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RUSŲ NEPASISEKIMAI- 
GALICIJOJ.

Liebknechtu.”
Ministeriu pirmininkas su'

parlamento ir
žmonių balso.

Kadangi F. Adleris žymus

tos kompanijos ir užsakė ė?1? ei.

pirmininkas grafas Kari 
Stuergkh. Ji nušovė Frid 
richas Adlcr, socialistas.

Aukaukit, rinkit aukas,
Pashjskite lapkričio 7 d.

scptynis socialistus į kon-
būkite aukų rinkėjais lietu-

gresą. Pasidarbuokite
vių dienoje, 1 lapkričio.

VI META8L

. p v —'daugiau nieko ir nerašo,'dienos laužo
□OC^llSt^S HUSOVvHik apie tą atsilikimą. Poli kraštą užgr<

. . . įtikai sako, kad po šio alsi- 'ma labjau pasipelnyti. Dau’
minister!. hikimo, turės įvykti didelių1 guma, rodos, linkusi j Ry- 

! permainų. Mat, iki šiol mini- tus. Sako, mums reikalinga 
UŽMUŠTAS AUSTRIJOS .Unnininkas visą vai- 
MINISTERIU PIRMININ- ■'1/14 Jlkc s,lV0 ,ankose 

KAS GRAFAS KARL .
STUERGKH.

Nesiseka rumunams, visai 
I nesiseka. Jeigu dar pora 
(savaičių taip eisis, tai bus 
po Rumunijai.

Turkų-bulgarų - vokiečių 
kariumenė, vadovaujant 
feldmaršalui von Macken- 
senui, atėmė iš rumunų vie

ta rui, carienei ir Rasputi- u°stą ant Juodu
mu. Jisai žada iškelt ir daw lL* Constanza. fai 
giau visokių sekretų, tarpe 
kitų, apie pieną Rusijos tai-] 
kinties su Vokietija, jeigu 
Anglija neduos pi. gu.

Bylon įmaišyta ir rusų 
a-civyskupas New Yorke 
Eudokimas ir ge’v ralis kon- 
sulis, kurie žadėjo IliodorvJ 
825.000, kad tik ji. 
sintų savo istoriji 
baisiai gali pakenkt carui. 

Mat, Iliodoras

nepasiduosią. Skundžia 
“Metropolitan^” ant $10.- 
000 ir veda tarybą su kitu 
magazinu, kad atspauzdinus 
Uos straipsnius. Savo strai
psniuose Iliodr. duoda vėjo

New Yorko laikraščiuose 
kilo didelis lermas. Minykas 
Iliodoras, apie kurį rašėme 
pereitame “Laisvės” n-ry, 
apskundė “Metropolitan’o” 
magaziną. Tasai magazinas

( buvo padaręs su Iliodoru su- 
| tartį talpinti jo raštus apie

Rusijos caro rūmų slapty
bes, tečiaus talpinti atsisa- 

’kė, nors ir užmokėjo. “Met
ropolitan” sako, kad lliodo 
ras niekur kitur negalįs 
skelbti sayo straipsniu, ka
dangi viską pardavęs “Met- 
ropolitan’ui”.

Išeitų, kad Iliodoras pa-; | ats buvo jum 
puolė į kilpas.
savo straipsnius “Metropo- i slap

♦ litan’ui”, tas jam atlygino,] P. 
bet straipsnių netalpino, o į Sun 
kitur rašyti minykui neva- jlliodorui kadai 
lia.

Bet minykas ir jo patarė
jas Pilėnas, lietuvis, (skelbi
mų rinkėjas ir šiaip ypatin
gas agentas) sako, kad jie

kadaise 
šunį.is ir ar

Pardavė tymas carui. T d ii* visas jų 
bes žino, 
hienas pasakė 
korespondentui, 

ise caras 
rankas bučiavo. Carienė a- 
nuomet norėjo padovanoti 
Iliodorui kryžių vertės $150- 
600 rublių, bet minykas atsi
sakė priimt.

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO
PIRMININKO ATSILIEPIMAS.

i baisus rumunams nuostolis. 
Constanza turėjo nepapras- 

Itos svarbos. Per ten rumu-
■ gaudavo iš Rusijos am- 
municijos ir kareivių. Da
bar tas kelias jiem užkirs

tas. o kadangi pati Rumuni
ja nebeturi ammunicijos

Iš Berlyno praneša, kad 
pastaruoju laiku rusams 
Galicijoj pradėjo nesisekti. 
Teutonai juos pradeda 
stumti atgul. Savo laiku ru
sai buvo užėmę vakarinėj 
pusėj Narajovkos upės po
zicijas, bet dabar juos teu
tonai iš tų pozicijų išmušė 
ir visą Narajuwkos 
apvalė.

Petrogradas 
būk Narajuwkos
mūšiai einą silpnyn.

ūkio šalis, retai gyvenama, 
ir kurioj butų daug žaliosios 

taip irelgė- medžiagos. O kokie kraštai 
tižios karės,!—tai Rusų parubežiai: Kur

ps nei sykį nebuvo sušau- šas, Lietuva ir tt. Jie mano 
kęs Austrijos parlamento net iki Narevo upės savo ru-

: posėdžio, nepaisant j tai, 
kad spauda ir tūli ministe
rial to reikalavo. Pirmame

j tie karės reikmenų. Vokiečių 
,talkininkai paėmė nelaisvėn 
'.'.įpie <8000 rumunu.

Paėmę Constanza vokie
čiai ir jų sėbrai patraukė 
geležinkelių, kuris veda nuo 
Constanzos į Bucharestą. 
To geležinkelio jie Jau užė
mė 25 mylias ilgio, prisiar
tinę prie punkto Rasova. 
Nuo Rasova, už 8 mylių, 
prasideda garsusis tiltas per | Matomai inspektorius dau- 
Dunojaus upę. Jeigu teuto-lgiau atkreipė atydos j kom-

spalių čia įvyko anglių ka
sykloj gazų ekspliozija; žu
vo 18 žmonių, tarpe kurių G 
negrai. Žuvusieji lavonai iš 
imti iš po žemės. 21 d. spa
lių kasyklų inspektorius ap
žiurėjo tą kasyklą ir užtvir
tino, kad ten jokių gazų nė
ra ir nelaimė negali įvykti.

Blogiausia betgi yra tai, 
kad tą užgrobimo politiką 

tardyme Adleris pasakė, (norima prakilniu tikslu pri“ 
kad užmušė už nesušaukimą dengti. Girdi, to reikalauja 

neklausimą vokiečių darbo žmonių rei
kalai. Suprantamas daiktas, 
kad tat yra liaudies šmeiži- 

socialistų vadas ir visuome- mas, šlykštus akių dūmimas, 
nėj turėjo didelę įtekmę, to |Ypač skaudu, kad taip kal-

I ir socialistų laikraščiai ba net kai kurie tokių žmo“ 
isi pa nių, kurie sakėsi ir sakosi 
įsmcr- esą liaudies draugai. Pana- 
:ung”, šių “draugų” visur yra.

Liaukitės trukdę darbą! | Jau šitie jų žingsniai pa
gimdė didižausią suirutę ir 

Negirdėti dalykai dedasi vaidus musų kolonijose. Bet 
Lietuvių kolonijose. Artina- jie tuo dar nesitenkina.Prog 
si diena- kurioje visose Su-Įresyvė visuomenė, kuri buvo 
vienytose Valstijose bus atstumta nuo bendro darbo 
renkama aukos nukentėju- : Lietuvių Dienoje, ėmė reng
tiems nuo karės Lietuvoje tis prie jos skyrium. Ne- 
žmonėms. Tokiu laiku visi žiūrint melagingų p. šliu- 
Amerikos lietuviai, rodos, ■ po ir Co. skelbimų, kad au- 
turėtų intempti savo jiegas, ;kų rinkimui Lietuvių Dieno- 
kad susiorganizavus, kad ije reikia A. L. C. Komite

to įgaliojimo,’ L. šelpimo 
Fondo Si 
miestų išsirūpino valdžios

kad ije reikia A. L.
savo 

viengenčių minias ir i žin- 
teresavus Lietuvos likimu 
šios šalies gyventojus — žo-įleidimus. Taigi dabar minė- 
džiu, kad kuogeriausiai pri 'tasai C. Komitetas su savo 
sirengus prie Lietuvių Die- pasekėjais ėmė kovot prieš 
ros.

Su nusistebėjimu tėčiai’s 
mes matome, kad kaikurie • 
žmonės tokiam svarbiam 
momente vartoja savo jie- 
gas ne pastū mojimu i to 
darbo, bet jo trukdymui ir 
ardymui. Jie nesiliauja taip 
darę, nežiūrint visų progre- 
syvės visuomenės organiza
cijų ir spaudos protestų.

Pradėjo jie savo pragaiš-' N. Y. ir daugelyje, daugely- 
tingą žygį tuo, kad uzurpa-'je kitų miestų. Iš skyrių 
vo teisę rengti Lietuvių Die-' pranešimų matyti- kad skun- 
ną visų lietuvių vardu, pa dikai nesidrovi net šlyk

ščiausiai šmeižti ir apkalbi
nėti Lietuvos šelpimo Fon-

nai kokiuo nors bu du paims! 
tą tiltą, tuomet rumunams 
bus ja visai riestai.

Von Mackensen nusiuntė 
pasveikinimo telegramą 
Turkijos sultonui 
tui. Mat, ir turku 
nė sykį kariavo.

Iš šiaurių pusės 
munų gula generolo F 
kenhayno spėkos. Nors ten1 
rumunai šiaip bei taip laiko-: 
si’ bet iš Berlyno jau prune 
šama apie paėmimą Prae- 
val, miestelio, kuris randa
si Rumunijos pusėje.

Austru ir vokiečiu oriai“ 
vininkai bombardavo Bu- 
charestą.

Iš Petrogrado ir Bucha
rest atėjusios telegramos

kyriai ištisoje eilėje Patvirtina. vokiečių laimėjr
mą. Rusai skundžiasi, kad 
jų buvę per mažai.

budo r, kapitonas Britanijos 
laivo “Hochelaga”, atplau
kęs iš Luisburg’o, pranešė, 

Fal-:kad vokiečiu submarina U- 
I

53, kuri Amerikos pakraš
čiuose paskandino šešis pre
kinius laivus, tapo paskan
dinta Kanados vandeniuose. 
Submarina užklupo K?v,n- 
dos sargybinis la.,as 
“Stanley” ir paskandino.

Taipgi oficialiai paskelbė 
Kanados valdžia, kad netoli 
Sydney, Nova Scotia, sar
gybinis laivas “Stanley” pa
skandino vokiečių submari
na.&

kurį redaguoja Viktoras Reik jų sergėtis ir prieš jų 
Adleris* tėvas Fridriko Ad- elgimąsį protestuoti.

: lerio.
Suprantama, tokį F. Ad-|

; lerio pasielgimą mes priva-j VOKIETIJA SU ANGLIJA 
;Icme pasmerkti, bet visgi MAINYSIS NELAISVIAIS 
| nušovimas ministeriu pirmi- 
Ininko privertė visus pažvel-
'gti į tai, kas iki šiol dėjosi Anglijos, svetimų
Austrijoj ir kaip ten sava-'minister!jos sekretorius ba“ 
rankiai gaspadoriavo. Da- ronas Newton, pranešė/ kad 
bar apie tai firabilo ne tik1 Anglijos ir \ okietijos vai’ 
įvairios politikas partijos, džios nutarė apsimainyt ne*\ 

į bet ir pati valdžia pradėjo laisviais, kurie turi nema-

dėjo Stuergkh. Kada jis 
prisiartino prie stalo, nie 
kam į galvą mintis neatėjo, I 
kad čia bus užpuolimas. Ad 
leris. staiga išsitraukė iš 
kišeniaus revolverį ir tris 
sykis šovė i ministeriu pir
mininką. Pastarasis krito 

<’Jit vietos.
Pasidarė nepaprastas su i 

mišimas. Baronas Herental, 
sėdėjęs greta ministeriu 
pirmininko, puolėsi ant Ad 
lerio, bet pastarasis ir jam 
paleido du šūviu ir sužeidė. 
Taipgi tapo sužeistas vienas 
patarnautojų. Kada j vieš-' 
būtį įbėgu ’keli afieieriai s-i vokiečių iieiuties apetitą, bet! 
nuogais* kardais. Adleris apie vokiečių valdžios ir josi

žiau 45 metų amžiaus.
Mat, paprastai tuos kurie 

turi virš 45 metų, jau neima 
kariumenėn. Bet dabartinia“ 

i me laike vargiai tų taisyklių 
; prisilaiko.

VOKIEČIŲ APETITAS.4 I

Žinoma, kalbama ne apie !

jiem pasidavė.

AMERIKOS PAKRAŠ
ČIUOSE RANDAS TRIS 

VOKIEČIŲ SUB- 
M ARINOS.

tuos skyrius.
Lietuvos Šelpimo Fondo 

skyriai gauna leidimus rin
kti aukas, o Centralis Komi' 
tetas, pats arba per 
žmones ant vietų, 
skundus valdžiai ir
lauja atimti tuos leidimus. 
Taip įvyko Waukegane, Ill., 
Grand Rapids, Mich., Brid
geport., Conn., Schenectady,

savo 
daro 

reika-

SERBAI TRAUKIASI MO- 
N AST YRI AUS LINKUI.
Macedon i jos fronte ser

bai atnaujino savo atakas 
Monastyriaus linkui, sumu
šė bulgarus ir užėmė 
jų tranšėjų.

Paupy Cerna vol 
atsiuntė bulgarams 
pagalbą.

Paupy Struma, iš priežas
ties dideliu lietu ir vandens 
išsiliejimo, jokio judėjimo 
nėra.

niekindami Lietuvos Šelpi
mo Fondą, Lietuvių Sociali
stų Sąjungą ir kitas progre
sses musų visuomenės or
ganizacijas. Paskui nematy
ta dar iki šiol pas mus drą
sa jie ėmė siuntinėti į visas 
puses savo prisakymus ir 
grasinimus. Jie net važinėjo 
į Washingtona, kad užtikri
nus sau oficialės Amerikonų 
visuomenės paramą, ir kad 
jos akyse denunciavus savo 
priešus, kaipo “apgavikus”, 
ketinančius pasiglemžti au
kas* surinktas Lietuvių Die
noje.

udis negalvoja apie sveti- i 
v ’są Austriją. Austrijos im- mųjų kraštų užgrobimą.Kas ’ 
penato rius toujaus sušaukė kita vokiečių valdžia ir jos i

“Providens^Journal” tvir
tina, būk Amerikos pakra
ščiuose nardo trįs vokiečių 
submarines. Apart U-53> dar 
esą U-48 ir U-Gl. Ar tas 
tvirtinimas ' turi pamatą, 
sunku pasakyti.

DRO. A. KARALIAUS 
ISTORIJA.

Chicagos d r. A. Ka raliaus 
šeimyniški reikalai atsidūrė 
teisme. Anot “Naujienų”, 
dr. A. Karalius apleido 

• žmona 
apskundė j įteisman dėl ne
susipratimų su tūla motere, 
kuri, savo kaleina, taip-pat 
turi teismą su savo vyru.

Chicagos inteligentų tar
pe tai paprasta istorija. Ten 
visuomet būdavo tikras “Ba- 
bilionijos bokštas”.

Męs girdėjome, kad dr.

pdę Chicago kuomet jo

Liaukitės, tad, vyrai, nors 
dabar su savo melais, šmei
žimais ir intrygomis. Gana

<lą valdžiai, stengdamies di- tlJ trukdymų! Lietuvoje 
skredituoti ji. žmones kenčia vargą ir ba-

Kaipo Lietuvos Šelpimo ,h!- Lietuvių Dieną reikia 
Fondo Prezidentas, aš ne
galiu neužprotestuoti prieš** 
šitokius dalykus. Juk tai yra:

Chicagą. Jam išpultų taikin- 
ties.

žmonės kenčia vargą ir ba-

panaudoti tam, kad suteikus 
jiems kuodaugiausia pagel
bės. Kitos tokios progos,

DĖL LIETUVIŲ DIENOS.
Scranton, Pa, mums 

rašo, jog ten lietuvių dienai 
įvyko sriovių vienybė

Iš Haverhill, Massvisai nežmoniški darbai, jei-! ('augiau gal nebebus. Todėl | Įš Haverhill Mass, pra; 
ponai iš Centralinio Ko- sunki atsakomybė puls ant ;nesa, jog ten lietuvių dienai 

. - . - ’ _ ___________  1__ i • i. •___ ...___ f-cm nor įtrirlzvi vinrnrhngu 
miteto nenorėjo leist, kad 
Lietuvių Dienos darbe butų 
pas mus harmonija, tai jie 
turėtų bent netrukdyti kitų 
veikimo.

Beliko vos keletas dienų 
iki Lapkričio pirmosios.

tų asmenų bei įstaigų per 
kurių kaltę daugelyje mies
tų suirs aukų rinkimas Lie
tuvių Dienoje.

Kazimieras Gugis.
Lietuvos Šelpimo Fondo 

Prezidentas.

Iš Rochester’ N. Y. rašo, 
jog ten bendros sutarties nė
ra. Majoras nedavęs leidi
mo rinkti aukų gatvėje. Lei
dimas gauta tiktai išCham- 
ber of Commerce. Rusų caras anglų pulkininko uniformoje.

.<■ IPw< PRINCAS LEOPOLDAS 
IR LIETUVIAI.

Švedų laikraštis 
’tenbl” rašo, kad Vilniuje 
aplankiusi princą Leopoldą 
(jis dabar veda vokiečių 
kariuomenę rytų fronte) 
lietuvių delegacija. Delega- 

I ei ja prašiusi atidaryti Vii- 
rd.uje lietuvių universitetą. 
Princas jų prašymą atme
tęs. Jis nurodęs, kad tokia* 
me tarptautiniame mieste, 
kaip Vilnius, atidaryti ku“ 
Uos nors vienos tautos uni
versitetą esą nepatogu po
litikos žvilgsniu. Tatai esą 
sukiršintų, pav., kad ir 
lenkus. Princo numanymu, 

| Vilniuje augštoji mokykla 
(bendro pobūdžio, kaip uni’ 
versi t e ta s, gali būti tik vo
kiečių — valstybės (gosu- 
cYrstvennyj) universitetas? 

j Jei lietuviai esą prašytų 
specijalės mokyklos, pav.> 
politechnikumo, ūkio akade
mijos ,tai jis, princas, tam 
pritartų.

$
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Laikraščių ir Gyvenimo Apžvalga
kratas, by tik ne draugas E, 
Debsas.

Politiški neūžaugos ir 
nedakepę “autoritetai”, ne 
apveikdami Socialistų Par
tijos atviroje principų kovo

Rusija nesilaikys 
su Vokietija.
Ir “Laisvėj” paskelbtoji 

profesoriaus Muensterbergo 
nuomonė, kad apie pavasarį 
Rusija susitaikys su Vokie
tija.— iššaukė užginčyjimą 
iš p. M. Yčo pusės.

Pasikalbėjime su “New 
York World” koresponden
tu p. M. Yčas užtikrino, kad 
Rusija nenorinti taikinties 
su Vokietija, nors, tiesa, Ru
sijoj yra vokiečiams prita
rianti partija.

“Rusija, — sako Y 
čas — liksis ištikima 
talkininkams, jeigu jau 
ne dėl ko kito, tai bent 
iš egoistiškų pobūdžių. 
Rusija perdaug susiri
šus su Era nei ja, o su 
Anglija ją jungia pi
niginiai ryšiai.”

Yčas kalba taip, kaip kal
ba kadetų partija. Tariaus 
tie, kurie spiečiasi aplink 
“Novoje Vremia”, “Moskov- 
skija Viedomosti” ir Bulare
li kalba visai kitaip.

“Vorwaerts’o” rašytojas 
apie Lietuvą ir 
I^enkiją.
Berlyno socialdemokratų 

organo “Vorwaerts’o” N-ry 
248 drg. K. Haenisch rašo 
apie karės tikslus. Jisai sto
jus už neprigulmingą Len
kiją ir sako: —

“Jeigu man duotų pa
sirinkti ar Lenkija turi 
būti toli į vakarus nusiki
šusi Rusijos tvirtovė, ar 
ji turi būti pilnoje įtekmė
je centralių valstybių aš. 
beabejonės, stočiau už pa
starąjį. Toksai išriši
mas Lenkijos klausinio y- 
ra interesuose Vokietijos, 
Europos demokratijos ir, 
galiausia, pačios Lenki
jos.”

Apie būsiančios Lenkijos 
rubežius Konradas Haeni
sch nieko nekalba, nes ma

no, kad tatai nieko bendro 
neturi su social istiškais 
principais. “Tačiaus —mano 
jis —

Jeigu dalis Lietuvos 
po Rusijos valdžios 

Vokietijos 
'ialde-
’"+d

patįs gaudyte gaudytų ži 
nių.

Del pradžios rekomen
duojame sekantį būdą ižsi- 
garsinti amerikiečių spau
doj: visi, kurie skaito anglų 
kalba leidžiamus laikraščius, 
tegul rašo laiškus jų redak 
toriams ir teiraujasi, kodėl 
jie netalpina žinių iš lietuvių 
gyvenimo. Kuomet redakto
riai pamatys, kad didelis j u 
skaitytojų būrys reikalauja 
žinių iš lietuvių gyvenimo, 
jie be abejonės, turės su 
tuo rimtai skaityties.

Taigi, nesnauskite. Para
šyti trumpas protesto laiš
kelis nėra sunkus darbas. 
Susitarus, galima rašyti to
kį laišką protestą ir ke
liem. Galima, pagaliaus, po 
tam tikru protestu surinkti 
ir kuodaugiausia parašų. 
Galima padaryti, kad pro
testuotų ištisos draugijos, 
reikalaudamos žinių iš lietu
vių gyvenimo.

Pamatysit, kad tai atneš 
pageidaujamų vaisių. Pamė
ginkite išpildyt rekomen
duojamąjį garsiniams būdą.

numeratą, pagindamas jį už 
talpinimą darbininkiškų ži
nių, išreiškė jam simpatiją, 
nors ir /Tesutikdamas visa 
me kame su “N. Y. Call” 
taktika. Jeigu visi kairieji 
taip elgtųsi, be abejonės- jie 
turėtų didesnę kontrolę ant 
“N. Y. Call“ — o tiktai to
kiu būdu ir galima butų 
pakreipti laikrašti tinka
mai! vagom

Dėl “Pearsons Magazino”, 
mes turim pasakyti, jog jo 
biznio dalykai mums nerūpi. 
Bet turinio žvilgsniu “Pear
sons Mag.” yra gana bran- 
duolingas. Jis duoda geros 
medžiagos ir duoda jos ap- 
ščiai. Tasai pats ‘“Strahd- 
neeks” jau nesykį sėmėsi 
medžiagos iš “Pearson’o”. 
Jeigu jame yra lengvų pa
siskaitymų, iš to tik pasi
džiaugt galima. Net pla
čiai pagarsėjusiuose rusų 
žurnaluose beletristika uži
ma neproporcionaliai daug 
vietos.

Užteks.

Del straipsnio to smar
kaus latviu sekretoriaus, c
Mes nupeikėni tūlą straip- 

>nį Latviu Socialistų Eede- 
racijos sekretoriaus, tilpusi 
“Strahdneek’e”. “Kova” gi 
ima sekretorių savo malo— 
ningon globoti, nors jai 
taip pat nepatinka tūli ne
tinkami jo išsireiškimai.

Juk dėl tu nešvariu išsi
reiškimų- dėl to maišymo 
barščių su kopūstais mes ir 
peikėme tą sekretorių. Juk 
jo straipsnis, ir ne tik tas 
vienas, yra pavyzdys di
džiausios maišalienės.

Mes irgi žinome, kad Ber- 
geriai nėra nuosekliaisiais 
socialistais, mes ir žinome, 
kad “New York Gali” nėra 
idealis dienraštis, mes ir ži
nome, kad “Pearson’s Ma- 
gazin” nėra tobulybės pavy
zdys. Bet tai dar nereiškia, 
kad norint kritikuoti tulus 
blogus partijinio gyvenimo 
apsireiškimus, reiktų viską 
griauti, nepaliekant ak
mens ant akmens!

Tuo tarpu, tasai Neibuts 
elgiasi kaip tik panašiai.

Greta Bergerio jisai jau 
ri)lquitą su Bensonu pri- 

"•'cialpatriotų.
mogus ne-

ir

“Kova” rašo, kad parti
jos organas “American So
cialist” nepatalpino nei LS. 
S. suvažiavimo priimtos prin 
cipų rezoliucijos, neigi pa
minėjo apie pati Suvažiavi
mą.

Tokio dalyko negalima ty
lomis praleisti. Prieš tai 
reikia protestuoti. Mes esa
me partijos dalis, musų fe
deracija ir darbšti ir skait
linga ir dikčiai remia parti
ja piniginiu žvilgsniu. “A- 
merican Socialist” turi su 
tuo rokuoties.

Musų kuopos tegul rašo 
protestus į “American So
cialist” redakciją ir partijos 
s( kretorių!

Draugai chicagiečiai te
gul nueina į headquarters” 
ir gyvu žodžiu užprotestuo* 
ja.

Tūlas Reimeris.
Amerikoje skursta tūla 

partijėlė, kuri politiškame 
salies gyvenime neturi reik
šmės, bet laikas nuo laiko ji 
visgi pajiegia sukelt mažą 
lerūmelį. Jos vardas: Socia
list Labor Party — maža 
atskala, kurioj vadovauja 
maži žmonės, turinti dide
les ambicijas. Tie žmonės 
ka p i talista ms nekenks m i n ■ 
gi, nes jie neturi įtekmės. 
Tačiaus kapitalistai laiks 
mio laiko, naudojasi jais*

išmokti daugiau reikalaut. 
Mes turėtume labiau kelti 
savo balsą valstijos ir mies
to ūkės reikaluose. Mes tu
rėtume išmokti sektį began 
tį politišką gyvenimą ir vie
šai, dideliuose mitinguose’ 
reikšti savo opiniją.

Tuomet ir amerikiečių 
spauda patėmytų musų bu- 

^įmą^_JZTXomet nereikėtų 
maldauti laikraščių redakto
rių, kad teiktųsi patalpint 
kokią žinutę apie musų rei
kalus. Tuometę reporteriai

kui,” kt..
tmety neik, 
kandžiojimų takt.

Kad “New York CaL 
daug ko trūksta, mes tą 
žinom, bet koliojimais jo 
nepataisysit, o tik dar la
biau atstumsit nuo teisingo 
kelio. Vely elgkimės taip, 
kaip pasielgė draugas Le 
Seuer (kairysis soc.) kurį 
ii “Strahdneeks” neišdrįs 
peikti. Tasai draugas, pri- 
siųsdamas “N. Y. C.” pre-

je, bent iš užpakalio sten
giasi paloti.

Kalbant apie 
Lenkijos ateitį.
Max Nordau, kalbėdamas 

“New York American’e” a- 
ple šviesią Lenkijos ateitį, 
sako:

“Dalis Lenkijos paže
mino save nešvariu ir 
žemu antisemitizmu. 
Tačiaus laisva Lenkija, 
kuriai nereikės bijoti 

del tautos išlaikymo, bus 
teisi dėl žydų, lietuvių 
ir ukrainų. Aš esu ta
me persitikrinęs.”

Jeigu Max Nordau kalba 
apie Lenkijos buržuaziją, 
tai jisai klysta. Ji serga ta 
pačia ekspansijos liga, ku
ria serga ir visų kitų tau
tu buržuazija.

200 rinkikų Pittsburge.
“The Pittsburgh Post” 

rašo, kad lietuvių dienoj ta
me mieste bus pastatyta ant 
gatvių 2.000 rinkikų.

Pittsburgo lietuviams gel
bės ir žydai.

Mes labai mažai turim ži
nių apie srioviu santikius 
Pittsburge.

Milwaukee turi jau pusę 
rniliono. be 50.000, gyvento
ją

Los Angeles, Cal. lietu
viai smarkiai rengiasi prie 
lietuvių dienos. Komitetai! 
įeina šie asmenįs: Newman 
E^sick, Backus* Yasulis, 
Geene, Lubin. Bielinis ir 
Davis.^

Kadaise Jonas Tananevr 
čius padovanojo V. K. Rač
kauskui auksinę plunksną.

Tegul ta auksinė plunks
na bent suramina varguose 
pas ken < I usį mece na te 1 j.

Man išrodo, kad Moterų 
I * rogresisč i ų Su važia v i me 
buvo daug gyviau, daug 
smagiau, negu sandoriečių 
seime.

savo įrankiais.
’ or Party šiais 

’s savo kandi-

i- *
t

Tūli chicagiškės “Lietu-

Apie tai, kaip Olšauskas 
makaronus šinkavojo. 

■

tulą vos” rašytojai labai mėgsta 
ii tas apskaitliuoti, “kiek įėjo ir

kiek išėjo”.
Aš paduosiu mintį. Aps- 
”’’imkite, kiek .kaštuoja 

n pagyvenimas 
fr Mnrf

pita. su paui<o
iriu talpina savo skiltyse A.
keimerio prasimanymus...

su tom
i neišeitų 

taip, ka., com Račkaus
ko dešimtinėm autonomijos

O Reimeris patalkininka
vus republikonams ir demo
kratams, važiuoja sau to
liau. Jam, tam ponui, žino
ma bus daug smagiau, jeigu 
kongrese sėdės vienas lyč- 
nas republikonas ar \demo-

fondui.
* *

*
Bet kain ten nebūtų LSS. 

namas reikalingas. Aukau
siu ir aš, bet šimtas butų 
perdaug.

Kada aš “Laisvėj” pagar
sinau laišką, gautą iš Voro 
niežiaus, kuriame buvo pa
sakyta- kad kanauninkas Al- 
šauskas išvytas už makaro 
nų šinkavimą, tuomet tauti
ninkų ir klerikalų laikraš
čiai labai pasipiktino. “Lie 
tuva” pradėjo abejoti, ar 
tik girdi, nebus čia antras 
Kutra? (Kodėl ne Konka- 
lauskas?) Lai “Lietuva” ne
sirūpina, aš Kutros keliais 
neinu ir prisiektų dokumen
tų netalpinu. Bet kas netiki, 
tūpusiems laiškams, gali a- 
teiti “Laisvės” rędakcijon ar 
aš parodysiu originalus. 
Kuriem neužteko pirmo lai
ško, tilpusio “Laisvės” N r. 
71, lai tie pasiskaito ir dau
giau. Šiomis dienomis vėl 
gavau nuo tos pačios ypa
tus apdraustą laišką ir veik 
ištisai jį talpinu.

“8 d. liepos gavau jūsų 
laiškelį ir tą pačią dieną 
pasiunčiau atsakymą, apra
šydamas apie savo “pabėgi
mą” iš tėvynės. Dabai’, ga
vęs “smūgį” nuo savo “glo
bėjų”, noriu “pasiskųsti” ir 
skundžiuos ne dėlto, kad bū
čiau likęs nelaimingu, bet 
noriu nupiešti, kaip elgiasi 
mūsų “geradariai - globė
jai”, kurie raudodami elge 
tau : i dėl “nelaimingųjų-” pi 
kam suelgetauti skatikai 
kliūna, galit matyti iš jut 
darbų.

“ Lietuvių Balso” N r. 9 š. 
m. klerikalai - tautininkai 
prisipažino, kad tautiškos 
organizacijos ne tiek rūpi
nasi pabėgėlius sušelpti 
maistu, drabužiais ir pasto
ge, kiek palaikymu jų dva
sios nuo ištautėjimo, nuo iš
tvirkimo. Duonos ir pasto
gę, girdi, gali ir svetimtau 
čiai duoti. Jeigu jie taip at
virai skelbia, tai kiekvienas 
gali suprasti, kaip jie me
džiagiškai šelpia pabėgėlius. 
Tiesa, dalį šiek tiek sušelpė, 
bet vargšai labai prisika
muoja, pakol išgauna tuos 
skiriamus skatikus. Reikia 
paduoti prašymai ir kada 
paduodi, tankiai jų neper 
žiūri po mėnesį ir kitą. Kar
tais viena menesi išduoda 
pašelpą, o paskui vėl reikia 
prašymai rašyti ir vėl kelias 
savaites kas dien vaikščioti 
į komiteto raštines ir lauk
ti, kol pašauks. Kurie stori, 
pasipuošę, tie ištolo pamato
mi ir tankiai tokie įeina per 
priešakines” duris, be jo
kios eilės ir gauna kur kas 
daugiau, negu vargšai-nus* 
kurėliai.

“Vargšai, matydami to
kią nelygybę, murma, po no
se, bet kas iš to tylaus mur
mėjimo?! Kartais atsiran
da kokia nors moteris ir 
""’pdeda kolioti, tuomet jai 

ama išsinešdinti iš raš- 
.ės ir atliktas kriukis.
“Kaip buvo-nebuvo, bet 

visgi kanauninkas Alšau- 
skas tapo pritvertas. Mat, 
jis savarankiai šeimininka
vo, kaip ir visi kunigai mėg
sta šeimininkauti. Kanau
ninkas Alšauskas įkūrė 
krautuvę ir pasodino tūlą 
“ponią” gaspadoriauti. 13 
mokinių bendrabučių turėjo 
iš jo krautuvės viską pirkti. 
Bet toj krautuvėj buvo vis
kas brangiau ir kiekvienas 
bendrabutis turėjo kas dien 
užmokėti 10 rublių viršaus, 
negu perkant kitose krautu
vėse. Bendrabučio šeiminin
kė supirko reikalingus daik

tus kitur, atvedė revizijos 
komisiją ir parodė, kiek ji 
moka už tuos pačius daiktus 
Alšausko krautuvėj* ir kiek 
kitr. Komisija sustatė pro
tokolą. Revizijos komisijoj 
buvo ir gydytoja Olseikienė. 
Tuomet Alšauskas ją praša
lino iš gydymo komiteto ir 
ji turėjo kitur išvažiuoti. 
Dar būk kas-tai 'aukavęs 
mokinių bendrabučiams va
goną makaronų* bet jie pa
kliuvę į Alšausko krautuvę 
ir tapę išparduoti.

“Ir tai]) musų globėjai 
kam nori, tam'duoda, kam 
nenori arba kas jiem nepa
tinka —nieko negauna.

“Mūsų “globėjas” Alšaus- 
kis tapo pašauktas išduoti 
atskaitą, bet... vieton at
skaitos išdavinio užrubežy 
atsidūrė, o pabėgėliai už lie
pos mėnesį nieko negavo. 
Kurie gyvena mieste, tuos 
pervedė prie miesto šelpimo 
komitetų, bet kurie gyvena 
priemiesčiuose, tiems tikras 
vargas — jie neapsakomai 
varžomi ir daugelis visiškai 
nieko negauna. Gauna tik 
tie, kurie turi pažintį arba 

'moka išsisukinėti. Tiesiu ke
liu negalima gauti. Aš nesu 
darbininkas, bet pirmiau ga
lėjau į komitetų raštines 
vaikščioti, tai gaudavau, 
bet dabar sveikata visiškai 
sumenkėjo ir jau nebegaliu 
per kiauras dienas raštinė
se riogsoti, todėl atsakė ir 
pašelpą duoti.

“Sveikiems, stipriems ir 
pasiturintiems ,rodos, pa
se Ipos visiškai nereikėtų, nes 
darbų užtektinai yra ir 
darbininku trūksta. Vienok 
tokie pašelpą gauna, o silp
ni, nuskurėliai, negalinti 
dirbti, — nieko negauna.

“Taip elgiasi čia pabėgė
lių “globėjai”, bet, manau, 
negeri aus elgiasi ir vokiečių 
užimtose vietose. Tautinin
kai ir klerikalai “lieja” aša
ras ir šaukia: “Gelbėkite 
nelaiminguosius, aukokite jų 
sušelpimui!” Bet už tą šauk
smą, už išlietas ašaras, jų 
kišenini punpsta.

“Liet. Centralis Komite
tas Petrapily įsitaisė spau 
siuvę, pardavinėja rąžan
čius, škaplierius ir malda
knyges, — tai doros palai
kymas. O jeigu negali dirb
ti. neturi duonos — dvėsk 
badu, — komitetas atsius 
kunigą ir tas palaimins.

“Musų pirmeiviai kartais 
prataria žodį prieš tauti
ninkus ir klerikalus. Pasta
rieji, vieton atsakymo, pa
aiškinimo, drebia purvais į 
akis. Suprantama, pirmei
viai irgi nepasiduoda, ima 
tuos pačius purvus, suvinio* 
ja į. silkių popierą ir meta 
atgal tautininkams ir kleri
kalams. Na ir prasideda 
purvais drabstytis.

“Šiuo kartu užteks, vė
liaus parašysiu daugiaus.”

Tavo A. B.

Na, gal ir šį laišką tau
tininkai ir klerikalai pava
dins Kutros sufabri
kuotu? Nereikia Kutru fa
brikacijų, nes mes ir be jų 
matome, kur tautininkai ir

škas knygas ir teikia jas pa
bėgėliams. Pastaruoju laiku 
išleido poterius, katekizmus, 
tikėjimo istoriją ir eilę kito- 
kių šlamštų. Amerikos tau- 

jtininkai ir klerikalai už su- 
( aukautus darbininkų centus 
siuntinėja Europon Karu
žas, Bartuškas, Bielskius ir 
kitus neva tėvynės reikalais, 
lie važinėja po Europą, 
eikvodami aukas, surinktas 
sušelpimui nukentėjusių nuo 
karės. Sugrįžę iš Europos 
atstovai šaukia kad jiems 
kelionė brangiai apsiėjo, to* 
dėl jūs, darbininkai, būkite 
duosnųs, aukuokite, nes pa
skui vėl reikės visokius at
stovus pasiųsti į Europą ant 
vakaciju.

V. Paukštys.

Persišaldymas ir 
būdas gydymo.

(Pabaiga)
Lietuviai papratę nuo vi

sokių ligų gydytis įvairio
mis šaknimis, žolėmis ir tt. 
Šis lietuvių gydymo būdas 
nesuteikia nieko gero. i

Vietoje įvairių žolių žak" 
nių ir tt. čionai paduodu ke4 
lis receptus, kurie yra d£ug\ 
naudingesni. }

Kas jaučia galvos skaudė
jimą, nosies užgulimą bei iš 
nosies tekėjimą, pečių, ran
kų skaudėjimą ir 11, reik 
vartoti šiuos vaistus, ku
riuos sutaisys bile aptieko- 
je. (Tik dėl suaugusių).

Phenacetine granų 12. 
Quinine sulphate gr. 36. 
Asperin dr. lį.
Mf. capsules N. 12.
Vartoti po vieną kas 3 

valandas, kada žmogus nesi
jaučia gerai, tai visuomet 
reik saugoti, kad būtų vidu
riai liuosi.

Vietoje įvairių “pomoč" 
ninku”, “zmeječninkų” pa
tartina vartoti šiuos vais
tus: * *•■

Tr. capsici, 3 dr.
Camphor a. a. 3 dr. / 
OI. Gaultheria 4 dr. I 
Sprt. Vini Ractif 6 dr. <•

Sprt. Chloroform 3 dr.
Lin. Saponis q. s. 6 gr,
Gerai įtrinti į skaudamą 

vietą.
Nuo kosulio patartina 

vartoti šiuos vaistus:
Thiocol dr. 3.
Miet. Glycyr. Co. q s. 3 oz. 
Vartoti po arbatinį šauk

ščiuką kas 3 valandas.
Jeigu kosulis yra sausas^ 

tad geriau vartoti šiuos vaį 
stus: Į '

Thiocol 3 dr.
Mixt. Expector q. s. 4 oz. 
Vartoti po arbatinį šauk-, 

štuką kas 3 valandas. Jeigu 
nuo nurodytų vaistų nėra 
geriau* tai būtinai reik krei
ptis pas daktarą.

Abelnai, visuomet yra ge
riau kreiptis pas daktarus* 
negu patiems gydytis. Daug 
yra žmonių, kurie nenori ei* 
ti pas daktarus, bet gydosi 
patįs visokioms žolėms, ar
ba eina klausti patarimą 
pas kokias bobas ir tt To
dėl aš ir padaviau šiuos re 
ceptus, kurie yra daug nau* 
d i ilgesni, negu gydytis be 
daktaro.

J. PARULIS, \ į 
vaistininkai;

N EBEšELPS MAŽOSIOS 
LIETUVOS LIETUVIŲ.
Per 5 mėnesius Tatjanos 

komitetas duodavo kas mė-v 
nuo po 10.000 r. šelpti iš- 

klerikalui gaspadoriauja, vežtiemsiems iš Prūsų Lie- 
ten vargšai ir darbininkai tuvos lietuviams. Dabar ne
visiškai užmiršti. Petrapily ’ n isterija tą pašalpą gab''>' 
Liet. Centralis Komitetas nai užgynė. Susidar jXOS 
už surinktus pinigus pabė- Simbirske ir Saratov^,tam 
gėlių sušelpimui įsitaisė tikros organizacijos lieka 
spaustuvę, spausdintu dvasi-;kebliame padėjime.
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Debesiai juodi 
Dangų apklojo, 
Žeme nulindo, 
Apsišalnojo, 
Purvyno jūrės* 
Kelius užplūdo. 
O šiaurys dūko, 
Skaudus be galo, 
Lyg iš nelaisvas

Paukščiai pabūgo, — 
Svetur išskrido, 
Kai tiktai šalnas 
Rudens išvydo; 
Vien tiktai audros 
Rustus verpetai, 
Užviešpatavo. 
Retkarčiais aidai 
Tai]) griaudūs, liūdni 
Viršun pakįla, 
Pranyksta tenai, 
Ir jauna pušis, 
Tik sutratėjo, 
Sudejavusi, 
Griuvo ant žemes. 
Nugriauta vėjo, 
Mirė varguolė...

NOKTU
376 

Winnipeg,

Bet atėj ruduo 
Su audrų skraiste 
Apsišarvavęs. 
Žolynai raiste 
Gelsti pradėjo- 
Viesulus vėjo 
Audromis kilo, 
Niaukėsi pykdamas 
Lyg rustus žvėrjs, 
Lyg primanytų 
Ir mišką prarytų; 
Pradėj raut lapus,- 
Ir plėšyt rubus. 
Verkė medeliai, 
Nuleido rankas.

viešpatauti visokiai sukty
bei. Užtat patįs žmonės tu r 
apsižiūrėti, kur jie kreipia 

reikalais. 
Medikas.

suko laiško-skundo ant A 
merikos socialistų.

Kaip žinoma, tame laiške 
dig. V. Kapsukas tai]) per- 

jog dorybių 
pilni Škotijos socialistai, 
galėjo suprasti kad —

1) Amerikos Soc. judėji
me viešpatauja dolerio dva-

Delei V. Kapsuko 
kaltinimų.

Giria paniurus, 
Nusiminusi, 
Giliai dūmoja. 
Išmaitinusi 
Govėda žvėrių 
Ir čiulbuonėlių 
Besidžiaugiančių 
Nuo balso kurių 
Gaude tankynė 
Besipųošianti.

Su šviesos spinduliais, jūs 
mieli draugai, žengėt miglo
tu tamsumynu, ir vedėt be 
Baimės varguolius skaitliir

KOVOTOJAMS Už 
LAISVĘ. 

(Eilės prozoje).

Butų ištrukęs, 
Nirto, kvatojo, 
Verpetais vėlės, 
Tai vėl j erdvę 
Veržėsi, kėlės’.

žemutis Svyruoklis

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Aypnoe

*. . \ V, f *

Žemiau paminėtas gyduoles galim 
apturėti per pačtą: 
Nuo Reumatizmo .. 
Kraujo Valytojas .. 
Vidurių Reguliatorius
Trojanka ............ 25c., 50c ir $1.0(

Ir visokias kitokias gyduoles nu. 
visokių ligų, kurios čia dar nepamink 
tos, galima* gauti per pačtą.

ą> <$> <$> •$> <tį> <$><& <į • $> <į> '$> '§> & <^>

KUN. KEMĖŠIS KALBA
APIE KOOPERACIJOS 

REIKALUS.

Telephone 595 Greenpoint.

Daktaras J. MISEVIČf
Specialistas širdie* ir 

Plaučių ligų.
8—10 ryte
12—2 po p'“t 
6—8 vakare.

270 BERRY STREET
BROOKLYN, N. Y.

KIEKVIENAS GALI BŪTI 
EOTOGRA1-TSTU.

Kątik išėjo iš spau- 
1 dos pirma lietuvių k 1- 
| boj k yga, iš kurios 
I kiekvienas gali lengvai 
[ išmokti fotografystės 
1 amato. Prisiųskite $1, 

o gausite šitų knygą.
Siuntimų apmokame, 

adresuokite:
END PHOTO CO. 

Selkirk Avenue 
Man., Canada.

knygų u/. oUc. 
dar prisius už 
knygų už 50c. 
gaus knygų už 25c. 
“Kovą” $2.00, 
kas prisius už 
knygų už 35c 
25 centus. 1 
Gadynę 
gaus 

Todėl
raščius per mane

Nesibijo jot pasaulio siau
būnų, nesibijojot valdiškų 
šnipų, nesibijojot nei sakyk
lų keikūnų.

Pasiėmė rankose raudo
nus vėlukus, maršavol 
paeiliui prie surūkusių dirb 
tuvių, kur dirbo varguoliu 
turtuoliams aksomus - šil
kus.

Žingsnis po 
traukėt pirmyn 
varguolius j minia

Ant 21
Akmens

Gelžkelio laik
rodis, š rūbeliu 
užsukamas, vy
riško didumo, 
rašytais d u bei - 
tavais viršaia, 
ant 20 metų 
apauksuotas.

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

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

LIETUVIU BENAS.
Pranešame visoms lietuvių draugi 

joms, kad Brooklyn© Lietuvių Muzi
kantų unija sutaiso kuogražiaųsią be 
ną ir orkestrą už prieinamiausią kai
ną, del teatrų, koncertų, balių, pik
nikų, veselijų ir dėl Šiaip pasilinks
minimų. Atkreipiame atydą, 
samdydami L. M. Unijos muzikantus 
reikalautumėt unijos kortų,* 
yra išduotos kiekveinam piln 
riui. Kurie ne unijistai 
minėtos kortos 
kantų kreipkitės šiuo adresu 
Unijos ofisas: 
Brooklyn, N. Y.

L. Muzikantų un: 
repeticijos aUitenr

395 Broadway, 
So. Boston, Mass.
Atdarė mokslo metus ir 
mokina dainavimo, kompo
zicijos ir visų klassišky in
strumentų. Inkorporuota 
1915 m. ir duoda baignsiem 
mokslą paliudijimus.

Direktorius
M. PETRAUSKAS.

Tamsus beržynas, 
Užžavėjantis, 
Ne tas paliko. 
Varnas krankiantis, 
Piktai žvelgdamas 
Iš erdvės augštosios, 
Pats savyj mislija: 
Skaisčiojoj vasaroj 
Buvo čia mylima 
Jo vieta atilsio, 
Kvapsniais pakvipusi, 
Grožybėm išpuošta, 
O dabar tai]) tyku, 
Kai]) tamsu, nejauku! 
Ir sparnais suplasnojęs 
Nuskrido tolyn.

Pakris- f 
f V; .U'

vingus pri- 
Imam ks- ifeA , 
negražiau- 
šiai ir ri- 

■ados 
teisingą 

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

BROOKLYN, N. Y.
Telephone Greenpoint 5311.

2) Prakalbos pavirtusios 
biznio šaltiniu;

3) Klausimas “ar geria” 
čia pavirto pirmaeiliu klau
simu ;

4) Jį, draugą Kapsuką, 
rokai]) pasitiko — be auto
mobilių ir be pusfrakių.

Kad suminkštinus tuos 
prokuratoriškus kaltinimus, 
drg. V. Kapsukas, laiško pa- 
l aigoje, paleidžia šiektiek 
smilkalu mums, Amerikos V 7

socialistams. *
“Naujienos” apie drg. V. 

Kapsuko laišką, rašo:
“Reikia pasakyt kad 

šitas d. Kapsuko pasa
kojimas apie Amerikos 
socialistus daro nelabai 
gerą įspūdį. Jisai dau
giau pritiktų kokiam 
“pryčeriui”, negu socia
listui. Juk visai yra ne
tiesa, kad Amerikos so
cialistai taip jau intikė- 
ję į dolerį ir taip mėg
sta alų, kaip Kapsukas 
pasakoja. Kas dėl blai
vumo, tai jie, tuo žvilg
sniu, apskritai imam? 
stovi augščiau už kitų 
sriovių žmones, ir vei
kiausiai ne žemiau už 
Europos ir net tos pa
čios pagirtosios Rusijos 
aorfalistus. “Dolerio ga-

žingsnio vis
■ irAlauginol 

galingą, 
iš kur pasigirdo šauksmai: 
“Dykaduoniai šalin !•”

Ir štai jau varguolių dar
bo lindinyčia, prie kurios 
vartų jūs, broliai, sustojot, 
ir sveikinot savo, draugus, 
dirbančius kankinyčioj. Su
vieniję balsus sušukot 
griausmingai:

Prie ginklo, pavergtos mi
nios! Laik’s pančiai nuo 
rankų nutraukt. Jau laikas 
nutremti tironus; jie drasko 
y t liūtai, mūs brolius.

Stokim i milžiną buri var
guoliai, ir stiprinkim jiegas 
]»i ieš pasaulio valdonus. Su 
raudonais vėlokais ranko
se traukini drąsiai priekin, 
priekin, priekin!

S. Pašulnietis..

\ LAISVO J'll
l SAKYKLA I

<2**9 «***•

| Akušerkaį 
£ Oabaigutu kut 84 Womans 'AeiUcaf k 
" College, Ualtlmore Md S
£ FtiKckniintral atlieka aave darot, psfj @ 
• .gimdymo, taipgi nuteikia ^kokias rod k. ij W 

ęagelbą tnva'rJose motoru ligose J

»F. Stropiene,,‘“X?t. | 
$ SO BOSTOV. MASS B

Kalbant apie alaus varto
jimą* mes turime pasakyti. 
l*ad Amerikos socialistų ju- 
uėjin/e nedaugiausia tėra to
kių (įorininkų kuine savo iš
minti semia aiskrymo stik
le. Kairioji musų partijos 
siiovė, atstovaujama “Nev\ 
Yorker Volkszeitung” ir 
latvių “Strahdk.” labai ske
ptiškai žiūri į blaivybės mu- 
karius.

Mes pasakysime taip: 
musų Sąjungoje yra blaivi 
ninku ir yra jų nemažiau, 
kai]) toj giriamoj Rusijoj 
arba net Škotijoj; musų Są- 
ji ngoj yra ii’ geriančių 
(b augų ir jų yra nedaugiau, 
negu toj šlovinamoj Rusi
joj ir Škotijoj.

Mūsų sąjungiečiai pra
deda rengti blaivias pramo
gas ir nieks tam nesiprie
šina. Pats gyvenimas yra 
geriausias mokytojas , o ne 
tuščios filipikos.

Apie dolerio garbinimą 
męs pasakysime draugui 
K apsukui: nesi garsinkite 
perdaug Europos “cnato- 
mis”, kad mums neprisieitų 
plačiau pakalbėti apie jos 
“neenatas”.

Musų judėjimas Ameriko
je davė tokius auksinius ide
alistus, kai]) E. Debs, Lee, 
Spargo ir kitus, o jeigu mu
su judėjime esama ir karje* 
r’stų, tai juk tų karjeristų 
gal dar ir daugiau yra Lie 
tuvos socialistų judėjime. 
Nagi, kame dabai’ ta pagar
sėjusi Anti’osios dūmos Lie
tuvos S. D. Partijos atstovų 
kuopa— kur Stašinskis, Po- 
vylius, K u mėlis, kur Kuz
mos, kur pagalinus to pa
ties drg. Kapsuko tai]) iš
garbintas A. Janulaitis?

Kaip gaila, kad svetimose 
akyse ii* mažniekis matoma, 
o savo ar savųjų akyse ma
toma tik pasišventimo ug
nis.

Visi juk męs gerai žinome 
— ii’ Amerikoj yra blogų ir 
gerų socialistų, ir Europoj 
yra gerų ir blogų socialistų.

Kas link ėmimo atlygini
mo už prakalbas, mes galim 
suramint drg. V. Kapsuką: 
pas mus Amerikoj yra ir 
t)kių kalbėtojų, kurie ne 
tik atlyginimo neima, bet 
dar peršasi į kalbėtojus, kad 
tik juos kas imtų ir savo 
kaštais važiuoja. Tačiaus 
publika kratosi tokios rų- 
šies “pasišventėlių.”

Gerai atliekąs savo prie
dermę kalbėtojas ramia są-

naiviškai. Socialistai 
žinoma, nenori būt pa 
našus i “soloveišius” ar
ba į “tėvą kapuciną” 
bet yra faktas, kad jie'mas). Kodėlgi tad negauti 
ir darbu ir gyvenimu atlyginimo? 
nemažai pasišvenčia. 
Juk ne be reikalo iš 
socialistų eilių nuolatos 
bėga lepesnieji gaivalai 
pas klerikalus ii* tauti 
ninkus .tikėdamiesi te
nai rasti daugiau dole
rių ir kitokių gėrybių.

Skirtumas, kuris yra 
tarpe Europos ir Ame
rikos socialistų, išsiaiš 
kiną sąlygų skirtumu. 
Bet yra klaida manyti, 
kad Amerikos sąlygos 
prielankesnės socialistų 
veikimui* negu Euro
pos. Pats Kapsukas sa
ko, kad ir jisai bijąsis 
čia netekti tų dorybių, 
kurias jisai atsivežė iš 
anapus vandenyno. O 
Amerikos socialistai to^ 
baimės neturi — bent 
tie, kurie socializmą 
mato ne vien susilaiky
me nuo alaus ir prakiu
rusiose švarko alkūni

ne] )e rd a ilgiau 
pirm prade 
pasakė jotim 
stoviu už au 

nepaisant ai’ ji:

man daugelyj atveju; jie 
negali išduoti oficialių pa
liudijimų ir 11. Žinoma, įsta
tymai duoda ir jiems šio
kias tokias privilegijas, bet 
blogumas tame, kad vienus 
ligonius jie sulaiko niu? ėji
mo pas tikrą daktarą 
atkalliin ė j i m a i s - k i tu s 
“gydymu”.

Skaitytojai žino, 
tamsios bobelės mokina ligo
nius: “Ką tu čia eisi pas 
daktarą... Nukeliauk į Kai 
variją, padaryk prižadus 
prie šv. Jurgio koplyčios ir 
išgysi.” Kitos pataria da 
geriau: ką nors biauriausį 
pasaulyj išgert, suvalgyt ar 
pritverk Daugelis netikrųjų 
daktarų elgiasi irgi panašiai 
stabdydami ligonius nuo ti
kro gydymosi pas ligas ii’ 
gydymą žinančius medicinos 
daktarus. Visokie šaldros, 
lengvos duonos j ieškanti ir 
mokintis tingianti, gauna 

jų diplomus ir tam tikrų mo- 
pasa

lus, nieko pamatingo neiš
mokina, o paskui renka pi
nigus ir daro blogą ligo
niams. Bloga, kad Suvieny 
tu Valstijų Įstatymai taip 
u.ažai rūpinasi žmonių svei-

Kapsukas taip 
įsivaizdina gana Į Kad atsakaričiai prisirengt 

prie prakalbos, reikia mo
kintis, reikia skaityti. Tai 
ima laiko, ima ir pinigus 
(knygų, magazinų pirki-

medicinos daktarus. Nuo no 
rinčiųjų įstot į medicinos*jiems gydant ligonis mirtų

reikalauja jokio prisirengi
mo į jas įstojant ir į kelias 
savaites, mėnesius ar metus 
išduoda diplomus.

Tiesa, tokiem “daktaram” 
yra uždrausta daryt opera
cijas, tarnaut prie gimdymo, 

Publika iki šiol žinojo e-'iašyt receptus, vartot (Įau
gant tikrais gydytojais tik gelį metodų, kurias medici

nos daktarai vartoja, jeigu

vis dar tarpe mus > 'IJ J 
> ra daug vergų, 
kurie yra atstu
miami nuo savo darbo bcširdčs 
verg inistrės-LIGOS.

) ra labai lengva išvengti ma
ži; kliūčių išaugant j dideles, 
jciuu urnai atida ant to atkrei
piama. Ir tas yra jūsų pareiga 
link paties savęs ir savo šei
mynos tai vis atlikti.

Nuo skaudėjimo pilvo ir žar
nų, kaipo plovimas skaudžian- 
čios gerklės mtraukimui į save 
apmalšinimui dusulio, ^juo gal
vos ir ausų skaudėjimo; ect.

SOROL. 
apsireiškia esąs iš geriausių na
minių gyduolių, esančių ant 
pardavimo—25c. už. bonkutę, 

\u<> Ueuin.itiz.tno, Pailupm, Nenrall-
gijos. I’. is š.iuh mo, \|<.šhil>iino, pautu- 
skali.lėiinio. D.cglitl ir Skaii'lfjliHO Km- 
(inė’i. .1 1 i: n>:<> visokiu kitu fuiua- 
tišku ligi;, naudoki

PAIN-EXPELLER, 
kaipo s<i;;j ir uztikėtiną draugu Šeimy
nos pi r puse šin tmevio. Tik 25c. ir 
ėoi- iMhknte; galima gauti visose ap
tiek. se arba pas pati fabrikanta—

F. AD. RICHTER & Čfe. 
74—80 Washington Street, New York.

Mūsų socialistai kalbėto
jai atlieka milžinišką darbą. 
Jeigu geresnieji musų kal
bėtojai atsisakytų * p rakai 
tas sakyti, o tą laiką pa- f 
Švęstų ramiam darbui, dar
bui, nereikalaujančiam ba
lade ties kelionėse, padėkim 
kad ii* straipsnių rašymui— 
jie uždirbtų daug daugiau, 
negu su prakalba. Bet vi
suomenei iš to būt skriauda. 
Gyvi ryšiai, kurie jungia *c 
minią su musų judėjimo I 
c< ntrais, nutrūktų. i

Apie pusf rakius, ir ką kitą .kviesta 
nėra reikalo kalbėt. Ne mu
su darbas pletkavojimas. Ne 
daug terasinie mūsų sociali
stuose žmonių, kurie norėtu 
būti panašus į “dievomti
kas.” Visi mes norime gra
žiau pasirėdyti ir tipas ru- 
s’ško nihilisto ne'ouvo ir ne
bus idealis socialisto tipas.

Gardnerio Lietuviu Ko- 
peracijos keli nariai suma 
ė parengti prakalbas. Ka- 
angi kooperacijos susirin

kimas apie tai nieko neta
rė, todėl kalbėtojumi pa 

kun. Kemėšis. Žino- 
■liių susi rinke 

u šiai. Kemėšis 
siaut kalbėti

. Į patarlę: 
• į to ritėtą 

I teisingas ar ne.” Kalbėda
mas gi apie kooperacijas,

■ kloste tokias svajones, ku
rios svajonėmis pasilieka ir 
tuojau išnyksta. Pavyzdžiui,

■ norėdamas kooperacijas ide
alizuoti, sako: “Ačiū gir
tuoklystei ir tamsybei, mes 
nesu tvarkome kooperacijos 
pamatų.”

Vadinas, kalbėtojas, sau 
kaili peria. Kas gi iki šiol 
žmoniją tamsybėj laikė, 
kad ne kunigai?

Toliaus kalbėtojas savo 
svajones mėgina paremti 
rimtesniais faktais, bet ir 
tas nesiseka (Čia turiu ome
ny, kuomet kalbėjo apie An
glijos kooperacijas). Jeigu 
šiandie Anglijoj kooperaci
jos galingos ir labai išsiplė
toję* tai aišku, kad joms be
sitveriant nebuvo to
kių galingų trustų, kaip kad 
dabai* mes turime ii’ todėl 
galėjo plėtotis ir bujoti. An
glijos kooperacijos prkdėjo 
tvertis 72 metai atgal ir tuo 
met pramonė ir trustai dar 
nebuvo tai]) išsiplėtoję. 
Šiandien mes gyvename visi
škai kitokiose aplinkybėse 
ir jau negalime svajoti apie 
tai, kas buvo 70 metų atgal. 
Tverti kooperacijas ir ma_ 
nyti, kad konkurencijos ke
liu galima bus kovoti su da
bartiniais trūstais, vaikiš
kos svajonės. Vienok kalbė
tojas tvitrino, būk esą gali- 
n a kooperacijas tveriant 
kovoti su kapitalizmo siste
ma ii’ tuomet nereikėsią jo
kios revoliucijos.

Kalbėtojas tvirtina, būk 
kooperatizmas esąs geresnis 
ir už socializmą. Pav., kal
bėtojas sako: “Tuomet 
kiekvienas dirbs su noru, 
nes žinos, kad dėl savęs dir
ba. Prie socializmo bus įve
sta priežiūra ir tokiu būdu 
negalės skaitytis laisvu 
žmonių darbu.”

Ką kalbėtojas tokiu savo 
išsireiškimu norėjo pasaky
ti, sunku suprasti ir vargiai 
jis pats pagalvojo apie ką 
kalba. Jeigu socializmo tvar
koj žmonės dirbs ne sau, tai 
kai]) jie gali dirbti sau koo
peracijose ?

Jeigu manote, kad koope
ratyve tvarka geresnė, nes 
žmonės taps egojistais 
stengsis geriau dirbti- 
kodėl nenurodėt, kai]) 
met galės visas pasaulis 
dytis?

Kalbėtojas rėmėsi neva 
prof.. Žyd teorija, bet ar re
miantis ta teorija galima 
panaikinti darbininkų iš
naudojimą? Pasirodo, kad 
teorijos pasilieka teorijomis 
ir gyveniman jų negalima į- 
vykdinti.

M. J. Vaitiekus. 
GarcĮner, Mass.

PERSKAITYK!
Kiekv'enas naw- 
jas Bk&itytojaa, 

S kuris užsiralys 
pas mane “Laia- 
vę” ant metų ir 

užsimokės $2.50, 
ta., gaus rfaraai 
knygų vertia 
1 dolerio arba 
“Kardą” ant ma- 

y tų. Senas skai-
f tytojas, kuris at

naujins, gaas 
Kas i S neskaitančių 

“Keleivį” $1.50, gaus 
., senas skaitytojas 

;. Kas prisius ui 
gaus knygų už 75c.; 
'Kardą” $1.00,tas gaus 

senas skaitytojas ui 
Kas užsirašys “Naujųjų 

kaina metams $1.50, tas 
knygų už 50c.

visi u žsirašykit tuos laik- 
>. Tiek pat mokėda* 

m i gausite gerų knygų pasiskaity
mui. Būtinai pasakyk apie tai sa
vo draugui ir pažįstamu!. Knygas 
duosiu tik “Laisvės” laidos.

Pinigus siųskit šiuo adresu:

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

kolegijos mokslo, o tūlo 
mokyklos tepriima tik to
kius, kurie yra kolegijas už
baigę. Tiesa, kiek seniau 
tik high schoolės užteko ir 
buvo net tokių suktybių, 
kad tūli be jokio mokslo 
diplomus įgyjo. Dabar tokie 
dalykai yra pilnai išnykę.

Tie žmonės, kurie žino, 
kas mokinama high schoolo
se ir ko mokinis išmoksta, 
kol jis gauna diplomą ir 
kiek da jis išmoksta metus 
ar dvejus būdamas kolegi
joj, gali suprasti, jog į me
dicinos mokyklas stojantieji 
studentai yra gerai prisi
rengę sekti ii’ su Į) rasti to
lesnį mokslą. Be tokio pri- 
rengimo augštesni mokslai 
negali būt sekami ir pama
tiniai suprasti. Be to, medi
cinos daktarai yra lankę 
medicinos mokyklą per 4 
ištisus metus ir daugelis j 
da ligonbutyj tarnavę metus kyklų, kurios, tiesą 
ar daugiau. Ir po šitokio pri- ik 
sirengimo da pasitaiko dak
tarams daug klaidų padary
ti. Da jie priversti po ilgą 
laiką specializuoties toj sce
noj, kurią nori gerai žinoti, 
ir gerą darbą joje atlikti.

Apart medicinos daktarų, 
vis didesnis skaitlius apgar
sinimų ii- iškabų matosi su 
prierašu “Dr.” arba tiesiog si savo sveikato 
sakoma “daktaras”. Kokis 
nors optometristas, kuris be 
jokio pradinio mokslo, be 
jokio žinojimo žmogaus kūr 
no sudėjimo, veikimo ir ligų 
garsinasi daktaru ir da 
akių specialistu. Neseniai 
vienas optometrijos studen
tas net medicinos daktarus 
išpeikė ir nurodė, jog jo atsiliepti dėlei drg. V. Kap 
mokslas viską apie akis žino 
nors optometristas tankiau
siai akinius priskiria ir jais 
nori akis pataisyti, nors jo
se tumorai augtų, kerotitis,Įstatė dalykus 
džiova ar kokia kita liga bu
tų, nes jis apie tas ligas ne
žino arba mažai žino- o jo 
dalykų yra parduot akinius.

i Net žmogui su sveikom a- 
kim jis pritaikys ii- parduos 
akinius. Illinois valstijoj, 
turbūt, kaip ir kitose netoli 
bile kurpius gali užsiregis
truoti optometristu ir įsta
tymai jam nedraudžia pa
dėt “Dr.” prieš jo pravardę.

Atsirado visokių chiro- 
pratų, nephropatų’ osteopa- 
tų, naturapatų ir kitokių 
neva gydytojų. Vieni jų 
da nors savo šakos vardą 
padeda, o kiti tiesiog deda 
“Dr.” ir nežinanti ligoniai 
lieka apgauti. Vieni tokių 
gydytojų gydo įkalbėjimais, 
kiti pačiupinėjimais, treti 
visas ligas atranda nuo kau
lų paeinant, kiti nuo nervų, 
treti nuo dievo valios. Net 
atsiranda tokie, kaip “Chri
stian Science”, kurie tvirti
na, kad žmogus tik turi įti
kėt, jog jis neserga, nors 
ir kažin kaip sirgtų, ir 
jis liks sveikas.
Pas lietuvius tokių “gydy

tojų’ ’pirma nebuvo- bet 
dabar jau yra gerokas 

. skaitlius ir jis vis auga, 
'iii “daktarai” net į tautie

čių ir klerikalų politiką su
kasi, prakalbas jiems sako, 

. kad tik kaip prisiplakus 
AfiripĮ publikos. Tiesa, tūli 
wiKdakterai0 ir diplomus

kad

kurios 
am na- 

tie neturi 
Reikalaudami muzi- 

L. M.
73 GRAND ST, 

praktflroc M
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įduoda patarimus, kaip apsr

pasakė:

KIAUŠINIAI, KIAUŠI- i puikiausiose grožybėse, norslb’ olybę.

gy.

(aram valia butų legališkai

mi-

inėti tą klau- tkll’bininkų balsas da persil
di

liausia, kokia dešimts

20 d. spalių, Tautiškame 
Name, buvo prakalbos Liet.

jų valdžia užgintų spe 
liantams gabenti miltus

479 GRAND ST., 
arti Union avejiue.

BROOKLYN, N. Y.

SMARkUS CHICAGIETIS.
Ponia Stone iš' Chicago?, 

apskundė savo vyrą, kad ją

fu n d a me n tai i ai u ž t i k r i n a n- 
čio tarpe visos draugijos na
rių santaiką-meilę, lygybę ir

SLAPTA KLINIKA.
Brooklyno policijai

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

$ 652.316.39 
$ 815.515.04 
$1.011.017.68 
$1.137.131.85

LIONO VYRŲ, 
u Bartell i rašo

Jeigu norite s-i .sti pinigus i Rusiją arba j užimtą voki<Č>ais Lietuvą 
savo giminėms ar pažystamiems, arba taupinimui j Rūsi o valdiškas 
bankas, siuskite visuomet per BOSAK STATE BANKĄ. Atminkite, 
kad už $33.00 galite nusiyti 100 rublių, kuriuos taip sunku uždirbti 
Lietuvoje. *

Laivakortes parduodame ant visŲ geriausiy linijų sulyg kompanijos 
prekes. Klauskite informacijų. Patarimus suteikiame dykai.

BANKAS turi didelį lietuvišką skyrių.

Ponas .Stone’ žymus mu
zikantas, pasakė teisme, kad 
už ė

UŽTVIRTINTAS IR LAIKOMAS PO PPII.ŽU RA BANKINIO SKYRIAUS 
PENN.M I \ ANfJOS VALSTIJOJ.

Amerikos šaldyklose pa
dėta 1,716,000 kiaušinių.

Už tai jie taip ir bran-

telephone Greenpoint 5231.
The Lithuanian Semi-Wecklr

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

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

perimento tikslais. Klinikos 
adresą laikom slaptybėje.”

B r o wn svi lie da u gi au s i a
gyvena žydai ir italai.

KARALIENĖ ŠLUOJA 
GRINDIS.

tasis New Yorko cenzorius, 
atsilankė į “The Masses” 
(mėnesinis laikraštis) ofisą 
ir konfiskavo visus to ma* 
gazino numerius už rugsėjo

Pėtnyčiomis.
Brooklyn, N. Y.

Kooperatyviška 
183 Roebling St., 
Pirmininkas Ch.

BOSĄ K STATE BANK
434 Lackawanna Avenue, Scranton, Pa.

Ta klinika randasi Brown
sville.

teisybės
ha stipriausia kapitalistiška, 
valdžia. Prieš teisybę dreba |

S V A RBU KIEK VIE NAM
ŽINOTI.

Žinokit, kad daugiausia galvos skau
dėjimas paeina nuo akių. Vieninte
li vaistai, tai yra moksliškai pritaikin
ti akiniai.

J)r. H. A. Medoff’as atsidavęs tam 
tikslui ir savo atsidavimu kiekvienam

ŠALIN FORELIO “LY
TIES KLAUSIMAS!”

į gus, liko darbininkų klesai,; 
iš tai Teisybe! Teisybė išblaš- 

;ko visus kapitalizmo “ n

Pres. Chas. Lutkus, Secretary A. 
Jarevičius, Treasurer V. Paukštys, 
Fditor L. Pruseika, Ass’t editor V. , 
^aukštys.

Yearly subscription rates: in U.S. 
it.50, to foreign countries $3.50.

TARPE GASPAD1NIŲ. . Klausimas.”
Chicagos gaspadinės dide- į Vienam iš redaktorių^ po* 

kame mass mitinge pareika- nas cenzorius pasakė: “It 
- — - ______ /j -

už sodo-

-

Valaphana Groanpoint 5231.

B®® MOTERIMS NAUJIENOS
LAISVE

’nauda: viena neliks senmer
gių, antra — dąsidės naujo 
kraujo, kurio taip 
Francuzų tautai.

Vadinasi, agituoja užEina du sykiu savaitėj 
Utaminkais ir 

lit Roebling St., 
Laidžia Lietuvių 
•pandos Bendrovė, 
Brooklyn, N. Y. 
Liutkus, Sekretorius A. Jurevičius, 
Kaaierius V. Paukštys, Redaktorius 
L. Pruseika, pagelbininkas red. V. 
Paukštys.

Prenumerata metams: Amerikoje— j
>2.50, Kanadoje ir uzrubežiuose — ln,>Qpiri: ('Inenodinoc 98.50; pusei metų Amerikoje $1.25, UZSlCni. t ulspdGinc.. 
Kanadoje ir užrubežiuose—$1.75. 1—1 A--------

Apgarsinimų kainos ant užklausi

lavo, kad Suvienytų Vaisti- advokates sodomy (toj kny- nušąS jr kankinąs.

; sakė, i Oi tie cenzoriai, tie cen- 
kad Amerikai gręsia badas, zoriai! Koks tai neišmin- 
jeigu nebus užginta gabenti tmgas “narodas.” 
maisto produktus Europon, j -------------

New Yorko gaspadinės' 
socialistės įsteigė draugiją,1 
kuri sistematiškai ves pro- giapjūtė dabar! Policmanai 
pagandą, kad patsai miestas laksto, kai]) padūkę, o čia 
j*.-teigtų pieno supirkimo a- jau, jųjų panosėje kur tai, 
genturą ir pieno sandėlius įsteigta slapta klinika, kur

TARNAITĖS ORGA
NIZUOJASI.

Bostono tarnaitės rengia* 
s', organizuoties į Servant 
Girls Union. Tokia unija jau 
gyvuoja Pittsfield, Mass.

Reikalaujama 10 valandų

Progresisčių organas 
“Moterų Balsas prisidėjo 
prie socialistų laikraščių 
Sandoros.

Progresisčių pareng
tame vakare, lošiant “Du 
Broliu”, susirinko 900 žmo
nių. Pelno liks apie $200.00.

Progresisčių Suvažia
vimas nutarė nesteigt pašel- 
pinio skyriaus.

Progresisčių Suvažia*! 
vimas priėmė simpatijos 
rezoliuciją dėl “Laisvės".’ 
Musų laikraščio redaktorius' 
dėkavojo Suvažiavimui už 
simpatijos išreiškimą ir ža
dėjo nesigailėti vietos savo 
laikrašty Progresyvio Susi
vienijimo reikalams ginti.

Sufragistės labai 
šnairavo į “Vien. Liet.”, ku
ri apie taip svarbų musų 
gyvenime faktą, kaip L. M. 
F. S. Suvažiavimas, tik tri
mis eilutėmis paminėjo.

Brooklyno tautinin
kams ir klerikalams nei į 
galvą neatėjo mintis atsiųsti 
savo korespondentus į L.M. 
PS. Suvažiavimą. Užtat 
P.rooklynas visai užmiršo a* 
pie tautininkų Sandoros su
važiavimą.

NEW YORKO PAVIETO 
DAKTARŲ SUSIRINKI 

ME.
Katalikiški ir protestonišk’ 
daktarai turėjo didelio var
go. Daktarų draugijoje vis 
(langiau randasi tokių narių-

KAPITALISTIŠKU DORY 
BIŲ RATE.

Kad jie kur supelėtų tie 
kapitalistai su savo rekla
muojama dora.

New Yorke gyvena

sisaugoli nuo vaikų gimdy
mo., Ypač smarkiai už tai 
agituoju vienas iš garsiau
siu daktaru Jacobs. Buvo 
išrinkta net tam tikra 
komisija patyri 
simą. Didžiuma komisijos 
narių vis dar stoja už 1142 
straipsnį bausmių kodekso, 
draudžianti informacijų pla
tinimą.

Paskutiniame susirinkimo 
išrinko naują komisiją.

tik 28 metai.
Anądien teisme buvo 

vorso” byla. Tyson išgyveno 
su. savo pačia tik šešias die
nas ir pareikalavo persisky
rimo. Tiktai šešias dienas’

O tai jau ne pirmas sy 
kis. Tai jau trečias iš eiles 
kartas, kai]) jisai “divorsuo- 
jasi”.

Kiek sykių jisai ims di-
vorsą ,kas begali žinoti. Vei-1 Ta dalis kliuvo buvusiai 

sy- Serbijos karalienei’ Natalijai 
savo laiku garsiai koketei.

jos Dabar jinai randasi PraTyson žinomas 
rekorduose kaipo nepapra- ncijos mieste Bordo ir vie- 
stas automobilistas. Jau'name karės ligonbuty šluoja 
daug sykių jo automobilis j grindis, 
suvažinėjo nekaltų žmonių. Į-------------

Kasžin ar kaltins kunigai FRANCIJO.I REIKIA 
tą Tysoną “laisvoje meilė
je?”

Juk jisai ne socialistas... “New York American
Paryžiaus:

Kur gaus merginos kava
lierių, kada pasibaigs ka-

Jonh Summer, nepašauk-11 ė? Tuo klausimu visuome
nė susirūpinusi.

Vienas parlamento narys 
nori įstatymo, kad kiekvie
nas svetimtautis, kuris ap 
sipačiuos Francijoj, eo ipso 
pastos Francijos piliečiu.

Tas parlamentarijus ma- 
• bins Forelio knyga “Lytie) no, kad tai dubeltava bus

PUBLIŠKAS MOTERŲ 
PLAKIMAS RYK

ŠTĖMIS.
Garsusis Anglijos filoso

fas Herbert Spencer rašo:
Septynioliktarrie šimtme

ty]’ Anglijoj dar plakė mo
teris rykštėmis. Net apšvie
sti vvrai nesidrovėdavo da
lyvauti plakimo ceremonijo- 
se. Ypač pagarsėjęs buvo' mėnesį. Mat, ten buvo pa- 
Bridewell, kaipo moterų'garsinta garsioji profeso- 
plakimo vieta.

Brooklyne bus perstatyta labai žingeidus 
veikalas. Tas veikalas yra vienas iš di
džiausių; iš pirmųjų Rusijos revoliucijos 
žingsnių. Stato scenon L.S.S. II kuopos 

Aktoriai. Rengia: n

L S S. IV RAJONAS NAUDAI 
ŽURN. “NAUJOJI GADYNE”
Perstatymas prasidės lygiai 8 v. vakare. 
Tikietų kainos nėra taip labai aukštos: 

25c , 35c., 50c, 75c., $1.00 
Jikietus išanksto galima gauti pas L.S.S.

IV Rajono kuopų narius.

TEATRAS!TEATRAS!

Arba Užmušimas Caro Aleksandro Antrojo
Tragedija trijuose aktuose keturiuose atidengimuose.

Lošime dalyvauja apie 40 aktorių.

Bet deja, proletarijatas 
dar nesudaro vieno galingo 
kūno. Da nepažįsta tą, kas 
jų rankose yra. O kapitali
zmo dievaičiai deda didžiau
sias spėkas^ kad proletaria
te nariai nesusieitų į vieną 
stiprią bendriją ir nepaimtų 
ginklą teisybės. Todėl kapi
talistiškoji sistema/ kiek 
galint, stengiasi darbinin
kiškąją klesą palaikyti de
zorganizacijoj. Ji žino, kad

>0 metų moteris valdys reorganizuotas darbininkas 
Ameriką. Moterįs — sakė tai įrankis bespėkis. 
tasai nabagas, nori viską 
]>aimt Į savo rankas. Moterų 
organizacijos drūtesnės ir 
už masonų organizacijas.

Jeigu darbininkas jaučia
si esąs žmogumi lygiu tam, 
kuris jį išnaudojo, jis pri-! 
valo jieškoti būdų išsiliusuo-Į 
t nuo išnaudojimo ateityje.! 

: Darbininkas, visų pirma' 
j privalo prisidėti prie darbi-. 
• ninkiškos organizacijos, ku I 
ri gina jo reikalus.

Iš darbininkiškų organi
zacijų viena iš didžiausių

Balsas
• Girion

Kimmet giria ūžia- gau-i Li'saulyj yra vienintelė sė
džia kuomet tūkstančiai Ralistų Partija. Socialistų 

ipaukštobų linksmas dainas I organizacijos _ principai ve- 
įdainuoja, tartum, pasaulis i da prie galutinos klesų per- 
atsimaino. Bet ne! Balsas .galės, iki atsiekimo tikslo, 

■dejavimo vis veržias iš kru
tinės ir dūsuoja be sustoji
mo. Nors gamta pasinuošia

sskamba orkestrą meiliau
sios muzikos, bet balso pa* 
vergtosios liaudies nei gam
tos chorai nenumalšina. 
Gamtos meliodijos sustoja, 
aksominiai rūbai nukrinta 
nuo augmenų ir viskas, ro
dos, ilsis, laukia ir žino, kad 
ateis laikas vėl atbusti, pa
sipuošti naujais rūbais.

Darbininku balsas neran
da poilsio, jis šaukia nuo 
pat ryto iki vakaro; mat,

Kiekvienas darbininkas, 
kuris nėra darbininkiškos 
organizacijos nariu, greitu 
laiku privalo prisidėti prie 
Socialistų Partijos, prie Lie
tuvių Socialistų Sąjungos 
Amerikoj.

Kiekvienas darbininkas, 
rodos, privalo suprasti, kaip 
ant jo atsiliepia jo paties 
gyvenimas. Tai]) vadina
moji “American Prosperity*’ 
(Amerikos gerbūvis) žydė- 

pnas. Ir kur nežvelgsime 
j nuo rytų iki vakarų, nuo 
pietų iki žiemių, visur tas 
pats šauksmas: “Liuosybės- 
liuosybės!” Bet liuosybę turi 
suspaudęs ir drūčiai laiko 
kapitalizmo dievaitis, kad ji 
nepatektų į pavergtosios 
liaudies rankas. Kur ne
žvelgsime į darbininkų gy
venimą, visur sutiksime pir
miausią svečią: vaitojimą, 
ašaras, kraują ir mirtį. Ki
tokio išėjimo darbininkų 
klesai nėra..

gerybiii neapskaitliuojamų. 
Bet kurgi tas darbininku 
gerbūvis ? Kuomi gi mes ga
lime pasidžiaugti ar pasigė 
rėti? Kuomi gi darbininkui 
ši;’ gerbūvio metas atsižym: 
r.uo paprasto gyvenimo? Ai 
pagalinus, darbininkas jau
čia tą “prosperity”?

Tai]), darbininkai siu^-o 
ta gerbūvi- “prosperity”, jie 
žino kur tas viskas nyksta, 
ne žino tiek, kad, tuom tar
pu, gavo užmokesti padidin
ti ant 10 nuošimčių, o pra* 

Kapitalizmo rankose vis- gyvenimas pabrango ant 50 
kas, Jcą tik darbininkas pa- nuošimčių.

j gamina ir kapitalizmas dar- — Duok tu man $50. o aš 
MI- bininką gali valdyti. Bet tau duosiu $10! Na, ir kuris 

viens dalykas, ir labai bran- l urį nuskriausime?
Ir štai kodėl darbininkas 

mivalo būti organizuotu, 
šven- privalo kovoti už savo būvį, 

tas” norus ir pasilieka sau I Jeigu da nesi, tai būk na-' 
nepaperkamąjį turtą. Prieš ’ riuLietuvių Socialistų Są- 

’ “ > veidą dre- į jungos Ameriko j nuo šios 
Raudonos Savaitės!

D. P. Pilka.
pasaulio galiūnai, karūnuo
tomis galvomis. Prieš tei
sybę nėra pasipriešinimo. 
Teisybė viską apveikia ir 
teisybė šiandien proletari ja-į Liaudies Mokyklos. Kalbėjo

- ta rankose. L. Pruseika

rinko neperdau giausiai. Kai- dnjoj, kaip jos progresavo 
bėtojas aiškino mokyklų is- ir kokios randasi dabar A- 
toriją, nurodinėjo kokios' merikoj. Žmonės atydžiai 
mokyklos buvo senovėj klausėsi ir likosi pilnai už- 
Graikijoj, Ryme, Aleksam !ganėdinti.

suteikė geriausią pagelbą. Malonėkit 
atsilankyti ir persitikrinti. Akių ofi
sas randas jo aptiekoje.

DR. II. MEDOFF
Akinių specialistas

ir Aptiekorius.
500 GRAND STREET, 

Rampas Union Ave., Brooklyn, N. Y.
Patarimą suteikiu už dyka. Aki

niai prisirašo jeigu būtinai yra rei
kalingi 1)R. H. A. MEDOFF.

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

BOSAK STATE1 BANK nepaprastai greitu augimu kapitalo, per 
viršijo visus rel ordus ir šiandie n priskaitornas prie didžiausių l’ennsylva- 
nijos B A N K Ų .

Štai augimas padėlių (ik j.<-r septynis mėnesius:
11 d. Lapkričio (Nov.) depazitas
12 ,, Sausio (Jan.), 1916 ,,
30 ,, Kovo (March), ,, ,,
30 ,, Birželio (June) ,, •

Toks greitas ir didelis padėlių augimas aiškiai liudija, kid musų ban
kas turi gerą užsitikėjin ą tarpe depazitorių. Ir jeigu jus norite, kad jū
sų sunkiai uždirbti ir sutaupyti pinigai butų pilnai apsaugoti ir išmokėti 
jums ant kiekvieno jūsų pareikalavimo, dekite juos į BOSAK STATE 
BANKĄ.

Visi, kurie nešioja

MANHATTAN Skrybėles
yra persitikrinę, kad jos yra geriausios.

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

MANHATTAN HATS KRAUTUVIŲ
230 GRAND ST.,

arti Driggs avenue,
BROOKLYN, N. Y.

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

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

musų skrybėlės yra pa- 
daug didesnis pasirin-

las puikus veikalas bus perstatytas gra
žioje Svetainėje:

McCADDIN MEMORIAL H ALL
BERRY STREET,

tarpe So. 2-tros ir 3=čios, Brooklyn, N. Y.

28SPALIO
(October, 1916 m.)

i
l 
i

4 t 
i i

Gerbiamieji! Nuošrdžiai prašome atsilan« %
kyti kuoskaitlingiausiai. Prašome nesi-
vėlinti, nes pradžia punktuališkai 8 vak.

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

Kepa geriausią duoną iš 
Cysty r u g i n i y milty. 

[ Teipat mes kepame ge
riausius keiksus veseli- 
joms ir kitokiems poki- 
liams *,*»*.*

Tai matot, kaip elgiasi 
musu tautininkai ir kleri- v

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

AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ?

GARSAS GERIAUSIA KEPTUVE

LAISVE

n

20 d. spalių vietos LŠF
CULEBRA, PANAMA,

mes

au

ko-

neatsisakykite

Kibirkštis.

MUSKEGON, MICH.

GRAND RAPIDS, MICH.

d.

Darbštus.

Vietos tautininkai ir kle-i praneša, kad kas tai kalbė

vietos komite-
V. žemaitis.

čia 
Co.

m nue. Geistina, kad vietot 
ir anielinkių lietuviai atsi-

bet 
sunku

kad 
Bajoras 
šaukti. 
visi at- 

žydel-

klausimą.
Tik greičiau prie darbo!

Pasiskubinkite, nes trum
pas laikas!

Viet. “Liet. Dienos” kom.
rm. K. Steponaviče.

i . ........ . . vietą £>ujui ą. iačijujcio ptuiib-
įvietos ir apiehnkių lietuviai, kįna susirinkimo tikslą ir 

niTr- . taiP j liepia perstatyti nevedusias

EASTON, PA. 
Maioras uždraudė “Liet. 

Dienoj’ ’aukas rinkti.

mėn.
kuo-

P°
nariai

nes

Tame susi
rinkime bus renkamas ko
mitetas, skaitoma naujai 

s 
paėmimą

Nenuo-‘ša didžiausią naudą.
Turiu priminti, kad už

jų padėti, tuomet paaukair 
kit sušelpimui nukentėjusių 
nuo karės. . c

Gėda taip daryti!
šienpjovejas.

MERIDEN, CONN.
j Jau metai laiko, kaip 

“International Silver”

gyvavimas.
“L. S.” dr-stės sekretu.

A. Pečiulis.

į Lietuvos Sūnų 
sutverti Central!

rinkimui aukų 
Dienoj”. Žmonių

*
*

t.

MAHANOY CITY, PA. 
Svarbus pranešimas.

Gerbiami “Laisvės Sūnų” 
draugystės nariai, pranešu

Čia ir pasirodė mūsų tau- 
.t tininku ir klerikalu tėvynės nj I v . . . . 1

Klimas valo užsirašyti ant 1 d. lap-

V./-- -v. ■ ■■ '.'U'.;'
- i ; - '• '■ . "■ ' ' ’ ' * -« . L ' ■ f

nemokanciam amato 
geresnį darbą gauti. Geriau
siai dirba Ch. Parker Co.

r— — - — - --------------------------------- -----------. r.TI ■■! ! !---------------------------- ----------- - -------------------------------- - --------- j
KORESPONDENCIJOS V |
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vilties mas atidarytas ir pąts pra- • rikalai, nepasitarę su pro- 
deda jį vėsti. Tvarka tikrai gresyvėmis draugystėmis, 
kuniginė — vieni bepaliovos norėjo išgauti iš miesto val- 
kalba, o kitiems visiškai ne- džios leidimą “Liet. Dienoj* 
pavėlina. Tuo tarpu anglų aukas rinkti, bet negavo, 
laikraščiuose garsina,

siąs. Tūli delegatai parei- kalauja rinkti valdybą, bet 
kalavo pirmiau mandatus tautininkai 
pertikrinti ir įnešė išrinkti gerkle šaukia, kad jie 
komisiją mandatų pertikri- riai turi išrinkę valdybą ir 
irimui.'Kįla baisus triukš-ji esanti labai gera. Taip ir 
mas. Klerikalai pradeda nubalsuota. Paskui skaityta 
šaukti, kad jiems jokių ko- ; Wilkes Barre konferencijom

ir vyčiai viisš

12 d. spalių vietos tauti-.dirbtuvėse. Mat, ši kompa- prie jų draugystės gali visi skyrius sušaukė visų pažan-, ,
---- ----- -1-1-1—- v -1 - prigulėti. Kam taip garsin- giųjų draugysčių mitingą misijų nereikia. Triukšmas .rūtai imai. Kaip uk persxai
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Jau du metai, kaip 
tyrinėjam Panamos žemę, 
jieškodami mineralų. Ty
rinėjimai parodė, kad Čia 
labai daug įvairių mine
ralų, ypatingai aukso, si
dabro, vario ir geležies. Da
bar jau tveriasi kompanija 
ir greitu laiku atidengs auk
so kasyklas. Pasitaikė užei
ti tokių vietų, kur 50 metų 
tam atgal indijonai kasė 
auksą.

Per du mėnesiu išmie- 
ravom 95 mylias per khlnus 
ir tankiausias girias. Prisi
ėjo užeiti tokių vietų, kur 
nuo pasaulio atsiradimo dar 
nebuvo žmogus vaikščiojęs. 
Žvėrįs irgi žmogaus nelabai 
bijo.

Gyventojų labai mažai y- 
ra ir tie laukiniai, pamatę

ninkai ir klerikalai sušaukė.niia £av0 didelius užsaky- 
imus nuo Europos kariau
jančių šalių.

Darbininkai, mokanti ko
ki nors amatą- uždirba ne
blogai. Nemokantiems ama
to moka po 20 c. į valandą.

D. Stakionis.

susirinkimą išdirbimui pro
jekto “Lietuvių Dienoj” au
kas rinkti. Į susirinkimą 
kviesta visų sriovių žmonės. 
Publikos susirinko gana 
skaitlingai. Atidarius susi
rinkimą, kun. Laukaitis per
statė tūlą vyruką kalbėti. 
Pastarasis padeklamavo a- 
pie tėvynės meilę ir apleido 
steičių. Antras kalbėjo Sut
kus iš Chicagos, visiems ži
nomas socialistų pludikas.
Vienok šį sykį neišdrįso ko ipurjoje visos Amerikos lie- 
lioti. Mat, eiles sakydamas tuviai rinks aukas sušelpi- 
tarčio ritino^ prisilaikyti. rnuį saVo brolių, nukentėju- 
Trečias kalbėjo dr., Klimas. R|ų nuo karės. Todėl ir mes, 
Šiame susirinkime jis pasi-' 
rodė netaktiškiausiu kalbė- neatstokime i 
toju. Žmones, kurie nesu-> • svarbaus darbo. Kiekvienas 
tinka su tautininkų-klerika-: lietuvis bei lietuvė privalo 
lu pažiūromis, išvadino i d. lapkričio prisidėti prie 
kiaulėmis, išsigimėliais. ir, £ ukų rinkimo. Mes privalom 
tt. Man rodosi, kad Lietu- kuodaugiausia suorganizuo-

CLIFFSIDE, N. J.
Atsišaukimas į vietos ir 

apielinkių lietuvius.
Artinasi 1 d. lapkričio, ta 

• ■ diena — “Lietuvių Diena”,

ti, jeigu susirinkimuose ne
duodama visiems lygus bal
sas bei lygios teisės.

♦

*
15 d. spalių, kun. Šimkus 

per pamokslą užkvietė visus 
susirinkti 
Kliubą ir 
komitetą 
“Lietuviu 
susirinko vidutiniškai. Kun. 
Šimkus atidaro susirinkimą 
šiais žodžiais: “Mes visi esa
me katalikai, todėl sukalbė
kime po Sveika Marija”. 
Atlikus tą, perstoto į savo , 
vietą Bajorą. Bajoras paaiš-

apkalbėjimui “Lietuvos Die- tęsiasi 
nos” reikalų. Tapo išrinkta 
3 nariai nueiti pas miesto 
majorą išgauti liedimą 
kas rinkti.

21 d. spalių išrinktoji 
misija užklausė, kodėl 
neišduoda, tuomet stačiai 
pasakė, kad vietos biznieriai 
protestuoja prieš tokius li

baltą žmogų, bėga nuo jo ir |vos pianuo,negalėtų vartoti ti aukų rinkėjų. Kas atjaiu 
s epiasi. j tekių išsireiškimų, kokius čią nelaimingiemsiems Lie-

M. J. Brunza. vartoja daktaras Klimas. ! tu vos gyventojams, tas pri- 
iPrie užbaigos, dr. . Klimas valo užsirašyti ant 1 d. lap- 
t kvietė visus lietuvius ben- kričio atiku rinkiku. Užsira- 

i pas 
kada išx publr k. Steponavičių 338 Palisa

de avė., kurie nori laiškais 
užsirašyti, gali kreiptis: K.

PHILADELPHIA, PA. ___________________ ___________v_______
■ik r u "ii ve^G “Lietuviu Die- syti galima ypatiškai 15 d. spalių buvo prakal- roj” geį i— d YJ. —

tos, kurias surengė tautu j<os į)UV0 užklausta, < ar jis 
s^*kleiikalais. Kalbe- 'nutinka su LŠF. išstatytais

’ ‘'eikalavimais- jeigu kviečia Steponavičius, P. O. Box 17- rirmiausią1 kalbėjo Kun. ži- pen(]raį veikti, tai Klimas Cliffside N. J. 
bnskas apie dabartinį Lietu-,var(|e vjetos tautininkų ir1 
vos padėjimą ir tarpais pa k]erjkaiu atsakė* kad ne. 
pasakojo įdomių dalykų, ku
rie karės metu įvyko. ' ~ 
ant galo pasmerkė Ameri- ijueilė, apie kurią jie peri 
kos spaudą ir kokius ten vįsa vakarą deklamavo ir 

visus kvietė į vienybę.
Iki šiol pas mus jokios 

vienybės nebuvo. Ką dabar 
veiks LŠF. vietos skyrius,

kos spaudą ir kokius 
“vienybės ardytojus”, 
jo prakalbai rinkta aukos: 
sušelpimui pabėgėlių. Su
rinkta 255 doleriai su cen
tais.

Antras kalbėjo Yčas. Pa
starasis savo kalba pats 
sau kailį išpėrė. Nupeikda
mas Amerikos lietuvius, ku
lto kritikuoja Liet. Centralį 
1‘omitetą pasakė, kad kie-,tų> kurios atstovauja‘LšF. sutaisyta konstitucija ir bus 
r vienas pabėgėlis gauna nuo ’Susirinkimo iki šiol apkalbama apie
20 iki 30 kapeikų j dieną? nebuvo. Ka komitetas mano,' sekantiems metams organo: 
Pat tad. m-ioiA m-m rntaii- _ nežinau. I ^!S klausimas gana svar-

Draugai,’nejaugi mes taip'bus: Kada mes neturėjome
Į pasiskyrę sau organą, tuo-

ar jis prisidės prie rinkimo jtims, kad 30 d. spalių bus 
auku “Lietuviu Dienoj”; nie- sv,arbus draugystės susirin
ko nežinau, nors ir esu LŠFj kimas, į kurį malonėkite vi- 
skyriaus narys. Ma*t, būda- sį atsilankyti.

’J mas naujas šio miesto gy-
- ventojas, nepažįstu tų ypa-

I • I — — 1 • UU, AUIIVDCI

Li?T8oPAa^ge n gaUn r nU° i Susirinkimo iki
20 iki 30 kapeikų į dieną.1 
Bet kada priėjo prie inteli-! 
gentų, užsiimančių dalinimu 

«t< s pašelpos, tuomet pasakė. tylėsime? Laikas ir mums < --
1 kad jie gauna po 15 rubhų Subruzti ir pradėti rengtis met prisieidavo susitikti į- 
Į4 dieną. Ir kad priparodzius, ie «Lietuvių Dienos”. ------------------
? jog jie gauna neperdau- dki kad vieįos LŠF 
giausiai eme aiškinti dabar , ~ *

• 1 • .• -v • •ma ir apsvarstys šį svarbų’^avo i bereikalingus
prie kūnų, anot jo, negali- :

• --J esa ir su penkiolika rub- 
\ lių ^pragyventi.

Ot, čia jau ir pasirodo tu 
ponų geradarystė: mužikas 
gali su 20 kapeikų į dieną 
išgyventi, o ponai, kurie rū
pinasi mužikų likimu, nega
li nei su 15 rublių išgyven
ti !

Kada Yčas pripasakoję 
visokių nesąmonių, žmonės 
čmė reikalauti balso, bet 

. jis atsisakė ką nors aiškinti 
ant užduotų jam klausimų.

Reikia pažymėt, kad ir 
dr. Kl. neiškentė ir pradėjo 
kiaulinti nepatinkamas jam 
ypatas. Kas tam vyrukui j----- v...... v------------- v ....... ...........
darosi, — sunku pasakyti, [daug pinigų ir neturit kur plaušo visų metų draugystės 
Ar tik jis neprisirašys prie 
parapijos?

Aš vairių nesmagumų, tarpe 
ję0. j draugystes narių kildavo 

mitetas sušauks susirinki- j nesusipratimai, kurie įves-
- 1-^-------- 1----- 1--------------- -j w

čus. Dabar, turint savo or-
- - į ganą, jau to nėra. Visi

Kazys Liudas. Praugystės reikalai, visokie 
_____  ’ pranešimai garsinama or- 

LONG ISLAND CITY, N. Y g,an,e,ir visktl nariai mato- 
j Todėl, neabejoju- kad mes 

Vietos lietuviai palengva ir vėl pasiskirsime sau orga- 
žengia pirmyn ir jų gyveni- (na. Apart to, turint orga
nic įvyko nemažos permai- na, kiekvienas draugystės 
nos. Užtai reikia juos pa-.narys skaito laikraštį ir iš 
gyrti. Bet vienas blogas į- to gauna dvasiai maisto, 
protis negali išnykti’—kaži-f Tokiu būdu organas atne- 
riavimas iš pinigų.
stabu, jeigu sueina į karčia-' 
mą taip vadinami “stogeliai’ neatsilankymą į šį susirinki- 
ir pradeda kaziruoti, bet la- mą, narys papuola po baus- 
Lai keistai išrodo, kad taip me 50 c. Taigi visi atsilan- 
elgiasi vedę vyrai, turinti kykite. Atsiminkite, nuo 
šeimynas. Jeigu pas jus yra šio musų susirinkimo prik-

iypatas į komitetą. Tuojaus 
perstoto kunigą rinkti au
kas ant gatvių. Kunigas 
tuomi įsižeidžia ir sako:

— Meldžiu iš manęs nesi
tyčioti. Ar jus norite, kad 
aš eičiau ant gatvių aukų 
rinkti?

Iš publikos pasigirsta bal 
sas:

— Kodėl kunigėlis negali 
eiti? Juk esi pripratęs au
kas rinkti, tai ir dabar gali 
pasidarbuoti, o mes, darbi
ninkai, geriau aukuosime.

Kunigas liepia darbinin
kams aukas rinkti, o jis su
rinktas priimsiąs ir nuvež- 
siąs pas vyskupą. Bajoras 
atsiliepia:

— Klysti, kunige, auka,s 
įeikės nuvežti ne vyskupui- 
bet anglų vietos skyriaus 
komitetui.

Pirmininku išrinktas kun. 
Šimkus, ižd. J Jokubauskas. 
Iš publikos pradėjo reika
lauti tvarkiau vesti susirin
kimą, bet tiems nedavė bal
so. Svetainėj iškilo . triukš
mas. Truputį nurimus, per
statoma aukų rinkikais ir 
socialistai. Na ir vėl Jer- 
n as, ir vėl šauksmas, 
socialistu nereikia, 
atsistojo ir ėmė 
“Ateinančią seredą 
eikite ir atsiveskite 
kaičių, bet saugokitės so
cialistų. Žydelkaitės mums 
p? dės aukų rinkti, o sociali 
štai gali trečdalio surinktų 
aukų pareikalauti.*

* *
5 d. lapkričio bus 

susirinkimas APLA. 1 
pos. Pradža 1:30 vai? 
pietų. Visi kuopos 
malonėkite atsilankyti, 
turime daug svarbių reika
lu. 4

velyti.
Tai matot, kaip miesto 

majoras elgiasi ir keno rei
kalus gina. Keliatas biznie
rių užprotestavo ir nepave
lija aukų rinkti. Vietos dar
bininkai tą faktą gerai tu 
retų įsitėmyti ir laike majo
ro rinkimų žinoti už ką bal
suoti.

Apart to, vietos klerika
lai irgi prisidėjo prie to ne
leidimo. Mat, jie vieni no
rėjo viską apžioti, ignoruo
dami pažangiąsias draugy
stes. Jeigu jie butų pirmiau 
su mumis pasitarę, be abe
jones ir majoras būtų ki
taip į tą dalyką pažvelgęs.

V. J. Stankus.

MAHANOY CITY, PA.
Vietos lietuviai susitaikė 

“Lietuvių Dienoj” bendrai 
darbuotis. Suprantama, pas 
mus lengviau ir susitaikyti’ 
negu kur kitur, nes čia nėra 
Šliupo pasekėjų, su kata
likais visgi galima susikal
bėti. Susitaikymo išlygos: 
Visas surinktas aukas pa
siųsti Amerikos Raud. Kry
žiui, su nurodymu, kad jis 
pasiųstų į Vilnių šioms y- 
patoms: Beržiškai, Kairiui, 
Janulaičiui ir Požėlai (Po
žėlos Vilniuje nėra. —Red) 
Tos ypatos, gavę pinigus 
privalo išdalinti nukentėju- 
siems nuo karės, neskiriant 
pažiūrų ir tikėjimo.

Kadangi vietos lietuviai 
išvien darbuosis, todėl atsi
šaukiu į visus vietos ir apie- 
linkiu lietuvius, kviesdamas 
prisidėti prie šio darbo, — 
kas kiek išgalite, aukuokite 
sušelpimui nukentėjusiems 
nuo karės. Atsiminkite, kad 
1 d. lapkričio, — istoriška 
diena, todėl 
nū o jos.

Įgaliotinis 
to

PITTSBURGH, PA.
Savo laiku “Laisvėj” buvo 

minėta, kad pietinėj miesto 
daly darbuojasi taip vadina
ma “Lithuanian Aid Socie- 

penkiose didelėse dirbtuvėse tv”. Dabar trumpai paminė- 
cina streikas. Iš tos prieža
sties žymesni veikėjai išvaži 
nėjo į kitus miestus. Į šį 
miestu privažiavo iš visų 
pusių darbininkų ir dirbtu
vės pilnai dirba. Kompani-

♦
Jau tūlas laikas praslinko 

nuo susitvėrimo LDLD. 10 
kuopos, bet iki šiol ji savo' 
veikimu nepasirodė. 8
spalių buvo susirinkimas. 
Pirm susirinkimo drg. V. 
Kapsukas pasakė trumpą 

b prakalbėlę, kuri suteikė 
kuopai net 18 naujų narių. 
Wabar kuopa turi 44 narius. 
Siame susirinkime tapo per
mainyta kuopos valdyba. x
Org. išrinktas dkg. Skibir- jos jau nepriima paprastų ' nigas atsistoja ant pagrin- 

■ lį prot aekret D. Burė, darbininkų, jieško amatnin- dų, praneša, kad susirinki-

pusę valandos. Pa I te, tuojaus liepia visus 
galiaus nurimsta ir var • nutarimus priimti. Vargai* 
gaiš negalai išrenka komisi- ■ negalais Balčiūnas gauna 
ją peržiūrėjimui mandatų.! balsą ir pradeda nurodinėti. 
Kalbėjo J. 'Teberis ir T. kad mes jokiu būdu negalr 
Sandoros stulpas M. šilin- me su tais nutarimais 
skas. Pastarasis išgyrė Cen- tikti. Vėl kila baisus triuk- 
tralį komitetą ir pasakė to- ^nias: vyčiai ir klerikalai 
kią naujieną: “Kada buvo |švilpia, cypia ir kojomis try- 
Wilkes Barre’je konferenci-Ipni. Paskui pasako, kas 

Central j [priešingas tiems nutari* 
mams, gali iš svetainės iž; 
eiti laukan. Apie penkių 
žangiųjų draugysčių delegsr 
tai reikalauja balso, bet 
pirmininkas neduoda. Vy» 
ciai ir klerikalai įneša dis
kusijas uždaryti ir tuojaus 
nubalsuoja nediskusuoti.

Pirmiausiai priima WU-

su

ja, tai ji išrinko
Komitetą, o jis nuvažiavę Į 
Washingtona, ir pas prezi
dentą Wilsona išprašė Lie
tuviu Diena, kuriai dabar 
socialistai priešingi.”

Tuomi savo' pranešimu 
pasirodė prieš publiką, kuo 
jis yra ir ką supranta.

Komisija peržiūrėjimo
mandatų pranešė, kad dele- bes Barre konferencijos nu* 
gatai pribuvo nuo 25 drau- tarimus, o paskui skaito L. 
gysčių ir kiekviena draugys-1ŽF. ir LSS. 51 kuopos rezo 
tė atsiuntė po 4 delegatus, piucijas. Perskaičius reza 
Komisija praneša, kad pri- liucijas- vėl svetainėj sumi-
buvę delegatai nuo Lietuvių 
Darbininkų Literatūros 
Draugijos 66 kuopos, be: 
komisija nežinanti, ar tokia 
draugija egzistuoja. Rašti
ninkas D. Gričaitis tvirtirta, 
kad Amerikoj tokios drau
gystės nesą. Ir vėl kįla triu
kšmas. LDLD. delegatams 
paaiškinus apie savo drau
gystės gyvavimą, viskas nu
rimtas. Tūli delegatai rei-

Šimas ir betvarkė. Rezoliu
cijos tampa atmestos.

į valdybą išrinkta vi® 
vyčiai. Tuomi viskas ir už’ 
sibaigė.

Pažangiosios draugystės 
atskirai rinks aukas “Lietu.

“L.” Korespondentai

HARTFORD CONN.
Nedailus pasielgimas.

Vietos keliolika vaikinų 
sumanė nuvažiuoti į So. 
Manchester, Conn. į svečius. 
Nusisamdę automobilių ir 
iškeliavo. Bet ten labai ne- 

_______ _______ dailiai pasielgė , — negana * 
LSS. 246 kuopa rengiasi J to, kad patys apsidraskė ir 

prie “Lietuvių Dienos”. Jau 
gavo nuo miesto majoro lei
dimą rinkti aukas. Reikia 
pažymėti, tai vienatinė or
ganizacija, kuri darbuojasi 

'dėl visuomenės labo. Taipgi 
kuopa rengiasi ir prie “Rau
donosios Savaitės.” 229 spa
lių bus prakalbas. Kalbės 
drg. J. M. Stonkus iš Grand 
Rapids, Mich. Reikia pažy
mėti, kad šiam mieste bus 
pirmos lietuvių kalba pra-

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBERNIJOSE, 

KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI.
Per mūsų banką galite pagelbėti savo giminėms b«i pažiata- 

miems užimtose vietose vokiečiais. Męs turime

Sutartį su Vokie Įjos Banka
Berline, todėl galime persiųsti pinigus į tas vietas ant sumoa ne
augėčiau 800 markių (apie .r25 rubliai).

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

I Norėdami gauti daugiau informacijų kreipkitės ypatiėkai ar ra
šykite laišką pas

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

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

siu ir ką ji nuveikė. Minė
ta draugystė susirenka du 
sykiu į savaitę. Sykį nuėjau 
į jų susirinkimą. Laukiu, 
kada pradės susirinkimą ir 
išrinks tvarkos vedėją. Ku-

galvas prasimušė, bet dar ■ 
dvi moteri užgavo.

Gėda vietos vakinams 
taip elgtis. Jei nuvažiavot 
į svečius, reikėjo pasielgti 
žmoniškai. O dabar į ką pa
našus jūsų darbas?

Vieslis.

ir

Povilo draugystės svetainėj 
kalbos. Prakalbos prasidės .buvo susirinkimas visų vie- 
1:30 vai. po pietų, socialistų tos draugysčių delegatų, 
svetainėj’ 43 W. Western a- Garsinta visiems susirinkti' 

X— . . . ■. • . 1 • J 1 i • •3 vai. po pietų. Delegatai į 
laiką pribuvo, bet pusantros 
valandos turėjo laukti, pa
kol kunigėlis atėjo. Be jo 
negalima buvo nei mitingą 
pradėti.

T. Fondo pirmininkas A. 
Bernotas atidarė mitingą ir

orvvaiR
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Mūsų zokonas geresnis

Bet būk

Uždėjimas kepuraitės 22
Užplombavimas 50 c.

, per kurių 
Ne kiekvienas 
aparatus, dėl 
Chemiškas iš- 
Neatidėliokite

nuo 10 vai. ryto iki 8
Šventadieniais nuo 10 
vai. po pietų.

Telephone Yards IBI er IBS

APTIEKA

LAISVE

cininko vieta, bet

Geresnis

Juosn n.

Paliovė gėręs.

atsakė

už 5 centus-ZIRA

van-

Blogi laikai.

314 E.

Neui

N. Y.

prie mirties du k

<i\o amatu?

■

■ .9'

MW

. -A

M’

JUOKŲ 
KĄSNELIAI

ORAKULO P AT A RIM AI 
Klausimas.—

Orakule! (Nieko bendro ne
turiu su dvasiškais reikalais 
ir neužlaikau gaspadinių, 
kurios man suteiktų dva
sišką peną! — Orakulas). 
Mūsų miestą Eastoną apsė
do pikta dvasia. (Praneški
te apie tai savo klebonui ir 
nebade pinokite manęs. —0- 
rakulas). Cicilikai pradeda 
imti viršų. Neseniai jie bu
vo surengę balių. Mes, vier- 
ni Rymo katalikai ir ištiki
mi vyčių tarnai 
jiems atkeršyti: 
elėm vietą, privežėm alaus- 
viskės ir ėmėm agituoti, kad 
visi eitų pas mus. Bet pa 
sekėjų radom labai mažai ir 
cicilikai laimėjo. Matydami 
nepasisekimą, sumanėm vii 
nam savo draugui padarv 
operaciją ir pajieškoti di 
šios. Vos spėji

— Tu vu geri? Ar tu ne- 
Dvasiškas! žmai, kad degtinė didžiair

t) galvos kiaušą, 
buvo policija ir ’ 
vaikė, o mūsų p:_ 
gabeno ligonbūtin 
užsiuvo. Dabar bi 
šaukę ekstra mitingą ir nu 
tarėm tavęs, dvasiškas Orą 
kūle, užklaust, ką mes turi 
me daryti, kad užkenkti, 
tiems bedieviams eicili 
kains ?

M. M. Eastoniete 
Atsakymas. — Gaukite 

moteriškės pančekas, pri 
kimškite jas šiaudais, prisi- 
riškite prie austi ir nueikite 
Į socialistų parengtą balių. 
Socialistai, pamatę jus su 
nepaprastai ilgomis ausi
mis ,tuojaus nusigąs ir išbė
gios iš svetainės.

Mergina ,priėjus prie vy
ro, sako:

— Gal tamsta nusipirksi! 
‘‘Moterų Balsą”, tik dešimts 
centų kaštuoja?

— Atleiskite tamsta- aš 
duočiau kelias dešimtis dc>-

čiau išsigelbėti, 
Vyras.

— Nesuprantu 
išsireiškimo?

turiu moterį ir jos vienos 
balsass man neapsakomai į 
kirejo, o tamsta dar siūlai 
nusipirkti moterų balsą.

Dirba dieną ir naktį.
Žmogus išvažiavo 

mobiliam pasivažinėti 
važiuodamas pro farmą 
klimpo į duobę, pilną
dens. Farmeris išėjo ir 
ko:

a u to- 
ir

— Gal tamsta nori, kad 
aš išvežčiau iš šios balos 
tamstos automobilių?

— Taip, bet kiek tamsta 
paimsi?

— Tris dolerius. ,
Žmogus sutiko 3 dolerius 

užmokėti. Farmeris pasiėmė 
arklį ir išvilko automobilių.

— Matomai, tamstai pri
sieina tankiai iš čia automo
bilius ištraukti? — klausia 
automobiliaus savininkas.

— Kartais ir po kelis į 
dieną, — atsakė farmeris.

— Ar tamsta ir naktimis 
juos traukti?

— Ne, aš naktimis turiu 
pakasti gilesnę duobę ir 
vandens pripilti.

Mylėk savo priešą.
Kunigėlis, susitikęs girtą 

žmogų, sako t

kunigėli,

dešimts metų tuo darbu už
siimu ir dar nei syki niekas 
nepagavo.

Vaikas klausia tėvą:
— Tėte, pasakyk man, 
is tai yra ragana?
— Ragana? Tai yra mote- 
s, kuri turi ištekėjusią

negaltėum paaiškinti, 
tas atsitiko?

— Nieko ypatingo, vakar 
vi>us pinigus pragėriau, to
dėl šiandie ir negeriu.

Is kurios draugystės?..
Jėzuitas susitiko bernar-

vo zokoną, o bernardinų 
peikti. Bernardinui tas ne 
patiko ir jis užklausė Jėzui
tą:

— Ar tamsta negalėtum 
taktiškai prirodyti, kuo jū
sų zokonas geresnis už mū- . v su

tuo, 
eina

Ponas paeina, prie Jėzaus 
gimimo buvo jautis ir asilas 
o

— Ar kunigėlis negalėtum 
kaip nors pagązdinti mano 
darbininkus, kad jie liautų
si streikavę ir grižtų prie 
darbo?

— Blogi dabar laikai. Pir
miau būdavo pagązdini dar
bininkus velniais ir jie klau
so, o dabar gązdink velniais, 
pekla, visokiomis baisenybė
mis ir tai jie nebijo ir dar 
tankiai iš tavęs pasijuokia.

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

Reikalaudami informacijų įdėkite štampą už 2 centu.
Pabėgėliam nuo karės nusiunčiu pinigus ir laiškus nes per mano 
Banką galite siųst į visas vietas, yžimtas 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 parduodu LAIVAKORTES - ŠIFKORTES ant visų linijų 
ir geriausių laivų.
Kas nori pasidėt savo pinigus j Banką, tai aš moku 4 nuošimtį 

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

dokumentus-raštus 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., 

t‘Cl, MA SPETH, L. I. N. Y.
Borongh *f Brooklyn.

LIETUVIAI! Geriausia pirmeiviška užeiga 
paa

GEO LASKEVIČIĄ

(Zl

M

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

SUČĖDYK PINIGUS 
IR SKAUSMĄ.

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

Bezonui. Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiekų, galime 
Sarduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi šilč

ių vaistų: 1) M1XTURAS, labai geras nuo kosulio vaikams ir dide
liems, bonka 25c. ORRAPH’AS, Linimentas dėl reumatizmo. Bon- 
ka 25 ir 50c. 3) Tikra lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir 50e. 
ŽUVIES TAUKAI, reikalingi dėl įvairių ligų žiemos/laike. 5) ĮVAI
RUS VAISTAI DEL ATAUG1NIMO PLAUKŲ if TONIC’AS. 6) 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonos, perfumos ir 
visokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas dėl vi
durių. Bonka 50c. Kraujo Valytojas — bonka $1.00. Mūsų aptieko- 
se kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atsilan
kyti. Visas persiuntmo lėšas apmokame męs. Siunčiant laiškus, 
galima siųsti pinigais arba įtampomis.

I. SHAPIRO, Lietuviška* Aptiekorius
41© So. 2nd Street, kampa* Union At«

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

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISU REIKALŲ.

UraugyHtėmH, Kuopoms ir Kimbama! 
Išdirbu visokias

RI KARDAS, “BADGES”, GUZIKUS

piknikams, šermenim! ir 
Darau visokius Medalius ir vi- 

atspaudas draugystėms.
kiekvieno pareikalavimo pri- 
sainpelius.

A. STROPAS.
Novelty Manufacturer

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

Visokiems 
t. t. 
nokiąs

Ant 
liunčiu

SERGANTIEJI!

D

AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ Iš 
PRIEŽASTIES LIGOS?

Diena po dienai, 
užsimu gydymu 
Persistatykite sau, 
kiek palinksminau 
jumis gyvenimas 
visokias gyduoles ir jaučiatės 
lat blogiau .tuomet, 
damas, kreipkitės pas gerai 
tantį daktarą ir specialistą

DR. LEONARD LANDES
Jis jums be pinigų patars, ką da

ryti, kad išgelbėti gyvastį ir paaiš
kins apie ligą. Gydau per 20 metų 
visokias ligas su didžiausiomis pa
sekmėmis kaip tai: nusilpnėjimą, už
sikrėtimą kraujo, pilvo, širdies, plau
čių jaknų ir tt.

Dėl gydymo nervų ir lytiškų ligų 
turiu visiems gerai žinomą elektrišką 
aparatą ir X-spinduliai, 
matyt kiaurai kūne, 
daktaras turi tokius 
to, kad labai brangs, 
tyrinėjimas šlapume.
ant rytojaus, bet tuojau ateikite pas 
gerai žinomą:

DR. LEONARD LANDES
Ofiso vai.: 

vai. vakare, 
v. ryto iki 4 
140 E. 22nd

3rd Ave., New York City.

melas po melui 
sergančių žmonių, 
kiek aš išlydžiau, 
gyvenimą. Jeigu 
įkirėjo vartojant 

nuo* 
nieko nelauk

si! pran-

II DENTISTAS
J

Gvarantuota ant 20 metų
. . . $5.0(1 
ii ugščiau.

$1.00Nžplombavimas auksu
Skaudantį dantį duok ištraukti 

ryte, o vakarę apžiūrėt.

Sanitary Dental Parlor
307 Bedford Ave. Tarpe 2-ros ir 
t 1-mos gatvilj.

BROOKLYN, N. Y.
Kalbame lietuviškai.

Męs užlaikome kuogcrlausius vaistus. Su didele atyda išpildęs* 
receptai kaip Amerikos, taip ir Europos daktarų. Patarimas per 
laiškus Šateikiam dykai.

Bavin'nkas ir ProvisoriuM
F. A. JOZAPAITIS

XBI1 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL.
Gyvenimo Telephone Drover 7781.

ČIA GALIMA UŽSIRAŠYTI

Tcl. 885 Greenpoint.

SENIAUSIA UŽEIGOS
VIETA PAS

A. SHRUPSK1
Pas mus galite gauti ska

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

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

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINU
JOSEPH LIPMAN. M. D

Specialitsas Moteriškų ligų 
50th St., New York, N. T
OFISO VALANDOS: 
vai. ryte; nuo 1 iki 2 vai. 
nuo 7 iki 8 vai. vakare;

Iki 10 
piet ir

Nedėliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs liti 

riame ir pasakome vi as ligas ir pa 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusiems H 
goniams parūpiname vietą, kol gydo 
si. Reikalui esant, kreipkitės, "’n 
apžiūrėsime ir duosime prietelišką re 
dą. Patarnavimas visai pigus* 
mirškite mano antrašo.

DR. J LIPMAN 
814 N. BOth St„ NEW YORK, 

Kalbama lietuviškai.

į Bjauriausias Kkaaanaaa dantų 
•nstabdomaa antiyk. IŠTRAU
KIMAS dantlei atliekamai be 
mažiausio skausmo. Artistiš
kas “bridge” ir “plate” darbai 
atliekamas mano moderniška
me ofiie už prieinamą kainą.

DR. J. LIEBERMAN
DENTISTAS

408—410 So. 2nd St 
Brooklyn, N. Y.

Telephone 8tagg 3020.
Kalbame Lietuviškai, Lenkiškai 
Ir Rusiškai.

J. DANDEĄIO 
VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ 

ČEVERYKŲ IR 
DRABUŽIŲ

K R A U T U V Ė
Savininkas 12 metų praktika
is čeverykų dirbtuvėje ir turi 

puikų patyrimą.
PUIKIAUSIOS RŪŠIES 

UNIOS ČEVERYKAI.
869 BANK ST.,

WATERBURY, CONN.

APDRAUDA
(INSURANCE

Biznių visokios rūšies pardavi
mas ir pirkimas.

PATARNAVIMAS VISOSE 
KALBOSE.

Kreipkitės prie

R. GAYSON & CO
p.

95
BALTRENAS, Menadžeris.
BANK ST., Room 7
WATERBURY, CONN.

PARMOS
Vienintelis pardavėjas že 

mes ir ūkių, kuris rūpinas1 
savo tautiečių gerove ir pi 
g’au galima pirkti, negu 
nuo ko kito. Duodu 
visokias rodąs, patarimu? 
ir prisiunčiu didelį katalogą 
f?rmų dykai.

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

TEISINGIAUSIA ir GERIAUSIA
LIETUVIŠKA

didžiausia
• receptai 

daktarų.

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

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkai

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

Tel. So. Boston 21014 ir 21018.

valstijoj.

NEWARKO
AKUŠERKA

Pabaiguai Imperatrici Marij A- 
kašerkų mokyklą Peterburge Ir 
Dipliomuota New Jersey valsti
joj. Turi puikiai piiekmca 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi gerai apsipažinas ia limpto- 
mais visų moteriškų ligų ir rei
kalui esant, galite gauti patar
navimą.

O. STROLIEN8
JauniškiitK

819 Walnut St.,NEWAR, NJ.

Telefonai Market

Mokslo Nereikia J ieškoti
JDelto, kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglų kalbą, aritmetiką fit 
Bctnvių kalbos gramatiką savo namuose liuosame laike. Visi išmokėtu. 

Nurodymai ir knyga DYKAI. Įdėk steni pų Adresas;

lietuviu Korespondenciįine Mokykla, 1327 N.RobevSLCbcaffi

Tabakas

Isgarsmo

Galima Nusipirkti

geriausių cigaretų

švelniausi cigaretai

/



K. Hensas

N. Y.

Viso su balansu $11353.9’5

So. Bouton, Mass.
(Dešimts žingsnių nuo Lietuvių 
Labdarystes Draugijom namo).

Jos Menčinskas, 
7214 Hacker avė. 

Nutarimų rašt. H. P. Pratkionis,

N. T.
Grand

MPa

Paklauskite, kas

KLUMPAKOJIS

Ir daugybė kitokių lietuviškų, 
siškų,

Skausmą
antsyk. Ištraukiu ba Jokio 
skausmo.
paa mana dantis taisė.

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

DR. l.A. LEVITT
SURGEON DENTISTAS 

dantų sustabdau

ATSKAITA Lietuvos šelpi- 
mo Fondo Finansų se
kretoriaus nuo rugsėjo 
1, 1916 iki spalio, 1, 1916

181G ba* 
... $1089.94 
nkevičia

Rugsėjo 1. 
lansas ........

Per F. >
Cliffside, N. j. nuo SLA 
70 kp. prakalbų $24.50 
ir pusė pelnu nuo ba
liaus $15.50................. $40.00

Pęr A. Šimkūnas nuo
H. P. Pratkionis ir A.
J. Morkūnas, Cleveland, 
Ohio, po 25 c .............. 50c.

Auka nuo Mokslo
Kliubo per vietos L. Š 
Fondo skyriais, Racine 
Wis............... ..................

Per “Keleivį” nuo 
varduvių B. Deskevi 
čiaus, Palatka, Mich. $

Per “Keleivi” nuo 
krikštynų pas J. Keinį 
Haverhill, Mass........... 1.40
Per “Keleivį” nuo ves

tuvių J. Rasis- Spring
field, Mass. ..

Per “Keleivį
K. Vytauto
pikniko Winnipeg, Man.
Canada ....................... i

Juozas Garšva
GRABORIUS (Undertaker)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS.
Išbaisaranoju ir laidoju nnmlruste* 

ant visokių kapinių.
Parsamdau Automobilius ir Kari* 

tas Veselijoms, Krikštynoms ir štei> 
pasivažinėjimams.

Ofisai:
264 FRONT 81

C. Brooklyn, N. Y
144 N. Sth St., 
Brooklyn, N. Y. 
Te!. 2320 Greenpoint

Telephone 7867 Mal»

DRAUGIJOS, KURIOS TURI “LAISVĘ” 
/ ' SAVO ORGANU.

........ $12.(M 
nuo D L

LSS. 3 kuopos pikni-
lo, Cleveland, O......... <•

Nuo pp. Bulotos ir 
ir Žemaitės prakalbų

vietos Kliuba
Wis................‘

Per “Tėvynę” nuo Do
nora, Pa. lietuvių . . .

Per A. Radvilas nuo 
J. Stankaus sunaus 
J-1 ikštvnu. Stoiu.hton, 
Mass. .’

surinkta Cicero, III. $L’

LA. 126 kuopos nario 
M. Gelgota auka ....

Per T. Paukšti nuo 
SLA. seimo $23.11 ir iš 
Mahanoy City. Pa. smul. 
aukų $3.25.................... 2

Per M. Repenis nuo 
vestuvių F. Žibalis su 
M. Maliute, Nashua,

Per “Laisvę” nuo C. 
S. Sparr Schenectady. 
N. Y. $25.85, J. Žibuo- 
l’s $3.00 ir B. Puzona 
Osceola. Mills Pa. $5.55 
viso ........................... $34.40

Per J. Mažai is nuo 
svečių prakalbu Clinton 
I.^d........................  ’r

Per “Keleivį” pas J. 
Vaškį, Quincy, Mass, 
suaukavo ..........  7.20

Per “Keleivį” nuo 
krikštynų pas P. Vasi- 
l’uną, Kewanee, Ill. .. 7.20

Per rugsėjo mėnesį į- 
aukė.......................$463.01

Išlaidos.
LŠF. Fin. sekretoriui 

T. L Dunduliui už tech
nišką darbą už birželio 
mėnesį 1916 ............ $10.00

Viso išlaidų per rugsė
jo mėnesį ..................... $10.00

Spalių 1, 1916 lieka 
pas LŠF.

$11343.95
Viso įplaukė į LŠF.

iki spalių 1, 1916 $25181.42
f. L. DUNDULIS, 

LŠF. Finansų sekretorius.

CAFE IR POOL ROOM 
linksmai laiką praleist.

Tai yra geriausia vieta

K. HENSAS
69 Gold St,

BROOKLYN, N. Y.
Telephone Main 7529.

įgykite
“DARBO ŽMONIŲ 
ISTORIJĄ”.

Kreipkitės i “Laisvės
knygyną.

Jonas MATHUSf
GERIAUSIAS DID&IAUUAfl I

IR ŠVARIAUSIAS SALIO. Jį
N AS VLbAiVi su. «

BOSTONE. i
mal ir užkandžiai. Patarnavi- 
m a h prielankus. Atsilankykite, 
o persitikrinsite. *

JONAS MATHUS
(Lietuvis Savininkas)

342—344 W. Broadway

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

Centro valdyba:
Pirmininkas J. Jakimavičiui,,

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.
Vice-pirmiiiinkau V. Vitkevičiui,

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

183 Roebling St., Brooklyn,
KasieriuB J. Semms,

334—29th St., Brooklyn,
Trustisai: M. Libert*, 121

St., B’klyn, N. Y., A. Sirgedas, 183 
Roebling St., B’klyn, N. Y.

Kuopų Sekretorių ndrcmah
J (‘urenąs, 292 Manhattan avė.: 

Kuopos Brooklyn*—V. Vltkevlčia,
29 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

TURĖK MUZIKĄ SAVO NAMUOSE
Pilni namai linksmybės iš vieno gramafono. NUSIPIRKT! SAU VIENĄ. 
Duodame ant išmokesčio. Turi dolerį ir gali būti savininku gramafono

Naujausio išradimo vargonas. 
Šitų vargonų galima neštis ant balių, 
Piknikų, nes jis susideda iš 4 kavalkų, 
išrodo kaip baksas. Šitų vargonų gali
ma sulankstyti, kad neužimtų daug vie
tos kada negrajini. Kaina 3 oktavų 
$30.011, -1 oktavų $35.00, 5’oktavų $40. 
50, 6 oktavų $58.50. R e d riti kit ka 
talogo su visomis kilt inis mašinomis.

No. 85. Columbia Grafonola, kur, ma
tai čionai ant paveiksluko re
kordai sudedami pagal numerius, 
taip kad paspaudus guziką au
tomatiškai ištstumia rekordą. 
Padarytas iš raudonmedžio (ma
hogany), brangaus išdarbio, aug
ščio 42 coliai, 19X21 Galima 
sudėt 45 rekordai.

Kaina .. . . $85.00 i

Columbia Grafonola. I’ada- 
rtyas iš rauodnmedžio, puikiai 
išdabintas. Didumo 15IX15J.

Kaina ..................... $25.00

Įsitėmykit! Galima įgyt labai gerų 
grafofoną su 12 dainų tik už $15.00. 
už kurį turėtum mokėt 25 dol. Parduo
dame taip pigiai todėl, kad geriau pasi
garsinus.

Reikalaukit katalogo.

lokio pat išdarbio kaip 
didžio ir pločio, 

sunumeravimo rekordų

num.
tiktai

ir

No.75
85 
be 
automatiško išmetimo.

Kaina ..................... $75.00

Lietuviški rekordai įvairių šokių ir 
irių. (Kaip matote ant 

klumpakojis).
2397)

paveikslėlio

360.

Klumpakojis 
Kokietka Polka 
kojis.

Varpelis. Vairas Dr. Kudirka.
Mano mielas. Polka.

ir klunipa-

Armonikų duetas.
E 2581. Gražioji. I'o'ka.

Pavasario rytas. Vairas.
E 2582. Kalnų augštumas. Vairas. 

Kariškas maršas. •
E 2706. Žemaičių Polka.

Gudri. Mazurka.

No. 60 H. Columbia Grafonola. Pada
rytas iš auks-aržuolo medžio, 
kaip kabinet taip ir triuba.

Kaina ....................  $60.00

Pa- 
ar- 

Didis
No. 50. Columbia Grafonola. 

rinktinio raudonmedžio ir 
žuolo puikiai šlipuotas. 
21įX18i ir 13 col. augščio.

Kaina ..................... $50.00

No. 2 U. Columbia Grafonola. Ar- 
žuolinis labai gerai padarytas, e- 
namaliuotas žaliais ar raudonais 
ruožais, metalinė truba.

Kaina ..................... $25.00
No. 4. Improved Royal. Veik toks 

kaip No. 2 bet biskį dides
nis, pagerinta mašinerija, tri
mis sprenžinomis, aržuolinis 
14i{ colių pločio ir 7A augščio.

Kaina ..................... $35.00

Taipgi užlaikau įvairių įvairiausių aukso riškų daiktų ir muzikališkų instru 
mentų. Taipgi įtaisau įvairius muzikališkus instrumentus ir įvairius auksoriš- 
kus daiktus. Tavorą išsiunčiam greitai ir saugiai. Todėl, jeigu reikalauji 
nors muzikališką instrumen tą, kreipkitės pas mane.

I p'IDripę 103 Grand Street, Brooklyn, N. Y 
<!• kJllVlZlulJy TEL. 4659 GREENPOINT

A. P. L. A. DR-JO8 CENTRO VAL
DYBOS IR KU PŲ SEKRETO

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas J. M. Maskeliūnas 

ZU2b Colwell St., Pittsburgh, Pa.
1‘irnnninko pagelbininkas J. A. Kukas
30 lb Slayton Si., N. S. Pilis1 urgh,Pa.
Ceniro Sekrulonus J. Mažiukua
1111 Marsel Si., N.S. Pittsburgh, P .
Ceniro Iždininkas K. Varstus,
12 & Carson Sis.,S.S. F tlsburgh, Pa, 

Tunų kontroles Komisija:
F. Urlakis,

313 Sixth St., Charleroi, Pa.
W. Urnezis, 1429 Reedsdal* Si.,

N. S. Pittsburgh, Pa.
W. Markūnas,

212U Forbes fit., Pittsburgh, Pa. 
Kuopų sekretorių adresai:

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

Pittsburgh, Pa.
2 kuopos P. Francikeviėius,

222 Sagamore St., Espleui, 
Pittsburgh, Pa.

3 kuopos, J. Galginas, P. O. Box 113,
Laupurex, Pa.

4 kuopos Ig. Rasinskis,
20b Soho St., Pittsburgh, Pa.

5 kuopos, J. Kvetkauskas,
P. O. Box 292, Cuddy, Pa.

7 kuopos, A. Žvirblis,
2228 l'orbes St., Pittsburgh, Pa.

8 kuopos, A. Paluėis,
2123 Wrights St., S. S. Pittsburgh.Pa.
V kuopos, K. Stasinskas,

Box 283, Arnold, Pa.
1U kuopos, V. S. Kiukas,,

713 McKean Ave., Donora, Pa.

LIET. ŠONŲ IR TERŲ PRAD- 
GYSTfc, ROCKFORD, ILU, 
VIRŠININKŲ ADRESAI: 

Pirmininkas F. Raškeviči*, 
1012 So. Mate Si.

Vice-pirmininkas B. Vosylius, 
535 Island Ava. 

Protokolų r-štininkas O. Užballdti, 
622 Hulin 8K 

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

Iždininkas S. Buzinskis, 
719 Uncote Avw 

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

Organo prižiūrėtojas:
A. Kelly, 1032 Iromis St.

Susirinkimai atsibūna pirmą n*dil> 
dienį kiekvieno mėnesio, 1010 8a.
Main St., 2 vai. po pietų.

LAISVĖS SŪNŲ DRAUGYSTĖ, 
MAHANOY CITY, PA.

Valdybos adresai i
Pirmininkas W. Žemaitis

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

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

1025 E. Pine St
Finansų raštinin. P. Petčiulis,

1227 E. Pin* St.
Iždo trustisai: A. Račkauskas, 38 

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

Maršalka W. Svintickas,
515 W. Pine Bt.

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

VALDYBA C. L. T. D. D. MIRTO1, 
CLEVELAND, OHIO.

Pirmininkas D. Petrauskas,
1600 Organ Ava.

Vito -pirmtetekas T. Rimkus,
1330 Ruse*!! BA

Nutarimų raštininkas K. Petrikonla, 
1527 I-t 33rd M.

Finansų raštininkae A. Baniulis,
1830 E. 17th 81 

Iždininkas T. Neura,
2202 Hamilton Avw

Kasos globėjas V. 1 vanauskiūti, 
1452 E. 33rd 81

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

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

Knygynas, saldumynų krautnvl, 
2047 Hamilton Ave.

Knygos išduodamos skaitytojaaaa 
ant 7:30 vai. vakare.

Knygius K. Luobikia, 2364 E. 81

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, ILL.

Valdybos vardai ir adresai:

I Pirmininkas J. Kastis,
1330 So. Sheridan Rd., Waukegan,Ill. 
Pirm, pagelbininkas M. Ambraziūnas,

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

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

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

St. BuČls, 1408 So. Park Av*.
Waukegan, Ill.

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

Pagelbininkas J. Werdauskl*.
Susirinkimai atsibūna kas ti»3fa 

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

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DR-STĖS VIRŠININKŲ ADRESAI.

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

108 Inslee Place, 
į Nutarimų raštininkas: S. Morkis,

79 Bond Street,
Turtų rašt. P. Kardokas, 

220 Court St.
Iždininkas: J. Yužapaitis.

234 Clark PI.
Iždo globėjai: E. Makutienienė, 

149 Clark PI.
” D. Grigutia,

122 Pine st
Maršalka B. Budrius

240 Second St.
Draugai ir draugės, kurie dar n<k 

turįte organo ir nepridavėt savo ant- 
j rašų, malonėkit tuojaus prisiųsti. 
Męs išsiuntinėjome laiškus ir į kitus 
musų draugus, o atsakymo dar ne
gavome. Taigi meldžiu tuojaua duo- 

iti. atsakymą.

LIETUVIŲ BROLIŲ DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI. 

RACINE, WIS.
Pirmininkas J Vasilaitis,

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

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

1915 Jav Eye See Ave.
Turtų sekretorius J. Žemaiti*,

1133 N. Wisconsin St., 
Iždininkas N. Vaitiekunaa,

931 Walnut St.,
LBD. laiko savo susirinkimu* ka* 

trečią nedčldienį kiekvieno mėnesio, 
Winter HaU, 412 6th St., Beei
na. Wie.

VALDYBA C. T. 1). 1). MIRTOS 
CLEVELAND, OHIO.

Pirmininkas D. Petrauskas, 
1600 Oregon avė. .

Vice pirm. T. Rimkus.
1062 Ansel Rd.

Nutarimų rašt. H. P. Pratkionis, 
1527 E. 33rd St..

Fin. rašt. Antanas Bąnelis.
1447 E. 25th St r.

Ižd. T. Neura,
22{)2 Hamilton avė.

Kasos globėja V. Granauskiutė, 
1452 ’E. 33rd St r.

Dainų repeticijos atsibuna kiek
viena sereda nuo 7:30 vakaro ant 
Schwab svetainės, 6131 St. Clair avė. 
mėnesiniai susirinkimai atsibūna kas 
3-čia pėtnyčia kiekvieno mėnesio nuo 
7:30 vai. vakare ant Schwab svetai
nės 6131 St. Clair avė.

Knygynas randasi Neuros krau- 
tuvčn,2047 Hamilton avė., knygos iš
duodamos kiekvieną panedelio vakarą, 
nuo 7:30.
Knygiai, Franas Tumosas

3570 E. 72nd Str.

DRAUGIJA ŠONŲ IK DUKTIRUi 
MELROSE PARK, ILL.

Pirmininkas K. Jankauskas,
P. O. Box 749, Mel ros* Park, Iii- 

Pagelbininkas t). Rimša,
P. O. Box 849, Melros* Park, III 

Protokolų raštin. Alek. Merkus, 
907—22nd Avė., Melreee Far*. IB.

Bex CM.
Fin. raitln. W.* Strunaille,

1314 Be. 50th Av*., Cicere, Hl 
Iždininkas F. Lapinski,

P. O. Box HOC, M*lre**AB 
P. O. Box 1109, Melrose Park, III. 
Iždo globėjai: W. Janėnas Box 671 ta 
J. Snarskis, P. O. Box 761, Melrea* 
Park, Ill.

Maršalka: A Plėštis, P. O. Ben 
676, Melrose Park, Ill.

Susirinkimai atsibūna kas treUą 
savaitę kiekvieno mėnesio Frank and 
James svetainėj, 23-Čia Avė. ir Lak* 
gatvė, apie 1 vai. po pietų.

LIETUVIŲ PAŠELPINftS DR-8T18 
“LAISVĖS”, EASTON, PA.
VIRŠININKŲ ADRESAI: 

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

Prez. pagelbin. B. Davidonia,
1820 Fairow Ave., Easton, Fe. 

Protokolų raštininkas ir organo
žiūrėtojas Alex Vituris,

139 Bank St, Easton, Fn» 
Finansų rašt. Mar. Urba,

606 Northampton St., Easton, Fe, 
Kaperius J. Jankauskas,

1820 Fairow Ave., Ea*ten Fa. 
Kasos g’obėjai:

A. Biga, 1021 Elm St, Easton, Fa.
A. Meškauskas, 1222 Pine 8t,

Easton, Fa, 
Maršalka J. Garais,

634 Ferry St., Eatson, Fa, 
Susirinkimai atsibūna kas p' 

pėtnyčią kiekvieno mėnesio anglą ne* 
cialistų ruime po No. 439 Northaas>* 
ton St, Easton, Pa. i

■ Tl

LAISVĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY8TB
COLLINSVILLE. ILU, VALDYBAI 

Pirmininkas J. Čebenaua<a*
420 So. Chestnut St j

___CollinsyiH*^ Il(
Pirm, pagelbininkas P. Fapeika,
424 So. Chestnut St, Collinsville, HI, 
Nutarimų raštininkas A. Dzidolfkaa,

858 E. Wickliff Ave.,
Collinsville, HK 

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

Iždininkas J. Willimat. '
837 Central Ave., CollinsHHe, Hk 

Susirinkimai būna kiekvieno mine* 
slo 1-mą ir 8-Čią nedėldien}, 1-mą va
landą po pietų, Seilei salėj, kampan 
E. Main ir N. Morrison Ava. CelUnm 
rille, Illinois. «

LIET. ŠVIESOS DRAUGY8T1 |
ANSONIA, CONN., VIRAI- I

NINKU ADR ES AL
Pirmininką* A. M u reik*,

118 Liberty St, Aneonia, Cerna. 
Vice-pirmininkas J. Mockaitta,

P. O. Box 128, Ansonia, Cerna. 
Nutarimų raštin. S. Tiškeričiua,

P. O. Box 176, Aneonte, Ceeaų 
Finansų raitininke* P. RageUH*,

161 N. Mate 8t, Anaenia, Ceaau 
Iždininke* J. Valaiti*,

11 Oak St, Antonia, Ceub 
Knygių* O. Radzeričifit*.

264 N. State St, Antonia, Cemta 
Knygiau* pagelbininkas A. Yakitya,

108 Liberty St., Ansonia, Cetus. 
Kn y glaus raštininke* P. LabanaukaC

491 Main St, Ansonia, Ceam

AMALGAMATED CLOTHINB 
WORKERS of A. PRASKRIŲ 
18 SKYRIAUS KOMITETAS:

Pirmininke* A. Mačaitis, *
109 Grand St, Brooklyn, M. W 

Protokolų raštin. J. A. Bekampį
188 Roeblng St, Brooklyn, N. Bi 

Finansų raitininkas VI. Jlečtee,
67 Stagg fit, Brooklyn, M. > 

lidtetekaa Karimi era* Šimkūs,
CM Lorimer 8k, Brooklyn. ■.<
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PARSIDUODA geri rakau-

Chas S. Urban, 
Leonard St., N. W.

Grand Rapids, Mich.

ijieškau pusbrolių: Izidoriaus ir Jo
no Grajauekų, paeina iš Kauno

Atsakymas “Harmonijos

weiwesJinios.
LIETUVIAI TĖMYKTT!
Subatoj, 28 d. spalių, sve

tainėj McCaddin Hali, ant 
Berry st., tarpe So. 2nd ir 
3rd gatvių, bus vakaras L. 
88. IV Rajono. LSS. 1.1 kp. 
aktoriai iš Newark, N. J.

ir kampas Washington, 
New York, bus didelės pra
kalbos Liet. Politikos Kliu- 
bo. Pradžia 6 vai. vakare.

Kalbėtojai aiškins ir apie

New Yorko lietuviai pasiža
dėjo ‘‘Lietuvių Dienoj“ pasi-

Pajieškau brolių Jono ir Juozo 
Suopių, Suvalkų gub., Naumiesčio pa
vieto, Suopių kaimo, gyvena Glasgow, 
Scotland. Taipgi Prano Plaušinaičio, 
jis taipgi gyvena Glasgow.

A. šuppis,
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 
83—86.

LAISVfi
TIK DEL JAUNIMO.

Vaikinai ir merginos, kurie pate- 
mysit šį apgarsinimą, greitai pnsiųs- 
kit savo adresus ir už 2 centus 
štampą, o tuoj apturėsit gražią 
vanėlę.

do-

Trejos Devynenos” (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 tuoj aus aptu
rėsite.

Brooklyno ir apielinkes
Lietuviams.

Lietuviškas Kontraktorius.
Padarome visokį darbą prie naujų 

namų statimo ir senų pataisimo. 
plast avojam, išeimentuojam ir t.t. 
sant. reikalui, kreipkitės pas:

P. GRAŽYS
522 Lorimer SI., Brooklyn, N.

Mllntai” arba užmušima^ 
caro Aleksandro antrojo, i 
Fradžia 8 vai. vakare.

Vi^i vietos ir apielinkiu 
lietuviai nepraleiskite pro- 
gOfl ir atsilankykite pažiurę 
H taip puikaus veikalo. Loši- 
me dalyvauja apie 10 ypatų

tų, kad jie atsilankytų ir 
užsiregistruotų “Lietuvių 
l)ienoj” pasidarbuti.

Pajieškau Prano' Malinausko, Kauno 
gub., Ukmergės pavieto, Kunigiš
kių kaimo. Turiu nuo 'l’amstos gi 
minių iš Rusijos laišką. Meldžiu 
atsišaukti. R. Mustaikis, 182 Car- 
doni Ave., Detroit, Mich.

Pajieškau broliu Igno ir Jnoz.o Kir
tikliu. Suvalkų gub., Daukšių pa 
rapijos, Plinių kaimo. Kas apie 
juo.s žinote, malonėkit pranešti. J. 
Kaminskas, 2138 Hamilton avė., 
Cleveland, Ohio.

(lai (forničiai).- kas tik 
reikalinga prie stubos. 
Kaina visai pigi. Franas 
Strumila, 37 Stagg St.,

Prakalbos.

>ęs “L.” N r. 84 “H. 
valdybos pranešimas, 
ie jau nutarę 2 men.
atgal lošti veikalą 
s” — tiesiog mane

mo. Jau apie keturi metai, nežinau 
kur jis randasi'. Pirmiau gyveno 
Chicago, III. Stasys Barkauckas,

Kearney, N. J.

Hali svetainėj, kampa.' 
Grand ir Havenieyer st. bus 
dideles prakalbos LSS. 1" 
kuopos. Kalbės -L Stasiulevi 
čitLs iš Philadelphia, Pa. ir 
kiti. Pradžia lygiai 8 vai. 
akare. Visi vietos ir apie- 
linkių lietuviai atsilankvkil. 
t)«8 daug naujo išgirsite.

rykles- visados pranešama 
viešai per spaudą, kokis 
veikalas nutarta stalyti sce
noje, kad neįvyktų nesusi
pratimas, kati ir kita orga
nizacija nesiimtų už to pa-

Rockfordiečiai! Kas žinoto 
brolius Girgelovičius, kurie 
Rockford, III.? Jie tenai 

apie 15 metų, vadindamiesi 
Juozas ir Motiejus. 'ži

nau. jog ten gyvena, bet negaliu 
su jais susirašyti. Praneškite, už 
ką bus atlyginta. J. G. Box 215, 
Glen Lyon. Pa.

Draugai, 
apie du

gyvena

TĖMYKITE! TeMYKITE!
Vienatinė lietuviška authmobilių 

mokykla, kuri perviršija visas kitas 
mokyklas savo sutvarkymu kliasų su 
naujausios mados motorais geriau
sių firmų. Prieinamas kursas teorijos 
i- praktikos ir tas viskas už $25.00. ’ 
Lekcijos važinėjimo, sustatymo ir iš- i 
ardymo, mokinimas braižinių (nlenu)j 
ir net automatiškai pradėjimo (self 
startos). Visiems dykai dirbtuve. . 
Gvarantuojamc diplomą. Duodame pa
liudijimą. Atvažiavusiems turime vie- i 
tą apsistojimui. Ateikite ir persitik
rinkite. Vedėjas visiem gerai žinomas 
L. TYKNEV1ČIUS.

THE COSMOPOLITAN 
AUTO SCHOOL

231 W. 50 SL, New York

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

kurią išdirbą Meniholaturn Co., ir 
visi daktarai ir aptiekeriai pripaz.įs- 
ta geriausia.

Ištepant moste veidą prieš einant, 
gult, per kelis va1 arus padaro veidą 
tyru ir sl'.aisčiu. Mastis išima viso
kius spuogus ir dčmes-plet.mus. Kai
na dėžutės 50 c. ir $1.00.

.1. RIMKUS,
Holbrook, Mass.Box 36, 

83—90.

City

kios konkurencijos, kas sce- 
cos srytyje nedaleistina. Tas

Pajieškau pusbrolių Vinco, Juozo ir 
Antano Jokubonių, paeina iš Pun
sko par., Mockavos grnino, Radž.iš- 
kiu kaimo, Suvalkų gub., Meldžiu 
atsišaukti, nes gavau laišką nuo 
Jono iš Maskvos ir norėčiau jį 
jums perduoti Juozas Jakubonis, 
183 Roebling st., Brooklyn, N. Y.

Iš-

Y,

TREJOS
arba

_______ TREJANKA
Su.ndtda ii rj ivatnv gydančiu i o lit/ lt
Sutaisyta »u degtine arba virintu vandaniu 

yra geriausiu vaistu arba karti® 
vynu del įlAivio.

Gydo visokias skilvio liga®, nemaltnu, 
gumbą, dispepsija, išpūtimą, riemerų, 
dieglius šonuose, krutinėję ir nugaroje, 
patrūkimą, sunkumą ant krutinės ir 
visokias kitas skilvio lięas. Geriauaiai 

pataiso apetitą.
VARTOJIMAS: Vien* pakeli Mt<J 

aug'-- . uxn.rikti | vien* kvort* čyato aptruto 
ir tie* ;.at vandena, arba iivirti čyatarae vąo- 
de v ;t ir po ją valandų <«rti po puM alildalio 
arba mariau.

IŠRADIMAI
Turite kokį nors išradimą ar gal a- 

bejojate apie jį, prisipūkite mums del 
užpatentavimo. Dovanai duodame ro
dą ir nurodymus apie užpatentavima.

Dovanai gaus kiekvienas lietuviš
ką knygutę ką išrasti, kaip užpaten
tuoti ir kokie išradimai pageidauja
ma. Pinigus už užpatentavimą iš 
kalno neiname, tik prisiųskite mažą 
dalį rankpinigių, o likusius užmokė
site, kaip gausite popleras, abeinai 
sakant kaip busite užganėdinti.

Dovanai padedame parduoti užpa
tentuotus išradimus. Užtikriname ge
rumą $10.000. /

VINCAS J. DAUNORA, Aptveria. 
229 Bedford Ave , Brooklyn*, M. Y.

Kampu Ndh 4-’o» 0
JUS GIMINES JAU SUJIEŠKOTL 

Atsišaukite ir atsiųskit štampų už 
centus, arba ateikit į Banką, patįs. 
An'onina Rameidienč, 
Jonas Buiwdas, 
Adomas Romeika, 
Antanas Možeika, 
Juozas Streleckas, 
Marianna Bielavicziute, 
Anton Valūnas, 

Kreipkitės šiuo 
JOHN KOVACS

16 Grand Street. 
83—86.

4

APTIEK A
Gyduolės teisingos, patarnavima* ę 

draugiškas ir kuoman agiausias. Gy- 
duo'es galima gauti per pačtą ir yp»- 
liškai.kokioa tik pasaulyj vartojamo*. 
Ypatingai užlaikau puikias sekančias 
gyduoles:

Nuo
Nuo
Nuo
Nuo

Draugės ir draugai! Pa-
M

Broadway,
tai

11WW

ir

Ar nori kad tave
LSS. 19 kp. savo susirirr mergina mylėtų?

J. A. Bekampis.parsitraukti iš “Kovos” 150

Pranešimas.

Telephone 1950 Green point.

Dr. H. Mendlowitz

J Urbonas

Ge'ai įsitemykit adresą;

Vietinis

7

Z-n .<yj/ ■'

mes 
ne 

par-

plaukų ...
(užtrynimo

jiems patinka 
ir reikalinga.

adresu:
RANKER
Brooklyn,

• DR. H. MENDLOWITZ
271 Berry St., Brooklyn,N Y.

Kampas So. l-mos gatves.

miestelio. Amerikoj gyvena jau 
metii.

75c. 
slin* 

|1.0€ 
11.00 

ant
. 25c.

Gydau ligonius įvairiomis ligomis, 
o ypač mano speeialė

IšSIRANDAVOJA didelis kambarvs 
(bedruirnis) del 2 ypatų ir kitas 
ruimas dėl vienos ypatos, ant pirmų 
lubų. F. Sakalauskas, 550 Grand st. 
Brooklyn, N. Y.

IŠSIRANDAVOJA kambaris dėl vie
no arba dviejų žmonių. Kam rei
kalingas, atsišaukit. 78 Devoe st. 
(ant viršutinių lubų), Brooklyn, N. 

84—87.

American European Patent Offices 
309 BROADWAY,‘NEW YORK CITY 

(L.).Čereška,
So. Bostono, Mass. 

86—89. •

dovanų, 
važiuoju į 
potografuo-

!QS=2OO Grand St
Į Tarpe Driggs ir Bedford Avenues. Brooklyn, N.

Telephone 2372 Greenpoint

Pajieškau brolio Povilo čereškos; 
Kauno gub., Vilkmergės pav., Dcltu- 
vo 
I I

kriaueiams, kurie 
ipos 
itsi-

.: Šimtai kostumierių iš visų kra-
(( štų ir tautu, išmokėdami $1.00 ar 
(i $2.00 į savaitę, pasilieka tikrais savi- 
I) r.inkais geriausiu daiktų’ ARSI DUODA BUČERNĖ geroj vie

toj, biznis gerai išdirbtas ir tar
pe lietuvių. Atsišaukit. V. Korš- 
vitas, 31 Šchooles St., Brooklyn. 

N. Y. 86-89.

■ II,

■MMi

ba AGENTO, kreipkitės žemiau 
paduotu adresu 
arba telephonu.

Telephone
4263 South 
6075 South

, 'Ji J ; l

vienintelė tė
ra krautuve 
iš visos apie
linkes.

Męs aukau
jam visą savo 
triūsą, kad iš 
šitos įstaigos 
būtų užganė-

bet tūks tančiai žmonių visokių klesų.

aukas 
rinkti. Užsiregistruoti gali
ma sekančiose vietose: pas 
fclgauską ir Ambraziejų — 
186 Grand St., pas K. Liut
kų — 131 Grand st., pas

Lietuvninkų” ofisuose.
Visi auku rinkikai nueiki- c

svetainę, Havenieyer ir N 
6th Sts. ir jums sekreto 
rius suteiks visas i n forma

šiose dienose: 25, 26. 27 ir 28 
Spalių, 8 vai. vakare.

Įdaryti ir tas mums būtų at
ėmę daug bereikalingo dar-

mes atidavėm roles atmuš
ti ant typewriter, kas, 
žinoma, (langiau lėšuoja, ne
gu vertė pačios knygelės. 
I’rieg tam ir diena lošimo 
beveik paskirta. Dėlei to 
visko, reikia tikėtis, kad 
“Harmonijos Choras” pasi
rinks sau kita veikalą ir ne- V C-

Ncwark, N. J.
atjaučia reikalingumą kriaučių 
arba kooperacijos kviečiami 
lankyli Nedelioj October 2!) šių metų 
8 vai. iš ryto pas Daukšį 104 Wallace 
St. Bu.- svarstoma apie tai.

P. M. Maurov.

KNYGŲ LEIDĖJAS IR 
PARDAVĖJAS.

Tie. kurie dar neturit tos naujos 
ir svarbios knygos “Inkvizicija”, pa- 
siskubinkit ja užsiorderiuoti, nes gali 
išsibaigti. Kaina $1.00, apdaryta. 
$1.25. Reikalingi agentai. Reikalau
jant kataliogo, ar atsako, visuomet 
įdėkite už 2c. šlampa.

1-’. Ml LA ŠA I) SKIS.
13 Atlantic St., So. Boston, Mass 

_ ... 86—93.
!i.atarta kas veikti, turi būtL<

Šis nesusipratimas lai bū
na pamokinimu ir kitoms 
organizacijoms, kad jeigu,

pranešta ir kitiems viešai, 
I et nepasilaikoma vien savo 
žiniai.

Nusipirk gerus ir tvirtus čeverykus
Tėmyk, nes krautuvę 

erkrausčiaus nuu 109 
Grand Street x o numeriu 
1.57 Grand Street.

J. M ARTU \TTT
157 GJtAND S 

BROOKLYN

Macvs & Marcin Furniture Co

Tel. Orchard 3716.

MIK. KARUKŠTIS
_ C * v F. —

Kiekvieną paKelevingą pri
imame kuogražiausiai ir vi
sados. Tikra lietuviška užei
ga.
542 E. 141 h St.,

NEW YORK
Cor. Ave. B.

V. VAIVADAS
SPORTING CAFE 

Puikiausia ir švariausia

m liteliai
ir plaukų

Reumatizmo ............. 11.01
kojų prakaitavimo ... 50c 
perša’itno 
pleiskanų 

kimo ....
Dėl atauginto

'’Nuo vištakių
kojų .........

Tikra lietuviška trojanka 25 50c.ir|l 
, Taip-pat visokių vaistų dėl visokį, 
j lytiškų ligų kaip dėl vyrų, taip ir dėl 
I moterų. Visokius patarimus duosit 
dykai. Klausianti per laiškus, tepri* 
siunčia tik kratos ženklelį atsakymui.

Receptus sutaisau teisingai Ir 
didžiausiu atsargumu. Taigi, lietu
viai, visados kreipkitės pas mane, • 
būsite užganėdinti.

Uetuvia Aptiekorius ir Savininka*

FEL. KUDIRKA
64 Grand St. Brooklyn.N.Y.

■ŠT

ja 50 c. Kuopa nutarė, kad 
k’ek vienas kuopos narys 
privalo paimti po viena kol
tą. Už tą kortą galima gau
ti “Kovą” trims mėnesiams- 
aiba literatu ros iš “Kovos 
redakcijos vertes 50 c. Visi 
pinigai už kortas eis Są
jungos namo fondan. Kor
tas galėsite gauti pas f in 
sekrt. J Urboną, arba “Lai
svės” redakcijoj. Tos kortos 
geros ant ilgo laiko. Todė’,

si buvo Tautiškam Name 
konferencija pastatymui 
Liaudies Namo Brooklyne.

Tai ateik pas mumi o mes turime 
geriausių auksinių ir deimantinių 
žiedų už pigiausią prekę negu kur 
kitur. Dėlto kad mes turime pažin
ti su didžiausiais fabrikais ir 
gauname tiesiog iš fabriko ale 
iš olselio per tai galima pigiau 
duoti ir per tai, kad mes patįs prie 
to darbo dirbame, nes katras many
tu, kad teisybė, tai gali ateit ir 
r><* rs i t ik rint.

M. Balauskas ir J. Bučinskas,
119 GRAND STREET,

Brooklyn, New York.

adam period suite.

o!

■zfurrnT Tt

Užeikit ir persitikrinkite
442 Grand St.,

BROOKLYN, N.
Telephone Stagg 3534.

’ JOHN KULBOK
CAFE

Dide'is hotelis, gera vieta pa
keleivingiems, kambari 1 jtai- 
syti pagal nuają madą, ir Tint 
busit užganėdinti.

IŠ Centra! Brooklyno.
7 d\ spalių buvo nepapra 

atas susirinkimas DLK. Vy-Į 
tauto draugystės, į kurį pri
siėjo net policiją kviesti. Iš ■ 
syk viskas ėjo gerai. Bet;

A. Milleris įneša pa* | - 
aukuoti iš draugystės kasos c 
$200 (metini nuošimtį) su-į 
šelpimui nukentėjusių . 710 Fotografijų > GALERIJA 
karės. Visi su tuo sutinka,! 
bet atsirado pora tamsuolių, 
kurie sukėlė baisų triukšmą. 
Kadangi jų geruoju negali
ma buvo numalšinti, prisiėjo 
išvesti laukan. Bevedant 
laukan, jie kibo muštis.

Atsidūrę už dųrų, nuėjo į 
saliuną, prisirinko butelių, 
atėjo prie svetainės ir ėmė 
į duris mušti. Kada duris 
atidarė, tuomet pradėjo bu-j 
teliais leisti į svetainę ir 
tūlą vaikiną skaudžiai už
gavo. Prisiėjo šaukti polici
ją numalšinimui tų narsuo
lių. Pribuvus policija turėjo 
pavartoti savo buožes.

Tai matot, kaip elgiasi 
tamsūnėliai.

PARSIDUODA krautuve 
(Dry Goods Store) geroj 
vietoj, biznis išdirbtas 
per 10 metų. A. Jankaus
kas, 56 Hudson avė., 
Brooklyn, N. Y. (85'88)

Dideles prakalbos.
29 d. spalių, 335 Spnng st

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

Kiekvienam savo 
kostumierui .duodu 
išmaliavotą jojo pa
veikslą 
Taipgi 
namus 
ti.

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda puikus Storas, cigarų, 

maldaknygių įvairių knygučių ir bro- 
stvų, visokių popierų. Biznis išdirbtas 
per kelis metus parsiduoda už labai 
prieinamą kainą. Priežastis pardavi
mo — išvažiuoju į kitą miestą.

Parsiduoda puikus mūrinis namas 
Williamsburge, 8 šeimynoms po 4 
kambarius viskas įtaisyta kuogeriau- 
siai ramios neša $900, įmokčt $1000. 
kainuoja $7.750.

Puikus mūrinis namas Williams
burge, 6 šeimynoms po 4 kambarius 
ant loro, lotas 25x100, randos $65, 
įmokėti $800, kaina tik $5000.

Norėdami šiuos namus pamatyti, 
meldžiame pasiskubinti, šių namų 
pardavimas svarbus.

Kreipkitės šiuo adrseu:
B. A. Zinis,

131 Grand St., Brooklyn, N. Y 
Tel. 3355 Greenpoint

(85—88).
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F. KLASTAUSKAS, 
152 Perry avė. Maspeth, L.I.

Tel. 2005 New Town.

DOVANAI 6 DAINOS, DOVANAI!
Specijališkas nasiulijimas. Grafa- 

fonas lygiai toks pat, kaip už $35.00 
su 6 dainomis ir 1000 adatų už $19.95.

Tas grafafonas gvarantuotas ant 
15 metų. Pasinaudok, mokėk $5.00, o 
likusiuos užmokėsi prie atsiėmimo.

Reikalauk katalogo, mes prisiusi 
me dykai.
THE GRAND PHONOGRAPH CO., 
390 Grand Str. Brooklyn. N. Y.

Telephone 4910 Stagg.

ĮSITĖMYK!
Dabar geriausias ir pa

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

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

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

Pirmas Lietuviškas

RESTAURANTAS

JOHN KlLbUb Savininkai
291 Wythe Ave.. Cor. So. 1 ■! 

BROOKLYN, N. Y.
Tel 279 Greenpoint.

F0RNISIA1

Išmokesčių
$1 ant RANKOS
$1 ant Savaitės

SUTAURINSI

25° 0 iki 50°
Mnliauską ir Vidžiūną

st.

Agentas
Vaicekauskas

Pagamina geriausius lietuviškai 
valgius. Pietus galima įjauti po 15e, 
20c ir 25c.

Alijoiius Grinkevičiui
2 HOPE ST., Cor. Roebling

BROOKLYN, N. Y
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