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Rašykites į “Laisves” 
bendrovę, kuriai rūpi darbi
ninkiškos apšvictos platini
mas. Tuomet mes paversim 
“Laisvę” milžinišką spėka.
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Lietuvių Socialistų Sąjun
ga turi įgyti nuosavus rū
mus. Aukaukit ir skolin- 

kit (am tikslui. įį

VI METAS.

Gimdymo Kontroles 
Šalininkei Darbuojasi.

Gimdymo kontroles šalini
nkai dirba išsijuosę. Marga
rita Sanger tiktai ką išėjo 
iš kalėjimo. Ji yra po 500 
dol. kaucija ir jos dar laukia 
teismas, bet ji, nieko nepai
sydama vėlei ėmė ir atidarė 
kliniką, kur duodama pata
rimai, kaip apsisaugoti nuo 
gimdymo. Jos klinika ran
dasi Brolely ne, po N r. 46 
Amboy st. Daugybė moterų 
eina teirautis patarimų. Po
licija vieną kartą jau užda
rė tą kliniką, veikiausia, ir 
dabar uždarys.

Daktaras Frederikas Blo
ssom, redaktorius “Birth 
Control Review” išvažiavo į 
Bostoną, kur pasakys visą 
eilę prakalbų, užtardamas 
už van K lock Alison, kurį 
nuteisė ant 3 metų už dali
nimą tam tikrų knygučių.

šią pėtnyčią New Yorke. 
Park Avenue Hotel (ant 
Park Ave.) įvyks dideli de
batai gimdymo kontrolės 
klausime. Rengia Woman’s 
City Club. Bebūtuose daly
vaus ir garsus katalikų ku
nigas J. J Walsh (priešina
si tai agitacijai). Už gim
dymo kontroliavimą kalbės 
Dras Adolfas Knopf, vienas 
iš didžiausių specialistų 
džiovos ligos.

I Margaritos Sanger kli
niką lankosi šimtai moterų. 
Pradeda lankytis poLcija ir 
detektyvai. Saugerienė sa
ko, kad ją gali areštuot, ji 
nieko nesibijo. Tūlos mote* 
rįs verkdamos dėkavoja jai 
už patarimus.

Jeigu policija ir šį sykį 
areštuos Sanger, jos seserį 
ir dar vieną padėjikę, tai 
Brooklyno moterįs nutarė 
jas apgint. Jos sutvėrė net 
tam tikrą apgynimo drau
giją

jos .tai jai paskirs ir vokiš
ka karalių. % u

TALKININKAI PER SPA 
LIŲ MENESI NETEKO 

101 ORLAIVIŲ.
Berlynas, 15 d. lapkričio. 

— Vokietijos gene ralis šta
bas praneša, kad talkinin
kai per spalių mėnesį nete
kę 101 orlaivių. Vokietija gi 
per tą laiką netekus tik 17.

NEBUS SERBU KARALI
ŠKOS DINASTIJOS.

Jeigu bulgarai laimės šio
je karėje, tuomet Serbijos 
karališkoji Karageorgijevi- 
čių dinastija galės eiti į spa
lius. Ji daugiau nekaraliaus.

“Worldo’ ’korespondentas 
Wiegand girdėjo apie tai 
Budapešte, Viennoj ir So
fijoj. Žinoma, tuomet jeigu 
dar paliks šiek tiek Serbi

FRANCUOS SOCIALIS
TAI REIKALAUJA 

TAIKOS'
Iš Berno, Šveicarijos, 

per Vokietiją praneša, kad 
šiomis dienomis franeozų 
parlamente buvęs didelis . 
triukšmas. Dalis socialist’ll 
atstovu reikalavo, kad tuoj 
jaus butų užba igi n karė. | 
Kada Francijos finansų ini-J 
nisteris kalbėjo apie karės 
biudžetą ir nurodinėjo rei
kalingumą paskolos, sociali
stai atstovai surengė de*- 
m on st ra c i j • i, ne du odan i i
jam kalbėti. Pasigirdo šau
ksmai : “U žte nka aukų! 
Žmonės nenori karės, bet 
trokšta taikos! Skolinkite 
pinigus ne karės vedimui, 
bet susitaikymui!” ir tt.

Anglai Sumušė 
Vokiečius.

Britams Somme’s fronte 
pradeda sektis. Ypatingai 

‘eina smarkus mūšiai Ankro 
paupy. Šioj vietoj dalis Bri
tų kariumenės pralaužė vo
kiečių frontą, įsiveržė 2,000 
jardų į vidų ir užėmė du I 
apdrutintu kaimu. Taipgi, 
paėmė 4,000 vokiečių nelais
vėn su daugeliu ginklų ir' 
amunicijos. Dabar britai 
prisiartino prie labai svar
bios vokiečių pozicijos Bo- 
kur. Britų artilerija naikina 
vokiečių apdrutintas pozici
jas ,o pėstininkai nepaliau
ja atakavę, išstumdami iš 
jų vokiečius. Paimtieji ne
laisvėn vokiečiai pasakoja, 
kad jie dar iki šiol nematę 
tokių smarkių atakų. Į 
pietus, vokiečiai atkakliai 
priešinasi: ant kiekvienos I 
britų atakos, atsako kontr-, 
atakom.

Berlynas taipgi praneša, 
kad Britai juos sumušė, tik 
sako, kad jiems tas sumuši
mas apsiėjęs labai bran
giai.

Ten, kur franeužai budavoja savo karės laivus.

BOSTONE NOKI SUMA
ŽINTI KARČIAMŲ SKAI-LENKŲ KARIUMENE.

Trumpai prieš pagarsini- lenkų didiką, kuris lig šiol 
mą Lenkų neprigulmybės, buvo ambasadorium Bulga-- 
lenkų legionų brygadiras 
Pilsudskis padavė Austro- Į 
Vengrijos kariškai vyresny
bei sumanymą duoti-'Lenki
jai neprigulmybę, už ką

Tarnowski kadaise buvo 
akretorium Austrijos am
basados Washingtone, taigi, 
•ai Amerika yra kiek apsipa-

Miežine sriuba — Vilniečių maišias.
Broklynan tiktai ką su

grįžo iš karės laukų žydų 
veikėjas Dras J. Magnes. Jį 
buvo pasiuntusios Lenkijon^ 
ir Lietuvon žydų šelpirpo 
organizacijos. Magnes ap
lankė Varšavą, Lvovą, Liu
bliną, Vilnių, Ašmeną ir 
kitus miestus, bei miestelius.

• — Ten viešpatauja neap
sakomas vargas — sako Dr
as Magnes.—Einant gatve, 
galima matyti žmonių, krin
tančių nuomarin iš bado. 
Tas pats Varšuvoj, tas pats 
Vilniuje. Padėkime, Vil
niaus žmonės gauna tik vie
ną sykį per dieną valgyt, tik

vieną sykį — miežinės zu- 
nės, kuri susideda iš vande
nio ir miežių. Nei gabalė- 
i:o mėsos, nei dalykėlio ko
kios bent daržovės.

Vaikučių kojytės suplonė
jo ,akįs padidėjo, visi žmo
nės baisiai sumenkę, suku- 
dę.

Visi, visi prašo pagelbos 
ir Amerikos. Daugybė žmo
nių aninrJdavo visose vieto
se Drą Magnes ir sakyte sa
kydavo jam surasti jų gi
mines Amerikoj.

Lenkijos ir Lietuvos žmo
nėms Amerika išrodo, kaip 
koks vilties žiburys.

reivių. Tasai pienas buvo 
perduotas feldmaršalui von 
Hindenburgui, kuriam su
manymas labai patiko.

Dar prieš neprigulmybės 
apšaukimą Petrakovo gu
bernijoj prasidėjo mobiliza
cija visų vyrų tarpe 18—40 
metu. c

LENKAS BUS AMBASA
DORIUM.

Austro Vengrija 
savo ambasadorium Wash
ingtone grafą Tarnowski.

skiria

RUSIJOJ.
Baltabiliečiai. V i daus 

kalų ministerija išaišl

RINKIMAI LENKIJOJ.
Varšavos general guber

natorius von Bezeller nus
kyrė visoj Lenkijoj rinki
mų dieną. Rinkimuose daly
vaus miestiečiai ir kaimų 
gyventojai. Viso labo bus 
išrinkta 70 deputatų, kurie 
iš savo tarpo nuskirs 8 na
rius į valstybės tarybą. Toje 
valstybės taryboje pirminin
kaus patsai von Bezeller.

FORDAS MANO J METUS 
PADARYTI Ml LIONĄ 

AUTOMOBILIŲ.
Detroit, Mich. 15 d. lap

kričio. — Henry Ford, au-; 
tomobilių dirbėjas, pasakė, 
kad jo tikslas esąs į metus 
jadaryti — milioną automo

bilių. Dabar Fordas lei
džia milžinišką sumą pinigų 
•tatymui naujų dirbtuvių ir' 
reikia tikėtis, kad greitu 
laiku jis pasidarys automo
biliu karalium, u

ARMĖNAMS IR SIRIJO- 
NAMS SIUNČIA PAŠEL- 

PĄ.
Suv. Valstijų Raudonasis 

Kryžius siunčia ant Kalėdų 
armėnams ir sirijonams 3,- 
000 tonų čeverykų, pančekų 
ir kitų apsiavimui reikalin
gų daiktų, 1.000 drabužių ir 

. Rau-Taryba ir atstovų seimas /((augybę kitų daiktų, 
svarstys reikalus lenkų kai- l<|onasis Kryžius gavo leidi-
boję

tos ir žaizdų, turį būti pa ti
rui- krinti, jei juos rado netin- 
no, įkamus tarnauti ne vėliaus 

kad palestieji del negalėj i- j kaip rugpjūčio 1 d. 1915 m. 
mo tarnauti kareiviai da- ir po to nė karto nebežiu- 
bar, šaukiant baltabiliečius, Yejo.
nebusią žiūrimi tie, kurie -------------
1912 m. birželio 25 d. įsta-- CUKRAUS KORTELĖS, 
tymu priskirti gavo pensi- J Petrapilio viršininkas 
jas teise prie pirmo ir ant- praneša, kad netrukus jis 
rojo skyriaus, vadinas, ku-pgaus iš karo valdžios cuk- 
rie serga ar turi kokių kū-jraus. Kiekvienas gyventojas 
no ydų, del kurių nebegali spalų mėnesiui gaus 3 sva- 
dirbti ir del to reikalingi rus. 
nuolatines kitų priežiūros. 
Kareiviai gi, kurie pasinau
dojo sužestųjų Aleksondro 
komiteto globa lig 1913 m. 
sausio 1 (1., dar ligi nebuvo

mą nuo kariaujančių šalių 
tuos daiktus vešti. Suv. Val
stijų karės ministerija duo
da Raud. Kryžiui karišką 
laivą, kuris nuvežš tuos 
daiktus. Laivas išeis greitu 
laiku, nes norima, kad prieš 
Kalėdas jis nuvežtų tas 
dovanas.

DAR GALI KILT GELž-

Kad kaip tai dar gali 
kilt gelžkelininkų visuotinas

San Francisco. Jisai yra at
stovas Japonijos darbinin
kų draugijos, kuri, rodosi, 
eina išvien su Japonijos val
džia. Sekančiais metais į- 
vyks tos draugijos suvažia
vimas, kurian Suzuki kviečia 
ii S. Gom persą. Suzuki sa
vo kalboj nurodė, kad Japo
nai darbininkai nebus pa
vojingi amerikiečiams, jeigu 
jie tik bus susiorganizavę.

REIKALAUJA, KAD VAL
STYBĖ ĮSTEIGTŲ POPIE- 

ROS DIRBTUVĘ.
Readinge įvyko Suvažia

vimas Pennsylvanijos leidė
jų draugijos. Priimta rezo
liucija, kurioj reikalaujama, 
kad Pennsylvanijoj butų 
Įsteigtos valdiškos dirbtu
vės popierai gaminti.

KIEK IŠVISO BALSŲ 
GAVO SOC. PARTY?
Kiek išviso balsų gavo S. 

P. šiuose rinkimuose dar 
galutinai nėra žinios.

“New York Times” aps
kaito, kad 1.400.000 “New 
York Herald” sako, kad 1.- 
300.000.

“Heraldo” skaitlinė bene 
bus teisingesnė.

V. Bergeris sako, kad Mil
waukee paviete daug socia
listų balsavo už Wilsoną,
nes rokuoja jį esant unijų 
draugu.

SOCIALISTŲ BALSAI 
CONNECTICUT.

New Haven, Conn. — So
cialistų Partija gavo Conne
cticut valstijoj apie 5000 
balsų. Du pietai atgal drau
gas Berdsley, kandidatas 
ant gubernatoriaus, gavo 
5 914 balsu.

Allan Benson pasirodė ne- 
k bai populiarišku Connec-

Bostone karčiamų “lais* 
nių” išdavimo tarybos na

triai Robert A. Woods ir 
Charles R. Gow susirinki
me United Improvement 
Association pasakė, kad 
reikalinga sumažinti karčia
mų skaitlių. Jų nuomonė, 

i jeigu bus skaitlius karčiamų 
žymiai sumažintas ir tuo
met pilnai jų užteksią. To-iuuai pupuiiarisa 
kiu budu galima tikėtis, Iticuto piliečiams, 
kad karčiamų skaitlius bus Į 
sumažintas.

BETHLEHEM STEEL CO. 
STATYS NAUJĄ 

TUVĘ.
Bethlehem Steel 

skiria $90.000.000 
dirbtuvių statymui. Naujo 
dirbtuvės bus pastatytos 
du metu laiko.

DIRB-

naujų

9(. METŲ SENELIS BAL
SAVO Už SOCIALISTŲ

PARTIJĄ.
Durham, Maine. — Se

niausias balsuotojas Naujo
joj Anglijoj, John M. Told, 
96 metų, ir šiais metais pa
davė savo balsą už kandida-

Jo sveikata dar gera. Nu
ėjo rinkimų vieton be keno 
nors pagelbos. Jisai ir dabar 
dar aktyviškai dalyvauja S. 
P. veikime.

VIKTORAS BERGERIS
GAVO 4,135 BALSUS

DAUGIAU.
Šių metu rinkimuose So

cialistų Partijos atstovas į 
Suv. Valstijų kongresą iš 
Milwaukee gavo 4,135 bal
sas daugiau, negu prieš du plūdo gana daug chiniečių 
metu.

Milwaukee paviete 
listų įtekmė smarkiai auga.'dūrinės Rusijos dvaruose.

IURKIENA GARDŽIAU
SIA JIEM.

Rusijon šiuonri laiku pri-

iJų pilna pietų mainose, 
sočia- j Baltgudijos miškuose ir vi-

KIEK AMERIKOJ GY
VENTOJŲ.

Neseniai Minsko miesto 
tarybon atėjo kuopelė chi- 
niečių darbininkų ir prašo 

parsiga
benti iš Chinijos pa
tinkamo maisto.

—Kokio — klausia tary
boje.

— Žiurkienos — atsako 
chiniečiai.— Norime viso

Washington, D. C. — Lap- palengvinti jiems
Kadangi tam tikros streikas. Kompanijos nesu- ikričio 1 dieną Suvienytose 

korteles dar neišspauzdin- įtinka pripažinti kongreso j- Valstijose jau buvo 103.000- , •• T •! i • 1 • i I ^.4-„ 4....^, „ „ X4... 1 1 1tos, jis sako pasitenkinti tuo statymą apie aštudnfų va- 
tarpu vyresniųjų kiemsar
giu rašteliais.

Neturinčiam tokio rašte- šalies augščiausią

landų darbo dieną. Kom
panijos perkelia dalyką į 

teismą.

000 gyventojų, nerokuojant 
Filipinų ir Hawai salynų.

JAPONAS PRAŠO PA-
išleistas 1913 m. birželio 25 lio nė viena krautuvė neturi Jos nori gaut viršų ir tiki-- 
d. įstatymas ir nebuvo pa- teisės parduoti.---------------- |si, kad įstatymas bus pri
vesti šio naujojo įstatymo ------------- pažintas nekonstitucijiniu.
globai, tie nebusią žiūrimi, 
kurie komit. priskirti prie

GRIŽO ATS. KEINYS.
Rašėme, kad ats. Keinys

GELBOS Iš FEDE
RACIJOS.

Bnltimorėj prasidėjo kon-

pirmojo sužeistų skyriaus važinėjo po Rusus tremti- 
(klasės). Visi gi kiti karei-!nių šelpimo reikalais. Da- 
viai, kurie visiškai paleisti bar jis jau grįžo Petrapi- 
iš kariumenės del nesveika- ilin

Gelžkelininkų unijos pa- vencija Amerikos Darbo Fe- 
sakė, kad jos tuomet ei- deraciios. Jon pribuvo Runji 
siančios ant streiko. Situa- Suzaki. delegatas Japonijos 
ciją ištiesų nepaprasta. darbininkų Federacijos. Ta-

Žiurėsime gi, ką darys sai pats Suzuki, dalyvavo ir
i •. - •• •

vagono šaldytų žiurkių.
Ir čia jau chiniečiai paai

škino, kad jų tautoje tai 
yra labai geras valgis, tik
ras skanumynas.
Chiniečiai nusiskundė, kad 

rusų valgis esąs jiems pra- 
tas. Kas kita, girdi, žiurkie-
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Ar bus vienybė?
Šnekos apie vienybę įėjo : Ergo — mums prisieitų 

», ir 
tautiškos sąmonės gaivini- 
imi ir tautiško, dailės kė
limu ir visa tai vardan kun. 
Kemėšio idealo — “katali- 
k’skos Lietuvos”, kurioj 
kaip dar visai neseniai rašė

madon. Apie vienybę šneka- rūpintie dar, be visa ko 
ma dar didesniu užsidegi
mu, negu 1914 metii rudenį 
prieš visuotiną seimą, negu 
šių metų pavasarį, kuomet 
buvo paduota mintis suvie- 
nvt LŠF. su tautininkų L. 
Gelb. Fondu.

Bostono veikėjai, tie spe
cialistai vienybės klausime, 
pereitą savaitę vėlei paleido 
oran- vienybės pūslę, bando-

keteros ims netiktai kun. 
Mockų, bet ir F Bagočių su 
J. Šliupu.

Lėks ar nelėks?
bendro darbo nudažytos 
juoda varsa. Bet, kamgi
čia sieloties, kam čia misly- 
ti ir abejot? Reikia tik dis
ciplinos ir muštro sako

redaktorius, bu
vęs rusų armijos aficieris.

Sagom marš! — tai kvin- 
tcssencija jo politiškos iš- 

! minties. Jo redaguojamam 
laikrašty skaitom:

“Mes manom, kad musų taip va- 
- dinamieji vadai jau užtektinai 

suomenę “prishmištravo” per du 
metu ir, jeigu dabar tie vadai mė
gintų krikdyti puikiai pradėtą dar
bą, tai bene ištikro atėjo laikas, 
kad ir tie “prasti žmonės" dabar 
“pamuširuotų” vadus, kaip Bridge- 
į orto lietuviai nurodo.“

Taigi, vadai, kurie neis 
vienybėn turės būti discip- 

tą linuojami ir muštruojami. 
Tikrai afičieriška išmintis. 
Ir tai išminčiai dusia ir ku
nti pritariu Clevelando “Dir
va”, kuri visuomet maitina
si svetimo stalo patrovo-

“Tokių purvinų darbų kokius jie ir stačiai slėpimų. Paxtekim,'
atliko priešais mus, dar neregėjo i fneni Vilniaiiq Icnmif n- ° I—- — ~z\merikos visuomenė. Daugelyje ko- tasai VliniaUS KOullte < - ---- --
lonijų progresyve dalis buvo jų už- 
gąsdinta; daugelyje kolonijų pra- 
d'tas musų darbas buvo išarnytas; 
(langelyje kolonijų musų žmonės 
buvo apšmeižti prieš vietinę val
džią, denuncijacijos buvo paduotos 
prieš Lietuvos šelpimo Fondo sky
rių atstovus, įvardijant juos kaipo 
apgavikus, kurie nori pinigus savo 
kišenėn susikišti. Kaikuriose vie
tose, kur pavyko padaryti sutar
tis, dabar tos sutartįs jau laužo-1 
mos, ir Rymo katalikai stengiasi

Murns rodosi, kad 
gel ion is nepersūdija,

KĄ RAŠO PABĖGĖLIAI.Gyrė Kemėšis, gyrė “Vie
nybė”, giria aidoblistai, gy
rė “Lietuva” (sako, ideališ
kiausias socialistas), giria 
Pūdantis komitetas, giria 
dauguma koviečių, giria di
desnė pusė laisviečių.

Kažin tai geran ar blo-

(MARGOS į 
k MINTJS J

J. Butauskas iš Murom, 
Vladimiro gubernijos, rašo 
Petrui ėipui į Throop, Pa. —

“Mūsų tėvelis mirė 1915 C-
m. ir tapo palaidotas Stalio- 
rių kailinėse... Po laidotuvių 
žmonės pradėjo giedoti ra
kančių, tai atėjo vokiečių 
žvalgai ir pradėjo iš giesmi
ninkų tyčiotis. Aš pabėgau 
iš Pilviškių ir apsigyvenau 
Prienuose. Paskui nuvažia
vau į Rudą ir ten sužinojau 
daugiau žinių. Kuprių Jur- 
giškienė taipgi pasimirė ir 
tapo palaidota Stalioriuose. 
Mano podė, Ūsų Muleikienė, 
irgi mirė. Ją nešte nunešė į 

į Lukšių kailines, nes neturė-
jisai 
urė-

tas? Ligi .lietuvių dienos a- t 
pie tai nieks nieko nežino- | 
jo, o štai, kaip tik lietuvių | 
(’iena praėjo, “Darbininkas” 
pasako pilna to komiteto’ , ... ...
nariu sastata. Pasirodo, ka<l ■ Nesuprantu, kodėl g.liu- 
komitetas susidedąs' iš 18 

[nariu ir kad tai esąs centra- 
Imis Lietuvos komitetas!

To jau mes stačiai nelau- 
’kerne? Kas nuskyrė jo są- 
[statą, kas pavadino jį cen- 

Mes linkę manyti, 
atlikta ne ten, Lie- 
bet čia, Amerikoj, 

kadangi mes turime tikrų 
žinių iš patikėtinų šaltinių, 
jog Lietuvos socialistai prie 
ęentralinio komiteto veik vi
siškai nepriklauso!

Ten kur nėra politiško 
atvirumo, ten kur sutarčių 
tek tuose pilna nedasaky- 
mų ir reikia skaityti eilučių 
tarpe, ten kur po priedan
ga bendro darbo norima pa

prezidento kėdę? Kodėl tik 
vienas Wilsonas gali hepre- 
zidentaudamas išleisti už 
vyrų savo dukteris? Wilso

ran c »

drg. J Baltrušaitis 
Lietuviu Socialistu] arasys

Sąjungos istoriją?
ns, o Hughes juk turi tris.

įteikėjo ir jam duoti pro
gą! Giliukis nėra bešališ
ku .

tJogai atsiliepdamas aPiejkad tai 
dešiniąsias sriovės. Žinoma, ’ -

i ta jo charakteristika palie-1- - 
čia ne vien Chicago.

Paklausykime dabar, be
šališkumo vardan, ką sako 
apie socialistus ir, apskritai, 
progresyvę visuomenę Chi- 
cagoj tautininkų “Lietuva”:

“laikais, kuomet taikytasi dirbti 
vienybėje, socialistų bosas, p. Gri
gaitis, išpūtęs krutinę ir užsikišęs 
rankas už brusloto išdidžiai gyrėsi, 
kad esą “mes socialistai kontro
liuojame visuomenę, mes daugiau st aumct pirmyn savos parti- 
rinkikių galine pastatyti už tauti
ninkus su katalikais ir todėl pa
gal teisybės mums priklauso dau
giau negu trečdalis aukų”, bet ka
lia atėjo prie darbo, tai iš to viso 
putimosi išėjo beveik “švikšlas”: 
rinkikių jie turėjo vos porą šimtu, 
o aukų nesurinko ne lik trečdalio L . v , ..v,
kurio “holdunu” reikalavo, bet ne- Į Šnabždėjimų, diplomatiškų

*
* *

Amžinas juriskonsultas 
vienybės teorijose p. A. 
Rimka bene šimtą ir pirmą “Lietuvos 
kartą parašė “Ateityje”, ne 
tik savo, bet ir visų veikėjų 
vardu, kad

“Šelpimo reikaluose netik galima, 
bet ir reikėtų eiti išvien.”

“Keleivis”, kurio oficialiai 
ir neoficialiai šefai taip- 
pat linksta prie vienybės, 
praneša, kad Bostono veikė
jams pasikalbėjus:

“atrasta pamatas susivienijimui 
ir... tuomet buvo išreikšta nuomo
ne, kad reikėtų sušaukti visuotiną 
griovių susirinkimą.”

“Keleivis”; dėdamas 1 
žinią be komentarų, aiškiai 
dedasi suvažiavimo šalinin
ku. Sumanusis klerikalui or
ganas “Darbininkas” jau 
patiekė ir pieną kas ir kokiu 
budu turėtų tą būsiamąjį 
suvažiavimą šaukti.

“f suvažiavimą galėtų, kaip j 
pirma, siųsti po 3 ingaliotinius vi
sos. mušti cenlralinės organizacijos, 
turinčios savo skyrius po visą 
Ameriką. Re to tame suvažiavime 
turėtų dalyvauti su sprendžiamuo
ju balsu: a) visų musų politiškųjįj 
organizacijųi veikėjai kaip antai: 
Amerikos Lietuvių Tarybos nariai, 
Sandoros valdyba, Socialistų Są
jungos valdyba; b) visų musų cen- 
tralinių fondų valdybos.”

Mes taip ir laukėm! Nori 
tvarkyti Lietuvos šelpimo 
įeikalus, o kviečia į tvark
darius politiškų organizaci
jų vadus. Jau čia ir politiš
kas prastuolis gali suprasti, 
kad norima rūpinties netik 
labdarybe, bet ir politika. 
“Vienybe Lietuvninkų” taip 
ir pasako:

“mes tvirtai tikime, kad jau neto
li laikas, kuomet bendruose klau
simuose eisim išvien.” 

v *
Mes žinom jau, kad tie 

“bendri klausimai” įtalpina 
savyje ir mūsų politikos gu
drumus. Ponas A. Strimai
tis, SLA. sekretorius, taip 
stačiai ir pasako “Tėvynė
je”, kad suėję vienybėn šel
pimo darbui varyti

“paskui jau imsimės už darbo iš
gavime Lietuvai laisvės ir rūpinsi
mės atbudavojimu Lietuvos.“

Vadinasi, siekiama prie 
generalės vienybės visame 
kame. “Keleivis” su “Atei- 
čia” apie tai nerašo, 
“Vien. Liet.” ir SLA. se
kretorius yra visuomet pasi
ryžę žengti dideliais žings
niais pirmyn, kuomet iš to 
gali būti naudos Wilkes 
Ikrrio blokuifKun. Keme
šio organas “Darbininkas” i - - . . . 
s; kosi nenorįs vienybės tiki su kairia.ja sriove! Bridge- |<aj trečia ^tr ketvir- 
švietimo darbe. Jisai norėtų, ‘j urtas ir^Baltunore, Wauke- Įa dalis aukų bus skiriama 
kad apšvietos darbą mono-

vi-

Kaip matot, visa tautiš - 
kai klerikališka mašinerija 
išjudinta, kad bėgtų tinka
ma, išanksto nustatyta pa
kraipa. Tačiaus, kaip čia su 
tais socialistais, su tuo Lie
tuvos šelpimo Fondu? Ve 
kame didžiausias kabliukas.

Bostoniškiai vienybės da
rytojai daro socialistams 
nusileidimą, viešai paskelb
dami, kad Wilkes Barrio 
Centralį komitetą reikia re- 
f< rmuoti. Jame turinčios, 
girdi, būti visos tris sriovės. 
Ir todėl, esą, reikia naujo 
visų trijų sriovių suvažiavi
mo.

O paskui jau viskas eis

Hughes ar Wilson? 
Man daug svarbiau

Y o i ’ko legi si a tu r o i1 
naujų socialistą ; 
mena.v

*

I-: H-

jos Įtekmė ir pravesti savo 
partijos idealai, ten kur 
bendro darbo schemon įei
na ne tik šelpimo, bet ir po
litikos reikalai — politikos

>Į: *

Sąjungos bosas J Šukys 
žino, ką daro.

*
$ *

M. Parulis duodakad
New visiem aptiekoriam ir 

vieną L ram.
mbly- Hm... hm., hm. O 

jr.ts runija tau pačian 
diin.

vėjo 
dak-

ir

jo arklių ir negalėjo nu
vežti. Bckasant, bekrutant 
ant kapinių, vokiečiai pra
dėjo šaudyti, nes manė, kad 
rusų žvalgai darbuojasi. A- 
pie Varkšus nieko nežinau 

j ir negaunu jakių žinių. Vo- 
J kiečiai sudegino Lukšių baž- 

nel nyčią. Sykį buvo padegę, tai 
žmonės užgesino, bet kada 
antru sykiu padegė, tuomet 
jau neprileido ir gesinti.

P. Micevičius' iš Poltavo 
rašo J. Bujauskui į Brook
lyn ą:

Tamsta labai susirūpinęs 
teveliu likimu. Galiu tams- v

tai nurodyti, kad Pasvalis 
likosi visiškai sveikas ir 
gyventojų labai mažai iš jo 
pabėgo. Mat, vokiečiai labai 
greitai užėjo, todėl sunku 
buvo ir pabėgti. Pasilikusie
ji po Vokietija, šiaip-taip 
gyvena, nors vietomis ir 
sunku esti. Mes irgi šiaip- 
taip verčiamos ir nepraži •’ 
me tarpe svetimų. Vis< 
Rusijoje atidarėme da> 
skyrių Lietuvių Draugijos 
Poltavoj turime skyrių ir at 
esu to skyriaus pirmininku. 
Pabėgėliams duodame pa- 
šelpą, steigiame mokyklas, 
mokiname amatu ir tt. Mū
sų draugija iš valdžios gau
rą pinigų.

♦
* * 

šnekėkit sau ka norit, oPasiskaitęs Indriuno 
Vainilavičiaus 
drg. D. Klinga žinos, 
nepatogu kalbėti visų 
jungiečių vardu.

♦

* *
Chicagiečiai ir bostonie- 

(friovių santaika) nepavers g ia/ anglų kalba kny- 
musų santikių dar didesnian apie Lietuvos Šelpimo 
chaosan?

Mes sakom tą, ką manom 
Visuose 
Paluose

surinko nei ketvirtualio tiek, kiek. kelionių ii’ amžinti Sekre- 
Ccntralis Chicagos komitetas, o .   r ; ; p v ‘i ..
imant abeln.ų suma išviso, nesurin- 1 e Kame gi gall OUU gva
ko nei., penktos dalies. Visas puli- 
m’asi, visas rykavimas per “Nau
jienas” diena iš dienos — pasiro
dė tuščias burbulas, kuriam tru
kus, pasiliko tik smarve.”

Dabar aišku, kokius ge
rus velijimus auklėjo dėl 
socialistų kaimynai tauti
ninkai. “Lietuva” tarp ir pa
sako:

“žmones dabar žino kad su 
listafa bile kokį darbu dirbti 
įima.”

socia- 
nega-

- Mes čia nekalbėsime apie 
faktiškąją pusę aukų rinki
mo Chicagoje. Ne tas mums 
rūpi. Mums tik rūpi pa-

ll tj ja, kad “bu rgf riedąs”

gyvenime rei- 
turi būti 

apsirokavimas, ’ “common 
sence”. Praeities patarymai 
negali būti paskandinti už
uomaršos Letoje. Jie turį 
būti pamokymu.

straipsnių r,e]<s neparengia tokių kon-

Fondą su trumpu paminėji
mu apie Lietuvą.

Aš misliu sau: kodėl tai 
j nepadaryta 2 metu atgal. 

Kiek tai naudos butų buvę!
Juk jeigu LŠF. butų siun

tinėjęs panašaus turinio 
knygeles amerikonams su 
prašymu paaukauti LŠF. — 
kiek tai aukų butų suplau-

Iš KO SUSIDEDA CENT
RALIS KOMITETAS?

“Naujoji Lietuva” rašo: 
“Lietuviu Centro Komi

tetas pasiūlė g. d-rui K. 
Griniui ir M. Sleževičiui į- 
eiti Komitetan. Grinius ir 
Sleževičius jų pasiūlymą su
tiko priimti, bet tik viena 
sąlyga: be jų Komitetan tu
ri būti kooptuota dar adv. 
S. Lukauskas ir F. Bortke- 

i • v* _ i - • • ij--- vičienė, — apskritai, Gri-
J.1® es. usian i vie- tenai sriovės pasibučiavo tik n|us gu S|eževičiu reikalavo, 

rybe selpme, busianti vię- veną dieną, o dabar reikes kad ju šahninku komitet(l 
11VDA KOVO1A IrllSVVP. nil* i mi ao r.’cnl Ircilic? mnnn- L * / • •

mano, ką iš tikrų jų mano 
musų sriovės viena apie ki
tą.

Gal kas sakys, kad Chi
ef-gos koiionija tai išimtis. 
Ne. Pasiteiraukite, kas de
dasi su surinktomis auko
mis Newark, N. J., kur į- 
vyko bostoninio tipo su
tartis’ir jūs atsižinosite, kad

Bet vis tas neapsimisliji- 
mas, vis tas pienų truku
mas, vis tas neapgalvojimas 
išanksto kas reikia daryti!

♦

» ♦

Drąsumas daug reiškia. 
Būk drąsus, lisk visur, nesi
drovėk.

Žiūrėk, kaip M Yčas iš-

*

laike lietuvių

do” choras.
Nėra tokių koncertu 

( bieagoj, nei Bostone.
Senio Eremino barzda ži

no, kad jos dienos dar ne
praėjo.

čiru-Viru.

KĄ RAŠO WATERBURIO 
P. MOTIEČIUS.

Gerb. drauge Pruseika!
LDLD. 28 kp. Waterbury, 

12 lapkričio turėjo savo 
mėnesinį susirinkimą, prisi
rašė 9 nauji nariai; vakar 
kalbėjo Drg. F J. Bagočius. 
Literatūros draugijon prisi
rašė 37 nariai. Reiškia, 12 
lapkričio gavom naujų na
rių —16. Viso labo priklau
so prie 28 kp. LDLD. 197 
nariai. Ar nepuikiai veikia 
waterbu r iečiai?

Mes, waterburieciai, klau
siame vvorcesteriečių, ar jų 
vis didžiausia kuopa?

Draugiškai P. Motiečius. 
775 Bank St.

Waterbury, Conn.

nybė kovoje už laisvę, bū
sianti vienybė tautiškų jaus
mų kėlime, dailės kėlime — 
o virš tos žemiškos vienybės 
švies katalikiškos Lietuvos cinkams ir Rymo 
idealas, kurį dabos tokie kams ir pasakyti, kad jiems 
šviesus meteorai, kaip M. ištikrųjų rūpi sutartis. Bet

spjaudyties gal kelis mėne
sius. būtų ketvirta dalis. Komi-' 

tetas jų sąlygą atmetė ir 
sutiko įvesti Komitetan tik 
kai kuriuos minėtus žmonės.

Tokiu budu, dabar Komi
tete yra: Yčas, Š

y-as, J. Gabrys ir B. Balu- tai galima pasakyt tik apie ALšauskas, Tumėnas,

Bet paklausime mes

Mes galime duoti šiek- 
t’ek kredito tūliems tauti- 

katali-

kliu.

atskirus veikėjus, kuriems nas įr pas|<uį kooptuoti:
- i........--------  ---- - ar i galų-gale vistik burną uz- purenas, kun. Tumas, Pet- 

yra tame visame nuoširdų- Įdaro galinga atžagareivis- | raškeviSius kun. BugyS) ga]. 
mas? Ar parodė jau kiek- ka masina. Atsiminkime, i;ausĮ<as Valdemaras S.

Taigi, Petrogrado Cent
ralis komitetas susideda tik 
iš vienu klerikalu. ' . .. . 
nėra nei vieno demokrato, 
nekalbant jau apie socialis-

mas?
viena

Ne,
To, 

riuose, to kas buvo 
bet lietuvių dieną, tie skundai,

1 tos denunciacijos, tie kri- 
minališki įtarimai negali 
išdilti iš atminties. Atsimin
kit tik Šliupą ir jojo drau-' 
gus, išvytus lietuvių ^dienoj jejgn ištiesų norima gauti

partija savo triirpus? kad pribuvus Chicagon kun. Kiimas ir Dubinskas.
nei
kas buvo Wilkes Bar

J. Žilinskui, sriovėš susita
rė. Bet užteko tik riktelt

Wilsonas 
dienos paaukavo vieną dole
rį. (Dolerį gavo socialistas).

O laike žydų dienos Wil
sonas buvo New Yorke 
tiis sykius metė į skarbon- 
ką aukų. Pirmą sykį įmetė 
auksinę dešimts dolerinę.

Ką sakys Kemėšis, kuris 
agitavo už Wilsona.

♦

♦ ♦

Žinios, kad J. Vanagaitis 
sudegino “Šaltinio” spaustu
vę ir kad revolverį atkišęs 
užsipuolė ant tūlo Raseinių

PITTSBURGH, PA.
Pittsburgo universiteto 34 

studentai balsavo už Ben
son ą. Carnegie technologi- 

ir jos instituto 28 studentai 
balsavo už Bensoną.

Tai didelis žingsnis pir
myn.

J. Karpavičius.

REDAKCIJOS ATSAKAI.

-ai’"l Wilkes Barrio mašinos bo-'į 
pries sams — nevalia! — ir vis-' 

kas iširo!
Žiūrėkite, kokiu pastovu- 

mu musų dešinieji vengia 
j vardo Agronomijos ir Tei
sių draugijos. Rodosi, jau,

iš parapijinės svetainės.-Tai .nuoširdi socialistų koopera— 
ka jau kalbėt i apie santikius cĮja> Rodė! gi aiškiai nepa-

Tenais BRV^° kunigo — nepasi

DELEI PONŲ BULOTŲ IR 
ŽEMAITĖS MARŠRUTO.

tvirtino.

I 1 ■ 7

' ■ * gan ir Worcester, Roches-
polizuotu pati viena klerika- ter ir Schenectady, bet 
lų partija. Bet politikoje, kas čia gali ir suminėti vi-

Pranešimas Ohio lietuvių 
kolonijoms.

Trumpu laiku ponai Bu
tai draugijai? Tai labai į- lotai ir Žemaitė baigs savo 
tautinas elgimasis. Kodelgi maršrutą Illinois valstijoj ir 
kiekvieną sykį, kada prisi- išvažiuos į Ohio valstiją. To-. hjvnvwu<j IVrtUtA pusi- t

“Darbininkas” nori talkos, sas.tas vietas, kick par- eĮna suminėti vardas Agr. dėl įvairių Ohio valstijų lie- 
bile tik tie talkininkai padės tyviško keršto buvo parody- Teisių draugijos musų tuvių kolonijos, jų.draugi- 
jam iškovoti “ateities kata- ta. dešinieji kaimynai staigiai jos ir kuopos, kurios norė-
Fkišką Lietuvą” (įsitėmyki- — Paskandyt “cicilikus” netenka žado? i tų kad ponai Bulotai ir|jienos
te!) — ve ko norėta. Su virve, į Tuo tarpu ,tos žinios, ku- Žemaitė atsilankytų pas

*
*

Ar teisybė, kad Hypathia 
Šliupiutė priėmė reformatų 
tikybą pirm apsivedimo su 
M. Yču? (Nugirdau 
žvaigždiečių).

♦

♦ *

Tūli rytu socialistai 
myli 
tikierių laikraštis.

Prie vienybės koncertan- 
tų būrio prisideda ir jaut- 
riaširde “Amerikos Lietu
ve” redaktorė. Ji mano, 
kad

“bendrai savo reikalais rūpinan- 
ties mes netik daugaus nuveiktume, 
bet ir tautiška aąmonS pas mus

pas 
isak- juos su prakalbomis, teik- . , _ d 
turi lapkričio mėnesio) pranešti 

Lietuvos Šelpimo

per prievartą pritraukti rjas turi socialistai, 
juos prie Wilkes Barrio ko- L 
mitėto. Imt už keteros. De- radikalė visuomenė ( 
runcijuot, kad jie nori pa- labiausia šelpti ne kurią ki- apie tai 
imt pinigus į savo kišenių, tą, bet virš paminėtą drau- Fondo prezidento^adresu:

Ir K. Jurgelionis

miai nusako, kad Amerikos sis urnai (nevėliau 17

Ir K. Jurgelionis sako giją.
liūdną teisybę rašydamas Yra dar ir daugiau įtarti-
“Naujienose” — nų neaiškumų, nedasakymų

K. GU . GIS, 
3323 So. Halsted Str.

Chicago, Ill.

Lekiojančiam Karveliui. 
(Fitchburg, Pa.)— Apie tai 
jau buvo rašyta.

R. T., Muskegon, Mich. — 
Apie tas prakalbas tilpo ko
respondencija “L.” Nr. 89. 
Atleiskite, kad jūsų rašinė
lio negalėjome sunaudoti.

Jurgiui Kvetkauskui, Tre- 
veskin, Pa. — Į privatinius 
žmonių reikalus mes neno-

“WAR WHAT FOR” 
IŠLEIDIMUI.

Draugas D. Stakonis pra-
!neša iš Meriden, Conn, kad
Lietuviu Ukėsu Kliubas 
paskyrė War what for iš
leidimui $10.00. !

Literatūros Draugija ta-'rime kištis, todėl netalpina
me korespondenciją apie ė- 
mimą bažnytinio šliubo ir 

J Paderewski ^.pirikimą mišių.
Montello, Mass, koopera-

i ia ačiū kliubo draugams.

•
1S

Pianistas
sako, kad Vokietijos ir Aus
trijos kaizerių dovana Len-'cijos valdybai. Ačiū už ats
irijai yra ne kas kita, kaip kaitą.
“Velnio dovana.”

Lenku socialistu laikraš- 
ne- tis “Gornik Polski” rašo,

Pasinaudosim ja 
straipsnyje, pašvęstam koo- 

jperacijų reikalų gvildeni
mui.

J. Savickiui (Moline) Ir
Naujienų”. Sako poli-; kad Lenkijos dyarponija ga- poliaus , bent retkarčiais,

Kvaila šneka. Paklauskit 'riui. Dalykas esąs tame. Vo- venporto laikraščiu? 
kterikalų ir tautininkų ir kietijai niekuomet neužten- 
jie jums pasakys, kad “Nau- ka savos duonos. Todėl Len- 
ijienos” yra “aršiausias” kuose duona nepaprastai 
'laikraštis. pabrangs, kuomet Lenkija (Rocks, Pa* kooperacijom.-

prigulės prie tos pačios mui-' Prašome draugų ar iš , 
tų sąjungos, ką ir Vokieti- ' dybų ar šiaip jau arti sto
ja. Pabrangimas duonos vinčių prie kooperacijos 
reiškia pabrangimą žemės, prisiųsti mums atskaitas ii 
Taigi, neprigulminga Len- abelno kooperacijos stovio— 
kija po vokiečių kontrole (kiek turi narių, kokia apy- 
neš didelę naudą agrarijų varta, kokie nauji sumany- 
klesai. įmai.

|h iš širdies dėkavoti kaize-1jsiuntinėkite iškarpų iš Da-
Nau-

k?erikalų ir tautininkų ir kietijai niekuomet neužten- dosimės šiuo tuo.
Pittsburgo ir McKees

O tautininkai nusimano, 
ka šneka.

♦

♦ t

Ir aidoblistai išgyrė V 
Kapsuką.

Laimingas žmogus, kurį 
visi giria. j



LAISVĖ

Pirmiau turėkite armiją, 
o paskui gausite karalių

Šiomis dienomis laikraš- neprigulmybę bus branges- 
čiai paskelbė, kad teutonai nū už “šolderį”. Todėl visi 

neprigul- (lėkite pinigus, o Šliupas ir 
kompanija nupirks ją.

Bet pasirodo, kad nepri- 
gulmybė arba laisvė už pi
nigus negalima nusipirkti. 
Varšuvoj ir Liubline general 

i gubernatoriai paskelbė se
kantį pranešimą:

“Austro - Vengrijos ir 
Vokietijos valdžia jau pra
nešė savo nuosprendį apie 
įkūrimą lenkų karalystės iŠ 
tos Lenkijos dalies, kuri 
tapo atimta nuo rusų.

“Kares metas ir įvairus 
, pavojai, taip reikalai mūsų 
aimijos, kovojančios su 

i priešu, verčia mus kol kas 
• naująją karalystę.

L-et mes palengva pradeda-

suteikė Lenkijai 
mybę ir tuoj aus 
duoti katalika karalių. Len
kai patriotai nudžiugo ir 
pradėjo garbinti teutonus. 
Ir kurgi nesidžiaugti—duo
dą karalių ir dar kataliką!

Lietuviai patriotai, per
skaitę tokias žinias', sun
kiai atsiduso, galva palin
gavo ir per ašaras pratarė:

“Pas mus nėra vienybės! 
Mes turime daugybę išga
mų, benkartų ir akliavagių, 
kurie griauna vienybę ir de
da visas pajiegas, kad tik 
musų brangi tėvynė negau-;air 
tų nepriklausomybę!” r

Mūsų patriotai, svajoda- valdyti 
nu apie neprigulmingą Lie
tuva, persistato ta neprigul-'me Lenkijoj įvesti tuos val- 
nlybės išgavimą labai long-Etiškus institutus, kurie gva- 
vu: jie mano, kad reikia vie- ■ r< lituoja jos stiprėjimą, plė- 
nybės, reikia sudėti dau-jlojimąsi ir nepavojingumą. 
ginu pinigų, pasiųsti to- Iš tų institutų pačiu svar- 
kius vyrus, kaip kad Šliupą.’kiaušiu ir yra lenkų armija. 
Karužą ir kompaniją į Eu-| “Kova su Rusija dar ne- 
ropą ir jie nupirks Lietu- 'užbaigta. Jus irgi norite toj 
vai neprigulmybę, kai]) kovoj imti dalyvumą. Tokiu 
lietuve gaspadinė, nuėjus į būdu organizuokite liuosno- 
k» autuve, savo “burdingie-(i ių armiją ir prisidėkite 
riui”

Puikus ir lengvas būdas • Narsiai kovojo musų pusėj 
įgijimui neprigulmybės, tik į jūsų broliai, pastoję į lenkų 
reikia daugiau pinigų, nes legionus. Lai dabar aplen-

nuperka čielą “šolde- m ie musų, kad greičiau nu
veikus jūsų prispaudėją.

“Mano kelione užsienin
“Naujoji Lietuva”)

kia juos nauja Lenkijos ka
riu menė, kuri sykiu su virš 
minėtais legionais sudarys 
Lenkijos armiją, o ta armi
ja sustiprins jūsų naują ka
ralystę ir apsaugos nuo 
išlaukinių ir vidurinių pavo
jų.

“Jūs ginsite tėvynę 
savo plavėsuojančia 
va...”

Reiškia

voti su priešu. Ką gi veikia

Nauji
Po 
tai Taipgi suteikiu rodą visokiuo

se atsitikimuose ir patarnauju 
visokiuose reikaluose.

\ DOBROVOLSKIS.
37.7 Graham Ave. 

cor. Skilman av. Brooklyn, N Y.

-f

prašo pranešti adresą Te- reikalus senovišku, įprastu 
Europos darbininko 

produktyviškumas buvo ne
taip išnašus, kaip Amerikos 
darbininko išnašumas. To
dėl Amerika ir užėmė vado
vaujančią vietą.

Kas kita dabar, karės lai
ku.

Europos žmonių sme- 
genįs ir muskulai veikia pa
trigubinta energija, 
išradimai seka vienas 
kito. Karei pasibaigus, 
duos progos pastatyt 
ropos pramone jokiu budu 
neišlaikys konkurencijos su 
europine pramone.

Tokia nuomone p. Hurley. 
Ir todėl jisai reikalauja 
kuoaugščiausios muitų sie
nos. Tuomet tik, jo nuomo
ne, Amerika apsidraus nuo 
Europos konkurencijos.

votį SU priešu, IVą gi VClAlcl praucow a v 1C1RU.
mūsų patriotai, kurie važi- dilios Babarikiutes. Ji dir- būdu.
neja po Europą “tėvynės 
reikalais”? Francijos mini- 
steris, pasitaręs su Rusi
jos ambasadoriumi, prašė, 
kad ]). Karuža pristatytų 
nors 5,000 darbininkų amu- 

po nicijos dirbimui. Karuža bu-

t i, bet nelaimė, apie tai su- 
pirmiausiai Len-1 žinojo benkartai ir visas 

kija privalo suorganizuoti jo triūsas vėjais nuėjo. Rei- 
armiją, privalo po savo vė- škia, jeigu mūsų pat 
liava sykiu su Austro-Ven-'negalėjo talkininkams 
grijos ir Vokietijos karei-, teikti tik 5000 darbininkų,

SU

bąnti cigarų išdirbystėje.

Kareiviai: Juozas Sasnauc- 
kas iš Karklupėnų, Juozas 
Maknavičius ir Antanas Al- 
kevičius iš Pajavonių, Vin
cas B radimas iš Kletkinin- 
ku, Vincas šiscila iš Kau-

Tel. Greenpoint 1569.

A. DOBROVOLSKIS
Pirmos klesos CAFE.

Geriausi Gėrymai.

viais stoti ant karės lauko 
i> jeigu ta karė bus laimėta, 
jeigu priešas tos dalies Len
kijos neatims, kuri dabar 
užimta, tuomet jau bus pas
kirtas karalius ir dar kata
likas. Bet kol kas, patriotai, 
agituokite ir organizuokite 
kariumenę, nes paskui turė-

visi klerikalai taipgi neatsi
likite nuo patriotų, nes 
ralius bu katalikas ir 
turėsite didesnę galę.

ka- 
,|ūs

ne
tikprigulmybę, ir karalių, 

reikia pirmiau suorganizuo
ti savo armiją, nes karalius 
be armijos negali nei die
nos gyventi. Bet ar gaus ne
prigulmybę bei autonomiją 
musų tėvynė Lietuva? Ne
noromis reikia pasakyti, 
kad negaus, nes mūsų “va
dai” ,musų tėvynės “mylėto
jai” snaudžia. Lenkija pir
miau suorganizavo savo le-{ 
gionus ir pasiuntė ant ka
rės lauko. Reiškia, ji paro
de, kad gali turėti savo 
kariumenę, gali padėti ko-

tokias Liesunaitis atsišaukia 
prie giminių, gyvenančių 
Amerikoj. Jie sako, kad jų 
batalione randasi apie 150 
lietuviu kareiviu. Jau treti 
metai jie vargsta giriose irtai apie įgijimą nepriguhny- 

bes nėra nei kalbos.
Vargšai tie musų patrio

tai, jie svajoja apie Lietu
vos neprigulmybę, kai]) či
gonas sapne apie lašinius 
ai’ba totorius apie kisielių, 
tik pastarieji laimingesni, 
nes savo svajones nors sap
ne atsiekia, o musų patrio
tai ir sapne negali atsiek
ti.

Ne tik Lietuva, he t 
visos kitos tautos gaus pil
ną neprigulmybę 
kuomet liaudis sūsipra 
nuvers nuo sostų visus ka- nui. - 
ralius, 
icikalinga ne armiją orga-: kalbėjo dideliame New Yor- 
nizuoti ir siusti karalių, ca- ko leidėju ir redaktorių su- 
rų ir kapitalistų apginimui, virinkime ir, tai’]) kitko, pa- 
bet patiems organizuotis ir (sakė, kad po karei Amerikai 
sukilti prieš karalius, carus 
ir kapitalistus.

švenčioniškis.

minės nors laiškelį para
šytų. Su jais galima susi
nešti sekančiu adresu: Dei- 
stvujuščiaja armija, 4 Pan- 
tonnij batalion, 1 rota, Ko
manda jezdovich, S. Macho- 
novičiu, nurodant kam rei-

K. Hensas
CAFE IR POOL ROOM 

linksmai laiką praleist.
Tai yra geriausia vieta

K. HENSAS
69 Gold St.,

BROOKLYN. N. Y
Telephone Main 7529.

kad Amerikai po karei gali 
pritrukti darbininkų. Jau 
dabar Pittsburgo apygardos 
plieno karaliai susirūpinę, 
ikas bus su jų pramone, kuo- 

• n - • t • . imet ateiviu dalis išvažiuosir bimnkiu, ateiviui ir abonge-’T.’ ir. u r upon.

IT

tuomet,

. ATSIŠAUKIMAI.
Pabėgėlių rašymo ir

KAS BUS SU AMERIKA
PO KARĖS? š

'Pas klausimas rūpi kiek-, 
vienam -— kapitalistui, dar-i

Ponas Hurley neseniai

gali ateiti sunkiausi laikai.
Ponas Hurley sako, kad 

Europos žmonės, lygiai vo
kiečiai, lygiai franeuzai, ly-

energiją pramonės srytyje.; 
ĮSeniau Europos pramonėje! 

nių teikimo biuras Petrapi-.viešpatavo konservatizmo’ 
ly, Boskov per. Nr. 29, kv.‘idealai, pramonininkai vedė

Telephone 1950 Greenpoint.

Dr. H. Mendlowitz

Gydau ligonius Įvairiomis ligomis, 
o ypač mano speciale

I)R. H. AU-NDLOWITZ 
27? Berry St., Brooklyn,N.Y.

Ky-’.'.pas S'_. l-mos gatvės.

ienos jau
raėjo. Bet 

is dar tarpe inųs 
daug vetgų, 

 

kurie- yra atstu
miami nuo >a\o darbo beširdės 
verg mistrės l JGOS.

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

Nuo skaudėjimo pilvo ir žar
nų, kaipo plovimas skaudžian- 
iios gerklės intraukimui į save 
apmalšinimui dusulio, ano gal
vos ir ausų skaudėjimo; ect.

sę važiuoti kartu su delegacija. Tai buvo' siu, vista tai mane mažai teinteresuoja. Iš- tęs, supratau gilią Jo Augštenybės alego- 
lounxnmmw,., ............... . ............... . x.. i__.ty_.__ • pįją. Generolo frakas su sagučiais — tai

as inane Londo- Rusų Imperijos simbolis; frakas be sagu- 
;ijos branduolys, ru- 

.............. .................... —tai Įvairios tautos- 
met man visai ū'tikėūi pasitaikė puikios ’ puteles, prisiglaudusios prie ano branduo- 
progos priminti anglu visuomenei apie lie- Kaip sagučiai ištikimai tarnauja fra- 
tuvius.Veimj vakara aš, kaip paprastai, sė-:kui' JI puošia, dabina, taip Rusijoj gyve- 
dėjau kavinėje. Scenoje pasirodė daininin- nančios tautelės turi būti ištikimos 
kė. Jos švelnus, malonus balselis mane sta- tal'tai, ją gražinti, dabinti, 
čiai sužavėjo. Nupirkęs puikų gėlių bukie- 

, aš įteikiau jai visos Lietuvos vardu...

viena laimingiausių dienų mano gyveni-1 trukęs nuo tų nuobodžių prampninkų, 
me: pasitaiko progos aplankyti žymesnius mėginau aplankyti visa," 
Vakarų Europos miestus, pragarsėti ne tik x 
Lietuvoje ir Rusijoje, bet gal ir visame pa
saulyje; galų gale, kur tik atrasiu galima,

ne ęinturesavo. čiu 4
Jau nuo mažų dienų pamėgau kelionę.

Būdamas dar pramuštgalviu pirmųjįj kla- priininsiu'ju‘k“ne lietuviams apie lietuvius^ 
šių gimnazistuku, ne tik smulkiai tyrinė
jau Kukenų miestelio gatves, žvirblius be--

Negaliu užtylėti vieno atsitikimo, kuo-,s^ tauta, gi sagučiai

Štai aš jau Stokholme. Sėdžiu viešbu- 
. . , , L ............................ i ty ir laukiu pietų. Sargas praneša, jou Kaž-
dalydamas, bet apyaiksaojau visas jo a- kas nyri su manim pasikalbstL Liepiu pa. 
pyJinkes. Nusibos, būdavo, man tos gimna- kviesti 
zijos lekcijos, ir vieną gražią dieną, pasi-1- -■ 
ėmęs kriukutį į rankas, dumiu pas kurią- 
nors tetų (jų gi aš turėjau begales). Šios 
visuomet mar^e gerai pavaišindavo, bet 
ilgai nelaikydavo, varydavo atgal į gimna
ziją. Prižadėdavau grįžti atgal, bet kur čia 
tau iroždavau pas dėdienę, iš dėdienės — 
pas tetėną, iš tetėno — vėl pas tetą ir tt 
Paprastai, tokia kelionė baigdavosi tra-

Jei neapsirinkam, turim garbę

rusu
Pamatinė ka

raliaus mintis: Rusijoj prisiglaudusios tau
tos (reiškia, ir lietuvių tauta!!!) užsitar-

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

Nuo Reinu itiziuo, PadagOK, NeuraU- 
Rijos, l’ernila <h uio, A|wlubituo, Danto- 
Skaudėjimo, Dii-pliu ir Skau'lėjimo Kru
tinėjo. kaip ir nuo visokiu kitu niuua- 
tiAku ligų, naudoki

PAIN-EXPEL L E R, 
kaipo ir uztikėtin.-j draugą Jcimy- 
now per puse ftiintmėlio. Tik 25c. ir 
50e. bonkute ; galima gauti viso*' ap- 
tiekoM arba paa pati fabrikantu—

F. AD. RICHTER A CO.
74—80 Wathingtoii Street, New York.

kalbėti su Rusų Valstybės tarybos pirmi-jįteikiau jai .v.n,.. - .
ninku grovu Šačių, — kreipiasi prie ma-, Buvau'apsilankęs dar vienoj Londono istai" nauja didelio pagyrimo, nes, kaip tie frako 
nęs viens pakviestųjų. - - ‘ v. . . .v

Nustebau, viena, kad nesu Valst. Ta- (
rybos pirmininku, bet paprastas V. Dūmos1 paprastai Ang ‘
narys, antra, niekuomet nebuvau ir nesu esanti. Būt ko lietuviams pasimokinti .

Į grovas. Buvau bemanąs išreikšti nusistebė-'
b —; supratau, kad čia kais, mums pranešė, r i i- k 1 11 r * i t <» 4- 4- zx ! A 7 1 't • 1 i •

sagučiai, puikiai išpildė savo pareigą.
Mums, lietuviams, be galo svarbus tas 

glijoj, pasirodė puiki tvarka Belgų karaliaus, sulyginimas. Drąsiai ga
lima sakyti, kad nuo tos dienos Lietuvos is- 

Pasibaigus ceremonijoms su pramonių-' torijoje prasideda naują era. Musų istori- 
i, kad pirmadienį patsjkaiJo Augštenybės žodžius istorijos lakš

tinis ketina priimti delegaciją.

goj, bet apie tai galėčiau pasakyti tik Į au
sį artimiems savo draugams. Ir ten, kaip

jimą, bet susilaikiau
gingai; sužino tėvas, kad aš ne gimnazijoj, esan1^ ne keno kito, kaip laikraščių atsto-j Angių karr
susijieško, išperia kailį ir nuveža atgal į nieko nenusimanančių apie delegacijos Ilgai mąsčiau, kaip geriau išnaudoti tą pro-
Kukėnus. Kelionę buvau taip pamylėjęs, s^^a^ą* !gą. Teiravausi įvairių adjutantų, kamerdi- kad Rusija su jo
kad neatbaugindavo manęs nuo jos nei pik- — Taip, aš esu grovas Sačys, — atsa-. nierių, šveicorių (nelengvas tai darbas, nes ryžusi kovoti ligi galo, kol nebus visai im
ti kaimų šunys, nei grasinimas direktoriaus kau jiems augšto dilpoma.to tonu. — Kuo ir karaliaus šveicorius—neprastas pons !)., veiktas priešas, mes išvažiavom

žmo- jon Italijon; Grigaliaus VIII, Inocento III 
keletą klausimų. Atsakinėjau drąsiai, lyg'rėš jam labjau tinka ir tt. Visa, ką nuo jų Italijon! Pirmutinis mano uždavinys —

tuose į rašys auksos raidėmis. I Akušerkai
s visomis tautomis pasi-

ti kaimų šunys, nei grasinimas direktoriaus 
iš gimnazijos prašalinti, nei skaudžios tėvo 
rykštės. Prasidėjo studentavimo laikai. Te
ko ir Sibire ir šiaurūs Rusijoje pabuvoti. 
Taip įpratau važinėti, kad vos savaitę, Ki
tą ištverdavau vienoje vietoje. Vis tran
kydavai^ ir trankydavai^ po visus užkam
pius.

Tapau išrinktas į Valstybės Durną. 
Prieš mano akis atsivėrė platus horizontas. 
Prisipažinsiu, mažai mane interesuoja nuo-

Švento -

vėjo greitumu lekiu Galicijon savo balan
dėliu pasigėrėt iš ten užsuku Rygon su- 
sišildytų savo artimų draugų kompanijoje, 
užvažiuųju Voronėžan tremtiniais pasigė- 
rėti etc.

Praėjusio mėnesio pradžioje pasklydo 
gandas, kad rusų - parlamentarų delegaci
ja ketina važiuoti Vakarų Europon. Trau
kiamas įgimto palinkimo prie visokių va-

galiu patarnauti. — Jie prašė atsakyti į į kokias temas karalius mėgsta, kokie
Ate. ev VJ * J 1 VJCK.I Cll H.K.31C4.X, I

viso pasaulio likimas butų mano rankose. I 
Kad patenkinus švedų tautinį jausmą, 
jiems užtikrinau, kad po karo Švedija gaus 
Suomiją ir Alandų salas. Be to, po karo 
Rusai turės daug pramonės dirbinių pirkti 
užsieny; Švedija — pramonės šalis; savo 
prekes ji kai]) tik galės gabenti Rusijon. 
Daug ką dar mes kalbėjom: išdalijom Tur
kiją. Austriją, Vokietiją apdovanojom nau
jais kraštais Rusiją, Francūziją, Angliją, ’siais priešais vokiečiais,

Nujaučiu, jog mano politikos priešai teutonų galybę ties Žalgiriu (karalius, kai]) 
už tokį pasielgimą mane niekins. Tešaukia 'pasirodė, prastai nusimanė Lietuvos istori- 
sau! Aš visiems panašiems protestantams1 joje); prisiminęs apie dabartinius lietuvių 
trumpai paaiškinsiu vaisius tokio, kai]) jie'siekimus, jų norus, aš užtikrinau Jo Aug- 

štenybę, kad lietuviai pasiliko tvirtai išti
kimi Sostui ir Tėvynei, kad jie pasiryžę ko
voti, kol visiškai nebus sutrinta vokiečiu • 4

sužinojau, ėmiau domėn, Atėjo audijenči- 
ašJ jos valanda. Ji tęsėsi ištisą 20-tų minučių.

Ilgokai pakalbėjęs su įvairiais rusų atsto
vais, karalius priėjo prie manęs. Aš pui
kiausiai sugebau išnaudoti tą sulyginamai 
nelabai ilgą laiką (karalius su manim kal
bėjo 25 ir pusę sekundų). Plačiai papasako
jau apie Lietuvos praeitį, priminiau, kaip 
narsiai lietuviai kovojo su savo didžiau- 

, kai]) sutrynė jie

pavadins “netaktingo žingsnio”:, visi va
kariniai Stokholmo laikraščiai išspauzdino 
platų pasikalbėjimą su manimi, visur fi
gūravo grynai lietuviškai: Stačys, Stačys,

pamatyti šventąjį Tėvą, papasakoti jam 
apie Lietuvos vargus ir paprašyti užtarimo 
kaip prieš Dievą, tai]) ir prieš šios dienos 
galiūnus. Išgauti audijenciją pas popiežių 
pasirodė netaip lengva. Ilgai varsčiau Va
tikano kancelerijos duris, kreipiausi į vie
ną, kitą — nieko negelbėjo. Pamėginau įs
prausti i delną, kam reikia, tuoj paveikė: 
kitą dieną jau buvau pas Jo šventenybę. 
Pabučiavęs visos Lietuvos vardu šventojo 
Tėvo kojas, pradėjau pasakoti apie Lietu
vos vargus. Kilo kiek keblumų dėl to, 
kad aš nemokėjau tų kalbų, kurias mokėjo 
Jo Šventenybė, bet vėliau su Dievo pagalba 
pavyko ir šią kliūti pergalėti: aš kalbėjau 
lietuviškai, šventasai Tėvas atsakinėjo ita
liškai, vienok mudu viens kitą puikiai su-

J.n.iju.i Kurki) M omini Vie.lwxi 
o’oDeffe Baltimore

atlieka 
."•mdymo, taipgi auteiki* z»*ok’*» r k- 
pac.-Jb* inia>rk>M rnoteru iifow.

6 Loring »i.,I F. Stropiene,į.V"A 
ę 1« >«TON. MA HS •

Geriausia pirmeiviška užeiga 
paa

GEO LASKEVJČIĄ
771 BANK ST., Tel. 964-3 f

WATERBURY, CONN. S

žinėjimų, nusprendžiau kaip- nors įsibruk- (Stačys.
ti į delegaciją. Laimei pas vieną išrinktų-1 Taip laimingai pradėjau savo kelionę 
jų delegacijos narių atsirado kaž-kokie Netrukus nuvykom Anglijon. Nejuoka; 
principai, kurie būk neleidžia jam 
žiuoti. Buvo daug baldos, vaikščiojimų, 
prašymų, bet tikslą pasiekiau: išgavau tei-

Kiek pastebėjau, karalius mano infor-’ 
macijomis likosi labai patenkintas. Ne ma 
žiau džiaugiausi ir aš. Viena, man, pras-

Šventenybė nuramino mane, * sakydamas, 
jog nei vieno lietuvio ašara, nei vienas 

'kraujo lašas neiškris veltui: už viską bus

DR. I. A. LEVITT
SURGEON DEN TĮSTA S

gkauarni
anteyk.
■kautnio.
pan mint dantia tatai.

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

dantų austabdav 
litmakiN b* jokie 

Paklauskite, kat

*) Garsus atstovas B. Sačys, parvąžia- 
vęs iš užsienio, plačiai apraše savo kelionę. 
Kada jis užbaigtą rankraštį padėjo, kad iš- 
Mvėdintų, aš, pavydėdamas jo trijumfams, 
pavogiau tuos užrašus. Palaikęs pas save 
kelias savaites, garsinu juos Lietuvos vi
suomenei.

va- !puiki šalis toji Anglija! Vienos Londono tam žmogui, pavyko kalbėties su tokiu aug- 
kvainės ką reiškia! Čia tu sėdi prie stalių- štu asmeniu, kita, per kelias sekundas, pa
ko ir siurbi puikiai pagamintą kavą, čia dariau tiek naudos Lietuvai, kiek gal lig 
netoli tavęs girdisi žavinantis artistės bal-,šiol nieks nėra padaręs. Pasiskubinu pats 
sas, čia puiki orkestrą griaudina tave liud-; telegrafuoti rusų laikraščiams apie tokius 

sė- musų darbus!
Netrukus apleidom Britanijos salas;

nomis meliodijomis. Nusibodo vienam 
dėti, reikia tik mirktelti, keletas “meilu
čių” ateis tave paguosti, nuraminti, 
linksminti. Patarčiau visiems f 
pabuvoti Anglijoje — nesisgailėsit.

Pirmąsias dienas delegacija pašventė Karalius mane sustabdė ir, atkreipęs do- 
apvaikščiojimul įvairių fabrikų, dirbtuvių, mes į generolo sagučius, pradėjo juos gir- 
karo medžiagos sandėlių ir kt. Prisipažin- ti. Iš karto buvau nustebęs, bet pamą-

gausiai atlyginta aname pasaulyje; prašė 
{perduoti visiems letuviams, kad kantriai 
į kęsti! Apveizdos pasiustas kančias ir mels
tųsi Dievui. Iš savo pusės Jo Šventenybė 
prižadėjo įsakyti visam katalikų pasauliui 
sukalbėti po poterėlį už mirusiųjų šiame 

ikare lietuvių dūšias. Sujudintas tokiomis l___ _•__ + _ r_______ • —i •

>

pa- nuvykom Francuzijon. Su vienu garsiųjų i gausiomis Šventojo levo malonėmis, aplei- 
ims rusu rronproln nžėiau nas Belon karalių, dau Vatikaną.lietuviams rusų generolu užėjau pas Belgų karalių. 

Pradėjau rėžti prakalbą apie lietuvius. Kiek laiko praslinkus, kartu su dele
gacija grįžau Rusijon.

Valst. Durnos narys Baltrus Sačys.”
žemes Kurmis.

KIEKVIENAS GALI BŪTI 
FOTOGRAFISTU.

Kątik išėjo iŠ apav
uos pirma lietuvių k !• 
boj k yga, iš kuriat 
kiekvienas gali lengvai 
išmokti fotografyatft 
amato. Prisiųskita $1, 

I o gausite Šitą knyga 
Siuntimą apmokama 

adresuokite:
NORTH END PHOTO CO. 

376 Selkirk Avenue
Winnipeg, Man., Canada.

• &

• " 1
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Senas Vincas.

TAI TU RAGANA!
(Iš netolymo atsitikimo).

— Su pinigais, kaip dedama, Jurgie- 
nėle, tuom tarpu turime, bet su meile, tai 
juo tolyn, tuo šaltyn.

— Nemyli tavęs?
— Tokia jo meilė. Vakar tai visai pa

siutęs parėjo. Pradėjo viską mėtyti, tran
kyti ir mane net ragana pavadino...

— Net, ragana!.. Tai ištvirkėlis. O 
kaip buvo nevedęs, tai išplyšusiu klynu 
vaikščiojo. Tai, kaip už gerą blogu atsimo
ka.

— Taigi, tai. Apsivedžiau su pliku, 
kaip tilviku. Paskui per trejus metus abu
du dirbova, kaip arkliai, susidėjova keliatą 
šimtelių ir nusipirkova saliuną. Dabar jau 
antras metelis nieko netrūksta, tai koks kip 
šas įsimaišė į galvą ir negalima įtikti. Jis 
pas kitas moteris vis mato, ką tai geresnio.

— Tai kvailys. O nežino, kad visos to- 
juokaudama tvirtino Jurgie-

■—Kaip sutems ir bus netoli devinta 
valanda, apsirengk ir nueik į mano vietą. 
Apsieik su juom gana meiliai, kaip žinai., 
y taip vaikščiok, kol jis tau pripirks visko, 
kol tau įsipyks, tada pasirodyk jam prie 
kitų, o pamatysi, kad jis liks visai kitas 

. vyras.
— O, taip? Puikus šposas. Aš mokė

siu apsieiti. Labai ačiū už rodą. Jeigu gerai 
išdegs, tai ir kita penkdešimtė bus tau.

— Na, matai, o tu vis karščiuojiesi be-

•laphena Graanpoint IU1.

Eina du sykiu savaite] 
Utarninkais ir Pėtnyčiornis. 
Roebling St., Brooklyn, N. Y.

Lietuvių ].aidžia
Ipaudos Bendrove, 183 Roebling St., 
Brooklyn, N. Y. Pirmininkas Ch. 
•iutkus, Sekretorius A. Jurevičius, 
Caaieriufe V. Paukštys, Redaktorius 
». Pruseika, pagelbininkas red. V. 
•aakitys.

9) Finansų sekretorė pa
siūlė sekančias taisykles sa- 
narinių tvarkymui.

1) Centras turi užvesti 
kuopoms finansų ir sanari- 
nes knygas.

Kooperatyviška! 2) Tokios knygos turi būt

kios 
nė.

— Taigi, tai. Kaip tik prakuto, taip ir 
pradėjo durnavoti.

* —Tu, Krepšeckiene, perdaug pasi
duodi jam. Jeigu jis tave nemyli, tai tu jį 
taip prigauk, kad jis pasiliktų paskutiniu 
kvailiu ant svieto.

Pasakyt lengva, bet padaryt sunku.
— Visai nesunku. Jeigu tu man gerai 

įkrestum į saują, aš tave pamokinčiau, tai 
tu jį padarysi tokiu puikiu vyru, kuris 
nedrįs pirštą kyštelėti prie kitos moteries.

— Kaip tai? — žingeidumo paimta, 
paklausė Krepšeckienė.

— Ne už dyką. Toks šposas vertas pen
kių dešimtu doleriu. » 4r fc.

— Penkių dešimtų! Ar iš galvos krau
stais!?.. —. akis išvertus, stebėjosi, Krep
šeckienė.

Bet tai bus šposas. Ir tavo vyras, kuris 
dar 
ba-

Bet klausyk, Jurgienėje. Tu ateik pa
dabosi mano vaikus.

— Ar jis neužtiks mane čion?
— Ne. Jis pareina namon apie pirmą 

valanda, v
— Gerai, ateisiu prieš devynes. Na, tai 

ir likis sveika.
— Keliausi sveika. Labai ačiū už rodą. 

Ot, tai bus meilės...
Moterįs persiskyrė. Jurgienė džiaugėsi 

pinigais ir, eidama gatve, žiūrinėjo, ką ge
riausia pirkti. Krepšeckienė gi, mastė apie 
tai, kaip su juom apsieiti, kaip kalbėti, kad 
nepažintų kartais iš pirmo vakaro. O jai 
labai norėjosi jį apgaudinėti iki visus pini
gus išvilios iš jo, o paskui pamesti ir gy
venti su kitu, kuris jai bus artimesnis prie 
širdies.

Vakaras. Krepšeckienė su nekantrumu 
laukė devintos valandos. • Vaikščiojo po 
kambarį ir lošė meilišką rolę. Patyliai, pro 
duris Įšliaužė Jurgienė ir prabilo:

— Ar jau gatava?
— Jau.
— Tai eik. Tik žiūrėk, kad nesuprastų. 

Šnekėk visai mažai, bet buk meili, kaip la
pė.

Prenumerata metams: Amerikoje— 
il.fiO, Kanadoje ir u'rubežiuose — 
(t.50; pusei metų Amerikoje $1.25, 
Kanadoje ir užruhežiuose—$1.75.

Apgarsinimų kainos ant užklausi-

•(•phone Green point 5231.
The Lithuanian Seini-Weekly

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

Every Tuesday and Friday
it 18.3 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

Chas. Lutkus, Secretary A. 
• irvlčius, Treasurer V. Paukštys, 

Sdltor L. Pruseika, Ass’t editor V. 
’aukštys.

Yearly subscription rales: in U.S. 
J1.50, to foreign countries $3.50.

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

Visi siunčiami redakcijai raštai turi 
»fltl bu autoriaus vardu, pavarde ir 
«ntrašu. Visus atsiųstus raštus re
dakcija taiso ir trumpina pagal sa
ro nuožiūrą. Korespondencijos ir 
••nkesnės vertes raštai netinkami 
<paudai naikinami, jeigu autorius ne- 
••ikalauja grąžinti.

tave jau dabar nemyli, toliaus pradės 
labiaus neapkęsti, paliks meilus, kaip 
landėlė.

— Penkis, dešimts, ar penkiolika, 
galima, bet ne penkesdešimts. Iš kur 
tiek paimsiu?.

— Tu paimsi iš jo tiek, kiek norėsi. Tik 
turi žinoti sekretą ir mokėti apsieiti su juo, 
— bizniškai pradėjo kalbėti Jurgienė.

— Kad jau taip tvirtini, tai $25.00 gauni 
dabar, o kitus $25.00 kaip pavyks. Ar tin
ki, — žingeidumo paimta, derėjosi Krepšec
kienė.

— Kaip tau tai sutinku padaryti los- 
ką, nes žinau, kad atminsi mane. Duok ran
kpinigius.

Krepšeckienė nuėjo atnešti pinigų. 
Jurgienė, sėdėdama krėsle, barškino koja 
į padlagas ir mąstė, ką pirmiausia pirkti 

. už tuos pinigus.
— Na,- Jurgienėje, ir pinigai. Štai pen

ki, dešimts, tai penkiolika. Ve du ir trįs, tai 
dvidešimts. O čia, trįs po vieną, du pusdo- 
lėriai ir keturi kvoteriai, tai ir visi dvide
šimts penki.

— Na, tai dabar sėskis, nesikarščiuok 
ir klausyk iki aš pabaigsiu. Vakar vaka
re aš nuėjau parsivaryti savo vyro iš kar
čemos. Vyrą išvijau namon, o man jis už- 
fundino ir pasilikau saliune. Stiklas pa stik-

tai

— Labanakt.
— Laimingai.

Krepšeckienei išėjus, Jurgienę paėmė 
durnas juokas. Ji juokėsi pasikukšcioda- 
ma. Jai labai norėjosi eiti į daržinę ir iš
girsti viską, vienok apsimislino ir atrado 
negalimu tai padaryti. Paskui jai atėjo į 
galvą mintis, kad jeigu vyras ją pažintų ir 
parsivarytų namon, tai jai butų pirtis di
desnė, negu tam velniui šventam vandenyj. 
Jitaip įsibaugino, kad norėjo bėgti namon, 
vienok, pažvelgus ant miegančio vaiko, at
sidavė likimui. Už valandos laiko, palen
gva prasivėrė durys ir įėjo juokais apimta 
Krepšeckienė: ji taip buvo įsileidus i juoką, 
kad greitai sėdo į krėslą ir juokėsi rodyda
ma Jurgienei dešimtinę.

— Na, o ką, ar viskas gerai? — pa
klausė Jurgienė.

— Lengvas darbas ir geras uždarbis. 
Net dešimts dolerių nesigailėjo. O jau mei- 
lumėlis neišpasakytas. Išbučiavo ir veidus 
ir raYikas. Vienu kart, tai kątik išsilaikiau 
nesijuokus.

MOTERIMS NAUJIENOS.

Lietuvių Moterų Progresy- 
viško S-mo 1 suvažiavimo 
13, 14 ir 15 d. spalių, 1916. 

po N r. 190 Grand St.
B r.o o k 1 y n, N. Y.

III sesiją atidarė buvusi 
introsios sesijos pirmininkė 
M. M Račiutė - Herman. 
):30 ryte.

1. Seka vardašaukis dele
gačių.

Delegatės pribuvo visos.
2 Rinkimai pirmininkės.
Ant pirmininkės j kandi

dates apsiėmė ?
M. Undžienė ir J. 
nė.

. . Didžiuma balsų
— Kaipgi ne. Dar tokios gp»*džios ne- rjnięta pirmininkė

Stanclie-

— Su mano vyru?.. — neiškentus, pra
bilo Krepšeckienė.

— Sakiau gi, kaį nesikarščiuok ir 
klausyk.

— Paskui jis mane įsivedė į kambarį.
— Ir į kambarį?!.
— Susimildama, duok pabaigti. Taip į 

kambarį. Pradėjo meilintis. Aš vis ne. Pa
skui užfundino šampano butelį ir ...

—Ir šampano?!...
— Taip ir šampano ir vėl meilintis, aš 

vis ne. Paskui prižadėjo mane užlaikyti ge
naus, negu manasis užlaiko, kad tik aš su 
juom gyvenčiau.

— Kad gyventum!.. Tai prakeiktasis..
. — Tu tėmyk, ką sakau, o ne stebėkis.

— Aš, žinoma, sutikau.
— Tu sutikai?!.. Ir dar pinigus imi, 

tu k...
— Tylėk, susimildama, tylėk.
— Aš sutikau ant šio vakaro, kaip de

vynios ateiti į jo daržinę.
x — Tai tu šitokia paukštis?!..

— Tik tu palauk. Ve kas reikia dary-

— Aš nieko nedarau! Von iš mano na
mų, tu...

Dėl dievo meilės, duok pabaigti, o tada 
sakyk, ką tik nori.

Tai baigk greičiaus. (Toliaus bus)

buvau ragavus.
— Kaipgi ne. Sakau: “Eik jau tu, iš

dykėli, cik. Tavo pati užtiktų, tai but”. O 
jis sako: “Ar velnias kibą, tą raganą čion 
atneštų.”

— Ar lauksi jo pareinant?
— Kaipgi ne. Lauksiu.
— Tai labanakt.
— Labanakt, labanakt. Ačiū už viską. 

Beje, o kada kitą syk susitarėte?
— Ogi subatos vakare.
— Tai vėl ateit vaiką padabot?
— Žinoma, žinoma. Bus tau atlyginta, 

Jurgienėle.
Laikrodis išmušė pirmą valandą ir pa

sigirdo smarkus durų beldimas. Krepšec
kienė pašoko nuo krėslo, pribėgo prie durų 
ir paklausė:

— Kas čion?
— Kokių paralių dar klausi. Ar neži

nai, kada aš pareinu? — sukriokė jos vy
ras anapus durų.

— Ko toks piktas, kaip ežys pasipū
tęs visada pareini?

— O gal norėtum, kad visai neparei
čiau, o pas tave kitas ateitų?

— Ką tu čia man prikaišioji 
Greičiaus pats kur trankaisi su kitoms.

— Man su kitoms trankytis, kada biz
nis neina. O ant galo, kas tau rūpi? Paė
dus, tai ir kirmyk sau, o ne rūpinkis apie 
vyrą, kuris uždirba tau duoną.

— Ar aš neužsidirbu? Kas namus ap
žiūri? Kas vaiką augina? Kas tave paše
ria?

— Tylėk! Ba, kad drošiu per vapsas, 
tai žinosi, kas yra vyras ir ką jis gali.

— Aš kada galėjau, tai irgi dirbau. Da
bar mat jis giriasi savo darbu.

— Tylėk ir eik smirdėt, jeigu nenori 
gaut per vapsas. Ji, mat čia man prikai
šios.

usnr 
v tė, jiagelbininke M. Undžie- 

I nė.
3) Nutarta pirmininkę 

rinkti ant visos dienos.
Seka pirmos ir antros se

sijos protokolo skaitymas.
Esant daugeliui pataisy

mų priėmimas protokolo ta
po atidėtas ant toliau dėlei 
ge re sn i o su t v a r k y m o.

4) Rezoliucijų priėmimas 
atidtėas ant toliau.

5) Pagal dienotvarkę se
ka konstitucijos pataisymai.

Šis klausimas likosi atidė- 
atidėtas ant. toliau.

Pagal dienotvarkę seko 
pašalpos klausimas.

Buvo skaitoma 18 kp. ir 
24 kp. įnešimai. Po ilgų dis
kusijų įvedimas pi 
vienbalsiai atmesta.

7) Kilo klausimas, 
LMP. Su-mui verta 
dėti prie

kitus?

ar 
prisi- 

apvaikščiojimo 
moterų dienos 28 vasario.

Po ilgam apkalbėjimui li
kosi 28 dienos vasario ap- 
vaikščiojimas atmesta. Nu
tarta apvaikščioti darbinin
ku skiriama moterims die
ną.

8) Paduota

~-------------- --------------------
6) Skaityti laiškai ir tele

gramos. Laiškas nuo Didžio
sios Britanijos Lietuvių 
Moterų Darbininkių Drau
gijos su linkėjimais ir pata
rimais, kaip būtų geriau su
sivienyti dėl bendro darbo.

Laiškas F. Petrašiuno su 
pasveikinimu ir $1. aukų.

Linkėjimai ir aukos po $1 
nuo K. Yakaičio ir J Stepo
naičio.

Laškas su linkėjimais ir 
$1.00 aukų “Moterų Balsui” 
nuo M. Ramanauskienės iš 
Minersville, Pa.

Telegrama su linkėji
mais nuo “Kovos” redakci
jos, administracijos ir spau
stuvės.

7) Pasirodžius, kad suva
žiavimas nebus galima už
baigti į dvi dienas, todėl nu
tarta veną dieną pratęsti.

už 75 c. Nutarta, kad na
rėms, kurios jau yra užsi
prenumeravusios už $1, pa
ilginti siuntinėjimo laiką.
3) Įnešta panaikint nutari

mus referendumo 1, 1914
m.,kur sakoma, kad LMPS. 
literatūra neturi būti nie
kam išsiuntinėjama, pakol 
negaunama, pinigai. Po il
gam apkalbėjimui, įnešimas 
tapo priimtas.

4). Nutarta agentam par
duoti LMPS. išleistą litera-

parduodamos kuopoms 
pagaminimo kainą.

4) Naujos narės gauna 
numerį, kuomet prisiunčia 
savo įstojimą.

5. Sanarystės knygutės 
narėms yra išduodama per 
kuopos komitetą, kuris jas!turą nuleidžiant 50-tą nuo- 
gauna iš centro už 3 centus, šimtį.
o narėms atiduoda už 5 
centus.

6 Ant sanarinės knygutes 
turi rastis narės pilnas var
das, diena įstojimo ir nume
ris.

7) Kiekviena kuopa pri
valo vesti savo Finansų ir 
sanarinės knygas sulig cen
tro užvestomis knygomis.

8) Prisiunčiant mokesčių 
blanką, ant blankos visada 
turi būti surašyta visų kuo
pos narių vardai, nežiūrint 
ar jos užsimokėjo tą mėn’esį, 
ar ne.

9) Už vardų narių užsi
mokančių reik pažymėti už 
kuriuos mėnesius jos užsi
moka, o už narių nemokan
čių tą mėnesį reik tik pa
ženklinti brūkšneliu tuos 
mėnesius, už kuriuos jos iš 
kalno buvo užsimokėjusios.

10) Siunčiant centran mo
kesčių blankas visuomet tu
ri but padaryta dvi blankos. 
Viena išjų lieka kuopos ar
chive o kita su pinigais iš
rašytais ant iždininkės var
do yra pasiunčiama Finan
sų sekretorei.

Po apkalbėjimui tos tai
syklės likosi priimtos.

10) Nutarta, kad konsti
tucijas ir mokesčių knygeles 
tvarkytų susinėsimų sekre
torė.

11) Pakelta ’ klausimas 
kaip būt pasekmingiau su
sijungti dėl bendro darbo 
su Škotijos Lietuvių Moterų 
Darbininkių D r au gi j a.

Po apkalbėjimui likosi iš-

uz

5) Pakelta klausimas, ai 
bus galima duoti agentams 
50 nuošimtį už “Moterų 
Balso” pavienius numerius.

Po apkalbėjimui pasirodė 
negalimu. Palikta ant 35%.

Nutarta “Moterų Balso” 
neparduotus pavienius nu
merius nepriimt atgal nuo 
agentų bei kuopų.

>

MOTERŲ LAIKRAŠTIS! MOTERŲ LAIKRAŠTIS!
Jau išėjo iš spaudos

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

lietuvių moterų laikraštis kaip Amerika gyva!
“MOTERŲ BALSAS” yra leidžiamas kad paliuosuoti iš tam

sos nuo amžių prietarų pavergtų musų moterį.
“MOTERŲ BALSAS” rašys apie moterų darbininkių reikalus, 

vaikų auklėjimų, turės special; sveikatos skyrių, vaikų skyrių, su
teiks žinių iš moterų judėjimo, aiškins moterims politikos teises, pa
duos daug naudingi} patarimų apie maisto gaminimų ir tt.

“MOTERŲ BALSAS” bus moterims tikruoju jų gyvenimo veid
rodžiu. • .

Agentai, .sukruskite užrašinėti “Moterų Balsą“. Duodame labai 
didelį nuošimtį. ... ...

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

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

Pinigus ir visus užsakymus siųskite:
“MOTERŲ BALSAS”

229 N. Gth St., Philadelphia, Pa.

SULAIKYK
TĄJĮ KOSULĮ

LMPS. suvažiavimas iš
reikšdamas savo didžiausia 
užuojautą Moterų Darbinin
kių Draugijai ir Įgalioja sa
vo centrališkąjį komitetą 
susižinoti su minėtom drau
gėm, idant užmezgus atvi- 
resnius ryšius ir veikus iš
vien visuose reikaluose, ku
rie abi organizacijas palie-

12) M. Undžienė rezigna
vo iš knygų peržiūrėjimo 
komisijos. Į jos vietą išrin-

uždaryti trečiąją sesiją. Nu
tarta susirinkt 2:30 po pie-

sesija užsidarė

IV SESIJA.
Sesiją atidarė pirmininkė 

L Puišiutė 2:30 va. po pietų.
Seka vardašaukis delega

čių. Pasivėlino O. Morkūnie
nė.

SS. 147 kuopos iš Elizabeth, 
N. J. Kuopa atsiuntė -6.65 
aukų ir 2 prenumeratas. 
Laiškas priimtas.

2) Paimta apkalbėjimui L 
MPS. 1, 11 ir 24 kuopų į- 
ilošimai, kad organą nares

sumanymas, gautų veltui. Ir 24 kuopų 
LMS. S-mui įnešimai buvo, kad narės j 

agitacijos dieną. Po apkal-jgautų organą už mėnesines 
bėjimui nutarta paskyrt L. 
MPS. pirmojo suvažiavimo 
dieną, tai yra 13 d. spalių 
kiekvienų metų.

Nutarta užvardyt tą die
ną Lietuvių Moterų Prog- 
resyviško Sus-mo agitacijos tos keliu ir narėms tik su 
diena. [mažesne kaina; vieton $1.00

mokestis; 11 kuonos įneši
mas — kad LMPS. narės 
gautų organą damokant po 
5c. prie mėnesinių.

Po ilgam apkalbėjimui, 
palikta organas prenumera-

i

pirma, negu jisai pakenks jūsų systemai. Atakų 
palengvinimui ir iritacijos ptašalinitnui, vartok 

SEVERA’S
Balsam for Lungs

(Severos Balsam:; Plain iamsi. Netrukus patirsi, kad tatai yra 
atsakanti gyduolė, suteikianti palengvinimą nuo kosulio, 
peršalimo, užkimimo, spasmodiško smaugulio. oro triubelių, 
uždegimo ir gerkles skausmo. Kaštuo 

Musų žodžiams patvirtinimui. štai paduodame
k.< : “Aš i’onti .Imis put n.š t i. »a<l S.-s.tos Balsam

ntai.

baro

ir tie atakai nebesugi ižo. Apie du metai tam .'t|,al męs vartojome tajj 
llalsamų r.uo kokliušo ir gi su gera pasekme

.1. Kowalski, Cutchogue, N. Y.

Reikalaujant gyduolių reikalauk Severos Preparatus. Nuėjęs j ap
tieki) žiūrėti, kad gautum ko reikalaujama. Neimk kitokių bei užvaduo
tojų. Negalint gauti ko reikalaujate, rašyk tiesiai į

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.

DYKAI! DYKAI!
Aš iMra-kiu dantis be skausmo ir veltui tiem 

kurie duoda taisyti ir naujus indėli.

v^kaiA,<^s Skausmo
Ne kiekvienas dantistas moka apsieiti 
tiulis sunkiam atsitikime, tankiai siuiv 
specialistų. Dr. Chas Teschberg yra g 
mimas kaipo specialistas ir
Ateik ir duok isegzaminuot

> an'.so mi ilubeltaia .
ant nisiėliu. Guzus ir k«>l . .
idos: nuo 9 A. M. iki 9 J’. M. Petnyfioms nuo 9 A. M. iki 6 V. M.

Nedeliomis nuo 9 A. M. iki 1 P. M.
DR. CHAS TESCHRERG. D. D. S.. Lietuviškas Dentistas
,■500 Ot*r»r»cl t., katnpes Union A

Kalba J.ietuviškai. Lenkiškai,RusiAkni

•iunčiiinm pas ji.
r:i 22 l-.'UHt
■i. Moke.-t

R ĮTIK

su <ian- 
ivia pas
r. Tai ži-

ivairiose atsitiki-
. Informacijos dykai Mano karūnos tr lik
V tsss di rbės g v «• rantuotas. Kainos pri- 

,s vartojamas pairu! reikalų.
Potnyfioms nuo 9 A.M. iki 6 l

SVARBU KIEKVIENAM 
ŽINOTI.

Žinokit, kad daugiausia galvos skau- f 
dė'imas paeina nuo akių. Vienintc-*' 
b vaistai, tai yra moksliškai pritaikin
ti akiniai. ,

Dr. H. A. Medo! t a.- 
tikslui ir savo atsidavimu kid

atsidavęs tam
lenam

suteikė geriausia pagelbą. Malonėkit 
atsilankyti ir persitikrinti. Akių ofi
sas randas jo aptickoje.

DR. H. MEDOFF
Akinių specialistas

ir Aptiekorius.
500 GRAND STREET,

Kampus Union Ave., Brooklyn, N. Y.

Patarimą suteikiu už dyka. Aki
niai prisirašo jeigu būtinai yra rei
kalingi DR. II. JL MEDOFF.

>.



’todėl dabar 
svarbių reikalų. Visi 
būtinai atsilankykite.

BRUNSWICK, N. J.
Dar nėra metų laiko, kaip 

čia lietuviai apsigyveno, bet 
i į jie spėjo suorganizuoti S.

’mus pagelbos ,idant išgelbė- LA. 254 kuopą, prie kurios 
Ijus juos nuo bado ir šalčio priklauso 17 narių “T

' “i tautie-.vių Dienoj” rinko
1 čia surinkta $84.30. SLA. 254

nariai ir pavieniai suauko
jo $49.10. Viso labo susida
rė $133.40.

Už tokį darbą reikia pa
girti vietos lietuvius.

J. Gedvilas.

same, ponai, ar fabrikan
tai? Ne. Toki jau patys dar 

jbininkaį kurie šaukiasi

BINGHAMTON, N. Y.
Kronika.

Vietos lietuviai išpiadžios 
rengėsi prie “Liet. Dienos” 
atskirai, bet vėliaus pama-pirties. Matydami 1 
tę, jog permažai vieniems ir; čiai . klerikalai, kad <— 
kitiems spėkų, po keliatos ’ būti galas tam komite- 
pasitarimų sutiko visi tui, ėmė rėkt nesavu balsu, 
veikti išvien, pagal Bosto- girdi, mes susirašėm su C. 
niečių planą. Aukų 1 d. lap- Komitetu ir jie mums laiš- 
kriči-o surinkta apie 800 dol. ką parašė. 
Taipgi rūpesčiu vietos lie
tuvių buvo išgautas leidi
mas aukas rinkti Elmira, 
N. Y. Tenai randasi kiek 
sulenkėjusių lietuvių, bet 
jie prie darbo neprisidėjo. 
Buvo nuvažiavę 6 vyrai iš 
Binghamtono ir jie surinko 
ten apie $150 dol.

Rengime “Liet. Dienos” 
padarytoms išlaidoms pa
dengti nutarta surengti di
delį balių 
dienoje”.

“Padėkavonės
♦

* 
savaitė

♦

Raudonoji
met praėjo nežymiai. Nebu
vo surengta jokio susirinki
mo nei prakalbų. Tiesa, bu
vo pažadėjęs kalbėti J. Ju
kelis iš New Yorko ant 29 
d. spalių, bet nepribuvo 
Susirinkus publika diskusa- 
vo: “Katra partija geres
nė?’7 O kalbėtojo ir nesulau
kė. Vėliaus Jukelis aiškino
si, jog savo vieton siuntęs 
kalbėtoją J. A. Bekampį, 
bet ir tas kaę-žin kur din
go...

Einant per stubas .š- 
platinta kiek literatūros. 
Turėta “Kovos” Raud. nu
merio 50 egz., “Nauj. Gady
nės” 20 egz. ir agitacijos la
pelių išleistų “Kovos”.

v • sie-

* *
Lapkričio 3 d. buvo Liet. 

Kliubo koncertas. Sulošta 
veikalėlis “Žingsnis prie stus ir tt? Pasfgirsta 
šviesos”, keliatas monologų, 
deklamacijų ir Džian Bam
ba”.

♦

♦♦

LSS. kuopa išrinko komi
siją, kad pakalbintų kiekvie
ną narį kiek-nors prisidėti 
prie žadomojo statyti są
jungos namo.

Binghanitonietis.

turime daug skyrius jam bernautų. To-Į Nuo red. — Reikia stebė-’gą, kad LŠF., siųstų dėžu- 
i nariai kiu būdu LŠF. skyriui pri-1 * ” 1 ‘ J i— 1

šie j o atskirai darbuotis. Iš-
J. P. Rasimkas.’ėjus abiems fondams rinkti 

 aukas, Tautos Fondo kolek
toriai visokiaisbūdais sten
gėsi muias užkenkti: jie 
pasakojo svetimtaučiams, ! 
kad mes esame apgavikai, 
renkame aukas socialistų

lis: iš lietuvių neatsargumo, čių ir knygelių, kuriose ang- 
Mums atsiuntė išduotą lų kalba aprašoma apie Lie- 
“kvitą”, ant $4.60 kurioje jtuvą ir lietuvius, bet 3, „..v — - d.
nėra nei adreso, nei jokios lapkričio, vėlai vakare, gau- 
firmos, nei miesto. Argi ga-,ta atsakymas, kad jau nėra 
Įima duoti rankpinigius, j nei dėžučių, nei knygelių, 
gaunant tokias kvitas!

rašė vienas naujas narya 
Nutarta 30 d. lapkričio su
rengti prakalbas.

Varote.

"L’ t' IPar^.ia^ ir rl'ulas A., 
, l’ buvęs socialistas, net areštu aukas;

Kilo triukšmas, 
tūli pasipiktino ir apleido 
svetainę.

Pirmiau, kol nežinojo to 
C. K., tai ir jie darbavos dėl 
LŠF. Pats L. N. Kliubas su 
LSS. 39 kp. parsitraukė 
markių iš LŠF. ir kliubas y- 
ra nusiuntęs apie $45.00 L. 
ŠF., o dabar jau ir kliubas 
nusimufino į tą jų komitetą, 
nes jis daugiausia susideda 
iš klerikalu. Kad nebuvo 
galima gauti balso, tai ne
buvo galima nei pakelti 
klausimo apie bendrą Veiki- 

tjų/i. Vėliaus klerikalai pama
lė. kad su rinkėjais jiems 
yra kebliausia ir štai 28 d. 
spalių LNK. ir LSS. 39 kp. 
baliuje ėmė triukšmą kelti, 

į būk socialistai vienybę ardą. 
Pagalinus susitarta 29 d. 

i spalių susieiti į Raudonojo 
Kryžiaus svetainę ji’ susitai
kyti bendrai veikti, pusę 
aukų skiriant LŠF. Ant ry
tojaus susirinkus į R. K. 
svetainę, pažangioji sriovė 
padavė savo propoziciją tam 
komitetui, reikalaudama pu
sės aukų. Bet štai klerika
lai pradeda šaukti, kad,
girdi, pusės perdaug, už
teksią ir trečdalio. Mes su
tikome ir ant trečdalio. Pa
reikalauta formalio doku
mento, kad trečdalis surin
ktų aukų bus pasiųstas L. 
ŠF. čia vėl kila triukšmas, 
prasideda diskusijos, kleri
kalai pradeda plūsti sociali- 

t viso
kie balsai, bliovimai ir pro
gresyviai apleidžia svetai
nę. 

Tokiu budu musu kleri
kalai - tautininkai suardė ir 

Iprogresyvės visuomenės da
lis nespėjo prisirengti 
“Lietuvių Dienos” nes 
ko tik 3 dienos. 

♦ 

* *

2 8d. spalių buvo balius L. 
N K. ir LSS. 39 kuopos. Vis
kas butų buvę gerai, ir čia 
musų tautininkai - klerika- 

Jlai pradėjo kelti triukšmą, 
’ koliotis, prie žmonių kabinė
tis ir tt. Svetimtaučiai, at
silankę į svetainę, stebisi ir 
klausia, kas čia per žmonės, 
ar jie iš girių atvažiavę?

Gėda lietuviams panašiai bavosi
Bostono lietuvių padarytas 
išlygas.
$110.92. Visos aukos bus pa
siųstos Amerikos Raud.

CAMBRIDGE, MASS.
11 d. lapkričio buvo va

karienė “Laisvės” choro.

GRAND RAPIDS, MICH 
Atsišaukimas.

Iki šiol mes turėjom šio
kią tokią “laisvę”, galėjome 

j rengti prakalbas, diskusijas, 
i viešus susirinkimus ir tt.

svetainėj, bus didelės pra-, rių ,tai reikia už tai ištartį jjeį dabar mes matome, kad

GREAT NECK, N. Y.

nei knygelių.
Tokiu būdu ir 4 d. lapkričio 
negalėjome rinkti aukų. Jei
gu mes negalėjome j

25 d. lapkričio, Fire Hash surinkti kelių šimtų dole

kalbos Liet. Sūnų ir Dūkto, “ačių” klerikalų centraliui 
rų draugystes. Kalbės L., komitetui, kuris taip pasi- 

, “Laisvės” redak- darbavo.
i torius. Geistina, kad į šias

kliūčių, prakalbas vietos ir apielin-
Ikių lietuviai koskaitlingiau-

grasino. Ir gal savo grąsini- 
mą butų išpildęs, bet LŠF. 
komitetas turėjo nuo miesto Pruseika, 
valdžios leidimą.

Nepaisant visų
aukų surinkta $106.83.

Kolektorius' šiai atsilankytų. Po prakal-

St. Louis, Mo. — “Lietu
vių Dienoj” surinkta $211.- 
51. Pinigai pasiųsti Ameri
kos Raud. Kryžiui. Tūlos

Po vakarienei choras sūdai-, korporacijos žadėjo tiesiai 
navo kelias daineles. Viskas ’pasiusti
pavyko labai gerai, tik gai
la, kad žmonių mažai atsi
lankė.

J. R. Pušinis.

ST. JOSEPH, MO.
Čia gyvuoja DLK. Algir

do draugystė ir turi apie 30 
narių. Kadangi čia nėra 
tinkamų darbų, todėl lietu
viai ilgesniam laikui neapsi
gyvena. Bet šiame pavasa
ry įsikūrė nauja rankandų 
dirbtuvė ir 
veiklesniu lietuviu. rl 
artinantis 
nai”, pradėta rengtis prie 
auku rinkimo. Bet tas dar
bas ėjo labai silpnai: pradė
ta susirašinėti su LŠF. pir
mininku veik prieš pat “Lie
tuvių Dieną”, todėl gauta 
reikalingi dokumentai 3 d. 
lapkričio.

Aukų rinkikų buvo 8 ypa- 
tos; kiek surinko — nesuži
nojau, nes komitetas nesis
kubina atskaitą padaryti.

Temytojas.

♦ ♦

Kryžiui.

bu bus balius.
K.

vus V. S. Mikalauskui, tapo 
surengtos prakalbos pami
nėjimui “Raudonosios Sa
vaitės ” Norėta atgaivinti 
LSS. 160 kuopą. Buvo už
kviestas garsus anglų kalbe

ROCKFORD, ILL.
5 d. lapkričio buvo susi

rinkimas Lietuvos Sūnų ir' tojaS w/c. McCrmis ir M. 
Dukterų draugystės. Nu- < Johnson. Lietuviškai kalbė- 
tarta surengti prakalbas ir^ y. S. M. ir C. Šilinga, 
užkviesti kalbėtoją M. Dun- j Pertraukomis deklamavo 9 

red. — Aukuotųjų

Amerikos Raud.

V. Damaševicius.
Nuo i,_„ 

pavardių netalpiname, nes 
labai daug vietos užimtų.

Tą pačią dieną, vakare, 
buvo draugiškas vakarėlis 
LSS. 75 kuopos. Rodosi, 
kuopa buvo nutarus, kad 
į tą, vakarėlį kviesti tik tuos,,BAYONNE, N. J.

“Lietuvių Dienoj” :
ta $805. Daugiausiai auko
jo sekančos ypatos:
J. Milvidas i)- airių kun. A.
M. Egan, šv. Marijos part.

___________ P° $25.00; lietuvių kun. A. jogų įr kitokių pamargini-1 
r atvyko kelintas Budrevičius, M. F Trakimas mųg j Raudzevičia pasakė i 

Todėl Navickas po $10.00; trumpą prakalbėlę. Laike 
Lietuviu Die-I^t- Stunguris, J. Jesukaitis,'prakalbu, atskiriame kam-i

‘ • ’J. čipinskis, S Gavelis, Jieva bary keli sporteliai kazyra-1
Mickcvičiut ir Ona Vilkevi-!

surink- iulrje simpatizuoja socialis-
tams, tuo tarpu dalyvavo į-| 
vairus sporteliai ir elgėsi 
nevisai padoriai.

Buvo deklamacijų, mono-

vo ir šūkavo.
Užrašinėta ir “Moterų 

Balsas.”

prie 
beli-

AUKOS SURINKTOS 
“LIETUVIŲ DIENOJ” 
Norwood, Mass. — Vietos 

lietuviai darbavosi bendrai, 
priimdami Bostono rezoliu
ciją. Auku surinkta apie 
$800.00.

čenė — po $5.00. Dabar 
randai surinktų aukų pas 
iždininką F. J. Milvidą 
$805.00. Apart tų aukų, 
randasi pas šv. Petro ir 
Povilo draugystę pelnas nuo 
krutamu paveikslų $30.75. 
Taipgi minėtos draugystės 
prižadėjo tuos pinigus pri
dėti prie “Lietuviu Dienos”. . „ 
aukų. Dabar klausimas kiek "e:^V?nai
vietinės draugystės iš savo j 
iždų paskirs? Bayonne’s 
Lietuviai visi išvien rinko 
aukas.

NEW CANAAN, CONN.
čia lietuvių randasi apie j 

10 šeimynų ir veik Visi1 
turi nuosavus namus. Kurie 
neturi nuosavų namų, tie 

, pa- 
į dirba tūlą laiką »ir traukia 
’kitur. Darbu kitokiu veik 
nėra, kaip tik turčių vasa- 

‘.v|rinėse rezidencijose, kelių 
V Sledžius taisymai Kurie dirba

metų mergaite Julija Duns- 
kiutė. Klausytojų susirinko 
tik... 13, tarpe kurių buvo 2 
moteris. Pasirodo, kad musu 

7 4.
lietuviai dar bijo prakalbų. 
Kuopa visgi pavyko atgai- 

ivinti iš 5 narių.
I Pirmiaus LSS. 160 kuopa 
turėjo 17 narių, bet tūli pri
gulėjo todėl, kad kuopai 

.užkenkus. Pavyzdžiui, fi
nansų sekretorius priimda- 

Ivo narines mokestis ir nepa- 
,siųsdavo į centrą; naujai 
i prisirašiusieji laukdavo po 
i kelis mėnesius organo ir 
i nesulaukdami pradėdavo 

4 . keikti socialistus. Į knygas 
narines mokestis taipgi ne- 

‘ tvarkiai buvo užrašoma. Iš 
tos priežasties kilo nesusi
pratimai ir kuopa mirė.

Reikia tikėtis, kad dabar 
kuopa laikysis ir apsisau
gos nuo tokių ypatų, kurios 
Įstoja į kuopą, kad jai už
kenkus arba ir prie mirties 
privedus.

Po prakalbų buvo susirin- 
l'bnas Teisybės jieškotojų 
2 kuopos. Prie kuopos prisi-

kunigų suorganizuota vyčių 
armija tai vienur, tai kitur 
kėsnasi ant laisvės žodžo, 
stengiasi visokiais būdais 
kenkti surengimui prakalbų 
ir tt.

20 d. spalių, Lietuvos Sū
nų draugystės svetainėje, 
buvo prakalbos LDLD. 66 
kuopos. Kalbėjo kun. Moc
kus. Į svetainę atėjo vietos 
vyčiai, atsinešė kiaušinių ir 
kada kalbėtojas 
kalbėti, jie ėmė 
balsais rėkti ,staugti ir mė
tyti kiaušiniais. Kilo baisus 
triukšmas. Sugadino see 
neriją (dekoracijas) ir pa

pradėjo 
visokiais

Ant rytojaus LDLD. 66 
kuopos komitetas suarešta
vo 5 vyčius. Vyčiai irgi 
areštavo vieną musų drau 
gą ir nežinia už ką. Kuo ta? 
viskas užsibaigs, nežinia 
bet išlaidų bus nemažai.

Kadangi LDLD. 66 kuopa 
jaunutė ir finansiškai šilti
na , to dėl priversti esame at 
sišaukti į visuomenę, kuri 
gerbia laisvės žodį, prašy
dami aukų, kad galėtum* 
tuos niekšus teismo keliu pu 
mokinti. Jeigu mes dabar 
jiems nieko nesakysime, je 
kitą sykį akmenais mur-

Pinigus galite siųsti šiuo 
adresu: V Juškaitis, Quar-

Mich.
Meldžiame ir kitų laik

raščių perspauzdinti šį mu
su atsišaukimą.

LDLD. Komitetas:
V. Juškaitis,
S. Karsokas,
S. Jonaitis.

ant keliu ir tt. tiems moka
ma po $2.75 į diena Kurie 
dirba turčių rezidencijose, | 

LSS. V Rajonas surengė tie gauna mažiausia 50 do- 
maršrutą paminėjimui lerių į mėnesį. Lietuviai ne- 
“ Raudonosios savaitės.” 30 sirūpina jokiais visuomenės • 

į ir reikalais, neskaito laikraš- i 
Žmonių čių ir knygų; didžiuma net 

svetainė, nemoka skaityti, Kadangi 
rinkta $3,140,42. Daugiausia Kalbėjo.F. J. Bagočius. Pir- karčiamų nėra, todėl gir-! 
aukojo lietuviai ir svetini- ' minusiai kalbėtojas nupiešė tuoklystė neišsiplatinus. A- 
taučiai biznieriai.

GIRARDVILLE, PA.

; Amsterdam, N. Y. —čia .
“Liet. Diena” buvo sureng- M- spalių įvyko prakalbos 
ta 4 d. lapkričio šv. Kaži- miestely.
miero parapijos. Aukų su- prisirinko pilna

BOSAK STATE BANK
434 LACKAWANNA AVE SCRANTON, PA.

UŽTVIRTINTAS IR LAIKOMAS PO PRII ŽII RA BANKINIO SKYRIAUS 
PLNNSYLVANUOS VALSTIJOJ.

LOS ANGELES, CAL.
“Lietuvai Dienoje” susi- 

4 vienijimas neįvyko 8 d. spa
lių “Lietuvių Komiteto” rr 
štininkas Bielinis šaukė per 
atvirutes visti lietuvių susi
rinkimą. Dažinojęs apie šau
kiamą susirinkime, manau 
sau, iškur gi čia tas komi
tetas išdygo? Juk apie jį, 
tarytum, nieks nei nežinoio. 
Nuvykau pasižiūrėti. Susi
rinko bent penkta dalis lie
tuvių; tūlas Jasiulis atidarė 
susirinkimą ir pranešė, kad 
jau yra susitveręs L. K. 
“Lietuvių Dienoj” aukoms 
rinkti dėl centralinio komi
teto. Pamačius tą slaptą rinkimas LBD. Pradžia 2 miau tikėtasi surinkti virš 
tarimąsi, progresyvė sriovė vai. po pietų. Visi nariai tūkstančio dolerių, bet 
reikalavo balso dėl diskusi-1 ralonėkite pribūti, nes bus rinkta tik $261.69. Mat, su- 
jų, kadangi dėlei to yra Rinkimai valdybos ir dau- rinkikų,
šauktas susirinkimas. Pra
sidėjo diskusijos. Vienas ir 
kitas nurodinėjo netikusius 
klerikalųir tautininkų dar
bus, su nuosekliais pavy
zdžiais, koks skirtumas yra 
tarpe ponų, ūkininkų, ber
nų, dvarokų, Lietuvos uba
gų, ir ar galimas daiktas, 
kad tiedu fondai, klerikalų 
ir taut šelptų lygiai pasta-

‘ -uosius su pirmaisiais? Bu- 
o užklausta, kas gi mes e-

N, šiandieninę kapitalistų part to, dirbantieji reziden- 
į tvarką ,visas šunybes ir cijose visgi privalo susilai- 

Čia kvietė susirinkusius bal- 
au_ suoti už Socialist Party

Hartford, Conn. —
Lietuvių Dienoj rinko
kas vieni klerikalai. Surin-.kandidatus. Paskui kalbėjo
kta 2,162 doleriai su centais, apie Europos karės
Kiek buvo kolektorių — ne- baisenybes. Pertraukoj ma
žinau. žas vaikutis padeklamavo.

kyti nuo girtuokliavimo.
Vietinis.

BOSAK STATE BANK nepaprastai greitu augimu kapitalo, per 
viršijo visus rel o dus ir šiandien priskaitemas prie didžiausiu Pennsylva- 
nijos BANKŲ.

Štai augimas padėlių tik per septynis menesius:
11 d. Lapkričio (Nov.) depazitas
12 ,, Sausio (Jan.), 1916 ,.
30 ,, Kovo (March), ,, ,,
30 ,, Birželio (June) ,, ,,

Toks greitas ir didelis padėlių augimas aiškiai liudija, kad musų ban
kas turi gerą užsitikejin ą tarpe depazitorių. Ir j<ipu jus norite, kad jū
sų sunkiai uždirbti ir sutaupyti pinigai butų pili a apsaugoti ir išmokėti 
jums ant kiekvieno jūsų pareikalavimo, dėkite juos į BOSAK STATE 
B Ą N K Ą .

$ 652.31 G. 31' 
$ 815.515.04 
$1.Oil.017.68 
$1.137.131.85

(
<

ir jų

. M. Giraitis.
Akron, Ohio. —

žas vaikutis padeklamavo.
Publikas viskuo likosi pil-

Akron, Ohio. — Vietos 11 ai užganėdinta. Aukų su- 
Ilietuviai 1 d. lapkričio dar- rinkta padengimui P h____ ? i t • •• t ambendrai, priimadi šų $6.03.

Kolektorius.
Progresystas. Aukų surinkta

RACINE, WIS.
19 d. lapkričio, Winter 

Hall svetainėj, Nr. 412 —6 
St. bus priešmetinis

..S. Reikauskas.

ROCKFORD, ILL.
Apsisaugokite.

Pastaruoju laiku į musų 
miestelį atsilankė tūlas a-

DES MOINES, IOWA.
Puikus” Centralio Komite

to pasielgimas. i
Savo laiku buvo rašyta, 

lė- kad čia tapo išrinkta komi
tetas “Lietuvių Dienoj” au
kas rinkti. Nors komitetas 
energingai darbavosi, bet 
visas darbas nuėjo niekais. 
30 d. spalio majoro sekre
torius pašaukė vietos ko
mitetą ir pranešė, kad majo-

Jeigu norite pęsti pinigus į Rusiją mba j i; B'nitą vokiečiais Lietuvą 
savo gi minėtus ar pažystamiems, arba taupinimui į Rusijos valdiškas 
bankas, siuskite visuomet per BOSAK STATE BANKĄ. Atminkite, 
kad už $33.00 galite nusiyti 100 rubliy, kuriuos taip sunku uždirbu 
Lietuvoje.

Laivakortes parduodame ant visy geriausiai linijy sulyg kompanijos 
prekes. Klauskite informacijų. Patarimus suteikiame dykai.

BANKAS turi didelį lietuvišką skyriy.

BOSAK STATE BANK Į
43 4 Lackawanna Avenue, Scranton, Pa. j

’gontas, rinkdamas užsaky- ’ras neišduoda pavelijimą 1
Rumford, Me. — “Lietu- mus ant drapanų ir imdams d. lapkričio rinkti aukas.

siisi- viu Diena” nepavyko. Pir- rankpinigius. Gavęs pinigus, j Paklausus kame priežastis,
’ -i • • i .. * v V. ....... -1 • ._____ . „ K.o,,!-,, O|.f,n1zinn«o 1/n/l Wll .

gybė kitų reikalų.
LDB. sekretorius

G. K. Budris. mergaičių,

bu
kvitas išdavinėjo paprastas, gauta atsakymas, kad Wil- 
be jokios firmos vardo, ant kės Barre išrinktasis Cent- 
kurių pasirašo Otto Shuks-Lralis Komitetas pranešęs 
to. Musų mieste jis gavo ne- majorui niekam neduoti lei- 

urinko’dimų be Centralio komiteto
°

’“Lietuvių Dienoj” atėjo tik mažai užsakymų ir ....
■pusė ir tai dauguma mažų gerą sumą pinigų, bet da-1paliudijimo. Majoras, nežino 
’mergaičių, nemokančių au-.bar nesigirdi nei to agento, damas lietuvių nolitikns, 
kų rinkti? nei užsakytų drapanų. .Jis atsakė ir mums išduoti. Ką-

PITTSBURGH, PA.
19 d. lapkričio po Nr. 2029' randasi 

Fifth Ave., bus susirinki- iT*’^ 
mas LDLD. 33 kuopos, rra-'riai. 
džia 7 vai. vakare. Kadangi Dienai”, su Tautos 
dėlei tūlų priežasčių du mė- negalima buvo, susitaikyti, 
nešiu neįvyko susirinkimas, [nes jie nenorėjo, kad LŠF.

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBERNIJOSE, 

KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI, f
Per mūsų banką galite pagelbėti savo giminėms b«l patĮata- 

mlems užimtose vietose vokiečiais. Męs turime

Sutartį su Vokie “os Banka
Berline, todėl galime persiųsti pinigus į tas vietas ant sumos 
mugėčiau 800 markių (apie .r25 rubliai).

MOŠŲ BANKAS PO N”nLATINfi VALDŽIOS PRIEŽIŪRA, 
TODĖL TAVO PINIGAI GVARA NTUOT1.

Norėdami gauti daugiau informacijų kreipkitės ypatiška! ar ra
šykite laišką pas

H HM R! KAS C. ZARO, Bankierlut 
Metropolitan Saving Bank Building

No. 1 Th’rd Ave. cor. 7th St., New York City

smaili da vietos komitetas išaiški- 
turi no, kad Amerikoj randasi 

Čia apie 30 metų amžiaus. Kas net trįs fondai ir kad Cen- 
jį perduos į policijos rankas, tralis Komitetas remia kie
tam duosiu du doleriu do
vanų.

C. Maziliauskas, yra. balto veido, 
į nosis, 6 pėdų augščio

Girardville, Pa. —
’ Tautos Fondo ir 

Liet. Šelpimo Fondo sky- 
Artinantis “Lietuvių 

Fondu J. Shirvinsky.
413 Walnut St.

Rockford, Ill.

rikalų fondą, biajoras išda
vė paliudijimą ant 4 d. lap
kričio, tik uždraudė publi- ( 
kai ženklelius sagineti. i

Tuojaus kreptasi j Chica-|
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JUOKŲ
KĄSNELIAI

SURADO KALTININKĄ.
(Pagal A. Averčenką.)
Gatvekaris pilnas žmo

nių. Konduktorius prieina 
prie tūlo žmogelio, paima jį 
už rankoves ir sako:

— Klausyk, tamsta už 
bilietą neužmokėjai!

Kaimynas, greta sėdėda
mas to žmogaus, pašoko, ir 
pradeda šaukti:

— Kad ir konduktorius, 
bet turi būti mandagesniu ir 
netampyti žmogaus už ran
kovės. Tu manai, kad jis ap-

Darbininkas:
— Ne už tavo pinigus pa

sigėriau, tylėk tu, ragana!
Gatvekary kįla triukšmas. 

Moteris visa gerkle šaukia 
kad darbininkas ją ragana 
pavadino. Įeina į gatveka- 
rį policmanas ir pradeda 
savaip elgtis:

— Na, kas čia yra? Tu 
nes

nega-

Antras kaimynas:
— Tu čia jau labai pasi

puošęs! Užsirišai asilišką 
kaklaraikštį ir manai, kad

visaPirmas kaimynas 
gerkle šaukia:

— Ka?! Aš užsirišau asi
liška kaklaraiši? A? Tu, ro- v 4 z
dosi, esi girtas ir pats neži
nai ką kalbi! — (Pasisuka į
kitą pusę ir sako greta sė- i (^ariau 
dinčiai moteriai): — Ka:,A 
tamstai tas viskas išrodo?

rankomis nemosuok, 
nepaukštis ir išlėkti 
lesi!

Moteris:
— Paimkite jį! Jis 

ragana pavadino!...
Darbininkas:
— Mane?! Pertrumpos 

rankos!
Policmanas:
—Tu kodėl taip elgiesi, 

ar nori, kad suareštuočiau?
Darbininkas:
— Aš visai nekaltas, štai 

vytis visą triukšmą sukėlė.

mane

— Aš, aš, nieko blogo ne-

— KiausyK, tamsta, ne
šauk taip, nes mane apkur
tinai !

Antras kaimynas:
— Eikite velniop nuo ma

nęs su savo kurtumu!
Pašoka vytis ir pradeda 

šaukti:
— Tamsta privalai su mo

terims mandagiau apsieiti.
Darbininkas:
— Tu, parše, pirmiau mo

tinos pieną nuo lupų nusi
trink. o jau paskui prie 
žmonių kibk!

Moteris, nenugirdus dar
bininko žodžių, pradeda 
šaukti:

—Kokios motinos? Ar 
tu turi tiesą kiekvieno 
snargliaus mane motina va- 
dkitŪlA?

Vytis, įsikarščiavęs:

cio:
— Tu jaunas vaikinas ir 

triukšmą keli?!
Vytis: — Aš jokio triukš

mo nekėliau, bet ši moteris 
inane snarglium vadino.

Moteris:— O kam tu ma
ne..

Vytis: — Aš už tamstą 
užsistojau, nes šis ponas, 
bešaukdamas, tamtstą ap
kurtino.

Antras kaimynas: — Ir 
kaipgi nešauksi, kad šis po
nas sako, jog aš asilišką 
kaklaraišį užsirišiau!

Pirmas kaimynas: — Aš 
sakiau todėl, kad tamsta 
pavadinai aną žmogų dris
kiumi.

Driskius, truputį susigė-

— Aš... aš... nieku prieš 
tai neturiu ir neprotestuo-

Ar tu nežinai ,kad aš esu 
vyčių kapitonas?!..

K ai minką šaukia:
— Konduktoriau, kon

duktoriau, mane įžeidė!
Antras kaimynas:
— Konduktoriau, kon

duktoriau, išmesk laukan šį Į 
žmogų, nes jis triukšmą ke-’

Pirmas kaimynas:
— Kokių velnių jis prie' 

manęs kimba?! Mat, asilas,’ 
pripažįsta, kad mano drau-

mo-

kad v » UZS1-

Policmanas prieina 
driskiaus ir sako;

—Tai tu čia visą triukš
mu sukėlei?! Laukan iš ga- 
tv ekario!..

Driskius: — Susimylėki
te, jie koliojosi, o mane 
laukan varote... Už ką?., 

t Policmanas pagriebė dris
kių už sprando ir meta lau
kan. Konduktorius šaukia:

— Taip seniai reikėjo pa
daryti! Jis čia visą betvar- 
lkę sukūlė.

Pirmas kaimynas: 
žinot, tamtos, ištikro 
žmogus neišrodo geru...

Antras kaimynas:
— Na, ar aš išsyk nesa

kiau, kad jis driskius? O 
ink visi driskiai pavojingi!.

Moteris: — Toki gali ir 
1 kišenius iškraustyti.

Darbininkas: — Pirmiau 
jam reikėjo paausiai paly-

— Konduktoriau, ši 
tevis mane snarglium 
r. a!

Antras kaimynas:
— Šis- žmogus sake, 

aš asiliška kaklaraišį 
rišau!

Konduktorius:
— Palaukite, nekalbėkite 

visi sykiu, nes aš nieko ne
suprantu !

Pirmas kaimynas:
—Ne aš jį, bet jis mane..

Atleiskite, aš...
Konduktorius:
— Tuojaus išsikraustik į 

iš gatvekario! Čia triukš- l 
niadariams nevieta!

Antras kaimynas:
— Ką?! Aš turiu iš gat

vekario kraustytis? Matai 
koks...

Moteris:
— Sykiu išmeskite ii šį

LIETUVIAI!

LIETUVIAI! A

APTIEKA
SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISU REIKALŲ. LIETUVIŠKA

M
O

> 
Cfj

Telephone Stagg 3020.
Kalbame Lietuviškai, Lenkiška) 
Ir Rusiškai.

keiksus veseli- 
kitokiems poki-

J. R. GAYSON & CO.

AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ IŠ

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

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

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

pinigus ir laiškus per mano Bankų. ‘
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 algai ant kožno pareikalavimo.
Mano bankos yra gvarantuotos, per New Yorko ateitą, užtat jūs 
pinigai užtikrinti.
Parduodu farinas, 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
/-< 1 oi 4 Filin: 155 CLINTON AVE36 Grand Street, maspeth, l. i. n. y.

Borongh »f Brooklyn.

SUČĖDYK PINIGUS 
IR SKAUSMĄ.

AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ?
A DC A Q SENIASIA IR V-j/AlXO/AO GERIAUSIA

I

T)

Draugystėms, Kuopoms ir Kliubamil 
Išdirbu visokiai

KUKARDAS, “BADGES”, GUZIKU3 
IR ŽENKLELIUS

Visokiema piknikams, šermeniniu ir 
t. t. Darau visokius Medalius ir vl- 
■okias

Ant
siunčiu

atspaudas draugystėms, 
kiekvieno pareikalavime prl- 
sampelius.

A. STRUPA8.
Novelty Manufacturer

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

SERGANTIEJI!
FSwawfr yr-itsprx

Ldiv'i
ffiL

rio išmesti.
Vytis: — Labai gaila, kad 

čia nebuvo mano kareiviu! 
'iMes su juomi būtume mo- 
įkėję apsidirbti...

Gatvekaris pradėjo eiti ir 
pasažieriai nurimo.

Diena po dienai, 
užsiimi gydymu 
Persiūta tyki t e sau, 
kiek palinksminau 
jumis gyvenimas 
visokias gy 
lai blogiau

metas po metui 
sergančių žmonių, 
kiek aš išlydžiau, 
gyvenimą. Jeigu 
įkirėjo vartojant 

ir jaučiatės nuo- 
,tuomet, nieko nelauk- 
kites pas gerai supran-

BJ*uriaasla« tfc&tutsas dantį* 
■astabdonaas anti y k. IŠTRAU
KIMAS danties atliekamai be 
mažiausio akausmo. Artistiš
kas “bridge” ir “plate” darbai 
atliekamai nano moderniška
me oflie wž prieinamą kainą.

DR. J. LIEBERMAN
DENTISTAS

408—410 So. 2nd SU

APDRAUDA
(INSURANCE

Biznių visokios rūšies pardavi
mas ir pirkimas.

PATARNAVIMAS VISOSE 
KALBOSE.

Kreipkitės Į>ri«

P. BALTRŪNAS, Menadžeris. 
y5 BANK ST., Room 7

WATERBURY, CONN.

Juozas Garšva
GRABORTUS (Undertaker)

Kepa geriausią-duoną iš 
Cystp r u g i n i p miltų. 
Teipat mes kepami' ge
riausius 
joms ir 
Hams *

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

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

žemiau paminėtas gyduolei galim* 
apturėti per pačtą:
Nuo Reumatizmo ..................... |1.0t
Kraujo Valytojas ...................... l.bl
Vidurių Reguliatorius ................. bth
Trojanka ........... 25c., 50c ir |L0t

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

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan A veriu* 

BROOKLYN, N. Y.

Vt«MM

NEVVARKO
AKUšERKA

Pabaigusi Imperatrica Marij A- 
kušerkų mokyklą Peterburge ir 
Dipliomuota New Jersey 
joj. Turiu puikias pa; 
praktikoje prie gymdirno 
gi gerai apsipažinus su 
rnais 
kai u i 
na v imą.

O. STROLIENft
Jauniškailė

319 Walnut St.,NEWARK,
Telephone: 4085 Market.

3052

valsti- 
ckmea 

taip- 
. . sipto-

visų moteriškų ligų ir rei- 
erant, galite gauti patar-

j.

li1
f

.I <
I

l
J

f Jonas MATHUSf
i i GERIAUSIAS D1D1IAUWAI < 

IR SVARIAUSIAS HALI*. < 
NAS VISAM SO. * 

BOSTONE.
m*'. Ir užkandžiai. Patarnavi- < >
Ilian prielankus. Atsiiankyklta, 
o persi tik rin sit#. V

JONAS MATHUS |
(Lietuvis Savininkas) j

242—344 W. Broadway t
So. Boa ton, Mas». y 

(Dešimts žingsnių nuo Lietuvių | 
Labdarystės Draugijos narna). J

LATDOTUVIV DIREKTORlUS. 
(ŽbalHHmuoju ir laidoja nimiritilv 

ant visokių kapinių.
f’arbamdau Automobilius ir KarU 

as Veselijoms, Krikštynoms ir Uali 
pasivažinėjimams.

Ofisai:
264 FRONT SI

C. Brooklyn, N. I

kad gerai išre- 
skrybėles, marš-

Jei nori, 
dytuin, pirk 
kinius ir visus aprėdalui pai

K. LIUTKŲ.
Apie gerumą tavoro ir Ud- 

s’ngumą kainų, nereikalingi 
girtis. Nesą visi brooklynia- 
čiai gerai žino, kad pigiai ir 
geriau niekur negauni, kaip 
pai

K. LIUTKUS
131 GRAND ST 

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

Jis jums be pinigų patars, ką da
li, kad išgelbėti gyvastį ir paaiš- 1 

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

Dėl gydymo nervų ir lytiškų ligų 
turiu visiems gerai žinomą elektriškų 
aparatą ir X-spinduliai, per kurių

Ne kiekvienas 
aparatus, dėl 
Chemiškas iš- 
Neat įdėliokite 

ant rytojaus bet tuojau ateikite pas 
gerai žinomą:

DR. LEONARD LANDES _
Ofiso va!.: nuo ryto iki 8

va!

s

vakare

Konservatorija22iid Si143

k.
ir

.. . $5.00 
augščiau. 
. ... 50c. 
. .. $1.00

matyt kiaurai kūne, 
daktaras turi tokius 
to, kad labai brangs 
t y J inč j i m a s ši a pu :u e.

(

4

VISIŠKAI
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pamok iii imu.

Nuo
Nuo
Nuo
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i » -
Tel. 885 Greenpolnt.

i ir ša- 
priklos 

Musu knyga už dykąis kaštais. «H igu nori 
vvru—stipras, resnas, bliprunią n*

_ 1 - - - T-------- . ■ -

•Ii yra krautovė žinios ir t

«S«A. GALIMA UlSntAAYTI “LAISVŲ

L44 N. M h St., 
Brooklyn, N. Y. 
Tel. 2320 Greenpoint

Telephone 7867 Mali

LIETUVIŠKA 
MUZIKOS

TEISINGIAUSIA ir GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

Ifg
149 EAST 22 ST,M.Y,

D E NT 1ST AS
Gvarantuota ant 20 metų

Uždėjimas kepuraitės 22
Užplombavimas 50 c.

Išvalymas ................. . .
Nžplombavimas auksu .

Skaudantį dantį duok ištraukti 
ryte, o vakare apžiūrėt.

Sanitary Dental Parlor 
307 Bedford Ave. Tarpe 2-roa ir 

1-inos gatvių. 
BROOKLYN, N. Y.

Kalbame lietuviškai.

:s£aitt (i

Tekphoae Yxrds 551 or lUS

™rachSFa APTIEKA
................ '

rtžklkoinc; ksogeriaMsian •v^litvss. Bn didel« atydn iiigrilttawi 
irrrcipxuii kaip Awterikoi, taip ir Earopoa liaktarų P*tarl«c«r pa? 
taObva MKG'ikiam dykai.

Savin’akai ii PrevIaoriaM
F. A. JOZAPAITIS

mt HO. HAL8TED STREET, CHICAGO,
Telephone Drover 7781.

395 Broadway 
So. Boston, Mass.
Atdarė mokslo metus 
mokina dainavimo, kompo
zicijos ir visų klasiškų in
strumentų. LYkorporuota 
1915 n:, ir duoda baigusiem 
mokslą paliudijimus.

Direktorius
M. PETRAUSKAS.

Telephone 595 Greenpoint.
Daktaras J. MISEV1ČE

Specialistas širdies ir 
Plaučių ligų.

8—10 ryte
12—2 po plet 
6—8 vakare.

270 BERRY STREET
BROOKLYN, N. Y.

Sutaisau receptui su didžiausia 
atyda, nežiūrint, ar tie receptai 
Lietuvos '.r Amerikos daktarų. 
Tai vienatinė lietuviška aptieks 
Bostone Ir Massachusetts valstijoj. 
Gyduolių galit gaut, kokios tik pa- 
;au!y yra vartojamos. Galit rei
kalaut per laiškus, o ai prisiusią 
per expresą.

K. SIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkas

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

Tel. So. Boston 21014 ir 2101$.
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turi i'ii’.i ik niauti ntnu 
(u Stebuklingų Knygų.

ei los—visi tie 
vyrai turi pareikalauti vienų iš tų 
didžios vertybes medikališkų knygų.

Sifnisų Užnuodijimų Kraujo, 
Triperių, Pulavitnų, Nusilpnėjimų Gy
vybės. Užkrečiamais Lig?is. Lytiškai 
šlapinamais Organais. Dusulių. Nr-gnio- 
nuiiavinni Viduriu, Prietvarką, Sl.',.o- 
nns. Hemoroidais, Reumatizmų, Pilvo, 
Jaknu. Pūsles ir Inkštu Ligoines?

ma

Gerai gyvena.
— Tamsta esi laiminga, 

nes turi gerą vyrą ir, man 
lodosi, sutikime gyvenate?

— Ačiū dievui, nuo to lai- 
darbininką, nes ir jis triuk- ko, kaip jis pabėgo su Ma
šiną kelia, matomai gir- re, dar nei sykį nesusipešė- 
tas. . e- 'x .; me- ■

A. SHRUPSKISENIAUSIA UŽEIGOS 
VIETA PAS

Pas mus galite gauti ska
niausio alauš, puikios degti
nės ir skanaus vyno. Pa
tarnavimas puikiausias, at
eikite, o persitikrinsite.

61 S. 2nd St.,
BROOKLYN, N. 7.

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA
JOSEPH LIPMAN, M. I).

. Specijalistas moterų ligų
31 I E. 50th St., New York, N. Y.

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

Nedaliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs išti

riame ir pasakome visas ligas ir pa- 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusiems li
goniams parūpiname vietą, kol gydo
si. Reikalui esant kreipkitės mes 
apžiūrėsime ir duosime prietelišką ro
dą. Patarnavimas visai pigus. Neuž
mirškite mano antrašo.

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

Kalbame lietuviškai.

po 
vakare;

cncrgit.iškas vyras, 
ta knyga parodys 
kelią.

Adresas

Miestus

udotis jos patarimų ir 
a tikrai tokius daiktus, kairus kožnas 
i'vi’.ivs ir vedęs, sergąs ir sveikas, turi 

žinoti. Atmink, jog ta knyga yra absoliutiškai už dyką, užmokam pačtą. Ant kon- 
vertos niera. paduotas meilikališkas vardas. Nieks ne gali žinoti kas ten yja, tik jius. 
Paduok sava vardą, pavardę ir adresą aiškei, atkirpk ir siusk tą Uz Dyką Kuponą.

Siusk Tą Už Dyką Knyaos Kuponą Šiandien.
KKMMNBMBH f 1X11 .US MtlNl •■■■MMMMMMMaMMHMI •*!■■■■■■■••■■■

DR. J. RUSSEL PRICE CO., L.203 Madison A Clinton Sts., Chicago, III.
Godotinasai:—Aš esu užinteresuotas jūsų Už Dyką Knygos Pasiulynimui ir norėčiau 

gauti vieną iš tų knygų, uinu laiku.
Vardas ir pavarde..............................................

Stejtas
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LAISVĖ

CLEVELAND, OHIO
Per parengtas prakalbas 

“Laisvės” drg. surinkta au
kų kun. Mockaus bylos ve
dimui su fanatikais.

Aukavo: R. Krišiunas — 
$5.00; T. Spūdis, A Ivanavi- 
čienė, M. Senkuvienė, 
Kislys,' A. Fridrikienė, 
Senkus, S. Zalcckas, A. 
Naųnčikas, Z. Burba, 
Bendžius, J Mickunaitis, 
Nainkelis, J Tamošiūnas?

vi rrn 111 *• o f f <» i y i ! / V* M ?
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LIETUVIŠKA APTIEKA.
Šiuomi pranešame, kad gavome daugybę daiktų, reikalingų tiaw 

sezonui. Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiekų, galim* 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi šito
kių vaistų: 1) MIXTURAS, labai geras nuo kosulio vaikams ir dide
liems, bonka 25c. ORRAPH’AS, Linimentas dėl reumatizmo. Bon- 
ka 25 ir 50c. 3) Tikra lietuviška TREJANKA, baksas 25 Ir 50c. 
ŽUVIES TAUKAI, reikalingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 5) {VAI
RUS VAISTAI DĖL ATAUGINIMO PLAUKŲ ir TONIC’AS. 6) 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonos, perfumo* Ir 
visokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas dėl vi
durių. Bonka 50c. Kraujo Valytojas — bonka $1.00. Mūsų 
se kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame 
kyti. Visas persiunlrno lėšas apmokame męs. Siunčiant 
galima siųsti pinigais arba ttampomis.

I. SHAPIRO, Lietuviškna Aptiekoriua 
41® So, 2nd Street, kampas Union Av*

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

nptiek*- 
atuilan- 
lalžkus,

«•***/■»*«> »v

šis ir K. Lohikis — po S 
J. Petronis i * J. Si.rnio: 
po 75 c.; A. Navikai t is, 
Janukaitis, P rask ev i ‘ 
Skader, J. Katkauskas, 
Pavilavičius, D. Čipas, 
Klimka, V. Ledas, 1

R/lokslo Nereikia Jieškoti
kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglų kalbų, aritmetiką &■ 

Sėtuvių kalbos gramatikų savo namuose liuosame laike. iVisi išniokoti 
Nurodymai ir knyga DYKAI. įdėk stempą Adfijsas',ičienė, J

<as, ,L' M
D. i lietuviu Korcspondencijiiie Mokykla. 1327 H„RobevSLChtea^

APTIEKA,
Gyduolės teisingos, patarnavlm*- 

draugiškas ir kuoman agiausia#. Gj 
duo'es galima gauti per pačtą ir y pa 
tifikai,kokios tik pasaulyj vartojamo* 
Ypatingai užlaikau puikiai sekančia* 
gyduoles:

Nuo
Nuo kojų prakaitavimo
Nuo
Nuo

Reumatizmo .. 11.011 
. 50c

75e. 
•din- 

$1.09 
fl.Oii

ant 
. 25c.

perša’imo milteliai 
pleiskanų ir plaukų

kimo ...........................
Del staugimo plaukų ...
Nuo vištakių (užtrynirno

kojų ............................
Tikra lietuviška trojankn 25 50c.lr$.

Taip-pat visokių vaistų dėl viaok.ii, 
lytiškų ligų kaip dėl vyrų, taip ir d® 
moterų. Visokius patarimus duosis 
dykai. Klausianti per laiškus, tepri 
siunčia tik krasos ženklelį atsakymui

Receptus sutaisau teisingai ir si 
didžiausiu atsargumu. Taigi, liet* 
viai, visados kreipkitės pas mana, • 
būsite užganėdinti.

FEL. KUDIRKA.
Lietuvis Aptiekoriua ir Savininke.*

64 Grand St, Brooklyn,N.I

DRAUGIJOS, KinilOS TURI “LAISVĘ” 
SAVO ORGANU.

A. P. L. A. DR-JOS CENTRO VAL
DYBOS IR K U »*(J SEKRETO

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas J. M. Maskeliūną* 

2025 Colwell St., Pittsburgh, Pa. 
Pirmininko page.lbininkas J. A. Rūkas

.’<<>15 Stayton St., N. S. Pitts’ ‘irgh.I’a.
Mažiukna 
Pittsburgh, P . 
Varaš’n,
P’t.tsburgh, Pa. 
Komisija:

iili M a St., N.S 
Centro Iždininkts K.
12 & Carson Sts.,S.S.

Turtų Kontroles
Urlakia,

3)3 Sixth St.,
Urnežie, 1429 Reedsdals St., 

i N. S. PittBburgh, 
Markūnas,

2120 Forben St., Pittsburgh, 
Kuopų sekretorių adresui;

1 kuopos — J. I. Alexia,
P. O. Box 344 North Diamond

Pittsburgh,
2 kuopos P. Francikevičiua, 

222 Sagamore St., Esplein,
Pittsburgh,

W.

w

8

4

b

118,kuopos, J. Galginae, P. O. Box
Laupurex,

Kuopos 1g. Rasinskis,
20b Soho Si., Pittsburgh, 

kuopos, J. Kvelkauskas,
1'. O. Box 292, Cuddy, 

kuopos, A. Žvirblis,
2228 Forbes St., Pittsburgh, i’a. 

kuopos, A.
2123 Wrights 
W kuopus, K.

Pa.

Pa.

Charleroi, Pa.

Pa.

P*.

Sta.
P*.

Pa.

i‘alučio, *
bt., S. 8. Pittsburgh,Pa. 
biasinskas,
Box 283, Arnold, Pa.

10 kuopos, V. S. Rjukas,,
713 M c Kum Ave., Donora, Pa.

H

Vice-pirmlninkas B. Vosylius, 
535 Island 

Protokolų r'itininkaa O. UžbalIdM, 
622 Hulin lt 

Finansų raštininkas P. G. Aleksy***, 
1516—14th A** 

Iždininkas S. Buzinskis,
719 Llnc*l* At* 

Kasos globėjai:
A. Kunca, 829 island Ava.
P. Kazokevičius, 1530 West Si. 
Maršalka P. Vaitkus, 415 Wall Si. 

Organo prižiūrėtojas:
A. Kelly, J032 Loomis St.

Subirinkimai atsibūna pirmą n*4Bk 
dienį kiekvieno mėnesio, 1010 •* 
Main St., 2 vai. po pietų.

81.

riukštiene, F.

b t.

st
89

peika, Ramulis, 
nė, P. Zubinas, J. Patkus, A. 
Tunčiauskionū, K. Mikala-
vičienė, J. Bagdonas 
MišČenka — po 50 c 
siliauskas ir V. Bacis — po 
30 c.; J. Burokas — 27 c.; 
H. Pratkionis, Muraška, J. 
Balis, A. Fridrikiutę, N. 
Dereškevičienė, K. Mar-

siulevičia, T. Bružas, J. Da- 
vidaitis, V. Petrauskas,, M. 
SmulkšČiutė, P. Baika, M 
Januškienė, A. Navikienė 
Kirvelaitienė, J. Sužinskas 
B. Stumbris, A. Samulis, O 
Suliuliauskienė, A. Stravin
skas, S. Vilčinskas, K. Grei- i 
bus, F Muškevičius, P. Dir-i 
da, K. Surduokas, A. Jasiu- 
nas, P Kaišau, K. Plaušu, K. 
Margis, B. Žiulioniene, U. 
Strineikienė, A. Kazlauskas, 
A. Katkauskas, J. Raižys, 
J. Seimanas, P. Gricius, V. 
Miler ir J. Žiburienė — po 
25c. Smulkiu $6.13. Persiun
timas 24 c. Pasiųsta $52.26.

D. Petrauskas.

Nuo red. — čekis ant 
$52.26 gautas ir pasiųstas 
Pruselaičiui i Waterbury, 
Conn.

Max Eastman, The Mas
ses redaktorius, sako, kad 
jisai balsavęs už Allan Ben- 
sona, o ne už Wilsoną.

Jisai tik tūlame inter
view pagyrė Wiisona, kad 
jisai stengiasi organizuoti 
pasaulio nacijas apsisaugo
jimui nuo karės.

Taigi, šnekos būk East
man perėjo prie demokra
tų, vistik pasirodo esą be di
delio pamato.

WASSON, ILL.
Kovo 5, 1916, Per krikš

tynas pas R. nušneką, už
manius Juozui Jukenevičiui 
kiek paaukuoti lietuviams 
nukentėjusioms nuo karės. 
Aukavo šie draugai:

Jonas šeštokas $1.00; Jur
gis Jekubauskis, $1.00; Juo
zas Jukenevičius $1.00; Jo
kūbas Adomaitis $1.00; F. j 
K. Eidukaitis 50c.; Juozas I 
Čebatorius 50 c.; Roman 
Pusnckas, 50c.; Anna Juke- 
nevičienė, 50 c.; Julius 
Šiaulis 25 c.; Petras Petro- 
kas 25 c.; Geo Spinkus 10 c.; 
Viso labo $6.60. Pinigai ski
riami LŠF.
Gerbiami aukuotojai ir vi
suomene teiksitės man 
leisti už taip ilgą 
siuntimą
Priežastis tame, kad buvo 
užsimetęs aukuotojų vardų 
surašąs ir ilgai negalėjau jo 
surasti.

at- 
nepri- 

pinigų į vietą.

limokę* ta» lekcijas jau mokėsi |

Kalbėti Ir Rašyti Angliškai j
Jei netiki šitam pranešimui, tai perskaityk 
Y>irmą lekciją, o persitikrinsi ar tefsybt. 
Prisupki 10 centų, o tuojaus gausi lekciją

UŪSTELLO CORRESPONDENCE SCHOOL. 
MONTELLO. MASS.

turėk: muziką savo namuose 
Pilni namai linksmybės iš vieno gramafono. NUSIPIRKIT SAU VIENĄ. 
Duodame ant. išmokesčio. Turi dolerį ir gali būti savininku gramafono

.. . .y

ivr.tu

Naujausio išradimo varganas, 
ilų vargonų galima neštis ant balių,

išrodo kaip baksas. Šitų vargonų gali - 
tna sulankstyti, kad neužimtų daug vie
tos kada negrajini. Kaina 3 oktavų 
$30.00, 4 oktavų $35.00, 5]oktavų $40. 
50, G oktavų “>0. Reikalaukit ka 
talogo su visomis kitomis mašinomis.

------ hL_J

No. 85. Columbia Grafonola, 
tai čionai ant paveiksluko 
kordai sudedami pagal

kurį ma- 
re- 

numerius, 
taip kad paspaudus guziką au
tomatiškai ištstumia rekordą. 
Padarytas iš raudonmedžio (ma
hogany), brangaus išdarbio, aug
ščio 42 coliai, 19X21. Galima 
sudėt 45 rekordai.

Kaina ................... $85.00

No. 25. Columbia Grafonola. Pąda- 
rlyas iš rauodnmedžio, puikiai 
išdabintas. Didumo 15AX15L

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

i IS' •

IMijSfSS

Įsitėmykit! Galima įgyt labai gerą 
grafofoną ru 12 dainų tik už $15.00. 
už kurį turėtum mokėt 25 dol. Parduo
dam > taip,pigiai todėl, kad geriau pasi
garsinus.

Reikalaukit katalogo.

Toklo pat išdarbio kaip 
didžio ir pločio, 

sunumeravimo rekordų

No.75
85 
be 
automatiško išmetimo.

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

num. 
tiktai 

ir

tn PI

Lietuviški rekordai įvairių šokui ir 
dainų. (Kaip matote ant paveikslėlio 
— klumpakojis).
E 2397) Klumpakojis

) Kokietka Polka ir klumpa
kojis.

E 2360. Varpelis. Valcas Dr. Kudirka.
” Mano mielas. Polka.

Armonikų duetas.
E 2581. Gražioji. Po’ka.

Pavasario rytas. Valcaa.
E 2582. Kalnų augštumas. Valcas.

” Kariškas maršas.
E 2706. Žemaičių Polka.

Gudri. Mazurka.

Ir daugybė kitokių lietuviškų, 
siškų, lenkiškii rekordų.

No. 60 H.
rytas
kaip kabinot taip ir triuba.

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

Columbia Grafonola. Pada
is auks-aržuolo medžio,

Pa- 
ar- 

Didia
No. 50. Columbia Grafonola. 

rinktinio raudonmedžio ir 
žuolo puikiai šlipuotas. 
21 iXI8i ir 13 col. augščio.

Kaina ..................  $50*00

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

Kaina ..................  $25.00
No. 4. Improved Roy .1. Veik toks 

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

Kaina .................. $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 kokį 
nors muzikališkų instrumen tų, kreipkitės pas mane.

Į pipnrC 103 Grand Street, Brooklyn, N. Y 
kJIIVIzIjdJ y TEL. 4659 GREENPOINT

LAISVĖS SŪNŲ DRAUGYSTĖ, 
MAUANOY CITY, PA.

Valdybos adresai!
Pirmininkai W. žemaitis

312 E. Cente*
Pirmininko pagelbininkas P. išėda, 

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

1025 E. Pine
Finansų raštiniu. P. Petčiulis, 

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

Tenth St., J. Baukua, 1121 E. M*- 
hanoy Ave., W. Simniškia, 1227 E. 
Mahanoy Avė.

Maršalka W. Svlntlckai,
515 W. Pin*

Susirinkimai atgibūna paskutinį 
nedelį kiekvieno mėnesio 7 vai.
kar* Juozo Margelio svetainėj, 60 N.

t Main St., Mahanoy City, Pa.

81. 
pa-

I LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTE, WAUKEGAN, ILL.

Valdybom vardai ir adresai:
Pirm minkąs .1. Bastis,
1330 So. Sheridan Rd., Waukegan,! 11. 
Pirm, pagelbininkas M. Ambraziunas.

1421 Lincoln St., Waukegan, I“. 
Protokolų Sekretorius St. Deikua, 

j 721 Cummings Ave., Waukegan, 
I Fin. Sekretorius J. Vaiėis,

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

j 166—10th St., North Chicago,
■ Kasos Globėjai: M. Reklg,
i 1329 N. Jackson St., North Chicago, 
į Ill.

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

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

Pagelbininkas J. Werdauski*.
Susirinkimai ^tsibūna kaa 

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

III.

III.

III.

Iii.

ui.
m

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DR-STĖS VIRŠININKŲ ADRESAI. 

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

108 Inslce Place,
Nutarimų raštininkas: S. Morkls, 

79 Bond Street,
Turtų rast. P. Kardokae, 

220 Court St.
Iždininkas: J. Yužapaitia, 

234 Clark PI.
Iždo globėjai: E. Makutienienė, 

149 Clark PI.
” D. Grigutis,

122 Pine st.
Maršalka B. Budrius

240 Second St.
Draugai ir drauges, 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- 

i gavome. Taigi meldžiu tuojaus duo
ti atsakymą.

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

Pirmininkas D. Petrauskas,
1600 Orga* At*.

Vio« -pirreiniakas T. Rimkus,
1830 Russell BĮ 

Nutarimų raštin'.nkas K. Petrikoals, 
1527 E. SSrd Si 

Finansų raštininkas A. BaniaHa,
1830 E. nti Si 

Iždininkai T. Neura,
2202 Hamilton At* 

Kanos globėjau V. Ivanauskiūtė,
1452 E. «3rd Sk 

Dainų repeticijos aisibūna kiekrl*- 
ną seredą nuo 7:30 vai. vakar* a*< 
Star svetainės, 2041 Hamilton At*.

Mėnesiniai susirinkimai atalbl»a 
kas trečią pėtnyčią kiekvieno mėneal* 
nuo 7:30 vai. vakane ant Star sr*> 
taines, 2041 Hamilton Ava.

Knygynas, saldumynų kr**t*Tt, 
2047 Hamilton Ave.

Knygos išduodamos sk altyt«j**s« 
ant 7:30 vai. vakare.

Knygius K. Luobikis, 2364 E. Si, 
Jos Mcnčinskas, 

7214 Hacker avė.
Nutarimų rast. H. P. Pratkionla, 
1527 E. 23rd st. Cleveland, Ohi*«

DRAUGIJA SŪNŲ IR DUKTKBŲ, 
MELROSE PARK, ILL.

Pirmininkas R. Jankauskas,
P. O. Box 749, Melrosu Park, Iii 

Pagelbininkas D. Rimša,'
P. O. Box 849, Melreks Purk, IK, 

Protokolų raštln. Alei. M«rk*a, 
4»O7—22nd Av*w M*lr*a* Far*. KR.

B«x IM
Fin. raštln. W. Etramilla,

1814 8*. M)th Ava., Ck«ra, Ilk 
iždininkas F. Lapinski,

P. O. Box 110f, MeiresaAB 
P. 0. Box 1109, Melros* Park, I1L. 
Iždo globėjai: W. Janėnas Box 671 te 
J. Snarskis, P. O. Box 761, M*lr*st 
Park, Ill.

Maršalka: A Plėštis, P. O. B*> 
676, Melrose Park, Ill.

Susirinkimai ■ atsibūna kas tr*Mt 
savaitę kiekvieno mėnesio Frank a*4 
James svetainėj, 23-čia Av*. Ir L*kr 
gatvė, apie 1 vai. po pietų.

LIETUVIŲ BROLIŲ DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI. 

RACINE, WIS.
Pirmininkas J Vasilaitie,

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

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

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

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

931 Walnut St.,
LBD. laiko savo susirinkimui

trečią nedėldienį kiekvieno mėnesio. 
Winter Hal1, 412 6th St., Raci
ne. Wia.

LIETUVIŲ PASELPINfiS DR-BTBt 
“LAISVĖS”, EASTON, PA, 
VIRŠININKŲ ADRESAI:

Prezidentas L. Bačkis,
668 Northampton St., East**, F* 

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

Protokolų raštininkas ir organ*
žiūrėtojas Alex Vituris,

223 So. Maple st. Easton, P*.
Finansų rašt. Mar. Urba,

606 Northampton St., East**, F* 
K«ts.erius J. Jankauskas,

1820 Fairow Ave.., Eas^n F* 
Kasos g’obėjai:

A. Bigx, 1021 Elm St., East**, F* 
A Meškauskas, 1222 Pin* KA,

East**, F*.
Maršalka J. Garnls,

634 Ferry St., Eats**, F».
Susirinkimai atsibūna kas *m 

pėtnyčią kiekvieno mėnesio anglą •» 
cialistų ruime po No. 439 North*m>- 
ton St., Easton, Pa.

kas

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

Pirmininkas D. Petrauskas, 
1600 Oregon avė. , 

Vice pirm, T. Rimkus, 
1062 Ansel Rd.

Nutarimu rast. H. P. Pratkionis, 
1527 E. 33rd St., 

Fin. rast. Antanas Danelis, 
1447 E. 25th !’tr.

Ižd. T. Neura,
2202 Hamilton avė.

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

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

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

3570 E. 72nd St r.

kiek- 
ant

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

Centru valdyba:
Pirmininkas J. Jakimavičiui,

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

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

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

384—29th St., Brooklyn, 
Trustisal: M. Liberia; 121 

t St.
< Roebling St., B’klyn, N. Y.

Kuopų Sekretorių adresai:
J. Purenąs, 292 Manhattan 

Kaiopoi Brooklyn*—V. Vltkevlčia,
29 Hudson Av*.. Brooklyn, N„ Y.

LAISVĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTE 
COLLINSVILLE. ILL., VALDYBA.

Pirmininkas J. čebenauskas
420 So. Chestnut St,

CoUinsvIIl*, IR 
Pirm, pagelblninkaa P. Papeik*, 
424 So. Chestnut St., Collinsville, IK. 
Nutarimų raštininkas A. Dzidotlk**, 

858 E, Wickliff Av*.,
CoUinsvIIl*, II* 

Fin. Raštininkas F. Skamarak**,
416 Wickliff Ave., CollinavUl*, Hf, 

Iždininkas J. Willimat /
837 Central Ave., ColUnsTlll*, lb 

Susirinkimai būna kiekvieno mtea 
Mo 1-mą ir 8-čią nedėldienį, l-«aą t* 
landą po pietų, Sallel salėj, k*saą*z 
E. Main ir N. Morrison Av*. C*lli*» 
ville, Illinois.

LIET. ŠVIESOS DRAUGY8TB • 
ANSONIA, CONN., VIRM- 

NINKU ADRESAI.
Pirmininkas A. Mureik*,

118 Liberty St., Anson.!*, (kum, 
Vfc«-plrmininkas J. Mockaitis,

P. O. Box 128, Ansonia, 
Nutarimų raštln. B. Tiškevič.l**,

P. O. Box 176, Ansonisų C*s<\ 
Finansų raštininkas P. R*r*lils,

161 N. Main 8t.. Ans**!a, C**»» 
Iždininkas J. Valaitis,

11 Oak St., Ane**!*, C**.-. 
Knygius O. Radzevičiūtė.
i 264 N. State St., Ansonia, C***. 
Knygiam, pagelbininkas A. Yakity*

108 Liberty St., Ansonia, C*«*. 
Knygiaus raštininkas P. Labanaaak**

491 Main St, Anconla, Css*

N. Y.

Grand
B’klyn, N. Y., A. Sirgedaa, IM

AMALGAMATED CLOTHIN®
WORKERS of A. PR A ŠERIŲ
J8 SKYRIAUS KOMITETABi

Pinaininkas A. Mačaitia,
109 Grand St, Brooklyn N. • 

Protokolų raštln. J. A Bekampis,
188 Rooblng St, Brooklyn, N. B 

Finansų raštininkas VI. Jl*či*a, .
67 Stagg St., Brooklyn, w. W 

liiflKlnkas K*ii*>!*r*s šinskna,
SB* LnHannv- W* . Rr**Hv*. W.W

LIET. SŪNŲ IR ERŲ DBA C
GYSTft. ROCKFORD. ILU
VIRŠININKŲ ADRESAI*

Pirmininkas F. Raškevlčds, 
1012 So. Mala ai

garsinkites 
“Laisvėje”.

o



I

JAPONIJA DARO BIZNĮ.
Karei kilus, Japonija 

nonrinališkai (iš vįrdo) jo
je dalyvauja. Ši karė jai vir
to didžiausių pelnų šaltiniu.

Rugpjličio mėnesį vienon 
tik Rusijon Japonija išgabe
no tavorų ųž $5.343.600. Ja
ponija, povaliai, įgyja pre
kybinių ryšių ir su pietų A- 
merika 191G metais, iki 1 
rugsėjo, Japonija išgabeno 
pietų Amerikon tavorų už

laisve

vember, 2 vai. po pietų, Tair 
tiškameName, 101 Grand st. 
Brūkly n, N. Y. Malonėkite 
visi 
bus

nariai susirinkti, nes 
daug svarbių reikalų.

Sekrt. A. Kubilius.

Ivevkalūftga m ergiaa: arba našlė dirb
ti mažoj algomų daiktų krautu- 

’ vėj (groeer. nėj)* Darbas ant visa
doe, gera mokestis. Turi sukalbėti 

• angliškai U dpgi ir nors kiek mo
kėti skaityti . (leistina, kad galėtų 
įnešti kiek .ninign dėl užtikrinimo 
(bond/. Atsi šaukit laišku šiuo ad- 

dresu: A. K • 183 Roebling Str.,
Brooklyn, N.' Y. 90-92.

19
PRANEŠIMAI.
I. laukričio, Rand

i Reikalauja m pi įgelbininkų. Aš noriu 
prade!, savo h iznį kiekvienam mies- 
t ?, kuj-is geri ii apsimoka visiems. 
Norinti gėrėsi Jo užsiėmimo kreip
kitės dabar, ’i /. B. Debes, 26 West 
St., Hartford, Conn.. 90-92

V. VAIVADAS 
SPORTING CAFB 

Puikiausia ir švariausia*

KANCFER1TO

o

kad DAUNUkOS a pliekoje 
yra didžiausias pasirinkimas

(GRAŽI DOVANA.
Mylintiems muziką ir dainas surin

ktos (Gaidoa) notos ant visokių in- 
strumentų 8 lekcijos be mokytojo J ie- 
tuviškoj kalboj išsimokinimas. Kny- < 
ga $1.50 ant trumpo laiko kožnam, ' 
kuris pirks, parduodu už 31. ir viena I 
knyga dovanų; pasakykit ir savo j, 
draugams. Pinigus siųsdami adresui Į 
kite:

G. A. BARONAS.
P. O. G. D. McKees Rocks

JOKŪBAS TREJOS DEVYNERIOS
CAFBdos reguliariškos

> 1

.mo

par •

I

TeMYKITE 1 TeMYIQTF

bus
VWMNVfWOMRMVMM

m11h

7)

Si

■fa

» o 
0

t Vk.r.-'

-r »».*»-w

2 florų, 
s ir

Užeikit ir persitikrinkite
442 Grand St., 

BROOKLYN, N. Y. • 
Telephone Stagg 358*k

B. A. ZINIS.
Real Estate and Insurance Agent 

Butkaus graboriaus name, 
'i>l Bedford Ave,, Brooklyn, N. Y.

dame,
Da

up; y ji?

ak- 
alsi! junk y-

nanias ant
7 kambariais ir su 

ant kožno fioro. Randa neša 
įmokė*.:! reikia $400. kaina

Paknl*- 
ringux pri
imam k«- 
riogralteu- 
elul k- *rt~ 

madas* 
teginei 

rodą.
TEISINGIAUSIA UŽEIGA 
25» WYTHE AVE., kamp. Nurtk i# 

BROOKLYN, N. Y. 
Telephuna Greenpoint 5311.

„ ; Mamas.;
2 šeimynų su 11 ■ 

i visais Į 
metams I 
kaina-- !

Daiyvaus I.SS. <>4 k)>. choro nariai 
<Š V\ alerbury, Conn, sukis labai gra
žų, .lavyzdingą 2-.ių aktų v 

“V'.y ro Ji ekkojimas”.
Apart lošimo bus gražių

■muzikos ir kitokių pamarginimų. 
bar, kada Anosnijoj nėra lokių 
mergų, tad šis surengimas tikra::

triūsą, kad iš 
šitos įstaigos 
būtų užganė-

bet tūks tanėiai žmoniųvM’akių klest].

Darome visokius raštus ir pardavimo o IT *

V

PARSIDUODA grrjs pečius visai 
pigia’. Kreipki'lės oas Kulikauską 
į gro^ernę, kai npas Berry St. ir 
Soul h. 1-rnos j] atvės. Brooklyn, N.
<. (92 93)

Pirmus Lietuviškas

RESTAURANTAS

šimtai kostumierių iš visų kra
štų ir tautu, išmokydami $1.00 ar 

$2.00 j savaitę, pasilieka tikrais savi
ninkais geriausių daiktų.

k**Mw-~*^’įfi.,’rT'. t .T*’'’■“•*•‘y"’Y-

’ iii

Rengia Liet, šviesos Dr-.ia A. At
siims 19 d. Lapkričio, Nov., 1916. 
Germania Hall. Maple Str. Ansonia, 
Conn. įžanga 25 c. ypn.tni. Pradžia 
7 vai. vakare.

Išpildymo dalyvauja gabiausi 
t or i ai m ė g”;.i ai.. K vi eč i am e 
.■ kuoskai i liuu (ausiai

ftoin\tr.'tas.

Europa ir Karo.

|i;ll<

Utfl

Rengėjai

PAJIESKOJIMAI

Lietuvių Apšvietos Brau
M

Pajieškau pusbrolio Juozo Tankelia- 
vičiaus, pirmiau gyveno Du Bois, 
Pa. Turiu labai svarbų reikalų. 
F Tankclevičius, Shaft Nr. 1, Du 
Bois, Pa.

drau gas B uch a r i n a s,

1913 m. išvažiavo į Ro- 
N. Y. Malonės jis pats at- 
arba kas žino pranešti. A. 
336 Monmouth Str. Jersey 

92-94.

chi- 
nais. Padėkim bėgyje tik de
šimties dienų, rugsėjo mėne
sį. Japonija išbageno Chini- 
ioi

nai
šia

tavorų už $2.146.000.

m Kaišu pasibudavojo 
du laivu susinėsimam?

įsigijo jau 10 puikių laivų.
Japonijos kapitalizmui au-

VIETINES ŽINIOS

ceuni įvyksta
“Laisvės” bendrovės kon
certas. Dalyvauja tokios 

spėkos, kaip M. Zazulak,
Julia Herman, balalaikų 
orkestrą, 
Petrovui
“Aido” choras ir tt.
koncertui šokiai. Tikietų 
kainos 50 ir 25 c. Jau da
bar galite gauti.
Aplinkinių miestų drau
gai užsisakykite tikietų iš 
anksto.

Visi bukite tame mil
žiniškame “Laisvės” ben
drovės koncerte.
Pradžia 3 vai. po pietų.

smuikininkai,
Po

džia 10 vai. ryte. Geistina, 
kad vietos ir apielinkių 
draugai skaitlingai lankytų
si ant lekcijų, nes tuomet

ir giliau susipažinti su so
cializmo mokslu.

(alinės nori 
pramokti lietuviškai rašyti- 
malouėkite atsilankyti. T’ra-

kalba

Buch a finas

, r 
ne-

PARSTDI OI) .\ SALIITNAS,
Biznis eini gerąjį, p.arsidiiMla
29 iki *’5 bačkų i tinus j savaitę, pigi 

Fife žagti
- turiu Litą biznį. Vieta ap

siuva*?., ir

randa.
davinį o-
gyventa lietuviais, lenkais
rusais. Kliiirtk:

G. K INTER
23 Adam.- SL New irk, J.

Lite ra t li
ros Draugijos kuopos Cent-

I’ARSIDUODA puikiausia lietu^išlcv 
karčema Brooklyno, puiki bizniavo 
vieta, gerai id i ik tas biznis, i<’arbi 
priežastis dėl pardavime.' Informa
cijas gausit “Lakiroję” 183 Roe
bling st. Brooklyn, N.

90-93.

EXTRA!
Kas pirma ateis, tas ia:m 
Parsiduoda puikus naujas 

ant dviejų florų, 1 
kambariu - maud>mėn« ir 5 
Įtaisymais, ramios atneša 
8,?.72.<HI., puvkot reikia $50<X 
$2500.00.

Puikus ifiiirinii- 
2 šeimynom, su 
tolintais 
$216.00, 
$1900.00.

ral Brooklyne prisirašė dar! T:u^‘ Puiku
.. . . ’ irylių, 4 kainus4 nauji nariai. Dabar kuopa 

tori 22 nariu.

DIDELIS KONCERTAS!
Newark, N. J.

PERSKAITYK!
Kiekv’enwo na& 
jas skaitytoj** 
kuris u™iT*iy. 
pas ma*’» “Lain 
vę’? ant metų i 

už.'* i mokus $2.50 
ta. gauo J»ya»w 
knygų
I dolerio urbk 
"Kardą” ant no li
tų. Sentų akai 
tytojas, karia at
naujins, gau» 

j kujgų uz oOc. Kas iš neskaitančių 
Į dar prisius už "Keleivį” $1.u0, gau» 
į knyg;ų už 50c., sf.nas skaitytojas 

gaus knygų už 25c. Kas piisiije 
"Kovą” $2.00, gauti knygų už 75c.; 
kas prisiųo už “Kardą” $1.00,tet* 
knygų už 35c, ser.as skaitytojau ui 
25 centus. Kas užsirašys "Naująją 
Gndynę”, kaina metams $j.5O, ta» 
gnus knygų už 50c.

Todėl visi užeijašykit tuo* laik- 
riščius per inane. Tiek pat mokėda
mi gausite gerų knygų pJMaiskaity 
įaui. fšūtiiMi pasakyk api®- tai *a- 
7o draugui, ir jjažįstamui. K.u>.yg«i» 
duosiu tik "Laisvės” laidom.

Pird gus aiųidcit šiuo adresai
J. POCIUS

Z370 Margaret St., Philadalpkte, P*.

kambariai šeimynai, yra pe
čiai. Ramios neša $888.00 metams, į- 
mokūti reikia $1000, kaiua $6.000.

Greitai nori parduoti saliuną, vie
ta įtaisyta, apgyventa lietuviais ir 
lenkais, biznis varomas per 20 m., 
parsiduoda labai pigini. Su visokiais 
r< kalais kreipkitės pas mane. I’ata- 

. Musų Real
# 7 | J ( KilLtll?) Kr. ipKLlVb p<A

Rengia “Sietyno“ Choras irimus suteikiu dykai. 
Atsibus Subatoje, 18 lap-įEs,v. . !|h.ni|os, kurion i<ųna geri advokatai,

jkricio, Nov.,
: svetainėje, 180 2 New York

V « -r M vz O■avė. Newark, N. J. Pradžia 
i7:30 vai. vakare.

Šiame koncerte dalyvaus*/ 
Aido choras iš Brooklyno/ 

i Rusų Chaikovskio choras iš. 
i New York, Rusų Balalaikų! 
I orkestrą iš New Yorko ir j

LSS. 19 kuopos Vaikų 
Draugijėlės lekcijos jau 
prasidėjo. 12 d. lapkričio 
buvo pirmas susirinkimas, į 
kurį atvyko apie 30 vaikų. 
14 d. lapkričio buvo antras 
susirinkimas ir jau susirin
ko daug daugiau. Reikia ti

kėtis, kad greitu laiku bus 
apie šimtą vaikučių.

Dabar, kolkas, mokinama 
lietuvių kalbos ir rašybos. 
Greitu laiku manoma pra
dėti mokinti dainuoti, de
klamuoti, žaislų ir tt. Šiemet 
vaikai mokinsis veikalėlį, 
kurį sulos scenoj.

Reikia pažymėti, kad tūli 
vaikai, pusėtinai susipažinę 
su lietuvių rašyba.

GERIAUSIA PROGA LIGONIAMS.
i Dr. I>. WASSERMAN
j gydo visokias lip-as vyrų ir rnote-
1 rų, kokios ilk yra išsiplatinę ant že-

, . . 'ntės. Dr. D. Wasserman pašventė
vietinis Sietyno choras. Po trumpą 'laiką del biednų žmonių, 
dainu šokiai, kurie tęsis iki,b,irie seprate, skubinkit ateiti, nes

v 1 v. . T hs neilgai bus. Duoda patarimus dy-
VCla nakčiai. >kai. Susikalbėti galima lietuviškai.

įžanga 35 C. ypatai. KviC'lonso valandos: nuo 8 ryto iki 10 yak.
.................... - • Į Nedėliomis: nuo 10 vai. ryto iki 2.

V DR. D. WASSERMAN,
1335 Arch St., Philadelphia, Pa.

čiame kuoskaitlingiausiai 
atsilankyti.

Pajieškau švogerio Antano Gražio 
seniau gyvena Jersey City, N. J., 
vėliau 
Chester, 
sišaukti

Patamsis, 
City, N. .

Pajieškau dėdės Simo Moniuškucio ir 
Paulinos Veivodžiutčs, 
Suvalkų gub., Seinų 
jų parap. ir gmino. 
škau tetos Elzbietos 
nes, Leiponų parap. 
veno Lawrence, Mas* 
sišaukti, nes turiu
reikalą. Adresas: Antanas Sukac
kas, 555 Driggs avė., Brooklyn, 
N. Y. (Gyvena apie New Yorką). 
92—93.

paeina iš 
pav., Veijsė- 
Taipgi pajie- 
Tukoravičie- 
Pirmiau gy- 

. Meldžiu at- 
labai svarbų

TREJANKA

būna: nedėliomis 10 vai. 
ryte ir utarninkais — 7 vai. 
vakare Sokolų svetainėje, 
190 Grand St.

Reporteris.

ATSILIEPKITE!
Jankauskas, kuris pereitą 

savaitę buvo atnešęs čekį 
išmainyti gautą iš Miners
ville, Pa., malones greitai 
ateiti į "Laisvės” ofisą.

“L.” Adm.

Pajieškau brolių Vinco ir Antano 
Dirkių, taipgi Jono Stričiuno ir įd
ienos Demiauckiutės. Kauno gub., 
Panevėžio pav. i Klavanų miesto 
Meldžiu atsiliepti. S. Dirkus 1521 
Broadway avė., Grand Rapids, 
Mich. •

Pajieškau brolio Igno Grebliuno; Su
valkų gub. Seinų pav. Seirijų gmi- 

. no, Žagariu kaimo. Metas atgal gy
veno New Yorke. 23 metų am
žiaus. Amerikoj gyvena 3 m. Simo
nas Greblinnas, 188 Roebling Str.

Brooklyno ir apidinkes

Lietu vi’žkus K o n t rak t oriu*.
?adarome visokį dąrho. prie r?.ujų 

mimų stalinio, ir senų pataisir.io. Ii 
pl.Tistavo.jam, išeimpnti.ojam ir t.t. 1* 
sant reikalui, kreipkitės pas:

F: GRAŽYS
522 Lorimer St., Bnwklvn N

DAUNORUS trejanka yra tikrai 
iictii viską. Saugokitės padirbi- 
nui imitacijų.

UAL NUROS trejanka, t. y. trejos 
tai ištiki minusias

ni 'j reikalaukit

V><

o

REIK ALAI K. i I rašydami, kokio noriu* nemažiau kaip už ŽSc. 
Ihi*» jums prisiųsta.

Vienatine lietuviška autamobillų j 
mokykla, kuri perviršija visas kitas i 

: mokyklas savo sutvarkymu kliasų su- 
naujausios mados nedorais g^*ri-iu* ■ 

; šių firmų. Prieinamas kursas teorijos i 
i” praktikos ir tas viskas v.ž $25 90. ij 
Lekcijos važmėjjmo, sustatymo ir iš-Ii 
ardymo, mokinimas Lraižinių (nhnu) | 
ir net automatiškai pradėj.mo (self ! 
startes). Visiems dykai dirbtuvė. I 
Gvarantuoja.'ne diplomą. Duodame pa
liudijimą. Atvažiavusiems turimo vje-i 
t^ apsistojimui. Ateikite ir persitik- 

i rinkite. Vedėjas visiem gerai žindimą** 
L. TYKNEVZCIUS.

THE COSMOFOLTTAif 
AUTO SCHOOL.

231 W. 50 St., New York, l'Atjy

NORT H. 4*U?'<» ATVĖS 

rL New

Nusipirk gerus ir tvirtus čeverykus

Macys &■ Marcin Furniture Co
;f ADANT PER 100 SUITE

M

SElįSSS

J. M ARTI! ITD

NS -r

dinti ne Šim tai,

198-200 Grand St., 
i Tarpe Driggs ir Bedford Avenues. B^ooklya, N. Y.
Į Telephone 2372 Green point

Kodai Bro- 
oklynieėiai ne
gali turėt, kas 
jiems patinka 
ir reikalinga.

Jūsų tarpe 
vienintelė tė
ra krautuvė 
iš visos apie- 
linkės.

Męs aukau

Tėmyk, nes krautuvę 
erkrausciaus nuo 109 

Grand Street t o numeriu

157 GRAND S 
BROOKLYN.

JOHN KULBOK
CAFE

DideMs hotelis, gera vieta pa
keleivingiems, kambar i įtai
syti pagal nuają madą, ir vial 

užganėdinti.

KN YČU LEIDĖJAS IR 
PARDAVĖJAS.

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

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

AR NORT, KAD TAVE 
MERGINA MYLĖTŲ?

Tai ateik pas nuimi o mes turime 
geriausių auksinių ir deimantinių 
žiedų už pigiausią prekę negu kur 
kitur. Delio kad mes 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 mos patįs prie 
to darbo dirbame, nes katras many
tų, kad teisybė, tai gali ateit ir 
persi tik rint.

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

Brooklyn, New York.

IŠRADIMAI.
Pakol susirasite sau advokatą iš

ėmimui patento, prisiųskite savo iš
radimą dėl užpatentavimo. Dykai su
teikiame rodą dalykuose užpatenta
vimo. Dovanai gausite kiekvienas 
knygutę, kur nurodoma ką išrasti, 
kaip užpatentuoti. Už užpatentavimą 
pinigų iš kalno neimamo, apart la
bai mažų rąnkpinigų, o likusius už
mokate tada, kada gaunate risunkus 
ir ponieras ir jeigu esate tuom už
ganėdinti.
AMERICAN EUROPEAN PATENT 

OFFICES,
309 Broadway New York City ir 
4a«i niA<v Wnahincrton. D C.

JOHN KULuuk Savin!
291 Wvthe Ave., Cor. So 

BROOKLYN, N. Y.
Tel 279 Greenpoint.

Visi, kurie nešioja

MANHATTAN Skrybėles
yra persitikrinę, kad jos yra geriausios.

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

MANHATTAN HATS KRAUTUVIŲ
230 GRAND ST.,

arti Driggs avenue, 
BROOKLYN, N. Y.

479 GRAND ST 
arti Union avenue 
BROOKLYN, N.

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

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

A

FORNIŠIAI

Pagamina genauaiUM iietuviikai 
valgiu«. Pietus galima ^.auti po 16c 
29c Ir 25c.

AGįoMioM Grinkevičifeii
2 HOPE ST., Cor. Rorblinj 

BROOKLYN. N. Y.

Išmokesčių
$1 ant RANKOS

X

$1 ant Savaites

©P««.c|^(Q

musų skrybėlės yra pa- 
daug didesnis pasirin-

Ant 21
Akmens

Gelžkelio Įnik 
rodis, šrubeliv 
uzsuknmas, vy. 
riško didumo 
rašytais dubel* 
tavais virsait 
ant 20 meti 
apauksuotas.

Labai teisingas ypatingai gelžkelio 
važiuojantiems žmonėms, kuriem rei 
kia visuomet tikras laikas žinoti i 
Gvarantuota ant 20 metų. Ypatinga* 
pasiulyjiinas. Mes išsiųsime šį laikro 
delį ant kiekvieno adreso už $5.71 
C. O. D. ir persiuntimo kaštus, si
teise jums viską peržiūrėt. Jei busi 
neužganėdintas, nemokėk ne cento 
Atsiminkit, jūs užmokėtumet už tokį 

, laikrodėlį apie $25.00, jei pirktumėt 
kitur. Puikus auksuotas lenciūgėlis ir 
kabutė dykai su kiekvienu laikrodi* 
liu.

I EXCELSIOR WATCH CO.

SUTAUPINSI

o IKI 50° O
Jai pirksi pas

Maliauską ir Vidžiūną

Norinti platesnių informacijų ar
ba AGENTO, kreipkitės žemiau 
paduotu adresu 
arba telephonu.

Telephone
4263 South
6075 South

Agentas
Vaicekauskas

5V FURNITURE CO^
<S’. Ax » * '• .S V Av-01

BkOOhlV\ N >




