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PETRAS PILĖNAS
‘ Naujienų ’ agentas 

nužudytas.

Philadelphia, Pa. Pasta
ruoju laiku Petras Pilėnas 
(Kazio Pilėno brolis), “Nau
jienų” agentas, atvyko Phi- 
ladelphijon ir ten tūlam lai
kui apsigyveno. Su agentūra 
jam silpnai sekėsi ir dauge
liui skundėsi, kad biznis 
prastai eina. 11. d. rugpjū
čio Pilėnas apsigyveno ga
na prastam viešbuty (kam
bariai nuo 15 iki 75 c. už 
parą) po Nr 151 N. 9th 
St. Kambarį užimdamas 
pasakė viešbučio gaspado- 
riui, kad gyvens kelioliką 
dienų.

18 d. rugpjūčio, apie 
5 vai. ryte, viešbučio gas- 
padorius Jacob Stein paju
to gazų smarvę ir pradėjo 
jieškoti, kur ragelis atsuk
tas. Kada įėjo į Pilėno 
kambarį, tai kambarys bu
vo tuščias ir gazo ragelis 
atsuktas. Šteinas užsuko 
gazą ir priėjęs prie drabu
žinės šėpos, norėjo ją atida
ryti, bet šėpa buvo iš vi
daus uždara. Tuo jaus duota 
žinia policijai. Pastaroji pri
buvus išlaužė šėpos duris ir 
iš jos išvirto sustingęs Pet
ras Pilėnas.

Prie kokių aplinkybių jis 
tapo maudytas, ar gal pats 
nusižudė dar nepatirta. Ji
sai buvęs gražiai apsiren
gęs, kišeniuj turėjo laikrodį 
i’ visokiu laišku, bet svarbiu 
d įkumentų nesu rasta.

Labai keista, kad gazų 
smarvę pajuto ryte, o Pilė
nas šėpoj buvo jau sustin
gęs. Prieš tai viešbučio 
tarnas buvo įėjęs į Pilėno 
kambarį, bet jokios gazų 
smarvės nejautė. Galimas 
daiktas, kad jau tuomet Pi
lėnas buvo šėpoj negyvas.

Policija mano, kad jisai 
i usižudė.

(Iš Philadelphijos “Eve
ning Buletin”.

Minnesotos valstijoj 18 d. 
rugpjūčio buvo jau 18 susir
gimų ta liga.

Liga dasikasė net ligi Ca- 
lifornijos. Pažymėsim dar 
sekančias valstijas, kur kon
statuota ligos faktai: Alaba
ma 64, California 4, Connec
ticut apie 400, 
206; Kentucky 66, Massa
chusetts 105, Minnesota — 
318, New Jersey —apie du 
tukstanciu, New Yorko mie
stą ir valstijoj — 8.000, O- 
hio 166, West Virginia —8, 
Pennsylvania 336, Ohio — 
166.

Kaip matot liga platinasi. 
Washingtone dabar atsibu- 
ra konferencija visų valsti
jų Sveikatos Departmentų 
viršininkų.
kėj° kad stačiai negalima inasi lenkams

kaip ji sustabdyti. I — pernai rusai, 
Padekime, ligos atsitikimų • ....... -
buvo Kentucky ir West Vir
ginijos kalnuose, kur, rodo
si, niekas ligos negalėjo 
užmesti. Daktarai pripaži
no, kad karantinas yra be
reikalingas.

tik gerai stovinčius unijų 
narius.

KNYGOS PABRANGS.
New York. —Iš priežas

ties popieros pabrangimo 
knygų leidėjų draugija nu- 

Illinois — tarė pakelti knygų kainas 
ant 10 nuošimčių.

RUSAI VENGRIJOJE

AUTOMOBILIUS SUVAŽI
NĖJO LIETUVĮ.

Waterbury, Conn. J. Rai
la, išstumtas iš Kazlausko 
saliuno (ant kampo Bank st. 
ir N. Leonard st.) stačiai 
papuolė po automobilium, 
kuriuo važiavo Libo Costi- 
giana. Dabar Raila guli li- 
gonbuty ir bemirštąs.

Automobilisto nekaltina, 
jisai važiavo labai pamaži.

Raila yra jaunas lietuvis, 
turįs tik 20 metų, neseniai 
pribuvęs iš New Amster
dam, N. Y.

Tai, mat, .prie ko priveda 
girtuoklystė.

(Iš “Waterbury Rep.”)

PARALYŽIAUS LIGA
— NACIONALIS PA

VOJUS.
New Yorke bepradėjus 

pulti paralyžiaus epidemijai, 
ta baisioji liga pradeda pla- 
Hnties po visą Ameriką ir 

rsta nacionaliu pavojum.
Padėkime Cook paviete, 

kuriame randasi Chicaga, 
nuo 1 d. liepos buvo jau 80 
susirgusių stabo liga (para
lyžium).

Rygos-Dvinsko fronte. Pe-.gauti ir kad bailu nepasti 
neitais metais gegužės mėn. pus, turės eiti “lįuosnoriai 
gen. Russkis susirgo ii- tapo.į kariumenę.
paliuosuotas nuo pildymo 
savo pereigų. Rygos-Dvins
ko fronte buvo vyriausiu 
karės vadu gen. Kuropatki
nas, kuris laike japonų ka
res “mokėjo” be jokių mū
šių priešams atiduoti savo 
pozicijas, bet dabar jį išvi
jo. Matomai ir čia pana
šiai norėjo elgtis.

RUSAI ĮSIBRIOVĖ TRIS 
MYLIAS Į VENGRIJĄ. 
Petrogradas.— Rusai įsi- 

briovč tris mylias (angliš
kas) į Vengrijos teritoriją ir 
šturmuoja kalnų augštu- 
mas ties Korrosmezo. Nuo 
Korosmezo eina gelžkelis į 
Vengrijos lygumas, tas pui
kias ir derlingas lygumas, 
kur šią vasarą surinkta 
gausus derlius.

Generolo Brusilovo armi
ja, kurios dalis jau Vengri
joj, prieš kelias dienas bu
vo užėmus miesteli Jabloni- N. Y. 
tzu, esantį dar Galicijos pu
sėje. Rusams buvo 
sunki kelionė pra 
Vengrijon Jabionitzu larp- 
kalniu.

Kas link rusų veikimo į 
rytus ir į šiaurę nuo Lvovo, 
tai jie šiomis dienomis ne
turėjo didelių pasisekimų. I 

:Haličius.dar vis austrų ran-!(Zlotą Lipa sulaikytas, rusųikanuolėm, 
tarti su Austrijos ministe- 'koše. Didelio pavojaus pa-' generalis štabas praneša a- 

Įčiam Lvovui dar negręsia. |p'ie kavalerijos veikimą ir 
------------- 1 laimėjimus palei upę Bistri- 

“DEUTSCHLAND” SU- ca. Rusų kavalerija, po 
GRĮŽO.--------------- |vadovyste generole

Šveicariškas dienraštis obrazovo, sumušus 
“Neue Zuricher Zeitung” čius, 
gavo telegramą iš Berlyno, 198 oficierius, 7,308 karei- 
kad vokiečių taVMnė* sub-;vius sykiu su 17 didžiųjų ka- 
marina “Deutschland”, iš-'nuolių,( 29 mažojom, 70 pa
plaukusi iš Baltimores 1 d. jlemiotų ir 29 bombamečiais. 
rugpjūčio, jau sugrįšo į 
Bremena.

Tuo tarpu, toji žinia rei
kalauja patvirtinimo iš tik
resnių šaltinių.

Lenkija gaus 
autonomiją

reikalaujama kogreičiausios 
taikos, neužimant svetimų 
teritorijų nei vienai 
riaujančių šalių.

Tik viename Breslaule po 
ta peticija surinkta 17 tūk
stančių parašų.

Surašai padaryti paskirta 
9 inspektoriai.

Pastaruoju laiku 
labai daug šnekama, 
Lenkija gaus autonomiją ar 
net savyvaldystę. Mat vokie
čiams ir austrams pradeda 

tai 
Jie

vėlei 
kad

KUN. JARULAITIS VO
KIEČIŲ BELAISVĖJE.
Viekšnių džekonas ir pir

mosios durnos atstovas, 
kun. Jarulaitis yra vokiečių 
nelaisvėje, kaip apie tai ra-1
šo kun. Milukui į Maspeth, DIDELI RUSŲ LAIMĖJL

EXTRA

;nesisekti karės lauke,
....vi 1 " • J-1-'-' C,villia01 IViinUlUO,

suvokti is kur ta h^a Pa^į“ j elgiasi lygiai taip, kaip el- 
T 1 — 1 * 1 * 4- * 4- ‘ 1 " Jgėsi pernai rusai, kuomet

juos vijo iš Lenkijos.
Beveik kasdien laikra

ščiai rašo apie Lenkijos au
tonomiją. Vokiečių kanc
leris Bethmann HoHeg bu
vo nuvykęs Viennon pasi-

Dabar rūpinamasi, 
begalo Jarulaitį paliuosavus 
r.r'UŠ4 *1 laisvės.

iš be-

7506 ŽMONES PAIMTA

Petrogradas. —Sykiu su 
vokiečių pranešimu, kad ru
su ėjimas pirmyn i

MAI.
Rusų kariumenei, po va

dovyste generolo Brusilovo, 
Volyniaus fronte gerai se
kasi. Nuo 4 d. birželio iki 
12 d. rugpjūčio, rusams pa
vyko paimti nelaisvėn 7.-

Gelžkelninkų 
streikas

STREIKAS GALI KILTI.
Gelžkelininkų 

klausimas kabo, kaip 
siūlo. Generališkas 
šys eina klausime apie 
tuoniu valandų darbo

KONFERENCIJA VVIL-
KEES BARIUOSE DĖL 
“LIETUVIŲ DIENOS”.
Mum praneša, jog konfe

rencijoj dėl lietuvių dienos 
dalyvavo iš socialistu tik 
Socialistų Sąjungos atsto
vai — Kapsukas ir Vidikas. 
Sąstatas konferencijos buvo 
kuniginiai-tautiškas. Dar
bininkų draugijas boikotuo
ta. Iš klerikalų savo at
stovus prisiuntė net kunigų 
sąjunga, vargonininkų są
junga, moterų draugija, 
taip pat klerikalų ir tauti
ninkų spaudos draugijos. 
Tuo tarpu socialistų spau
dos Sandora, Darbininku 
Literatūros Draugija, Mote
rų Brogresyvis 
j imas, unijos — 
vo pakviesta.

..Perėjus 
nos tvarkos
nutarė svarstyt pagal punk
tus tuos klausimus, kuriuos 
padavė konferencijos rengė
jai. Prieš tai protestavo L.

■ I reivius svkiu su 105 didžiom• 1 v
rajone .kanuolėm, 1,326 mašininėm

, 338 bonibame-
čiais ir daugybe amunicijos 
ir įvairios karinės medegos. 

Už tokius pasisekimus, 
generolas Brisilovas gavo 
nuo caro auksinę špagą, pa

rija.
Per Londoną praneša se

kančiai: Olandų laikraščiuo 
se telpa pranešimų iš Var- 
šavos, jog tenai jau apskelb
ta autonomija. Kokia ji — 
ta autonomija nėra žinios.

Manoma, kad vokiečiai ir 
austrai nedykai gerinasi 

mtŲ|lenkams. Mat, jie nori, i 
ąs" kad Lenkijoj butų sudary- 

c*ie- ta kariumenė, kuri kovotu 
teutonų pusėje.

vokie-
paimdama nelaisvėn

Susivieny- 
visai nebu-

streiko
ant

Talkininkai ir rusų patrio
tai dabar generolą Brusilo
va garbina, kaip kokį “šven
tąjį” ir sako, kad tik jis 
Rusiją išgelbėsiąs.

prie die- 
pirmiausia

na. Darbininkų atstovai suti- ’ 
ko principe ant prezidento 
Wilsono propozicijos — as
tuonios valandos darbo die
nos. Kompanijų atstovai 
purtosi ir kratosi nuo to. 
Kompanijų atstovai ir gelž
kelių linijų prezidentai vis
ką nori pavesti arbitraci- 
jai, kurios nenori darbinia

Gelžkelių kompanijos pre
zidentai ir menadžeriai, 
taip lygiai, kaip darbininkų 
unijų atstovai visi randasi 
Washingtone. Subatoj prezi
dentas vėlei turės pasikal
bėjimą su gelžkelių prezi
dentais, kurie jokiu būdu 
nenori sutikti ant 8 vai. dar
bo dienos. Kompanijų at
stovai tvirtina, kad suteiki
mas aštuoniu valandų darbo 
dienos kaštuosiąs $100.000.- 
000. Darbininkai gi sako, 
kad kaštuosiąs tik $20.000.- 
000.

Washington!) valdžia v iš

Kapitalistiški laikraščiai, 
kurio gauna nuo kompanijų 
riebiai apmokamus apgarsi
nimus, žinoma, palaiko jų 
pusę.

DUONA PABRANGS.
Je, duona, turbūt, visur 

pabrangs.Iš Chicagos prane
ša, kad visos šalies duonke
piai rengiasi į 
duoną iki 6 centų už kepalė-

singas, tai austrai gavo di- DIDŽIAUSIOS KRATOS

RUSAI “RŪPINASI’
LENKIJOS REIKA

LAIS.
Rusai nugirdę, kad Vokie

tija ir Austrija žada su
teikti Lenkijai neprigulmy- 
bę, taipgi pradėjo “rūpin
tis” tais reikalais. Laik
raščiai praneša, kad minis- 
terių buvę svarstoma, kaip 
dabar pasielgus su Lenkija. 
Nors tas nutarimas dar o- 
ficialiai nepaskelbtas, bet 
ištikrų šaltinių sužinota, 
kad Sazonovo sumanymas 
“suteikti Lenkijai autono
miją” pilnoj prasmėj to žo
džio ir ją gyveniman įvyk- 
dinti tuoj, kaip tik vokiečiai 
bus iš Lenkijos išvyti,” po il
gų diskusijų tapęs priimtu.

Kada rusai neturi Lenki
jos, tai jos reikalais rūpina
si ir “duoda” autonomiją,

17.000 SOCIALISTŲ REI
KALAUJA TAIKOS.

Amsterdamas, 17 d. rug
pjūčio.— Pranešama, kad 
Vokietijoj socialistai renka 
parašus po peticija, kurioje

GEN. RUSSKIS VĖL PA
SKIRTAS VYRIAUSIU 

KARĖS VADU.
Gen. Russkis, kurip pir

mu sykiu buvo gana toli nu-

tas vyriausiu karės vadu

Roterdam.— Iš čia per 
Londoną gauta telegrama, 
kad Berlyne suareštuota 
socialistų laikraščio redak
torius ir padaryta didžiau
sios kratos* tose miesto da
lyse, kur gyvena darbinin
kai. Laikraščiai sako, kad

,ma tarpe darbininkų di
džiausios kratos. Mat, dar
bininkai pradėję platinti ne
legalius atsišaukimus ir 
literatūrą, kurioje nurodo
ma, kad visi gyventojai

i kalautų kogreičiausios 
i kos.

boj, tuomet vargiai apie au- 
nomiją ir užsimintų.

LAUKIA MŪŠIŲ PALEI 
PINSKĄ.

tikai

rusų kariumenė po vadovy-

pabrangint įyyRti dideli inušiaf. Juu I 
dabar šiame rajone artileri
ja gana smarkiai šaudosi.

KOOPERACIJŲ SUVA
ŽIAVIMAS.

Staunton, Ill.— Čia atsi
buvo Illinoiso kooperacijų 
suvažiavimas. Nutarta, kad 
kooperacijos gali samdyti

BELGŲ LAIMĖJIMAI.
Havre, Francija. — Belgų 

kariumenės brigada paėmė 
fortą Karemą rytiniame šo
ne ežero Tanganika, Afriko
je.

fc
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• GENERAL KUROPATKIN

Generolas Kuropatkin, pagarsėjęs savo nepasiseki
mais laike Mandžiurijos karės. Ir dabar jį atstatė 
iš Rygos-Dvinsko fronto irpasiuntė šunims seko pjaut 
į Turkestaną.

i ma, kad reikia mainyt die
ni.s tvarka, nes dabar pirma 
gali reikėt namo stogas sta
tyt (komitetas), o ne patys 
namo pamatai. Greitai 
taip ištik rujų ir išėjo, vie
nok svarstė vi st i k toj ei
lėj, kaip buvo paduota. 
Daug ginčų kilo klausimu 
kiek kokios srovės žmonių 
turi įeit į komitetą. Pasiū
lyta buvo 6 klerikalų ir 6 
tautininkų ir socialistų, “jei 
jie dalyvaus”. Musų dele
gacija nurodė, kad nežinant 
kokiais pamatais bus pasta
tyta ta Liet. Dienos rinklia
va, negali ji žinot, ar LSS. 
dalyvaus tame k rtete, ar 
ne. Vienok iokiu budu ji 
negalėtų sutikt >u tokia pro
porcija (tautininkai jai te-

, >kv’‘ė ? vieti. TM nori,

rei- 
tai-

velyti viešai kalbėti apie 
Taika, nes dabar žmonės la- k "

atsišaukimus.

turi visom’

is AN ADOS VALDŽIA MA-i
NO SURINKTI NAUJAI.','.1";'-:':. ‘ ilr. buu.a v x -m t: t w a

ČIA Iš 130,000 LIUOS- 
NORIŲ.

tai cuenai, 
•vėins lygiai 
;tete. Tau- 

Rack, ir
.1’ r Jo apie

dvi sriovi. Musų delegatai 
prieš tai protestavo ir nuro-

mobilizuoti naują armiją ir 
mano surinkti 130,000 liuos-

dvi, ir jokiu budu soc-ai ne
gu 1 leist jų skaityti prie ben
dros su tautininkais srovės, 
dėlto ir negali sutikt su pa

tą darbą varyti, manoma pa-i našiu “lygiu” balsų padali-
daryti naują surašą visų vy-Inimu tarp “dviejų” srovių.

V ienok tautin. ir kler. priė
mė savo seniau nutartąjį da- 
Ivką — vienu balsu; tik soc. 
prieš balsavo. Nutarė surin
ktas aukas dėt į Amerikos 
Raud. Kryžių, o iš ten ko
mitetas siųs Lietuvoj ir Ru
sijoj veikiančiom liet, drau
gijoms (vienok įvardijo tik 
nukent, del karo šelp. dr. ir

rų ir tiems, kurie netinka į 
kariumenę, išduoti tam tik
rus ženklelius.

Reiškia, kapitalistai taip
gi prisidės prie tos mobili
zacijos: į dirbtuves priims 
tik tuos, kurie turės val
džios išduotus ženklelius, 
kad jie netinka į kariume
nę, o kurie neturės tokių
ženklelių, darbo negalės. “Lithuania.”-.



Republikonas Hughes. I |aj|(raščiU lt GyVeOimO ApŽValgS
>nas Ch. Hughes, re- pasitarnavo gelžkeliams. Į * * ■ w

publikonų kanaidatas į pre
zidentus, važinėjasi sau po 
visą Ameriką ir kad pyški
na, tai pyškina prakalbas. 
Visą savo sunkiąją artile
riją jisai kreipia prieš Wil- 
soną. Prakalbos jo kaip 
du lašu vandens panašios 
viena kitai. Visur jisai, ne
lyginant ta beždžionė, kar
toja ir kartoja savo devizą: 
“I mean America first and 
America^ efficient.”

Kuomet legislatura priėmė 
įstatymą, kad nuo žmogaus, 
važiuojančio gelžkeliu, ne
galima daugiau imti, už my
lią, kaip 2 centu, Hughes at
sisakė pasirašyt po tuo bil- 
lium. Jam atrodė, kad kom
panijoms bus permažai 2 
centų. Ir dabar męs nesu- 
klysime pasakę, kad Hu
ghes’o išrinkimas reiškia ne 
ką kitą, kaip pabrangimą 
pasažierinių tikietų ir bran-

ne-

prakalbom, demokratų 
spauda šunis karia ant jo, 
o vadinamojineprigulmingo- 
ji spauda, kaip “N. 5.

Evening
post” ir kiti tos 
ganai, taip pat 
komplimentų tam 
teisėjui, nes nu j

gabenimą.
Amerikos visuomenė dik- 

čiai kenčia nuo to, kad te
legrafai, telefonai, elektros 
šviesa, gaso šviesa, gatveka- 
riai ir tt. priguli kapitalis
tų kompanijoms. Vis labiau 
ir labiau reikalaujama, 
kad tie visuomenei reikalin-

Nutarimas “Ateities” 
bendrovės paversti savo 
laikraštį iš tris-kart savai
tinio į savaitraštį, be abe
jonės, yra faktas, pro kurį 

negalima praeiti be ko
mentaru.

Tie žmonės, kurie įkūrė 
“Ateitį” ir ligšiol laikė jos 
vairą savo rankose, reikia 
pripažinti, parodė daug par- 
tyviško gabumo ir daug 
medžiaginio pašiau kavinio. 
Jie nesigailėjo žygių, pini
gų ir žodžių, kad tiktai su
tverti iliuziją, jog ir “Mas
sachusetts tautininkai ne 
girioj augę”. “Ateitis” 
buvo uždėta tuo tikslu, kad 
išmušus socialistus iš tų po
zicijų, kurias jie užima

deliu p'.nu, p 
tu.

Demokratu
“New

lučia, kad 
;ai virs di

li e '.:den- *
municipalite- 
s yra tam 

New
j.L

York World”

vadina Hughes’ą vo- 
kaizerio kandidatu.kiečių

Mat, Hughes nori gaut: vo
kiškų amerikonų balsus, ir 
rodosi, gaus juos. Bet. ži
noma, visai ne tame da]y- 
kas, kad Hughes yra kaize
rio kandidatu. F ra ne i.jos

pasakė, 
ii

lėtų miestų 
lams. Hue 
priešingas. Būdamas 
Yorko gubernatorium, 
sai nepaisė žmonių reikala
vimo ir užsiganėdino ko
kių tai komisijų paskyri
mu, iš kurių jokios naudos 
nebuvo, o tik vieni juokai.

Nedyvai, kad jaunasis 
Rockefelleris visuomet rė
kavo Hughes’ą esant ištiki
mu kapitalistų tarnu.

Hughes’o kompani^s me- 
radžerium yra Wilcox, ad
vokatas New Yorko Conso-

riiii griebiamasi jr seno, jau 
atšipusio, nacionalistiško

cialistai neapveikti. “Ke
leivis” drūčiai laikosi, o “A- 
teitis”, nepaisant jos dide
lių gabumų, pati pirmoji tu
ri traukties' iš pirmosios 
tranšėjų linijos.

apie rgerį, bet ne- 
Bergeris paru- 

tautinin-

ma-

dar visai neseniai 
kad Hughes tinkąs 
Amerikos franeuzams.

Tie dalykai mums 
žiausiai turi rūpėti. Ir Wil-
sonas ir Hughes yra dide
li veidmainiai užsienio poli
tikos reikaluose ir čia 
kelius sunku suvaikyti.

Daug įdomiau bus pažiu-

titika.
Jisai paeina iš senos da

vatkų familijos. Jo tėvas bu
vo baptistų kunigužis ir 
užaugino savo sūnų visose

artymiausius ryšius su Ro- 
ckefellerio Standard Oil 
Comp.
Šiuomi sykiu užteks žinių 

apie Hughes. Matote, kad 
tai yra vilkas avies kailyje.

Niekuomet nieko gero ji
sai nepadarė darbininkams 
žmonėms. Visuomet ėjo 
išvien su turčiais. Darbinin
kų unijos nei cento neskirs 
jo išrinkimui.

vo viršininku nedėldienio 
mokyklos prie Fifth Avenue

Farmierių Oklahomoj so
cialistų įtekmė vis didėja. 
Demokratų mašinos mėgini
mas atimti balsavimo teisę 
bekraščiams žmonėms — ne-

Yorke. Kaip žinoma toje apginti ir tų žmonių tei- 
Ir jie galės balsuoti 

rudeni.

po, kiek lietuviai 
kai. Ji klausia:

“Naujienos” ir kiti so
cialistų laikraščiai gerai 
tą supranta ir yra pasiry
žę sugyventi su ameriko
niškais “social-patrio- 
tais”. Stebėtina vienok, 
kad to paties jie nenori, 
ar negali suprasti, kuo
met reikalas eina apie lie
tuviu tauta.”
Šitas sakinys ne apžvalgai 

tinka, bet rasi Jurgio Spur- 
gio pastaboms. Vistik, kur 
Bergeris, o kur Balutis! 
Bergeris yra socialistas, 
klesų kovos šalininkas, par- 
tijos žmogus, nors tūluose 
klausimuose ir turįs savo 
ypatingą nuomonę, o Balu
tis../et, neapsimoka ir šne-

vų.

tasai repu bl i komi parti

ldomi Hughes’o karjera, 
kaipo advokato. Apie tai 
plačiai pasakoja draugas 
Allan Benson paskutiniame 
numery “Pearson’s Magazi
no”. Tapęs advokatu, Hu
ghes prisišliejo prie advo
katų firmos Chamberlain, 
Carter and Hornblawer. Ta 
advokatų kompanija visuo
met vesdavo New York 
Central gelžkelio reikalus.

Vėliaus Hughes, išvien 
su Carteriu, uždėjo savo 
advokatu firma ir visuo
met uoliai gyrė kapitalistų

Oklahomos farmeriai vis 
labiau ir labiau linksta prie 
Socialistiško Judėjimo. So
cialistų laikraščiai, kaip 
“American Socialist” ir 
“Appeal to Reason” turi ten 
desėtkus tūkstančių skaity
tojų. Jau spėjo įsikurti ir 
keli vietos lapeliai.

Socialistų Partijai ypač 
svarbu užkariauti Oklaho
ma, kadangi jos gyventojai 
sudaro grynų amerikiečių 
branduolį. Tuomet bus užda
ryta burna tiems mulkiams, 

* kurie pasakoja, buk Socia
lizmas platinasi tik tarpe a-

Klerikalų pasiuntiniai, 
kun. Bartuška ir D r. B.iels-

Europos, rašo “Darbinin
ke”:

... galime džiaugties, pa
matę labiausia nualintas 
Lietuvos vietas.
Tai yra labai panašu į ka

talikišką linkėjimą “ščesly- 
vos smerties.”

(“Naujienos”)

HILLQUIT APIE V. BER
GER!.

Pirmininkas Amerikos
Socialistų Partijos ir mūsų 
partyvis kandidatas į kon-

stojo už kompaniją ir prieš majoras 
žmonių reikalus. bon rezv

M i 1 waukee’s a 1 de rmonas 
ii Emil Seidel, buvęs to miesto 

įnešė miesto tary-

Kuomet New Yorko pini- nytų Valstiją valdžia, reių 
guočiai iš Wall st. sužinojo damos prie „preparedness 
apie Hughes’o kandidatūrą visų pirmiausia 
į prezidentus, jie labai nu- a lydą į gerbūvį 
džiugo. Ypač nudžiugo gelž- žmonių ir stengtųsi page- 
kelių magnatai, nes Hughes rint jų gyvenimo sąlygas, 
visuomet ėjo už gelžkeliu t Tuomet “bepartyviškoji” 
kompanijas, kuriose keli tarybos didžiuma vos nepa- 
tuzinai milionierių aplupa siuto piktumu. Mat, neužsi- 
visą Amerikos publiką. ' ' ..... '

Wall street nutarė remt 
Hughes’ą, nes tos gatvės 
tūzai mano, kad pinigai iš
riša visus politiškus klausi
mus.

Būdamas New Yorko gu
bernatorium, Hughes labai

atkreiptų

mink jiems apie darbininkų 
reikalus.

Petrograde trūksta tar
naičių. Dauguma tarnaičių 
nuėjo dirbti į fabrikus, kur 
galima uždirbti 60—70 rb. į

M. Hillquit’ savo laiške į 
“New York Call” red. sako, 
kad sumanymas atšaukti V. 
I’e r geri iš Pild. Komiteto y- 
ra “įžeidimas sveiko proto 
partijos narių minios.” At
šaukimas kurio bent drau
go iš renkamojo partijos 
urėdo šiokiu ar tokiu budu 
pažemina tą draugą visuo
menės akyse.

Ar V. Bergeris to užsipel
nė? — klausia M. Hillquit ir 
atsako: \

—“Juk dr. Bergeris ne 
kaltinamas neištikimybė
je partijai ar prasižengi
me prieš partijos taisyk
les ar dorą. Įnešimas at
šaukti jį iš Pild. Kom. 
yra pamatuojamas anoni-
miu (unsigned) editoria

niąsias savo; spėkas ir jį 
paskleisti kuoplačiausiai 
po visuomenę, negu pris-j 
teigti, kad ir devynias ga
lybes, bet menkos vertės' 
laikraštukų.”
“Žvaigždė” atkartoja tą 

“Draugo” straipsnį. Turbut, 
“Žvaigždė” ir save rokuoja'

lu. “Milwaukee Lea-[rydavo didžiausiu entuziaz- 
der”, kurį, kaip spėjama, mu. 
jisai parašė. Editoriale] Pi 
agituojama už pralavintą dabar, karės karštmety, ne laikraštuku, bet laikra-[

Herve jau sako, kad sočia- ščiu. 
listai turi atsisakyt nuo kle- 
su kovos i c

raėjo dar keli metai ir 
karės 1

piliečių armiją ant demo
kratiškų principų, tai yra, 
už pagerintą pieną Švei
carijos milicijos siste
mos.”
Patsai drg. M. Hillquit 

nelabai tetiki į tą “ginkluo
tą pilietiją”, tačiaus jisai 
primena, kad tarptautiškas 
socialistų judėjimas, bent 
formaliai, dar stovįs už pro
gramą demokratiškos mili
cijos, ir kad musų, Ameri
kos, partija niekuomet neat
sižadėjo to principo. O toliai, 
kolei partijos viršininkas 
neprasižengė prieš parti
jos platformą ir konstituci-

Tokia yra M. Hillquit 
nuomonė, o jį vistik negali
ma pavadinti socialpatriotu.

IR VĖL RAGINAME.
LSS. 19 kuopa parodė sa

vo subrendimą organizaci
jos klausimuose, kuomet iš
rinko net du delegatu į LSS. 
Suvažiavimą Chicagoje.

Męs manome, kad ir ki
tos kuopos turėtų pasekti 
pavyzdį Brooklyno kuopos. 
Rinkime kuodaugiausiai de
legatų, gerų, suprantančių 
reikalus sąjUngiečių, kad 
vėliau galėtume pasidžiaug- 

suvažiavimo pasekmėmis.ti

NORI VISKĄ APIMT.
Susivienijimo Lietuvių A- 

merikoje organas skundžia
si :

ir harmoniškai I KAIZERIO i'ziMOKSLAS. 
darbuoties su kapitalistais. | Anądien vokiečių kaize- 

Tai ko dasikukavo ta ra- ris, nuvykęs vakarų frontan, 
pasakė prakalbą Prūsų ■ 
gvardijos pulkui. Štai keli j 
sakiniai iš tos prakalbos: Į 

“Aš galėčiau užimti sa- 
- vo vietą su jauniausiu iš 

jūsų ii- aš pasižadu, 
mano ranka sunkiai 
l uitų ant priešo.
Augščiausias kitaip parė
dė. Dieviška apveizda į- 
teikė mano globai vadova-

seniau nesirokuodavo su gy
venimo faktais, taip nesiro- 
kuoja ir dabar.

Panašių Herviukų yra 
ii pas lietuvius socialistus.1 
Dabar, jau tokių rėksnių y- 
ra mažai, bet seniau, ypač 
po revoliucijai 1905-6 m. jų 
- . • d • v

“VVar what for” (Karė-- 
dėlei ko?) dalį rankraščio 

;V. K. Račkauskas jau pri- 
•davė Darbininkų Literatu* 

I ros Draugijos Centro Ko* 
1 mitetui.

Ant Dugno” — Garsus
uz- Maximo Gorkio veikalas jau

gelis tų buvusių extra-revo- 
liucionierių nudardėjo pas 
tautininkus ar pas klerika
lus. Dalis jų pavirto 
žmonėmis”, kuriems

rai išsimiegot, įsigyt 
pačią ir pinigų. Dacol!

sau 
rupi

gerą

žmones

mij’a ir ginkluotom spė
kom ant sausžemio ir ant

sunki

“..Tėvynėje” buvo pers-' 
pauzdinti iš “Vienybės 
Lietuvninku” Leono, Ži
linsko ir J. J. laiškai iš 
Europos. Kaip ten nebūtų, 
bet yra neteisinga, kad 
tokių pranešimų autoriai 
nesikreipia į Susivieniji
mą Lietuvių Amerikoje,

sivienijimas turi teisę rei
kalauti, kad visuose san
tykiuose su Europos lie
tuviais jam butų pripa-

SLA. nori pasidaryti mo

mot bus su tuo išbubnytuo-

FRANCUZIšKAS RĖKS
NYS.

Prasčiausi žmonės
tie,

tai 
kurių pažiūrose vieš

patauja amžinas Šurnas. Jie 
mėtosi ir blaškosi iš kai
rės į dešinę, iš dešinės į 
centrą, iš centro vėlei ko
ki on nors kraštutenybėn, 
taip kad pagaliaus visiems 
pasidaro įkyrus ir su jais 
nieks rimtai nesiskaito.

Prie tokių rėksnių prigu
li ir franeuzų Hervė, apie 
kurį gana tankiai mini mu
sų kapitalistų laikraščiai. 
Hervė prieš kokius 9 me
tus buvo radikališkiausias 
socialistas. Jisai tik ir sap
nuodavo, nelyginant Bill 
Haywood, apie generališką 
streiką. Jisai buvo pašė
lęs patriotizmo priešas — 
antipatriotas. Tuomi laiku 
jisai pagarsėjo, kaipo amži
nas kalinys — niekad iš ka
lėjimo neišeidavo ir tuo ga
na dikčiai išsirekliamavo. 
Herve tuomet rodėsi, kad ir 
marias galima išsemti arba
tiniu šaukštuku.

Praėjo keli metai ir Her
vė pradėjo atvėsti. Apie ge- 
neralį streiką neužsiminda
vo ir
kariumenę. Ir visa tai

PRADEDA PRAREGĖTI.
Kuomet pačioje kares 

pradžioje Ch. Edw. Russell 
nuvyko Europon, jisai pasi
baisėjo karės matymais ir 
telegrafavo i 
Call,” kad. Euro] 
likosi be galvos.

Kuomet jisai antru kartu 
nuvyko Europon, jisai pasi
baisėjo prūsų militarizmu ir 
pasidarė preparedness šali
ninkas.

Kuomet dabar jisai trečiu 
kartu nuvažiavo į Europą, 
jo akys pradėjo matyti da
lykus tikroje šviesoje. Ji
sai pradėjo giliau įžvelgti 
į biznio dalykus ir suprasti, 
kad karės šaknų reikia jieš- 
koti ekonominėse proble
mose,

(Ji. E. Russell konstatuo-

vadovauti, 
įisti ir, su

prasdamas tai, aš ne
galiu rizikuoti savo gyva- 
ščia pirmutinėj mūšio li
nijoj. Mano gyvenimas 
turi būti apsaugotas del 
Vokietijos gerovės tuo 
tikslu, kad ai galėčiau į- 
kunyt priedermes, apveiz- 
dos nulemtas.”
Kad kaizeris jau seniai 

panašiai galvoja, tai nėra 
sekretas. Jisai ištiesti įsi
vaizdinęs, kad jo lupomis 
Apveizda kalbanti. Tai. yra 
savo rūšies religiškas ma
niakas, panašus turklį der
višu) tipui,

“Milwaukee Leader”, 
juokdamos iš kaizerio “spy- 
čiaus” ironizuoja: girdi, tū
las Baer, prezidentas Rea
dingo gelžkelio, kadaise pa
sakė: “Viešpats savo neap
sakomam išmintingume pa-

tapo atspauzdintas V. Rač
kausko vertime. Spaudos lė
šas apmoka LSS. 60 kp. 
(Bostoniškė). Pusi. 96. Kai
na 35 centai. Galima gauti 
pas N. Janušką 380—4th st.

• So. Boston, Mass.
Vcikalas nelabai tikęs sce

nai. Per daug jame re
zonavimo, permažai akty- 
viško . veikimo. Abelnai, 
M. Gorkio sceniški veikalai

Nauju Taku. Vienadienis 
jaunuomenės raštas. Kaina 
50 kap.

Tasai rinkinys išleista • 
prieš pat karę. Jame telpa 
gražių eilių ir sekanti 
straipsniai:

V. K. Ekonominio plėtoji
mosi keliai.

M. Baltojo. Jaunuomenės 
reikalais.

V. M. Jono Biliūno

jaunuomenės

virsta komercijinm egoizmo

kuomet ši kare

ščioniškiems džentel mo
liams”, kad jie gaspadoriau- 
tų, kai]) geriausia išmano.

Ir visgi dar yra Jurgių 
Durnelių, kurie rimtai tiki 
kai}) kaizeriui, taip ir anam 
Readingo prezidentui.

MALIAVSKAS PRIEŠ 
KEMEŠĮ.

Kun. Kemešk) vadovauja
ma klerikalų sriovė., įsigeidė 
p r i st ei gti kuodau gi ausia

deficito

šalinin- 
ve kaip

ŽEMAITĖS PAGERBTI

“Subatoje, 26 d. rugpjū
čio (August), Hull House 
teatre, SOO So. Halsted St., 
rengiamas iškilmingas va

gerbti. Bus statoma sce
noje Žemaitės pa rašyta ko
medija — “Musų Gerasis” 
ir dalyvaus kelintas žy
miausių Chicagos socialistų 
-dainininkų ir muzikų (var
dai bus paskelbti vėliau).

“Sumanytojos šio vakaro 
yra, kiek man žinoma, pp. 
Žilvičiutė, Samueliu te ir ki
tos. Paskiau tą sumanymą 
paėmė į savo rankas “Dra
mos Draugija” ir “Drama
tiškas Ratelis”. Tos dvi

klerikališku laikraštėliu.
Kemešio pakalikai steigia 
vyčių organą Wilkes Barre, 
davatkų — So. Bostone, gei
džia įsteigt klerikalų susi- 
vienyjimo organą Brookly- 
ne.

Žinoma, ta agitacija bai
siai nepatinka “Draugui” ir 
“žvaigždei,” kuriuodu ir 
taip neatsikrato 
šmėklos.

Kun. Kemešio 
kams “Draugas” 
atkerta:

“Kaikurie mūsų trum
paregiai veikėjai stengias 
ir tas pačias menkutes draugijos dabar ir rūpinasi 
spėkas suskaldyti ii 
blaškvti. Jiems rūpi pri- Aktoriai parinkti 
steigti kuodaugiausiaijriausi; i_.’d 
laikraštukų, nors tie būtų Jurgelionis. Manoma, ir nė- 
ir menkos vertės. Juk 
juo bus daugiau pristeig
ta laikraštukų, tuo ma
žiau kiekvienas laikraštu
kas beturės gabesnių san- 
dai'bininkų, tuo laikraš
tukai bus patįs silpnesni. 
Galų gale ateis laikas, kad 
į redaktorius prisieis sta
tyti žmogystes, nepabai
gusias nei pradinės mo
kyklos.

“Musų gi nuomonė, ge
riau sustiprinti vieną ar T • 1 1 » « •« W • a

is

prie jo sutraukti žymes

surengimu minėto vakaro, 
kuoge- 

režisieriauja p. Kl.

ra abejones, kad tas vaka
ras bus surengtas kuopui- 
kiausiai visais atžvilgiais.

“Užtat, kas nori pamatyti

pagerbti mūsų rašytoją Že
maitę, lai pasiskubina iš lai
ko nusipirkti tikietą. Salė 
nedidžiausia, tad vėliau atė
jusiems , o neturintiems ti- 
kietų iš anksto, vietos gali 
netekti.

“Pati Žemaitė šiame va
kare, be abejonės, ką nors

kiekvienam malonu

Kautskio su-
I

S. D. Apie 
laikraščius.

A. Karolio 
kaktuvės.

Tasai rinkinys, kasžin ko
dėl, labai menkai prasipla
tinęs tarpe mūsų prasilavi
nusios jaunuomenės; o gai
la — jame telpa gražių raš-

LSS. nutarė leisti Bogda- 
novo politikos ekonomiją. 

I Vertimą atliks drg. V. Vidi- 
' kas, “Kovos” red.

Reikia tike ties, kad 
kančiais metais jau

se- 
susi- 

' lauksime to veikalo, kuris 
| ištiesti. yra labai pageidau-

Dainos—Juokeliai — net 
linksta keliai. Parašė Hocus 

.Focus, Kaina 20 c. Spau- 
<da “Amerikos Lietuvio,” 
Worcester, Mass.

Tai rinkinys gražių daine
lių — juokingų ir rimtų. 
Gražiausiai autoriui pavyko 
šioji dainelė:

DAINUOKIM MES!

Ei, ei, ei, ei, 
Dainuokim mes! 
Visur meiliai 
Linksminkimės! 
Pritars miškai, 
Skambės laukai, 
Liūliuos garsai, 
It debesiai

Skambės daina, 
Meili žvaina. 
Klausys šilai,

Tokios dainos.
Nei aimanos
Greita vilnis, 
Nei nevaikys, 
Jos vėjas, ne, 
Klausys minia,
Mums valio! šauks. . 
O aidas plauks, 
Gražiai, tyliai,

Dainuokim męs!



Sir Roger Casement Dėl L S. S. Su
važiavimo

“ N a u j e n o s ”, p e i *sp a u z d i - 
nusios “Laisvės” straipsnį

1 • i z'il •

važiavimo

"Da labiau turėtu su-C

k i ųi miestui ir valstijų 
draugai. Šių metui suva-

kiekvienos kuopos ir tuo 
budu padaryt didesnę in- 
tėkmė i suvažiavimo svar
stymus. čia jiems bus 
proga, be to, ir labiau su
siartinti su rytinių vals
tijų' draugais, su kuriais

todėlrysiu. Geistina 
būtu, kad no tiktai visos 
vakarinių! valstijų! kuopos 
išrinktu pilnus skaičius

žiavimo posėdžius atsilan
kytų kuodaugiausia ats
kirų narių. Kuopos, ku
rios dar nerinko delegatų,

I
i

iNM

čio 3. d., 9 valan- kios -pačios scenos, įvyku- 
Tentonville kalėji- sius Manchertery, kuomet 
>akartas Sir Roger JSb7 metais tonais buvo pa-

Casement, Airijos 
cionierių vadovas. nieriai — Allen, Larkin ir 

O'Brien. Tuomet irgi pat-
ir kauke

( Patsai Casement neprašė, 
■ kad ant jo susimylėtų. Jam 
‘ii neišpuolė prašyli, nes

cija, prašanti nežudyti | 
Casernentą, atėjo vi°ną va-į 
landą vėliau, po jo nužudy 
m o.

Anglų patriotų minia, a 
napus kalėjimo, įtaisė bjau
rią džiaugsmo orgiją. Minia Anglija su Airija faktiškai 
šukavo ir linksminusi, kad.yra karės stovyje. Tačiaus 
Casement pakartas, nors'visas civilizuotas pasaulis, 
vienintelis to žmogaus pra-1 netgi daugybė prakilnesnių 
sižengimas buvo tas, kad jis anglų prašė užlaikyti Roge-

•1 1 Z*'* zs 4- z-x zvt * «v j J ") | * VI

valdžia
reikalavo savo šaliai Iii 
bes.

Nenoromis prisimena

iz >• i • • joną, kuris dėlei kilusiu ki-Kashnk orgamzavi- Detroit..., tureu Ar-
1 i.** Ch nebuvo kam veikti.mo Unio valstips. n,.t danu-timu taiku, rodos,'

Paskutiniu laiku drg. J. 
Bendokaitis pakėlė klausi
mą per “Laisvę“ apie orga- 
ni"°vimą Ohio valstijos.

Kr.d tas balsas nepasilik— 
tu b ilsu tyruose, tai reikia 
dar apie tai plačiau pakal
bėti, idant sujudinus mie
gančius draugus ir atb 
i.us prie veikimu.

Be abejonės, geresnio 
manymo nebuvo galima

jono, stovi ant geresniu 
pėdžių, nes gali daug k;

ra-

jeigu

tos hnansiskai, tai neuz 
tektų, kad tik vietimį agi ta 
ei ją varius, bet turėtų i:

uz-

bą. Nes jeigu būtu lau
kiama. kad kas pradėtu, tai

( darbininkai vis vargtų 
priespaudoje ir varge.

Aš manau, kad tie drau
gai, kurie taip buvo pilni j’ 
energijos, kad surengus Mdr 
X. Mockui prakalbas, pa
sistengs ir tą darbą atlikti 
su dar didesne enegrija. Jei
gu matė naudą palmosavi
mui darbininkų minios iš 
tikėjimiškų prietarų, tai 
be abejones matys naudą, 
kad paliuosavus darbininkus 
iš ai ginęs vergijos.

Taigi, turėtų būt už- 
duočia draugi] pasistengti

jau yra ger
opų, o ledu-1 
>kai.

tu r užmiršime, tai rnaž 
naudą iš to tet įrėširne.. 
.eigų norime turėti pasek
mes, tai tirrin-ie veikti phi 
čiau, kad tokiu budu. butu

resniu vaisiu.€ C

daryt mitingus ir išrinkti 
juos. Kitos tokios progos 
reikės gal laukti vėl ko
kią dešimtį metų.”

Detroit, Cleveland, St. 
Louis ir kitų draugai turė
tų veikliausia dalyvaut su- 
v ažiavime.

Kol dar nevėlu, varykit 
k u o s m a r k i a u s i ą agitaciją.

nesirengia siųsti

“Gal reiks pasitenkint ko
kiu vienu” — rašo 
korespondentą 
tos priežasties

“Reikia išpaskutinių 
stengtis, kad kuodaugiau
sia atstovų nusiuntus.” 
Kol dav ne vėlu, rinkite

pasiekusių

J. Aleksis is 
vjenas (įran

Rusijos belaisvių 
padėjimas Vo= 

kietijoj.
“Laisvėje” jau buvo minė

ta apie atvykimą iš Šveica- 
i rijos p. Konstantino Oberu-

laisvių reikalais. Rusų, lie- 
Ž tuviu ir kitu tautu laikra- I •> *• *

ščiuose paskelbta jo prane-

Deltogi manau, kad ban
dant organizuoti Ohio vals
tiją, męs vėl atgaivintume 
XI rajoną ir tokiu būdu ga
lėtumėm sujungtum spėkom 
daugiau ko atlikti po Ohio 

tą kuogreičiausiai įvykdin- Michigan.
ti. nes laikas pats nedalei- Verta pagalvoti apie tai. 
džia ilgiau belaukti. iš ž.

Bet tuom pat sykiu ne-1 ■
prošali būtų pamąstyti, kad' Kareivis Ignas Stasiulis 
tas darbas būtų vedamas si- f įieško brolio Kazimiero Sta- 
stematiškai ir nuodugniai, jsiulio, tarnavusio Suv. Vals- 

Daug geriau galėtų atlik- tijų kariumenėj ir gyvenu- 
ti tokį darbą, jeigu būtų ra- šio San Francisco, Cal. Jis 
jonas ir rajonas tada gale- pats arba kas apie jį žino, 
tų žiūrėti kur reikia kalbė-' meldžia pranešti šiuo adre-

mą.
“Pirmąsias žinias apie be

laisvių gyvenimą mums su
teikė šveicarai tarp taurinio 
Raudonojo Kryžiaus komi-

kurie buvo nusiusti i karės 
belaisvių lagerius. Jie savo 
atskaitose, kurios visų 
niai buvo paskelbtos, 
gi viešuose papasakojimuo
se, pirmieji supažindino su 
sunkiu karės belaisvių li
kimu. Karės belaisvių 
laiškuose, nežiūrint į cenzu-

zi-

davo pasiskundimai apie 
vargingą ir sunkų padėji
mą. Fotografijos, atsiųstos 
iš lagerių, patvirtino tuos 
laiškus: ant visų fotografi
jų veidai, belaisvių baisiau-

Smolen
tvarkyti. skoj gub., 93 Zapasnoj pol

Neprošali butų dabartiniu kovoj gospital, Ignatiju Sta 
l&iku v81 atgaivinus XI ra-'siulisu. Russia.

šiam nusiminime. Netun jk 
linksmumo, nėra gyvumo.

Kuomet prasidėjo mainy 
mas sunkiai sužeistųjų be

............................4.-------------------~ .... . ............ ...

laisvių per Šveicariją, tai 
ilgi traukiniai vežė tuos ka
rės invalidus ir mes juos 
patikdavom, klausydavom 
jų pasakojimų apie gyveni
mą nelaisvėje. Ir jie mums 
daug sūnkių žinių suteikė a-, 
pie gyvenimą palikusių bro-» 
lių-belaisvių.

Rusai belaisviai stengiasi 
išsisukti iš nelaisvės ir pa-

kuriems iš jų pasisekė per
bėgti Šveicarijon ir mes 
girdėjom jų pasakojimus a- 
pie gyvenimą nelaisvėje.

Toki tai šaltiniai, iš ku
rių, gautomis žiniomis rem
damiesi, Šveca rijos gyven
tojai nustatė savo nuomonę 
apie sunkų belaisvių gyve
nimą abelnai, o rusų ypa
čiai.

Dažnai būdavo išgirstame

rovė asmeniui, kuri

baisony

ro-

200

nimu sunkumas, visos kan- k z
čios... Atėjo ramybė ir, 
dosi, atilsio laikas.

Bet tai tik rodosi.
Belai s v i a m s d u o da n i a 

bai menkas maistas.’ 
gramų bulvinės duonos
ra i. Išryto lengva kava be
pieno ir cukraus. Pietams 
kokia tai sriuba (viralas), 
kurioj kada-nekada pagąu-. 
narna spirgas mėsos, biskis 
buroku arba bulvės'. Vaka
rienei kas tai tam panašaus 
— tai ir visas prastutis mai
stas belaisviu.

Aišku, kad tokiu maistu 
maitinami belaisviai vos tik
tai gali palaikyti savo gy
vybę.

Jeigu angiai, belgai ir 
f i aneuzai apsčiai apdovano
jami, — kaip valdžios, taip

nizacijų ir pavienų asmenų 
—giminių ir pažįstamų, —į- 
vairials maisto daiktais, tai 
toli gražu tiek negauna ru
su belaisviai.

Kad nepasirodyt vien tuš-

mums su-

Tuo laiku, kaip belaisviai 
francuzai gaudavo po du

vo po vieną siuntinį į pus-

jos belaisviams dažnai
simna prašyt pagalbos ne
tik nuo savo geriau aprūpin
tu tautiečiu, bet ir nuo frau- » C z

vi.ai, kurie nereikalavo
savo valdžios savo d 
norėtų prigelbėti savo drau
gams nelaisvėje, užleisdami

no

na prie iraneuzų su savo 
bliu (lėliais prašyti jų atlie
kamų porcijų, o francuzai, 
taipgi su bausmės baime, a- 
tiduoda jiems tik žinoma, 
kokiu nors bildu stengiasi
paslėpti nuo sargų akių 
maisto perdavimą.

Bet ne tame visas Rusijos 
belaisvių gyvenimo blogu
ma
tados lig to prieina, 
riaušias atmatų duobėse 
tenai išrenka viską, kas

Bado kankinami, ki- 
kad 

ir 
tik 
tik

bado sopulį nuraminti.
Ir tai ne pasakos. Apie 

tai pasakoja ir rusai, ir 
francuzai, ir angiai belais
viai, kūne pasiliuosavo iš 
nelaisvės ir pasitaikius pro

mums
gyvenimą tėvynainių jbelai 
svėje....

(Toliaus bus)

Gui de Maupassant.

Karštuolė.

Kadangi Karštuolė buvo nusiminus ir 
matosi, kad ji apie tai pradeda mąstyti, 
jai paliovė pasakoję apie tokius dalykus,

gumą, kad pati kankinies ir sykiu męs tu
rime kankintis? Argi negeriau butų, kad 
tamsta sutiktum patarnauti tam prūsų afi- 
cieriui, suteikdama jam tas malonybes, ku
rias pirmiau daugeliui suteikdavai?

Karštuolė nieko neatsakė.
Grafas nepaliovė, bet tęsė toliaus. Jis 

f padanges kėlė jos tuos nuopelnus, 
rious galėtų atlikti, sutikdama su 
ritini pernakvoti viename kambary.

žmonių, pasakodamas jiems visokius 
plementus. Pagaliaus jis permainė

ku- 
aficie- 

Gra- 
prie 

kom- 
savo

> toną.'pradėjo ją vadinti “tu” ir linksmai

savo nuomone? pasididžiuoti, p • auti tokios dai
lu krašte sunku

šakė ir su-

vkusiu.

Karštuoju tulpei nieko neat 
sivienijo su kitai - keliauninkais

Sugrįžus i \i<>buii, jį nuėjo i savo 
miegamaii bamba, i ir daugiau nepasirodė.

buvo

vienuoliui pasišventimus dėl žmonijos la
bo. Ji priminė, kad dauguma vienuoliu pa- . 
pildė tokius darbus, kurie musų akyse' 
butų skaitomi didžiausiu prasižengimu, bet 
bažnyčia mielai atleidžia visas tas nuodė
mės, visus tuos prasižengimus, jeigu tik tas

labo. Tai buvo vienas galingiausiu argu
mentui ir grafienė juomi pasinaudojo’. Ir

va nulenkus laikė, prisidėjo prie grafienės 
kalbos, pasidarė drąsi ir iškalbi. Kada 
pradėjo kalbėti, tai pasirodė, kad savo ar-

mintis: Kaip ji <
jeigu nepasiduo- ’

Jau ir pietus
taip nėra. Tim.

e nega-
ateis.

Savininkas, mandagumo dėlei, nieko

— Velniai paimtų, jeigu tik šiame 
butyj randasi šampano, tai aš už jį nio-nė. Vienuolė tuojaus išteisino Abraomą.

kuris norėjo savo sūnų papjauti ir pasakė. ku! Gerkite!
kad visuomet sutiktu savo tėvus, brolius ir. T, ■> ..... ,. .. . ,. . . ‘ ... . , ,1 Kada viešbučio savininkas e. o su ke-seseris išplauti, jeigu tik to reikalautum ... 4 ... . . •l. • . *. tūriais buteliais sampano ir tą pamate po-augsciausias ir leigu tas atneštu artimui . T _ . 1 - e L •I; ę.... ........................... : ___ ■ ma Lonaziene, tai susiėmė uz širdies ir

sunkiai suvaitojo. Visi pradėjo linksmin
tis, džiaugtis ir pirmasis liūdnumas išnyko.įžengimą, jeigu tik tuomi galėtų pagelbė- j 

ti savo artimui. Kiekvienas žmogaus pa
sielgimas, nors jis butų ir šlygščiausias, 
dievui yra malonus’, jeigu tik jis atliekamas 
dėl artimo meilės. Grafienė, padrąsinta, 
šventos asabos ir norėdama ją priversti iš
tarti jėzuitų įstatų pamatą, kad tikslas iš-i 
teisina darbus, užklausė:

dievo visi keliai malonus, jeigu jais žmones

m a?

Lamadonienės ypatybes ir suprato, kad ji 
žavėjanti moteris; fabrikantas pradėjo pa
sakoti grafienei visokius komplementus. 
Gyvenimas virto kitokiu, kalbos pasidarė 
žingeidžiomis, linksmomis ir rimtomis,

Staiga Lonazas pakėlė ranką ir nepa
prastu l-alsu sušuko:— Nutilkite! Visi mv 
sigando ir nutilo. Tuomet jis atsistojo, pa* 

i kreipė vienui ausį lubų linkui ir pradėjo 
klausyti. Valandėlę paklausęs, vėl pra

tižiausiais griekas, jeigu tik jis tapo papil
dytas ne del savo smagumų, ne dėl ypatiš-I 
kų užsiganėdinimų, niekados. nesiskaito

ii ’^ame daly- 
nusišypsoję,Jos ir toliaus pradėjo perkratinėti die- ‘‘ . ’ . ‘ _

vo valią, jo mielaširdingumą ir norus, pri-1 s )e^ gieitai dasipiote. 
versdamos jį klausyti ir žingeidautis to-:vf'l pradėjo linksmintis, 
kirus dalykais, kurie jam visiškai neapeina. Į Praslinkus keliom minutėms, jis vėl at-

kiai i)1 gudriai apmaskuota.
V » O C’ n<1 • i 1’t n f* o/\1 H \ i m

karą. Rodosi, kad jis su kuo lai kalba 
tame bambarv. kuriame buvo Karštuolė su 

vienuolė ' PrusV aficierium. Retkarčiais jis sunkiai 
o visą atsidusdavo ir liūdnai ištardavo; “Vargšė 

apie vienuolių gyvenimą ir apie sa-. mergaitė!” Arba, sukandęs dantis, saky
davo: “Prakeiktas prūsas!" Kada jau • 

■ visi apie tai užsimiršdavo ir pradėdavo kal
bėti apie ką nors kitą, tuomet jis drebančiu

i balsu šaukdavo: “Lžtenka!... užtenka!... ir 
įtartum pats sau pridurdavo: “Kad tik tas 

btitų galėję šimtams sttžei-!prakeiktas prūsas ją nenukankintų!... Kad

vo drauge seserį šventa Pranciška. Mat, 
jos buvo pasiųstos iš vienuolyno i Gaurą, 
kad ligonbučiuose prižiūrėjus sužeistųjų 
kareivių. Ji pasakojo apie karės baise
nybes ir nusiskundė, kad judviejų sulaiky
mas g. 
reivių.

J Prižiūrėti sužeistųjų kareivių 
jos gvvenimo tikslas. Ji buvo Kr

buvo suprasti, kad ji ir sutverta vaikščioti 
po karių laukus, rankioti sužeistuosius, su
teikti jiems pagelbą ir ištarimu žodžio vi
sus kareivius laikyti nuo ištvirkimo.

neprasitarė, visi tylėjo.

muosius kambarius, manydami ant ryto
jaus koveliausiai atsikelti, kad nebūtų to
kia ilga ir nuobodi diena.

Nors tie išsireiškimai' buvo labai že
mos rūšies, vienok visi juokėsi ir linksmi- 

inosi, visi užsikrėtė purvinomis mintimis, 
pas visus užgimė nepaprasti jausmai.

Net ir moterįs pradėjo išsireikšti die
vai žino kokiais žodžiais. Jų akys žvil
gėjo, veidų spalva mainėsi ir matėsi kokie 
tai nepaprasti apsireiškimai. Bet ir gra-

grafas, tartum susitaręs, priėjo prie Kar- 
štuolės, paėmė ją po ranka ir einant atsili-‘ 
ko nuo kitų. I

Išsyk jis pradėjo su ja kalbėti tain, 
kaip kad kalba tėvas su dukteria, vadin
damas ją “mano mielas kūdiki”, pagerbda-

mus. Prataręs keliatą žodžių, tuo jaus
priėjo prie svarbiausio Klausimo:

— Ir taip, tamsta manai pasilikti prie 
pirmų savo nuomonių ir laikyti visus šioj 
nelaisvėj. Nejaugi tamsta tiki iš to sma-

dėjo pasakoti anekdotus ir Įvairius paly* 
ginimus.

a t si st o j o, iškė-
lė stiklą vyno ir sušuko:

— Aš geriu hz jūsų pasiliuosavimą iš

Visi sustojo, iškėlė stiklus į viršų ir 
pankui pradėjo gerti. Net ir vienuolės, mo
terims pradėjus prašyti, sutiko paragauti 
putojančio skystimėlio, nuo kurio per vi
są laiką purtėsi. Ir paragavę pasakė, kad 
šis gėrymas panašus į limonadą, tik ne- 1 • • 1 • • 1 • • • « • Jvisai
kias ypatybes.

— Labai gaila, kad nėra piano, jeigu 
(Toliaus bus)
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Eina du sykiu savaitėj 
Utaminkais ir

|83 Roebling St., 
Leidžia Lietuvių 
Spaudos Bendrovė, 
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Liutkus, Sekretorius A 
Kasierius V. Paukštys, 
L. Pruseika, pagelbininkas red. 
Paukštys.

Pėtnyčiomis.
Brooklyn, N.

MOTERIMS NAUJIENOS Lietuvos stovis di- ’’, Čia 200 varstų tolumo plotas tie- 
galima sakyti, suliepsnojęs ugnyje, 

nes išnaikintųjų gyvenimų nuošimtis nere
tai siekia ligi 70—75 nuošimčių. Ta nai
kinamosios ugnies liežuvio juosta, vietomis 
išsikišdama nuo upės 15—20 varstų apylin

kės: Ariogalos, Čekiškės, Girkalnio, Ugio
nių, Betygalos, Lyduvėnų, Liolių, Tytavė- 

įnų, šidlavos, Kelmės, Baisogalos, Bazi-

ra lietuvės moterįs. Męs no
rime tad, kad pačios mote
rjs imtų kuodaugiausia bal
są apkalbėjime savo reika
lu jų pačių laikraštyje. Ar- 
tymesniam susipažinimui su 
musų dabartiniu padėjimu 
butų pageidaujama, kad mo
terjs parašytų straipsnius 
arba praneštų trumpai apie

tižiojo karo metu
(Iš “Vilniaus Aido”).

--------O--------
Didysis Europos karas savo 

debesims perėjo Lietuvos kraštą, 
jame negreit išdildomus pėdsakus, griuvė
siais pavertęs šimtus jo ūkių, amžiais plėto- 
totų kultūros ii; ekonomijos įstaigų ir dar
bų.

Ne laikas ir ne proga dabar skaityti 
visi krašto nuostoliai, pagaliau, ir jiems iš
skaityti dar nėra pakankamai medžiagos. 
Taigi šiame rašinyje tik duodamas bendras 
paveikslas dabartinio Lietuvos stovio eko
nomijos, kultūros ir sanitarijos žvilgsniu 
iš tų paviršutinių žinių, kurios greitąją ir 
tai ne iš visur yra surinktos.

Karo sunaikintos vietos Lietuvoje eina 
maždaug šiais žymesniais ruožais: pir
masis jų, palyginti, trumpesnis ir siaures
nis, eina pačiu valstybės pasieniu, prade
dant Vištyčiu ir baigiant Baltijos pajūrio 
Palangos miestu; antrasis išsiplečia ilga 
ip plačia juosta nuo Suvalkų miesto per 
Kalvariją, Marijampolę, pasisuka viena 
šaka Kauno link, kita gi eina visu Dubysos 
ir Ventos pakraščiu ligi Kuršo sienos; ir, 
pagaliaus, trečiasis, gavęs pradžią nuo 
Bausko, eina pamušiai per Krinčiną, Pan
dėlį, Skapiškį, toliau — šatekšnos. Jeros, 
Šventosios paupiais, plačiau šakodamasis 
artyn Vilniaus, kur jis nuo Maišiogalos rie
čiasi iš vienos? pusės plačiu tarpu pro Pa
beržę, Pabredę, Švenčionių linkui, iš kitos 
gi nusisuka pietuosna pro Vievį, Trakus ir 
Varėna.

Pirmą kartą karo ugnis užgriebė Lie
tuvos šalį 1914 metų rudenį, rusams pasi
traukus iš Vokios ir besiveržiant jiems 
atgal į Prūsų rytus, kuomet faip skaudžiai 
nukentėjo Mažoji (Prusu) Lietuva ir Su
valkų gub. pasienis nuo Vištyčio bei Nau
miesčio Qu ypatingai nuniokotomis Pajevo
nio ir Alvito apylinkėmis.

Savo keliu patyrė ugnies ir Kauno gu
bernija po rusų žygio į Klaipėdą, kuomet 
labiau sč a i nukentėjo pasienio parapijos — 
Tauragės, Veviržėnų, Naumiesčio, Andre- 
javo. Gardždų, Palangos ir kitos. 1 
kraštas, seniau antilus ten armotu 
smui. ima kiek taisytis nuo smūgių, 
kad jo nenuabno taip kariuomenių 
ji mas.

Daug žymesnių ženklu palikęs 
ka’“K-- antrame ruože, kur jo frontas 
m: • riiav Kalvarijos — Marijampolė 
linkėse) išstovėjo apie 6 mėnesius, kitur gi,

‘MOTERŲ BALSAS.” dabar jau nepritaikome, ir 
Moteris šiandien gyvenan- tos lietuvės amerikietės, ku- 

per- i'ių tėvai, ypatingai motinos 
atvykusios iš Lietuvos, mo
kino mus savo pasielgimu ir
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Ar jūs matot, kaip auga

•i ' 1patarimais laikytis tų supe-
žtų visokių ją varžančių į- Įėjusių idėjų apie “vietą ■ nekuriuos žemiau paduoda- 
statymų ir paniekinančių ją šeimynoje” ir tam panašiai, 
prietarų. Nors aplinky-1staiga susidurdamos su nau 
bės jos darbo įgyjimui pra
gyvenimo, jos šeimyninka- 
vimo, jos vaikų auklėjimo, 
pasilinksminimo ir abelno 
josios kultūriško ir dvasiš
ko gyvenimo dirbtuvėje, 
šeimynoje ir draugijoje kei
čiasi labai sparčiai kas me
tą, vienok pripažinimas tų 
atmainų ir pritaikymas į- 
statymų prie naujųjų aplin
kybių, palyginamai, stovi 
i nt vietos. Šitas dabarti
nės moteries naujo padėji- . ,

galima kuodaugiausia gero 
išgauti iš šių aplinkybių. 
To tikslo atsiekimui reika
linga mūsų susi organizavi
mas ir tam tikra literatūra. 
Organizaciją męs jau turi
me. Ji da jaunutė ir ne- 
taip skaitlinga nariais, kaip 
kad ji privalėtų būti. Ži
nant kokius sunkumus kiek
viena naujai besitverianti 
organizacija turi pergyven
ti, tai ši organizacija pa-1 
gal savo atliktus darbus ža-, 
da būti lietuvių judėjime 
viena iš tų spėkų, kurių pa-

u o atsimušimas į seniai jau 
atgyvenusius įstatymus ir 
prietarus, tai ir yra tuo kel
mu, kuris apsunkina ir truk
do moteries pirmyneigą, kur 
link pats gyvenimas stumte 
ja stumia.

Nežiūrint, kaip męs ir ne
norėtume pakeisti dabartinį 
moteries padėjimą 
taip puikiai per į
žiūrinčius poetus apdainuo
jamą ir per buržuazijos sva
jotojus pageidaujamo mote 
ries šeimyninio padėjimo, iš 

• z 
1S-

ant to, 
praeitį

HMM (IHwVV i • -vi . • •

šėrininku Prlezasties dabartinių

yra vienintelis socialistų 
dienraštis Didžiajam New 
Yorke. Musų draugai ang
lai supratu, kad visuomenė
je pajiega.

"Laisve'* eina tuo pačiu; 
keliu. Pereitą savaitę prie 
Lietuvių Kooperatyvės

dalininkai:
ie nauji

Brooklyn,

B.

K. Giedrvs
T’.,

ville. III.
Pasižadėjo prisirašyt

apie
mus dalykus. Tokie straip
sniai ir žinios suteiks mums 
progą susipažinti su abelnu 
Amerikoje gyvenančių lietu
vių ekonominių draugijiniu 

vienaip ar kitaip buvome H1 kulturiniu padėjimu, kad 
priverstos nukentėti. Mums tišdirbus budus ir atsiekus jo 
ateivėms, kurių darbo saly- (pagerinimo.
gos ir gyvenimo budai taip ’ Gyvenimas paliečia mote— 
didžiai skirtingi, kaip kad ri iš įvairių atžvilgių. Kad 
ekonominis išsivystymas aprašyti jos gyvenimą, 
Lietuvos nuo esančio 
šioje šalyje, ypatingai

jc-mis aplinkybėmis nenuvo 
kiam, kaip geriausia jose 
vadovautis ir nekartą už tai 
vienaip ar 1

...^..,7 . , VA J *7 -“-*2*, LUI

čion'prisieina rašyti apie tai iš 
rei-1 įvairių taškaregių. Rašyti 

kalingas susipažinimas su 1 norinčioms čion paduodama 
mūsų naujomis aplinkybė- trumpas konspektas trijuo- 
mis ir budais, kuriais^butų se klausimuose.

I. DARBO SĄLYGOS.
A. Abelnos žinios.

Kiek moterų kokiose dirb
tuvėse jūsų mieste dirba?

Kokis skaitlius tarpe jųjų 
yra lietuvių moterų?
B. Aprašymas atskirų dirb
tuvių sąlygų.

a. Dirbtuvėje.
Kaip ilgos valandos reik 

d i r b t i ?

kestis?
| Kokios darbo sąlygos? Ar 
sunkus darbas, reik labai 

lieka skubinti, bijotis arba patai-
liniu. Veltui tie praeities 
garbintojai rauda ir bur-

tojai reikalauja šeimyniško 
reginio, kur moteris švaria
me, šviesiame ir šiltame 
kambaryje, apsiausta savo

\eikais vaikučiais besiuvan- 
t', ar beverpianti laukia par
grįžtant pavakare savo vy
ro, kuris yra jai valdonas,

rrynoje yra įstatymu, žinių 
šaltiniu ant kiek jis mato 
rtikalingu šeimynos narius

žinojimas jam

Bet tokio praeities gražinto-

geidaujamo moteries stovio 
Isugražinti jau negalima/

svės” dalininkai turėjo gau-’siuvimą, audimą, verpimą ir 
ti biznio apyskaitą už 1916,kitus fabrikuose atliekamus, 
metų pusmeti. i pirmiau namieje moterų dir-

Ar gavot? Jei negavot — ■ barnus darbus sugrąžinti iš 
praneškite. fabrikų vėl į namus.

\ ---------- Iš tos priežasties nėra
“Kova” džiaugiasi iš ne ko svajoti apie taikymą- 

“Laisvės" pastabos, kad si prie tų pasenusių idėjų 
vadinamieji “privatiniai” . apie moteries vietą šeimyno- 
laikraščiai turi virsti visuo-.je ir jų buvusias prieder- 
meniniais laikraščiais. “Ko- mes. Tos praeities idėjos 

netik nepritaikomos prie 
dabartinio gyvenimo, bet jos 

kad šituo kebu pradėjyra Iiernaza^ prisidedančios 
prie jo apsunkinimo ir su
laikymo nuo tobulinimosi.

Visose kapitalistiškai iš
sivysčiusiose šalyse moterįs 

jų keliai susibėgs. Laikas .\ra priverstos ir jau skait- 
mums pagalvot apie ank- jbuojasi su naujuoju jų pa-

dar priduria:

me, 
jusi eiti, “Laisvė” įgis 
daug didesnį socialistų vi
suomenės ir Sąjungos pa-

štesnį spėkų sujungimą?

Koncertas, kurį parengs 
šią žiemą “Laisvės” ben
drovė Brooklyne, veikiausia 
bus pukiausias iš visų, įvy
kusių Brooklyne koncertų.

vžrekorduoti istorijos pus
lapiuose, idant ateities gent- 
kartės žinotų, kas dėl jų 
gerbūvio prisidėjo. Minimo 
ji organizacija, kiekvienas

kaut bosiu?
Ar darbo mašinos yra

Ar daug nelaimių atsi
tinka?

Ar dirbtuvė gerai prižiu- 
no, yra Lietuvių Moterų rimą iš higieniško atžvilgio ?

v > Ar atsakanti venteliacija, 
'tankiai šluojama?
1 Ai' iš priežasties darbo iš
sivysto tarpe darbininkių 
kokios ligos?

Ar prisieina nors sykį 
į metą būti be darbo ir kaip!

mas Amerikoje.
Nežiūrint, kad L.M.P. S- 

mas, kaipo pirmutinė lietu-' 
vių moterų visuomeniška, 
organizacija Amerikoje, tu
rėjo savo gyvenimo pra-

prielankumų netik iš

šiandieninių pritarėją!, vie

veno ir šiandien joje

I Kuomi moteris užsiiima, 
Ijei bent užsiima, laike be

šventusių pa ž a n ge s n i ų j ų
moterų savęs lavinimuisi, i 
bet jau ir išleido porą nau-

dėjimu. Tose šalyse rasi
me moteris susiorganizavu
sias į tam tikras organizaci
jas, rūpinančiąsias apšvieta 
ir pagerinimu savo stovio 
tame naujame padėjime. 
Jos apščiai turi ir plačiai 
skleidžia literatūrą gvilde
nančią moterų reikalus, ir 
išleidinėja savo laikraščius 
bei žurnalus apšviečiant 
draugijinius nuotikius iš sa
vo taškaregio.

Męs, lietuvės, atkeliavo
me į šią šalį atsiveždamos 
su savim gyvenimo ir savo 
pareigi} supratimą tokį, ko- 

tiktai
bet E

“Laisvės” boarddirektorių 
susirinkimas atsibuvęs 8 d. 
ruerpjučio, nutarė kreipties 
į Lietuviu Socialistų Sąjun
gos suvažiavima, nurodyda
mas didelį reikalingumą nu
statyt santikius tarpe Są
jungos ir socialistų laikraš
ti jos. Bendrovė geidžia, kad 
susivažiavimas visapusiškai I kis liko šioje šalije 
apsvarstytų šį klausimą. | šimtą metų atgalios,

Ar randasi darbininkių u-!

unija

lietuvaičiu

mėnesiu.

musų moterims knygelių, i 
Apart to visko, dabar nuta-j 
rė išleisti savo laikraštį, 
kuris aiškintų gyvenimą iš 
moterų darbininkių' taškare- 
gio, gintų josios reikalus ir 
vestų prie geresnio padėji
mo.

Būdamos demokratijos 
(žmonių valdžios) išpažinto
jomis, męs netikime į pave
dimą musų reikalų rūpes
čiui kokio vieno ar kito sa
vo vadovų. Mūsų reikalai 
kaslink jų plataus visapusi
ško apkalbėjimo ir tvarky
mo niekeno negali but ge
riau atliekami, kaip tik per 
užinteresuotasiąs. Jomis y-

Ar randasi
I tarnaičių ?

Kokios jų darbo sąlygos ir 
algos didumas?
Kokios gyvenimo sąlygos? 

Maistas, kambaris ir tam 
panašiai.

Kaip aptarnaujamos šei
mynos nariai atsineša linkui 
tarnaičių? v

II. VIETOS KOLONIJOS 
LIETUVIŲ MOTERŲ 

KULTŪRIŠKAS 
STOVIS.

A. Organizacijos.
Ar randasi lietuviu mote

rų organizacijos?
Jei taip, tai kokios? Pa- 

(Pabaiga bus).

SUGRĮŽO BROOKLYNAN SENAS LIETUVIŲ APTIEKORIUS

Beto musų aptiėkoj yra atskiras 
ofisas, kur akių specialistas egzaminuo
ja silpnas akis ir pritaiko akinius.

DR. H. A. MEDOFF
Buvęs ant kam p. N. 2nd ir Berry St. 
Dabar uždėjo naujoj vietoj lietuvių

500 Grand St., Brooklyn, N. Y.

užganėdinti musų patarnavimu, teipgi,Taigi visi, kurie buvote
kurie norite gauti gerą, teisingą patarimą, kreipkitės pas

Dr. H. A. Medoff, Aptiekorius. 500 grand st., Brooklyn, n. y.

audros
Kurtavėnų, Šiaulių, Kuzių, Šipulių, 

G rudžių, Kuršėnų, Micaičių, Raudėnų, 
Tryškių, Papilės, Viekšnių, Ma
žeikių, Leckavos. Ties Šiauliais tas mir
ties ruožas išsiplečia ant 30 varstų platu
mo, kur pelenais ar griūvėsiąs virtę 
apie 40—50 sodžių, vienkiemių, dvarų, kar
tu su Bubių pavyzdingojo ūkio triobėsiais, 
puikiai iškilusia pieno mokykla, laukai gi 
ir daržai vingių vingiais išrausti giliausių 
apkasų, išduobėtų granatų.

1915 metų vidurvasarį, vokiečiams pa
ėmus Šiaulius ir Kauną, visas karo frontas 
kokiam mėnesiui sustojęs buvo trečiuoju, 
augščiau minėtuoju, ruožu: Mūšos, šatekš
nos, Jeros ir šventosios paupiais su dviem 
juostom nuo Maišiogalos: Varėnos pusėn ir 
Paberžės — Švenčionų link, ypač nukentėjo 
čia šios apylinkės: Vaškių, Biržų, Krinčino, 
Panemunio, Pandėlio, Vabalninku, Skapiš
kio, Subačiaus, Šimonių, Salų, Svėdasų, 
Indrioniškio, Anykščių, Kavarsko, Kufklių, 
Taujėnų, Vydiškio, Maišiogalos, Paberžės, 
Giedraičių, Joniškio, Mumsiškės, Žaslių, 
Žiežmarių, Vievio, Trakų, Valkininkų, Va
rėnos, Daugi ii, Perlo jos, Gerviečių, Alytaus 
ir kitu.

Taip, pav., vienoje Skapiškio apylinkė
je, ne .daugiau, kaip 5 varstų radijusu, 
sunaikinta 8 didžiuliai sodžiai, Salų parapi
joje — 5 sodžiai, Šimonių 7. Tose apylin
kėse, reikia pastebėti, žmonės gyvena il
giausiais sodžiais, kurie, vidutiniškai i 
mant, turi po 30 kiemų, keli gi sudegę Sa
lų apylinkes sodžiai, kaip Gūčiunai, Jur- 
kupis, net 1 varsto ilgumo ir turi daugiau 
ne 500 gyventojų (galvų). Visa Ukmer
gės — Utenos paplentė ypač nukentėjusi 
ne tik uo ugnies, kiek nuo rekvizicijų, gro
bimo. Kurklių apylinkėje sudegę 4 so
džiai, Rumšiškės — 30 ūkininkų, Žiežma
riuose — 50, Kaišedaryse — du sodžių. 
Trakų gi apylinkėje skaitoma nei ligi 80?<, 
Valkininkų apylink. — 10 sodžių, Žaslių — 
7 sodžiai, Gervėčių — 9 sod.

Be minėtųjų čia labiau nusistačiusiojo 
fronto vietų, yra dar ir šiaip nemaža išnai
kinimo salų, kur kartais susimesda>vo trum
pam laikui mūšiai, palikdami vienok žymių 
pėdsakų. Pav., apie Baisogalą paliai plen
tą, poros varstų platumo ruožu, sudeginta 
šimtą ir daugiau ūkininkų ir toliau Liepo-

griau- 
ypač

yra 
vieto-

nt Cipliškiais ir Liubavu, per 
Krosnos pusės ir Liudvinavą

Kedainius; yra dar išnaikintų vietų apie 
Joniškį (Šiaulių apskr.) —sudegę 4 so
džiai, Šeduvą (3 sodžiai.) Jurbarką, Drus
kininkus ir 1.1.

šdeginta 1 1 kaimų ir visi dvarai, 
■. pji.r, daugiau ne 100 ūkininku, Liu- 
r. i plento nusę belikę po 2—3 tro

beles, sudegę 9 sodžiai ir beveik visi dvarai 
(kiek dar išliko nesudegusių į Vyžainių pu-

Arčiau panemunių nuniokotieji plotai 
eina panemunių nuo Zapiškio Į rytus ir į 
pietus ligi Veiverių ir Paežerių, maždaug 
10-ties varstų radijusu. Čia beveik visa 
išnaikinta. Taip, Garliavos, Paežerių pa
rapijose išdegę veik visi gyvenimai. ' Pa
vyzdžiui. Trakiškių kaime iš 56 gyventoju 
išliko dešimta dalis, Padainupio iš 50 
nė vieno neliko, Dievogalos iš 52 liko 1, Pa
ežerių iš 40 liko 8, Šilelių iš 40 liko 1, Pad- 
rečių iš 40 tik 1. Veiverių išdeginta pusė 
visos parapijos. Smarkiai nukentėjo ir 
tolesnio raiono — Skriaudžiu paršui ia ku-

pastogės žmonių padeji- 
žiemos metu, visur labai 
•o pas kaimyną prieglau- 

tas lindi laikinai padarytose iš ra
tų ar šiaudų palapinėse, “Zemliankose” ir 

net buvusiuose apkasuose. Naujai trobas 
retai dar kur statomos, ar tai del karo ug
nies baimės, ar dėl lėšų ir medžiagos tru
kumo, pagaliaus, ne visur dar ir leidžiama 
statyti. Sanitarinės tokių padegėliu gyve
nimo sąlygos labai blogos. Pav., Liubavo 
padegėliai gyvena rūsiuose (skiepuose) ar- 
i

m a s. 
sunk

kimšo po 25 ir net 49 žmo-

rios išdeginta viena trečdalis — Da ilsiau 
kiek truko mūšiai dėlei Kauno tvirtumos. 
Nuo čia karo ugnies pėdsakai eina pagi
riais ir tarnueiriais Kauno ir Jes’^s giliu
ir naciu Įjojėsiu ligi Kaunui.

, kio Rūdos, Bagotosios, Griškabūdžio, 
viskių ir Sasnavos parapijos. Pav., S
vos par., imant geresniuosius gyventojus, 
sunaikinta du trečdaliu visos parapijos: 
Lukšių, Griškabūdžio ir Pagotosios per 

Į per 100 gyvenimų, Pilviškių — 130, Paluo- 
j bių ir Višakio Rūdos po 50. Mažiau nu
kentėjusios vietos toliau nuo to ruožo skai
to nuostolių maždaug taip: Šunskų ir Gižų 
parapijoje po 20 gyvenimų. Sintautų ir 
Šakių po 10.

Persimetęs per Nemuną tas antrasai 
griuvėsių ruožas tęsiasi visa juosta Padu
bysiu ir pavenčiu, kur du mėnesiu neper
stojamai truko vieni karštųjų artilerijos

Atskirų nukentėjusių vietų tarpe dau
giausia tenka minėti Lietuvos miestai ir 
miesteliai, kurie ligi šiol yra buvę savotiš
kais krašto kultūros ir ekonomijos gyve
nimo centrais. Jie dažniausiai ir rasdavo 
si karo ugnies centre, nuo jos daugiausia 
kentė. Gyvasai Kauno gub. pramo
nės ir prekybos centras Šiauliai su savo 24 
tukst. gyventojų, 53 pramonės įstaigomis, 
didžiuliais urmo sandėliais, bankomis, gim
nazijomis, mokyklomis, kultūros draugi
jomis, knygynais virto vienais griuvėsiais; 
iš viso miesto beliko sveika gal viena ket- 
virtdalis jo pakraščių. Toks likimas išti
ko ir kitus panašių centrų miestus ir mie
stelius, tik vieni mažiau, kiti daugiau nu
kentėję. Nukentėjusiųjų skaičiuje yra 2 
plačiai pagarsėjusiu kurortu — Palanga su 
savo kurorto įtaisymais, vasarnamiais, gim
nazija ir Druskininkai, dar didžiau už pir
mąja nukentėję (skaitoma čia 110 sudegu
sio namų ir 43 apardytų-. Kiti nukentė
jusieji miestai ir mi esteliai šie: buvusioji 
muitinė Tauragės mestas (9258 gyv.) su sa
vo gimnazija, majorato dvarais, Suvalkų* 
gub. du apskrities miestu — Kalvarija (10 
tuks. gyv.) beveik visa išdegusi.

(Toliaus bus)
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V KORESPONDENCIJOS V
už tuos tikietus ir suagita
vo, kad už tuos pinigus tą 
pačią dieną parengti ant 
vietos pikniką. Tame pikni
ke ir jis pats dalyvavo.

Kadangi nuo SLK. kuo-

net 10. Bet apie tai, kadi Ant toliaus su korespon- 
socialistai dainavo klerikalo dentu atsisakau vest polemi- 

daineles, ką, nes tai tuscias darbas 
tokiais polemizuoti.

K. Motuzą.

kad

kompozitoriaus 
korespondentas užtyli.

Korespondentas klausia

NEWARK, N. J. 
Žodis protestų rašytojams.

Visai nesitikėjau, kad aš 
taip skaudžiai užminsiu kle
rikalams ant “kornų”, ap
rašydamas apie lietuvių pa
rodą. Nepagyriau klerikalų 
patriotiškų darbų ir nepa
smerkiau jų už tai, bet pa
sakiau, kad Newark’o kle
rikalai, norėdami išvirti 
“smokauną” kisielių — iš
virė marmalienę, t. y. dėl 
pakėlimo lietuvių tautos 
vardo, surengė parodą, už
bėgdami už akių visai prog- 
resyviškai Newarko lietuvių 
visuomenei, bet nesutvarkė 
jos gerai ir ta paroda at
nešė labai prastas pasek
mes. Lietuvių tautos var
das nei biskį nepakilo aug- 
štyn, bet pasiliko ant to pat 
žemo laipsnio. Už išreiš
kimą tokios nuomonės kle- 
j-ikalai pašėlo, pradėjo 
šaukti ir verkti liedami aša
ras, būk aš juos ir visą liet', 
tautą apšmeižiau. Tuo su- 
manus ir gūdi ai s “biznio-įčiuose buvo me 
riai” pradėjo agituoti, kad šymai tos parodos įspūdžių, 
reikia surinkti tam tikrą!buk net 8000 lietuvių joje 
skaičių parašų ir dolerių ir,! dalyvavo, bet visi bešališki 
nuėjus į Post Offisą sustab- žmonės, kurie tą parodą 
dyti “Laisvę”, idant ji dau- niatė, tvirtina kad jeigu pri- 
giau nei pas vieną Newarke skaitytum ir visus tuos pri- 
žmogų neateitų ir išvyti iš vatiškus bravorų, petliorių 
Newarko J. V. Sweetra. Bet ir exspresu vežimus ir žmo- 
ant nelaimės tą darbą nepa- nes, ir tai 8,000 
jiegė padalyti. Tada Ske- būtų padaryti.

lygiais buvo paroda vieną subatą 
saliu-' ankščiau ir vokiečių dides-

spūdžius, negu tas, kuris 
oarodoje pėščias maršuoja 
arba automobiliuje važiuo-

Gi su protestantais

automobiliuje Broad
Vien, 

aprašinėja 
parodos į- 

rašytojas” ir

ja;
kaip tik taip yra. p. Trus
ka 
gatve pervažiavęs 
Lietuv.” N r 27 
“strošniausius” 
spūdžius, šis
“oratorius” nesigėdijo pasa
kyti buk amerikonai “plojo 
gausiai delnais” nekuriems 
parodninkams. (gal šv. Ka
zimiero kareiviams?) Bet 
visiškai ne prisimena apie 
tuos amerikonų keiksmus, 
kada ant Broad ir Market 
gatvių gatvekariai, vežimai 
ir pėsti žmonės turėjo per- 
sivežti per parodą. Taipgi 
jis nei žodžio nesako apie 
tuos amerikonų pajuoki
mus iš moterų, purvių vai
kų, pypkes rūkančiųjų mar
guotųjų ir tt. Gerai kad pa
sigiria, bet labai nesmagu, 
kada išgiria tą, ko nebuvo. 
Visuose klerikalu laikraš- 

lagingi apra-

negalima 
Vokiečių

pos rengiamo pikniko buvo 
pelnas skiriamas LŠF., tai, 
mūsų apskaitliavimu, V. B. 
taip pasielgdamas, nutraukė 
kokius septynis ar aštuo- 
nius dolerius. t. y., kuo
pa būtų apie tiek pelno tu
rėjus, o dabar turėjo dar 
50 centų pridėti iš savo iž
do.

Tokiu būdu kuopa pripa
žino V. B. kaltu ir didžiu
ma balsų prašalino iš kuo
pos.

Nors ir labai nesmagu 
braukti iš kuopos narius, 
kuomet jų ir taip mažai yra, 
bet dalykai taip susidėjo, 
kad to išvengti jokiu ' būdu 
nebuvo galima.

I !|t * *

Albertos valstija nuo 1 d. 
liepos likosi sausa. Jokių 
svaiginančių gerymų nega
lima gauti. Jeigu kuris be 
svaiginančių gerymų negali 
apsieiti, tai turi parsigaben
ti iš kitų valstijų, bet ir tai 
sunkiai gaunama. Girtuok
liam didžiausias vargas.

SLK. 1 kuopos sekret.
J. Žebrauskas.

valą dainuoti ir tuojaus pats1 
atsako, kad revoliucijines, 
bet nusiskundžia, būk tokių iį^fį^j0 drg7 j’ Danta

13 d. rugpjūčio buvo pra
kalbos LSS. 244 kuopos.

ii* 
vietinis V. Andriulevičius. 
Kadangi Danta netikėtai 
užsuko į mūsų miestą, tai 
ir prakalbos ant 
tapo surengtos,

dainų nesą. Jeigu korespon
dentas nežino, kur revoliu- 
cijinių bei darbininkam tin
kamų dainų galima gauti, 
todėl ir dainuoja klerikališ-; įap0 surengtos, negali- 
kas, tai aš priverstas, esu ma buvo išgarsinti per tai 
nurodyti: pareikalaukite L- mažai žmonių susirinko. 
S Sąjungos išleistą “Trimi-|Pirmiausiai ka]bėjo drg. J. 
tą” ir ten rasite užtektinai Danta i 
įvairių dainelių, lą knygą, kaip kapįtalistai išnaudoja .... . _ _ .
galite gauti kiekvienoj dar- darbininkus ir kokiu būdu pasigėrė ir susipe-
bimnkų laikraščių redakci- darbininkai gali 
joj. < • '

Pagaliaus korespondentas go.
štai ką užgieda: “Jeigu Mo- *drulevičius apie 
tuza faktais prirodys, kad

nurodinėdamas, iVu

pasiliuo- 
suoti iš po kapitalistų jun- 

Antras kalbėjo V. An- 
! Europos 

kares ir kvietė aukauti su- 
nuoper tą laiką, kada Tea troli- šelpimui nukentėjusių 

karės. Paskui sumanė, kadi 
sutverti LDLD., kuopą. Su-

ška kuopa vienuose kamba
riuose laikė mitingus su so

BALTIMORE, MD.
Mūsų federeišiai ir aidu- 

bliečiai jaučiasi labai ne
smagiai. Mat jie išėjo į 
streiką, bet dabar neturi pi
nigų, kurių jiems, ypatingai 
aidubliečiams, pašėlusiai 
reikia. Antras dalykas, tai 
jie išėjo į streiką ne už tą 
centą, kuri kompanija buvo 
žadėjusi, kaip kad jie patys 
garsina, bet kad užkenkus

bas su kitais jam 
dzievašninkais, visus 
rus apibėgiojo bažidamiesi, r.is skaičius gyventojų Ne- 
kad niekas kitas jau neiš-Švarke ir apielinkėje, negu 
eina, 
Sweetrai galvą suskaldyti. ; 
Bet ir šis jų barbariškas tik-1 
slas likosi neatsiektas — J.’ 
55 Sweetros galva likosi ne
suskaldyta. Galų gale atsi
rado tokių, kurie nuspren
dė užprotestuoti prieš 
V. S—a, už rašinėjimai
“šmeižiančių” koresponden-; girną už akių 
cijų ir prieš “Laisvę” už kai Newarko i 
talpinimą be ištyrimo daly-Į nei, laike rengimo tos pa ro
kų. Protestas su penkiais! dos ir už neteisingus apra- 
parašais tilpo net trijuose; šymus to< parodos Įspūdžių, 
laikraščiuose: “’ 
ke”, “Drauge” ir 
Lit ‘u\ ninku.”

Visų pirmiausia aš 
paklausti, už ką jie 
mane protestuoja? 
pasakymą, kad šv. Kazimie-j tiškai parodysit per tą patį mano tilpusią koresponden 
ro Dr—tės kareiviai be laikraštį “Laisvę”,
mundierių, tik su “soldac- tilpo mano korespondencija, pą, pripasakojo visokių ne- 
komis” kepurėmis maršavo 
ir vietoj kardų —liet^ar- tai aš su mielu noru persi-
gius ir lazdutes nešėsi? Ar'prašysiu jus ir tą korespon-; dentas sako, būk jis perilgai 
kad whisky agentas K. Wa-|denciją, kuri tilpo “Laisvės” i tylėjęs, tai aš gavęs drąsos 
szkewicius maršalkų buvo?jNr 50 atšauksiu. Bet jei- ir pradėjęs rašyti melagin- 
Ar kad parodoje dalyvavo? gu jūs to nepadarysit, tad 
motinos? Ar kad maršuo- lai Amerikos lietuvių visuo- 
janti vyrai vedėsi su savim;menė dai 
purvinus, vaikus? Ar kad j pit 
parodoje dalyvavo ir priva- tuščios garbės, 
tiški ekspresų ir bravorų 
vežimai, veždami bačkas a- 
laus? Ar kad policija nesu
stabdė ant gatvių kasdieni
nio judėjimo ir perkirto net 
kelis kartus parodą, pralei
sdama gatve karus, 
mus ir pekstininkus? 
sakykit, ponuliai, argi 
tikrųjų taip nebuvo? Daro- 
dykit, kaip aš jau esu ap
šmeižęs? Tada aš, ir kiti 
matysim ir žinosim, kad jūs 
turit pamatą ir žinot 
ką protestuojat. Visi po 
protestu pasirašiusieji po
nai dalyvavo parodoje ir 
nei vienas jų nematė ir ne
žino kokį įspūdį paroda pa
darė ant žiūrėtojų. Juk 
tai neužginčijamas faktas, 
kad žmogus, stovėdamas ant 
šaligetvio ir leizdamas pro 
save parodos eilutę po ei
lutei, daugiau gali prisižiū
rėti ir pastebėti parodos į-

warke ir apielinkėje, 
kaip tik reikia J. V.'lietuvių, o Newarko ir New 

Yorko amerikonų laikra
ščiai, aprašydami tą vokie
čių parodą, pasakė, kad tik 
8000 joje dalyvavo, nešda- 
miesi amerikoniškus vėliu- 
kus, idant parodžius savo iš-

J. (tikimybę šiai šaliai. ,
' Prieš klerikalus už užbė- j jie ėjo i streiką visai kitokiu 

pirm e (v iš- į 
visufime-.

■jai organizuoti ir plėtotis.
Bet ir tas jiems nepavyko 
padalyti. Mat, prastą ko-

ištikro jie būtų išėję į strei
ką tuo tikslu, kad iškovojus 
geresnes darbo sąlygas, tai 
ir A. C. W. of A. unija būtu

j bet dabar to nepadarė, nes

jie manė, kad tuomi!

Darbinin-1niekas neužprotestavo; bet lva^ įrankį pasiskyrė.
“Vien, klerikalai už teisingas pas- 1

jtabas visu trūkumų išpleški- 
noriu į no protestus, nurodydami, 
prieš kaip aš juos apšmeižiau.

Ar ūži Ponuliai! Jeigu jūs
“Laisvės” Nr 60 tūlas ko-

fak- respondentas atsakydamas į

kuriame ciją apie Teatrališką kuo

jus apšmeižęs,! butų dalykų ir prašo, kad aš 
[jam atsakyčiau. Korespon-

veži-
• v
1S-

uz

užsipuldineji- į 
do, kad ko-i

• karta išgirsta a-j respondentas neatskiria kri- 
; trokštate tikos nuo užsipuldinėjimų.

Aš neužsipuldinėjau ir neuž- 
sipuldinėju. bet jeigu matau 

----------  i draugystėj ydas, kurios ken- 
MEDICINE HAT ALTA, (kia siu dienu darbininkų ju-

CANADA. < „
6 d. rugpjūčio buvo mene- bininkų laikrašty, 

sinis susirinkimas Susivie- Korespondentas 
nijimo 
pirmos
džiuma balsų tapo prašalin-jti su širvidiniais.” Na,

Julius V. Sweetra.

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBERNIJOSE, 

, KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI.
Per mūšų bankų galite pagelbėti savo giminėms bei pažįsta

miems užimtose vietose vokiečiais. Męs turime

Sutartį su Vokietijos Banka
<4 Perline, todėl galime persiųsti pinigus į tas vietas ant sumos ne

augėčiau 800 markių (apie 525 rubliai).
’ MŪSŲ BANKAS PO NUOLATINĖ VALDŽIOS PRIEŽIŪRA, 

TODĖL TAVO PINIGAI GVARANTUOTI.
i Norėdami gauti daugiau informacijų kreipkitės ypatiškai ar ra

šykite laišką pas

į HENRIKAS C. ZARO , Bankierius
J Metropolitan Saving Bank Building

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

cialistų kuopa, nors vienas sirinkusieji su tuo sutiko. . 
kuopos narys prisidėjo prie Tapo sutverta kuopa iš 15 ^JunSa- 
Teatrališkos kuopos ir išsi- narių. Prie LSS. 244 kuo- 
žadėjo socializmo, tai aš au- pos prisirašė 5 nauji nariai 
kuoju $10 LŠF.”

Na, ką daryti, reikia fak- 90.
'A. P. Davidėnas

Kada korespondentą už 
klausė, ar jis tuomet buvo 
socialistu ir ar sąjungos na
riu, tai atsakė, kad nebuvo.

— Jeigu pirmiaus kokia 
nors ypata prasižengia, o 
vėliaus įstoja į sąjungą, ar 
tuomet gali būti kalta visa

tvėrė iš 4 ar 5 narių sanda
ros kuopą ir tuomet sugal
vojo iškirsti šposą LŠF. vie
tos komitetui.

Sandaros kuopa išrenka 
savo delegatus ir atsiunčia 
juos Į LŠF. reikalaudama 
priimti, suteikiant lygų bal
są su kitų draugysčių dele
gatais. Dalis delegatų žino
dami kas per vieni tie San
doros kuopos atstovai ir su
prasdami, kad jie prisideda

Balsai iš publikos: ,
— Negali, negali! Juk ir 

Mačys pirmiau buvo kūdi- prie vietos LŠF. komiteto 
tuo tikslu, kad surinktas 
aukas pasiuntus Yčo kom
panijai, pasipriešino jų priė
mimui. Del to kilo baisus 
triukšmas. Po ilgų diskusijų 

.... ____ __ _________ ’didžiuma balsų sandariečius
— A. J. Kainaris streik-Į priima.

paužiavo Cerveseria Quil- ’ Tūlos draugystės labai ne- 
Zablac- mes —atsako Ma-1užsiganėdino priėmimu į

s. Įvietos LŠF. komitetą
— Ar tuomet buvo susi-> dariečių, kurių tikslas 

•o ! padėt darbuotis, bet
kenkt. Todėl Lietuvių Mo- 

4- terų Progresyvisko Susivie- 
Inyjimo 8 kuopa, šventos O-

— Kokie socialistai iš nbs Morginų-Moterų drau- 
merginos pavogė pinigus, gystė ir Lietuvos Sūnų dr- 

buvo ir kur tas bu- >tė atšaukė iš minėto komi- 
Itetot savo delegatus. Šios 

kad apie | draugystės nenorų kad /ų 
girdėjęs delegatai darbuotųsi lokiam' 

pasakojant,'komitete; kuriame viešpa- 
' taus yčinė dvasia. Manau, 

buvo kad atsiras ir daugiau tokių, 
orga-; draugysčių, kurios panašia)

I pasielgs.
Draugystės, atšaukusios 

ivo delegatus Iš LŠF., ma- 
ieny- no sutverti naują komitetą, 
las. j kuris darbuosis r ŠF., ne

pasirodo, kad “Vien, Lie-; pripažindamas jokių Yčų, 
tuvninkų” nereikia daug a-!Gabrių ir Karužų, kurie va-

Aukų surinkta LŠF. $15.
Aukavo šios ypatus: 

_ . — ______ > — $2.00 ;
Uščiunas, M. Bulevičia, 
Zablackas, V. Vasiliaus-

tai mainyti ant pinigų, nors 
tai mano gyvenime 
mas toks atsitikimas. _ _

Teatrališka kuopa Įėjo kas, V. Kulikauskas, A. Tiš-- 
mitingi) laikyti į socialistų .kevičius, B. Jakštas ir J. 
kambarius 1 d. spalių 1915 Salasevičius — po $1.00; B. 
m., o LSS. 28 kuopos na- Siurblis, S. Praspalauskas, 
rys K. Bubnys atsisakė iš R. Grigaliūnas, A. 
kuopos lapkričio mėn. Kadalkiene, A. Balčiūnas, J. Veb- 
kuopos Sekret. J. Surdokas ras, J. Čevis ir J. Stelmokas 
užklausė Bubnį,'ar jis mo 
kės į kuopą, tai pastarasis’Sidaras, 
griežtai atsisakė

pi r- B.

kiu, o dabar suaugęs vyras!
Mačys nieko neatsako.
— Ar tamsta negalėtum 

pasakyti kokie socialistai ir 
kada streiką sulaužė, apie 
ka buvai rašės “V. Liet.”?

— po 50 c.: A. Sidarienė, P.
Andriulevičius, 

mokėti. | V. Savickas, A. Tumas ir M.
Reiškia, jis išstojo iš kuopos Mockus — po 25 c. Smulkių m'rus-

surinkta 40 c. Viso $15.90.

tim buvo streikas?
— Sąjunga nebuvo

san- 
ne 
tik

ir išsižadėjo socializmo.
Jeigu korespondentas ne

tiki mano žodžiams, lai pa- siems
žiuri į Teatrališkos kuopos širdingą ačiū.
ir LSS. 28 kuopos protoko
lų knygas ir ten panašiai ------
i’as. IBER1SSO F. C. S., ARGEN

Na, kaip dabar bus su ta TINA
$10? Aš norėčiau, kad ko- .>> i i- > ’, , , ’ . . 22 d. liepos buvo antrarespondentas tuos pinigus i oo \
per Laisves redakcija pa-’, • , , „ , - , *, . •L , T7,r . 1 1 ikur parengė LSS. 1 kuopasiustu LSF. komitetui, nes x ' „ _ . i

. ‘ j. , .... . . i\akaro programas buvo la-as jam faktiškai priro- . • ■ • ' ... . . •>. v . l.kl 1 11 <11 I u
dziau. iboiiLa. r

luriu pastebėti, kad įėjus i • „ * • i > irp , ..A . , ’ . . ž . Kino apie dabartinę netiku-reatraliskai kuopai i sočia-; ; • l■i. , r , . 1 . stątvarka ir apielietuviu sulįstų kambarius, stengtasi Pn b u a ‘v 1
ko daugiausiai socialistu , a>^ ’ai * • c ipie socialistus rašyti, nes ji žinėja po Europą ir eikvo*
prikalbinti prie savo kuopos• /f -ip un‘n’(’. ^rai'ipati moka priedus.padaryti, ja žmonių suaukuotus cen- 
ir išsyk jiems tas gerai se-ltlk 1 ”k() .bmsmų. Labai ge-, Svetainėj kilo triukšmas.'tus badaujantiems lietu- 
kėši,'nes į trumpa laika pri-j.'.A-m;‘vo ^J1.1 Ta mergina apie kurią bu-.'viams. Minėtos draugystės

> >• •' 'merga te A. Staboraieiute. vo ••vien. Lietuvninkų” i '......................  ' -
Ji publiką labai užganėdino šyla, būk socialistai iš jos'centai eitų sušelpimui

l m. lkos.1. aP(‘ovanoĮ;a; pinigus pavogė, pradeda • liaujančių lietuvių, o ne Yčų 
. klamacijų tapo sulošta dra- šaukti ant Mačio, kad jis; ir Kaimžu pasivažinėjimams 
' ma “Gadynės Žaizdos” ir. - - - 1

komedija Dėdė atvažiavo”. • taj jokių pinigų nepavogę ir 
lektoriai savo užduotis atli-(rol^ apje ^aĮ plačiau kalbėti.

sako, j ko gerai, mes nuo darbo ą'otilas neduoda tai mergai-

nes j trumpą laiką pri- j 
sirašė 7 socialistai, kuriuos 
k o r e s p o n d e n tas p a v a d i n o 
“plačiai mąstančiai.” Bet 
dalis tų draugu jau pamatė 
savo klaida ir dabar atsisa
ko iš Teatrališkos kuopos.

Korespondentas

aukautojams tariu .ha 1 vu?
A. Misiunas. i tai nieko nežinąs,

I kitus apie tai
i tai ir parašęs.

— Kada socialstai

pradeda į 
to visiš- 

irirnaUsiai! nerašęs, tai esą ‘

ra-įnori, kad žmonių suaukuoti
ba-

i mojuoja, nes iš jos socialis- po Europą.
A. J. Remeikis,

t v ( t JLk* L'J1 Cl O 11 V- v 4 V ’ \ 4 C 4 I 111 111 V 1 A

būk aš vadinęs socialistus, žmonių negalima daug ko ir kalbėti. Publika suspau-

dėjimui, tai ir pastebiu dar- tas tą atšauktų.

PITTSBURGH, PA
13 d. rugpjūčio buvo pik

nikas LSS. III Rajono. Nors 
kolionės,' įžanga buvo $1.00 ypataį 

bjau-(bet žmonių atsilankė nema- 
i įvairių žaislų,

dalyvaujančius Teatrališkoj reikalauti.
i kuopoj, “ex-sočialistas” ir.' Pasibaigus lošimui, kalbė- 
korespondentas, panašiai jo J. Baltrušninkas. Paskui; 
sakydamas, klysta, vadinau kalbėjo garsus socialistų 
tik tuos, kurie atsisakė iš kalbėtojas ir atstovas J. P.
LSS. 28 kuopos ir sykiu iš-(Balino. Jis labai vaizdin-' 
stojo iš Sąjungos. Todėl rei- gai nupiešė dabartinį kapi- 
kalauju, kad koresponden-j talistų surėdymą, ir nurodė, j

• . jka darbininkai privalo dary šelpimui nukentėjusių nuo'sispietė į krūvą ir per visą
Kad LSS. V Rajono išva-Ai, kad išgelbėjus is po kapi-(surinkta suvirs 24 laiką ramiai užsilaikė. Parda 

žiavime buvo sudainuota.tahstų jungo. Taipgi nurodė M. Dagilius.'vinėta ir literatūra; tuo
darbu užsiėmė draugai Dau
baras ir Tavelovičius. Dau-

(LšF. vietos komitete įvyko baras užrašė kelioliką skai- 
skandalas.

Kaip visur, taip ir mūsų jai Gadynei.
! mieste, yra LŠF. komitetas, buvo atsivežę ir knygų iŠ 
ii kuri visos vietos draugys-;kuopos knygyno, kurias ir 
, tės !
Iki šiol tas komitetas darba
vosi gana pasekmingai rin-

i dus kumščias, bėga ant stei-
'"ius, pasipila T ”

etainėj pasigirsta 1
riausi žodžiai. Tuom tar-'žai. Buvo

j pu uždangą nuleidžia, mu-'griežė orkestrą ir pasakyta 
jzika pradeda griežti ir vis-Į kelintas trumpų prakalbė- 
kas užsibaigia. Ilių; kalbėjo Rajono draugai.

Buvo rinkta ir aukos su-'Laike prakalbų žmonės šu

sudainuota Ralistų jungo. Taipgi nurodė piešai 
sukruski- ir lietuvių darbininkų pade-;

, — tai ne Teatrališkos jimą 
ar kuopos nuopelnai, bet LSS. ;timą.

46 kuopos draugų. i ko
Korespondentas

būk aš užsipuolęs ant 
džiumos socialistų, kad jie • 
nutarę kambarius likviduo-' 
ti. Ir vėl neteisybė. Aš 
neužsipuoliau, bet pagyriau, 

buvę kad jie tiūp nutarė. O kad 
socialistai, likvidavę kamba- 

Korespondentas sako, buk rius, juose dar laikė mitin- 
Teatrališka kuopa dainavus'gus, tai ne iš draugiškumo, 
apie 20 Įvairių dainelių ge-;bei prijautimo Teatraliniai 
riaušių kompozitorių, tarpe kuopai, bet kad LSS. 28 kuo- 
kurių esą ir M. Petrausko, pos tuose kambariuose buvo 
Visame programe buvo vie- knygynas ir rakandų, kurie 
na M. Petrausko dainelė, laikinai buvo paskolinti Te-
“Oi motula,” o St. Šimkaus latrališkai kuopai.

sako:
Lietuvių Kanadoj i “Motuzą ‘Naujienose’ Jiepėi(^a^c>^ “Broliai 

kuopos, kuriame di-iteatralininkams pasibučiuo-1me ’

čia neteisybė pasakyta? Juk 
visa Teatrališkos kuopos 
valdyba susideda iš buvusių 
socialistų: taipgi ir papras
tų narių yra buvusių socia
listų. tai kodėl jie negali pa
sibučiuoti su širvidiniais?

ardymą pikniko, kurį kuopa 
buvo surengus 18 d. birže
lio.

Dalykas buvo taip: kuopa 
nutarė parengti pikniką ir 
išrinko tam tikslui komisi
ją, į kurią įėjo ir V. B. Iš Juk tai draugai, visi 
syk V. B. uoliai darbavosi 
ir nemažai tikietų išparda
vė. Pagalinus nuvyko į 
Redcliff miestelį ir tin par
davė net septynis tikietus. 
Bet paskiaus, prieš pat pik
niką, kuomet jau viskas bu
vo surengta, V. B. sugrąži- 
no Redęliffiečiams pinigus

ir jų nesusipra- 
Pubulikos susirin- į 

apie porą šimtų, to-j 
sako ikiu būdu kuopa nuostolių;

''neturės.
’ Po prakalbų prasidėjo dis
kusijos su P. Mačiu, “Vien. 
Lietuvninkų'’ koresponden
tu, kuris “V. L.” Nr 3 ap
šmeižė Sąjungą ir Nr 19 da. į 
atkartojo tą savo šmeižtą.

Pirmiausiai buvo užklaus-Į^et įag (įarbas nepa- 
ta Mačys, kuo jis remdama-,(įko tūliems tautininkams,

LAWRENCE, MASS.

tytojo “Kovai” ir “Nauja- 
Šie draugai

į s’s rase, kad socialistai dau-^ kurie nori, kad visos surink- 
nž kitus bačkų alaus ^og aukos būti) skiriamvB 

if-tuštinę, paskui susipesę ir yčo kompanijai ir kad už
y au už kitus bačkų alaus ^og aukos būtu skiriamos

a t si du r ę kalėjime?
Mačys atsakė: “Virš po- ja galėtų važinėti po Ėuro- 

ros metų tam atgal N. Mar-.pą.

siunčia savo delegatus, (pardavinėjo. Labai gaila, 
kad kitų kuopų draugai pa
našiai nepasielgė, juk mūsų 

nu- Rajone dauguma kuopų tu
ri pardavinėjimui įvairios 
literatūros, bet važiuojant Į 
pikniką nepasiėmė. Net ir 
Rajono knygius vaikštinėjo 
be jokios literatūros. Kasžin 
kodėl taip daroma?

Abelnai, piknikas pavyko 
puikiai ir Rajonas turės pel
no. Beviltis

tas aukas Yčas ir kompani-

Minėti tautininkai su-



LAISVE

ORAKULO PATARIMAI, gliškai. Mokytojas 
Klausimas;

Jo eksel
Orakului.

tamstai įeisią jam už mokslą 20 do
leriu, o už antrą jr sekan
čius po 5 dolerius, Jonas7, Kr

nai, tai pasakyk man 
lavO žinojimą i 
nežinojimu apie 
žinojimų nežino 
tu čia . dabar

risiu savo
mudviejų pigiau.

menesio, {4)

•>

nes jau vienu

dašimtis
klausykis! Koki bw 
karščiausi: vaikino u mer 

ar die 
su bobute? Aš, matai 
žinoti, ar tu moki nie- 
(Orakula< no kunigas

— Rusija — tai motina 
mino! Supranti?

— Suprantu, suprantu- — 
t. ako jam vienas darbinia

ms. —Bet kas tuomet tavo
gina, 
dūko 
noriu 
luoti.
— indais neužsiima,
rak.)

s klausi - 
suniurnėjo

Tilibani. juodašimtis

Atsakymas Ką sako vyrai: —
Ir tiesiausias vaikinas ap

vai-mometrą išrodo šitai 
kinas su mergina 
Čiupdami tankiai lūpas nusi
degina. Vedusių gi 
kiai tik seiles ant lūpų 
džiovina, o seniams be

Jcigu merginų metus ga-

. v į dantis, tai po 20 metų jos 
)UC" i išlupinėtu sau visus dantis, nu- J... c.___ i - .. ,

su šeimininke. Nuo tų buč
kiu net Orakulo termomet
ras trūko.

ako ant . , , ’ .. • •
Bot n-/vis1"1’- k;ul WO-V ’tamo P<> 
kunigo su, .*> (Jien!!

• • !gatavos pasikart kiekvie-
- - nam burdingieriui ant 

kaklo.
Geras daiktas moteris 

prieš šliubą, bet nekoks po 
šliubui.

vogimą atsidūrė teisme. 
Kuomet kaltininko advoka
tas pabaigė savo kalbą, sū- 
džia klausia kaltininką:

durt dėl savo apginimo?
— Negaliu nei cento, 

atsako sportas.— Dar
kar turėjau 25 t lok, be 
tuos šiandien advokatui 
kišau.

U-

Išmetinėjimas.
Pati.— AŠ netikiu, kad

tu būsi toks jjeras, kaip ma-
no pirnmtinis vyras. Jis
buvo toks geras, toks fna-
Jonus.

Vyras: — O ką gi jb> tau
gero padarė, kad tu jį taip
giri ?

Pati Jis numirė i ant-

liko man 5000 dolerių.

A’aitę nemirsiu.

— Na sakyk, brolau, 
gali, būt kas geresnio

— Gali.
— O kas?

nvkas:
tai bud-
, tai

Ka sako moters:—
AIūsu meilė akla, be

Vyrai — tai muse

mūs per langą, 
les apsivedimą

moterį, laike gi šliubo1
!.!<•’m i 
I motei

ar
Vnz

Tarp merginų.
— Žinai ką, Magdute, 

Juozas klausė manęs, ar tu 
ištikrųjų kvarbuoji savo 
plaukus.

— O ką gi tu jam atsakei?
— Pasakiau, kad nebuvau

Temykite LIETUVIAI!
Kurie turėjote arba turite gimines gubernijose 

užimtose vokiečiais.
JEIcfcj JUS NORITE SURAST SAVO GIMINES, IŠBĖ

GUSIUS į gilumų RUSIJOS arba PASILIKUSIUS gyvent LIE
TUVOJ, NELAUKIT, BET TUOJ AUS KREIPKITĖS PRIE 
MANUS. Taipogi per mano BANKAS galit siųst pinigus savo 
giminėms gubernijose, užimtose vokiečiais ir j VISAS DALIS 
SVIETO, ir RUSIJOS KAREIVIAMS, PATEKUSIEMS AUS
TRIJOJ AR VOKIETIJOJ.

PRIIMU PINIGUS TAU1TNIMUI ant 4% metama nuo šimto.
MANO BANKA RANDASI PO PRIEŽIŪRA VALDŽIOS 

STE1TO NEW YORK, užtat jūs pinigai gvarantuojami.
PARDUODU farmas, lotus ir namus. PADARAU IR Už-

TVIRT’INU visokius dokunientus;-rašlus ir IŠJIEŠKAU DALIS, 
T A.J A HA". ..J ’.)[ J L LIMVS (Insurance) gyvasties, nuo ūg
li? J 1«L- ''j k t. ZiiRANDAVVJU BAKSUS LAIŠKAMS — 
G ROM ATOM S.
G EN ER A LLsKA AG EN i’URA LAIVAKORČIŲ—ŠIPKORČIŲ.

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

VISOKIOS RODOS- PATARIMAI DOVANAI.

BANKER JOHN KOVACS
, . . Kilia: 155 CLINTON AVE.,v; Grand Street, maspetu, l. i. n. y.

. NEW YORK, Borough <t>f Brooklyn.

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ.

■Q

e

rn

Juozas Garšva
(i RA BO RILIS (Undertaker)

) 
TEISINGI AUSI A ir GERIAUSIA Į;

LIETUVIŠKA >

daktaru, 
aptieka

S Sutaisau receptus su didžiausia 
c atyda, nežiūrint, ar tie receptai 
? Lietuvos ar Amerikos 
t Tai vienatine lietuvišk
) Bostone ir Massachusetts valstijoj.
< Gyduolių galit gaut, kokios tik pa- 
; šauly yra vartojamos. Galit rei-
< kalaut per laiškus, o aš prisiųsiu
< per expresu.

K. ŠIDLAUSKAS,
/ Aptiekorins ir Savininkas
( 226 Broadway, kamp. C Street
< SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 21014 ir 21013.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS, 
išbalsamuoju ir laidoju numirusius 

ant visokių kapinių.
Parsamdau Automobilius ir Karie

tas Veselijoms, Krikštynoms ir šiaip 
pasivažinėjimams.

Ofisai:
144 N. 5th St., 264 FRONT ST. 
Brooklyn, N. Y. C. Brooklyn, N. Y. 

Tel. 2320 Green point
Telephone 7867 Main

B MUZIKOS

Konservatorija

305 Broadway,
So. Boston, Mass.

Muzikos mokslas 
vėl prasidės 1(1 diena 
rugsėjo ir eis kaip

■.■■.-.■xsry.T

hH’tUS.

DAKTARAS

Matulaitis
I

419 BOYLSTON ST., BOSTON,M ASS
Netoli didžiojo miesto knygyno.

• ffiso valandos: nuo 10 —12 valandos
Nuo 7—9 vai. vakare •

Šventadieniais nuo 10—4 po piet.
1

NEWARKO
AKUšERKA

Pabaigtini Imperatrici Marij A- 
kušerkų mokyklą Peterburge (r 
Dipiiomuota New Jeraey valsti
joj. Turi puikia* pasekmes 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi gerai apaipažinus sa simpto
mais visų moteriškų ligų ir rei
kalui esant, galite gauti patar
navimą.

O. STROLIENĖ
Jauniškaiti

SU Walnat St.NEWAR, N.J.
rr, . t 3051TelefonaS 4Q86 M»rk*t

V- ■inmnrm---------^-r-.n

Tarp parapijom].
Ratilas:— Kodėl tu, kū

mai, vakar tain nusilakei?
Baltrus:— Nugi gavau 

žinią, kad amžiną atilsi ma
no švogeris ant vainos liko 
užmuštas, tai iš to susirū- 
pinimo ir niuktelėjau.

Ratilas: — O aš, bracia, 
aną vakarą irgi vos tik na-i 
mus suradau. Buvau gir
tutėlis.

Baltrus:— Tai ant kokios 
intencijos tu gėrei?

vedžiau pas kunigą už gas- 
padinę, tai kunigėlis pamy- M _ •

Mielaširdingas.
Vienam lietuviui-grino- 

riui prisiėjo dirbti vienoje 
namie, kada tu tuos plaukus, dirbtuėje su savo tautiečiu 
pirkai.

u  11-LJ iiijiuli j — JHUI ■ IW — h I—II —n——n

> Alt TURI TĄ NAUJĄ *- 
KNYGĄ APIE LYTIŠKA 
GYVENIMĄ?

Jei dar neturi, (ai pasiskubink gau
ti, nes knyga gali greit, ’’šsibaigt.

Apie tos knygos naudingumų pa
klausk tų, kurie jau jų turi.

Knygos vardas
Patarmes Merginoms 
Apie Lyties Dalykus.

Parašyta žinomos lytiškų dalykų 
aiškintojos ponios M. H. SANGER.

Ta knyga imikalinga visiems: mer
ginoms, moterims ir vyrams. Joje

- Sąmoninga gaspadine
visada turi savo namuose buteliuką

, D-ro Rlchter’io

PAIN-EXPELLER
Neabcjojantis būdas jtrinimui nu* 
skaudėjimo Reumatizmo, persišal- 

dimo, išsinarinimo ir tt.
Tikras tiktai su pažymėta marke 

"ĮKĄRĄ”
25c. Ir 5Oc. buteliukas viso.e aptiekose aro.

Stiv'iHi nuo
F. AO. RICHTER .Sc CO.

71-80 Washington Street. [New York. N V

WA TEKIU TUO BIZNIERIAI.

J. DANDERIO
VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ 

ČEVERYKŲ IR 
DRABUŽIŲ

Į Suprašoma lytiškų organų išsivysty-
I Imas, jų veikmė ir svarba visame mo

teries ir vyro gyvenime; apsivaisini- 
mas; vaisiaus augimas; nėštumo hy- 
gijena; motinystė ir jos hygijena. 
Taipgi aprašoma lytiškos ligos, savi- 
žagystė ir daug kitų įdomių dalykų.
iKnyga turi 120 pusi, ir papuošta 

paveikslais, kurie palengvina aprašo
mus dalykus suprasti. <

KA’^NA TIK 50c.
AR MYLI DAINAS?

Štai nauja dainų knyga, kurioj ra
si daug tokių dainų, kurių niekur jau 
nerandama. Knygos vardas

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

kurioje telpa daugybė įvairiausių dai
nų. Tarp kitų yra nemažai senoviškų, 
kurias mūsų seneliai dainuodavo, bet 
kurios dabar veik visai užmirštos.

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

KAINA 50c.

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

U NT O S ČEVERYKAI.
869 BANK ST.,

WATERBURY, CONN.

lietuviu-amerikonu. Vieną > 
kartą grinorius labai nusi
stebėjo, kuomet pamatė, kad 
amerikonas atsipjovė porą

— Už ką gi tu, kūmai, jkavalkų tabako, įsidėjo į 
taip muši savo pačią, dargi burną ir valgo, 
per galvą?

— Matai, kaimyne, noriu 
išvaryt burdingierį iš 
galvos.

Varo burdingierį iš 
galvos.

JOS

Atsakanti pradžia.
Jonas norėjo išmokti an

Grinorius 
greitai pribėgo prie savo 
tautiečio ir sako:

— Aš matau, broli, kad tu 
labai išalkęs, ir neturi ko 
valgyt, štai aš atsinešiau 
dešros su duona — imk ir 
valgyk! Svirplys.

AR VERTA BŪTI TEISINGU?
Visada yra žmonių, kurie stengiasi 

dorai ir teisinį*'. gyventi, bet kokį 
jie gauna už tai atlyginimą ir koks jų 
likimas,— parodo vieno tokio žmo
gaus istorija. Jo gyvenimai taip už
imantis, jog skaitosi, kaipo gražiau
sia pasaka. Tos knygos vardas 
Kovotojas už Teisybę

Jeronimas Savanorolla.
Kas nori žinoti apie teisingo žmo

gaus vargus senovėje ir apie dvasiš
kuos darbus, tam ši knygelė būtinai 
reikalinga.

KAINA TIK 25c.
Reikalavimus ir pinigus siųskite 

Šiuo adresu:
J. STROPUS, f

Boston, Mass

um.-

Farmos
GERIAUSIOS FARMOS.
Pirkite pas mus farmas didžiau 

šioje Lietuvių Farmerių Kolionijoje 
Amerikoj. Ta kolionija y a mūsų už
dėta 1905 metais, ir jau apgyvendino
me su 360 lietuviais /armėnais. Męs 
esam seniausi ir didžiausi farmų par
davėjai lietuviai Amerikoje. Męs 
parduodame teisingiausiu būdu, išduo
dant pirkėjams warant uot us popierius, 
Deeds ir čystus Abstraktus be jokių 
extra mokesčių. Męs turime šimtus 
visokio didumo farmų parduoti: iš
dirbtų, su užsėtais javais, su sodais 
ir budinkais. Žeme derlingiausia, 
lygi, : u juodžemiu ir moliu, ir molis 
su gera smielženie. Geriausia ž''m< 
dėl visokių javų, daržovių, sodų, pi< 
xų ir del ganyklų. Turime daug že
mės neišdirbtos, geros,kuri parduoda 
ma visokio didumo plotais, piji-iai, pc 
$6.00 ųkeris ir brangiau, ant lengvų 
įsinokūjimii. Kiekvienas gali tokio, 
žemės pasiimti, ir dirbdamas miešti 
išmokėti. į ydanias tokiu būdu bi
riausią formą. Pasiskubinkite nu. i 

es ji greit eina bran
,nius, męs 

kad surasit farmų
gyn. Al va'tuoki 
tik rinamt 
gal savo 
dėkingi, 
bininkus 
gražiame

iplink vaikams mokyklų, 
geležinkelių ir geni žvyruotų 

įkė pirklybinio mieste 
ir pačtavo miesto I.u

Mii-h. Nusipirkite mūsų ko 
formas, ir jums taip pa 

mūsų f .rmų, kad apie uties-
pamislyti nenorėsite. Ture

nyčių, 
keliii, 
Scotlvilli'i 
dington, 
lionijo.se 
tiks ant 
tų nei
site ant. farmos .nu užtikrintų gerų 
gyvenimą; trumpu laiku Birma pat 
išsimokės visokias skolas, ir jūs lik
site į kelis metus turtingais farme- 
riais. Rašykite tuoj, gausite Lietu 
vių Kolionijos mapų ir farmų kata 
logų dovanai. Tik įdėkite už 4c

Tikras adresas:

A.K1EDIS & C0.
REAL ESTATE 

Peoples State Bank Building 
SCOTT VILLE, MICHIGAN.
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lik ką išėjo Iš rpANdoa

JUSTINO TUMĖNO

r vi
f

[vj

vOknlnm turi rusti* kiekviena 
nt • Ii f ent iškn darhininkn knygyne lyje. 
Autoriaus « 
bs. KM N \

BROOKLYN.

•nip. Kreipkitės 
ROEBLING 
Y.

Mokslo Nereikia Jieškoti
Oelto, kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglų kalba, aritmetiką ii 
Sėtuvių kalbos gramatikų savo nam'uose liuosame laike. Visi išmokstą 

Nurodymai ir knyga DYKAI- Jdėk stempų. Adresas:

rietuvių Korespondencijioe Mokykla, 1327 N. Robey St., Chicaga

I
 Telephone Yard* ar 1K5>

TIKRA LIETUVIŠKA APTIEKTA 
CH1CAG0JE Ari 1 tik A

ĮAkušerka;
ž ®.betgui»l kutnų Woman. MedR*; m d 
£ College Baltimore, Md. j| yg-į?

Mys užlaikome kuogeriaaBlua v»lata«. Su didele atyda 1 i pi Ida» 
receptai kaip Amerikai, taip Ir £arupoi daktarą. Patarimai pa? 
laiikus ■■teikiam dykai.

Savin’nkai Proviaoriia
F. A. J0ZAPAITIS

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

ČIA GALIMA UŽSIRAŠYTI “LAISVŲ

e) u e>

a’bsCKiuingai atlieka aava darna IS
yimdymo. taipgi nuteikia vinokiae rodaa ? 
ongeiba 'm b'rio.e moterų iigoeb. L

F. Stropiene,^” «. §
> 1. M—Eli ■ E lit ■ Ii I *JMW«

LIETUVIŠKA APT1EKA.
Šiuomi pranešame, kad gavome daugybę daiktų, reikalingų šiam 

sezonui. Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiekų, galime 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi šito- ! 
kių vaistų: 1) MIXTURAS. ’aliai geras nuo kosulio vaikams ir dide- • 
lieins, bonka 25c. ORRAl’H’AS, Linimentas dėl reumatizmo. Bon- | 
ka 25 ir 50c. 3) Tikra lietuviška TRE.JANKA, baksas 25 ir 50c. I 
ŽUVIES TAUKAI, reikalingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 5) įVAI? I 
RUS VAISTAI DĖL ATAUG1N1MO PLAUKŲ ir TONIC’AS. 6) Ž 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonos, perfumos Ir į 
visokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas dėl vi- | 
durių. Bonka 50c. Kraujo Valytojas — bonka $1.00. Mūsų antieko- * 
se laiba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai.
kyli. Visas persiuntmo lėšas apmokame męs. Siunčiant 
galima siųsti pinigais arba stampomis.

L SHAPIRO, Lieiuvifikai Aptiekoriui
Street. kampas Union Ava V
Driggs Ave., kampas 2nd St., Brooklyn, N. Y. ||

Todėl kviečiame atsilan-
-...... Siunčiant laiškus,

v •

£> <T

vertei 
arba

o 
t”. 
U

. . $1.0C 
1.00 

. . 50c 
ir $1.00

AIH4XP[J.eO
I*15 i < !i * |«qN

Al COHOl '
CHTEH iC/- "i*1R

LIETUVlšh A

MM I

AR JUS KASDIEN SKAITOTE H

‘NAUJIENAS’ r
LIETUVIŠKA

Žemiau paminėtas gyduoles galima 
apturėti per pačių:
Nuo Reumatizmo ................
Kraujo Valytojas ................
Viduriu Reguliatorius.........
Trojanka .............  25c., 50c

Ir visokias kitokias gyduoles nuo 
visokių ligų, kurios čia dar nepaminė 
tos, galima Irau t i per pačtų.

P. A. URBANAVIČIUSI

151 Metropolitan Avenur
BROOKLYN, N. Y.

GEO LASKEVIČIĄ

Geriausia pirmeiviška užeiga 
pas

771 BANK ST., Tel. 964-3 

WATERBURY, CONN.

APDRAUDA
(INSURANCE

Biznių visokios rūšies pardavi
mas ir pirkimas.

PATARNAVIMAS VISOSE 
KALBOSE.

Kreipkitės prie

R. G AYSON & CO
p.

95
WATERBURY, CONN.

BALTRENAS, Menadžeria.
BANK ST., Room 7

..■to*

PERSKAITYK!
Kiekvienas nau
jas skaitytojas, 
kuris užsirašy’ 
pas mane “Lais
vę" ant metų n 
užsimokės $2.50. 

tas gano dovanų 
knygų 
1 dolerio
“Kardų” snt me
tų. Senas skai 
tytojas. kuris at
naujins, gaur 

Kas iš neskaitančių 
“Keleivį" $1.50, gaus 

senas

knygų uz oOc. 
dar prisius už 
knygų už 50c., senas skaitytojas 
gaus knygų už 25c. Kas prisius už- 
“Kovų" $2.00, gaus knygų už 75c.; 
kas prisius už “Kardų” $1.00,tas gaus 
knygų už 35c., senas skaitytojas už 
25 centus. Kas užsirašys “Naująją 
Gadynę”, kaina metams $1.50, tas 
gaus knygų už 50c.

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

Pinigus siųskit Šiuo adresu:
J. POCIUS

M70 Margaret St, PMlaMjbla, Pa.

Z>ZZ»Z LIETUVIŲ LAIKRAŠTI?
Kiekvienų valandų kas nors svarbaus įvyk

sią sviete: — mūšiai karės lauke, si veikai, žmo
nių sukilimai, mokslo išradimai, atmainos po
litikoje ir 1.1.

Kiekvienas inteligentas, kiekvienas apsi
švietęs darbininkas seka tas žinias. Nesekant 
tų žinių negalima Imti apšviestu.

O ar Jus tas žinias sekate?
Sekli jas galima skaitant gerų laikraštį. 

NAUJIENOS, lietuvių dienraštis, kurio savinin
kai yra 600 darbininkų, be baimės skelbia 
teisybe.

NAUJIENOS praneša naujausias ir teisingiau
sias naujienas iš karės lauko ir abelnai iš 
viso pasaulio kasdien.

NAUJIENOS talpina indomius Ir naudingus 
straipsnius.

NAUJIENOMS rašo geriausi ir rimčiausi Ame
rikos ir Europos lietuviai rašytojai.

NAUJIENAS veda žmonės baigę universitetus, 
žinomi visuomenės veikėjai.

Skaitykite NAUJIENAS kiekvieną dieną.
Prenumeratos kaina:

Chicago] (pačia) ir Kanadoj — $6.00 metams: 
pusei metų $3.50. Europoj metams $7.00; pusei 
metu $4.00. Amerikoj metams $5.00; pusei me
tų $š.00; trims mėnesiams $1.75.

Norint užsirašyti “Naujienas” išpildykite 
Žemiau išspausdinta blankų ir pasiųskite ją 
kartu su pinigais “Naujienoms".

“Naujienos,” 1840 S. Halsted SU 
Chicago, Ill.
Gerbiami Draugai:

Pridėdamas $............:............... meldžiu siųsti
dienraštį “Naujienas" žemiau paduotu adresu:

Su pagarba.

(Parašas)

NAUJIENOS
1840 S. HALSTED ST., CHICAGO.
TELEPHONE CANAL 15M CABLE, NAUJIENOS43DGAGO

T

lionijo.se


ą

LAISVE

Pabėgėliai ir nelai 
/'•••• vi • ♦ bai sunkiam SViai J1CSK0 giminių atsišaukimu

Stanislovas Lukaševičius, 
nelaisvis, paeinantis iš Kau-.per “Laisvės 
no gub., Raseinių pav. Erž- 
.vilkos vals., Pikeliu kaimo, 7 V 7
jieško dviejų brolių ir se
sers. Meldžia atsišaukti

.šiuo adresu: Stanislaw Lu- 
sewich, Gefangenen lager 
Zerbst, 8 Kompagnie VII, 
Nr 1756, Gepruft, Germa
nia.

Jonas Sereika j ieško bro
lio Juozo ir sesers Sereikų, 
kurie pirmiau gyveno E. 
Cambridge, Mass. Prašo at
sišaukti šiuo adresu: Ivan 
Szereiko, Gefangenan lager, 
Nr 295, Butow, Germania.

Ignas Janušaitis, Belais
vis, iš Kauno gub., Raseinių 
pav., Šimkonių vals., ir kai
mo, jieško brolio Juozo Ja- 
nušaičio ir prašo nusiųMi 
pinigų. Jo adresas toks: Ig
nat Janušaitis, N r 25,753. 
Kriegsgefangenen - Lager, 
Butow, Lischnitz Pommern, 
Germania.

Gasparas Kaminskas, Be
laisvis, iš Kauno gub., Vilk
mergės pav., Sabalių vals., 
M i tašu nu kaimo, 
brolio Felikso 
kuris pirmiau 
gyveno. Prašo
šiuo adresu: Gasparas Ka
minskas, 8, Comp. VII, N r 
1755, Gefangenen-Lager 
Zerbst, Ge r mania.

j ieško 
Kaminsko, 

Brooklyne 
atsišaukti

Juozas Bružas, nelaisvi^, 
paeinantis iš Kauno gub., 
Raseinių pav., Balčių kai
mo, prašo atsišaukti bro
lių Petro ir Antano 
ir meldžia pašalpos, 
sas: Juozas Bružas, 
gene n Lager N r 10,

Bružu

Gefan-

IK
laisvių jieško savo broli 
meldžia atsišaukti šiuo nd

■h.

lt. (
r

jantis iš Kauno, gub., Šiau
lių pav., Kurtaujonų parap.. 
Bulenų kaimo, jieško bro
lių Jurgio, Martyno fr Izi- 
dorio Krajausku. 
atsišaukti šiuo 
Roch Krajewski,
Gefangenen Lager, Cott mus 
Nr 1, Germania.

Meldžia 
adresu: 
Com. 7,

Pabėgėliai įieško giminia

kai-

tus ir nusiųstųj jiems pa
einą. Skudžiasi esą la
bai sunkiam padėjime. Po 

i pasirašo varde 
nelaisviu lietuviu Antanas 
Idikas. Aukas galima siųsti

Pabėgėlis Karolis .Smel- 
storius jieško Smelstoriaus 
(nepasako vardo). Pabėgėlis 
paeina iš Suvalkų gub., Kal
varijos pav. Padavimų vals
čiaus. Meldžia atsišaukti 
šiuo adresu: Karolis Smel- 
storius, miest.. šklova, Mo

si a

PAJ1ESKOJIMAI
Pajieškau savo draugių Teofilės ir 

Onos Baliukoniutės, paeina iš Su
valkų gub., Seinų pav., Motelių pa- 

\ aiekuniškes arba Akuočių 
Turiu svarbu reikalą, lodei 
alsišauklia arba žinantieji 
pranešti šiuo adresu:

kaimo.

aug

Brooklyn, N.

savo vyro Antano 
tų amžiau 

io, geltonų
ir 2 

švie-ų, 
višalino nuo 

manęs 6 dieną anglisto, palikdamas 
mane su 3 mažais kūdikiais ir 15 
dol. pinigų, paėmęs burdingieriaus du 

trejussiutus, reinkotų, skrybėlę 
marškinius, dziegorelj ir 60 
Kas praneš apie tų ypatų, 
dolerius dovanų.

Leosia Urbonienė,
384 Grand Street, Brooklyn,

Raus

N.

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

kuria išdirba Mentholatum Co. ir vi
si daktarai ir aptiekoriai pripažįsta 
gerriusia.

Ištepant moste veidą prieš einant 
gult per kelis vakarus padaro veidą 
tyru ir skaisčiu. Mostis išima viso
kius spuogus ir dėmes-p'ėtmus sau
lė., nuodegimus ir lašus, 
žutė $l.oo.

J. RIMKUS,
Box .36, Holbrook,

Kaina

Mass.
65—60

DR. I.A. LEVITT
8 U RG KO N D ENTI STA S

sustabdau
Ištraukiu be Jokio

Paklauskite, kas

Skausmą dantų 
antsyk. 
skausmo, 
pas mane dantis taisė.

sesers

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

A 
Š.

KIEKVIENAI MOT E R EI ŽINOTI N j
v. M. U.

Specialitsas Moteriškų ligų
1314

10

50lh St., New York, N.
OFISO VALANDOS: 
vai. ryte; nuo 1 iki 2 vai. 
nuo 7 iki 8 vai. vakare;

1

p*

■»**************'*'******'*/>'* ^

Nerviški Žmonės <į»

■m

-te

9i>
II

būti žymiai pagerinta ir, ka<i .jįj nervų 
systenla bus pastebėtinai sustiprinta t. y, 
jeigu tokie žmonės varles

Iždininkas J. Valaitis,
11 Oak St., Ansonia, Conn. 

Knygius O. Radzevičiūtė.
264 N. State St., Ansonia, Conn, j 

Knygiaus pagelbininkas A. Yakštys,
103 Liberty St., Ansonia, Conn, j 

Knygiau.s raštininkas P. Labanauskas ’ 
491 Main St., Ansonia, Conn. 1

DENTISTAS G"‘

Severą’:
Nervoton

(Severos Nervotoną) nuo pat prasidėjimo' 
jų nervų suirutės. Toji gyduolė yra visiš
kai atsakanti ir, vartojant nuo įvairių 
nervų ligų, ji trumpamo laike parodys sa
vo stiprinimo įtekmę. Ji suteiks pagei
daujantį palengvinimą nuo

proto slėgimo
insomnijos bei nemigto 
nervų išsėmimo
histerijos ir nerviškumo^ ^§tuoja „ M

Rašykite ir reikalaukite musų cirkuliorių: "Severos Nervotonas” 
—kada ir kaip jį vartoti. Siunčiamas dovanai.

Severus Preparatai p:irsi<luo<la visur nptiekosv. Keikalauk v.'S’d.j Seve
rus, o tuoir.i apsisaugosi nuo prigavystės. Negalint gauti Severus Prepara
tu savo apielinkėje, užsisakyk tiesiai, adresuojant:

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.

f*
fi

PARMOS.
Vienintelis pardavėjas že

mės ir ūkių, kuris rūpinasi 
savo tautiečių gerove ir pi
giau galima pirkti, negu 
nuo ko kito. Duodu 
visokias rodąs, patąrimus 
ir prisiunčiu didelį katalogą 
farmų dykai.

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

324 Berriman St., Brooklyn, N. Y.
Repeticijos atsibūna kas pelnyčių, 

Sokolų svetainėj, 190 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. Pradžia 8 vai. va
kare.

DRAUGIJA SŪNŲ IR DUKTERŲ, 
MELROSE PARK, ILL.

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

Ps^dbininkas D. Rimša,
P. O. Box 849, Melrose Park, 

Protokolų raštin. A’“v Mnr* ■ 
907—22ndi Av*., Malrw*

III.

III.

ark, M
Box 6UV.

Michigan.

Fin. raštin. W. Strumille,
1814 So. 50th Ava., 

Iždininku F. Laplnski,
P. O. Box 1109,

Cicere, III.

DRAUGIJOS
KURIOS APSIRINKO “LAISVŲ”

SAVO ORGANU:

Iki 
piet ir 

Nedėliomis pagal sutartį. 
Egzaminavimas DYKAI. Męs Išti 

riame ir pasakome visas ligas ir pa 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusiems 11 
goniams parūpiname vietų, kol gydo 
si. Reikalui esant, kreipkitės, me> 
apžiūrėsime ir duosime prietelišką ro 
dų. Patarnavimas visai pigus. Neui 
mirškite mano antrašo.

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

Kalbame lietuviškai.
Y

JUS GALETE IŠAUGU)
PLAUKUS

LIETI VOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, ILL.

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

1421 Lincoln St., Waukegan, 
Protokolų Sekretorius St. Deikus, 
721 Cummings A.ve., Waukegan, 
Fin. Sekretorius J. Vaičis, 

131!) Lincoln St., Waukegan, 
Kasierius M. Kairaitis, 

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

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

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

Pagelbininkas J. Werdauskis.
Susirinkimai atsibūna kas trečia 

nedėlia kiekvieno mėnesio 2 vai. po 
įdėtų, Liuosybės svetainėj 801—8th 
St. <& Sheridan Rd., Waukegan, II).

511.

iyj.

I1L

III.

LAJWVES MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 
COLLINSVILLE, ILŲ., VALDYBA:

Pirmininkas J. Čebenau: kas
420 So. Chestnut St.

Collinsvil'.e, HL 
Pirm, pagelbininkas P. l’apeika, 
424 So. Chestnut St., Collinsville, 111. 
Nutarimų raštininkas A. Dzidhli.kas,

358 E. Witkliff Ave., \ 
Collinsville,

Fin. Raštininkas 1’’. Skamarakas,
416 WickAiff Ave., Collinsville, 

Iždininkas J. Willimal.
837 Central Ave., Collinsville,

Susirinkimai būna kiekvieno mėne
sio 1-nių ir 3-čią nedėldienį, 1-mų •va
landų po pietų, Sallel salėj, kamp'aa 
E. Main ir N. Morrison z\.ve. Collirto- 
ville, Illinois.

111.

III.

pos:
Marijona Krutuliu te, pa

einanti iš Ūdrijos vals., Su
valkų gub., jieško Jono Nau- 
javičiaus, Duselnknkų 
mo, Ūdrijos parap.

Jurgis Diškevičius, 
ko brolio Martyno ir
Jievos, kūrei pirmiau gyve
no Great Neck, N. Y.

Juozas Pilukas jieško dė
dės Martyno Peckaus, kuris 
pirmiau gyveno Shenan
doah, Pa.

Baltrus Katalinas jieško 
brolių Antano, Jurgio ir 
Motiejaus Katalinų.

Jonas Katalinas, jieško 
giminių Jurgio ir Votiejaus 
Vatunų, kurie plrmia gyve
no Chicago, Ill.

Visų pabėgėlių antrašas 
toks: Minsi., Li towski Ko- 
mitet o bežencach, Russia.

PASEKMINGAS, 
MOKSLIŠKAS 
GYDYMAS DYKAI 
DEL VYRU IP 
MOTERIŲ.

K.

S.

M.

J.

motu?
Ar slinka jums pluakal?
Ar pražilę justi plaukai nuo 

užkrrsli kokias nors ne sv< 
limpami jie?

Ar ramias plalskotes, niežas odos galvos?
Ar plinki, bei pradedi plikti?
Ar kenkia kas iš anksčiau pasakytu Ilgu, 

tai stenkitės apsauguoti jos. ('ž.sakykete 
iluostrota knygute jusu prigemtą kalba:

“TEISYBE APIE PLAUKES,”

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

K. Gugla, 1840 S. Halated St., 
Chicago, Ill. 

Vice-Prezldentaa Mankui, Cor.
13th &. Vina Sts.’, Philadelphia, Pa. 

Susinešimų Sekretorius 1) M. M. 
Rice-Herman, 140 E. 19th St.,

New York, N. Y. 
Susinešlmų Sekretorius 2) J. No- 
▼iackas, 183 Roebling St.,

Brooklyn, N. Y.
T. L. Dundulii, Box 511,

Wostrillo, Ill. 
Finanaų Sekretorių^ 2) J. Stasiule
vičius, 229 N. 6th St.,

Phlladelpria, Pa. 
Iždininkas K.. Šidlauskas,

226 W. Broadway, So.Boston, Mass. 
Kasos Globėjai: M. čėsna, 66 Mar
kei St., Brighton, Mass.; J. Gegužis, 
2b W. Broadway, So. Boston, Mass.; 
J. J. Gerdauskaa, 78 Welles St., 
New Britain, Conn.; J. Jukelis, 695 
East 139th St., New York, N. Y.

Visus pinigus reikia Išpirkti Tarda 
LITHUANIAN NATIONAL RELIEF 
FUND lr 
kul T. L. 
vllle, Ill., 
$lo000.00, . 
iždininkui.

MelreseAK
P. O. Box 1109, Melrose Park, Ill.
Iždo globėjai: W. Janėnas Box 675 ir 
J. Snarskis, P. O. Box 761, Melrose 
Park, 111.

Maršalka: A. Plėštis, P. O. Box 
676, Melrose Park, 111.

Susirinkimai atsibūna kas trečių 
savaitę kiekvieno mėnesio Frank and 
James svetainėj, 23-čia Avė. ir Lake 
gatve, apie 1 vai. po pietų.

MET. SŪNŲ IK DUKTERŲ DR-AV 
GYSTĖ, ROCKFORD, ILL., 
VIRŠININKŲ ADRESAI: 

Pirmininkas F. Raškevieis, 
1012 So. Main 

Vice-pirmininkas B. Vosylius,
535 Island Ave. i 

i’rotokolų raštininkas O. Užb?liūtė, 
622 liūlia St. 

ūnansų raštininkas P. G. Aleksynas, 
1516—14th Av«.

Al 
ir

pasiųsti Finansų Raštinin- 
DunduliuI, Box 511, West- 

kurla yar po kaucija 
o Jis įrašęs į knygas pasiųs

LIETUVIŲ PAŠELPINĖS DR-STĖS 
“LAISVĖS”, EASTON, PA.
VIRŠININKŲ ADRESAI:

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

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

Protokolui raštininkas ir 
žiūrėtojas Alex Vituris

139 Bank St., 
Finansų rast. M ar. Urba,

606 Northampton St., 
Kasierius J. Jankauskas

1820 Fairow Ave., 
Kasos g’obėjai:

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

Easton, Pa.

Easton, 
organo

Pa. 
pri-

Easton, Pa.

Easton, Pa.
f
Easton Pa.

Easton, Pa.

ždininkas S. Buzir.skis, 
719 Lincoln

Kasos globėjai:
A. Kunca, 829 Island Ave.
7. Kazokevičius, 1530 West
Maršalka P. Vaitkus, 415 Wall

Organo prižiūrėtojas:
A. Kelly, 10.32 Loomis St.

Susirii kimai atsibūna pirmą 
dienį kiekvieno mėnesio, 1010 So. 
Main St., 2 vai. po pietų.

Maršalka J. Garnis,
634 Ferry St., Eatson, Pa. 

Susirinkimai atsibūna kas pirmų 
pelnyčių kiekvieno menesio anglų so
cialistų ruime po No. 439 Northamp
ton SL, Easton, Pa.

A. P. L. A. DR-JOS CENTRO VAL
DYBOS IR K U »'Ų SEKRETO

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas J. M. Maskeliūnas 

2025 Colwell St., Pittsburgh, Pa.
Pirmininko pagelbininkas J. A. Rūkas
3015 Stay ton St., N. S. Pittsburgh,Pa. 
Centro Sekretorius J.
1111 Market St., N.S.
Centro Iždininkas K.

& Carson Sts.,S.S.
Turtų Kontrolės

U r lakūs,
313 Sixth St.,

12

F.

DIDŽIOJO NEW YORKO LIETU
VIŠKŲ DRAUGIJŲ SĄJUNGOS 
VIEŠŲ REIKALŲ KOMITETAS:

J. Neviackas, pirmininkas
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

T. M. Lisajus, sekretorius
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

stubos: 358 So. 3rd St., B’klyn.
Vilkas,
298 Leonard St., Brooklyn, N. Y. 

Čižauskas,
732—8th ve., Astoria, L. I.N.Y.
Byla,

58 Gansevoort St.
F. Kalpokas

183 Roebling St.,
Kriaučiūnas,

28 Powers St.,
Langaitis,
231 Berry St.,

Pavalkis
37 Stagg St., Brooklyn, N. Y.

Bepirščiūte, ‘
223—24th St., So. Brooklyn, N.Y.

Samulevičius, Sųjungos rekomen
duojamas perkalbėtojas (tlumočius),
375 So. 1st St., Brooklyn, N. Y.

St.

St.

K.

F.

M.
New York City.

Brooklyn,

Brooklyn,

Brooklyn,

N.

N.

N.

VALDYBA C. L. T. D. D. MIRTOS, 
CLEVELAND, OHIO.1

Pirmininkas D. Petrauskas, 
1600 Organ Ave. 

Vice -pirmininkas T. Rinikus,
1330 Russell Rd.

Nutarimų raštininkas K. Petrikonis, 
1527 E. 33rd 

Finansų raštininkas A. Banialis, 
1830 E. 17th

Iždininkas T. Neura,
2202 Hamilton Ave.

Kasos globėjas V. Ivanauskiūtė,
1452 E. 33rd St.

Dainų repeticijos atsibūna kiekvie
nų seredų nuo 7:30 vai. vakare ant 
Star svetainės, 2041 Hamilton Ave.

Mėnesiniai susirinkimai atsibūna 
kas trečių pelnyčių kiekvieno mėnesio 
nuo 7:30 vai. vakare ant Star sve
taines, 2041 Hamilton Ave.

Knygynas, saldumynų krautuvė,. 
2047 Hamilton Ave.

Knygos išduodamos skaitytojams 
.ant 7:30 vai. vakare.

Knygius K. Luobikis, 2364 E. St.

specialisto, 
žinios:
y t plauko Ir 
uliiikiino plauku

kurioje ------------------
< Jražybe# plauku.—sudėjimas 

Odos galvos. Priežastis G1..1. 
ir žilumas—Kaip užlaikyti sveikatą ir išau
ginti plaukus.—Ir. k.tip tai i penktus sava- 
tis turėti gražius plaukus.—žili ptiiukual. 
—Barzda.—ir dekavones nuo užganeuintu 
kliętu.

GYDYMAS DYKAI.
Męs galeme pertlkrenti kiekviena, kad 

gyduoles CALVACUKA sulaiko slinkimą 
plauku prašalina plalskotes ir augina gra
žius plaukus U* 10 centu arba krasos 
markėms prisiųstus sykiu su Jusu antrašu. 
Męs Išsluceme kiekvienam dolerine dėžutė 
Calvacura—os N. 1 ir knygute “Teisybe 
Apie Plaukus.” Išplaukėte žemiau atspau
stą kuponą ir sluskete šianden.
Union Laboratory, Box 545, Union, N. Y( 
UNION LABORATORY,

Box 545, Union, N. Y.
Siučiu i dedamas 10 centu del apmo

kėjimo kaštu persiūtimo, meldžiu išsiųsti I man tojaus jusu dolerine dėžutė Calvacura 
. sumestų nors po kelis cen-

ATSIŠAUKIMAS.
Lietuviai nelaisviai, 

rie randasi mieste Zerbst, 
atsišaukia į visas Ameri
koj gyvuojančias draugijas 
ir geros širdies žmones, kad

ku-

L. 1). L. I). C. KOM. ADRESAI:
Pirmininkas I. Pruseika,

18.3 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 
Sekretorė J. Benes,
1780 St. John’s Place, Brooklyn, N.Y. 
Iždininkas K. Liutkus,

131 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Literatūros Komitetas:

Vidikas, 229 N. 6th St., 
Philadelphia,

P. Kurku’is, 229 N. 6th St., 
Philadelphia, 

A. J. Karalius, 1840 S. Halsted St.,
Chicago, Ill.

K.
Pa.

Pa.

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

Pirmininkas V. Januška,
332—29th St., Brooklyn, N. Y.

Sekretorius Aleksaitis,
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

Kasierius S. Pavalkis,
87 Stagg St, Brooklyn, N.Y.

Choro rodljaa L. Erominaa,

Draugybėms. Kuopoms ir Kimbama? 
Išdirbu visokias

KUKAICDAS, “BADGES”, tbUZIKUS

G varan tuotas ant 20 metų 
lydėjimas kcparaitža 22 k. ... |t.t* 

I zplorabavimaa 56c ir aagUiaa. 
išvalymu ...................................  56c.
m plomba rimas ankaa .............  |1.66

Skaudantį dantį duak ižtraskti ry
to o vakaru apžiūrėt.

SANITARY DENTAL PARLOB 
807 Bedford Ave., Tarp* 1-rw lr 

l*asoa gatv4>.
BROOKLYN, N. T.

Kalkime lietavdškai.

Visokiems. piknikams, šermenims Ir 
'i. t. ' 
nykias

Ant 
ei ančių

Darata visokius Medaliui ir ▼!- 
. atsiMiudas draugystėms.

kiekvieno pa^eikalavim-o prl- 
sampelius.

A. STftUFA8
Novc'ty Manufacturer

25,000 KATALIOGŲ DYKAI!
SU LIET t-VISKO MIS DAINOMIS REKORDAI TIK 65 CENTAI

Jeigu neturi mano katalogo, tai przdųsk už .’k’ partinę markę, • ayta- 
rosi dideli ir puikų katalogą, kuriam ' rasi visokių geriau ių ARMONIKŲ* 
SKRIPKŲ, TRIUBŲ, ir daugybę kiūJkių MVZJKALIšKŲ INSTKU 
MENTŲ, ISTORIŠKŲ IR MALDŲ KNYGŲ, kokių tik randasi lietwvii- 
koj kalboj. Puikiausias koncertinis Armonikas su 76 ir 103 raktai tx 
Kainos labai prieinamos. Naujausias Lietuviškas Sapnininkas, dydis 
5x6į su 310 paveikslėlių. Kai-va 50c. Reikalaukite visokio tavora 
tikrą lietuj, o gausite teising’js tavorus. Agentams parduodu ųiglass 
Škaplieriai 60c. tuzinas. Sapnininkas 50c., agentams duodam* 50%.

112 GRAND ST.,
BROOKLYN *W. S. Waideiis
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Mažiukna
Pittsburgh, Pa.
Varašis,
Pittsburgh, Pa.
K o m i ji ja:

Charleroi,
W. Urnežis, J429 Reedsda'e St.,

N. S. Pittsburgh,
W. Markūnas,

2120 Forbes St., Pittsburgh, 
Kuopų sekretorių adresai: 

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

Pittsburgh, 
kuopos P. Francikevičius, 
222 Sagamore St., Espleia,

Pittsburgh, 
'tuopos, J. Galginas, P. O. Box 

Laupurex, 
kuopos Ig. Rasinskis,

205 Soho St., Pittsburgh,
5 . kuopos, J. Kvetkai.’i»kas,

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

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

2

3

4

7

8
2123 Wrights St., S. S. Pittsburgh,P».
9 kuopos, K. Stasinskas, 

Box 283, Arnold, Da.
: 0 kuopos, V. S. Riukas,,

713 McKc&n Ave., Donora, Pa.

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

Centro valdyba:
Pirmininkas J. Jakimavičius,

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

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

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.
Kasierius J. Semenas,

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

St., B’klyn, N. Y., A. Sugedąs, 188 
Roebling St., B'klyn, N. Y.

Kuopi; Sekretorių adresai:
1 kuopos M. Viltraklūtė,

292 Manhattan Avė., B’klyn, N.Y.
Kuopos Brooklyne—V. Vitkevičla,

29 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

LAISVĖS SŪNŲ
MAHAiNOY

Valdybos

DRAUGYSTĖ,

adresai:
’irmininkas W. Žemaitis 

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

315 E. Centre St.
Protokolų jaštininkas A. R^mauckas, 

St.1025 E. Pine
Finansų 3-aštinin. P. Petčjalis, 

1227 E. Pine
Iždo trrustisai: A. Račkauskas, 

Tentą St., J. Baukus, 1121 E. Mx- 
hanwy Ave., W. Simniškis, 1227 E. 
MaJnanoy Avė.

Maršalka W. Svintlckas,
515 W. Pine St.

Susirinkimai atsibūna paskutinį pa 
n odei į kiekvieno menesio 7 vai. va
kare Juozo Margelio svetainėj, 60 N. 
Main St., Mahanoy City, Pa.

LIET. ŠVIESOS DRAUGYSTfi 
ANSONIA, CONN., VIRŠI

NINKŲ ADRESAI.
Pirmininkas A. Mureika,

118 Liberty St., Ansonia, Conn. 
Vica-pirmininkas J. Mockaitis,

P. O. Box 128, Ansonia, Conn.
Nutarimų raštin. S. Tiškevičius,

P. O. Box 176, Ansonia, Conn.
Finansų raštininkas P. Ragaiši*,

161 N. Main St, Anaonla, Cap*.

AMALGAMATED CLOTHING 
WORKERS of A. PRASERIŲ 
58 SKYRIAUS KOMITETAS: 

Pirmininku A. Mačaitis,
109 Grand St., Brooklyn, N. Y. 

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

Finansų raitininkas VI. Jiečius,

lidinfnkas __________,
Nt lAitaav Šti Brooklyn, NX

Sujidrda U z? ų g y d a loky ir hxin*

Sutti.ytfi «u degtine «rb* rl.-tntu vtodeniu 
yra genausui vai«tu arti karčiu 

vynu del Ykilvic.
Gydo visokias skilvio lig na, nemalim^, 
gumbą, dispepsija, išpu'imą. riemeni, 
dieglius šonuose, kratinėje ir nugaroje, 
patrūkimą, sunkumą arjt krutinės i: 
visokias kitas skilvio lif^s- Geriausiai 

pataiso apetitų.
VARTOJIMAS: Viena pdrelj liti! cydančię 

augmenų užmerkti 1 viena kvortą čyato apauto 
ir tiek pat vandens, arba i’virti čystame van
denyje ir po ją valandų ft. d po pu»< u>kkl>o 
arba manau.

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekora.
229 Bedford Av« , E/ookly*, M. Y.

ct -Z

Nusipirk gerus ir tvirtus čeverykus
Tėmyk, nes krautuvę 

perkrausčiaus nuo 109 
Grand Street i n numeriu 
157 Crand Street

J. MARTU AITE/;^
157 GRAND ST., 

BROOKLYN, N. Y. ’’Į

Sta.

st.
30

Pa.
113, 
Pa.

SERGANTIEJI!
M1STOJOT1 PBIBtAgTIM ueoo.

cutuiuia Rjuju,.
Prraistaty kite «a 
rižiaa, kiek palii
Jeiga jsmis gyvenimas įklrėj* var
tojant visokiai gyduole* ir Jaučiat*! 
nuolat blogiau, tuomet. sieke •*> 
lawkdamaa, kreipkis ras gerai 
^rantantį daktarą ir specialistą

DR. LEONARD LANDES

140 EAST 22 ST,N

Ugy-

NeatldAiokite

ryti, kad Išgelbitl gyvastį ir p&aii- 
Hna apie Uxa- Gydai per 20 ss«t* 
visokia* Ilga* ■■ didžianaiomia pa« 
srktn^mia. kaip tai: nasiipnėjim*, ■!- 
4ikr*ti«ią kraajo, pilvo, Širdie*, plaa- 
čių. jaknų ir tt. «

Dėl gydymo nervų ir lytiškų Ilgų 
taria visiems gerai žinomų elektriškų 
spartų ir X-spindaliai, per kartų 
matyt kiaurai kūno. Ne kiekvienas 
daktaras turi tokius aparatus, dil t*, 
kad labai brangųa. Chemiškas išty
rinėjimas šlapsmo.
ant rytojais, bet tsojas ateikite pas 
gersi žinomą

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

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

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



LAISVE

;Por4 parengimų.
VIET1NESZINI0S.!

Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros draugijos išva

žiavimas.
Lietuvių Darbininkų Li 

tėra tu ros Draugijos pirmo 
ji kuopa rengia šį nedėldie 
nį (27 d. rugp.) puikų išva 
žiavimą j North Beach. Ne 
Užmirškite visi ten būti. Bus 
puiki programa, prakalbos 
ir dainos. Kas nežino, kaip 
nuvykti į North Beach —te
gul ateina į “Laisvės” red. 
Tonais bus pulkai žmonių, 
su kuriais galima bus nuva
žiuoti.

Falšyvų pinigų dirbikai. 
Į 'Brooklyno Raymond : 

.! kalėjimai! pasodintas ital 
J Giacoma Cippola, fotogr 

i fistas. vienas iš vadovu f;

FORNIČIAI. /
Parduodu forničius už pi

gią kainą. Pardavimo 
išvažiuoju į 

Atsišaukit
Į žastis — 
1 miestą.

.1. B.

prie-

riausia kvatiera atrasta
Kichmonde, kur suareštuota

kad tie nusidėjėliai bu-

ta. n $1.000.000 netikrų

kožname mi«;te pardavinėti dabar iš
rastus Gcsolinius l’ro.>us .ir kitokius 
<i'dktus. Agentas lengvai gaii uždirb
ti po .55.00 ant vakaro, po $10.00 per 

informacijų . .uo

INTAS.
Chicago, III. 

66 -69.

K.

Laisvės

Atsiminkite, kad jau va
sara baigiasi, ir pasinaudo
kite šia puikia proga. Pir
moji kuopa LDLD. turi jau 
per 60 narių ir visi jie bus 
ant išvažiavimo.

Tame išvažiavime kviečia
ma dalyvauti ir apielinkės 
kuopos Liet. Darb. Litera
tūros Draugijos iš Hobo- 
keno, Elizabetho, New Yor- 
ko ir Newarko, Rinkime iž
do globėjus. Komisija pro- 
granio surengimo susideda

Pašei pine draugija “Lai
svė” rengiu šią subatą dide
lį pikniką Queens County 
parke. Prasidės nuo 2 vai. 
po pietų. Įžanga vyrams 25 
c., moterims 15 c.

DYKAI!
Naudingas del visų, kurioj atra- 

sit didelę dovanų. Rašykit tuoj.
* A. K. C. Maigia Co.,
125 E. Main St., Amsterdam, N. Y.

Pranešimas visų žiniai.
Męs parduodame ir perkame viso

kios rūšies BIZNIUS po visas dalis 
Amerikos. Jeigu nori pirkti bent ko
kį biznį arba jį parduot, tai visuo
met kreipkitės ypatiškai arba laišku. 
Norėdamas parduot biznį, parašyk, 
koks biznis'yra, kaip seniai išdirbtas 
ir už kokių kainų norėtum parduot. 
Norėdamas pirkti, paminėk, kokiam 
mieste nori, kokį biznį ir kiek maž
daug galėtum įnešti pinigų. Taip-pat 
męs išpildome visokias aplikacijas ir 
paduodame visokias prpvas geriau
sioms advokatams, kaip legališkas, 
taip ir kriminališkas. Taip-pat ei
name už perkalbėtojų visokiuose rei
kaluose. Visus augščiau paminėtus 
dalykus, męs atliekame teisingai ir 
sąžiniškai. Reikale visuomet kreipki
tės pas

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

Brooklyne ir visoj apielinkėj.

APTIEK A
Gyduolės teisingos, patarnavimas 

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

Nuo

Telephone 595 Greenpoint.

Daktaras J. MISEVIČE
Specialistas širdies ir 

Plaučių ligų.
8—10 ryte
12—2 po piet
G—8 vakare.

270 BERRY STREET
BROOKLYN, N. Y.

Nuo
Nuo
Nuo

N uo 
Nuo

Reumatizmo .... 
kojų prakaitavimo 
perša’imo 
pleiskanų 

kimo ....
Dėl staugimo
Nuo vištakių 

kojų .
Tikrra lietuviška

milteliai
ir jilaukų

$1.00
50c.

na-

Gimnastikos kliuho na
riams!

Gimnastikos kliubo 
riai, kurie dar neužsimokėjo
penkinės dėl namo jgyjimo, 
kutinai užsimokėkite, kaip 
galint greičiau.

’ Kliubas turi apie ISO 
įtarių, iš kurių gerai stovin-

delio narių skaičiaus tik 52 
nariai užsimokėjo po penki
nę ar dešimtinę namo įgyji- 
tno fondam Supraskite.
draugai, kad kliubas negali 
toliau gyventi dabartiniuo-

kime patįs sau po 50 dole
rių į mėnesį, tuomet per ko
kį laiką išsimokėsime ii* tu
rėsim savo namą.

Tiems nariams, kurie dar 
neužsimokėjo penkines, duo
ta laiko dar du menesiu. Pa
sirūpinkit užsimokėti. Kiek
vieną panedėlj ir pėtnyčią 
nuo 8 iki 10 vak. kliubo rū
muose lauks tam tikra ko

Komisijon Įeina šie draugai: 
J. Matulevičius. J. SamUle
vičius, P. Buzelis, K. Pun-

Kliubo nariai privalo gra
žumu raginti neužsimokėju
sius narius, kad tuoj užsi
mokėtu. Visi išvien turim 
varyt agitaciją. Jau turime 
ižde per $2.000 tai greitai 
galėsim ir namo pasidairy
ti.

nuveiksime.
i Kliubietis.

Kun. Mockus vėlei kalbės.
“Apšvietus” draugija vė

lei rengia visą eile prakalbu 
kun. Mockui. Prakalbos at
sibus tautiškame nanv*. Pir
mos prakalbos Įvyks ši utar- 
iiinką. 22 d. rugpjūčio, pas
kui dar bus prakalbos 21 ir 
29 d. iiigpjuč’o.

“Ap: vietos” komitetas 
kviečia visus atsilankvti. v

ma nuo Williamsburg tilte 
Grand st. karu, kuris eina 
pro parką, išlipt ant kampo 
Garison avė.

Laisvės susirinkimai atsi- 
buna 1-rną ir 4-tą Subatąi 
kiekvienomėn. po Nr 73 
Grand st.

Brooklyne suareštuotas 
kun. Baylis, kuris kasžin 
kur praleido suaukautus 
Francijos karės ligonbu- 
čiams pinigus.

Mat, žmonės aukavo 
kentėjusiems nuo karės 
pinigai kasžin kokiems 
kalams nuėjo.

nu- 
o 

rei-

“Brooklyn Eagle” rašo, 
jog oro spėjikai pranašauja 
audrą, kuri ateina iš pietų.

Barberių streikas.

treikuoti apie 20.000 barbe
rių. Taip praneša barberių 
unijos organizatorius Char
les Feider.

Barberių darbininkai 
skundžiasi turį dirbti labai 
ilgas valandas, o gauna la- 
1 ai menkas algas.

Guli ligonbuty.
J. Bajorinas, kuris gyve

no pas L. Juodzevičių, 107 
Union avė., savaitė atgal pa
rėjęs iš darbo girtas ir su-

ji išprašė laukan ir 
kino duris, tai jis, 
damas įeiti išmušti 
langą ir pavojingai 
žeidė ranką. Dabar 
go n bu t y j.

u z pa
ne gale

ra n ka 
susi-

streikas.
Gatvekarių kompanija ir 

darbininkai vėl rengiasi 
prie streiko. Kompanija į- 
vairiose miestuose samdo 
streiklaužius ir juos gabena 
į New Yorką. Tuo m tarpu 
gatvekarių unijos vadovai

ganizavus subway ir eleva-

nkai sustreikavo. tai kom
isija ne t’k neuroną prie 
irbo unijiniu darbininku.

Dabar darbininku atstu—

ANT PARDAVIMO
Parsiduoda puikus ken- 

džių ir cigarų štoras, vieta 
išdirbta. Parsiduoda dėlei 
išvažiavimo kitan miestan.

Puikus mūrinis namas, 
del 6 familijų, po 4 kamba
rius ant ant kožnų lubų. Lo
tas 25x100, randa $700, par- 
isiduoda už $5400.

Puikus mūrinis namas 
dėl 2 familijų, 2 florai su 8 
kambariais ir maudyne. 
Lotas 20 100, parsiduoda 
už $2000, įmokėti reikia 
$500.

Puikus mūrinis namas dėl 
26 familijų po 4 kambarius 
ant floro, lotas 50 • 100, ran
da $2650 ant metų, parsi-

slin- 
$1.00 
$1.00 

ant 
. 25c.

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

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

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

Lietuvis Aptiekorius ir Savininkas

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

plaukų . . . 
(užtrynimo

131. Grand st.

Green point 3355.

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda puikiausia lie

tuviška karčiama Brookly
ne, puiki bizniava vieta, ge
rai įdirbtas biznis, svarbi 
priežastis dėl pardavimo. 
Pilnas informacijas gausit 
atsišaudami ypatiškai ar 
laišku į “Laisvės” ofisą, 183 
Roebling St., B’klyn, N. Y.

Išsirendavoja du geri rui
mai dėl mažos familijos ar
ba jaunavedžių. Kreipkitės 
vakare nuo 6 vai.

522 Lorimer St.,

64—67

Parsiduoda storas
Labai puikus Dry Goods 

Voras ant pardavimo lietu
vių ir lenkų apgyvento j vie
toj. Pardavimo priežastis — 
išvažiuoju kitur. Atsišaukit 
šiuo adresu:

Domininkas Jonaitis,
324 Plymouth St.,

64—69

JOKŪBAS KANCIERIUS

CAFE

Pekžle- 
vingus pri
imam ko- 
nogražiau- 
eiai ir vi

sados 
teisingą 

rodą

T E ISIN GIA US IA U ž EIGA 
253 WYTHE AVĖ., kamp. North 1st 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone Greenpoint 5311.

reikalauja, I 
miesto

atsibu; dar ir Bronxe ir
Bfooklyne. |ž 10 centų, kad tarybas vestų.

Komitetas, i majoras Mitchelis ir 
valdininkai.
Streikas marškininių dirb

tuvėj.
Aschinasi’s marškinių 

dirbtuvės darbininkės išėjo 
į streiką. Lietuvės merginos 
reprivalo streiklaužiauti.

Sflreikierkų susirinkimai 
būna\Plaza Hali, kampas 
Havemeyer ir Grand st.

Tarpe apšyietiečių.
Paskutiniame savo mitin

ge “Apšvietos” draugija nu
tarė gyvuoti, o ne likviduo- 
ties. Valdybon išrinkta: 
Sirgydas (pirm.), F. Kalpo
kas (sekr.) ir A. Jurevičienė 
(ižd.) /

Draugija nutarė padaryti

CAFE IR POOL ROOM 
linksmai laikų praleist.

Tai yra geriausia vieta

K. HENSAS
69 Gold St., 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone Main 7529.

VISADOS PILNAI BUSI UŽ
GANĖDINTAS, J EIGŲ PIRKSI

FORNIČIUS
-PAS

Maliauską ir Vidžiūną

Musų kainos daug žeme
snės, negu kur kitur

DUODAM ANT LENGVŲ 
IŠMOKESČIŲ

po $1.00 savaitei

M&VFURNITURE CQ
687 3’V’Avė. cv&n $58 5tu Avė 

Co» 21V ST. NEAR ISIS ST

BROOKLYN. N Y.

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

NEWX YORK
Cor. Avė. B.

Tol. 885 Greenpoint.

SENIAUSIA UŽEIGOS
B VIETA PAS

I A. SHRUPSKI

Vienatinė automobilių mo
kykla, kur mokinama sulyg 
naujausios sistemos tavo pri
gimtoj kalboj. J 4 savaites bū
si pilnu mechaniku, galėsi val
dyti ir taisyti automobilius, ži
nosi mažiausj dalykėlį prie ma
šinos. Ta profesija yra gerai 
apmokama. Kaina už kursą 
$15.00. Laisnius gvarantuoja- 
me. Kursus li lankyti dieno
mis ar vakarais.

INTERNATIONAL SCHOOL 
OF AUTOMOBILES 

147 East 40th St.,New YorkCity 
Instruktorius—Mr. Paul Gvolu.

Brooklyno ir apielinkes 
i Lietuviams.

Lietuviškas Kent rak torius.
Padarome visokį darbų prie naujų 

namų statymo ir senų pataisymo. Iš- 
plastavojam, i&cementuojam ir t.t. E- 
sant reikalui, kreipkitės pas:

1 P. GRAŽYS
522 Lorimer St., Brooklyn, N. Y

PUIKIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
FOTOGRAFIJŲ GALERI

JA BROOKLYNE.
Paveikslus įvairių rūšių atliekam* 

tikrai artistiškai pagal naujausią ma
dų. Patarnavimas mandagus, kaino* 
prieinamos. Galerija randasi visiem* 
parankioj vietoj—tarpe No. 4th ir 
5th gatvių.

MOTIEJUS KICHAS
Tikras lietuvis Fotografistas 

227 BEDFORD AVE., BROOKLYN 
Telephone 2360 Greenpoint.

Tel. Stagg 2161

J. GUSTAS
A. KUNDROTAS

J. Gantai

GERIAUSIAS 
SALIUNAS

Kiekvienam smagu ui- 
eiti į gerą vietų ir visiem* 
gerai žinomi savininkai.

441 K E AP St.
Brooklyn, N. Y. A. K audrota*

Macys & Marcin Furniture Co.
■■, , -----------------uasTtr ;-------:—1__. ,i.... ,,===- ----------

period
'■V* f

Šimtas kostunuerių ii v 1*1, 
kraštų ir tautų, išmokėdami 
$1.00 ar $2.00 į savaitę, pasi
lieka tikrais savininkai* 
riassių daiktų.

.j ĮUU.

-Jų

Kodėl Ih« 
oklyniečial rj* 
gali turėt, kai* 
fiema patinka 
r reikalinga.

vitmintili tą
sią krantavl 
hi vlsron* apla- 
uiakiiv.

Mąn ankan- 
jnm vlią aav« 
triūsą, kad 18 
t i tos įstaigos

dinti n* įim
tai, bet tlke-

viaoMąi kleaų.

198-200 Grand St
Tarp* Drigg* ir Bedford Avenaee. 

Telephone M71 Greeapeiat
Braoklya, N.

■Monas MATHUSf
GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS I 

IR ŠVARIAUSIAS SALIC- & 
} NAS VISAM SO.
1 BOSTONE. j!
tmai ir užkandžiai. Patarnavi- J ’ 
y mas prielankus. Atsilankykite, i 
j o persitikrinsite. 9
J JONAS MATHUS f 
y (Lietuvis Savininkas)Į 342—344 W. Broadway!
S So. Boston, Mas*. Į 
J (Dešimts žingsnių nuo Lietuvių 
I Labdarystės Draugijos namo). T

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

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

Tel. 297 Greenpoint.

JOHN KULBOK
CAFE

Didelis hotelis, gera vieta 
pakelevingiems, kambariai J- 
taisyti pagal naują madą, ir 
visi būsit užganėdinti.
JOHN KULBOK Ivocninink
291 Wythe Ave., Cor.So. 1st 

BROOKLYN, N. Y.
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Pirmas Lietuviškas

RESTAURANTAS

Pagamina geriausius lietuvišku* 
valgius. Pietus galima auti po 15c 
20c ir 25c.

AlijoŽJ'rj GrinkeviMup
2 HOPE ST.. Cor. Roebling St 

BROOKLYN. N. Y

Jei nori, kad gerai išro- 
dytum, pirk skrybėles, marš
kinius ir visus aprčdalus pas

K. LIUTKŲ.
Apie gerumų tavoro ir tei

singumų kainų, nereikalinga 
girtis. Nesą visi brooklynia- 
Čiai gerai žino, kad pigiau ir 
geriau niekur negauni, kaip 
pas

K. LIUTKUS
131 GRAND ST„ 

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

SUČĖDYK PINIGUS 
IR SKAUSMĄ.

Bj*uri*e*i~k .tiiumu dantų 
»sustabdomas antsyk. ISTRAU- 
h KIMAS dantį** atliekamas be 
[ mažiausio skausmo. Artistiš- 
L kas “bridge” Ir “plate” darbas 
f atliekamas mano modemiška- 
I me ofise už prieinamą kalną. 
L DR. J. LIEBERMAN
L DENTIST AS

L 408—110 So. 2nd St. 
r Brooklyn, N. Y.
Į Telephone Stagg 3020.
v Kalbame Lietuviškai, Lenkiškai 
P ir Rusiškai.

AR NORI-VALGYT GERA DUONĄ? (ST nuiVžl

GARSAS KEPTUVE
Kepa geriausią duonų iš 
Čysty ruginių miltų. 
Teipat mes kepame ge
riausius keikeus veseli- 
joms ir kitokiems poky
liams *♦*»*♦*

Turėdami kokį nors užsa
kymų ir norėdami valgyti 
gerų, skanių, puikiai pa
darytą duoną, tai visados 
kreipkitės j mus. Duoną 
siunčiame ir kitą miestą.

F. M ASIULE VlČIUSJir SUNAI, Savininkai.
209 BEDFORD AVE. (Tel. 2876 Greenpoint) BROOKLYN, N. y.

etai




