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VI MĖTAU.

Wilsonas gązdina Ameriką M>

GAISRAS LIGONBUTY

Rumunijos karalius

Paskiausios Žinios

Verdu n u

Iš Amsterdamo praneša, 
kad talkininkų orlaiviai už
puolė Luxemberge ant vo-

tuomet 
pasilikti 

dabar.

LIETUVOS “KARALIUS 
GAVO DIDESNI ČINĄ. 
Paryžius, 28 d. spalių. -

Nominuotas Lietuvos kara- kiečių amunicijos dirbtuves 
bus, šeštas Vokietijos kai“ ir padarė už 600.000 dolerių 
zerio sūnus, princas Joachi-, nuostolių.

mimste- 
su rinkti 
juos pa 
tą. Nau- 
iš amu

Kares 
:ad a m vi

jau nu

O ft

v.

Aukaukit, rinkit aukas, 
būkite aukų rinkėjais lietu* 
vių dienoje, 1 lapkričio.

27 d.
Su v. Valstijų pre- 

kalbėda
vote r u 

kuriame dalyvavo

Apie Douaumonto puoli
mą oficialiai pranešė ir vo
kiečių generalis štabas.

Prancūzai užimtus fortus 
sopėjo apdrutinti ir dabar 
palengva stumia vokiečius 
tolyn.

Dabar vadžia ji snarešta 
v o, o presbyterion a dvasiš
ki ja atėmė kunigo teises.

u z
kurie norite tai-

Rumunai atstumti 
per 40 mylių

Pasiųskite lapkričio 7 d 
septynis socialistus į 1 
gresą. Pasidarbuokite!

KUNIGAS TURI ASTUO
NIAS PAČIAS. .

Poghkeepsie, 26 d. spalių. 
— Presbyterionų bažnyčios 
kunigas Worthington, su
areštuotas už daugpatystę..
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PASKANDINO DIDELI 
ANGLŲ LAIVĄ.

Londonas, 27 d. spalių. — 
Telegramos praneša, kad 
anglų laivas “Rowanmore” 
tapo paskandintas. Tai buvo 
vienas didesniųjų laivų, pa
statytas 1900 metais; turė
jo 10,320 tonų įtalpos. 13 
d. spalių jis išėjo iš Balti- 
morės į Liverpool] ir neda-

Vokiečių ir bulgarų armi
ja, po vadovyste feldmarša
lo Mackensen, užėmė rumu
nų miestą Hirsovą, 30- my
lių] Į šiaui-vakarus nuo Cer- 
novoda.

Hirsovas buvo fortifikūo- 
tas miestas ir visi neišsi“ 
laikė.

FRANCIJA IMA 208,000 
NAUJOKŲ

’ Franci jos karės 
ris pareikalavo 
208,000 naujoki] ir 

siųsti į karės froi 
jokai bus imami ii 
ricijoš išdirbysčių. 
minister) s pasakė, j 

nicijos išdirbystėj 
vyrų vieton galima pastaty 
ti moteris.

kad 
pasilikimą 

negali būti nei 
galima pa- 
;, kuomet 

teises
Iš KANADOS ATSIUNTĖ 

15 MILIŪNŲ DOLERIŲ 
AUKSO.

Morgano bankas gavo iš 
Kanados 15 milionų doleriu 

•aukso. Tie pinigai skiriami 
apmokėjimui už amuniciją, 
pagamintą dėl Did. Britani
jos. Išviso Morgano bankas 
šiais metais gavo per Kana
dą 450 milionų dol. aukso 
už amuniciją, pagamintą A- 
merikos firmų dėl talkinin
kų ir dar sekančią savaitę 
mano gauti 300 milionų dol. 
aukso.

EKSPLIOZIJA AMUNICI
JOS DIRBTUVĖJ.

Londonas. — Šiomis die- 
(naikintoju), vo-'nomis Londone įvyko didelė 
spėję paskandinti ekspliozija amunicijos dirb
siu . transportinį tuvėj. 2 darbininkų užmuš

ta ,kelios dešimtįs sužei
sta. Ekspliozija padarė la
bai daug nuostolių.

DEGTUKŲ PABRANGI
MAS.

Rusijoj degtukų sindika
tas plėšia dabar begalines 
kainas už degtukus. Seniaus 
degtukų skrynelė atsieidavo 
patiems fabrikantams 2,30 
—350 kap., dabargi iki 9 
r. 20 kp., ir dar akcizo 10 
rb., taigi viso labo skrynelė 
kaštuoja 29.20 kp. Fabri
kantai gi susitarę pakėlė 
degtukų skrynelės kainą iki 
42 rb. iš ko turi pelno 110%! 
Kadangi indėtasai kapitalas 
prie dabartinmų sąlygų deg 
t ūkų prekyboje apsiverčia 
-J sykių į metus, tai degtu
kų fabrikantai iš i r. dėto ka
pitalo gauna pelno j metus 
tūkstanti procentu! Degtu
kų fabrikantai beveik visi 
yrh susitarę dabar 
išvieno išnaudoti vargingą 
žmonių padėjimą. 3#

Jis turi 68’ metus amžiaus 
ir vedęs su 8 pačiom. Mat, 
Worthington’as važinėjo po 
visas šalis neva dievo žodį 
skelbdamas ir kur tik ilgiau 
apsigyvendavo, ten ir apsi- 
vesdavo. Taip besidarbuo
jant, senis nei nepasijuto, 
kad jau astuonias pačias tu-

Pastaruoju laiku vėl pra
sidėjo spo Verdu nu didžiau
si mūšiai. Francuzai sukon
centravo dideles spėkas ir 
pradėjo ant vokiečių daryti 
smarkias atakas. Ypatinga: 
eina didžiausi mūšiai palei 
fortą Vaux. Francuzu ka- *■ v
reiviai randasi tik 500 jar
dų nuo Vaux forto. Doau- 
mont fortą vokiečiai aplei
do. Dabar jie vėl pradėjo 
daryti kontratakas, norėda
mi ji atgal atgauti. Fran
cuzai viena diena atėmė iš 
vokiečių tą, ką jie buvo už
kariavę per du mėnesius. 
Taipgi franeuzams pavyko 
paimti apie 5000 vokiečių 
nelaisvėn.

m a 
badas ii' žmonės pradeda 
nerimauti. P ra gyve n i m o
reikmenis vis brangsta. 
Daugelis reikmenų visi 
išnyko 
blogas.
pirmininkas viešai pasakęs, Jiedu 
kad iš priežasties trukumo 
maisto, Prancūzai nriversti 
po Verdūnu smarkiau už
pulti ant vokiečių, 
tuomi pastaruosius 
mėjus ])rie taikos.

Ta pati agentūra 
ša, būk vidaus dalyku mini- 

s įnešęs 
komisijai 

padalinti Rusiją į keturias 
dalis ii* kiekvienoj da’y pa
skirti diktatorių išdalinimui 
maisto.

Ar tos žinios teisingos, — 
sunku pasakyti, bet kad 
maistas brangus ir jo trūk
sta, tą visi gerai žinome.

tuščią anglį 
laivą Queen

Reikia pažymėti, kad įėji
mas i kanala La Manshe 
saugojamas anglų ir f ran-, 
euzų šarvuočių ir iki šiol 
vokiečių kariški laivai ne
išdrįso eiti. Dabar gi jie 
pabandė, bet sunku teisin
gai sužinoti ar ] 
jiems. Jeigu teisybė, 
praneša vokiečių admiraiti 
ja, tuomet bandymas už 
pulti ant transportų pilnai, seneliai 
pavykęs, bet jeigu' teisingas 
anglį] pranešimas, tuomet 
vokiečiai turi nemažus nuo
stolius.

Paskiausios telegramos 
praneša, kad vienas angių 
minnešis, dalyvavęs mūšy, 
dingo be žinios, o antras ta
pęs sugadintas ir užėjęs ant 
negilumos.

esąs užmuš- 
traukinis vis- 

jeigu

Bulga rijos karės ofisas 
praneša apie visišką rumu
nų sumušimą Padunojuj.

Bucharesto ir Petrogrado 
telegramos sako tą patį.

AUSTRIJOS NAUJAS 
MINISTERIU PIRMI

NINKAS
Londonas, 27 d. spalių.— 

Viennos laikraščiai prane
ša, kad ministeriu pirminiu- 
kus esąs pakartas von Ko- 
erber. Jis dabar užima vie
tą užmuštojo ministeriu 
pirmininko Karlo Stuerg’- 
kh’o.

128 ORLAIVIAI LEKIA 
RUMUNAMS PAGEL- 

BON.
Londonas, 27 d. snalių. — 

Iš Bucharesto gauta žinia, 
kad iš Francijos atlekia 128 
orlaiviai rumunams pagei- 
bon. Orlaiviai darbuosis 
Transilvanijos ir Dobrudžo 
frontuose. Vakar išlėkė iš 
Anglijos į Rumuniją 4 or
laiviai.

Mat, rumunams riestai, 
todėl talkininkai stengiasi 
visokiais būdais prigelbėti.

MĖTĖ BOMBAS J KAIZE
RIO TRAUKINI.

Paryžius, 28 d. spalių. — 
Telegramos praneša, kad 
Somme’s fronte Prancūzų 
orlaiviai užpuolė ant trau
kinio, kuriame važiavo Vo
kietijos^ kaizeris ir pradėjo 
bombas mėtyti. Kokios už
puolimo pasekmės, telegra - 
mos nepraneša, tik pažymi, 
kad mašinistas 
tas. Reiški 
gi turėjo nukentėti, 
mašinista užmušė.

DEL SUSIŽINOJIMO SU 
GIMINĖMIS LIETUVOJ.
Daug žmonių kreipiasi į 

mus laiškais, klausdami, ai* 
mes neapsiimtume pajieško- 
t; jų giminių vokiečių užim
toj Lietuvoj, arba kad pa
tartume, kai]) jie patįs tatai 
galėtų padaryti.

N esu sp ėdam i. kiek v i e n a m 
atskirai laiškais atsakinėti, 
mes čia paskelbiame, kad 
“Naujienų” Redakcija pa- 
jieškojimais užsiimti negali, 
bet duodame šitokį paturi
ma tiems, kurie nori susiži- 

u Z

roti su savo giminėmis Lie
tuvoj.

Vokietija jau spėjo išleisi.i 
kariškiems reikalams 13 bi- 
lionu doleriu. Tai baisi su
ma pinigų. Po karės gyven
tojai ypač darbįpinkai turės 
ta suma vėl sugražinti.

Ketverge vakare, 26 d. Imas, pakeltas į leitenanto 
spalių, vokiečių flotilija ,su- pulkininko ciną. Lietuviai 
sidedanti iš naikintojų, pe- gali “džiaugtis,” kad jų ka
rėjo Dover sansiaurą, įėjo, ralius gabus ir užsitarnau- 
i La Manshe kanala ii’ už
puolė ant Anglijos trans
portų. Prasidėjo smarkus 
mūšiai. Apie pasekmes tų 
mūšių sunku teisingų ži
nių .gauti. Vokietijos admi- 
raltija oficiališkai pranešė, 
kad jiems pavyko nuskan
dinti apie 15 anglių kari
škų laivu. Jų flotilija, daly
vavus užpuolime ant anglų 
transportų, laimingai su
grįžus atgal.

Anglijos admiraltija kaip 
tik priešingai praneša. Ji 
sako, kad 26 d. spalių, nak 
čia, anglų kariški laivai su
sidarė su vokiečių flotilija 
La Manshe kanale ii’ įvyko 
smarkus mūšiai. Anglai pa
skandino du vokiečių kariš
ku laivu (naikintoju), vo-

Cincinnati, Ohio 
spalių 
zldentas Wilsonas 
mas susirinkime 
Eliubo 
labai daug publikos, pasakė, 
kad šį sykį Suv. Valstijos 
išsilaikė neįsikišusius į ka
rę, bet toliaus tai]) nebūsią. 
Girdi, pasibaigus šiai karei, 
anksčiau ar vėliau mes bū
sime liudininkais naujos vi- 
sasvietinės karės; 
ir mes negalėsime 
neutraliais, kai]) 
“Nors įsimaišymas 
man nepatinka, bet su tuo 
reikės skaitytis. Dabartinė 
karė priėjo prie to 
apie tolimesnį 
neutraliais 
kalbos. Ar tai 
silikti neutraliai 
visi atnaujina savo 
užpuolimų keliu?”

Taip Wilsonas gązdina A- 
rneriką. Mat, iki šiol jis el
gėsi neutraliai,, bet toliam 
negalės taip elgtis. Reiškia 
laike rinkimų balsuokite 
jį visi 
kos ir kurie norite karės

1. Parašykite, arba gail
ute, kad kas kitas parašytų 
vokiečių kalba trumpą lai
škelį savo giminėms. Judėkit 

i tą laišką konvertan ir už- 
■ adresuokite jį tai]), kai]) kad 
pirmiau adresuodavote siųs
dami savo laiškus Lietuvon.

I 2. Nueikite pačton ir nu- 
|pirkite dvi po 6 centus kvi- 
tukes, vadinamas “Interna
tional Postage Coupon”.

3. Judėkite tas kvltukes ir storis Protopova 
sako užadresuotąjj laišką Durnos biudžeto 
i antra didesni konverta. 

^Užlipinkite, uždėkite reika
lingą. pačto markę ir užad- 
resubkite šitai]): Hillfsfve- 
rcin der Dcutschcn Judeu, 
Steiglitzer Strasse 12 — 1, 
Beiliu W. 35, Germany.

Ir pasiųskite.
Šitas “Hilfsvereinas” yra 

žydų įstaiga, kuri betgi tuo 
reikalu patarnauja visiems, 

i be skirtumo, žmonėms, ar 
jis butų žydas, ar lietuvis, 
ar kas kitas.

Berlynas. — Rumunai iš
sprogdino tiltą per Dunojų 
ties Černovoda. Pirm iš- 
sprodinimo tiktai dalis ru
munų kareivių tegalėjo per
sikelti per tiltą. Tokiu budu, 
vokiečiai greitai negalės 
persikelti per upę.

28 d. spalių iš Berlyno 
pranešama, kad Centralių 
Valstybių kariumenė vejasi 
rumunus toliaus, Padunojuj, respondentui, 
ir jau nusivijo per 40 mylių. Turkijoj

Transylvanijos fronte ru ' 
munai taip pat mušami. Už 
ėmę Predeal (jau Rumuni-

OKIETUA IŠLEIDO
BILIŪNŲ DOLERIŲ
KARĖS REIKALAMS

UŽPUOLIMAS ANT GIM 
DYMO KONTROLĖS 

KLINIKOS.
Brooklyno policija pada

rė užpuolimą ant slaptos 
gimdymo kontrolės klinikos 
Suareštavo ponią Margari
tą Sanger, jos seserį Mrs. 
Byrnes ir prižiūrėtoją Miss 
Fanny Mindell. Klinika ra
dosi ant Amboy st. ir veikė 
kelias dienas. Po visą 
Brooklyną buvo išmėtyta 
lapeliai apie egzistavimą 
klinikos, nors ir nebuvo pa
sakyta jos adresas.

Visos trįs suareštuotos 
moterįs’šiuomi laiku randa
si policijos kalėjime ant 
Raymond gatvės ir atsisako 
išeiti ant parankos. Jos sa
ko pakelsią triukšmą ant 
visos Amerikos, nes jųjų i o 
esanti teisybė. Kalėjime e- 
sama neapsakomo puivo ir 
net žiurkių. Moterims pri
sieina kovoti ir su žiurkėm 
ir su žvėreliais.

•Policija žada dar 
giau areštuoti.

TURKAI DŽIAUGIASI.
Turkijos užsieninių daly

kų ministeris Halil Bey pa
sakė Associated Press ko- 

kad dabar 
j ekonominis ir mi- 

htarinis padėjimas esąs la
bai geras ir kad Turkija ne
mananti atskirai su Rusija 

joj), generolo Falkenhayno kalbėti apie taiką. Dabar 
kareiviai jau artinasi prie Turkijoj esą įvestos maisto 
Kampulung. j kortos, dirbą vokiečių eks-

w w

!%rnham, Canada, 26 d 
spalių. — Vietos katalikų li- 

pavyko gonbuty iškilo baisus gaiš- 
; ką 'ras, kuris nunešė kelias de“ 

šimtis gyvačių, šiame li- 
gonbuty daugiausiai buvo 

kūdikiai. Iškilus 
gaisrui, visi miegojo. Per 
duris išeiti nebegalima bu
vo ir prisiėjo šokinėti, per 
langus nuo trečio gyvenimo. 
Prasidėjus gaisrui, kįlo bai
si audra ir trukdė gaisri
ninkams darbuotis.

Apskaitliuojama, kad 
virš 20 žmonių žuvo, bet 
galutinas skaitlius žuvusių
jų kol kas nesužinota.

RUSIJOJ BADAS!_ _ _ _ _

Jš Stockholmo praneša, kad 
paskutiniam vokiečių zeppe- 

ii l’nų užpuolime, vos neužmu- 
Padėjimas labai še Anglijos karaliaus Jur- 

Būk Valst. Durnos gio ir karalienės Marijos, 
is viešai pasakęs, Jiedu ėjo į St. Faneras gel" 

/kelio stoti ir tuo tarpu vo
kiečių ze])])elinai pradėjo 
mėtyti bombas. Karalius su 

kad karaliene įbėgo į kokį ten 
stir skiepą ir išsigelbėjo nuo 

mirtįes.



LAISVE

Kun. Pankauskas

Bulotos “Vien. Lietuvninkų” ra
šo: “kalbėti apie dienraščių 
leidimą, kuomet popiera sta- 

1Tv , . XT . .v _ čiai neįperkama, tai tik juo*Uz ką gi- Nejaugi uz ru- kus da»ytL„
™ j i i • - i Naje, o kaip socialistaipimo I'ondas kuodaugiausia i„:„t “M-uiiienas”?aukų'surinktu? ąiajiegia leist Naujienas .

m i . ' a u x i ‘Jiems ir popiera įperkama,las kunigas, turbūt, netu- 1 1______
perkūnus leidžia į A. Bulo* ri nei gėdos nei sąžinės. Mes 

pata'riamc jam pasiskaityt,

meilinimasis prie jų. meluoja.
ŽODIS IDĖJOS DRAIP

GAMS.

Daugelis žino, kad LSS. 
i Rajonas įkūrė Propogandi- f J . _ T*1 i 1 ♦ 4 ’

šiai įšir 
manytų

klerikalai bai
lę ant Bulotos. Pri- pinimąsi, kad Lietuvos šel- ; 
tai šaukšte vandens

Balso” N r. 70

ta tūlas A. Valdemaras. 
Pasiskaitęs “Naujienose’’ 
korespondenciją apie gar
siuosius Waterburio deba
tus, A. Valdemaras ypatin
gai piktinasi A. Bulotos už
sipuolimais ant inteligentų.

Debatuodamas su p. S. 
Šimkum, A. Bulota tuomet 
prasižiodęs:

“Apie inteligentus aš pasakysiu, 
kad visai nėra reikalo kurti gim
nazijų, kad davus jiem darbo, •že
maitė, prasta moteriškė išsimaiti
na, o Jablonskis, girdit, universite
tą baigos negalėtų sau duonos už 
sipelnyti. Tas pats su Mašiotu L- 
kitais. Bet ponas Rimkus žiūri į 
inteligentiją, kaipo į neklaidingiau- 
sią vadovą, kuris turi ganyti pra
stus žmones. O aš pasakysiu —pa
tys žmonės tegu tvarkosi, tegu bū
na susišelpimas, o ne išmalda. Ka
da jūs broliai atplaukei į Ameri 
ką, tai ir be inteligentu radot kelia. 
Taip pat turėtų būti ir su tremti 
niais. Štai jiems paskirama kai ku
ri suma, ir jie patys išsirenka sarę 
viršininkus, patys šeimininkauja 
ir tuo būdu atsistoja aid kojų.”

Ponas A. Valdemaras 
perskaitęs viršui išeituotm 
užreiškimus, nesavo balsu 
sušunka:

“Negaliu rasti tinka1'.ų žodžiu 1)OS, 
pasibjaurėjimui išreikšti <lel Bulo
tos priemonės. Tai daugiau, nei i 
bjauriausia demagogiia, tai beg< 
diškas šmeižtas ideali įgiausio mu 
sų atgijimo veikėjo Jablonskio 
Gražiai žino Belota. ( < k 
kentęs Jablonskis dė! Iii 
kiek sveikatos jai pa<!ėj< 
vargo iš to turėjęs, ži to, 
prieš sutiksiant mokytojauti lietu-i 
vių gimnazijoje, turėjo ne menke- Į 
snę vietą vyriausybės gimnazijoj j 
Žinodamas tai, Bulota žino, kad 
šmeižia jį, ir vis dėl to daro tai. 
Kodėl? Todėl, kad jis virto biau 
riausiu demagogu. Jis moka pri
silaižyti savo klausytojams. Maty
ti, tarp jų nebuvo inteligentų, tū
ba bent maža buvo. Taigi sfylin ap- 
šviestūnai, tamsūs žmonėsGp?(tys 
viską padarys. Ar žinoję butų trem
tiniai patys be apšviestesnių va
dovų, kur važiuoti, kaip susižino 
ti, iš kur pinigų gauti? Ne šimtą 
kartų ne. Vėl šaukia jis; “tegu bū 
na susišelpimas, o ne ;?malda”, ir 
gerai žino, kad tremtiniai, nusto 
ję viso savo turto, negali šelpti 
kits kito. Tai kam gi kaiba niek
niekius, kuriais pats netiki? Rusų 
juodašimčiai galėtu išsirnkt ji sau 
vadovu ir dŽ.iaugties. Kaip elgsi.- 
lietuvių visuomenė. ■ 
tikiu, kad teisingai 
juo už. jo darbus.”

Ponas kandidatas į ]>ro- 
fesorius perdaug karščiuo
jasi. Netinka jam prokuro
ro poza. Jeigu p. A. Bulota 
prasitarė, prieš Jablonskį

Lietuvos Šelpimo Fondas stų Ratelį. Pereitais metais 
buvo gavęs leidimą iš Brid
geport, Conn., miesto val
džios rinkti aukas lietuvių 
dienoje. Vėliaus tasai leidi
mas tapo atšauktas ir aukų 
rinkimo teise perduota ša
kai Centralio Komiteto.

Kun. Pankauskas stačiai 
apšmeižė socialistus ir Lie
tuvos Šelpimo Fondą ameri- 

į kiečių visuomenės akyse*. 
V1^.U1 [Ginčai jau perkelta į dien- 

^V'iraštį “Bridgeport Post”, 
’eisirio iškarpą prisiuntė “L 

vei” drg. P. Petrauskas 
Klin. Pnnknnęlroo ] 

rašo “Post”, tvirtina, būk cializmo tvarkos.
Kad į gavus daugiau su

pratimo apie socializmo pa
matus, reikalinga pasišven
timo ir energijos, reikalinga 
la vi n ties. Neužtenka žinoti 
žodį “socializmas,” reikia ir 
suprasti tą socializmą, rei
kia žinoti, ka socializmas 
nori atsiekti, reikia mokėti 
ji atskirti nuo kitų organi- 

v.tu,’C-Gnuims, ])olemi-uodamas su*z-icijų, reikia žinoti į kiek 
šią lygias teises ir nudžiugu* j-un< Pankausku: skyrių socializmas dalinasi,
si “Pittsburgh Post” redak-1 iy1)n p!)nv!n,<.v,u kokie tie skyriai ir tt.

Pereita žiema ir buvo 
gvildenama įvairus klausi“ 
mai kas nedčldienis Rand 
School kambariuose. Pereitų 
metų mokiniai pageidauja, 
kad ir šią žiemą Prop. Rate
lis atidengtų kursus. Todėl 
atsišaukiame į draugus, gy
venančius New Yorko apie- 
linkėj, prisidėti prie musų ir

keliatas draugų Innkė P. R.

užginčyti, kad tie kursai ne
būtų atnešę naudos tiems 
draugams, kurie juos lankė. 
Lankiusieji kursus jaučiasi* 
stipresni dvasioj, turi dau
giau supratimo apie socia
lizmą ir nesibijo stoti į dis
kusijas su savo priešais, su
geba savo priešams atsaky
ti j užduotus klausimus ir 
U. P. R. kursai atneša dide- 
I naudą ir jeigu tokie kur
sai visur gyvuotų, jie dar
bininkus pastūmėtų prie so-

Taip elgiasi mūsų klerika-’ rėdami gauti jų pagelbos 
lai ir tautininkai. Juk tai lietuvių dienoje. Įvairių ko- 
jie paleido paskalą apie “Ke- mitetų lyderiai daug švel- 
leivio” žydus, manydami, niau atsiliepia apie žydus, 
kad žmonių akyse tatai su- negu apie lenkus. Stengia- 
kompromituos “Keleivį”. Imasi užmegsti ryšiai su žy* 

| Žydas mūsų tautininkų du komitetais, stengiamasi
“Amerikos Lietuvis” pra- ^kyse yra nepaprastas bau- gauti žydelkaičių aukoms 

neša jog Worcester y Mass, kas, kurio ištolo reikia pra- rinkti (New Yorke, Pitts- 
jburge, veikiausia ir kitur), 

trupa. Trupos vedėju yra p. ’ Mes atsimenam, kaip de- Kad tos pagelbos iš 
A. Vitkauskas (Vernon Ho- batuodamas su p. Bulota Luodaugiausia gavus, 
tel, Worcester, Mass.) ' Mahanoyaus Šimkus sušuko, skelbiama, kad aukos, 

Trupa dabar gastroliuoja ^ad Gydymo ir Maitinimo tuvių dienoj surinktos
Naujosios Anglijos lietuvių Draugijoj esama tik žydų. Lietuvos gyventojams, vadi- 

\Jam svarbu buvo pažaisti naši, dalis jų kliusianti ir 
lant antisemitizmo stygų. (žydams.

Klerikalų pasiuntinys p. i Negana to. Tautininkai ir 
iš Vii- klerikalai, žinodami,_ kokią-bo auku socialistiškos 

kad įtekmę turi žydai taip vadi 
žydus, narnoj didžiojoj spaudoj, ne

gaili jiems komplimentų ir
) kapitalo, keldamas pažadų. Antai, p. M Yčas,

1 • •• i v -t Jicd'.L IJų VVUIUtnlzVI y, IVlclmm. ’

vVv10.'? i’a ' ^S°J;Un.l'?; susitverė skrajojanti artistų įlenkti
Miluko leidžiamoji “žvaigž
dė”.

“Kaip girdėti kaikuriii mūsų “po
litikų”, kun. Dr. Bartuška vėl yra 
siunčiamas į šveicarij:i, kad ten 
teikti kaino .Amerikos Lietuvių “at
stovas.” Reiškia tiems musų “po
litikams“ dar neužtenka to kad Dr. 
Bartuška taip nepadoriai sukom
promitavo musų tautą — savo pir
moje kelionėje kaipo delegatas. 
Tie politikai matomai 4iori, kad 
tas vyras 'Bartuška) ir 
kompromituotų musu t . 
tuomi jai kenktų tokiame 
biame josios gyvenimo i 
Vadinasi nesurinkus Bartuškai 
Tautos Komlą per >> 
kelionei išleist ųjii lėšų 
beabeio, Tautos Eondui 
reikalingos išlaidos, nes 
jam buvo apmokamas 
iš E. Taigi kuriam 
vos ir T. E. ateitis lai 
neapgalvotą polit ikieriu

Už tuos pinigus, ką kun. 
Bartuška pravažinėjo, ne

kol ioni jose.
Trunon pridera šie asme- 

nįs: P. Ivanauskas, P. šar- 
toli,„ kiūto,. J. Vinslauskas, B.’Bielskis, sugrįžęs 

l!!ut:-’v rir Mingilas, A. Janušonis, A.;ninns’ Paleido žinia, 
momente. Vitkauskas, V. Timinskaitė, 

i P. Venys, S. <us<ni»iis ne > . .
afsi.laro. I StreimiklUte. 

naujos ne
aišku, kad 
užlaikymas 
rūpi Lietu- 
sulaiko tą

. vieną kūdiki būt puvę gali-imu ant kun. Bartuškos

Kaip 
nežinau, bei. 

atsilygins su

įgyti

žemus tautiškos neapykan
tos jausmus.

Pastaruoju laiku kun. Ma-
1 i a u sko i ‘e d; i gi' o j am a m

cijos reikalams.
Kunigas puikiai žino, kad 

[niekur nieko panašaus nebu- 
.. .... Įvo. Socialistai ir LŠF. nori

pasikalbėjimo su itts-.trečdalio auku ne sau. bet 
l;urgh P°st korespondentu, Tcisiu h. Agronomics Dram 
užtikrina, kad Lietuvai 'gjjai Vilniui 
vus savyvalda (Tik? — U d,.,, r. p,,.ran<i. ;,e

’’žvaigždė,” kun. Miluko 
organas, matyt, nejuokais 
jdūkusi ant kun. Kemėšio 
frakcijos. Pastarame “Žv- , “Drauge sistemaiiskai tal- 
ždės” numery yra užsipuoli* Pramos antisemitiškos ko- 

ir respondencijos iš Bostono, 
kur sąryšyje su žydais vė- 

“Kelcivio” var
das. “Keleiviui”

ma sušelpt. Pats kaltas bū-’Dro Bielskio, “žvaigžde” Į;l."' SQr.ys.vie 
'damas, dar A. Bulota kalti-[juokiasi iš anų dviejų dele- muiuuas _ 

jgatii pasigyrimų. Miluko or- das. 
‘ tranas rašo, kad Bartuškos r‘c^ išl< 
kelionė Ryman sukompro- ;inas; & , i

Imitavo lietuvius, o Bartus*i matot, inusų klerika-, 
kos memorialas vadinamas pP žydai yra kokie ta 
“nešvariu skarmalu, užrišu- ^^lemti padarai ir didžiau 

.siu'mūsų tautai akis.” ,šia,socialistų kaltė, esant 
Kristaus ąvinyčioje vieš- kad jie eina su žy 

patauja tokia jau “vienybė” šelpia tik žydus, net !

riai.

Lietuvos

■tik pasižiūri i save, į savo 
politikos veidą. Žiūrėkit tik,' J;?tip taip Wall strceto ge- 

ikiek jie išleido klerikalų po- jšcitmacherių.

cija deda dideli antgalvį: 
“žydai gaus lygias teises, 

prikišama Rusija duosianti Lietuvai 
steigi- savyvalda iš ko laimėsią ir

lik socialistai, o yra žinoma

ratų tik pusė
tie

kun. Ban-

oo “The Bridgeport Post”) 
kad socialistai reikalavo 
vieno trečdalio surinktu au- 
<u socialistiškam darbui.

j mums čia svarbu konstatuo- j. 
kaip moka p.
vienamaniai) meilinties d 

ie tų nuolat peikiamųjų i p, 
,s” jiems steigia. Ta-:žyd\i, kuomet tas meilinima* 
antisemitiškame jo-'sis yra naudingas jo sriovės‘draugystės J. Marcim!

jkeviče. Reikalavimas 
Dabar mes galime pada- tekantis•

__  _____  . d ti E. kad musui ’ # # _ _______  
t pinigus Lietuvos tautininkų ir klerikalų jau-l 1) Kad į Bridgeporto cen-'formacijų meldžiam atsilan- 

socialistai žydams prokla- sniai yra politikieriški, o jų komitetą įeitų lygi da-lpytj j susirinkimą.

I me
'marke dalyvauja ir Dras J. interesams.

Rumunija, prisidėdama!si’u])a8- Juk tai,jis i1 f.
prie karės, sakėsi atliekanti navyn:}’ kad uz ame' rytl ,sve(lim;b 
darba mielaširdingo Sama- rj iec1^ 1 
ritono. Ji, matote, norėjo 
sutrumpinti karę.

Kasgi iš to išėjo?
Du mėnesius bekariauda-!

ma, Rumunija nustojo treč
dalio savo kariumenės

"507.40!greitai Hausis buvusi
ųniii militarišku faktorium.

’ j Rimai, kad padėjus rumu*j:
savo —

litikos reikalams. Apie tai 
rašo Chicagos darbininkų 
organas, “Naujienų” dienra
štis, semdamas žinių iš kle
rikalų “tautos tarybos” at
skaitų.

“Paskutinėje klerikalų Tautos 
Eondo apyskaitoje paduota tarp 
kitko tokios išlaidų skaitlinės:

Birželio 6, delegatų Lietu
von siuntimas .................... $808.42

Rugpjūčio. 3 Lietuviu
formacijos Biurui ...........

RugDiūčio 3, Kun. l>r.
kantui informavimo reik. .. 8200.0(1 i ”

Rugpjūčio 3. Kun. J. Žiliui >
“Die Litauen’’ išleidimui . .$!'>().00 .. i , t n ir/»Rugpjūčio 25. Lietuviu In- • ailUaUKC
formacijos Biurui ......... $1.000.00 kariumenės iŠ

Taigi bėgiu kokiu trijų mėnesių (• .nf.. :f 
laiko klerikalu fondas išleido dau-, GdOai t
giau kaip 26 šimtus dolerių ne šel i pįj.
pinuti nukentėjusių nuo karės, bet '
politikai.” j ----------------

*’ : Pro]). Ratelio narių susi- 
])UV0 rinkimas įvyks 12 d. lapkri

čio Rand School kambariuo
se. Kas nori platesnių iir

Vis-

Kun. Kemėšis

macijas leidžia. Šliupo nuo- įsitikinimai par 
mone, tai buvęs didžiausias gančio momento 
prasižengimas.

Na, gerai, bet dabar mes 
tuos antisemitus stversime

. už 1
myt, kai]) labai jie meilina
si prie Amerikos žydų, no*

emti bė- narių rengimui “Lietuvių 
i politiškų ■! Dienos”; (Neaiškus formu- 

išrokavimu. šiandien jie ga- lavimas. Red.)
1- žiūrėti į žydus, kaipo į: 2) Kad trečia dalis surink* 
cibulinius sutvėrims. o ry- tp auku “Lietuvių Dienoje”

D. P. PILKA, 
buvęs P. R. pirmininkas.

# * • V\ VVVlAKkt A-4XVVW • *• * * V j

keteros. Mums teko pate- toj meilinties prie jų ir kai (U tų sykiu su visa suma, per ATSAKYMAS “L.” SKAI
TYTOJUI įR. P.

“Laisvės” Nr. 80 “L.”
skaitytojas R. P. pasmerkia 
švenčioniškio vertimus iš 
Mounasanto raštu. Kad 
Moupasanto raštuose nėra 
nieko pamokinančio, tą kie
kvienas gali suprasti. Bet 
įie raštai nėra tokie blėdin- 
gi, kokiais juos R. P. per 

draugijų delegatams aiškino stato. Man rodos, kad jie 
taip, kai]) kun. Pankauskas. atneša naudą. Talpinant 
Sagevičius skaitė Dr. šliupo tokius vertimus, galima pri- 
drainsni iš “Vien. Liet.” traukti prie skaitymo ir 
kad pertikrinus “ubagus tuos, kurie paprastai ne
dvasioj”, kad jie balsuotų mėgsta laikraščių skaityti ir 
pHeš reikalavima. Nubalsa- net nesupranta 

jvo ir atmetė. Dabar šmeižia straipsnių.
i visokiais būdais socialistus. 
Neužtenka Šmeižimu pra 
kalbose, juodojoj laikrašti į 

'joj, bet šmeižia ir tarp an-, 
glų. Rodos, aišku koki da
bartiniai “šliuptarniai” ir 
kai]) jie vykdo šliupizmą. 
Progresyvi” Bridgeport o vi
suomenė žinos, kai]) 
gint nuo šmeižimo, 
malonu mums teisinti kun. 
Pankaųska prieš miesto vai-

boti apie širdies draugišku- Raudonąjį Kryžių, bet 3-eia 
■aa. 'dalis aukų turi būt pa-
__ ___ _________________ siustą, kur nurodys L S F. 

arba, Agronomijos ir teisių 
<“Br:di darbininke! i jeigu tos taikos darbininkai teikimo draugijai, Vilniuje.

Jei tu nori būti protingu žmonės norėtu jie tuoj gale- v... •> , •
:!»• doru žmogum ir viską per tų ją įgyti.
’matančiu, jei tu nori atsiek*!  
t i visą tą, ko ikišiol nepajie- 
gei ar neturėjai progos at-1 Naujienų 
siekti, jei tu trokšti surasti,

i pritarė visi progresyviški 
idelegajtai. Reikalavimai tei
singi, bet J Sagevičius ir K.Amerikonas 

tos nuomonės, 
kad mums, Amerikos socia
listams, nėra didelio reikalo 
l m’daug knisties Europos 
socialistų reikaluose. Jisai, 
turbūt, užmiršta, kad musų 
judėjimas yra tarptautinis 
judėjimas.

1 įkalbės apie vargdienių Vii-:prasitarė “Darb-ke”, kad 
niaus vaikučių ašaras, ar p.;jie, katalikai, tikrai nesi-

v ...........aras vis dar grūmos. priešintų šelpimui Agrono
mijos ir Teisių Draugijos,
jeigu tik žinotų, kad ji gy- jsokie nepasisekimai, jei pa* 
vuoja ir veikia.

Nagi, ve jums ir faktas, 
kad ji gyvuoja — apie ją 
rašo “Dabartis”. Rusams 
apleidus Vilnių, veik visi 
draugijos vadovai likos ant 

įgiję ištekliaus, 
žymiai padidino darbą.

tai tik todėl, kad p. S. šim ie , 
kus perdaug kvailį J] gynė. | Valdeim 
Šimkus buvo pasakęs, kad;j ‘p 
gimnazijas, be kitko. dari 1 
ir todėl reikėjo įsteigt, kad 
davus darbo saviems peda
gogams. Šitas Šimkaus pa
sakymas ir privertė A. Bu
lotą nurodyt, kad inteligen-i. . •

J C i\U V cll U 

j Ta draugija lošia rolę bu
draus cenzoriaus. Ji turi stes ir, 
didelę įtekmę ir teismuose. 

[Neseniai, ačiū tos draugi
jos pasidarbavimui, tapo 
■užginta New Yorke Theo
dore D reise r io apysaka;

/Genijus”. I
Amerikos autorių drairl 

gija peržiurėjo Th. Dreise-į 
! rio knvga ir nieko nemora- 
liško joje neatrado.

Laikraščiuose pakilo 
smarkus balsai prieš drau
giją kovai su paleistuvyste, 
i kuri kiša savo nosį ten, kur 

na A. Bulotai visuomenės iJ.........
teismu. Mums matos, 
gali grasinti tik klerikalų 1 
teismu .Pirmeivių “Naujoji ye]k kiervfenamc savo 
Lietuva jau išreiškė savol -- .... 
visišką solidarumą su p. Bu . ................................. .
lotos veikimu šiapus Atlan-,ragčiui butu daug smagiau,'su belaisviais arba kas nori Kolosalė tiko. I - - - - . ......

Prakeiksmais svaidosi j 
A. Bulotą ir “Darbininko” Į 
rašytojai, 
sako, kad.

skurdas, nelaimes ir kiti vi

cenzūra.
Nabašninkas Antanas 

draugi*!

I gabaus, tu trokšti pasiliuo- 
suoti iš tų retežių, kuriais 
surišo tave šių dienų val
dančioji klesa, tat prigulėk

darbo, be tų gimnazijų stei- i 
ginio.

Tai ve kame dalykas. Be- 
reikalo p. Valdemaras ske-; 
trioja rankomis!

P. Valdemaro filipikoj ma
tome didžiausią panieka dėl 
liaudies. Jis, matyt, žiūri į; 
plebsą taip, kaip Puškinas 
anuomet žiurėjo į “čern” 
(prastus žmones). Jis ma-' 
no, kad liaudis nei žingsnio ‘ 
negalinti žengti be vadovų1 
iš Cetralio Komiteto, iman-. 
čių po 15 rub. į dieną...
_ P’na^, Valdemaras grąsi i — nei.e]];ptų kišti.

'.. . ! jisai |

Kasžin ar “Naujienos” iš- 
tikrųjų mano, kad radikali-

i visuomene niekam kitam ir 
.pritarti negali, kai]) tik so
cialistams?

Del belaisvių 
šelpimo.

gą Amerikoje — tą vieninte
le darbininkų organizaciją, 

!kuri jungia viso • pasaulio 
darbininkus į vieną galingą 
armiją, po viena tarptauti-1 
1 » 1 z-k .'l /» -» O 1 1 r » ftzAZft z-v V V z A 1 ft fft ft ▼nie socializmo vėliava.”

' ATSIŠAUKIMAS
Į lietuvius profesionalus.
Lietuvoje trūksta moky

tojų ir daktarų. Lietuviai ii 
vokiečiu valdžia aiškiai 
trūkumą mato, 
mums Lietuvoje,

DAR VIENA ŽIEMA, 
TREČIA ŽIEMA!

Biedni tie kareivėliai. Jau 
trečią iš eilės žiemą jie 

i turės praleisti karės lau
kuose. Kiek vargo, kiek ne
žmoniško vargo reikia jiems 

Danų pakelti. •
O namieje jų tėveliai ir 

sesutės badauja, drapanų 
neturi.

tą 
Beviešint 
mūs pra* 
Amerikos

tinkamų žmonių. Taip daly
kams virtus, aš kreipiausi i 
vokiečiu ambasadorių von C V
Bernstorff’ą su prašymu pa
tarnauti lietuviams šiuom 
reikalu. Ambasadorius atsa-

apsi
A rgi

Laudonojo Kryžiaus susida | 
re Lietuvių Skyrius, kuris 

“Strahdnecks”, latvių so-‘rūpinsis lietuvių belaisvių 
cialistų federacijos organas,1 reikalais: rinks apie juos 

> nu- žinias, siuntinės jiems laiš- 
ir kus, pašalpos ir tt. Todėl vi- tanijds armija jau rengiasi 

prie trečiosios karės žiemos, 
i karės mašina 

tvarkoma taip, kad galėtų 
r_________  __x__  t ne tik “peržiemavoti”, bet

ilikonas ar demokratas, vie- ’ Croix Rouge Danoise, Ko- ir veikti;

. niery
| Londoną. Žinoma, tam laik-|sų, kas turi kokių reikalų

J jeigu į kongresą iš New apie juos pasiteiriauti, pra- 
1 Yorko praeitų koks repub-.šau kreipties šiuo adresu:

Kun. Bartuška į-oj muSų žmonių. Žinoma, to benhavn, Dania. 
laikraščio agitacija negali

Specialis “World’o” kore
spondentas rašo, kad Bri-

, I Rengiasi prie žiemos
___ v_. ___o _ Netrukus duosiu apie tai vokiečiai, rengiasi 

•Ant Bulotos sąiints gali pulti turėt jokios įtekmės ant rin- daugiau žinių. j
“ ’ ’ 1 ' į• •3^?* Savickis, mipta taikos valanda?‘ jkimų rezultato.

ir 
rusai.

Ir kuomet išauš ta palai- 
‘ O,

■oąs.
Nesulaukęs užtektino 

skaitliaus kandidatų va
žiuoti Lietuvon, šiuomi krei
piuosi į Amerikos lietuvių 
visuomenę, prašydamas pri
siųsti man savo adresus 
kuonogreičiausiai. Lauksiu 
iki pabaigos spalių menesio. 
Gali važiuoti ir čia gimęs 
jaunimas, pabaigęs viduri
nes bei augštesnes mokyk
las. Adresus meldžiu siusti: 
Rev. V. Bartuškaį, 312 Pop
lar Str., Mt. Carmel, Pa.

U:‘ A

ne lygsvaroje proto kalbė
jo? Argi negėda, kad kuni
gas ir jo klausytojai me
luoja valdžiai, idant apjuo
dinti nepriklausančius ir 
jiems nekenkencius pilie
čius. Mums prisieit) iuos iš
teisinti ir apsivalvti nuo 
šmeižtu akyse valduos. An
tra, jie vis da neatšaukia, ir 
vėl prisieis ta pati padaryti 
ir akyse visuomenės ištei
sint juos (? Red.) ir save 
per anglų laikraščius. Drau
gai neaimanuokime. Žinoki
me tai: “Tas, kurs ką jsėjo, 
tą ir piaus.”

Pius Petrauskas.

rimtesnių 
Beskaitydami 

tokius vertimus, jie įpranta 
ir prie rimtesnių dalykų.

R. P. sako, kad tokios a- 
pysakos, kaip “Muselė”, 
“Mano šeimyninkė”, “Se- 
sesrs Rondoli”, ir kitos visi“ 
škai netinką į laikraštį ir 
jis bijąs duoti skaityti savo 
10 metų amžiaus dukrelei.

Jeigu bijoti duoti pasis
kaityti tokių apysakų, tuo
met reikėtų neleisti vaikų ir 
į krutančius paveikslus, nes 
ten daug daugiau galima vi
sko pamatyti. Tuo tarpu 
prieš krutančius paveikslus 
niekas nieko nesako ir juos 
pripažįsta morališkais.

Pagalinus, ką skaitytojai 
pasakytų, jeigu laikraštis 
susidėtų vien iš straipsnių 
ir korespondencijų? ' Gal 
tuomet jis, R. P. ir patiktų, 
bet man ir kitiems nepatik
tų. Laikraštis privalo būt 
įvairus. Ir aš žinau, kad to
kias apysakas, kaip kad 
Moupasanto, dauguma skai
to ir net pageidauja.

B - >
? : >
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cia 
žmones pra
de tuomet

Meksikoniškos revoliucijos 
musų rašyboje.

merican Leader” tvir- 
kad bėgy pastarųjų tri 
tetų • maistas pabrango 

ant 50 nuošimčių. Darbinin
kų algos šiek tiek pakilo. 
Bet kapitalistų pelnas per 
tą laikų pakilo net ant 200 
nuošimčių!

Paimkime anglį. Vasaros 
metu anglies tonas kašta
vo $6.90, o dabar dačjo iki 
$8.00 ir apie Kalėdas reikės 
už toną mokėti $9.00.

Čeverykų kainos pakilo 
nuo 25 iki 60 nuošimčių. 
Mat, tik į vieną Rusiją išga
benta 16 milionų porų batų, 
todėl ir čia kainas pakėlė.

New Yorko apielinkėse 
sustreikavo farmeriai, rei-

bamojo klausimo, šmakšt jau diktuoja nau
jas rašybos taisykles.

Toj pačioj komisijoj radosi du nariu 
(Masiulis ir Noreika) kurie suprato, kad 
veikti akių plotu vistik neišpuola. Juodu 
buvo pasiūlę sekamą rezoliuciją:

“Tesame maža mūsų tautos dalelė ir 
nežinome, kaip .tvarko rašybos reikalą 
musų tautos didžiuma Lietuvoje, kuri jau 
turi savo mokyklų — pradedamųjų vidu
rinių ir net aukštąją. Del to mes nedarome 
ir neturime tiesės daryti griežtų atmainų 
ir, nustatę tik didžiuosius neaiškumus, pa
liekame senąją rašybą — kilminę, kuri įsi
galėjusi musų raštuose.”

Kun. Sabaliauskas teisingai pastebi, 
kad įvedus garsinę rašybą ir nesigilinant į 
žodžių etimologiją, — mes turėsime tiek 
rašybų, kiek ausų.

Rašybos komisija, ažuot padariusi 
žingsnį prie suvienodinimo mūsii rašybos— 
tam ji tebuvo ir renkama — tik dar labiau 
supjudė rašomosios kalbos principus. Musų 
rašomoji kalba jau buvo bepradėjusi nusi
stovėti. Dar truputis ramios evoliucijos to
je linkmėje ir viskas butų buvę kuodailiau- 
šia suderinta, sutvarkyta. Dabar gi mes vėl 
pradėsime šokti atbulinę.

Tegul amerikiečiai užprotestuoja!
Ramus Literatas.

LIETUVIŲ BENAS.
Pranešame visoms lietuvių draugi* 

joms, kad Brooklyno Lietuvių Mušk 
kantų unija sutaiso kuogražiausią b*- 
ną ir orkestrą už prieinamiausią kak 
ną, dėl teatrų, koncertų, balių, pik
nikų, veselijų ir dėl šiaip pagilink*- 
minimų. Atkreipiame atydą, kadi S 
samdydami L. M. Unijos muiikantaa 
reikalautumėt unijos kortų, kūrina 
yra išduotos kiekveinam pilnam na
riui. Kurie ne unijistai —~ tie neturi 
minėtos kortos. Reikalaudami musl- 
kantų kreipkitės šiuo adresu: L. M* ' 
Unijos ofisas: 73 GRAND 8T^ 
Brooklyn, N. Y.

L. Muzikantų unijos praktikos tori 
repeticijos atsibuna kiekvieną aeHMlsą. ,*.^ 
vakarą po No. 73 Grand it. ".

Telephony 595 Greenpoint.

Daktaras .1. MISEV1ČE
Specialistas širdies ir 

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

270 BERRY STREET
BROOKLYN, N. Y.

*,Garsinė rašyba tuo skiriasi nuo kilmi- 
nes, kad pripažįsta esamąjį kalboje skirtu
mą tarp garsiųjų ir begarsiųjų priebalsių 
Čia principas 
rašyk, nesigilindamas į žodžio etimologiją.

Rašybos Komisija, eidama šituo princi
pu, nutarė:

Lietuvių kalbai lengvesnė garsine ra
šyba, turint šitą taisyklę: vientisiniame

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

Direktorius
M. PETRAUSKAS.

Apie kooperacijas
(Iš “Ateities”)

is.:

LAISVĖ

Petrogrado laikraščiuose “Naujojoj 
Lietuvoj0 ir “Lietuvių Balse” paskelbta ra
šybos komisijos posėdžių protokolas. Ton 
komisijon buvo įėję kun. J. Tumas, L. Po
žėla, A. Dubinskas, kun. Laukaitis, St. Na- 
ginskas ir J Satkevičius ir K. Būga.

Tie vyrai yra pusėtini autoritetai lietuvių 
rašybos dalykuose, bet pas juos taip daug 
novatoriško ūpo, jie yra tokie nesulaikomi 
griovikai nusistovėjusių jau musų rašybos 
pamatų, jog Amerikos lietuvių laikraštija 
griežtai turėtų atsisakyti sekti jų nurody
mais. Jeigu mes eisime tos komisijos nuro
dytais keliais, mes prieisime prie absurdų 
ir išgriausime patį pamatą musų rašybos. 
Tuomet prasidės pati tikroji suirute iš ko 
bus neapsakomos žalos Tūpiamajam čia 
reikalui.

Komisija yra tos nuomonės, kad lietu
vių rašyba turi būti garsinė, o ne kilmine 
(kaip yra dabar). Ji sako:

reikalais? Atsakymas aiš
kus —kiekvienas privalo rū- 
bintis savo reikalais. Darbi
ninkai privalo stengtis pri
verst valdžią rūpintis ne ka
pitalistų, bet jų reikalais. 
O kad tą padarius, pir
miausiai reikia išrinkti to
kią valdžią, kuri rūpintųsi 
darbininkų, o ne kapitalistų 
reikalais. Tą darbininkai la
bai lengvai galėtų atsiekti, 
nes jų didžiuma. Bet deja! 
Jie patys nesirūpina savo 
reikalais, tai ką norėti, kad 
kapitalistai apie juos rū
pintųsi. Laike rinkimų dar
bininkai savo balsus atiduo
da už kapitalistų kandida
tus. Suprantama, keistai iš- 
rodytų reikalauti nuo kapi
talistiškos valdžios, kad ji 
rūpintųsi svetimais reika
lais. Juk šuo kur laka, ten 
ir loja. Taip ir su valdžią.

stančių bušeliu kvie 
daugybe kitokių pro 
Dabar reikia tą at 

reikia ant miltų kai 
kelti net ant 30 nuo

pieno, pralaimėjo. Pieno 
kompanijos farmeriams pa
kėlė po 1 centą už kvortą, 
bet už tai pirkėjams pakele 
po 2 c. Reiškia, farmeriai ir 
kompanijos po 1 centą iško
vojo iš pirkėjų.

Ir kuo tas pasibaigs? kol 
maistas į Europą bus gabe- 
r.amas, kainos vis kils aug- 
štyn ir galų gale Amerikoj, 
aukso šaly, pradės siausti 
badas. Kapitalistams neap
eina, kad/greitu laiku 
maisto truks ii 
dės badauti.
stengsis iš kitur atgabent ir 
trigubą kainą imti. Kapita
listai gerai žino, kad darbi
ninkai be duonos ir dra
bužių negalės gyventi ir bus 
priverstas tiek mokėti, kiek 
kapitalistas reikalaus. Jeigu 
neturės užtektinai pinigų,— 
I adaus. O kada drbininkai 
badauja, su jais galima len
gviau susikalbėti, galima’ 
juos priversti dirbti už tiek, 
įdek kapitalistas duos, nes 
l-adus juos padarys nuolan-

Akušerka
^Pabaigusi kursą Woman* Mediči 

College, Baltimore Md
Pasekmingai atiteka aavo d arta artu | 

tfmdynu, taipgi sutelki* visokias rodąs Hff 
jpagelba invaidoae moterų ligose 

F. Stropiene,^X?..
80. BOSTON, MAMo

Neužtenka to: gaidiškai 
biuras, užsiimantis mais 
to reikalais, išleido apyska 
ta ir iš jos mes matom, ka

Cooperation in New England. Urban 
and rural. By James Ford, Ph. D., instruc
tor of social ethics, Harward university. 
Tntreduction by Francis G. Peabody, SbD. 
New York, Survey Associate, .inc. MCM- 
XIII Pusi. 237. kaina $1.50.

Nors ši knyga išleista jau prieš trejetą 
metų, bet musų Amerikos kooperatoriams 
turėtų būti kiekvienam žinoma. Knyga pa
dalinta į tris dalis: 1) kooperacijos draugi
jos tarp darbininkų, 2) kop. d-jos tarp ūki
ninko ir 3) priedas, kame sudėta Connecti
cut m Massachusetts valstijų Įstatymai, pa- 

vų veikimą, taipgi, pa
in kooperacijos draugi-

ba. Greičiau gal 
bona fide paras?
mas.”

Pati komisija, matomai, nusijaučia per 
toli nuėjusi reformizmo keliu ir todėl “pa
veda rašybos klausimą spręsti pačiai vi
suomenei.” Bet ir šiame kompromise ji 
neparodo nuoseklumo. Leisdama visuome
nei tarti savo žodį, ji, betgi, nelaukia ką 
pasakys visuomenė ir tuč tuojau nutaria:

1) Kad “Lietuvių Balsas” ir “Naujoji 
Lietuva” pradės rašyti naujaja rašyba, kai 
bus paskelptas tuose laikraščiuose Komisi
jos posėdžių protokolas, o “Dvasios Reikalų 
Sekcija prie LDCK. n.d.k.š.”, “Leidimo Ko
misija prie L D. auk. M. m. m. š.” ir “Mas
kvos Mokytojų Sekcija prie L. K.” nelaug- 
damos paskelbiant protokolo, tuojau ims 
ją vartoti.”

Koks kategoriškas nutarimas. Vienu 
akiemirksniu, vadinas, ažuot rašę “paskelb
tas” rašysime “paskelptas”, ažuot rašę 
“lipdamas”, rašysim “libdamas”, ažuot ra
šę “laukdamas/ rašysim “Įaugdamas.”

Kokia donkišoterija! Tikrai, typiškas 
pavyzdys meksikoniškos revoliucijos. Net 
nepamėginę žmoniškai išdiskusuoti apkai

šęs: p, k, š, s, t, c, č, arba garsiosios: b, g, ž, 
z, d, (dz, dž). Pavyzdžiui: lakštas, ankštas, 
aukštas, rūkštus, baikštus, gerkšti. trokšti, 
trogždamas, gergždamas, prungždamas, 
žvargždus... plaktas, danktis, bėkti, slūkti, 
aukti, meksti, grimsti, srėpti, Magdė, mig
dė, rigd. trugdė, Įaugdamas, bėgdamas... 
lauksiu, bėksiu, kvėpsiu, dirpsiu.... srėpk, 
kvėpk, mesk, prausk, 
šviesk, trokšk, veisk...”

Maskvos klerikalų 
garsinę rašybą, atsimet 
kilminės rašybos. Vienas 
tvtoias, kun. Sabaliausk:

; imtynių nebuvo.
Vistik tai dar neišaiškina 

priežasčių kodėl Olšauskas 
strimagalviais išdūmė už
sienin.

Tuoj aus bus prezidento ir 
kitu valdininku rinkimai/ 
Kapitalistų partijos už savo 

&Y’ kandidatus kloja agitacijos 
reikalams miilonus.Jos dau
giausiai agituoja darbinin
kus balsuoti už jų kandida
tus. Bet kai]) tik darbinin- 

. .kai atiduos savo balsus už 
c New Yorko gyventojai, kandidatus, kaip tik tie 

kandidatai liks valdininkais, 
tuojaus tuos pačius darbi
ninkus privers sugražinti 
'tuos milionus, kuriuos kapi
talistai išleido dėl jų agita
cijos. Kapitalistai nesigaili 
■milionų agitacijai už savo 
’kandidatus, nes tie pinigai 
Ine kapitalistų, bet darbinin- 
ikų. Dabar Rockefelleris iš
leis agitacijai už savo kan- 
cidatus, bet kuomet jie taps 
išrinkti valdininkais, jis 
tuojaus savo darbininkams 
numuš algas. Jeigu pasta- 

I rieji pasipriešins, i streiką 
l išeis, valdžia atsiųs polici- 
Ijos, milicijos ir pastaroji nu- 
I ramins nepaklusnuosius, 
j kaip kad dabar Bayonnėj 
buvo.

Jeigu mėsos trustas da
bar išleis kelias dešimtis 

i tūkstančių dolerių, tai pas- 
į kui galės ant mėsos svaro 
| pakelti po kelis centus, o 
i valdžia pasakys, kad trus
tas priverstas buvo pakelti, 

■no; turėjo daug išlaidų.
Darbininkai privalo bal

suoti už socialistu rartHos

Ant 21
Akmens

Gelžkelio laik- 
V rodis, 6rūbelio 

jAu užsukamas, vy- 
riško didumo, 

ąįyį rašytais dubel- 
tavais virtais, 

V ant 20 mėtį 
apauksuotas. 

ypatingai geižkelfa 
žmonėms, kuriem rci- 
t ik ras laikas žinoti, 

t 2(1 metų. Ypatingas 
iųsime šį laikro* 
:uir< so už $5.75 
limo kaštus, su 
ržiurėt. Jei bus! 
n.uk’k iiS 
įkėturnet už toki 
», jei pirktumėt 
įas lenciūgėlis ir 
; vienų laikrodė-

\TCH CO.
CHICAGO, ILL,

. J. ordas savo tyrinėjimą’ m- ' ' si- į ,n( 
ta Peabody nuomonę patvi’-ti ii į į
'viską—nėra čia nei vietos, nei !'■ , ,n
įbriešime tik, ką jis specialiai •’ ė ' P '.ov'ą
kooperacijas sako (pusi. 41—J?.): i ,H.

“Lietuvių imigracija yra dar labai jau- į " . 
na ir kooperacijos draugijos šios tautos na T jw 
rių tarpe turėjo dar mažai progos savo i 
įtekmę parodyti. Viena koop. d-ja buvo į-1 . 
steigta South Bostone 1898 m. Krautuvė su una 
drauge su Cambridgio, Mass. ir Nauga
tuck, Conn., pražuvo. Šiandien (t. y. 1913 
m.) lietuvių koop. krautuvės yra Brighton, 
Lawrence, Lynn, Worcester, Gardner, Mid 
dleboro ir Staughtone, West Lynn’o koope
racija jkorporuota gruodžio men. 1909 m. 
Šerų kapitalas siekia $1.000 po $10.00 Šerai, 
naimti žmonių, kurie uždirba nuo $6.00 ik’ 
$10.00 savaitėj ir kurie gyvena drauge su 
burdingieriais mažuose, šaltuose butuose. 
Nors lietuvių galvojimas žvmiai socialist!- 
škas, jie savo įstatuose priėmę labai arti
mus RochdaliUi principus. Bet be jokio 
saiko davimas kreditan, taipgi ighoracija 
(nežinojimas) elementariškiausios knyg- 
vedystės, dėlei ko daugelis vedėjų (mana- 
gėrių) apgauna, labai kenkia daugelio

k (Toliausbus)

Maisto kainos vis kįla ir 
tam kilimui nesimato pa
baigos. Jeigu taip viskas eis, 
jeigu valdžia į tai nesikiš, 
tuomet Amerikos darbinin
kams prisieis badauti. Vidu
tiniškai Amerikoj kviečių 
užauga 728 milionai buše
lių. Šiemet gi užaugo 
607.557.000 bušelių. Tuo tar 
pu, Amerikos gyventojai į kurie per tą laiką buvo be 
metus sunaudoja 700 milio
nų bušelių. Reiškia, šių me
tu, derliaus' neužtenka. Pe- 
reitais metais kviečiai ne
paprastai užderėjo, — už
augo 1.011,555,000 bušelių. 
Vadinasi, galima butų iš 
pereitų metų derliaus pa
dengti šių metų nedateklių 
ir viskas išeitų gerai. Bet 
ar taip bus? Mes žinom, kad 
dabar Europa reikalauja 
maisto, todėl Amerikos kon- 
traktoriai viską superka ir 
siunčia į Europą. Tuom tar
pu, ant vietos kainos pašė
lusiai kįla ne tik ant kvie
čių, bet ant viso maisto. 
Duonos kepalėlis, už kurį 
mokama penki centai, tapo 
sumažintas. Chicagos laik - 
laštis “Tribune” apskait- 
liuoja, kad dabar Amerikos 
gyventojai ant dienos mo
ka 20 nuošimčiu kares tak-

- geriausių na* 
I'U.J, esančių ant

• už Jionkiitę.
iz nih, Nnirali-

s A; ilubimflk Dantų*
. ; if Km-

• < > xi«.i! iu kitu r.-«sma»

^^•EXPELLER, 
kaipo Ncnų ir uztikdtiną draugu Reitnr*

p< r pin šimtmečio. Tik 26e. ir
■ n . i'.n'.'ite galima gauti visO6g op* 
l < k . t i a pas į it i fabrikunta—

T. AD; RICHTER & CO.
71—80 Washington Street, New Yorfc»

PERSKAITYK!
Kiekv’anna
jaa akaftyt»M 
kuris uirinriH

mane
Tę” ant matq ir 
užsimokės 92.3^ 

ta. gana 
knygų TMrtlr 
1 dolerio art* 
“Kardą’' ant

SenM atari* 
tytojas, kuria ak* 
naujina,

knygų u z. oOc. Kas iš neskaitantt| 
dar prisius už “Keleivi” $1.50, ga*l 
knygų už 50c., senas skaitytoju 
gaus knygų už 25c. Kas’prūdų* vfl 
“Kovą” $2.00, gaus knygų už 7Sc4 
kas prisius už “Kardą” $1.00,tas gavi 
knygų už 35c., senas skaitytoja* iri 
25 centus. Kas užsirašys “NaujgJt 
Gadynę”, kaina metams $1.50, ta* 
gaus knygų už 50c.

Todėl visi užsirašykit tuoa laito* 
raščius per mane. Tiek pat mokėda* 
mi gausit** gerų knygų paaisk*ity* 
mui. Būtinai pasakyk apie tai' *a» 
▼o draugui ir pažįstamu!. Knyga* 
duosiu tik “Laisvės” laidos.

Pinigus siųskit šiuo adresui "*

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

listų, tai jų reikalus ir pri
valo ginti.

Jeigu darbininkai nori, 
kad maisto kainos nekiltų, 
jeigu jie nori, kad nereiktų 
badauti, — privalo balsuoti 
ne už kapitalistų partijų 
kandidatus, bet už darbinin-

kalaudami didesnės mokes- 
ties už pieną. Pieno kompa 
r.ijos vedė smarkią kovą u 
tuom laiku New Yorko 
ventojai buvo be pieno.
kas tą kovą laimėjo ir kas 
pralaimėjo? Farmeriai su 
pieno kompanijomis kovo- 

tikfjo, bet vieni ir kiti laimėjo,

' 1 *-• Š.8, i(), s’ii

i m t slavo $1.9‘» o'd
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Apgarsinimų kainos ant užklausi-

1

bubi 
tom

Klerikalų ir tautininkų 
spauda nudžiugus, kad “lie
tuvių dienoj” viešpatausian
ti vienybė ir visos tris mū- 

sriovėssu visuomeniškos 
veiksiančios išvien.

i publicistai mė
gina spėti, kas bus po lietu
vių dienai ir bando prana-

tautininkais (Bostone, 
Brooklyne, ir 11.), negu nie
ko neveikti, užleidžiant mo
nopolizuoti aukų rinkimą

Pėtnyčiomis.
Brooklyn, N. Y.

Kooperatyviška .
183 Roebling St., 
Pirmininkas Ch.

Sekretorius A. Jurevičius,

y. t ♦ •• 1AAjf»ii 5 * ‘ • 7^: '■ Z-V ■■ ”•/'J
• vi||Į| f: V? ; f?*V< • t*?-

LAISYfi 1

A' ■ M

■Maptaaa Grace pom t 1131.

Eina du sykiu savaitėj 
Utaminkais ir

111 Roebling St.,
Laidžia Lietuvių
•pandos Bendrovė, 
Brooklyn, N. Y.
Ltvtkus
L
L. Pruseika, pagelbininkas red. V.
Mkitys.

Prenumerata metams: Amerikoje—

E, Kanadoje ir u'rubežiuose — 
; pusei metų Amerikoje $1.25, 
doje ir užrubežiuose—$1.75.

falaphone Green point 5231.
•The Lithuanian Semi-Weekly

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

Every Tuesday and Friday
al 183 Roebling St., Brooklyn, N. Y

iki karės pabaigai ir tai 
ne vien šelpimo reikaluose, 
bet ir politikoj, agitacijoj 
už nepriklausomą Lietuvą. 
“Darbininko” publicist 
sidarė tokie šilkiniai, 
meilus, kad aną dien 
skaitė mums lekciją 
tarptautiškų socialistu 
dermes.

Prw. Chas. Lutkus, Secretary A. 
fvcrtvlčius, Treasurer V. Paukštys, 
Bdltor L. Pruseika. Ass’t editor V. 
Paukštys.

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

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

Visi siunčiami redakcijai raštai turi 
Mtl su autoriaus vardu, pavarde ir 
antrašu. Visus atsiųstus raštus re
dakcija taiso ir trumpina pagal sa
va nuožiūrą. Korespondencijos ir 
Menkesnės vertės raštai netinkami 
spaudai naikinami, jeigu autorius ne- 
raftalauja grąžinti.

Prie “Laisvės” 
prisirašė draugas 
iš Brooklyno.

bendrovės
J. Ulba

“Laisvė” yra mylimiausias 
jo laikraštis. Kad galėjus 
prisirašyti prie “Laisvės” 
bendrovės tasai 
prisirašė ir prie

draugas 
Lietuvių 

Socialistų Sąjungos 19 kuo
pos.

žada prisirašyti ir 
būrys ir Jersey City

visas
drau-

Šiomis dienomis “Lais
vės” red. aplankė Dras F. 
Matulaitis iš Bostono, drg. 
J Babilas iš Norwoodo 
(“Laisvės’ ’dalininkas), drg. 
Sleževičius iš Scran tono, 
drg. L. Dumowski, redakto
rius “Gurnik Polski” iš 
Pittsburgo, S. Gegužis iš 
Shenandoah. Pa., SLA. pir
mininkas.

Visi svečiai išreiškė savo 
didelį pasitenkinimą “Lais
ve” ir visu sutvarkymu

“Laisvėje” tilps protoko
las Suvažiavimo Lietuviu 
Moterų Progresyviu Susi
vienijimo.

Škotijos lietuviai sociali
stai sako, kad “Laisvė” yra 
jiems geriausias laikraštis. 
“Laisvėje” jie randa ir juo
kų ir rimtų pasiskaitymų.

ko sutartis bostoninės rezo
liucijos pamatais. Mes tai 
pripažįstame: Tačiaus mes 
manom, kad musų pačių, 
socialistų, interesuose- vis
tik yra daug geriau veikti

i tautininkus ir
, kad negalime ti

kėti į taip momentališką jų. 
prigimties persimai nymą.

Ir todėl mes norime 
begalo atsargiais su 
šnekom apie “vienybę”.

terų Dirva” pasirodys, nėra 
abejonės, bet kaip ji “ža
liuos”, tai jau klausimas.

Ar šiaip, ar taip, bet Bo
stonas progresuoja, dabar 
turime tris laikraščius ir 
iuojaus susilauksime ket
virto —- katalikiškos “Mote
rų c

dės ir bujoti. O kad moterįs 
darbuosis, 
nes.

tai nėra abejo-

M. Geibienė.

Dirvos”.

kuomet negali būti musų i- 
nuo- 
daro 
ku-

per. Įmone, labai 
apie

Mes jau sakėm ir atkar
tosime* dar syki, kad sočia- 
listiška visuomenė, susispie-

nesusitaikę su deši- 
iais i# neturėdami leidi 

mo iš miesto valdžios, v iš
tiek netyli, nesnaudžia, o 
kariauja. Tai]) elgdamiesi, 
jie nerizikuoja nustot įtek
mės.

rie

pimo turi būti 
ir smagiai 

galvoti kiekvieną savo zm- 
gsnj. Vienybė, kurion suėjo 
tūlų kolionijų lietuviai, yra

“Sturm und Drung” iliumi
nacija, jeigu po lietuvių

Kiek ilgėliau apsistosime 
prie nuomonių jau išreikštų 
apie bostoninę rezoliuciją. 
Mes suprantame, kad joje

ei joj nepaminėta vardo Ag
ronomijos Draugijos, nepa
minėta ir apie trdedalį au
kų — o tik apie dalį (nors

intų nusukti /Kgrono-■ turi boti trečdaliu). Ta- 
ir Teisių draugijai tą uiaus energiškas socialistų 
jku, — kuri ir musu b Jb šalininkų veikimas lie-

ir musų draugų nuomone, 
jokiu būdu negali būti ma
žesnė, negu trečdalis.

Socialistai ir šiaip jau 
Lietuvos Šelpimo Fondo ša
lininkai nevienopai veiks 
lietuvių dienoje. Be abejo
nės, tai nėra normališka, 
bet kasgi daryti šiame at
vejyje, kada gavimas teisės 
rinkti aukas pridera ne nuo 
r.acionalės, bet nuo vietinės 
valdžios? Noroms neno- 
roms veikimas turėjo sus
kilti, prisitaikant prie vie
tos aplinkybių. Buvo tokių 
miestų, kur lokalė valdžia 
stačiai pasakė neduosianti

tuvių dienoje tose vietose, 
kur įvyko sutartis, suteiks 
jiems pilną moralę teisę sto- 
jVČti ant savo, stovėti už 
išpildymą tų reikalavimų, 
kuriuos išstatė LSS. suva
žiavimas Chicagoje. Jeigu 
bostoniškė rezoliucija ir 
nėra kopija Chicagos rezo
liucijos, tai ji ir nėra jai 
priešinga. Skirtumas tas, 
kad bostoniškėj rezoliucijoj 
ant “i” nepastatyta dar visi 
taškai. Mes manome, kad 
tuos taškus ant “i” pasta
tys mūsų pasidarbavimas 
lietuvių dienoje.

Pagalinus, mes ir tai ne-

“Laisvė” turi Argentinoje 
su virš 30 skaitytojų. Ir nei 
viename 
tiek -žinių iš 
kaip “Laisvėj 
gentinos
“Laisvę”. Kaip kas nori net 
prisirašyt prie “Laisvės’’ 
bendrovės. Ypač “Laisvė” 
patarnauja Susivienijimui 
Lietuvių Argentinoj, Socia
listų Sąjungai ir “Vargdie
nio” draugijai.

laikraštyje nėra 
Argentinos, 

. Todėl Ar- 
lietuviai myli

SUFRAGISTeS DARBUO
JASI. 

♦

Besiartinant rinkimams, 
sufragistės pradėjo liepa-i 
prastai smarkiai veikti. Vi-I 
sose valstijose rengia viešus 
mitingus ir varo agitaciją j 
už išgavimą lygių su vy
rais teisių., Taipgi varoma 
agitacija, kad visos mote
ris, turinčios balsavimo tei
ses, balsuotu už tuos kan- 
didatus, kurie nesipriešina 
suteikimui moterims lygių 
teisių. Pastaruoju laiku jos 
stengiasi parodyti savo ga
lę ir tuo.mi priversti politi
kierius skaitytis su mote
rims.

kartinė jų agitacija suju
dins ne tik politikierius, bet 
ir liaudį.

LEWISTON, ME.
Musų miesto gaspadinės 

buvo subruzdę pakelti bur- 
oingieriams už burda kai

GARDNER, MASS.
Šiomis dienomis vietos 

moterėles turėjo labai daug 
darbo. Mat, atsibaladojo j 
musų miestą vyskupas, tai 
moterėlės bėgo į lenkų baž-

Keliatas pakėlė, o kitos lai 
ko už tą pačia kainą.

SO. BOSTON, MASS.
“Darbininkas” garsina i 

garsina, kad tuoj, pasirodysi 
moterų katalikių laikraštis, 
“Moterų Dirva”, bet kaip: 
nėra, taip nėra tos “M D.”

kun. Kerne-1
“Moterų Dir- n-išiui prisieina

va” užarti ir užsėti,• todėl
i taip ir vėlyba. Kad “Mo-

CLEVELAND, OHIO.
“Laisvės” Nr. 82 . buvo 

paminėta, kad čia susitvėrė 
Lietuvių Moterų Progresy
viu Susivienijimo kuopa. 
Ten buvo pasakyta, kad se
kretorė išrinkta M. Geibie- 
nė, to tarpu sekretore yra 
O. Praškevičienė. Prie kuo
pas sutvėrimo prisidėjo Mir-s 
tos choras, nes jis surengė 
prakalbas ir pakvietė kalbė

lei Baltrušaitienę. Kalbėtoja 
i labai puikiai nupiešė reika
lingumą moterims organi
zuotis ir po jos prakalbos 

ir susitvėrė kuopa.
Dabar ktmna jau turi apie 

20 narių; nutarė parengti 
prakalbas ir pastatyti sce
noj kokį nors veikalėlį.

Dabar moteris labai ener
gingai griebiasi už darbo. 
Jeigu jos ir toliaus taip 
veiks, tuomet kuopa pra

Misteris.

Linkėtina jaunavedžiams

laiką perleido apie 20 myli
mųjų.
Gėda lietuvaitėms panašiai

Satuotnok A.
----------------------------------------------------

Waterbiuy, Conn. — 17 d. 
spalių apsivedė Zenonas Mi
kelis su Uršule Segevičiutė. 
Mikelis priklauso prie LSS. 
34 kuopos ir yra darbinin
kų laikraščių agentas. Se
gevičiutė priklauso prie LS. 
S. 34 kuopos choro. Šliubą 
ėmė protestonų bažnyčioje, 
be jokių sakramentų. Toj 
bažnyčioj socialistai tankiai 
surengia prakalbą, neseniai 
kalbėjo Benson as. Mat, 
mieste socialistams sunku 
gauti svetainę, o bažnyčioje

palaiminimą ir tempė vai
kus dirmavoti.

*

* *

13 d. spalių apleido musų 
miestą tūla lietuvaitė ir 
išvažiavo į Chicagą. Ji tar
pe vietos vaikinų buvo labai 
“populiariška”, todėl turėjo kunigas pavėlina, 
atsidurti kitoj daly svieto.
Kuris tik vaikinas akia pa- laimingo šeimyniško gyve" 
merkdavo, tam su dūšia ir’nimo.
kūnu atsiduodavo. Į trumpą!

Patarimą suteikiu už dyka. Aki
niai prisirašo jeigu būtinai vra rei
kalingi DR. H. A. MĖDOFF.

suteikė geriausia pagolbą. Malonėkit 
atsilankyti ir per. itikrinti. Akių ofi
sas randai jo aptiekoje.

DR. H. MEDOFF
Akinių specialistas

ir Aptiekorius.
500 GRAND STREET, 

Kampas Union Ave., Brooklyn, N. Y.

kad daugiau 
paeina nuo :

TARPTAUTISKAS KONCERTAS IR BALIUS!

leidimo aukų rinkti nei vie- užmirštame, kad vistik, ga
nai, nei kitai pusei, jeigu ne hj-gale, pati galutina deci - 
įvyks sutartis ir susiprati- >ija (nutarimas) įvyks Vil- 
mas sriovių tarpe. O ka- įduje,. kur mūsų žmonių 
daugi šiuo žygiu piningau- j vardais bus pasiųsta po ly
ti norima ypač svetimtair |pą aukų dalį, taip kaip ir 
čių tarpe, tai tendencija klerikalų ir tautininkų var- 
link vienybės buvo smarki (dais, 
ypač iš minių pusės.

Lietuvos Šelpimo Fondo 
šalininkai kiek 'dabar jau 
paaiškėjo, lietuvių dienoj 
veiks trejopai, derindainies

Tiek apie pačias aukas. 
Dabar keli žodžiai apie po
litiškas pasekmes tos “vie
nybės”, kuri įvyksta lietuvių 
dienoje. Drg. S. Michelso-

Tokiuose miestuose, kaip Mass 
Brooklyn, New York, 
Boston, Newark, Scranton, 
Worcester, ir tt. — susi
taikinta bostoninės rezoliu
cijos pamatais.

Tuose miestuose, kur mu
sų fondas gavo leidimą au
kas rinkti — bus veikiama 
savystoviai.

Tuose miestuose, 1 
negavo teisės aukų

“Iki šiol mes pešėmės ir 
pravardžiavom vieni ki-

AIDO” CHORAS
LABOR LYCEUM SVETAINĖJE, avi'

Nedėliojo, Lapkričio - November 5 d., 1916 m

ginčų, bet didesnė jų da
bs paėjo nuo to, kad vieni 
kitų mes nemokėjome su
prasti. Pavyzdžiui, katali
kams rodėsi, kad socialistą, 
nori tik, revoliucijas kelti 
ir kraują lieti kas yra prie- 

rinkti šinga Kristaus mokslui. Tuo 
arba ta teisė buvo jam atim- tarpu gi nieko panašaus ne

besto n m ės buvo ir nėra.” '
Toj pačioj prakalboj drg. 

veikiausia, dar- S Michelsonas prasitarė kad 
ta vienybė neturėtų užsi
baigti su lietuvių diena.

Mes manom, kad drg. S. 
Michelsonas perdaug opti
mistiškas. Nesutikimai mū
sų sriovių tarpe turėjo gi
lesnio pamato ir gilesnės 
reikšmės, negu tuščių ginčų 
varinėjimas. “Keleivio” re
daktorius tai žino ir ne
kartą rašydavo apie tai 
“Keleivyje.” Mes, taip kaip 

su-

ta, o sutarties
rezoliucijos pamatais neįvy
ko — bus, •’
buojamasi tik siaurame sa
vų žmonių būryje, o gal bus 
ir visiškai atsisakyta nuo

aukas galės pasiųsti, kam 
norėdami.

Daugiausia keblumų gali 
ilti tose vietose, kur įvy-

Long Island City lietuviai 
veiks išvien. 24 spalių buvo 
parengtos prakalbos, ktir 
nutarta kuosmai-kiausia 
darbuoties. Kalbėjo J Žal
tys ir J Razminas. Vietos 
komitetas susidės iš J Šiau
čiūno, J Šidlausko ir J Be- 
liausko.

dą rbo.
Musų nuomone, blogiau

sia yra ten, kur musų srio- 
vės žmonės nesidarbuos nei 
savystoviai nei sutartyje su 
kitom sriovėm. Tenais tau
tininkai ir klerikalai įgis 
progos pagarsėti, pagauti 
didesnę įtekmę.

Geriausia, žinoma, ten,1 ir drg. S. Michelsonas, 
kur LŠF. veiks savystoviai, sitaikėm bostoninės rezoliu- 
išanksto gavęs leidimą iš cijos pamtais, bet mes tai 
vietos valdžios. Surinktąsias’darėm iš praktiškų motyvų 

ir tai tik tai dienai. Žiūrė
ti į liet, dienos vienybę, kai
po į idealį dalyką, jokiu bu
riu negalima. Mes visi tiek

Įžanga 25 c ypatai. Padėjimas drapanų 10 c. Pradžia lygiai 3:30 po pietų

Dalyvaus šie chorai: “Aido” maišytas, vyrų ir moterų chorai, “Sietyno” ch. iš Newark, N. J. “Ly- 
ros” choras iš Maspeth, N.Y. “Čaikovskio” choras (rusų), “International Meanner” choras (vokiečių), 
Balalaikų orkestrą.

i
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KORESPONDENCIJOS V
bet vis dar jaunimas susi-

i

LrAISVfi

“Laisvės” administracija 
gavo iš Bellshill, Škotijos, 
14 šiiingų ir 7 penus ir iš 
Hamilton — 7 šilingus ir 3 
penus. Laiškai ir originaliai 
“Money Orderiai” pačtoje 
dingę. Todėl nežinome kas 
ir už ką tuos pinigus 
te. Kas esate tokia 
siuntę, atsišaukite.

«L M

siun-
suma v-

A dm.

WAUKEGAN, ILL.
Vietos lietuviai susitaikė 

bendrai veikti “Lietuviu 
Dienoj” Susitaikymas at
neš nemažą naudą, nes vie
ni ant kitų nešnairuos ir ne 
pasakos, kad čia renka so
cialistai, o ten tautininkai 
ir katalikai. Galimas daik - 
tas, kad bendrai veikiant 
ir aukų daugiau surinksi
me.

S. M. Rybelis.

WORCESTER, MASS.
. Pastaruoju laiku vėl vie
tos lietuviai pradėjo smar
kiau veikti, ypatingai ren
giantis prie “Lietuvių Die
nos”. Visi stengiasi, kad 
daugiau aukų surinkus.

LSS. 40 kuopa smarkiai 
rengiasi prie “Raudonosios 
Savaitės”.

LSS. 40 kuopos chorą 
pradėjo mokyti gabus mu
zikas ir dailės mylėtojas p. 
J Dirvelis. Reikia tikėti, kad 
dabar choras pradės augti 
ir bujoti.

LMPS. 2 kuopa buvo pa
rengus šeimyniškus 
tus. Viskas pavyko 
puikiai.

Dabar SLA. kuopa
gia šeimyniškus pietus, ku
rie įvyks 12 lapkričio.

26 d. lapkričio bus suva
žiavimas SLA. Mass, valsti
jos narių. Geistina, kad ta 
me suvažiavime dalyvautų 
visi SLA. nariai, gyvenanti 
Mass, valstijoj.

Kaip matot, vietos lietu
viai darbuojasi. A.

pie- 
labai

ren

LAWRENCE, MASS.
Visų tautų vietos sociali

stai susispietė į krūvą ir 
bendrai pradėjo varyti agi
taciją už Socialist Party 
kandidatus. Kad pasekmin- 
giau atsiekus savo tikslo, 
sumetė $50 ir už tuos pini
gus prenumeruos vietos 
gyventojams “American 
Socialist.” Manoma 
būdu patraukti savo 
sėn daug balsuotojų.

Iš socialistų, 
gyvuoja lietuvių
kitų tautų skyriai 
Žydų ir vokiečių 
skaitlingi nariais, bet veiki
me lietuviai r juos aplenkia. 
Vokiečiai užlaiko net ke
lias svetaines, bet jose var
tojama 
mai ir 
biznis.

LSS.
sparčiai pasidarbuoti šiame 
veikimo sezone. Statys sce
noj veikalą “Marija Magda- 
lietė” ir komisiją išrinko 
pajieškojimui kito veikalo.

Laike “Raudonosios Sa
vaitės” bus koncertas. Pro
gramas labai įvairus, taipgi 
bus sulošta komedija 
das Statinėj.”

♦ ♦

tokiu
pu-

geriausiai 
skyrius, 

silpni.
skyriai

GREAT NECK, L. I N. Y.
10 d spalių buvo susirin

kimas apkalbėjimui aukų

kuopa; kviesta visos vietos 
draugystes. Šv. Franciško 
draugystės dalyvavo tik 
keli nariai. Visa draugystė 
nedalyvavo ir, matomai, 
neprisidės prie aukų rinki-

svaiginanti gėry- 
iš to daroma sau

64 kuopa rengiasi

netinka.
Molderis.

Skaitytojas

DARBAI

i

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

Juozas
GRABORIUS

Burlington, N. J. — šia
me miestely darbai eina ne-

4. >

AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ? aATfi

GARSAS KEPTUVE

K

tiška m

* *

kuopa

*

1

per- 
var-

vyrėti. Geras patarimas, irgi dalyvavo. Programas 
bet pirmiau patark tą pada- buvo sekantis: finų benas 
ryti tiems, kurie rašo į “V. j pagriežė, lietuvių kalba su- 
Lietuvninkų” ir į “Ateitį”, ■ lošta veikalėlis “Burdingie- 
nes tie korespondentai gy-|rius ir Gaspadinė.” Finu

'Socialistai darbavosi prie 
i ir kitų grupų. 

Socialistai sumanė ir dau
giausiai rūpinosi pastaty
mu svetainės. J’iesa, buVOi^vo Viu kuiv&puuuvnuxi gy-jnus n viribĮJėiuinu. riliu 
ir keli tautiečiai, kurie rū-!vena antrą Kristaus amžį, o įkalba irgi buvo sulošta ko- 
pinosi statymu svetainės, .vaikiškai rašinėja. mediją

‘tautiečių tarpe atsirado ir 
tokių, kurie vaikščiojo po 
karėdamas ir stubas, skleis- 
danri visokias paskalas apie 
svetainę. Reiškia, socialis
tai daugiau pasidarbavo ne 
tik ant visuomeniškos dir
vos, bet ir tarpe pačių tau
tiečių. Tautiečiaigi daugiau 
kenkė, negu padėjo dirbti.

. Kada kalbėtojas priėjo

Jeigu kas p.
bus neaišku, meldžiu ypati- 
škai pasikalbėti,‘nes netoli 
vienas kito gyvename. Per 
spaudą vesti diskusijas atsi
sakau, nes laikrašty brangi 
vieta ir tokios diskusijos 
skaitytojų nešildo.

Burdingierius ir 
Sekevičiui Gaspadinė,’ ’bet tokia ko-

Pastaruoju laiku liejikai 
(molderiai) pradėję orgav 
nizuotis į uniją. Dauguma 
susirašė, bet yra ir tokių, 
kurie bijosi rašytis. Mat, 
nesupranta, kad unija darbi 
n inkams būtinai reikalinga. 
Tik susiorganizavus galima 
pareikalauti geresnių darbo

K. Hensas
CAFE IR POOL ROOM 

linksmai laiką praleist.
Tai yra geriausia vieta

K. HENSAS
69 Gold St.,

BROOKLYN, N. Y.
Telephone Main 7529.

Da 1 y va vusie j i susirinki- 
me nutarė “Lietuviui Die
noj” rinkti aukas ir per
duoti LŠF. Tapo išrinktas 
komitetas ir kolektoriai. Į 
komitetą įėjo šios ypatos: 
T. Plakštis pirmininku, J. 
Ališauskas — pagelbininku,

C i riškevičius ir E Kimčiu-• <•

rius F, Klastauskas.
F. K.

DES MOINES, IOWA.
21 d spalių buvo prakal

bos SLA. 227 kuopos. Kal
bėjo Bulota. Jis labai aiš
kiai ir suprantamai persta
tė dabartinį Lietuvos padė
liui. Žmonių susirinko apie 
80?

Reikia pažymėti, kad at
sirado keliatas fanatiku ir 
sukėlė triukšmą. Rodos to
kiam momente, kuomet Lie
tuvos gyventojai kenčia di
džiausi vargą, kuomet kal
bėtojas gyvais žodžiais per
statė tas baisenvbes, vertė- 
tu verkti, o ne triukšmą 
kelti.

Aukų surinkta $46.45 ir

Ch. šilingas.

būtinai turi-' 
savo namini 
labiau pavo- 
musu tautai, c. 7

su prūsu.

“Žy-

me-LSS. Bendrovė šiais 
tais turėjo gerą pasisekimą. 
Parkas duos gryno pelno a- 
pie $300. Dabar orai atšalo, 
lapai nuo medžių nubirėjo,

kai pakvitavimo kortas, ku
rkus LŠF., iždininkas gavo 
vieną iš Vilniaus nuo Basa
navičiaus, o antrą iš Petra
pilio. Taipgi perskaitė'L. 
ŠF. atskaitą, kurioje pasa
kyta, kad iki 1 d. spalių su
rinkta virš 25 tūkstančiai 
doleriu. Mat, tautiečiai lei-V 7

do paskalą, būk LŠF. ne
siunčia į Lietuvą surinktų 
aukų. Publika prakalbomis 
likosi pilnai užganėdinta.

29 d. spalių, vakare kal
bės L Pruseika, “Laisvės” 
redaktorius.

Visur Esantis.

HARTFORD, CONN.
Taip visur, taip ir čia lie

tuviai subruzdo rengtis prie 
atiku rinkimo Lietuviu Die
noj. Tik reikia stebėtis, 
kad taip vadinamo.-, pažan
giosios draugystės susidė
jo su katalikais. Buvo su
šaukta net du “viešu” susi
rinkimu, bet juose viešpata
vo katalikai, o pažangieji 
tylėjo ir nepravėrė lūpų. 
Ką katalikai tarė, jie su 
viskuo

Kur
Fondo skyriaus komitetas? 
Kodėl
te savo reikalavimu? Ar 
taip elgiasi ir kitų kolionijų 
LŠF. komitetai? 1

*
* *

9 d. spalių SLA. 
buvo parsikvietus Račiūną 
su krutančiais paveikslais. 
Rodė, kaip Sibiran ištrem
tieji gyvena, kaip juos 
sekioja ir kiek jie turi

tarė, jie 
sutiko.
buvo Liet, šelpimo

jis tylėjo ir neišsta-

* *
į Mūsų mieste vėl pakeltas 

klausimas apie įgijimą nuo 
savos svetainės. LSS. 49 kp. 
išrinko tam tikrą komisiją 
susižinojimui su kitomis 
draugystėmis svetainės rei
kaluose. Svetainė mums bū
tinai reikalinga. Kiek mes 
išmokame pinigų rengdami 
visokias pramogas, tai len
gvai galėtume ir svetainę į- 
gyti. Tik reikia pasidarbuo
ti, o svetainę galima įgyti.

Smilčius.

WAUKEGAN, ILL. 
Vyčių prakalbos.

22 d. spalių buvo prakal
bos vyčių 47 kuopos. Kal
bėjo p. Račkus iš Chicagos. 
Jo kalba veik visiems žino
ma — išplūdo socialistus, jų 
spaudą ir tt. Tik šį sykį pri
skaitė ir Tananevičių prie 
socialistų ir bedievių. Mat, 

buvo

23 d. spalių atvyko į 
musu miestą A. iVtkausko 
teatrale trupa ir sulošė 4 
aktu drama “Mirtn Vaini
kas.” Aktoriai savo užduo
tis atliko labai gerai. Veika
las irgi geras, tik mažiau 
prasilavinusiai publikai ne
visai suprantamas. Abelnai 
musų miestą A. Vitkausko 
tinka komedijos ir ji dar 
prie dramų nepripratus.

*
•->: *

22 d. spalių buvo diskusi
jos LSS. 89 kuopos. Dis- 
kųsuota, “Ar socialistai pri 
valo remti nukentėjusius 
nuo karės?” Diskusan- 
tai prisilaikė temos ir daug 
klausimų buvo paliesta.

*
* *

TMD. 30 kuopa irgi buvo 
surengus diskusijas. Dis- 
kusuota: “Ar reikalinga 
remti svetimu srioviu laik
raštiją?” Pirmininkas kvie
čia užsiregistruoti disku- 
santus, bet pažangesniųjų 
niekas t nesiregistruoja. 
Tuomet pradeda patys “dis- 
kusuoti.” Iš tų jų diskusijų 
publika turėjo gardaus juo
ko. Pa v., M. pradeda dis- 
kusuoti ir pats nežino ką 
kalbą; todėl tarpe pirminin
ko ir diskusanto kįla pešty
nės.

Gardner, Mass. — 5 d. 
spalių, Hartsono dirbtuvės 
darbininkai išėjo į streiką, 
reikalaudami pakėlimo al
gos nuo 15 iki 20 nuošimčių. 
Darbininkai tvirtai laikėsi 
ir į penkias dienas streiką 
laimėjo.

McCurtain, Okla. — Pas 
mus darbai eina neblogiau
siai; bedarbių mažai mato
si. Uždarbiai vidutiniški. 
Tik tiek nesnigti, kad unija | 
labai silpnai gyvuoja. Lietu
vių yra nemažas būrelis, 
bet jokios draugystės nėra; 
dauguma daugiau nieko ne
žino, kai]) girtuokliauti. 
Darbininkų reikalais nesi
rūpina.

M. Vargdienis.

4: #

24 d. spalių vietos socia
listai suvienytomis jogo
mis surengė ant \ gatvės 
prakalbas. Kalbėjo Joseph 
Bearak iš Bostono. Užbai
gęs prakalbą prašė publiką 
užduoti klausimų, bet nie- ‘ 
kas neatsiliepė. Kalbėjo po
puliariai, prastą akcentą 
vartojo, per tai išrodė neai
ški kalba. Mat, kalbėtojas 
žydų tautos, todėl ir akcen
tą prastą vartoja.

Garšva
(Undertaker)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS. 
libalaamBoju ir laidoju naminialM 

ant visokių kapinių.
Pareamdau Automobilius ir Karia* 

tas Veselijoms, Krikštynoma ir iiai> 
pasivažinėjimams.

Ofisai:
144 N. 5th St., 264 FRONT ST. 
Brooklyn, N. Y. C. Brooklyn, N. T. 
Tel. 2320 Greenpoint

Telephone 7867 Mala

DOVANAI 6 DAINOS, DOVANAI!
Specijal iškas pasiulijimas. 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.

F. MAS1ULEVIČIUS ir SUNAI, Savininkai.
209 BEDFORD AVE. (Tel. 2876 Greenpoint) BROOKLYN, N. Y.

Kepa geriausią duoną iš 
Cystij r u g i n i y miltŲ. 
Teipat mes kepame- ge- I®"*
riausius keiksus veseli-
'joms ir kitokiems poki-
liams *.*.*.*

At ydai Lietuvių
Turinčius gimines tose gubęrnijose,

, KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI.
' Per mūsų banką galite pagelbėti savo giminėms b«i pažįsta

miems užimtose vietose -vokiečiais. Męs turime
Sutartį su Vc^ie Įjos Banka

Berline, todėl galime persiųsti pinigus į tas vietas ant sumos aa- 
augščiau 800 markių (apie 525 rubliai).

j MŪSŲ BANKAS PO NUOLATINĖ VALDŽIOS PRIEŽIŪRA, 
cTODĖL TAVO PINIGAI GVARANTUOTI.

Norėdami gauti daugiau informacijų kreipkitės ypatiškai ar ra
lį lykite laišką pas

| HENRIKAS C. ZARO, Bankieriu.
i Metropolitan Saving Bank Building
I No. 1 Third Ave. cof. 7th St., New York City

LAWRENCE, MASS. 
Atsakymas p. Sekevičiui.
“Laisvės’ Nr. 80 p. J. 

Sekevičius bando mane bar
ti, tartum savo kūdikį, nu
rodinėdamas SLA ir TMD. 
kuopų “bėpartyvumą”.

p. J Sekevičius labai 
švelniai save išteisina ir sa
ko būk SLA. ir TMD. kuo
pų nariai niekad nešmeižė 
socialistų ir net prašo ma
ne išduoti šmeižiku pavar
des. Ką daryti, reikia pra
šymą išpildyti. Persitikrini
mui, paimkite senesnius 
“Vien. Lietuvninkų” ir “A- 
teities” numerius ir pažiū
rėkite, ką rašė pp. Z. Jan
kauskas, J Žukauskas, J Se
kevičius ir kiti anUjsociali- 
stų. Ten rasite ne tik šmei
žimą vietos socialistų kuo
pos, bet ir visos Sąjungos. 
() man rodos, kad tos ypa
tos ir priklauso’prie SLA. 
ir TMD’ “bepartyvių” kuo
pų. Ar ne taip?

J. Sekevičius visą kaltę 
meta, būk Mass, valstijoje 
negalima esą viešai veikti, 
nes čarteris neužregistruo
tas. Kad čarteris neužregi
struotas, tai teisybė, bet 
kodėl kituose miestuose kuo
pos veikia? Juk ir jų čarte-įiki šiol Tananevičius

Reiš-1 katalikas, bet kada jo ban
kas subankrutijo ir daugy- 

būk be katalikų likosi nuskriau-
pereitais metais TMD kuo- ‘^a> tai garsusis “kalbėto- 
pa surengus prakalbas Šliir «Jas” ir 31 Priskaitė prie so- 
pui, Šalčiui ir Vitaičiui. Ralistų, lik jau to žmoge- 
Šliupui prakalbas rengė ne. ’° S^v°j kas nors yra.
TMD. kuopa, bet Tautinės .Beje, pirmiausiai viso-

Į)a. kiais žodžiais plūdo sociali- 
e stus, o paskui pradėjo mo- 

kinti katalikus ir jiems lie-
g pė imti pavyzdį iš socialistų. 

.Girdi, socialistų, tų suskių, 
kad yra tik du tūkstančiu, o

- J jie išleidžia daugybę laik-
1 raščių ir “Keleivis” pasista
tė savo narna, vertės 50,000 
dolerių. Katalikų randasi į 
pusę miilono, o ką jie turi?

Reiškia, kalbėtojas pats 
pripažino, kad iš katalikų 
nieko gero nėra ir jiems lie
pė nuo socialistų pasimo
kinti.

pe7 vfsą vasarą subatvaka-Į,,_BuvoJyoclami klaiisimai, 
riais ir nedėldieniais važiuo
davo į socialistų parką ir 
ten veikdavo, o ką darė jū
sų “bepartyvės” kuopos? 
Matomai tamstai nepatiko, 
kad aš teisybę parašiau, 
todėl išėjai su kritika. Bet 
tamstos kritika žemiau kri
tikos.

Sekevičius liepia man su-'tų socialistų. LSS. 89 kuopa-darbiai menki.

riai neužregistruoti.
kia, kas nori, tas veikia.

Sekevičius pasigyrė, .1

ROCHESTER, N. Y.
15 d. spalių buvo prakal

bos LSS. 7 kuopos. Prakal
bos rengtos tuo tikslu, kad 
atsakius ant visu tautiečiu 
šmeižimų. Kad užkenkus 
socialistų prakalboms, tau
tiečiai susitarė su klerika
lais ir tą pačią dieną irgi 
surengė prakalbas pobažny- 
tiniame .skiepe. Kokios jų 
buvo prakalbos, galima su
prasti iš plakato, kurio čia 
paduodu ištraukas.

“...Apart to 
me pažinti 
priešą, kuris 
jingesnis yra
negu maskolius 
Tuo priešu yra dalelė apja- 
kusių žmonių, klaidžiojan
čių socializmo miglose, žmo
nių, kuriems, anot jų pa
čių žodžių, užsibaigus jau 
kontraktui su kitų sriovių Sandoros kuopa. Apie 
žmonėmis, rūpi dabar vien bų rengimą aš niek./ nemini 
tik palaikymas socializme j jau, kuri-iš tų “bepartyvių 
nuo išnykimo nuo žemės ka
muolio, o ne tėvynės rei
kalai, ne badaujantieji mū
sų broliai ir seserįs”.

LSS. 7 kuopai prakalbos 
pilnai pavyko. Žmonių susi
rinko pilna svetainė. Aukų 
surinkta $6.30. Padengus 
lėšas, likusi pinigai bus 
paskirti LŠF. Aido choras 
sudainavo tris daineles ga
na gerai. Taipgi labai ge
rai atlikta deklamacijos ir 
monologai. Kalbėjo K. Vai
vada. Jis savo kalboje nu
piešė visą Rochesterio lietu
vių istoriją. Iš jo kalbos pa
aiškėjo, kad socialistai pa
sidarbavo prie sutvėrimo 
DLK. Gedimino draugystės 
ir prie SLA. 69 kuopos, prie 
kurios ir dabar dar keli pri
klauso. Socialistai prigulėjo 
ir prie TMD. 59 kuopos,

kuopų rengia arba rengė 
balius.

Tiesa, aš sakiau, 
prie SLA. priguli du sočia-d 
listu, bet padariau klaidą— 
priguli trįs ir ketvirtas ex- 
socialistas, toks pat, kaip ir 
p. Sekevičius.

J Sekevičius prilygina sa
vo “bepartyvių” kuopų vei
kimą prie LSS. ir LMPS. 
kuopų veikimo. Toli gražu 
šaukia! Pastarosios kuopos

New Haven, Conn.— Čia 
darbai eina gerai, bet dar
bininkams mokama ma
žiau, negu kituose miestuo
se. Kiek man teko patirti, 
tai seni darbininkai, kurie 
dirba po 10—15 metų vie
noj dirbtuvėj, gauna ^po 
$15 į savaitę. Naujai pra
dedanti dirbti negauna dau
giau 12 dolerių į savaitę. 
Todėl nepatartina lietuviam 
važiuoti į šį miestą darbo

GERAS 
LINIMENTAS

bet kalbėtojas nei vieno at
sakančiai neišrišo.

Ten Buvęs..

Collinsville, Ill. — Mūsų 7 4.

mieste darbai pradėjo eiti 
gerai. Viena anglių kasyk
la stovėjo uždaryta penkis 
mėnesius, o dabar pradėjo 
dirbti, tai keli šimtai darbi
ninkų gavo darbą.

12 d. rugsėjo, anglių ka
sykloj, tapo užmuštas My
kolas Teveikis. Likosi mo
teris su mažais kūdikiais 
dideliame varge.

GARDNER, MASS.
Tarptautiškas vakaras. .

21 d. spalių, Workingmen
Mall svetainėje, buvo tarp-i blogai. Iš kitur pribuvus 
tautiškas vakaras visų tau- darbo galima gauti, tik už-

yra kiekvienai šeimynai reikalingas vaistas. N6« 
ra tos dienos, kad neprisieina vienam iš šeimynos 
narių tokį vaistų vartoti.

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

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

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

Skaitykite Aj laišką: “Severos GothardiŠkas Aliejus pasirodė labai veiklu*. 
Mano moteris turėjo diegiančius skausmus kojose, bet pradėjus vartoti 
Sevoros Gothardišką Aliejų skausmas pradėjo maiintts ir kol suvarto
jome pusę bonkos. tie skausmai visiškai išnyko.“

John Mikulastik, R. F. D. 1, Box 96, Iron Mountain. Mich.

Gaukite Severos Preparatus nuo savo aptiekoriaua. Negalint gauti, ui- 
sisakyk tiesiai nuo mus. Neimk kitokių vaistų bei užvaduotojų!

* W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.
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ORAKULO PATARIMAI.
Klausimas. — Šventabli- 

vas Orakule! Man rodosi, 
kad tu stebuklams netiki, 
bet šį sykį turėsi įtikėti. 
Mūsų mieste, Montelloj, bu
vo toks atsitikimas: keli 
metai atgal tūlas geras ka
talikas išsiskyrė iš mūsų 
tarpo ir pabėgo pas ši i up* 
tamius. Ten bebūdamas, ta
po išrinktu net LŠF. pirmi
ninku. Mes manėm, kad jis 
amžinai paklydo, bet k, štai 
dabar atbėgo pas mus, ėmė 
į krutinę muštis, verkti ir 
prašytis, kad mes jį priim
tume atgal. Mes priėmėm, 
bet nežinom, ką daryti, ar 
išnaujo pakrikštyti, kad 
galutinai išgaruotų šliupinė 
dvasia, ar palikti tokiu, ko 
kiu jis daba yra. Taigi, pa
tirk, ką turime daryti?

Atsakymas. — Būkite ra
mus ir nesibaderiuokite. 
Šliupas sugrįžo prie dvasios 
šventos ir gavęs ją, įkvėpė 
visiems savo tarnams. To
lau būdu visi šliu{ 
tapo šventais Rymo 
kais. Bėda su tais, 
persigeria socializmo 
šia, nes socialistu 
Marksas numirė soči: 
todėl, su jo pasekėjais 
bai sunku kovoti.

Klausimas. — 
nantis Orakule! 
jau, kad Pittsbui

I);

Stebėtinas 
korių skonis! Peržiurėjus 
ją rekordus, pasirodo, kad 
beveik visi apsivedė su sen
mergėmis arba našlėmis. 
Nevedusieji draugauja su 
senmergėmis ir mano apsi
vesti. Tik vienas jaunas ap- 
tiekorius, būtent P—lis
pradėjo draugauti su gyva
našle, nes; nepasitaikė sen
mergė Bet jeigu pasitaikys 

‘senmergė ir jis su ja apsi
ves.

Na, ar nekeistas skonis?
Vaistininkas.

Ką reiškia apsivedimas?
Apsivedimas reiškia pa-

ir pradžia istoriškų pešty

-Garsina lietuvių tautą.
New Yorke tūlas žydelis 

pradėjo lietuvių tautą gar
sinti geriau už Šliupą ir ki
tus tautiečius. Jis pagamino 
košę rankom nuvalyti ir jai 
užvardijo “Valo”. Reiškia, 
davė lietuvišką vardą. Da
bar visi niurziai, žinos, ką 
tai reiškia — valo.

Vaistininką

j Lietuvių Centralio Komi
teto raštinę, šaukia:

“Jūs beširdžiai, žmogžu
džiai, netikėliai, ar taip rū
pinatės sušelpimu nukentė
jusių nuo karės?! Ar aš ga
liu pragyventi gaudama to-

degimo.

Bet žiemai ai 
kurs arė,

Ant pečiaus, be vargo

šalčio tik juoką 
sau dare,

Speigo staugimais 
gėrėjos.

Gi ledo vežėjas 
maldavo,

Kad saulė bent šildyt’ 
nes vėjas,

Ir šaltis prispaudę 
kamavo, .

Jau ledo negyrė k 
vežėjas.

’♦) Makaulė—Galva.

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

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

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

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

ir galite gaut savo pinigus atgal ant kožno pareikalavimo.
Mano bankus yra gvarantuotos, per New Yorko steitą, užtat jūs 
pinigai užtikrinti.
Parduodu fermas, 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 \
on n i cu 4 f™*: 155 CLINTO136 Grand Street, maspeth, l. i.

Borotgh of Brooklyn.

Geriausia pirmeiviška užeiga 
pas

GEO LASKEVIČIĄ

C/J Tel. 964-3

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ.

Draugystėms. Kuopoms ir Kliubam*!
Išdirbu visokias

KUKARDAS, “BADGES”, GUZIKUS 
IR ŽENKLELIUS

Visokiems piknikams, šermenim* ir 
t. t. Darau visokius Medalius ir vi
sokias

Ant
siunčiu

123

atspaudas draugystėms, 
kiekvieno pareikalavimo prl- 
sampelius.

A. STRUFAS.
Novelty Manufacturer

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

AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ Iš 
PRIEŽASTIES LIGOS?

metas p<> melui 
sergančių žmonių, 
kiek aš išlydžiau, 
gyvenimą. Jeigu 
įkirėjo vartojant 

nuo- 
nelauk- 
supran-

W<i

771 BANK ST.,
WATERBURY, CONN.

SUČĖDYK PINIGUS 
IR SKAUSMĄ.

BJauria«aiMu uknuimai dantą 1 
> HUHtahdo’Siau vutuyk. IŠTRAU-J 

KIMAS dantį*. atli«kamaa be ę 
mažiausio skausmo. Artist!i- I 

tkas “bridge” ir “plate” darbas fi 
atliekamas so ano moderniška- J 
me ofise až prieinamą kalną. C 
DR. J. LIEBERMAN 1

DENTISTAS 5
108—410 So. 2nd Si.. 1

Brooklyn, N. Y. j
Telephone Stagg 3021.
Kalbame Lietuviškai, Lenkiškai k 
ir Rusiškai, I

J. DANDERIO
VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ 

ČEVERYKŲ IR 
DRABUŽIŲ

.1

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

sezonui. Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiekų, galim* 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi šita- 
cių vaistų: 1) MIXTURAS, labai geras nuo kosulio vaikams ir didė
lėms, bonka 25c. ORRAI’IrAS, Linimentas dėl reumatizmo. Ben- 
ca 25 ir 50c. ’
ŽlJVI ES TAUKAI, reikalingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 5) [VAI
RUS VAISTAI DĖL ATAUGINIMO PLAUKŲ ir TONIC’AS. «) 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonos, perfumo* ir 
vivnV.ių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas dėl vi
durių. Bonka 50c. Kraujo Valytojas — bonka $1.00. Mūsų aptieke- 
pr kalba lietuviškai, rusišku ir lenkiškai. Todėl kviečiame atsilan
kyti. Visas persiuntmo l< as apmokame męs. Siunčiant laišku*. 
KAiima siųsti pinigais arb? stampomis.

L SHAPIRO, T itttovišta* Aptiekoriut
So. 2nd Suojel. kampa* Union At«

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

ORRAPH’AS, Linimentas dėl reumatizmo. Bon- 
3) Tikra lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir 50c.

ic<z>»urtrv»v

Mokslo Nereikia Jieškotl
Dėlto, kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglų kalbą, aritmetiką ll 
lietuvių kalbos gramatikų savo namuose liuosame laike. Visi išmoksta.

Nurodymai ir knyga DYKAI. įdėk stempų. Adresas:

liietuviu Korespondencijiae Mokykla.1327 N.RobevSLChicM*

Diena po dienai, 
užsiimi gydymu 
Persistatykite sau, 
kiek palinksminau 
jumis gyvenimas 
visokias gyduoles ir jaučiatės 
lat blogiau .tuomet, nieko

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

UNIOS ČEVERYKAI.
869 BANK ST., 

WATERBURY, CONN.

APDRAUDA
(INSURANCE

visokios rūšies pardavi
mus ir pirkimas.

,fe r

r.tlKikūHH kuogeriau.lu. vaistai.. Su didele xtyda iSpHJen 
s kaip Amerikos, taip Ir tfaropon daktarų Patarimu? s>tf 

įaiiUuM u u t nikiam dykai.
Savininkas ir Provisorina

F. A. JOZAPAITIS
<601 SO. HALSTED STREET. CHICAGO, ILL.
K*«rnlw<» Telephone Drover 7781,

ČIA GALIMA UŽSIRAŠYTI “LAISVE

receptus su 
žiūrint, nr li<

ietuvos .-r Amerikos
ai vienatinė lietuviška

£ Bu tone ir Massachusetts 
(Gyduolių gabi, gaut, kokios tik pa 

šauly yra vartojamos. Galit rei
kalaut per laiškus, o aš prisiųsiu 
per expresą.

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkai

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

Tel. So. Boston 21014 ir 21013.

Tel. 885 Greenpoint.

SENIAUSIA UŽEIGOS 
VIETA PAS

A. SHRUPSKI
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. T.

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTIN. 
JOSEPH LIPMAN, M. D.

Specialitsaa Moteriškų Ilgą 
314 E. 50th St., New York, N. 1

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs liti 

riame ir pasakome vi as ligas ir pa 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusiems li
goniams parūpiname vietą, kol gydo 
si. Reikalui esant, kreipkitės, "’'■i 
apžiūrėsime ir duosime prietelišką re 
dą. Patarnavimas visai pigus. Neul- 
mirškite mano c atrašo.

• ŲR. J LIPMAN 
814 N. 80th St„ NEW YORK, N. Y 

Kalbamo lietuviškai

NEWARKO
AKUŠERKA

Pabai g**! Imperatrici Mari j A- 
kašerkų mokyklą Peterbarge Ir 
Dipliomuota New Jersey valsti
joj. Turi paikiai pasekmes 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi gerai apsipažina* ■■ aimpte* 
mala visų moteriškų ligą ir rei
kalui eaant, galite gauti patar- 
aavimą.

O. STROLIEN8
( Jauniškalti

81* Walnut St.,NEWAR. N.J.
m 1 • 8051Telefoną. 408|

REIKALAUKIT MUSŲ KNYGOS!

Teisybe Apie Plaukus!
Parašė garsus Europos specialistas. Jeigu jus m.rite turėt dailiu* lt 

gražius plaukus sekite Calvacura’os būdą.
CALVACURA’OS BUDAS. i Ponas Jonas Malavin rašo mum*:

„nXSo':Mas’kuri0
Yra P P • I plaukai augti ir esu taip užganėdin

tas, kad aš atsiduodu jūsų gydymui.
Ponas I?rank H. Wright rašo: Jūsų 

Calvacura Nr. 1 išgydė mane ir ma
no švogerį ir aš rekomenduoju jį kie
kvienam.

J'onas H. Wedin sako: Aš pavar
tojau Calvacura No. 1 ir mano plau
kai sustojo slinkę ir dabar yra svel- 

i ki.
Poni Rosa Stephens rašo: aš su

kartojau sampelj ir manau, 
į yra labai geras.

Poni Lina Belperio, kurios 
| veikslas čia telpa, prisiuntė 
i svarbų dokumentą, kuriame

kad

y

V& Y.

svarbų dokumentą, kuriame sako 
ka<i pavartojus Calvacura būdą, davė 
puikiausius rezultus man ir mano 
vaikams. Mes norėtume pasiųst kopi
ją šio dokumento.

PLA1SKANOS.
Jeigu turite plaiskanų — reiškia 

u neteksite plaukų.
IRAS IŠTYRIMAS.
t šukomis per plaukus ir 

i plaukų tai pasirūpink 
irti. .Jeigu šaknjs išro- 
lyg numirę, tai tuojaus 

pagelbos, jeigu neno«

ENOS PAVO-
ule kuri liga iŠ 

k it bet bandy- 
Kcikalaukit mua 
are.u “Teisybi

4

balmc 
Amonius. ■ k. ip tai daro nekurie. 
iSgydynti per vartojimą gyduolių 
Gyduoles tas i trumpa laika padarfs jus 
sveikais, tvirtais ir laimingais, tada gi 
gailina bus nauduotis gyvenimu Ir jo 
ypatibems. Del ntydos, idant pertikrinti 
jus apie tai, kad NOVO gyduoles ti) p:>d i- 
ris, iSsiunstne jums DYKAI kornpletijką 
kursą tu gyduolių, užtektina) ant 15 dienu, 
kada gi prlsiunste mums savo nntrait) Ir 
pavarde, tnip gi sykiu 50c krosas ženkle
les arba sidabru del apmokebma lieju 
persiuntimu. Malonėkite atkreipti atvdą 
ant to. ka<j tai nėra mnj.a, deguto. bet 
komletijkas kursas ijslgvdvinui. užtekti
nai ant 15 dienu, labai tanke yra užtekti
nai Uslgydymul. ’ra proga yra vien 
svarbia ant trumpo laika. Rnjvklte mums 
noatidelloktte, taip-gi pranejkfte kokiam 
laikrašti skaltite ta apgarsinimo ir mea 
Išstunsnio jums tuolaus tns gyduoles.

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

u Ik išėjo iŠ spau
dimą lietuvių k I- 
k yga, iš kurio* 
vimias gali lengvai 
.kti fotografystė* 

amato. Prisiųskite $1, 
o gausite šitą knygą. 
Siuntimą apmokant*.

garsinkites 
Laisvėje

LIETUVIŠKA
žemiau paminėtas gyduole* galima 

apturėti per pačtą: 
Nuo Reumatizmo 
Kraujo Valytojas
Vidurių Reguliatorius................. 60a.
Trojanka ............ 25c., 50c ir $1.00

Ir visokias kitokias gyduole* naa 
visokių ligų, kurios čia dar nepaminė
tos, galima gauti per pačtą.

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Aveave 

BROOKLYN. N. t. i



i

lio 1, 1916 18453 st. $922.65

DVIEJŲ METU AT
SKAITA 

Lietuvos šelpimo Fondo 
Finansų sekretoriaus 

iki spalio 1 1916 m.

Per spalio mėnesį
1915 įplaukė ..........  $485.71

Lapkričio mėn. .. 434.59 
Gruodžio mėn.........  230.61
Sausio (1916 m.) ..365.16 
Vasario mėn.......... 559.62
Kovo mėn.............. 1453.17
Balandžio mėn. .. 3197.82 
Gegužio mėn. .. 
Birželio mėn. . 
Liepos mėn. ... 
Rugpj. men. .. 
Rugpjūčio mėn.

rokuota 
lankos iki
1916 ........

Per rugsėjį, 
plaukė............

Pas ižd. K. Šidlauską 
randasi 16547 stam. $827.35

“Naujien.” 1000 ... 50.00 
“Dilg.” red. 2000 $100.00 
“Kovos” red, 2000 100.00 
“Laisvės” 10590, 529.50
Spalio 1, 1916 viso

W. A;

LAISVE

95; LŠF. štampų balansas 
32137 st. $1606.85. Pas 
K Liutkų randasi paaukau
tų nuo J V. Griniaus j Lš. 
F. 2705 knygučių 5c. $135.25

Pas T. Paukštį, buvusį 
Liet. Šelpimo Fondo iždi
ninką, randasi LŠF. pinigų, 

iribuvo per LŠF. fi- 
raštininką $458..44

plaukė į LŠF. .... $25639.86
LŠF Finansų sekretorius 

T. L. DUNDULIS.
tr»i

Jonas MATHUSf
GERIAUSIAS DIDIIADOAS

IK ŠVARIAUSIAS 8AU8-

nansųc
BOS TON E. į

ir užkandžiai. Patarnavi- J 
prielankus. Atsilankykite, J

■

f
7

UV'-

1ZN. Y.
F.

Charleroi,
vv.
w.

z

3

i««rvu

St.

tr--Plėštis, P. O.
III

SHORT

St.
39

Pa.
113,

N. T.
Grand

num. 
tiktai

ir

St.
pa-

Hai IM

Jos Menčinskas, 
7214 Hacker avė. 

Nutarimų rašt. H. P. Pratkionis, 
1527 E. 23rd st. Cleveland, Ohio.

Tokio pat išdarbio kaip 
didžio ir pločio, 

sunumeravimo rekordų

Mažiukna
Pittsburgh, P .
Varsib’8,
r ttsburgb, Pa.
Kouuaija:

U kuopus, A. 
2123 VVrigntb 
u kuupoa, K.

LAISVĖS SUNŲ DRAUGI Sift, 
MAHAxNOY CITY, PA.

Valdybos adresai;
Pirmininkas W. Žemaitis

312 E. Centre
Pirmininko pagelbininkas P. įsėda,

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

St.

St*
Pa. .Main St., 2 vai. po pietų.

Fin. raštln. W. StrumlD*.
1814 Be. bOth Atm., 

iidininkas F. Laplnsid,
P. O. Box 110»,

DRAUGIJOS, KURIOS TURI “LAISVŲ 
SAVO ORGANU

LIET. SŪNŲ IR TERŲ DEUEL 
GYSTĖ, ROCKFORD, ILU, 

VIRŠININKŲ ADRESAI i 
Pirmininkas F. Raškevičis,

1012 So. Mala it.
Vice-pirmininkas B. Vosylius,

636 Island Ava.
Protokolų r-štininkas O. UžbalidlA, 

622 Huliu M.
Finansų raštininkas P. G. Aleksyną®, 

1616—14th Aw
Iždininkas S. Buzinskis,

719 Linco!*
Kasos globėjai:

A. Kunca, 829 Island Ava.
P. Kazokevičius, 1630 West fet.
Maršalka P. Vaitkus, 415 Wall St

Organo prižiūrėtojas:
A. Kelly, 1032 Loomis St.

Susirinkimai atsibūna pirmą nadtt- 
dienj kiekvieno mėnesio, 1010

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

Centro valdyba:
Pirmininkas J. Jakimavičius,

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.
Vice-pirmininkas V. Vitkevičius,

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

183 Roebling St., Brooklyn,
Kasterimi J. Senienas,

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

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

Kuopų Sekretorių adresai:
J. Purenąs, 292 Manhattan i.ve., 

Kuopos Brooklyn*.— V. Vltkevlčla,
29 Hudson Ava., Brooklyn, N. Y.

* m ai
F mas
i o persitikrinsite.
L JONAS MĄTHU8 ?
į (Lietuvis Savininkas) >
1'342—344 W. Broadway j 
į So. Boston, Maw. !
į (Dešimts žingsnių nuo Lietuvių 4 
į Labdarystės Draugijos namo). ?

įnėnesi-

163.01

v

er

v AŽjktZvG ...

1307.06
1*149.54

pn- 
nuošimtis iš 

liepos 1, 
.................. 120.00

Per paskutinius vie
nus metus iki Spalio 1, 
1916 įplaukė į LŠF. 131^.39

Išmokėjimai.
Spalio mėn. 1915 ... .20
Lapkričio mėn......... 25.20
Gruodžio men............
Sausio (1916) m. ...
Vasario mėn............ 17.281
Kovo mėn......................... K)
Balandžio mėn. . . . 319.63 
Gegužio ....... 10371.78

132.65 I

... 10.00 
vie-

Birželio .............
Liepos mėn. ...
Rugp. mėn. . ..
Rugs....................
Per paskutinius

nūs metus iki spalio 1, 
1916 viso išmokėta 11635.79

Spalio 1, 1916 pasku
tinių vienų metų balan
sas ............

Balansas 
vienų metų
1915 ........ ‘............. 9826.35

Spalio 1, 1916 dviejų 
metų balansas pas LŠF. 
ižd. K. Šidlauskų $11343.95

.......  1517.60 
iš pirmų

Per du metu iki spa
lio 1, 1916 įplaukė į L. 
ŠF........................... $25181.42

Per du metu iki spa
lių 1, 1916 
keta ........

Spal. 1, 1916 lieka pas 
lio 1, 1916 lieka pas 
LŠF. iždininkų K. Šid
lauskų ................ $11343.95

viso įsmo- 
........ 13,837.47

Išpiokejimai dalinasi 
sekančiai: 

iso pasiųst į Lietu- 
............. .... $12377.30

Už LŠF. Iždininko 
boftsas ......................... 50.00

ž išmainymą priva- 
tiškų čekių .................. 8.06

Už spaudos darbus 78.44
Įvykusi 

džio mėn. 
vasario 
išlaidose) suskaitliuota 
perdai^g įplaukose .. 10.00

Už sugražintus LŠF. 
ženklelius....................... 17.00

Agitacijos reikalam 953.71 
LŠF. Komiteto suva

žiavimo išlaidos........ 211.40
Susinėsimai sekretorei

M. Kačiutei raštynės iš
laidos ......................... 41.68

Susinešimų sekreto
riui J. Neviackui raš
tynės išlaidos .......... 3

Finansų sekretoriui T 
L. Dunduliui raštynės 
išlaidos ......................... 30.98

Finansų sekrt. T L 
Dunduliui raštynės iš
laidos už techniškus dar
bus ............................. 20.00

Postage prie siuntimo 
pinigų į Petrogradą ... .15

Viso.....................$13837.47
LŠF. stampos (ženkleliai).

LŠF. iždininkas K.
Šidlauskas priėmė . 40000 

‘ tampų ................... $2000.00
. “Laisvės” redakcija

/ paėmė 10590 štampų $529.50

klaida Gruo- 
(ir pataisyta 
men. 1916 m.

Viso LŠF. štampų pa- 
$2529.50daryte 50590

iždinin

■Pilni namai linksmybes iš vieno gramafono. NUSIPIRKIT SAU VIENĄ. 
Duodame ant išmokėjo. Turi doLrį ir gali būti savininku gramafono

No. 85. Columbia Grafonola, kurį 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 .. n

L®j.cĄ

Columbia tiial'onola. Pada
is rauodnmedžio, puikiai 

intas. Didumo 15įXl5A.

f-1 JĮ *'

Įsitėmykit! Galima įgyt labai gerą 
grafofoną su 12 dainų tik už $15.00. 
už kuri turėtum m< kėt25 dol. Parduo
dame taip pigiai todėl, kad geriau pasi
garsinus.

Reikalaukit katalogo.

!Na uiai'Sio įsrschtvo žargonas, 
itą vargi.ną galima neštis ant balių,

išrodo kaip baksas. Šitą vargonų gali
ma sulankstyti, kad neužimtų daug vie
tos kada negrajini. Kaina 3 oktavų 
$30.00, 4 oktavų $35.00, 5‘oktavų $40. 
50, 6 oktavų $58.50. Re J-; 'i i l 1 
talogo su visomis kitomis mašinomis.

No.75
85
be
automatiško išmetimo.

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

( Kaip matote ant paveikslėlio

Klumpakojis
Kokictka Polka ir kluinpa-

2360.
Alano mielas. Polka.

. Vairas Dr. Kudirka.

Armonikų duetas.
Gražioji. Po’k a.

Pavasario rytas. Vairas.
2582. Kalnų augštumas. Vale? 

Kariškas maršas.
2706. Žemaičių Polka.

Mazurka.

Ir daugybė kitokių lietuviškų, 
įku, lenkišku rekordų.

No. 60 II. Columbia Grafonola. Pada
rytas iš auks-aržuolo medžio 
kaip kabinot taip ir triuba.

Kaina ..................... $60,06

No. 50. Columbia Grafonola. 
rinktinio raudonmedžio ir 
žuolo puikiai šlipuotas. 
21ĄX18j ii’ 13 col. augščio.

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

Pa- 
ar- 

Didis

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

Kaina ..................... $25.00
Np< 4. Improved Roy^l. Veik toks 

C kaip No. 2 bet biskj dides- 
' nis, pagerinta mašinerija, tri

mis sprenžinomis, aržuolinis 
143 colių pločio ir 7i augščio.

Kama .................... $35.00

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

I CIRDFS 103 Grand Strfet' Frook|yn-N-YJ. UlJLVLzJLuOa TEL. 4659 GREENPOINT

A. P. L. A. DK-JOb CENTRO VAL
DI Bub IK KU »*Ų bEKREi’O- 

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmnnnkaH J. M. Maskeliūną* 

ZbZb Colwell St., Pittsburgh, Pm.
Pirmininko pagelbininkas J. A. Kukas 
bblo btuyton bl., N. b. Pitts1 irghj'a. 
Centro bekretonus J. 
1111 Maraet bl., N.S. 
Centro izdinuikzi, K. 

dt Carson bls.,b.b. 
lurių Kontroles 

Urlaais, 
313 Sixth St.,

Urnezis, J-iZU Keedsdaia St., 
N. S. Pittsburgh,

Markūnas,
zizu loroes bi., Pittsburgh, 

Kuopų sekretorių adresai;
1 kuopos — J. L Alexis,
F. U. Box 344 i\ortn Diamond

Pittsburgh, 
kuopos P. Francikevicius, 
ZZZ bagamore bt., Esplein, 

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

Laupurex, 
kuopus lg. Rasiiiskis,

ZOu boho St., Pittsburgh, Pa. 
kuopos, J. Kvetaauskas,

P. O. Box Z9Z, Cuddy, Pa. 
kuopos, A. Žvirblis,

ZZŽtt Forbes bt., Pittsburgh, Pa. 
l'aiuėis, 
bt., b. S. Pittsburgh,Pa. 
btasmskaa,
Box Z»3, Arnold, Fa.

H) kuopos, V. b. Kiuaas,,
<13 McKean Ave., Donora, Pa.

i025 E. Pine
Finansų raštiniu. P. Petčiulis, 

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

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

Maršalka W. Svintickas,
516 W. Pina

Susirinkimai atsibūna paskutini 
nedėlį kiekvieno mėnesio 7 vai. 
kare Juozo Margelio svetainėj, 60 N. 
Main Si., Manauuy City, Pa.

VALDYBA C. L. T. D. D. MF.M'HHL 
CLEVELAND, OHIO.

Pirmininkas D. Petrausku,

Vite -pirmininkaa T. Rimkas, 
1330 RusB.ll 

Nutarimų raštininkas K. Petrikonk, 
1627 E. 33rd H 

Finansų raštininkai A. Banialia,
1830 E. 17U •< 

Iždininkas T. Neura,
2202 Hamilton Ava.

Kasos globėjas V. Ivanauskiūtt, 
1462 E. 83rd M 

Dainų repeticijos atsibūna kiekvie
ną seredą nuo 7:30 vai. vakare aa4 

i Star svetainės, 2041 Hamilton Ave< 
j Mėnesiniai susirinkimai atsibūa*) 
. kas trečią pėtnyčią kiekvieno mėnoeie 
I nuo 7:30 vai. vakane ant Star eve- 
tainės, 2041 Hamilton Ave.

Knygynas, saldumynų krautcvK 
2047 Hamilton Ave.

Knygos išduodamos skaitytoje* • 
ant 7:30 vai. vakare.

Knygius K. Luobikis, 2364 E. ik

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, ILL.

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

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

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

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

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

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

Pagelbininkas J. Werdauskia..
Susirinkimai atsibūna kas 

nedėlia kiekvieno mėnesio 2 vai. po 
pietų, Liuosybės svetainėj 801—8th 
St. & Sheridan Rd., Waukegan. 111.

DRAUGIJA SŪNŲ IR DUKTKKU 
MELROSE PARK, ILL.

Pirmininkas K. Jankauskaa,
P. O. Box 749, Mel rose Perk, IW 

Pagelbininkas D. Rimša,
P. O. Box 849, Melro*. Park, 1W 

Protokolų raštln. Alek. Morkus, 
907—ZZnO A v*., Malroa*

M«tro»«AK
P. O. Box 1109, Melrose Park, Ui. 
Iždo globėjai: W. Janėnas Box 671 h 
J. Snarskis, P. O. Box 761, Malros*

* Park, 111.
Maršalka:

676, Melrose Park, 111.
Susirinkimai atsibūna kas tratff 

Ilk savaitę kiekvieno mėnesio Frank a*4 
'.James svetainėj, 23-čia Ava. Ir Lak* 

I1L gatvė, apie 1 vai. po pietų.

11 [LIETUVIŲ PASELPINfiS DR-STIMC 
“LAISVĖS”, EASTON, PA. 
VIRŠININKŲ ADRESAI: 

Prezidentas L. Barkis,
668 Northampton St., Easton, F* 

Prez. pagelbin. B. Davidonis,
1820 Fairow Ave., Easton, Pa 

Protokolų raštininkas ir organo 
žiūrėtojas Alex Vituris,

139 Bank St., Eastoa, 
Finansų rašt. M ar. Urba, 

606 Northampton St., Eaetoa, 
Ku.-.erius J. Jankauskas, 

1820 Fairow Ave., £aB
Kasos g’obėjai:

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

III.

111.

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DR-STĖS VIRŠININKŲ ADRESAI. 

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

108 Inslee Place,
Nutarimų raštininkas: S. Morkis, 

79 Bond Street,
Turtų rašt. P. Kardokas, 

220 Court St.
Iždininkas: J. Yužapaitis,

234 Clark PI.
Iždo globėjai: E. Makutienlenė, 

149 Clark PI.
D. Grigutis,

122 Pine st.
Maršalka B. Budrius

240 Second St.
Draugai ir draugės, kurie dar ne

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

St.

LIETUVIŲ BROLIŲ DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI. 

RACINE, W1S.
Pirmininkas J Vasilaitis,

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

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

1915 Ja” Eye See Ave.
Turtų sekretorius J. Žemaiti*,

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

931 Walnut St.,
LBD. laiko savo susirinkimus kas

trečią nedėldienį kiekvieno mėnesio, 
Winter HalL 412 fith St.. Raci-

Wi«

)YBA C. T. I). D. MIRTOS 
CLEVELAND. OHIO.

Pirmininkas D. Petrauskas,
1600 Oregon avė. ,

Nida rimu H. Ų. Pratkionis, 
3rd S t.,

Fin. rašt. Antanas Banelis, 
1147 E. 251 h S t r.

Ižd. T. Neura,
2202 Hamilton avė.

Kasos globėja V. Granauskiutė, 
1452 E. 33rd Str.

Dainų repeticijos atsibūna kiek- 
' viena sereda nuo 7:30 vakaro ant 
j Schwab svetainėse 6131 St. Clair avė. 
! mėnesiniai susirinkimai atsibūna kas 
3-čia pėtnyčią kiekvieno mėnesio nuo 
7:30 vai. vakare ant Schwab svetai-

I nes 6131 St. Clair aye.
1 Knygynas randąsi Neuros krau- 
' tuvėn,2047 Hamilton avė., knygos iš
duodamos kiekvieną panedėlio vakarą, 
nuo 7:80.
Knygiai, Franae Tumosaa 

8570 E, 72nd Str. • ,
v -v- .‘A j&d&A’JSt '4*’? • T

F*.

Eatson, Ffe

m
III.

Ilk

Pina 8t., 
Easton, Fa

>$>

Maršalka J. Garnis, 
634 Ferry St., 

Susirinkimai atsibūna
I ėtnycią kiekvieno mėnesio anglų 
cialistų ruime po No. 439 North a at p 
ton St., Easton, Pa.

LAISVĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTf 
COLLINSVILLE. ILL., VALDYBA 

Pirmininkas J. čebenauskae 
420 So. Chestnut St.

Collinsville, flf
i Pirm. pagelbininkaB P. PapeiEa, 
424 So. Chestnut St., Collinsville, Dr 
Nutarimų raštininkas A. Dzidolikaa,

358 E. Wickliff Ave., 
Collinsville, 

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

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

Susirinkimai būna kiekvieno aaiae- 
'šio 1-mą ir 3-čią nedėldienį, l-m* va
landą po pietų, Sallel salėj, kaaapa* 
E Main ir N. Morrison Ave. Celliii 
ville, Illinois.

LIE r. ŠVIESOS DRAUGYSTE 
ANSONIA, CONK.. VIRSI- 

N INK V ADRESAL 
Pirmininkas A. Mureika,

.113 Liberty St., Antonia^ Co»* 
Vica-plnninmkas J. Mockalti*,

P O Box 128, Ansonia. Coat 
Nutarimų raštln. S. Tiškevlčlaa,

P O. Box 176. Ansonia. Cm- 
Uinanrų raštininkas P. Ragaišis,

m \ Main Ht * •■»«nla. Coa, 
IŽdmmkas J Valaitis,

II Oak St., Amtonia, Co»« 
knj<<u» O. Radzevičiūtė.

261 N State St., Ansonia, Coa* 
Knygiais nagelbininkat* A.' Yakity*

il3 Liberty St., Ansonia, Coa* 
Knygiam- raštininkas P Labanauaka* 

<91 Main St., Ansonia. Ca»»

A M \l,«. k M ATED t LOTHINfr 
WORKERS of A. PRASERIŲ 

> Rl A t S KOMITETAS*
Pirmininką* A. Mačai t G

1«»W Grand St., Brooklyn N. i'
Protokolų raštln J A Bekaatyh,

188 Roehlng Bt., Brooklyn, N.
Einant* r»*tinlnka» VI. Jietfaa, 

<W 8t*gg 8t» Brooklyn N. 1



r

VimitftC ^INIAC H2 ruetų dukterį. Velionis 
y tti 1 IliIiM kjiIIIUjm j i paė j o iš Kauno rėdybos, Ra- 
RAUDONOJI SAVAITĖ.
\ Draugai socialistai ir pri
tarianti, neužmirškit, kad 
šioji savaitei yra raudonoji 
savaitė. Visoj Amerikoj eis 
smarkiausia agitacija lietu
vių tarpe už Lietuvių Socia
listų Sąjungą ir socialistiš- 
ką spaudą.

šį panedelį tautiškame 
namė, 8 vai. vakare įvyksta 
pirmos prakalbos. Kalbės 
dangai J. Šukys ir J. Perkū
nas. Utarninke New Plaza 
Hali kalbės. Lietuvių Soc.- 
tų Sąjungos sekretorius, 
garsus kalbėtojas, d r g. 
Stilson.

Tegul ant tų prakalbų 
sirenka skaitingiausios 
nios.

šu
nį i-

Lietuvių Diena.
Majoras Mitchell pažadė

jo lietuviams pagelbą lietu
vių dienoje, kuri paskirta 
ant šios’ seredos. “Dėl “tag 
day” oficialio leidimo nėra, 
tačiaus ant gatvių visur 
bus renkama aukos. Polici
jai visur bus išduota paliepi
mas nekliiAlyti aukų rinkė
jams ir todėl dabar tik rei- 

• kia rupinties, kad kuodau- 
giausia aukų butų surinkta.

Tam tikrai lietuvių komi
sijai majoras pažadėjo ypa- 
tišką pagelbą. Žadėjo pats 
išleisti atsišaukimą j New 
Yorko gyventojus ir kalbė
ti specialiai surengtose pra
kalbose.

Ligi pėtnyčios vakaro už
siregistravo daugiau, kaip 
1500 rinkėjų ir rinkėjos. Y- 
patingai smarkiai rinkėjai 
pradėjo rašytis, kada įvyko 
sutartis. Rinkėjams paskir
stomos vietos, kur reikės 
aukas rinkti. Tas atiekama 
kun. Petkaus svetainėje. 
Rinkimų dienoje kiekvienas 
lai bus ant savo vietos.

Rinkimo dėžutės (korbon- 
kas), kaspinus, raikščius 
rinkikai gaus savo distrik- 
to name. Buvo manyta, kad 
viskas bus gatava panedėli, 
bet tūli daiktai nesuspėta 
padaryti. Taigi, utarninke 
jau tikrsri gausite. Pirmo, 

» antro, ketvirto, šešto ir aš
tunto dis^rikto valdybos 
randasi pas Petkų, trečio 
pas Remeiką, penkto “Tė
vynės” ofise, New Yorke, 
septinto BrAnxe, devinto — 
Central Brooklyne, šv. Jur
gio svet., dešimto — So. 
Brooklyne— Vedžiimo ir 
Maliausko krautuvėje.

Kaip jau sakėm, seredoj 
visi turi fyuti savo vietose. 
Rinkti aukas reikia drąsiai, 
bet mandagiai. Rinkikai tu
rės ir tam tikros literatū
ros. Savo vietą, kur aukas 
rinksite, reikia gerai pažinti 
«. Distriktų valdybos aukų 
rinkimo dienoje turi prida
bot rinkikus. Pabaigus 
kti dėžiutę sugražinkit 
vo distrikto iždininkui, 
vietoj, kur ją gavote.

Taigi, į darbą!

rin-
sa-

Pranešimas.
Y. M. C. skyriaus, kuris 

randasi ant Marcy avė., ne
toli Broadway, mokyklos 
dėl ateivių jau atsiuarč. 
Anglų kalbos lekcijos duo
damos utarninkų ir ketver- 
gų vakarais. Mokestis $2 už 
mėnesį arba $8 už visą se 
Z’ ną, t. y., 7 menesius.

Platesnes 
galite gauti kiekvieną va
karą nuo 7 iki 9 vai. vaka
re.

informacijas

v
LAISVE

TĖMYKITE! TĖMYKITE!IŠRADIMAI

Lai buna jam lengva šios

J. Juškutis.

-1

HZ?

25°

fl

DYKAl
1000 adatų ir

dol. su gvaran-

p - ro

oiKi5O°

Gydau ligonius įvairiomis ligomis, 
o ypač mano specialu

trii nioteru
Gerai įsitčmykit adresą:

DR. H. MENDLOWITZ
27! Berry St.. Brooklyn,N.Y.

Kampas So. 1-mos gatvės.

Telephone 1950 Greenpoint.

Dr. H. Mendlowitz

“Trejos Devynerios” (Trejanka) — tai ištikimiausias lietuvių dran
gas gydytojas įvairiose negalėse bei ligose. Tačiaus reikia žinoti, kad 
tik tikrai lietuviškos. Jų tai ir reik alaukite aptiekose, bet jei nerasit^ 
tai rašykite žemiau padėtu adresu, prisiunčiant 36 c. o tuojaus aptu
rėsite.

H 3<x>, □

Pirmas Lietuviškas

RESTAURA.NTAS

PAJIESKOJIMAI
Kau- MIK. KARUKŠTIS

dainelėm

(Irau gijo

t b

SU-

pa-

84—87.

M el- 
1401

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

Grand Rapids, Mich.

PARSIDUODA BUČERNfi geroj vie
toj, biznis gerai išdirbtas ir tar
pe lietuvių. Atsišaukit. V. Korš- 
vitas, 31 Šchooles St., Brooklyn, 
N. Y. 86-89*.

centus
do-

ir šiaip jau geri

* « u Z- , • ‘f

seinų pavieto; laisvas žmo
gus, bet tapo palaidotas su 
bažnyt. apeigomis, nes ve
lionio moteris taip norėjo. 
Velionis prigulėjo prie vieti
nės L. K Vitauto draugys 
tęs, kuri jį gana iškilmingai 
palydėjo.

Velionio pagerbimui au
kauta gyvų gėlių vainikai. 
L. S. S. 83 kuopos didelis vai 
nikas už $15; vainiko nupir
kimui aukavo šios ypatus: 
J’ Lasys ir K. Gogelis po $2;

Turite kokį nors išradimą ar gal a- 
bejojate apie jį, prisiųskite mums del 
užpatentavimo. Dovanai duodame ro
dą ir nurodymus apie užpatentaviiną.

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

Dovanai padedame parduoti užpa
tentuotus išradimus. Užtikriname ge
rumą $10.000.
American European Patent Offices 

309 BROADWAY, NEW YORK CITY 
(L.), j

Vienatine lietuviška automobilių 
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
ardymo, mokinimas braižinių (ulonu) 
ir net automatiškai pradėjimo (self 
startos). Visiems dykai dirbtuve. 
Gvarantuojame diplomą. Duodame pa
liudijimą. Atvažiavusiems turime vie
tą apsistojimui. Ateikite ir persitik
rinkite. Vedėjas visiem gerai žinomas 
L. TYKNEVIČIUS.

THE COSMOPOLITAN 
AUTO SCHOOL

231 W. 50 St., New York,

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

kurią išdirba Mentholatum Co., ir 
visi daktarai ir aptiekoriai pripažįs
ta geriausia.

Ištepant moste veidą prieš einant 
gult per kelis vakarus padaro veidą 
tyru ir skaisčiu. Mostis išima viso
kius spuogus ir dėmes-plėtmus. Kai
na dėžutės 50 c. ir $1.00.

J. RIMKUS,
Box 36, Holbrook, Mass.

83—90.

Semenas, J. Vaigenis. Ž Juš
ka, J. Budrevič, L. Žvirblis, 
J. Maceika, A. Bilda, J. Skir 
mantas ir P. Rcpečka po$L 
B. Ginkaraitė nupirko vai
niką už $9.00; Dobeikienč—

KONCERTO.
Kasgi nežino, kaip pui

kiai darbuojasi “Aido” cho
ras, keldamas dailę. Visa 
Brookyno progresyvė vi
suomenė myli ir gerbia “Ai
dą”. “Aidas” savo puikiom 

puošia skaitlingus

apygardų 
žmones, visi iki vienam bū
kite “Aido” koncerte, šį nc-

Lyceum svetainėje (949-957 
Willoughby avė.) Durįs at
daros nuo 2:30, programas 
prasidės 3.30, vėliaus šokiai, 
įžanga 25 c. (žiūrėkit ap
garsinimą).

DLK. Mindaugio draugi
ja paaukavo Lietuvos 
šelpimui $300.

Puiku.

Bulvės pabrango.
Bulvių kaina pakilo 

mis dienomis ant 50 
centu.

Turbūt, duona vėlei
brangs, nes žymiai pabran
go miltai.

S1O 
pro-

Pranešimas.
Buvo garsinta,, kad LSS. 

S3 kuopa Central Brooklyne 
rengia koncertą 4 d. lapkri
čio. Dabar pranešame, kad 
koncertas, iš priežasties ne
gavimo svetainės, neivyks.

A. Bilda.

4 d. lapkričio, New Pla
za Hall svetainėj, 121-131 
Havemeyer ir kampas 
Grand sts. bus koncertas ir 
balius Liet. Kriaučių Ne- 
prigulmingo kliubo. Pra- 
džia 8 vai. vakare. Įžanga 
vyrams 25 C. moterims 15c.

Komitetas.

Ekspliodavo požeminio gelž- 
kelio stotis.

Sekrt. L. H. BROWN.,

Central Brooklyn, N. Y.
Spalių 20 d. pasimirė A.

Jankauskas, 41 metų am;
Maus, palikdamas moterį ir

- ■

no gub., Ukmergės pavieto, 
miau gyveno Pitisburgo, I’a, 
džiu atsišaukti. St. Patamsis 
E. 55th Si., Cleveland, Ohio

Pajieškau brolio Petro Norkaus, Kau
no gul». Raseinų pav., Baublių kai
mo. Malonės atsiliepti. J. Norkus, 

■ Dox 168, Moon Run, Pa.

Pajieškau tėvo Palikarpos Večkio.
pirmiau gyveno Newton Ealls. N.
Y. Paeina iš Suvalkų gub., Seinų
uav., Kudrenu gmino. Meldžiu alsi-
liepti. .1. Večkys, 34 Wallace Row
Wallingford, Conn.

Pajieškau brolio Povilo Čereškos;
Kauno gub., Vilkmergės pav., Deltu- 

miestelio. Amerikoj gyvena jau 
metų.

Antanas čereška, 
Broadway, So. Bostono, Mass.

86—89.

KNYGŲ LEIDĖJAS IR 
PARDAVĖJAS.

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

F. MILAŠAUSKIS,
13 Atlantic St., So. Boston, Mass. 
86—93.

Ar nori kad tave 
mergina mylėtų?

Tai ateik pas mum i o mes turime 
goriausių auksinių ir deimantinių 
žiedų už pigiausią prekę negu kur 
kitur. Dėlto kad ^nes turime pažin
ti su didžiausiais fabrikais ir mes 
gauname tiesiog iš fabriko ale ne 
iš olselio per tai galima pigiau par
duoti ir per tai, kad mes patįs prie 
to darbo dirbame, nes katras many
tų, kad teisybė, tai gali ateit ir 
persitikrint.

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

Brooklyn, New York.

City

Brooklyno ir apielinkes 
Lietuviams.

Lietuviškas K on t rak t orius.
Padarome visokį darbą prie naujų 

namų statinio ir senų pataisimo. Iš- 
plastavojam, išeimentuojam ir 1.1, la
sant reikalui, kreipkitės pas:

P. GRAŽYS
522 Lorimer St., Brooklyn, N

Nusipirk gerus ir tvirtus čeverykus
Te myk, nes krautuvę 

erkrausČiaus nuo 109 
Grand Street L o numeriu 
157 C rand Street.

J. MARTIl \ITL‘
157 GRAND S

Macys & Marcin* Furniture Co

ADAM PERIOD SUITE

Šimtai kostumierių iš visų kra
štų ir tautu, išmokėdami $1.00 ar 

$2.00 į savaitę, pasilieka tikrais'savi
ninkais geriausių daiktų.

tai,dinti ne šim-

Kodėl Bro- 
oklyniečiai ne
gali turėt, kas 
jiems patinka 
ir reikalinga.

Jūsų tarpo 
vienintelė to
ra krautuvė 
iš visos apie
linkes.

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

bet tūks Laučiai znionių visokių klesų.

19S=2OO Grand St
Tarpe Driggs ir Bedford Avenues. Brooklyn, N. Y.

Telephone 2372 Greenpoint

PARSIDUODA krautuvė 
(Dry Goods Store) geroj 
vietoj, biznis išdirbtas 
per 10 metų. A. Jankaus
kas, 56 Hudson avė..

THEJOS DEVYltfERIOS
arba

_______TREJA ___
Įvairu gydantį V

Sutaisyta nu degtine arba virintu vandeniu 
yra geriausiu vaistu arba karčiu 

vynu del tkilvio.
Gydo visokias skilvio ligas, nemalim^, 
gumbą, dispepsiją, išpūtimą. riemcn|, 
dieglius šonuose, krutinčje Ir nugaroje, 
patrūkimą, sunkumą ant krūtinis ir 
visokias kitas skilvio ligas. Geriausiai 

pataiso apetitą.
VARTOJIMAS: Viena taneli litų gydanZitj 

augmenų užmerkti Į vieną kvortą čy»to aptruto 
ir tiek pat vanden*. ai na livirtt čyjtame van
denyje ir po 2ą valandų gerti po pute stiklelio 
arba mažiau.

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekoris*
229 Bedford Av« , Brooklyn, M. Y.

Kiekvieną Į<a,.< levingą pri
imame kuogražiausiai ir vi
sados. Tikra lietuviška užei
ga.
542 E. '141h St.,

NEW YORK 
Cor. Ave. B.

V. VAIVADAS
SPORTING CAFE 

Puikiausia ir Svariausia

ugiškas ir kuoman agiausiaa. Gy- 
•vs galima gauti per pačtą ir ypa- 

liškai,kokios tik pasaulyj vartojamo*. 
> pat ingai užlaikau puikias sekančia® 
gyduoles:

Reumatizmo .... 
kojų prakaitavimo 
perša'imo 
pleiskanų 

kimo ....
Dėl at augimo
Nuo vištakių

kojų ....
Tikra lietuviška

Taip-pat visokių vaistų dėl visokiu 
lytiškų ligų kaip dėl vyrų, taip ir dU 

, moterų. Visokius patarimus duosit 
djkai. Klausianti per laiškus, tepri- 

; siunčia tik krasos ženklelį atsakymui
Receptus sutaisau teisingai ir 

didžiausiu atsargumu. Taigi, lietu
viai, visados kreipkitės pas mana, a 
būsite užganėdinti.
Lietuvis Aptiekorius ir Savininkių

FEL KUDIRKA
C4 Grand St. Brooklyn.N.Y.

Nuo
Nuo

milteliui 
ir plaukų

plaukų ...
(užtrynimo

$1.0® 
50c. 
75c 

alin
si.0« 
$1.04 

ant
........................ 25c.
trojanka 26 50c.ir$I

JOHN KULBOK
CAFE

Did^is hotelis, gera vieta pa
keleivingiems, kambar' i įtai
syti pagal nuają madą, ir vigl 
busit užganėdinti.

Užeikit ir persitikrinkite
442 Grand St., 

BROOKLYN, N. Y. 
Telephone Stagg 3534.ĮSITeMYK !

Dabar geriausias ir 
Tankiausias laikas 
kyt siutą, todėl 
ščiau 
kriaučius turi laiką ji 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. ,

pa
ti žsisa- 

kad ank- 
duotas užsakymas,

t£>

O uo
to

JOHN KULih,k Savinlnka*
291 Wvthe Ave., Cor. So. 1 at 

BROOKLYN? N. Y.
el 27!' Green point.

FORNISIAl
ANT LENGVŲ

IšmokesčilĮANT PARDAVIMO.
Parsiduoda puikus Storas, cigarų, 

maldaknygių įvairių knygučių ir bro- 
stvų, visokių popiorų. 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 raudos neša $900, įmokūt $1000, 
kainuoja $7.750.

is mūrinis namas Williams- 
6 šeimynoms po 4 kambarius 

, randos $65, 
įmokėti $800, kaina tik $5000.

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

reipkitės šiuo adrseu:
B. A. Zinis,

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

(85—88).

IŠSIRANDAVOJA kambaris dėl vie
no arba dviejų žmonių. Kam rei- 
kalifigas, atsišaukit. 78 Devoe st. 
(ant viršutinių lubų), Brooklyn, N. 
Y. 84—87.

nežinia kas padėjo dinamito 
bomba požeminio gelžkelio i Puiku

. . v n j • t DVrge, 6 seimynums pstoty tint llOtri ot. ir IjGROX ant loro, lotas 25x100, 
Avė., Bomba ekspliodavo;
veik visa stotis
Keturi žmones sužeisti. Ek-,- K 
spliozija buvo gana smarki, 
daugybės namų ir krautu
vių išbirejo langai.

2 d. lapkričio tautiškame 
name-atsibus L. Mot. Prog. 
Sus—mo 1-mos kuopos susi
rinkimas. '

J Jakimavičienė.

Vonkerio lietuviąi susi
taikė lietuvių dienoj veikti 
išvien.

TIK DEL JAUNIMO.
Vaikinai ir merginos-, kurie patė- 

mysit šį apgarsinimą, greitai prisės
kit savo adresus ir už 2 c. 
štampą, o tuoj apturėsit gražią 
vanėlę.

506

NORINTIEMS PASINAUDOT PROGA.
Geriausias grafaYonas su dabartinėmis lietuviškomis dainomis, labai pi

giai, kurie kreipsis nas mus.
DUODAME 

20 lietuvišku dainų, 
albumą.

Grafafonas tik 20 
tija ant 10 metų. Tik 20 dolerių.

Prisiųskite 3 dol. rankpinigių, liku
siuos užmokėsite prie atsiėmimo. Gra
fafonas su didele triuba, pauksuotais 
kraštais, mechanizmas grafafono ge
riausios konstrukcijos, kuri gilima 
užsukti laike grajinimo. Tinka re
kordai įvairaus didžio. Balsą išduo
da čystą, kuris girdėt balsiai ir aiš
kiai. Vietinivi meldžiame atsilankvti į 
musų krautuvę, kuri atidaryta nuo 
9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro ir taip 
pat nedėldieniais. Siunčiame dykai 
katalogą muzikališkų instrumentų ant 
pareikalavimo.

Adresuokite: 
GREATER NEW YORK PHONOGRAPH, CO. . 

310 Grand Str., New York. N. Y., Dept. L.

$1 ant RANKOS | 
I $1 ant Savaitės

na geriausius lieturlškui.
Pietus galima jauti po 15c 

20c ir 25c.
Alijošius Grinkevičius

2 HOPE 8Tn Cor. Roebling 81
BROOKLYN, N. Y.

SUTAUPINSI

Jai pirkai pas
Malians ą ir VidHuną

Norinti platesnių informacijų ar
ba AGENTO, kreipk tės žemiau 
paduotu adresu 
arba teh*phonu.

Telephone
4263 South
6075 South

Agentas
Vaicekauskas

*V FURNITURE (W
U" Am a i, ,■

BKi h >l\: \ \ n




