

DILU. A. MEDOFF, 500 Grand St. Kampas Union Avė.,
Brooklyn, N. Y. e

Patarimu suteikiu už dvką. Akiniai prisirašo jeigu būtinai yra 
reikalinga. * D R. H. A. MEDOFF.

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

UŽTVIRTINTAS IR LAIKOMAS 1'0 PRIEŽIŪRA BANKINIO SKYRIAUS 
pi:nKsyi.vanuos valstijoj.

BOSAK STATE BANK nepaprastai greitu augimu kapitalo, per 
viršijo visus rel ordus ir šiandien priskaitomas*] rie didžiausių Ptnnsylva-

Stai augimas padėlių tik per septynis mėnesius:
11 d. Lapkričio (Nov.) depazitas
12 ,, Sausio (lan.), 1916 ,,

Kovo (March), ,, ,,
Birželio (June) ,, ,,

$ 652.316.39
$ 815.515.04
$1.011.017.68
$1.137.131.85

30
30

Toks greitas ir didelis padėlių augimas aiškiai liudija, kad musų ban
kas turi gerą užsitikėjiirą tarpe* de^azįtorių. ir jUipu jus rerite, kad jū
sų sunkiai uždirbt: ir sutaupyti pinigai butų pilnai apsaugoti ir išmokėti 
jums ant kiekvieno jūsų pareikalavimo, dėkite juos į lUSAK STATE 
BANKĄ.

Jeigu norite >i,)sti pinigus j Rusiją ai La į užimtą vokiečiais Lietuvą 
savo giminėms ar pažystamiems, arba taupinin ui j Rusijos valdiškas 
bankas, siųskite visuomet per BOSAK STATE BANKĄ. Atminkite, 
kad už $33.00 galite nusiųtiįlOO rublių, kuriuos taip sunku uždirbti 
Lietuvoje.

Laivakortes parduodame ant visų'geriausių linijų sulyg kompanijos 
prekės. Klauskite informacijų. Patarimus suteikiame djkai.

BANKAS turi didelį lietuvišką skyrių.^

BOSAK STATE BANK
434 Lackawanna Avenue, Scranton, Pa

iv
•vis



šcrauskas 50 c.

Aukos
išrinko taip vadinamą cent- šakojo apie LŠF. ir

1________2x_x_ 1______ • x________ 1______ ‘‘T irif 11X7111 TT iri n n’’ R o

LSS. 89 k p. Reporteris.

S. BOSTON, MASS. mazgą iki grabo lentos. (Jos-į

yra

užkvietė tik DLK. Gedimi-

Vladas Alfonsas Borysassu

siu- |

Senas Mainieris.

pradėjo
t

šliupinė

V. V. T. §tas įr y. Deveikis —po $1.

)C Atyd^i Lietuvių

tyčia

MARTINS FERRY, OHIO. 
Nušovė kasyklų superiten-

dužo į šipulius, o antras pa
sikorė vienu galu žemyn. A- 
pie 200 žmonių žuvo.

Jau seniai tas tiltas

ROCHESTER, NrY.’
“Laisvėj’ ’savo laiku buvo 

minėta, kad tautininkai ir 
, tardamiesi apie 

iš pažan-

sakys apie toki jo pasielgi
mą, vėliaus pamatysime.

Visur Esantis.

ROCHESTER, N. Y.
TMD. 52 kuopa pareika

pų su laisvamanybe 1 
dešimts dievo prisakymų. 
Publika likosi nelabai užga
nėdinta.

centų, nusigando. Dabar e-

lų lyderiai nuėjo pas mies
to majorą gauti pavelijimą 
aukų rinkimui, pastarasis

Nuo redakcijos: 
gautos ir pasiųstos J. Pnr 
selaičiui į Waterbury, Ct.

sančius pinigus. Bet LŠF. 
iždininku buvo tautietis K. 
Semaška ir dar be kaucijos, 
tai jis visus pinigus ir pa-

lika likosi užganėdinta. To 
perstatymui buvo balius.^ 
Publikos atsilankė nemažai

’Šliupą kalbėtoju.
socialistų kalbėtojas
pačius rengėjus ■ f

pir- 
mies-

venima.
Malonėčiaujonas, — tiltas šalę upės nu

virto ant gelžkelio ii* sykiu 
du gatvekariai, pilni žmo-

bo, ypatingai platindamas 
laikraščius.

Linkėtina drg. Marcinke
vičiui naujoj vietoj taipgi e- 
nergingai darbuotis.

čio.
Fėrų gaspadorius

S. Stripinis.

, o nc'kyrė nuo LŠF. ir didžiuma 
žmonių gyvasčių apsaugoji- nutarė pasidalinti ižde e-

CLEVELAND, OHIO.
Baisi nelaime ant gelžkelio.

3 d. spalių, 5:30 vai. vaka
re, Įvyko baisi nelaimė. į

♦
♦

22 d. snaliu bus prakalbos 
LSS. 27 kuopos. Kalbės F. J. 
Bagočius. 5 d. lapkričio, lai-

neblogesnius surengt. To* kuopa, 
dėl atsišaukiame į visas vie- < r ■ * 
tos draugystes ir pavienius,. ]<urje dėlei 30 c. bėga

tainėj, bus prakalbos LDLD. 
32 kuopos. Kalbės L. Pru- 
seika. 21 d. spalių bus kuo
pos balius.

*

kuopos.
Beje, yra ir vyčių rota, Bastis 

bet apie juos irgi 
nesigirdi.

r**H&**

$2.000. Tūli lietuviai ir pir- kad priežastis mirties—pe)
didelis girtumas. Apart to,

kapinių, socialistų svetainė randasi
| išvažiavo į New Yorką. Jis bet negalėjo sutilpti. Dabar vienoj daly miesto, o jį rado

Zakristijonas.

GIRARDVILLE, PA.
Šiomis dienomis apleido 

mūsų miestą LSS. 79 kuopos 
narys J. Marcinkevičius ir

vietos 
kodėl 
įtek

to-

Bet tuojaus tapo patirta,prigulmingas kapines už

MINERSVILLE, PA.
Lietuviai nusipirko nepri- 

gulmingas kapines.
Lietuvos Sūnų, Spindulio 

ir Vytauto draugystės ir 
Lietuvių Neprigulmingas 
kliubas nusipirko savo he-

miau turėjo nusipirkę že
mės ant vokiečiu 1

W 4
♦ ■ 

j . ’’

I

skas ir A. Šoblickas — po 
30 c.; A Sabeckas, J. Daui- 
jenaitis, A. Bitvinskas, B. 
Masiliūnas, M. Ambrožiu- 
nas, K. Naginskas, J. Lin- 
gis, J. Grinius ir M. šoblic
kas — po 25 c.; S. Bučis — 
20 c.

i ; mūsų mieste nemažai pasi- 
jr'darbavo dėl visuomenės la- ,

t TURINČIUS GIMINES' TOSE GUBERNIJOSE, 
, KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI.

i Per mūsų banka galite pagelbėti savo giminėms bei paijata- 
miems užimtose vietose vokiečiais. Męs turime

Sutartį su Vokie ’jos Banka
Perline, todėl galime persiųsti pinigus į tas vietas ant sumos 
Rugščiau 800 markių (apie r25 rubliai).

MŪSŲ BANKAS PO NUOLATINĖ VALDŽIOS PRIEŽIŪRA, 
TODĖL TAVO PINIGAI GVARANTUOTI.

Norėdami gauti daugiau informacijų kreipkitės ypatiškai ar ra
šykite laiškų pas

HENRIKAS C. ZARO. Bank.eriu.
Metropolitan Saving Bank Building

No. 1 Third Ave. cor. 7th St., New York City
~~ --------------------------- r~~i rrrrun

PHILADELPHIA, PA.
Tūli žmonės pradėjo pri

kaišioti man daugpatystę 
ir nežinau, ar tą jie daro iš 
blogos valios ar iš nežinoji- 

“doru” nW* O ^as kra"
° '' ’što kenkia mano dabartį- 

LSS. 89 kuopa sykiu su|niam ginimui, ir man« 
kitų tautų socialistais pa-'

turės savo kailines ir nie-'negyvą, kitoj daly. •
kas jų neišnaudos. | Tai matot kokių

Senas Singelis. žmonių esama mūsų mieste..

GARDNER, MASS.
30 d. rugsėjo, 11 vai. va

kare, policija rado tūlą Ad
da Ihallnen ant gatvės ne
gyvą. Kada pribuvo polici
ja, tuomet atsirado provo
katorių, kurie ėmė liudyti, 
būk tas žmogus buvęs už
muštas socialistų svetainei

WORCESTER, MASS. Į gališkai gavęs leidimą 
Tarpe vietos lietuvių eina tt.

judėjimas besi-Į Tą pačią dieną ateina pas

i v KORESPONDENCIJOS
..... -----------------

7
---------- 1 ------ 1

smarkus judėjimas besi-j
rengiant prie “Lietuvių, LŠF. pirmininką Kalakaus-
Dienos”. Tautos Fondo sky-įką miesto valdžios atstovas 
rius su kun. Jakaičiu prie- > patirti visą dalyką ir papa- 
šaky ir vietos LTSA. kuopa sakoja, ką kun. Jakaitis pa- 

T ’ • apie 
‘Lietuvių Dieną”. Balakaus
kas paaiškina visą dalyką 
ii pasako, kad prie vietos 
LŠF. skyriaus priklauso 10 
čarteriuotų draugysčių. 
Miesto atstovas atsakė: “Aš 
nežinojau, kad pas jus 
“bad stuff”.

Ant rytojaus LŠF. 
mininkas nuėjo pas 
te klerką ir išpasakojo visą 
istoriją apie susitvėrimą L. 
ŠF. ir jo veikimą. Klerką 
patarė jam nueiti į “Older- 
manu” susirinkimą ir ten 
viską išpasakoti.

Dabar nežinia kuo užsi
baigs ta visa istorija.

Worcesterietis..

ralį komitetą, kuris tvarkys 
aukų rinkimą “Lietuvių 
Dienoj”. Pirmiausiai nu 
tarta kreiptis pas svetim
taučius, užkviečiant juos į 
pagelbą. Užkviesta Young 
Women Christian Associa
tion vietos skyriaus mote- 
rįs. Išrinktasis centralis ko
mitetas “užmiršo” pakviesti 
vietos LŠF. skyrių ir visas 
pažangiąsias draugystes ir 
kuopas.

Vietos LŠF. komitetas, 
prisilaikydamas LSS. ir L. 
ŠF. Centralio komiteto nu
tarimų irgi pradėjo rengtis 
prie “Lietuvių Dienos”. Tau
tininku ir kataliku centralis 
komitetas, išgirdęs apie L. 
ŠF. skyriaus rengimąsi prie 
“Lietuvių Dienos” išrinko 
delegatus, parašė laiškelius, 
po kuriais pasirašė kun. Ja-

NEW HAVEN, CT.
30 d. rugsėjo buvo vaka

ras LSS. 27 kuopos. Suloš- 
, “Pirmi 

Aktoriai savo 
prisidėti užduotis atliko gerai ir pub- 1 . . _ ..X   “ 1 ’ T)

kaitis ir su jais išsiuntinėjo ta 4 aktų, drama 
delegatus į visas draugystes, Žingsniai, 
neva užkviečiant ] 
prie aukų rinkimo “Lietuvių 
Dienoj.”

Mat, centralis komitetas 
mano daugiau laimėti, pa- 
siunčiant delegatus su laikš* 
kais į kiekvieną draugystę 
atskirai.

Delegatai atsilanko į 
draugystės susirinkimą, pa
duoda laišką ir kada būna 
laiškas perskaitytas, tuo
met padeklamuoja apie tė
vynės meilę ir vienybę, už- 
kviesdami prisidėti prie jų 
darbo. Kada draugystė be’ 
kuopa atsisako prisidėti, . . .
tuomet tie delegatai prade- Raudonosios savaitės , 
da aiškinti, būk Suv. Vals- drg. C. Horman, 
tijų prezidentas pavelijęs 
aukas rinkti katalikam iri 
tautininkam ir jie pinigus' 
perduos Amerikos Raudo-K y111, 
najam Kryžiui, o tas ką no-':.

Reikia pažymėti. ’ kad - pe
reitą sezoną LSS. 27 kuona 

i mažai veikė. Dabar, atšalus 
", sukruto darbuotis.

i Neveikimo priežastis —vie
špatauja karčiamninkų ga- 

nigais. Kas baųdvs rinkti nriežasties

Pas^mus buvo toks atsi
tikimas: 10 d. rugsėjo ka
syklų superintendentas, iy- 
džiamąs šerifo, važiavo iš- 
moketi\larbininkams algų. 
Tuo tarpu užpuolė plėšikai 
ir ėmė šaudyti Į automobi- 
liuų. Superintendentas tapo 
sužeistas ir iššokęs iš auto- 
mobiliaus leidosi bėgti. Plė
šikai dar paleido į jį kelis 
šuvius ir kada jis parkrito, 
liepė šerifui ir vežėjui pa
kelti rankas. Pinigai buvo 
automobiliui, plėšikai juos 
pasiėmė ir nuėjo i girią.

Apie tą atsitikimą pra
nešė i kasyklas. Darbininkai 
pradėjo nerimauti: jie nesi
gailėjo superintendento, bet 
dejavo, kad dabar negaus

bininkų leidosi jieškoti plėši
kų, bet tą dieną nieko nesu
rado.

Ant rytojaus kasyklų ad
ministracija sušaukė visus 
darbininkus ir liepė eiti jie
škoti plėšikų. Darbininkams 
žadėjo užmokėti.

Nespėjo darbininkai iš
sisklaidyti po krūmus, kai]) 
pasigirdo balsai, kad pini
gus jau surado. Pasirodė, 
pinigai buvo įdėti į geležinę 
dėžę, tai plėšikai nuvilko ją 
i krumus ir numetė. Pinigus

BRADDOCK, PA. 
Klerikalų šeimininkavimas.

1 d. spalių buvo sušauktas 
viešas susirinkimas, kuria
me neva apkalbėta “Lietu
vių Dienos” sutvarkymas. 
Žmonių susirinko apie 130. 
Vietos kunigas atidarė susi
rinkimą ir perstatė tūlą kal-

Newaukas be centralio komiteto ;s,als nl?tals buvo. beto.ia, kuris esąs
leidimo, ta policija prašalin- j nurengti gegužinę šventę.! J orko t astarasis 
sianti ' I Apie praeiti kuopos nėrai.b)8 an^ pagrindų,

;kn ir kalbėti. Pirmiau kuopa sv. Juozapo sąjungą girti, o 
kvietė socialistus ir jų sąjungą vi- 

Reiškia, šokiais žodžiai plūsti. J. Ur- 
■ plūdo Įbonas užprotestavo prieš 
socialis- tokią kalbą ir

sianti.
Prasideda ginčai. Vieni: 

aiškina Wilsono leidimą, ku-Į^.n^ Pakalbąs ir 
riame nieko nepasakyta a- , .... .
pie,srioves ir ta diena pa-j 
skirta visiems lietuviams;; 
kiti liepia nenusigąsti ir, į 
gavus nuo LŠF. Centro ko
miteto leidimą, rinkti aukas, 
treti pasako; kad vietos L. 
ŠF. komitetas jau turi nuo 
valdžios leidimą rinkt aukas 
“Lietuvių Dienoj” ir 11.

Tokiu bu du dauguma už
kviestų draugysčių atsisako

dva
sia giliai įsileidus savo šak
nis ir visokiais būdais sten
giasi socialistams užkenkti. 
Kaip tik atžagareiviai suži
nojo, jog LDLD. kuopa ren
gia prakalbas ir 

j Pruseiką kalbėti, 
prisidėti prie tautininkų, ir; pradėjo organizuotis, 
katalikų sriovės ir nutaria 
elgtis taip, kaip elgsis LŠF. 
Reiškia, jejgu LŠF. prisidės i 
prie ji] ,tuomet ir visos pa
žangiosios draugystės prisi
dės. LŠF. komitetas tik 
tuomet prisidės, jeigu cent
ralis komitetas sutiks duoti 
trečdalį surinktų aukų ir 
įsileis į komitetą trečdalį 
atstovų.

LŠF. pirmininkas p. J. 
Kulakauskas nuėjo ir iš 
įmesto valdžios gavo leidi
mą “Lietuvių Dienoj” rinkti 
aukas. 5 d. spalių kun. Ja
kaitis irgi nuėjo išsiimt lei
dimo, bet City Kalkėje jam 
pasako, kad toks leidimas 
jau išduotas LŠF. pirminin
kui ir jie kito leidimo negali 
duot.

Kunigas Jakaitis ėmė pa
sakoti visokias nesąmones, 

, L£F. pirmininkas nele-

pareikalavo 
kalbėti anie “Lietuviu Die
na”. Dalis susirinkusių Ur
bonui pritarė. Paskui kalbė
tojas pasakojo visokias ne
sąmones. Urbonas vėl 
protestavo ir nurodė, 
kiu tikslu šis

užkvietė 
tuo jaus 

kad 
toms prakalboms užkenkus. 
Tą pačią dieną ir jie paren
gė prakalbas pobažnytiniam 
skiepe.

LDLD. 32 kuopa nutarė 
parengti balių ant 21 d. 
spalių. Sandoriečiai, norėda
mi musų kuopai užkenkti, i- 
ma ir perkelia savo iš 7 d. 
spalių ant 21 d. Na, ar ne
puikus pasielgimas? Sociali
stai ir šiaip vietos pažan
gios draugystės stengėsi 
vengti, kad vienoj dienoje 
neišpultų dviejų sriovių 
pramogos, bet dabar jau ne
galima išvengti, kuomet ka
talikai ir tautininkai 
tą daro.

Aš manau, laikas 
lietuviams, suprasti, 
mūsų tautininkai, po 
me karčiamninkų, varo 
kią šlykščią politiką?

Newhavenietis.

už
ka

su si rinkimas 
sušaukta. Prieinama prie 
rinkimo komiteto. Tūlas ku
nigo klapčiukas atsistoja ir 
sako: “Aš būsiu pirmininku, 
o kunigas vice-pirmininku ir 
kasierium”. Pažangesnieji 
žmonės protestuoja ir rei
kalauja formališkų rinki
mų. Suprantama, priverčia 
neva formališkai rinkti, bet 
išrenka tuos, kuriuos kuni
go klapčiukai perstata.

Tai matot, kaip musų ka
talikai moka šeimininkauti. 
Kokia tvarka susirinkimuo
se, tokia tvarka bus ir aukų 
rinkime. Vietos pažangioji 
visuomenė apie tai turėtų 
pagalvoti.

Viską Patyręs.

SCRANTON, *PA.
Vietos neprigulminga pa- rengė ant gatvės jau dvejas 

rapija parengė pikniką 4 d.,prakalbas. Kalbėjo Burke, 
rugsėjo ir viskas labai gerai i moteris iš Cincinnati, Ohio, 
pavyko. Pelno liko apie i Žmonių susirinko labai 
$150.00.

9 ir 10 d. spalių Birutės 
choras surengė ant švento
riaus pakilius, vadinamus 
“Sachar Morožennoje”. Pel 
no liko $116.

30 d. rugsėjo buvo balius.
Pavyko gana gerai.

Dalykas štai kame: keli j 
metai atgal Lawrence, 
Mass, susipažinau *' su tūla 
gražiosios lyties ypata, su 
kuria ir buvome sutarę su
tverti šeimynišką gyvenimą. 
Galutinai nutarėme vykti -j’

J d. spalių buvo prakalbos!ten tėvai gyveno.) Tas mu- 1J)IJJCVtX> n< 
LSS. 60 kuopos. Kalbėjo.sų pienas neįvyko dėl tūlų klerikalai, 

;drg. J. Danta iš Detroit, Ipriežasčių. Vėliaus ji mane’“Lietuvių>____ t ,
Pnrin inn/‘iQ Žnioniu susiyinko ne-j apskundė už suvedžiojimą. |giuju draugysčių bei kuopų 
i><mų Juozas. (]ailgr Kalbėtojas irgi silp-j]9io m. 6 d. birželio, advo- užkvietė tik DLK. Gedimi

nas, o kas blogiausia, tai (katas M. Well man pranešė, no d*’auo'vste Kada klerika- 
. maišymas socializmo princi-!kad augštesnis teismas bylą '

viętoUnil Ru laisvamanvbe bei j atmetė, nes skundėja netu- 
rėjo pamato skųsti.

' nelaimingo atsitiki- ■ užklausė, ar visi vietos He
mo aš išvažiavau į. vValpa- tuviai išvien veikia. Išven- 
raisą, o su ja nežinau kas gimui nesusipratimų, lyde- 
atsitiko. Daugiau jokios rjaj pasakė, kad visi. Dabar 
daug patystės nežinau ir ne-;jau subruzdo visas draugys- 
atsakinėsiu į jokius užmeti ;tes jr kuopas užkviesti. Mat, 
mus tame dalke, ;pirmiau majorui sumelavo,"

Ištikrųjų labai negražu dabar bijo įsivelti į pink- 
kištis Į kitų žmonių privati- ]eSt

ATHOL, MASS.
Veik metus laiko 

lietuviai nieko neveikė ant 
visuomeniškos dirvos, bet 
dabar jau pradeda atbusti. 
Kelintas veiklesnių draugų 
įsu rengė prakalbas, užkvietė 
F. J. Bagočių ir po prakal
bų sutvėrė LDLD. kuopą. 
Iš syk prie kuopos prisira
šė 16 nariu, dabar jau turi
me 22, tarpe jų 4 merginos.

2 4d. rugsėjo kuopa su-
rengė prakalbas; kalbėjo į Tramvajui beeinant per u 
g. K. šeštokas. Kalbėtojas |P?, pasigirdo didelis braške 
nurodinėjo LDLD. naudin
gumą ir aiškino apie socia
lizmą.

Reikia pažymėti, kad kuo
pa turi užtektinai ir priešų, 
kurie deda visas ])astangas, 
norėdami jai užkenkti.

Migli Migliorum.

♦
♦

. 28 d .rūgščio buvo nepa- 
' prastas susirinkimas DLK. 
j Gedimino draugystės. Mat, 
, draugystė buvo išrinkus 7 
delegatus i tautininkų ir 
klerikalų konferenciją, kad 

I pasitarus anie “Lietuvių 
i Diena”. Kada delegatai nu- 

.............. vietos komi- TT’ Jai konferencija jų ne
jos stovėdamas, bet nei mie-'tetas siųstų pusę surinktų dide-
sto valdžia, nei gatvekaTių ’ aukų *LG. ir AF. Supranta- 

įma, su tuo nesutikta. Tuo-

MONESSEN, PA.
Vietos SLRKA. kuona su

rengė prakalbas ir užkvietė Į kompanijos i tai j
kalbėtojom p.’Sutku iš dos neatkreipė. Mat, kapita-Į met TMD. 52 kuopa atsis- 
Chicago, III. Tas ju prakal- listams rūpi pelnas, <
has negalima prakalbomis 
pavadinti, nes apart pliauš
kimų ir socialistų niekinimo 
nieko nebuvo. Socialistus d r 
j-u spauda plūdo kobjauriau- 
siais žodžiais. Kada kata
likai kalba apie meilę arti- j 
mo, tai, rodos, jie doriausi i 
žmonės, bet kaip išgirsti jų j 
kalbėtoji! žodžius, tuomet, 
jau supranti, koki 
artimo meile skelbia.

Netoli musų katalikai nu
važiuos savo sukiurusiais 
ratais, vartodami kovai su 
savo priešais tokius bjau
rius argumentus.

Kunigo posūnis.

NEW PHILADELPHIA, 
PA.

Čia randasi apie 1 TOO !i< J 28 d ė1o buV() 
Ituvni, bet tarpe jp jokio vei- ,.inkintas DLK. 
ikimo nesigirdi, liesa, 1 
iSLA. 187 ir TMD. 122 kuo- j 

7. Tpos, kurios irgi snaudžia. 
T' Minėtos kuopos turi knygy

nėli, tik tomis knygomis nie-j 
kas nesinaudoja. Laikraščių • 
pareina labai mažai.

16 d. rugsėjo buvo prakal-

‘ MONTELLO, MASS.
1 5 d. rugsėjo buvo susirin
kimas LT. Namo draugys
tės. Apart kit-ko nutarta 
surengti fėrus. Pereitais 
metais ir gi TLND. rengė 
fėrus ir turėjo gražaus pel-

sūsi- 
Gedimino 

yia ' draugystes, kuriame svars
tyta apie Semaškos tokį 
i bjaurų pasielgimą. Iškilo
'karštos diskusijos: vieni rei- 
jkalavo patraukti ji valdžios 
teisman ,kiti reikalavo su
grąžinimo pinigų ir tt. Pa
gali aus nutarta išnešti jam 
viešas papeikimas ir kad ant 
tolinus draugystės apsisau
gotų nuo tokių ponų.

lio skaitliaus. Pareikalauta 
išrinkti tik du delegatu.

Draugystės \ susirinkime 
kilo klausimas, kokiomis iš
lygomis delegatai prisidės 
prie bendro veikimo “Lietu
vių Dienoj”. Svarstant šį 
klausimą, tarpe tautininkų 
ir socialistų iškilo nepapra*- 
stas lermas. Mat, tautinin
kai reikalavo, kad draugys
tės delegatai prisidėtų be 
jokių išlygų: socialistai rei
kalavo, kad delegatai prisi
dėtų tik su ta išlyga, jeigu 
bus pažangiom draugystėm 
suteikta komitete trečdalis 
surinktų aukų, o jeigu jie 
ant to nesutiks, tuomet 
draugystė “Lietuvių Die
noj” darbuosis atskirai su

ka ir Belskis. Bartuška pa
sakojo apie tėvynes vargus, 
bet nieko ^ypatingo nepasa
kė.

Buvome sumanę sutverti 
LSS. kuopą; atsirado kelin
tas vaikinų, kurie sutiko
prisidėti, bet patyrę, kadi A ~ 
j mėnesį reikės mokėti po 30‘AUKOS KUN. MOC KAUS

” •• • • V/ y K r w A A V < X.Z • JI—' VA W A V/

no. Geistina butų ir šį-met same tik du norinti sutver- 
To- ti kuopą.

Gėda tokiems vaikinams, 
. nuo

kviesdami prisidėti prie su
rengimo fėrų. Visi, kas tik 
gali, pasistengkite ką nors 
paaukauti fėrams. Jeigu 
mes surinksime nemažai vi
sokių daiktų, tuomet, be a- 
bejonės ir gražaus pelno tu
rėsime. Atsiminkite, kad 
Tautos Namas —musų ap- 
švieta, todėl stengkimės ji 
ir paremti. r

BYLAI.
Waukegan, III. — Susirin

kime Lietuvos Sūnų ir Duk
terų draugystės surinkta 
$12.55. Aukavo šios ypatos: 
A Petkus, J Radavičia, J 

, P Juškevičia, K.

Po karštų diskusijų, leis
ta nubalsuoti. Už tautinin
kų propoziciją balsavo 15, 
už socialistų — 37. Reiškia, 
draugystės delegatai reika
laus trečdalio surinktų aukų 
ir trečdalio atstovybės.

Po šio atsitikimo gal mu
sų tautininkai nesigirs per 
laikraščius, kad jiems vi
suomenė pritaria?

Visur Esantis.

ST. LOUIS, MO.
1 d. rugsėjo buvo prakal

bos; kalbėjo Bulotai ir Že-Įj: 
maitė. Žmonių susirinko a-, 
pie 150. Atiku surinkta apie 
$50. LŠF. ir apie $12 “žibu
rėliui.” Viskas pavyko la
bai gerai. j/,;

Noroms nenoroms reikia 
pastebėti vienas dalykas: 
vietos moterįs lankosi į pra
mogas ir už tai reikia pa
girti. Tik geistina butų, kad 
jos, atėjusios su kūdikiais, 
prisilaikytų nors kiek tvar
kos. Dabar laike prakalbų 
paleidžia kūdikius po svetai
nę bėgioti ir tie kelia neap
sakomą triukšmą.

Bijūnėlis.

Rugsėjo mėnesį šių metų 
“Laisvės” bendrovė išmokė
jo už popierą daugiau negu 
dvigubą sumą, palyginus su 
rugsėjo mėnesiu pereitų me_ 

Gura — po 50 c.; J Šidlau- tų. i



t

LAISVE lt

JUOKŲ
KĄSNELIAI^

Ui

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALU.

Bet pr.is’eis gal

mot keliauja tautiškai kle

vą gi Ii Kurie muzikan-

vog-

te vagiu profesorium?

Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŠKA

APTIEKA
LIETUVIŠKA

ORAKULO PATARIMAI.
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1.00
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$1.00
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Kokias

Ant 
siunčiu

LIETUVIU UNIJOS MUZIKANTU 
BENAS

norą, ir už ką būsite mum* 
K vie me visus miestų dar- 
ir bi "ierius apsigyventi 

ir sv ikaine krašt kur yra

Telephone 595 Greenpoint.

Daktaras J. MISEV1ČE
Specialistas Širdies ir 

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

270 BERRY STREET
BROOKLYN, N. Y.

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTIN?

JOSEPH LIPMAN. M. D.
Specialitsas Moteriškų Hru 

314 E

Mokslo Nereikia Jieškotl 
i Dėlto, kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglų kalbą, aritmetiką ik. 
| lietuvių kalbos gramatiką savo namuose 1 luošam e laike. Visi išmokstu 

Nurodymai ir knyga DYKAI. įdėk stempą. Adresas?

lietuviu Korespondencijiie Mokykla. 1327 N.RobevSLChica^

• S ^81

Markai

*4

I

HmmS

TEISINGIAUSIA ir GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

DENT1STAS ‘ “
Gvarantuotan ant 20 metą
Uždėjimas kepuraitės 22 k. ...

Užplombavimaa fetfc ir aukščiau.
Išvalymas ...................................... ŠSs.
Užpiombavimat? auksu .............. $1.®8

Skaudantį dantį duok ištraukti ry
to o vakare apžiūrėt.

SANITARY DENTAL PARLOR
897 Bedford Ave., Tarpe 9-r©r O 

1-moa gatvitg.
BROOKLYN, N. Y.

Kalhaaiy lietuviškai.

DĖLEI KO JIS 
NEŽENOTAS.

Susitikęs jis ji, 
sako — 
Dar tu lig-šiol 
neženotas? 
Tai tau menka 
dalia teko, 
Nes praėjo tiek daug 
laiko, 
O tu vis dar 
neženotas.

— Ką-gi galiu aš 
daryti, 
Kad nerandu sail 
meilužės, . 
Nors turėjau rodos• 1 » • I

Jei nerasiu sau 
meilužės.

— E, pameskie 
kalbą tokią!
Mergų pilna, — 
kiek tik nori. 
Imk ir vesk i e 
bile kokia.
Tiktai gerai 
pagalvokie,— 
Mergų pilna, — 
kiek tik nori!

— Tai gi mat, 
yra mergelių, 
Bet, kad jos 
be pritraukimo! 
No* s ir “dreses’ 
jų lig kelių,

ant veideliu, 
Bet, kad jos 
be pritraukimo!

Hocus Focus.

Klausimas. — Stebuklin
giausias ir dvasios šventos 
pilnas Orakule. Atsišaukiu Į 
jus su nužeminta širdžia, 
nes esu apimtas didžiausios 
baimės ir mano kinkos pra-

tum mano padėjime, 
tau pradėtų drebėti, 
klausyk, aną dieną 
nuėjęs pas savo pažįstamą 
mokslinčių, kuris nuo senų 
laikų gyvena Chicago j ir 
jG man pasakė štai kokia 
naujieną: greitu laiku Chi- 
caga nuskęs, o New Yor- 
kas sudegs. Tikiu jo prana
šavimui ir tavęs, šviesiau
sias Orakule, klausiu, kas 
n an daryti?

Geriausia pirmeiviška užeiga 
pas

GEO LASKEVIČIĄ

nias Amerikon, lazdos nepa
siėmė, nes ne toks grino-

buvo Amerikoj ir jam Ame
rikos lietuviai davė 
lekciją — nesi vežti 
caro medalių ir lazdų, 
bar jis vieton medalio 
lazdos, pasiėmė didelį 
vinį maišą, kurį mano

nuo
Da- 

ir 
sku-

ir issivezti i Europą. visai 
kitaip yra su Šimkum: jis 
grinorius ir važiuodamas 
Amerikon ubagauti, 'pasiė
mė didelę lazdą, paimdamas 
pavyzdį iš Lietuvos ubagų.

2) Valparaiso universite
te randasi nemažai tauti
ninkų studentų ir jie visi 
lanko bulveskutini fakulte-

Jis pamokins, 
jas, beteisindamas

ti.
Vagilis nudžiugęs:

Juras:— Man rodosi 
turi gerą pačią ir esi 
mingas.

tu 
lai-

Ratilas: -k- Ne visai įspė
jai: jeigu aš gyvenčiau su 
savo pačia, tuomet bučiau 
nelaimingas, kaip ir kiti, bet 
dabar laimingas todėl, kad 
su svetima gyvenu.

Jis. — Mano miela, aš vis
gi norėčiau žinoti, kaip 
greit galėsiu prisiglausti 
prie tavo krutinės?

Ji.— Pirmiaus aš nriva-

kišoniaus, o tuomet jau ga
lėsi glaustis ir prie mano

tai ir 
Tik 

buvau

Plikas senbernis, prisi
ėdęs prie merginos, ėmė

— Zinai, Onyte, as esu 
labai nelaimingas: mane 
gamta nuskriaudė, atimda
ma galvos papuošalą —

Atsakymas.— Apie 
Yorką nėsiklaputik, 
jh degs — New Yorkiečiai 
ir nukentės. Bet kad tu lik
tum “sveiku”, nuolatos apsi
dairyk aplink tautiškus 
bankus ir prisiklausyk, 
bankieriai kalba.

New 
jeigu

k at-

Išmintingiausias 
Orakule! Tu visiems išeks- 
pleiniji visokias kviestijas, 
todėl išklausyk ir mano bal
so, atsakyk į šiuos klausi
mus:

1) Ar Yčas, važiuodamas 
Amerikon, taipgi su lazda, 
atvažiavo, kaip kad St. Šim
kus?

2) Ar Valparaiso univer
sitete daug yra tautininkų 
lietuvių, kurie mokinasi bul
ves skusti, of pabaigę bulvi- 
rę kolegiją pastoja “Stock 
Yardo’ ’studentais?

Lawrence’o Reporteris.

kio nelaimei, tarė:
— Nusiramink Joneli, 

gamta — tai visų motina, ji 
vėl gali tau suteikti laimę. 
Gali gauti tokią pačią, kuri 
i mėnesi laiko ant 
ragus užaugins ir
vėl turėsi naują papuošalą. Jo^upĄg

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

Reikalaudami informacijų įdekite štampą už 2 centu.
Pabėgėliam nuo karės nusiunčiu pinigus ir laiškus nes per mano 
Banką galite siųst j visas vietas, užimtas vokiečiais, o tikrai, nu

eis. •
Kurie turit savo gimines paimtus nelaisvėn Vokietijon, galit siųst 

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

ir galite gaut savo pinigus atgal ant kožno pareikalavimo.
Mano bankos yra gvarantuotos, per New Yorko ftteitą, užtat jūs 
pinigai užtikrinti.
Parduodu farmas, lotus ir namus. Padarau ir užtvirtinu visokius 

dokumentus-rastus ir išjieškau dalis.
Padarau apdraudimus (Insurance) gyvasties, nuo ugnies, ir tt.

VISOKIOS RODOS-PATARIMAI DOVANAI.
Kreipkitės šiuo adresu:

BANKER JOHN KOVACS
‘ Filia: 155 CLINTON AVE.,Z® Grand Street, maspeth, l. i. n. y.

NEW YORK, Borough »f Brooklyn.

771 BANK ST.,
WATERBURY, CONN.

Tol. 964-3

APDRAUDA
(INSURANCE

Biznių visokios rūšies pardavi
mas ir pirkimas.

PATARNAVIMAS VISOSE 
KALBOSE.

Kreipkitės prie

J. R. GAYSON & CO.
p.
95

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

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

■ezonui. 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, baksės 25 ir 50c. 
ŽUVIES TAUKAI, reikalingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 5) ĮVAI
RUS VAISTAI DfiL ATAUGINIMO PLAUKŲ ir TONIC’AS. 6) 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonos, perfumos ir 
visokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas dėl vi
durių. Bonka 5<>c. Kraujo Valytojas — bonka $1.00. Mūsų aptieko- 
ee kalba lietuvi: rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atsilan
kyti. Visas persiuntmo lėšas apmokame męs. Siunčiant laiškuo, 
galima siųsti pinigais arba įtampomis.

I. SHAPIRO, Lktuviiki^ Aptiekoriut
416 So. 2nd Street, kampan Union Av«

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

SUČeDYK pinigus
IR SKAUSMĄ.

Šluoml pranešam visoma draugi
joms ir visai Lietuvių visuomenei 
kad BROOKLYNO LIETUVIU MU
ZIKANTŲ UNIJA sutaiso kuogra 
žiausį beną ir orkestrą už prieina 
rniausią kainą dėl teatrų, koncertų 
balių, piknikų, veselijų ir dėl šiaip 
pasilinksminimų. Taigi viso* lietu
vių draugijos ir šaip visi rengėja! 
įvairių pasilinksminimų, kuriems tik 
reikalingi muzikantai, visuomet ma
lonėkite kreiptis į L. M. Unijoa ofisą 
po N.o 73Gr«nd St., Brooklyn, N. Y

Męs tikimės, kad draugystės, reng
damos įvairius pasilinksminimus 
samdys L. U. Muzikantus, todėl at- 
kieipiame atydą, kad nuo muzikantą 
reikalautumėt L. M. Unijos kortų 
kurias įsteigė L. M. U. kiekviena^ 
brvo pilnam nariui.
tai neturi viršmintos kortos—tie mu
zikantai ne unijistai. Viršminėte* 
kortos yra išdudamos kas trįs mėne
siai naujos, todėl samdytojai malonė 
kite pažiūrėti, kad kortos būtų tei
singos. Męs tą padarėm todėl, kae 
pradėjo atsirasti tokių •> muzikantų 
kurie nepriklauso prie Liet. Muzikan
tų Unijos, bet pasivadina unljlatalc 
ir grajina po vardu L. M. U.

Liet. Muzikantų Unijos praktikei 
bei repeticijos būna kiekvieną aera-

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

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

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Aveniu

BROČKUYN. N. Y.

Draugystėms, Kuopoms ir Kliubainu!
Išdirbu visokias

KOKARDAS, “BADGES”, GUZIKUS 
IR ŽENKLELIUS

Visokiems piknikams, šermenims Ir 
Darau visokius Medalius ir vi- 

, atspaudas draugystėms.
kiekvieno pareikalavimo pri- 
sampelius.

A. STRUFAb.
Novelty Manufacturer

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

REIKALAUKIT MUSU KNYGOS!

a rase I'.ii ropos 
gražius plan kus sekite Caivacura’os

I CĄLVACURA’OS BUDAS, 
yra naturalis būdas, kurio pasekmės 
yra nepaprastos.50th St., New York, N.

OFISO VALANDOS: 
vai. ryte; nuo 1 iki 2 vai. 
nuo 7 iki 8 vai. vakare;

kaktos 
tuomet ■

— Man rodosi, kad mudu 
kur tai matėmės?

— O kiek aš tamstai esu 
skolingas?

— Tamsta man nesi sko-

M^auenuas dantą 
Rustabdomat antayk. IŠTRAU
KIMAS danties atliekama* b* 
mažiausio skausmo. Artistlš- 
kas “bridge” ir “plate” darbas 
atliekamas mano moderniška
me ofise už prieinamą kainą

DR. J. LIEBERMAN
DENTIST A S

408—410 So. 2nd St.. 
Brooklyn, N. Y.

:g *020.T»lephon« St
Kalbame Lietįiriškai, Lenkiikat ;
ir Rusiškai. ° \

CAFE IR POOL ROOM 
linksmai laiką praleist.

Tai yra geriausia vieta

K. HENSAS
69 Gold St.,

BROOKLYN, N. Y
Telephone Main 7529.

PARMOS
Vienintelis pardavėjas že- 

ir ūkių, kuris rūpinasi

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

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkai

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

Tel. So. Boston 21014 ir 21013.

daktarų.

NEWARK0
AKUŠERKA

Pabaigusi. Imperatnci Marij A- 
kušerkų mokyklą Peterburge ir 
Dipliomuota New Jersey valsti
joj. Turi puikias pasekme* 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi gerai apaipažinun su simpto
mais visų moteriškų ligų ir rei
kalui eaant, galite gauB patar
navimą. y

O. STROLIENĖ
Jauniškaiti

111 Walnut SLJS'EWAR, N.J.
. 3051Telefonas 08fi

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

sioje Lietuvių Farmerių Kolionijoje 
Amerikoj. Ta kolionija y a mūsų už
dėta 1905 metais, ir jau apgyvendino
me su 360 lietuviais farmeriais. Męs 
esam seniausi ir didžiausi farmų par
davėjai lietuviai Amerikoje. Męt 
parduodame teisingiausiu būdu, išduo
dant pirkėjams warantuotus popierius, 
Deeds ir čystus Abstraktus be jokių 
extra mokesčių. Męs turime šimtui 
visokio didumo farmų parduoti: iš
dirbtų. sju užsėtais javais, su sodai^- 
ir budinkais. Žemė derlingiausia: 
lygi, su juodžemiu ir moliu, ir molii 
su gera smielžeme. Geriausia žemi 
dėl visokių javų, daržovių, sodų, pie
vų ir dėl ganyklų. Turime daug že
mės neišdirbtos, geros,kuri parduoda
ma visokio didumo plotais, pigiai, pe 
$G.o6 akeris ir brangiau, ant lengvų 
išmokėjimų. Kiekvienas gali tokior 
žemės pasiięiti, ir dirbdamas mieste 
išmokėti, į ydamas tokiu būdu ge
riausią farnią. Pasiskubinkite nusi
pirkti žemės nes ji greit eina bran- 
gyn. Atvažiuoki' mus, męs už
tikriname jus. kad surasit farmų pa
gal savo 
dėkingi, 
bininkus 
gražia:"

i pilna apli .k vaikams mokyklų, baž
nyčių. geležinkelių ir gerų žvyruotų 
kelių, a, nkė pirklybinio mieste 
Scottville’ės ir pačtavo miesto Lu- 

* dington, Mich. Nusipirkite mūsų ko- 
! lionijose f mas, ir jums tai pa- 
i tiks ant mūsų f rmų, kad apie mie«- 
tą nei pamislyti nenorėsite.

į 1 site ant farmos 
(i « *» » G.leOĄfr to M

galima pirkti, negu 
ko kito. Duodu

mės
savo tautiečių gerove ir pi
giau
nuo
vjsokias rodąs, patarimus
ir prisiunčiu didelį katalogą 
fermų dykai.

M. WALENCIUS
P O. Box 4, 
Scottville,

Sąmoninga gaspadine 
visada turi savo namuose buteliuku 

D-ro Richter'lo

PAIN-EXPELLER
Neabcjojantis badas įtrinimui nu« 
skaudėjimo Reumatizmo, pcrsišal 

dimo, išsinarinimo ir tt.
Tikras’tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ”
25c. Ir 50c. buteliukas visose aptiekose arbfc 

stačiai nuo
F. AD. RICHTER A CO. 

34-80 Washington Street. New York, N. Y.

specialistas. Jeigu jus norite turėt dailius ir 
būdų.

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

Ponas Frank H. Wright rašo: Jūsų 
Calvacura Nr. 1 išgydė mane ir ma
no švogerį ir aš rekomenduoju ji kie
kvienam.

Ponas 11. Wedin sako: Aš pavar
tojau Calvacura No. 1 ir mano plau
kai sustojo slinkę ir dabar yra svei-

i*Iki 10 
piet ir 

Nedėliomis pagal sutartį. 
Egzaminavimas DYKAI. Męs išti 

riarne ir pasakome vi as ligas ir pa 
gelbstirPe. Iš kitur atvažiavusiems 11 
geniams parūpiname vietų, kol gydo 
si. Reikalui esant, kreipkitės, i 
apžiūrėsime ir duosime prietelišką ro 
*dų. Patarnavimas visai pigus. Neui 
mirškite mano antrašo.

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

Kalbame lietuviškai.

Importuotas surys.
Restauracijoj žmogus pa& 

reikalavo inportuoto sūrio ir 
kada patarnautojas jam 
padavė, tuomet jis vėl klau
sia:

— Ar ištikro tamsta at-i 
nešei inportuoto sūrio?

— Iš dalies inportuotas,— 
atsakė patarnautojas.

— Kaip tai “iš dalies”?
— Matai, tamsta, sūris’ 

padirbtas čia, bet sūry ski-( 
lėlės tikrai inportuotos.

Poni Rosa Stephens rašo: 
vartojau sampelį ir manau, 
yra labai geras.

Poni Jjina Belperio. kurios 
veikslas čia telpa, prisiuntė 
svarini dokumentą, kuriame
kad pavartojus Calvacura būdą, davė 
puikiausius rezultus man ir mano 
vaikams. Mos norėtume pasiųst kopi
jų šio dokumento.

labai 
sako

Pakala- 
svingus pri
imam ks- 
nogražiau- 
«iai ir vl- 

aados 
teisingą

TEISINGIAUSIA UŽEIGA
253 WYTHE AVE., kamp. North 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone Greenpoint 5311.

AR JUS KANKINA PLAISKANOS?
P’aiskanos ?
Plaukų slinkimas?
Nei ai k in is pražilimas ?
Niežėjimas arba perščėjimas 

skuros ?
Ar jus esate plikas, ar arti to?
Ar neslenka plaukai?

Duokit progą pertikrinti ant musų

Calvacura, naturalis būdas gi- 
sustabdo plaukų slinkimų, pra- 
plaiskanas, niežėjimų skuros

dynio 
šalina 
ir padaugina augimą. Mes pasiųsimo 
vaistvi vertes $1.00 baksuką Calvacu- 
rą N. 1 ir knygą “Teisvbė apie plau
kus”, jeigu prisiųsit nuVns savo var
dą, adresą ir 10 c. pinigais ar mar
kėmis, kas liudys, kad reikalaujate.

KUPONAS No. 545 A.
įgalioja gauti baksuka Calvacura ver
tės $1.00. (dviem savaitėm gydymo).

Jeigu turite plaiskanų — reiškia 
greitu laiku neteksite plaukų.

GERAS IŠTYRIMAS.
Patraukit šukomis per plaukus ir 

jeigu pasiliktų plaukų tai pasirūpink 
juos gerai ^ištirti. Jeigu šaknjs išro
do tamsios ir lyg numirę, tai tuojaus 
jiems jieškokit pagelbos, jeigu neno
ri likti plikagalviu.

j Akušerka s I
A
<ž:

• F. Stropiene
• SiO

kur*n \V <>man« 
College Baltimore Md

it'Hsekmtnp'ai atlieka save oart.t ti1' 
i'imdymo. taipgi tmteikia visokia* ?
oaw'lba invairioae moterų iigo«^

O Luting it..

*

« t

Turi- 
u užtikrintą g*r< 
laiku farms pat! 

skolas, ir jūs Mk- 
turtingais farm*-

ATIDĖLIOJIMO DIENOS PAVO
JINGOS.

Jeigu jus kankina bile kuri liga iš 
šalo minčių, neapsileiskit bet bandy

kit išsigydyt tuojau. Reikalaukit mus 
i iliustruotos knygos vardu “Teisybė 
apie plaukus.”

No. 1 ir musų knyga “Teisybė apie 
.tekus. ’" ' Rite šita kuponą ir 

i markė-pinigais arba

tu 
a: 
o 
u. 
tu 
ca

K 
Iuj 
i-UJ r

y 
u 
U)

MOKSLIŠKAS GYDYMAS. .
Union Labaratory —.’vienatini A- 

merikos agentai. Garsus’ Calvacura 
Biiuas - gydymas.

Box 545 A. Union, N. Y. U. S. A^

J. D AN DERK)
VYRIŠKU IR MOTERIŠKU 

ČEVERYKŲ IR 
DRABUŽIU

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

UNTOS ČEVERYKAL
869 BANK ST.,

WATERBURY, CONN.

DAKTARAS

Matulaitis
419 BOYLSTON ST., BOSTON,MAS?

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

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

gyvenimą; trumpu 
išsimokės visokias 
site į kelis metus 
riais. Rašykite tuoj, gausite Lietu
vių Kolionijos mapą ir farmų kata
logą dovanai. Tik įdėkite UŽ 4e.

Tikras adresas:

A.KIEDIS & CO.
REAL ESTATE

Peoples State Bank Building
SCOTTVILLE. MICHIGAN.

$
DR. I. A. LEVITT

SURGEON DENTISTAS
Skausmą dantų 
anteyk. 
skausmo, 
pas mane dantis taisi.

sustabdau
Ištraukiu be jokio

Paklauskite, kas

221 So. 4th Street 
Brooklyn, N. Y

f' % ■ yk -d,1 '*
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Pirmininkas F.
183 Roebling 

Sekretorius T.
183 Roebling

K. Vilkas, 298

Pina SL, 
Easbon, Pa.

Maršalka J. Garais, 
634 Ferry St.,

■*rą_ Vi 
Bex
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SEVERAS GOTRARD OIL
F.
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w.

nori 2

jome 3

4

6
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7

8
4KAS GIRDĖTI LIETUVOJ. Tel. 885 Greenpoint. UTMChAU

f
Nr. 2313, Germania.
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Stanislovas Jurkevičius • • 4>
H

os g

ffl

paei-

I

I

Holland,

Užkurėlis j ieško

Kamp*i North < to*

sesers

Nusipirk gerus ir tvirtus čeverykus

D R. LdNOE S

.2a 
>*!)

Chemiškai išty-
Neatid<liokit«

Pa- 
at-

yra kiekvienai šeimynai r-ii:;i|, 
ra tos dienos, kad neprisieiij.i \i 
narią tokį vaistą vartoti.

sieks 
p«i gerai 
ipecialiitą 
LANDES

SENIAUSIA UŽEIGOS 
VIETA PAS

Gaukite Scvcros Preparatus nuo savo aptiekoriauB. Negalint gauti, už- 
tiisakyk tiesiai nuo mus. Neimk kitokių vaistų bei užvaduotojų! ■

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.

Skaitykite šj laiškų: “Severos Gothardiškas Aliejus pasirodė ,labai veiklus. 
Mano moteris turėjo d'iegianėius skausmus kojose, bet pradėjus vartoti 

tbArdiskų Aliejų skausmas pradėjo mažinftis ir kol suvarto- 
boKkos. tie skausmai visiškai i-nyko.” !
JohiN Mikulastik, R. F. I). 1, Box 96, Iron Mountain. Mich.

• c •

' r;

(Severas Gothardiskas Aliejus) yra ir buvo toks
■ šeimyniškas linitnenlas per pastaruosius 35 I'į 
metus ir jo vertė neapibrauginta norint ap- ■ 
turėti palengvinimą nuo <•

TREJOS DEVYNERIOS 
arba 

TREJANKA____

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

“Moterų Balsas’
’ Išleidžia L. M. 1’. S. A. Eis sykį į mėnesį. Tai bus pirmas dar 

lietuvių moterų laikraštis kaip Amerika gyva!

3 a ®
5 s gw

.. 'rt >« įfi 
ę> .-p u. d

NELAISVIAI IR PABĖ
GĖLIAI JIEŠKO 

GIMINIŲ.

Marijona čivaičiutė, pa
bėgėlė Kauno gub., Žegonių 
kaimo, jieško brolio Kazio 
čivaičio ir prašo atsišaukti 
šiuo adresu: Moskva, selo

Pranas Girdžius, paeinan
tis iš Vilniaus gub., Šven
čionių pav., Mielegėnų vals
čiaus, Polesje kaimo, jieško 
giminių ir prašo atsišaukti 
šiuo adresu: Franc Gir- 
dzusch, Gef.-Lager, Comp. 5 
Neuhammer a.-Q. Germa
nia.

Jonas Varanauskas įieš
ko Jono Januškos, kuris pir
miau gyveno Chicago j. Mel
džiu atsišaukti šiuo adresu: 
Ivan Voronovskij 3, Gef.- 
Lager, Comp. 6, korp. N r. 15 
Neuhammer, a.-Q Germania

Vincas Sebastinavičius, 
paeinantis iš Kauno gub., 
Vilkmergės pav., Galinių 
kaimo/jieško giminių ir 
prašo atsišaukti šiuo adre
su: Vincas Sebastanavičius,

Vincas Paciejunas atsiun
tė j “Laisves” redakciją at
virutę ir prašo ją perduoti 
Antanui Gailiušui. Atsišau
kite Į “Laisvės” redakciją.

Dominikas Dambraus
kas jieško savo giminių ir 
prašo atsišaukti šiuo adre
su:
Nr. 20, 
der, Austria.

Dbminik Dambrovski, 
jef.-Lager Neu-San-

skaja ui. Nr. 23. Marijane 
Čivaitis, Russia.

Ignnotas ir Veronika Ki
sieliai iš Kuitiškių sodžiaus, 
Vidiškių pąr., Vilkmergės

ronikos ir Prano Razmanų. 
Prašo atsišaukti: " Russia, 
Moskva, Selo Bogorodskoje, 
dom 16, kv. 4.

Stasys Kapočius
gauti antrašą Valtunevičių.
Jie patys arba kas apie 

šiuojuos žino, praneškite 
adresu: Russia, Moskva, Mi- 
liutinskij per., dom 6, Kur- 
siznanija., St. Kapaču.

PERSKAITYK!
Kiekv’enas nau
jais skaitytojas, 
kuris užsirašys 
pas mane “Lais
vę” ant metų ir 
užsimokės $2.50, 

ta. gaus dovaną 
knygų vertės 
t dolerio arba 
“Kardą” ant me
tų. Senas skai
tytojas, kuris at
naujins, gaus 

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

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

Pinigus siųskit šiuo adresui

J. POCIUS
2370 Margaret St., Philadelphia, Pa,

GERAS
UNIMEMAS

reumatizme, neuralgijos, niksterejimų, užsiga- 
yvimų, tinimų, ištinusių gylių, sustingimo 

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

Rtol

KI 
K

DRAUGIJOS, KURIOS APSIRINKO “LAISVĘ 
SAVO ORGANU.

A. r. L. A. DR-JOS CENTRO VAL
DI BOS IR KU PU SEKRETO

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas J. M. Maskeliūnas 

Colwell Su, Pittsburgh, Pa. 
l'iiniininko pagelbininkas J. A. Kukas 
bum Slayton Su, N. S. Pittst urgh.Pa. 
venų u Sekretorius J. Mažiukna

Pittsburgh, P .
Varusis,

1' tlsburgh, i’a.
homilija:

Charleroi,

11x1 Markei Si., N.S. 
Cenlro Iždininkas K. 
12 &. Carson Sis.,S.S. 

lurių h. on imies 
Urlakis, 

313 Sixth St.,
Urnežis, 1429 Reedsdale St., 

N. S. Pittsburgh, 
Markūnas,

212U 1 orbtB St., Pittsburgh, 
kuopų sekretorių adresai:

i kuopua — J. 1. Alexis, 
ir. U. Box 344 North Diamond

Pittsburgh, 
kuopos 1’. Francikeviėius, 
222 Sagamore St., Espleui,

Pittsburgh,. Fa. 
kuopoi, J. Galginas, P. O. Box 113, 

Laupurex, Fa. 
kuopos 1g. Rasinskis,

205 Soho St., Pittsburgh, Fa. 
kuopus, J. ixvelkauskas,

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

2228 Forbes St., Pittsburgh, Pa. 
kuopos, A. faiucis,

2123 Wrights St., S. S. Pittsburgh,Pa.
9 kuopos, K. ^tasinskas,

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

713 McKean Ave., Donora, Pa.

Pa.

LIET. SŪNŲ IR TERŲ DRAU- 
GYSTĖ, ROCKFORD, ILU, 

VIRŠININKŲ ADRESAI: 
Pirmininkas F. Raškevičia,

1012 So. Main Mu 
Vice-pirmininkas B. Vosylius,

535 Island A v e.
Protokolų raštininkas O. UžbaliJtė, 

622 Hulin Si.
Finansų, raštininkas P. G. Aleksynai, 

1516—14th Ava 
Iždininkas S. Buzinskis, 

719 Lincoln
Kasos globėjai:

A. Kuhca, 829 Island Avi.
P. Kazokevičius, 1530 West St
Maršalka P. Vaitkus, 415 Wall St

Organo prižiūrėtojas:
A. Kelly, 1032 Loomis St.

Susirinkimai atsibūna pirmą nedčb 
dienį kiekvieno mėnesio, 1010Sta. ,

Pa. ' Main St., 2 vai. po pietų.
r

VALDYBA C. L. T. D. D. M IRTO a. 
CLEVELAND, OHIO.

Pirmininkas D. Petrauskas,

“R. Garsas” išspauzdino 
tokią žinelę: ’Tš Berlyno 
praneša Stocholman, kad 
vokiečiu valdžia Kaune ati
darė lietuviškų pinigų eks
pedicija. Pakol kas jau išėjo 
tokios vertės pinigai: 50 k., 
1, 3v10, 25 ir 100 rublių. 
Tais pinigais bus mokama 
tik Lietuvoje (Lietuvos ge-

Suvalkų, Gardino, Vilniaus, 
Kauno ir Kuršo guberniio-

Vilnius. “Gazeta Polska” 
rašo, kad valgomųjų ii

paeinantis iš Vilniaus eub.,lSiai|) kitu daiktu kai‘nos Vil- 
kaimo Podezierka, 
brolio 
Prašo atsišaukti šiuo adr 
su:
N r. 4381, 
chim (Mecklenburg,) 
mania.

.•V.esk° jiiuje esančios labai dide- 
Juozo Jurkevičiau?, j i(-s pav., bulbių pūdui mo- 
tsisaukti šiuo adrė- ^ania apĮe 4 ruį)\> cukraus— 

iki 80 k.: mėsos ii’ žibalo esą 
gauti.

Pasak to paties laikraščio, 
kai kurie vokiečių valdžios 
išleistieji paskelbimaj - įsa
kymai labai erziną žmones, 
pav., įsakymas vėliau 9 vai. 

! ir tt. Grovo Tiškevičiaus na
me (prie Vilijos) esąs X ar
mijos štabas. Apskritai, Vil
niuje esą labai daug vokie
čiu karininku.

Stanislaw Jurkewicz, 
Gef.-Lager Par- 

Ger

A. SHRUPSKI
Pas mus galite gauti ska

niausio alaus, puikios degti
nes ir skanaus vyno, 
tarnavimas puikiausias, 
eikite, o persitikrinsite.

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

Vice -pirmininkai T. Rimkus, 
1830 Rusa*!!

Nutarimų raitininkas K. Petrikonii
1527 E. 33rd U 

Finansų raitininkai A. Banialis,
1830 E. 17th •*.

Iždininkas T.a Neura,
2202 Hamilton Ava, 

Kasos globėjas V. Ivanauskiūtė,
1452 E. 83rd Bu.

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

Mėnesiniai susirinkimai atsibūn* 
kas trečią pėtnyčią kiekvieno mėneela 
nuo 7:30 vai. vakane ant Star ■▼*»- 
lainės, 2041 Hamilton Ave.

Knygynas, saldumtnų krauta?*. 
2047 Hamilton Ave. )

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

Knygius K. Luobikis, 2364 E. Si.

SERGANTIEJI!
ah nustojote sveikata w

j»« dirnftl, mota* im aMsia*. 
tižiiima gydymu lersinėią

, Pmiatatykita kiek ai Ilgy • 
džiaa, kiek palinkintinaa gyveninę 
Jeiga j a m i ■ gyvenimai įkirije 
tojant viaokiaa gyduolei Ir Janėiat^n

1 nuolat blogiau, tuomet, sieke nu- 
i nok dainai, kreipkia 
praotanti daktarą Ir

D R. LEONARD 
J ii jame be piniffii 

ryti, kad Iš geibi ii gyvastį ir paaig- 
(Kini apie ligą. Gydau per 20 matif 
v laukiai liga* iv didžiausiomii pa* 
aekmimia, kaip tai: nusilpnėjimą, aš- 
sikrčtimą krauju, pilve, širdie*, plan- 
Čiit jaknų ir tt,

Dėl gydymo nervą Ir lytišką Ilgą 
euriu visiems gerai žinomą elektrišką 
■cpnrtą ir X-spinduliai, per kurią 
matyt kiaurai kūno. Ne kiekvienai 
daktarai turi tekiui aparatus, dšl te, 
kad labai brnngųi. 
rtnėjimaa šlapume.
ant rytojaua, bet tuejau ateikite paa 
gerai žinomą

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

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

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

LAISVES SŪNŲ DRAUGYS1
MAHANOY CITY, PA.

Valdybos adresai: 
Pirmininkas W. Žemaitis

312 E. Centre
Pirmininko pagelbininkas P. įsėda,

315 E. Centre St.
Pt-otokolų raštininkas- A. Ramauckas,

St.

140 EAST 22 ST,N.Y

st.

1025 E. Pine
Finansų raštinin. P. Petčiulis, 

‘ 1227 E. Pine
Iždo trustisal: A. Račkauskas, 

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

Maršalka W. Svintickas,
515 W. Pine

Susirinkimai atsibūna paskutinį 
nrdėlj kiekvieno mėnesio 7 vai. 
kare Juozo Margelio svetainėj, 60 N. 
Main St., Mananoy City, l’a.

St.
36 DRAUGIJA SŪNŲ IR DUKTRRŲ 

MELROSE PARK, ILL.
Pirmininkas K. Jankauskai,

P. O. Box 749, Mel rosi Park, 
Pagelbininkas D. Rimša,

P. O. Box 849, Melron Park, 
Protokolų raštin. Alek. Morkui, 
M)7—22n<1 Ava., MsIfm*

n.
IhSt. 

pa-

Fin. raštin. W. Strumllle,
1814 8o. 6Qth Ave., 

iždininkas F. Lapinski,
P. O. Box 110»,

P. O. Box 1109, Melrose Tark, III.
Iždo globėjai: W. Janėnas Box 674 H 
J. Snarskis, P. O. Box 761, Melrea 
Park, Ill.

: A. Plėštis, P. O. Be 
676, Melrose Park, 111.

Susirinkimai atsibūna kas trefc* 
savaįtę kiekvieno mėnesio Frank as 4 
Jamės. svetainėj, 23-čia Av«. ir Lak* 
gatvė, apie 1 vai. po pietų.

DIDŽIOJO NEW YORKO LIETUVI
ŠKŲ DRAUGYSČIŲ SĄJUNGOS 

Viešų Reikalų Komitetas: 
Kalpokas, 
St. Brooklyn, N. Y.
M. Lisayus, ;----- . —
St. Brooklyn, N. Y. i Maršalka: 

Leonard St. < 1----
Brook'yn, N. Y.

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

K. Kriaučiūnas, 538 Lorimer 
Brooklyn,

A. Langaitis, 231 Berry str.
Brooklyn,

S. Pavalkis, 37 Stagg St., 
Brooklyn,

K. N'ičinskas, 143 Metropalitan ave, 
Brooklyn, N. Y.

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

J. Santulevičius Sąjungos rekomen
duojama perkalbėtojas (tlumoėius.)

37.5 So. 1st Street. Bklyn.

' k.*;G
(1 irA 'r /S. 1

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

Petras Taujanskas 
nantis iš Kauno gub., 
nevėžio pav., Biržų mieste
lio, jieško giminių ir prašo 
atsišaukti šiuo adresu: Pe
ter Taujauskij, Gef.-Lager 
Heilsberg, Germania.

Kazys Lukaševičius, paei
nantis iš Kauno gub., ir pa
vieto, Čekiškių* miestelio, 
jieško brolio, kuris pirmiau 
gyveno Brooklyne ir prašo 
atsišaukti šiuo adresu: Ka
zimir Lukaszevicz, 
ger Pr. 
nia.

Jonas
giminių Jono ir Jurgio Ki 
škių, Prano Užkurėlio i 
Albino Šmagoriaus. Prašo 
atsišaukti šiuo adresu: Jo
han Uschkurėlis, 
Comp. 18 
Worms, Germania.

Pranas Skukauskas, paei
nantis iš Kauno gub., jieš
ko Vlado Skukauąko ir pra
šo atsišaukti šiuo adresu:, 
Franc Skukovski, N r. 170, 
Gef.-Lager Neuhammer, 
Germania.

Jurgis Miečeckas, paei
nantis iš Suvalkų gub., Kal
varijos miesto, jieško bro
lių Jurgio, Jono ir 
Marijonos Jurgeliu. Prašo 
atsišaukti šiuo adresu: Jer. 
Mieczecki, Gef.-Lager, N r. 
611, Comp. 5, Chemnitz, 
Germania.

Jonas. Kaziliunas, paei
nantis iš Kauno gub. Stum
brių valsščiaus, Medžinų 
kaimo, jieško Juozo Galinio 
ir kitų. Prašo atsišaukti 
iiuo adresu: Iv;an Kaziliu-

fif.155, Gef.-Lager

SKAITYKITE IR PLATTN 
KITE “LAISVĘ”!

U r/ i'vaėG toliu ir lah»ih
Sutairyta «u degtine arba virintu vandaniu 

yra geriausiu vaistu arba karšia 
vynu deUakilvio.

Gydo visokias skilvio ligas, netnalima, 
gumbą, dispepsija, išpūtimą, riemenį, 
dieglius šonuose, krutinėję ir nugaroje, 
patrūkimą, sunkumą ant krutinėe ir 
visokias kitas skilvio liąas. Geriausiai 

* pataiso apetitą.
, VARTOJIMAS: Viena pakeli gydančiu 
augmenų uimerlrti i vien* kvorta čy»to aptruto 
ir tiek p*t vandens, arba Uvirtl čyatama van
denyje ir po ** valandų gerti pa pua* stiklelio

Tėmyk, nes krautuvę 
erkrausčiaus nuo 109 

Grand Street x o numeriu 
157 Grand Street.

J. MARTI! VITU
157 GRAND STM 

BROOKLYN, N. Y

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

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

“MOTERŲ BALSAS” bus moterims tikruoju jų gyveninio veid
rodžiu. _ . i i •Agentai, sukruskite užrašinėti “Moterų Balsą , Duodame labai 
didelį nuošimtį. ... .. .

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

“MOTERŲ BALSO” kaina metams $1.00; pusei metų 55c. Pavie- 
,niai numeriai po .10 c.

Pinigus ir visus’užsakymas siųskite:

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

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ. WAUKEGAN. ILL.

Valdybos vardai ir adresai: 
Pirmininkas J. Kastis, 
1330 So. Sheridan Rd., Waukegan,111. 
Pirm, pagelbininkas M. Ambraziūnas, 

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

13-19 Lincoln St., Waukegan, 
Kasierius M. Kairaitis,

166—10th St., North Chicago, 
Kasos Globėjai: M. Rekis, 
1329 N. Jackson St., North Chicago, 
111.

St. Bučis, 1408 So. "F’ark Ave.
Waukegan, 

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

Pagelbininkas J. Werdauskir.
Susirinkimai ..tsibūna kas U 

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

LIETUVIŲ PAŠELPINfiS DR-STt* 
“LAISVĖS”, EASTON, PA. 
VIRŠININKŲ ADRESAI:

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

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

Protokolų raštininkas ir organo pri
žiūrėtojas Alex Vituris,

139 Bank St., Easton, P*- 
Finansų rast. Mar. Urba,

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

1820 Fairow Ave., 1
Kasos g'obėjai:

A. Biga. 1021 Elm Sti, Easton, P*.
A. Meškauskas, 1222

Eatson, P*.
Susirinkimai atsibūna kas r 

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

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DR-STĖS VIRŠININKŲ ADRESAI. 

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

108 Inslee Place, 
Nutarimų raštininkas: S. Morkis, 

79 Bond Street,
Turtų rašt. P. Kardokas, 

220 Court St.
Iždininkes: J. Yužapaitis, 

234 Clark PI.
Iždo globėjai: E. Makutienienė, 

149 Clark PI.
D. Grigutis,

122 Pine st.
Maršalka B. Budrius

240 Second St.
Draugai ir. diaugės, kurie dar ne

turite organo ir nepridavėt savo ant
rašų, malonėkit tuojaus prisiųsti. 
Męs išsiuntinėjome laiškus ir į kitus 
musų draugus, atsakymo dar ne
gavome. Taigi/meldžiu tuojaus duo
ti atsuk yųią.

LAISVĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTE 
COLLINSVILLE. ILL., VALDYBA t, 

Pirmininkas J. čebenauskaa
420 So. Chestnut St.

Collinsville, Ii L
Pirm, pagelbininkas P. Papeiks,
424 So. Chestnut St., Collinsville, H** 
Nutarimų raštininkas A. Dzidolikai.

858 E. Wickliff Ave.,
Collinsville,

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

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

Susirinkimai l)ūna kiekvieno mie»- 
sio l-mą ir 3-čią nedėldienį, 1-mų Va
landą po pietų, Sallel salėj, kampas 
E. Main ir N. Morrison Ave. Colllae* 
ville, Illinois.

NINKU ADKESAL 
Pirmininkas A. Mureika,

118 Liberty St.*, Ansonia, Owa, 
Vica-pirmininkas J. Mockaitis,

Nutarimų raštin. 8. Tiškevičlaa,
P., O. Box 176, Ansonia, Cea*, 

Finansų raitininkas P. RagaUHa*
I

LIETUVIŲ BROLIŲ DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI. 

RACINE, W1S.
Pirmininkas J Vasilaitis, 

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

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

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

1133 N. Wisconsin St.,
Iždininkas N. Vaitiekūnas, 

931 Walnut St., 
LBD. laiko savo susirinkimus 

trečią nedėldienį kiekvieno mėnesio, 
Winter Hali, 412 6th > St., 

i

Iždininką. J. Valaitla,
11 Oak St., Ansonia, Caaa* 

Knygius O. Radževičiūtė.
264 N. State St., Ansonia, Gw a. 

Knygiaus pagelbininkas A. Yakltyw.
103 Liberty St., Ansonia, Cof •• 

Kny glaus raitininkas P. Labanauakaa 
491 Main St., Ansonia, Cwa*

AMALGAMATED CLOTHING 
WORKERS of A. PRASERIŲ 
48 SKYRIAUS KOMITKTASl 

Pirmininkai A. Mačaltli,
109 Grand St., Brooklyn, N. W 

Protokolų raštin. J. A. Bekampis,
183 Roeblng St, Brooklyn* N. V 

Finansų raitininkai VI. Jio&na,



LAISVE

PAJIEŠKOJIMAI

s

FORNICIUS
Maliauską ir Vidžiūną.

J

Trirphone Tar<J« XS1 or 155

VISADOS PILNAI BUS] UŽ
GANĖDINTAS, JEIGU PIRKSI

V. VAIVADAS
SPORTING CAFE 

Puikiausia ir švariausia

Pajieškau 
niaus gub., 
kaimo.

Povilauskas, 
St r.

Reikalaudaml knygų adr«BUokil 
taip:

U

pusbrolio Vincento And- 
1912 m. gyveno Chicago, 

iš Kauno gub. Šiaulių pa
ls., Vaiguvos par., 
Malonės jis pats 

pranešti.
J. Andrulis,

Antano Sodaičio, Vil-
Traku pavieto, Marginu 

Malonės jis pats atsišaukti 
žino pranešti.
.A. Augustavičius,

106 Market Str. Brighton, Mass.

Pajeiškau Adomo Klenicko. Kauno 
gub., Panevėžio pav., seniau gyveno 
Christopher, 111. Kas žinot, malonė
kit pranešti

L.
209 N. 51h

Pranešimas visli žiniai.
Męs parduodame ir perkame viso

kios rūšies BIZNIUS po visas dalis 
i Amerikos. Jeigu nori pirkti bent ko- 
j kį biznį arba jį parduot, tai visuo- 

Brooklyn, N. Y. mot kreipkitės ypatiškai arba, laišku.

Avellaneda, 
AIRES, REP.

ARGENTINA.

Konservatorija

Macys & Marcin Furniture Co
y 395 Broadway,
h So. Boston, Mass.
U' Atdarė mokslo metus ir
F mokina dainavimo, kompo-
| zicijos ir visų klassiškų in-
/ struinentų. Inkorporuota
a 1915 m. ir duoda baigusiem
7 mokslą paliudijimus.
į Direktorius
i M. PETRAUSKAS.

Mb

Pėtnyčioj,

Ant vietos užsiregistravo
visuomene

1»>

iil

“LAISVES
dovanų, 

važiuoju į 
potografuo-

GRIUVĖSIUOSE. Parašė K. Ja- 
• siukaitis. Tai yra labai sma

gi apysakaitė, kuri atvaizdi

na liūdną likimą Lietuvon 
tarnaitės. Vos pražydusi,vos 
pradedanti protauti,turi žlug
ti gyvenimo purvyne. Kas 
myli skaityti gražias apysa
kaites, lai perskaito ir Šią 

knygelę. Kaina tik ..

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

Kiekvienam savo 
kostumierui duodu 
išmaliavota jojo pa
veikslą 
Taipgi 
namus 
Ii.

Subatos vakare, lygiai 8 m darbininkams. Žada su- 
VIFTiNfę ŽINIOS l'ak> McCaf,in Hal1 atsibusI rinkti apie $300.000."ILuIlilluO CillilVFiJe upviejų Brolių” perstąty- šiomis dienomis buvo de-

Brooklyn!) i mas. Laukiama, kad kiek- | r onstracija streikierių mo-
■ , vienas Brooklyno lietuvis ir lerų ir motinų.

Visiems žinoma, kad Suv. ir lietuve bus tenais, nes 
Valstijų prezidentas Wilso- 
nas paskyrė taip vadinamą 
“Lietuvių Dieną”, kuri į- 
vyks 1 d. lapkričio. Mes, 
vietos progresyvė visuome
nės dalis, iki šiol nieko ne- 
svarstėm apie “Lietuvių ■ 

. Diena” ir nežinome, ka tu- 
✓resime daryti ir kaipveik

sime.
Komitetas, kuris sušaukė 

į Wilkes Barre konferenci
ją, kgd apsvarsčius apie 
“Lietuvių Diena”, ignoravo 
pYogresyvę visuomenės dalį, 
nes nepasiuntė užkvietimų. 
Negana to, Wilkes Barre į 
konferencijoj katalikų ir j 
tautininkų atstovai veikė' 
taip, kaip jiems jų partijų į L. D. Sąjungapr LŠF. Nu- 
reikalai diktavo, nepaisyda
mi į pažangiąją visuomenės į progresyviškom 
dalį bei priešingas jiems draugijom, 
srioves. Jie nepaisė i lai 
kad pažangioji 
nesutiks su jų 
penais ir tuomi 
“Lietuvių Dienoj 
kimu i.

Wilkes Barre konferenci* j 
jos išrinktas komitetas- 
tvarkymui “Lietuviu Die
nos” ir atstovaujantis* tau-• 
tininkų ir katalikų srioves, j 
galutinai suardė vienybę,'! 
nes atmetė trečiosios srio 
vės reikalavimą Įsileisti 
komitetą trečia dali atsto
vų ir duoti trečią dali atiku 
surinktų “Lietuviu Dienoj”

Vietos katalikai ir tauti-

Atsišaukimas i 
progresyvcs draugystes.

estai patyrę. Tik nepasivė- ...... t

linkite, kad užtektų tikietų.! totograiljų GALfeRMAi
Iii. Paeina 
vielo, Koklinės v 
Stirbiškių kaimo, 
arba žinantieji

Calle Domingue#* 943 
Pinero 

BUENOS

prakalbos anglų socialistų 
i artijos. Pradžia 8 vai. va
kare. Įžanga 5 c. ’

New Yorko ukėsų kliube.
8 d. sp. įvykn N. Y. ūkė* 

su kliubo mitingas. Kilo 
ginčų dėlei lietvių dienos. 
Tautininku ir klerikalų pa-» v 
kvietimas ‘ atmesta dėlto, \152 Pe' r,y ,aY®-1*®as«ll!5th’LX 
kad jie ignoravo Lietuvos 
šelpimo Fondą. Nutarta elg-

NorėdamaH parduot biznį, parašyk, 
koks biznis yra, kaip seniai išdirbtas > 
ir už kokią kainą norėtum parduot. 
Norėdamas pirkti, paminėk, kokiam 
mieste nori, kokį biznį ir kiek maž- j 
daug galėtum įnešti pinigų. Taip-pat! 
męs išpildome visokias aplikacijas ir į 
paduodame visokias provas geriau- j 
siems advokatams, kaip legališkas, : 
taip ir kriminališkas. Taip-pat ei- ' 
name už porkalbėtoją visokiuose rei
kaluose.. Visus nugščlau paminėtus 
dalykus, męs atliekame teisingai ir 
sąžiniškai. Reikale visuomet kreipki
tės pas

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

Tel. Orchard 3716.

MIK. KARUKŠTIS
_ C A E —

Kiekvieną pauelevingą pri
imame kuogražiausiai ir vi
sados. Tikra lietuviška užei
ga.
542 E. 14th St,

NEW YORK
Cor. Ave. B.

tarta činkti aukas, išvien su 
lietuviu v

i jo gaut dar daugiau talki- 
! r inkų, ypač tarpe merginų. 

Taipgi kliubas nutarė siu 
engti tuo tikslu prakalbas.

JOHN KULBOK
CAFE

Dide’is hotelis, gera vieta pa
keleivingiems, kambar* i įtai
syti pagal nuają< madą, ir ▼ist" 
busit užganėdinti.

HQ*
"Yt

— jie visiškai nenorėjo tai
kytis su progresyviu drau
gysčių atstovais.

Tokiu būdu vietos progre- 
Fywė visuomenės dalis, kuri 
per visą laiką darbavosi dėl 
bušelpimo nuo karės nuken
tėjusių lietuviu, dabar ne* 
prileidžiama “Lietuvių Die
noj” prie rinkimo aukų ir 
net grasinama areštais, jei
gu ji išdrįsti] rinkti aukas'

Europos valdonai, gi
nanti kapitalistų reikalus, 
lieja nekalti! žmonių krau
ją. Lietuvos gyventojai pa
skandinti ašarose, kenčia 
alkį, šaltį ir ištiesę rankas 
šaukiasi prie musų, kad mes 
jiems pagelbėtu me, musų 
katalikai ir tautininkai nori 
viską paveržti po savo glo
ba, nepaisant, kokios iš to 
pasekmės bus.

Taip dalykams susidėjus,

šv. Jurgio draugijos
, nariams.

(kerbiamieji, atsiminkite, 
ad kvartaliniam susirinki-

■* jme nutarta ateinantį mėnesį 
i [susirinkimo nelaikyti, nes 

tas susirinkimas pripuola 
ant 1 d. lapkričio. Tą diėną 
1 us visur renkamos aukos, 
i cs tai 
paskirta lietuviam 
m šelpimui 
musu broliu

Mitingas
(1. lapkričio.

. Pia konferenciją, kuri įvyks

tų, Tautiškame name. To
dėl visi draugysčių delega
tai, viršininkai ir šiaip vei
kėjai susirinkite į šią kon
ferenciją, kurioj bus svars
toma, kaip mes veiksime

Ižd. J. Martinaitis.

/

Vietos Lietuvos Šelpime, 
Fondo Komitetas:

Pirm. T. M. Lisajus,
P rot. sekrt. K. Liutkus,

prezidento Wilsono 
’ diena 

nukentėjusių 
ir seserų.
atidėtas ant 15

i .e visas spėkas, kad kuo- 
oailgiausia aukų surinkus.

S. M. Karvelis.

Gatvekarių stieikas dai 
nepasibaigė. Visuotinas 
streikas pasibaigė pralaimė
jimu, nes didžiosios unijos 
atsisakė išeiti streikam

Dabar Amerikos Darbp 
Federacija renka aukų ka-

Moterų Suvažiavimas.
Šią pėtnyčią lenkų Sokolų 

salėje, ant Grdnd st. prasi-, 
deda posėdžiai I 
Moterų Progresyvio 
žiavimo. Kas norėtų 
klausyti svarstymų, 
atsilanko.

suva- 
pasi- ’

13 d. spalių (pėtnyčios 
vakare) ^Tautiškam Name, 
bus prakalbos Lietuvių Mo
terų Progresyvio Susi vie1 
nyjimo 1 kuopos. Pradžia 8 
vai. vakare. Kalbės vyrai ir 
moterįs delegatės, pribuvę m 
litų miestų. Kviečiame visas 
moteris ir vyrus atsilankyti, 
nes išgirsite daug * 'įdomių

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

knygelę, pamatys, kokioj tam
sybėj, kokioj gilioj nežinėj 
gyvena mūsų broliai. Juo
ko šioje knygelėje ik< ausų. 

,__ Kas nori valandą laiko sma
giai praleisti, lai užsisako ją.

Kaina .............................................
ženyba ir žmogaus gyvenimo sie

kinys ..............................
Paslaptis ........ ................ . .................
Gyveninio Banga ...........................
Revoliucijos Atbalsiai ...................
Kontrobandninkai ...........................
Išvogimas iš Paviako 10 kalinių 
l'ileniečiai ............................. r.........
Butvile, Žemaitijos mergelė .... 
Iš dvasiškų tėvelių, gyvenimo ... 
Galutinis Klesų Kovos Tikslas .. 
Draugijos ir organizmų evoliucija 
Nuosavybės išsivystymą* ..........
Moralybes išsivystymas ............

U« 
JL5< 
15c 
15t 
30t 
2«< 
S5< 
40c 
25< 
10c 
50» 
M)< 
25<

“LAISVE”
183 Roebling st.,

Brooklyn, N. Y.

ažlaiknme <uogeria&sltt» raistą*. Su didele atyda Rjpildajw 
/■ecjptne kaip Amerikon, taip Ir Evropoa daktarų. Patarlėm* 
laiškua Muteikiam dykai.

Savin’nkaa ir Provlaortap
F. A. JOZAPAITIS

LO KALSTEI) STREET, CHICAGO, ILL.
Gyvenimo T'eleuhone Drover 7781

GALIMA UŽSIRASYT1 “LAISVI?

Visi, kurie nešioja

MANHATTAN Skrybėles

Ant 21
Akmens' 

i 
Gelžkelio laik- l 
rodis, šrubeliu 
užsukamas, vy
riško didumo, 
rašytais dubel- 
lavais viršais, 
ant 20 metų 
apauksuotas.

Labai teisingas ypatingai gelžkeliu 
važiuojantiems žmonėms, kuriem rei
kia visuomet tikras laikas žinoti. 
Gvarantuota ant 20 metu. Ypatingas 
pasiulyjimas. Mes išsiųsimo šį laikro
dėlį ant kiekvieno adreso už $5.75 
C. O. I). ir persiuntimo kaštus, su 
teise jums viską peržiūrėt. Jei busi 
neužganėdintas, nemokėk nė cento. 
Atsiminkit, jūs užmoketumet už tokį 
laikrodėlį apie $25.00, jei pirktumėt 
kitur. Puikus auksuotas lenciūgėlis ir 
kabutė dykai su kiekvienu laikrodė
liu.

E.X GULSI O R WATCH CO. 
910 Athenaeum Bldg. CHICAGO, ILL.

PARSIDUODA visai gera, 
'fornišius, kas tik reika
linga prie stubos, už pri
einama kaina. Atsišaukit:

B. B ERIAN,
103 So, 9th st.

Driggs ir Bedford

Musy kainos daug žeme
snės, negu kur kitur

DUODAM ANT Ll
IŠ MOK ESČIŲ

po $1.00 savaitei

(Tarpe' 
ave.) I MomiTDRECO

JSITĖMYK!
Dabar geriausias ir 

Tankiausias laikas 
kyt siutą, todėl 
ščiau 
kriaučių s turi laiką jį gerai 
pritaikinti, antra dabar ga
lima pasirinkti geriausią 
materiją ir gražiausios ma
dos. Kas pirmiau ateis, tas 
gaus naujausios ma
dos) materiją ir bus pasiu
tas ir pritaikytas pagal no
rą iš visų atžvilgių. Nepa
miršk adreso.

SCHNEIDER BROS. 
23G Grand St . arti Driggs 
avenue, Brooklyn, N. Y.

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

pa- 
užsisa- 

kad ank- 
duotas užsakymas,

at- 
ir

Jonas MATHUS
GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS 

IR ŠVARIAUSIAS SAMA
NAS VISAM SO. 

BOSTONE.
mai ir užkandžiai. Patarnavi- S 
mas prielankus. Atsilankykite, 1 
o persitikrinsite. ’ įf

JONAS MATHUS 1
(Lietuvis Savininkas) J

342—344 W. Broadway i
So. Boston, Maas. 1 

, (Dešimts žingsnių nuo Lietuvių d 
į ^Labdarystės Draugijos namo). *

JOHN Kl-biiun. Savinink**
291 Wythe Ave., Cor. So. 1 at. 

BROOKLYN, N. Y.
Tel 279 Greenpoint.

Juozas Garšva
GRABORIUS (Undertaker)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS.
Išbalsamnoju ir laidoju numinui** 

ant visokių kapinių.
i Parsamclau Automobilius ir K*rl»- 

w i tas Vesclijoms, Krikštynoms Ir Šl*i> 
® pasivažinėjimams.

a' Ofisai:
K 144 N. 5th St.. 264 FRONT ST.
.J į Brooklyn, N. Y. C. Brooklyn, N. T.

i Tel. 2320 Greenpoint
Telephone 7867 M*l*

Užeikit ir persitikrinkite
442 Grand S L, 

BROOKLYN, N. Y. 
Telephone Stagg 3534.

(v J3

p -*
3
O (n

/ 7Q

Jei nori, kad gerai išro
dyt irfn, pirk skrybėles, marš
kinius ir visus aprėdalus pas

K. LIUTKŲ.
Apie gerumą tavoro Ir tei

singumą kainų, nereikalinga 
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.)

LIETUVIŠKA
MUZIKOS

IJkB

fiimtaa kontarn'eriu iii vini< 
kraštų ir tuntų, i&mokėdunS 
$1.00 ar $2.08 i aavaitę, paaU 
lieka tikrai* aavininkaia įc-,- 
rittMhią daiktu.

Pirmas Lietuviškas

RESTAURANTAS

u*.:

Criimą, kad Ii 
šitos lutai*** 
‘.'ii tų vigani- 
Pnti na JIm- 
l*i, ant tlka-

Kepa geriausią^duoną iš 
Cystų rugini y milty. 
Teipat mos kepame ge
riausius keiksus veseli- 
joms ir kitokiems pc ki
liams *******

KodiJ Br*- 
oklyniečial 
gali turit, kai 
Ima patinka 

tr tr-kalinga.
JUmu tarp* 

'kafateli t*- 
zlu. %ra*t*Tl 
iš vl*ew upie- 
Įlenkia.

Męs. avka*-

ADAM PERIOD SUITE D

tt

O““4

BROOKLYN, N. Y.

i
geriausia

i 'i

k. yil

•«

k. ■1 p

HOPE ST.,

lietuvišku, 
galima . auti po 15c

Pagamina 
valgius. Pietus 
20c ir 25c.

Alijošiau Grinkevičiis*
Cor. Roehling SI 

BROOKLYN. N. Y

V1* ■ ■

©p..CiK(§
musų skrybėlės yra pa-

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

kilusios, bet męs pripirkom rudenio tavoro keliais 
mėnesiai atgal kol kainos nebuvo pakilusios. Todėl, • 
jeigu pirksi skrybėlės iš ’ *>•>: r,

MANHATTAN HATS KRAUTUVIŲ
230 GRAND ST.,

* arti Union avenue.I BROOKLYN, N. Y
jS 1 '■ Efc"n» wWitt **

įg tai gali būti tikras, kad 
įj 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.

■j J

198-200 Grand St
T*rp* Drigffi Ir Bedford Av*bu*b. t N. T.

Telefho** >871 Gr««a>*l*t

Įgykite
“DARBO ŽMONIŲ 
ISTORIJĄ”.

Kreipkitės į “Laisvės” 
knygyną.

tv 
.-'Y

AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ?

GARSAS KEPTUVE
Turėdami kokį nors užsa
kymų ir norėdami valgyti 
gerų, skanių, puikiai pa
darytų duonų, tai visados 
kreipkitės j mus. Duoną 
siunčiame ir kitą miestą.

F. M ASIULE VIČIUS <r SU N Al, Savininkai.
209 BEDFORD AVE. (Tel. 2876 Greenpoįnt) BROOKLYN, N. Y.




