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šių metų rinkimuose bal
suokite už Allan Bensoną 
ant prezidento; už G. Kirk- 
patricką ant s vice-preziden- 
to.

Kviečia Amerikos Vokie
i ir apeliavo į augščiausį ka
ires teismą. Pastarasis vie
ton sumažinti bausmę, dar Deutschland jau pribuvo į,

čius j Lietuvą
Anuomet Baltimorėn pri-, Šiais metais laukų valy

“Deutschland” atgabeno A- belaisviai. Daugelis jų ža- 
merikos vokiečių patriotų‘da ant visados apsigyventi 
laikraščiui “The Father-j Po karei, prie Vokietijos, 
land” straipsnį apie Prūsų 
Lietuvą. Tame straipsnyje 
randame sekančiu žinių.
- Rytų Prusnose gyvena 2,- 
100.000 žmonių. Laike pir
mo ir antro rusų įsiverži
mo nužudyta 1620, ištrėm

P rusuose.

r.aujos provincijos, padūkini,

Naujieji Rytprūsiai. Geisti
na butų, kad ten apsigyven
tu kuodidžiausias vokiečiu

biran 11.000.

kazokai išgėdino 366 mote-Teikės grąžinti tuos vokie- 
ris. Be abejonės, tas skai-'čius, kuriuos caras ištrėmė
čius daug didesnis, nes dau-

i a u jose vokiečių provincijo
gėdos.

Laike Įsiveržimu 35 mies
tai ir 1900 sodžiui tapo visi
škai ar dalinai sunaikinta.

lų laukų.

papjauta ar išgabenta. ’ve -puikų pieną at- 
šiais metais Prūsui Lie- budavojimo Prūsų Lietuvos, 

tuvoje galima laukti gero apsiėmę atbudavoti Ragai- 
derliaus. 1915 metais 32.000 r-ę. Bremeno miestas apsiė- 
žemės hektarai nebuvo už-pre atbudavoti Širvintą. Su
sėta, o 152.000 buvo užsė-; | rantama, kad biznieriai 
ta per vėlai. Todėl pereitais I bremeniečiai įdvclks 
metais derlius buvo labai ■ gyvenimą į Širvintą 
l rasta.. • Ipradės kilti bizniai.

nau ja
. Ten

MININKAUJANT

imdamas kareivio teises. To
kiu budu drg. K. Liebknech- 
tas nuteistas ant keturių 
metų į kalėjimą.

Reiškia, vokiečių valdžia 
atsiekė savo tikslą su pagel- 
ba teismų prašalino veiklų 
ir nenuilstantį kovotoją iš 
darbininkų eilių, įkišdama 
ant keturių metų į kalėjimą.

Bremeną.
VOKIEČIŲ SUBMARINAS 
“DEUTSCHLAND” PRI

BUVO Į VOKIETIJĄ.
Oficialiai pranešama, kad 

vokiečių submarinas “Deut-

SUTARTIS.
“Rygos Garsas” rašo:
Rumunų-turkų ekonomi

nis suokalbis. Nežiūrint į 
rumunų gynimąsi dėlei su
sirišimo su turkais ekono
mijos ryšiu, — dabar ta 
teisybė visgi pasitvirtina. 
Šiomis dienomis Bukares-

ikyti vokiečių prekybą su 
švedais ir blokuoti Baltijos

miu jura

MIRĖ MYKOLAS TREI-

pitoną atvyko daugybe įžy- atvyko turkų valdžios at-

Negana 7 kad drg. Liebk-’sęhland”, kuris 2 d. rugpjū- 
nechtas per keturis metus Čio išplaukė iš Baltimorės 
bus kalėjime uždarytas, bet'uosto ir pasinėrė į vandenį, 
ir išėjęs iš kalėjimo per še-’laimingai pribuvo į Vokie- 
šis metus neturės pilietiškų tiją ir apsistojo 
teisiu.

Bremeno 
uoste. “Deutschlandą” pasi- 

Vokiečių valdžia neatsilie- j tiko labai iškilmingai; visas 
ka nuo rusų kruvinosios,miestas buvo papuoštas vė- 
valdžios ir persekioja tuos, '.liavomis, bažnyčiose var- 
kurie išdrįsta tart žodį prieš pais skambino, pntri:Ė : 

| rengė demonstracijas ir tt. 
iK:!lla buvo Panešta,' kad iĮ-tiest;l tink|a h. 
! submarinas jau pribuvo, tai v
i visoj Vokietijoj patriotai 
■praliejo kelti iškilmes.

Kaizeris submarine kapi-

RUSAI PRADEDA TUR
KUS STUMTI AT-

telegramos praneša, 
rusai sulaikė turku e-' V k

iniu valdininku.
“Deutschlandas” i Breme- 

i ą atvežė daugelį aukso, ni
kelio, rezinos (robo) ir k'- 
tokių tavorų. Dabar ‘\DeutJX';t;4ja‘h-‘’furŪja['o'Ru- 
st blandas’ ’vėl Ruduojamas1 j ■ • 
visokiomis prekėmis ir ren- k<Č Bratiano ‘dar "vis* tei
giamas į kelionę. Kaip jam skelbia, kad panašus suokal- 

ipavyks antra kelione atei-l|)js neturįs nė kokios

stovai ir galutinai susirišo 
su rumunais.

Tokiuo budu Rumunija
[viešai susiriša su Vokietija,

kios ligos sulaukęs 28 metų 
amžiaus mirė Maskvoje.

Velionis buvo uRirlnkų 
Margių kaimo. Kalvarijos 
valščiaus ir apskričio, Suv. 
gub.

tis parodys.

marina “Bremena” v V

munų ministerių pirminin-

sv ar

’ Kad Britiano taip kalba—
..... v pusuui nestebėtina, bet kad musiš- 

oficiahai praneša tūlas afi- kjaį p0 dvimečio Rumunij 
cieris, gana arti stovintis

stojo Maskvos universitetan 
i matematikos skyrių. Pra
eitą žiemą pašauktas ka
riuomenėn a. a. Mykolas į- 
siojo karo mokyklon. Bet 
tonai jau ėmė smarkiau

ne-

neutraliteto tam tiki, tai

Več. V remia.

laisvę. Komandos buvę 
žmones ir jų du žuvę. I.|C 

■kad vokiečiai norėdami su

lėto dienų jisai buvo visai 
paliuosuotas. a. a. Mykolas 
laivo Lietuvių Draugijos 
aukštųjų Maskvos mokyklų 
moksleiviams šelpti narys 
ir. kaipo toks, šios Draugi- 

i jos lėšomis buvo gydomas

kad išreiškus ypatišką’vokiečiai tuojau išsiuntė

■ į111’!’ Bremena pasveikinti ka- užvardvta

SERBAI SUMUŠO 
GARUS.

Per Londoną pranešama, 
kad Balkanų fronte buvo 
didelių susirėmimų tarpe

šį laimėje ir užėmę

neatsako. Matomai nori jas.
ikytis neutrališkai. Romu-! —

Vokiečiai galutinai jsigei- nija irgi sumobilizavo savo \ OKIEČII 
dė siMikietinti Kauno mies- kariumenę ir diena 
tą. Tiltai per Nemuną pa- gali pradėti kariauti, 
vadinta Zeppelino ir Ho- * -------------

pavadinta vardais Bismar- 
K.io, Goethes, Fryderiko, von 
Iiindenburgo. Yra taip-pat

IEBKNECHTUI 1L
MĖ PADIDINTA.

BUL-

IšLEIDO ĮSAKYMĄ, KAD 
VISI KAREIVIAI NUSI

SKUSTŲ BARZDAS.

syti prekybos uostą, kuriu 
gelžkelių per Palangą iš 
Rytinės Prūsijos ketinama

vengrų, Konstantinopolio ir 
tt

padori avimas Lietuvos’žmo
nėms.

vokiečiu socialdemokratu 
partijos vadas Karolis Lieb- 
knechtas nuteistas ant 2 ir 
pusės metų į kalėjimą už tai, 
kad laike gegužinės šven-

N E RAM ŪMA I TU R K ES-

Turkestane (Rusijos pro-

neramumai. Generolui Ku
rt patkinui, kuris nusiusta 
ten general-gubernatoriauti,

sukilėliais.

PALEI BARONOVIČIU 
DIDELI MŪŠIAI.

Rusų general is štabas 
praneša, kad palei Barano
vičių buvo dideli mūšiai, vo
kiečiai buvo pradėję daryti 
kosmarkiausias atakas, bet 
visos jos tapo atmuštos.

BULGARAI ATAKUOJA 
GRAIKIJOS MIESTUS. 
Pastaromis dienomis ka

res kritikų akys atkreiptos 
į Balkanų pussalį. Mat, da
bar ant Balkanų pussalio 
sukoncentruota didelės spė
kos talkininkų ir teutonų. 
Rusija, kaip praneša tele- 

. gramos, traukia kariumenę 
į Beserabiją ir mano naujai 
užpulti ant Bulgarijos. Bul
garai gi bombardavo du 
Graikijos miestu Drama ir

čius sako:
“Žmones be barzdų, mote-j

ibenti

isit-u- GELŽKELIŲ 
KOMPANIJOS

PUČIASI

ir reikalavo kogreičiausios 
taikos. Liebknechtas su tei
smo nuosprendžiu nesutiko 1 j Uo žmonių

ZEPPELINAI 
UŽPUOLĖ ANT 

LONDONO.
Londonas, 26 d. rugpjūčio. 

—Oficialiai paskelbta, kad 
24 d. rugpjūčio, nakčia, vo
kiečių zeppelinai vėl buvo 
užpuolę ant Londono ir me
tė bombas. 8 esą užmušti 
ir 36 sužeisti. Kiek nuosto
lių padaryta, nepranešama. 
Reikia tikėtis, kad daug 
daugiau užmuštų ir sužeis
tų, nes oficialiai praneši
mai tokius dalykus slepia

rodo Austrijos didžia tvir-

mė suvirs metus laiko. Pa
galiams, 9 d. rugpjūčio š. m. 
ji kliuvo italams.

Apatinis paveikslėlis pa
rodo italų pulką Bersagiie- 
ri, kuris pirmas įžengė į Go- 
rizią.

akiu.

tai karinis šauksmas mūsų 
amžiuje.”

čiai teišnaudojo tiktai kari
škiem reikalams; bet nuo 
j šiol žada išnaudoti— ir ka-

BARKAS FRANCIJOJ. lams. Jau nuo pat

Pereitame “Laisvės” nu
mery rašėme, kad gelžkelių

n i jos nusileidžia. Tačiaus
Francijos gek-t ralio štabo 

tūlas aficieris apskaitliavo, 
■ kad kiekvieno kareivio bar-1 
|zda sveria apie 60 gramų. 
Kadangi armijoj randasi a- 
pie du milionu kareivių, tai 
jų barzdos sveria apie 120
tonų. Reiškia, francuzų ar-Tas iš Paryžiaus telegrafuo- 
mija visai bereikalingai su ja, kad tarybos su francu- 
savim nešioja 120 tonų sva-lzu ministerių linksta gero- 
ros.
siremdamas tuo apskaitlia- 
vimu, išleido įsakymą, kad 
visi kareiviai privalo nusi
skusti barzdas ir tuomi pa- pabaigos, t. y.

Generalis štabas, pa-jjon pusėn. Francuzų finan-. 
tų ministeris užtikrina Bar-! 
ką, kad Rusija Francijoj 
paskolos gausianti iki karo 

ne pinigais,

i kelis tuzinus inžinierių ir a- 
ipie 8000 darbininkų, (dau 

francuzų

jo ir ant padangės susirinko 
daug tamsių debesų.

Darbininkai nei per sprin
di nenusileidžia nuo savo pa
matinio reikalavimo astuo
nių valandų darbo dienos. 
Darbininkai stovi ant savo 
drūčiai ir solidariai.

120 tonų. ei joj visokiu karo

čiausia subruzdo pasidaryti 
garlaiviams prieplauką. Ge-

Iš los priežasties, rasė jai 
ir
dais pajuokia gene ralio š ta

ščiau pasiskolintų Francijoj

veidę rolę. Jos lyg ir jau 
buvo sutikę ant astuonių 
vai. darbo dienos, bet da
bar kitokią giesmę gieda.

Kompanijos išstato nau
jus pasiulyjimus ir prašo

dailininkai visokiais bū- pinigų ir tt. nuošimčių mo-

bo įsakymą. Tūlas poetas j nereikalausią, o palai 
atsisveikinimo su barzda ei-id<i karui pasibaigiant.

> MMM. f..........................- - -------------------

pozicijas unijų atstovams. 
Kompanijos reikalauja, kad 
joms būtų duota tikros gva- 
lantijos. kad už kių ga
benimą galima bus bran-

Gelžkelių prezidei i atsi-

d*

/wlriMorojin i
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Ši mapa parodo mūšio lauką tarpe austrų ir italų. 

Italai, užėmę Gorizia, stengiasi eiti ant Triesto, bet aus

trai italus sulaikė.

■’X

numuštos.
Unijos ;

»• < > 11 > k-11 i • >
ii pradeda 
'.'v Jie sako, 
. uičiai dur

niui vilioja, kad lik išlošus 
laike. Gelžkelininkai rei-

atsakymo

kan. Subatoj vėl atsibuna
Wilsono konferencija su bo

Subatoj po piet išrodė, 
kad sątaikos nebus.

Keturios brolijos gelžke
lių darbininkų turi $15.000. 
00 pinigų. Streiko apšau
kimo blankos jau gatavos, 
tik reikia paskirti diena.

Kapitalistų advokatai jau 
pienuoja, kaip išėmus “in
junction” prieš uniją. Mat, 
jie nori apkaltint uniją kon
spiracijoj prieš visuomenės 
.gerovę.



N-
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Svarbu.
Pereitame “Laisvės” 

ty pradėjom spauzdinti
“Naujienų” ilgą ir svar
bų rašinį, tiktai ką prisiųstą 
iš Vilniaus “Lietuva gyve
namuoju momentu.” Ta
sai rašinys eis per kelis ly
giai “Laisvės” num. šia
me “Laisvės” numery skai
tytojai ras rašinio tąsą ant 
4 puslapio.

Atkreipiame ypatingą 
skaitytojų atydą į tai, jog 
Lietuvoj atgyjo socialdemo- 
kratiškas . darbas. Mūsų 
draugai tenais nesnaudžia, 
bet uoliai veikia. Jie jau 
steigia slaptus laikraščius, 
slaptai leidžia atsišaukimus 
(apie , tai bus kitame “Lai
svės” numery). Negalime 
nepabriežti ir to, kad šiame 
momente Lietuvos socialde
mokratija išstatė obalsį ne- 
prigulmingos Lietuvos. 
Skaitytojai lai įsitėmys, kuo 
remiama neprigulmingos 
Lietuvos reikalavimas. Ir 
męs dar apie tai pakalbėsi
me.

“Laisvės” Nr. 64 straip
snyje “Gyvenamuoju mo
mentu” męs pasakėm, kad 
Lietuvos Soc-Dem. Partija 
nėra mirusi spėka. Męs pa
sakėm, jog mūsų partija ten 
veikia, šiandien gi, rodosi, 
ir patįs nevierniausi Tamo- 
šiai negalės tvirtint, kad L. 
S. D. apsnūdusi. To kaltini
mo męs negalime jau jai 
mesti.

Musų partijai pradėjus 
veikti, jos rolė visuomeniš
kame Lietuvoj gyvenime 
dešimteriopai padidės. Ji 
virsta ten didele, įtekminga 
pajiega.

Klausimas apie rėmimą 
Partijos darbo stovi šian-

“Naujienos”, perspauzdi- 
nusios ištrauką iš “Laisvės” 
straipsnio apie Lietuvos so
cialdemokratiją, rašo nuo 
savęs:

“Pilnai sutinkame, kad 
męs, amerikiečiai, priva
lome atsidėti ant kompe- 
tentiškumo musų draugų 
Lietuvoje. Bet mums a- 

bejotinu išrodo sumanymas 
siuntinėti aukas Lietuvos'

Juodasis Seimas
Pereitą savaitę New Yor

ke pasibaigė katalikiškų 
klerikalu seimas, kuriamo 
dalyvavo apie 20.000 delega
tų, delegačių ir svečių. Tie

kavoja varde 5.000 narių, 
kurių ji neturi. (Ji turi apie 
pusę tiek narių).

Meskite gi nors sykį 
humbugišką įpratimą

tą 
gir- 
gir-

dien dienos eilėje.

Aukos LSD. PARTIJAI.
Amerikos atstovybe 

tuvos Socialdemokratu v

kas Partijos Užsienio

Tūlų musų socialistų 
atydžiai.sas gyvenimas, visi pasi- ......

linksminimai turi atsibūti ties nesančia galybe, 
po juodosios skraistės kont- ties visokiomis gr 
role. mis, baronystėmis ir kitais

Į Kad musų klerikalai jau-[galais.
žmonės atstovavo, pasak jų čiasi turį spėkų kalbėti di- 
pačių, apie 3 milionus kata- dėlių autoritetu aišku ir iš 
likų, susimetusių į federaci- to, kad jie labai daug laiko 

pašventė kalbėdami apie 
Meksikos reikalus. Konfe- 
rencijon pribuvo net specia- 
lis Meksikos klerikalų pa
siuntinys, tūlas Kubos vys
kupas, kuris nupasakojo, 
kad dar nuo Didžiosios' 
Francijos Revoliucijos laikų 
katalikai niekur taip nebu
vo persekiojami, kaip da
bar persekiojami Meksiko
je.

Veltui tik tie kunigai pri
mena apie Francijos revo

liuciją, lygindami ją prie 
prakalbų Carnegie Hall, ša-' dabartinio Meksikos padė
ję bendrų posėdžių, i 
laikoma dar visa eilė sepa-|eina ne ant naudosi 
ratiškų posėdžių —moterų, 
vyčių, vokiečių vereino, laik
raštininkų ir kitų 
draugijų.

Klerikalams auga 
Jie pradeda kišties 
šalies politiką ir stato visą 
eilę reikalavimų. Jie kiša sa
vo nosį i Meksikos reikalus, 
į mokyklas, į doros klausi
mus. Męs manome, kad so
cialistams ir jų draugams 
labai ir labai reikia žinoti, 
kas veikiama ir kas mano
ma vokti juodajam abaze. 

Vyriausias Amerikos 
klerikalu orakulas, O’ 
Connel vaizdingiausia nu
piešė klerikalų ūpą, kuomet 
pasakė, kad kaltė už pasau
lio tautų karę puola ant 
bedievių “Voltairo, Viviani, 
Hackelio, Niečės ir Tolsto
jaus.” Jisai mano, kai’ 
katalikų jaunuomenė reikia 
auklėt kitokioj, būtent krik
ščioniškoj, dvasioj.

Tačiaus tie žodžiai buvo 
didžiausia veidmainystė. O’ 
Connelį puikiai sukirto Bal- 
timorės kardinolas Gibbons, 
kuris savo patriotiškoj pra
kalboj agitavo užvnaciona- 
lizmą, už preparedness ir 
pažadėjo, jog Amerikos kle
rikalai, kaip vienas, stos 
ginti kapitalistų tėvynės. Ji
sai džiaugiasi tais Europos 
klerikalais, kurie žųsta ka
rės laukuose ir gyrė juos 
už priedermių pildymą.

Tai kam dar tie veidmai
niai kalba apie Voltairį ir 
Tolstojų, kuomet jie patįs 
dūšia ir kunti yra atsidavę 
kares dievaičiui. Ir reikia 
pastebėti, kad vadinamųjų 
jaunųjų katalikų draugija 
(amerikiečių vyčiai) tame 
pat suvažiavime taip pat už
sirekomendavo pirmos kle- 
sos patriotais. Jie urmu šau
kė už preparedness.

Bet užtat ant socialistiš- 
ko judėjimo pakarta ne vie
nas šuo. Ypač smarkiai už 
sipulta ant Amerikos uni- 

tuloj versitetų, kam šie pavelyja 
tilpusioj j tose buržuazinio mokslo 
int ly-'šventyklose kurties sociali

politikos reikalams per L. |j« katalikiškų draugijų.
S. D. P. atstovybę Ameri-| Trįs mihonai žmonių, ei- 

būtu kiančių aiškiai nužymėtu ke- 
turėti ’lll> be abejonės, sudaro rim- 
fonda tą visuomenės pajiegą

/ mes privalome su ja ne juo-

Pastaruoju laiku tarpe 
lietuviu socialistų 

'atsirasti vis daugi

F. J. Bagočius ir <lžia į;° ' knis
Tautininkai

racijos, prie jos viršininkų 
ir kitų unijų, kad tapus tų 
unijų organu. Suprantama, 
kad įsiskverbus į Amerikos 
Darbo Federaciją pirmiau
siai reikia per pirštus žiū
rėti j socializmo principus, 
paliauti rūpintis socializmo 
teorija, bet nurodinėti Fe
deracijos gerumą ir Gom- 
perso nuopelnus. Ta pozici
ja, kurią dabar bando už
imti “New York CalP, yra 
labai pavojinga ir socialis

tic, kurie

to
rui'o nepralei- 
kad nepasa- 
i” ir “Kelei

viui” blogo žodžio. Jie visur
ir visada šaukia, kad tie 
laikraščiai “prasižengia” 
prieš socializmo principus, 
neišlaiko partijinės discipli
nos, o tik rūpinasi, kad dau
giau skaitytojų pagavus. 
Tie socialistai žiūri į “Lais-

koje. Daug geriau 
musų nuomone, 
tam tikslui tikrą 
kurį butų galima užvar- 
dyti kadi r “Lietuvos Lai
svės Fondu.”
Męs jokiu budu negalime' 

sutikti su šia “Naujienų” 
pastaba. Būtų begalo nelio- 
giška,* jeigu partijos darbą 
Lietuvoje remtų kokia tai 
bepartyjinė įstaiga Ameri
koje! Mums rodosi, kad par
tijos darbą Lietuvoje kaip 
tik išpuola paremti per par
tijos įstaigą Amerikoje.

Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos Centro komitetas, 
įsteigdamas 1913 metais A- 
merikos atstovybę, tarp kit
ko rašė savo įgaliojime:

“Atstovybės tikslas in
formuoti amerikiečius 
draugus ir plačią visuo
menę apie Partijos darba- 
vimasi ir Lietuvos visuo
menės judėjimą, agituoti 
ir propaguoti Partijos tik
slą ir pinigus rinkti jos 
reikalams.“
Tasai įgaliojimas 

mainytas ir po šiai dienai ir 
todėl yra pilnoje galėję.

Galbūt, kad įsteigdami 
Lietuvos Laisvės fondą, 
męs ir sukolektuotume dau
giau aukų, negu per aiškiai 
partyvę įstaigą. Tačiaus 
mums rodosi, kad jau atėjo 
laikas ne taikinties prie v? 
suomenės norų ir įpročių, 
bet taikinti visuomenės no
rus ir įpročius prie partijos 
norų.

Jeigu męs pripažįstame 
esant kompetentiškais Lie
tuvos socialdemokratus jų 
partyviškuose užmanymuo
se, tai būtų neliogiška nepri- 
pažint kompetentiška jų į- 
steigtą Amerikos atstovybę.

Todėl męs karštai kviečia- 
tai me remti Partijos darbą 
pa- Lietuvoj per partijos įstai

gą Amerikoj.

neat-

ir

kais pasiskaityti.
Suvažiavime dalyvavo visi 

tris pilioriai katalikų bažny
čios— kardinolai Gibbons, 
O’Connell ir Farley, daugy
be vyskupų, kanauninkų, 

bažnyčios 
ceremonijų 

publiškų

pralotų ii’ kitų 
stulpų. Šalę 
bažnyčiose, šalę

buvojimo. Jiems ^patiems tas iš- 
; Juk 

kiekvienas apšviestesnis 
žmogus žino, kaip baisiai 
vargo Francijos liaudis iki 
revoliucijos. Turbut, toks 
pats vargas viešpatavo ir 
Meksikoj, jeigu ten ivyko 
kas nors panašaus į Franci
jos revoliuciją.

Meksikoj visai nekaria 
kujigu, kad jie kunigai. Jei
gu keliolika kunigų ir pa
karta, tai todėl, kad jie 
buvo reakcijos agentais. 
Kataliku bažnvčia Meksi
koj visuomet ėjo už reakci
ja ir už baudžiavas, taip

kitokiu v

ragai.
šios

Fran-

Lie- 
Pa r- 

au- 
Biu-

rui, Škotijon. Išviso škoti- 
jon buvo pasiųsta $62.46. Vi- 
,si tie pinigai gauti irj^nda- 
si kvitancijos apie jų gavi
mą, v

nebegalima siųsti. Apie 
savo laiku jau 
aiškinta.

Dabar reikia 
keliai į Lietuvą.

“Laisvės” Nr 
garsinta $26.07 
aukos randasi ant 
rankų. Ligišiol dar nesuras
ta kelias į Lietuvą.

Naujų aukų įplaukė:
Per draugijų Sąjungos 

Didžiojo New York o išva
žiavimą — $6.00.

Per drg. P. Motiečių iš 
Waterburio gauta $4.60. 
aukavo:

Po 25 centus — J. P. če

rasti tiesus
i New Yorko “Telegram 

60 buvo pa- Oodzienny” pyksta ant Dro 
aukų. Tos' 

mano
Bielskio ir kun. Bartuškos, 
kad jie nenori taikinties su 
lenkais.

“Trokšta, girdi, vokie
čių mokyklos, by tik ne 
lenkų, ir svajoja apie sa- 
vystovę valstybę. Betgi, 
rodosi, ne visi lietuviai 
taip mano.”
Lietuviai patriotai ir len

kai patriotai dar negalvoja 
apie “ugadas.”

ei jo j.
Antras dalvkas tai 

ščiai. Naujoji Meksikos val
džia ir ant bažnyčių uždė
jo tam tikrus mokesčius. 
Kunigai gi šaukti ir nemo
kėti. Žinoma, kad už įsta
tymų nepildymą juos reikė
jo areštuoti. Viename tik 
Mexico City suareštavo 250 
kunigų. Žinoma, iš to ga
lima tik pasidžiaugti, kad 
iiems teko paragauti neda
rytu barščiu, kuriais Meksi
kos baudžiauninkai maitino
si nėr ištisus šimtmečius!

Musų klerikalai protesta
vo savo suvažiavime prieš 
Carranzos valdžią ir pasiun
tė telegramą Washingtono 
administracijai, įsakant rū- 
pinties Meksikos klerikalų 
reikalais — kad jie nebūtų 
skriaudžiami. Tasai reikala
vimas aiškai rodo, kokį di
delį apetitą turi musų kle
rikalai. Demokratiški visuo
menes 
rėti į

mokp-

sluoksniai turi žiu- 
augančią klerikalų 
kaipo į didelį pavo-

lauskas, F. Linkevičius,
Masu Ii s, Walter, Ulles, 
Vaitkevičius, J. Stakanis
T. Jakymas, Švereskis, 
Zmitra, ir P. Baltrūnas; po'gios lentos adv. A. Janulai- stų studentų kuopoms. A.š-
50 c. —P.Mi )tiečius; po 20c. tį su oberpolicmeisteriu 01-(Iriausiais žodžiais pasmerk-

Dranga $ Z. Aleksa 
savo komedijėlėj,

— J. Varnaitis; po 10 c.— šausku ir kitais tos rūšies 
veikėjais.

The Boston Post ir The 
Boston Globe, kurių ištrau
kos guli prieš mus, praneša,- 
jog So. Bostono kongresma- į 
nas Gallivan rekomendavęs 
prezidentui Wilsonui pa
skirti F. J. Bagočių ir komi 
siją, kuri rūpinasi pagelbos 
teikimu nukentėjusiai nuo 
karės Lenkijai.

įtongresmanas remia sa
vo įnešimą tuo 
aprokavimu, jog 
ne visviena, kaip bus skir
stoma aukos Lenkijoj, ka
dangi daug lietuvių gyve
na geografiškos Lenkijos j 
rubežiuose. Ir todėl buvimas; 
bent vieno lietuvio toje ko
misijoje esąs reikalingas.

Kuomet So. Bostono “A- 
teitis”, pasiskaitę Bostono 
laikraščiuose žinių apie ‘p im
ponuojamąjį F. J. Bagočiaus 
paskyrimą į minėtąją komi
siją, ji tuojaus prabilo, kad 
F. Bagočius esąs netinka
mas. “Lietuva” ir “Vien. 
Liet.”, žinoma, nuėjo tų pa
čių argumentų keliu.

praktišku 
lietuviams!

ta ii’ Wilkes Barrių konfe
rencijoj. Socialistas—vijur
ką F. Živatkauskas pakėlė 
klausimą, kas daryti, kad 
nedaleidus F. Bagočiui pa
pulti į tą komisiją. Tuomet 
tautiškas klerikalas adv. 
Lopeta atsargiai per lūpas 
prakošė, kad yra viltis, jog 
F. J.Bagočius minėton komi- 
sijon nepapulsiąs.

Męs girdėjom iš patikė

įnamis Gallivan jau gavo 
donosų ant F. Bagočiaus. 
Denunciatorių vardų dar 
negarsiname, bet juos

ve” ir kitus laikraščius per tai, ypatingai 
partyjinius akinius ir juose įskaito “New 
mato daugybę “ydų”. Tie’retų apie tai pagalvoti, 
socialistai tankiai minėtų! 
laikraščiu -redaktorius ir 
leidėjus net viešuose susi
rinkimuose veidmainiais pa
vadina.

Pilnai galimas daiktas, 
kad tie mūsų draugai “dau
giau” supranta, negu pa- 

i prasti sąjungiečiai, kurie 
i lygiai stengiasi praplatinti 
“Kovą” ir “Laisvę”. Bet į 
vieną dalyką, aš noriu ; 
kreipt atydą. Tūli mūsų 
draugai, ypač New Yorko 
apygardoje yra (kurie vadi
na save “kairiaisiais”) di
džiausi šalininkai “New 
York Call’ dienraščio, kurį 
visuomet kišeniuje nešioja
si. Tie socialistai, kurie 
smerkė ir smerkia lietuvių 
socialistiškus laikraščius, 
leidžiamus kooperacijų, agi
tavo ir agituoja kuopose 
šelpti aukomis “New York

Reikia pastebėt, kad ang
lų draugai, ypač) iš Kings 
County Socialist Party jau 

ne-
nuoseklumus.

Pastebėjo tą ir latvių 
dem. organas 
necks,” kelis sykius pastebė
jo ir 

' anglu 
“The'

soc.
“Strahd-

Laisvė”, pastebėjo ir 
mokslo

New
laikraštis 
Review”, 

at- Vertėtų tad ir musų kriti
kams būti labiau bešališ
kiems. Matant grūdą lietu
viu soc. spaudoj verta ma
tyt ir rąstą “The N. Y. C.” 
ir “Milw. Leader.” Kitaip 
išeina sulyg tos patarlės — 
kas svetima — tai gera.

Socialdemokratas.

Dėlei Britanijos lie
tuvių, žydų ir kitų 

tautų likimo.
išiUro yra teks rimtas laik
raštis, kuris nei kiek neiš- 
k r y p s t a iš p a; t i j i n i ų v ė ž i u 
ir pilnai atsako dvasiai tų 
socialistų, kurie save vadi
no “kairiaisiais” ir smerkia 
“Laisvę” ir kitus? Jeigu 
taip būtų, tai aš nei pusės 
žodžio nesakyčiau, bet de
ja, aš visai ką kitą matau! 
Jau kelis sykius ta pati 
“Laisvė” pastebėjo, kad 
“New York Call’ dievai ži-

jau no kokios politikos prisilai- 
turime. Pasirodo, jog “Nau- ko. Pastaruoju laiku “New 
jienos” įspėjo, kokiu keliu 'York Call’ pradėjo rašinėti 
tautininkams bus patogiau- ^Pie Amerikos Darbo Fede

racijos gerumą, apie Gom- 
perso nuopelnus, iškeldama

• jį į padanges, tartum Gom- 
persas ištikro rūpinosi ar 
rūpinasi darbininkų gerove.

Bet to dar neužtenka. Ka
da Illlinois valstijos senato
rius Sherman užsipuolė ant 
Amerikos Darbo Federaci-

sia eiti...
Męs neabejojam, kad ne 

tik Gallivan, bet ir žmones,

vę donosų, nes kitai]) kokiu 
gi budu adv. Lopeta žino-

Daugelis Amerikos lietu
vių, kurie turi savo draugų 
ir giminių Anglijoj, yra 
labai susirūpinę jų likimu. 
Atėjo gandas, kad visus 
juos imsią varu į kariume- 
nę, o kas neisiąs, tą siusią 
i Rusiją, kur jų laukia ka
lėjimas ir Sibiras.

Britanijos lietuvių tarpe 
viešpatauja didžiausia sui
rutė. Nors “Rankpelnis” 
jau neateina (gal jisai vi
siškai sustabdytas), bet a- 
pie suirutę praneša kitų 
tautų laikraščiai.

Anglijos ateiviai kuo- 
smarkiausia prieš tai prote
stuoja. Jie skaitlinguose su
sirinkimuose išneša protes
to rezoliucijas ir net ren.^ 
giasi aktyviškai protestuoti.

Matomai Anglijos val
džia pabūgo, nes štai “New 
York Times” (23 rugp.) 
randame korespondenciją iš 
Londono, kur sakoma, kad 
ateiviai nebus imami priver
stinai kariumenėn. Su tuo 
jau būk sutikęs ir vidurinių 
reikalų ministeris Herbert 
Samuel. Turbūt, pamatęs 
kad piktumu nieko nepa
darys, tai nutarė pavarto
ti mandagias apgavimo me
todas. Prie to mandagumo 
ypač ragina valdžią “Man
chester Guardian,” liberalų 
organas. Dabar manoma į- 
steigti ateivių rekrutavimo 
stacijas, kur visokie auksa
burniai ragins ateivus gra
žumu rašyties kariumenėn. 
Už trijų mėnesių, po prisi
rašymo tarnystėn, ateivis, 
galės patapti Britanijos pi<* 
liečiu be specialių mokes- v • cm.

Manoma, taip pat sutver
ti specialius ateivių pulkus.

Męs galime tik tiek pasa
kyti. Jeigu Britanijos va1 
džia jau turi atsisakyti nuo 
priverstino ėmimo kariu
menėn, tai gražumu ji ne- 
prisiprašys pagelbos. Šioj 
gadynėj durnių jau nedaug.

but, nebus paskirtas komi
sijom”jų- .

Jie reikalaja tik savo ba
žnytinių mokyklų, o kur ne
gali to atsiekti stengiasi į- 
listi su “dievo žodžiu” ir į 
svietiškas mokyklas, jie ve
ja lauk socialistiškas dokt
rinas ir iš universitetų, jie 
nori kontroliuoti teatrus, jie 
duoda įsakymus svietiškai 
valdžiai ir — visur ir visuo
met — jie palaiko reakci
jos dvasią.

Tai tiek męs galime pasa
kyt apie Amerikos katali
kiškų klerikalų seimą .

Socialistiški darbininkai 
turi rimtai rokuotos su kle
rikalais.

gočių, tautininkai ir kleri
kalai prikiša jam jo praei
ties paklaidas. Męs žinome,

tai “New York Call” viena
me paskutiniųjų savo nu me
rių griebia jį Į savo įlėbį

apgynus. Suprantama, ge
rai “New York Call' el
giasi, kad taikosi prie pla
čios darbininku minios, bet 
negalima dalesti, kad jis 
užmiršęs socializmo princi
pus, pasinertų Amerikos 
Darbo Federacijoj ir imtų 
tą uniją ir jos vadovus gar
bint, kaip kad pastaruoju 
laiku daroma. O to 
“kairieji” socialistai

reikale. ' Bet męs galime 
tvirtint, kad tautininkai ir 
klerikalai viename akie- 
mirksny pasidarytų didžiau
siais Bągočiaus draugais, 
jeigu tik jisai būtų jų pusės 
žmogus Ne Bagočiaus do
rumas ar nedorumas jiems 
rūpi, bet jo simpatijos prie 
socialistų. Neapkęsdami jo, 
kaipo socialistų simpatiko ir 
įtekmingo kalbėtojo, tauti
ninkai ir klerikalai pagata- 
vi net patį šelpimo darbą 
paardyti. Tai iki kokio laip-

mūsų 
nepa

stebi ir nemato, kokiais ke
liais pradėjo eiti tas laik
raštis, kurį jie dieną ir nak
tį kišeniuje nešiojasi.

Toliaus. Daugelis unijų 
Detroite, iš New Jersey ir 
kitur pasiskyrė “New York 
Call” savo organu ir giria 
jį, ne kaipo “Sočia Jst Dai
ly”, bet kaipo “Labor Dai
ly.” Bet vargiai mūsų 
“kairieji’ ’socialistai ir tą 
pastebėjo.

“New York Call* pasta
ruoju laiku pradėjo gerintis 
prie Amerikos Darbo Fede-

ta “marksizmas, nemorališ
kumas ir nelojališkumas re
ligijai musų tėvų.” Aštriai 
jsakvta, kad socialistiškas 
i u dėjimas neturįs apsireik
šti universitetuose jokiose 
formose.

Katalikai turį užsidėti

B. Januška, Ž. Svetra, V.
Kalvelis, K. Jakimavičius, J. i
Večkvs, A. Mureika, J. Rep-’mums buvo 
šys, M. Baktis, P. J. 
liauskas.

Viso šiame “Laisvės
$10.60.
Su pagarsintais “Laisvės”,dar visų faktų, kurie duotų savus teatrus ir vis labiau 

---------- * ’ -------- . .•i.... i- -. !.- rernįj savas bažnytines mo

»ai neskanu 
skaityti tas 

veikalas”. Panašiai vesti 
kovą su A. Janulaičiu yra 

Nr. nešvaru, tuo labiau, kad nei 
Z. Aleksa, nei męs neturime.

Nr. 60 — $26.07 šiuomi tu-!mums progos pilnu bešali
škumu nušviesti Janulaičio 
veikimą. Viso labo męs ži
nom turinį tiktai dviejų A. kalai turi įsteigti komisijas, 
J. laiškų. Nesutikom męs su kurios žiūrėtų, kad krutan- 
tu laiškų išvedžiojimais, kri- J čiu paveikslų teatruose ir 
tikavom juos. Bet bjauriu- (šiaip jau teatruose nebūtų 
ti jų autoriaus męs nėga- rodoma i—
lim. Ikiško.

nių ar.t rankų $36.67.
Atstovybė prie pirmos 

progos siųs tas aukas Lietu
von mūsų partijos darbui 
stiprinti ir plačiau pasklei
sti.

Aukaukite, draugai!
L. PRUSEIKA.i

Visuose miestuose kleri-

nieko prieš-katali- 
žodžiu tariant, vi-

DeKAVOJA ir meluo
ja.

“New York Times” (24 d. 
rugp.) randame laišką Tė
vynės Mylėtojų Draugijos 
valdybos, kuriame pp. A. 
Žymontas, P. Norkus, ir J. 
Liutkauskas išreiškia to 
dienraščio redaktoriui šir
dingiausią padėką'už patal
pinimą straipsnio apie Lie
tuvą 13 d. rugp.

T. M. D-jos valdyba dė-

natizmas net šelpimo reika
luose.

Męs iš savo pusės pasaky
sime, kad šelpime nukentė
jusių nuo karės F. Bago
čius labai daug pasidarbavo 
ir į minėtą komisiją jisai 
daug labiau tiktų, negu koks 
kunigas ar užaušęs 
ninkas.

tauti-
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LŠ.F. PINIGAI GAUTI. Atsiminkime tik nabaš- 
ninką J. Paukštį, po~ta Ed- 

mirusį 
Kauno

Tavričeskyj Dvorec, -teto
Petrapilis, Liepos 1, T6. karo šelpti. Vėliaus prisiusi-Į džiova, kurią gavo

nukentėjusioms del munda Steponaiti
I iv 1 •

■ : J ■

p. K. Šidlauskui,

Iždininkui, Bostone.

Gerbiamasai!
Šešiolika tūkstančių sep

tynias dešimtis septynius i 
rub. (16,077. r.) ir 17 kapei 
kų, atsiųstus p. Pr. Keinio 
vardu, męs žemiau pasira
šiusieji gavome ir išreiškia
me Lietuvos Šelpimo Fon-i 
dui padėką už taip gausią 
auka nukentėiusiems dėl
karo lietuviams.

Tie pinigai, be abejonės, 
bus sunaudoti tik nukentė- 
jv.siems dėl karo viengen
čiams šelpti. Tasai darbas 
jau pradėtas musų organi
zuoti visai skyrium nuo 
Centralinio Lietuvių Komi-

me suvartotų pinigų

M. Januškevičius,
V. Bielsky,
Pr. Keinis,

apy-

LAISVB

Socialistų Delegacija Wilkes 
Barre konferencijoj.

Trijų socialistų' kelionė i
spaustuvėse, A. Maciejauską wilkęs Barre konferenciją 
vieną iš gabiausiu Amerikos Va.l,Ktn.^a mums dviem at-

. .. Z X 71 I (VI OI C •

cialistu Gramdys nebuvo 
kviesta, o klerikalu net kuo- 
pelės neužmiršta).

lietuvių spaustuvių darbi
ninkų, taip pat jauname am- 
žyje mirusį nuo džiovos.

Jie patyrė tautininkų ir 
klerikalų pienus; konferen-

Džiova serga ir dabar keli f'j°s protokoluose jie užre-

L. š. Fondo Sekretoriaus 
pranešimas.

Dėlei nesveikatos
žmonos, nuo 1. d.

Sulyginkim Amerikos lie
tuvių spaudą, kokia ji buvo 
nors ir prieš 4 metus ’ ir 
kaip ji šiandien pakilo. Ne 

manoKj^ visuomenės duosnumas, 
rugsėjo | netik leidėjo iniciatyva, ne-

m. aš apleisiu Brooklyną aredaktorių įsitempimas 
apsigyvensiu Worcester, pakėle ją. Ji nebūtų galėjusi 

Mass, laigi draugijos ir L. be būrio gabių, jau-
Š. F. skyriai, turėdami ^uinų linotypistų, darbo stąti- 
maniin kokius nors reikalus, ripį-njn k]fn nebarsiu var
inio 
šiuo

n

1 d. rugsėjo kreipkitės 
adresu:

J. Neviackas,
149 Millbury St., 

Worcester, Mass.

įnėtojų ir kitų negarsiu var
du, bet naudingų savo dide
liu darbu spaustuvių dar
bininkų.

nuomone reikėtų tinkamiau
sia sunaudot lietuviu die
nos progas (Tuomi rūpina
si tik fondai, o ne politiš
kos organizacijos).

Tuodu abudu užreiškimu 
dapildo vienas kitą. Pirmuo
ju protestu tautininkai ii* 
klerikalai mušama jų gi pa
čių ginklu. Tik supraskite: 
jie nori organizuot lietuvių 
(Geną klaidingais pamatais, 
kadangi traukia prie to ne
lik šelpimo draugijas, bet ir 
tokias organizacijas, kurios 
su šelpimu nieko bendro ne 
turi. Tuomet musų delega
cija jiems sako: pamatai, 
kuriais jūs rengiate lietu-

RINKIMAI | VARŠAVOS 
MIESTO TARYBA.

Tie rinkimai įdomia
mums dviem atžvilgiais

tvarko kaizerio valdininkai 
lenkų gyvenimų, antra — 
juose dalyvavo ir socialistai 
ir tuomi, bent išdalies, pa
rodė, kokia jų spėka.

Laikinoji vokiečių val
džia, išdirbdama pamatus 
rinkimui Varsa vos tarybos

atstovų. Prie tokių aplin
kybių darbininko balsas de
šimts ar gal dvidešimts sy
kių mažiau sveria, negu ka
pitalisto balsas. Supranta
ma, kad socialistams nebuvo

♦♦

Ilais VOJll 
l SAKYKLAI 
IwiwiTTnmnnm:
PATARIMAS, KAIP APSI

SAUGOTI NUO APGA
VIKŲ.

“Laisvės“ N r 58 Jokūbas

galima apsisaugoti nuo ap-

iš pirmųjų penkių kurijų, ijančių farmas. Suprantama, 
Kapitalistai, kunigai, namų patarimus privalo duoti yie- 
avininkai pasiturinti inteli- tu gyventojai, kurie geriau 

gentai ir vidutiniai biznie- 'supranta, kaip nuo agentų 
riai bei amatninkai negi apgavikų galima butų apsi
rinks socialistą. Todėl so- saugoti.

V j , •

kordavo savo protestą prieš 
klerikališkai-tautiškos di
džiumos konspiracijas.

O tai yra labai svarbu. Ne 
tik socialistai, bet ir šiaip 
jau plačioji visuomenė, skai
tydama protokolus, matys, 
kad socialistų pastabos bu
vo teisingos. Jeigu tų trijų 
draugai nebūtų buvę Wilkes 
Barre, Socialinių ir Lietuvos 
Šelpimo Fondo pozicija bu
tu buvusi daug sunkesnė ir 
keblesnė. Dabar jau ir tau
tininkai su klerikalais turi 
pripažinti, kad socialistų de
legacijos protestas prieš jvių dieną,y ra netikę, bet, vy-
neteisingą konferencijos or-Iručiai, ir tais pamatais va- 
ganizavimo būdą buvęs visi- ‘dovaudamies, jūs elgiatės 

y eidmainingai, nes kviečiate 
tik jums patinkamas drau
gijas, o ne visas.

Tai vadinasi mušti 
nentą jo paties ginklu.

Dabar mums nėra ko bė
da vot. Męs pasakėm visai 
Amerikai, kad konferencija 

Kiekvienam bešališkam i buvo netikusiai suorgani- 
žmogui aišku, kad musu de-j.uota (Ir musų priešai tą 
legacijos buvimas Wilkes 
Barre atnešė tik naudos, o 
pozicija, kurią jie ten užė
mė, buvus visiškai garbin

škai teisingas.
Tai labai gera ir labai 

naudinga! Kaip kas nori 
perstatyt dalykus tokioj 
šviesoj, būk Kapsuko, Stil- 
sono ir Valinčiaus kelionė į 
Wilkes Barre buvus tai ke
lionė į Kanossą. Na, jau ne. 
Kiekvienam

zuot liet, dieną,
organi 

atmetant

bpo-

tų baisęnybių. Eskimosai 
stato namus iš medžio, ak
mens, žolių, geležies ir ki
tokių medegų, kurios tik ga
li laikytis. Tik nameliai bū
na be langų, baisiai žemi ir 
maži. Visi plyšeliai 
kamšyti, kad šaltis neįeitų, 
jokių ventiliacijų nėra. Sky
lė. užimanti duru vieta, už- 
tiesta maišais, skuromis ir 
tt. Pečiu tuose namuose 
nėra ir jie šildosi vienas 
nuo kito. »Vasarą gyvena 
truputį rečiau, bet ant žie
mos kelios šeimynos susi
spiečia į vieną namą. Mat, 
juo daugiau viename name 
gyventojų, tuo jis labiau 
būna apšildomas. Tokiu bū
du ant žiemos pusė namų 
pasilieka tuščių. Jie susi
kemša taip, kad neturi vie
tos nei kur atsigulti ir mie
ga sėdėdami prie sienų ir 
prisispaudę vieni prie kitų.

Jokių rakandų, kaip tai: 
stalų, kėdžių, lovų ir tam 
panašiai eskimosai neturi. 
Gyvenamoj stuboj laiko 
maista — žuvis, mėsa ir 
nušautu žvieriu skuras. Su
prantama, maisto krauna 
tiek kiek tik gali gauti. Ka
da mėsos ir žuvų prikrau
na j stubą labai daug, tuo-

Nuo LSS. 19 kuopos: J.
Šukys ir A. Jurevičia.

Nuo LSS. 20 kuopos: A.

Nuo Lietuvių Kelionės 
Paš. Draugijos: F. Kalpo-

už-.kas ir Sirgidas.

to, žvėrių skuros taipgi pū
sta ir pakįla didžiausia 
smarvė. Ir štai tokiame ore,

l

mokratiškai. Visųpirmiau- rinks socialistą. Todėl so- saugoti.
šia ji paniekino visuotino cialistai atkreipė savo atytfą 1 Agentas paima nuo savi- 
balsavimo principą, antra— į šeštą kuriją. Deja, nepasi-.ninko parduoti ūkę; pasta- 
padalino visus rinkikus į 
Šešias kurijas (skyrius).

Kokios gi buvo tos kūri
vien veikę, jie susiskaldę. Lii nuošimti. Bet agentas 
Lenkų socialdemokratų par- tuomi neužsiganėdina, jis 
tija išstatė savo atstovų visuomet nori gauti dau- 
saraša, Lenku Socialistu nes ką gaus virš pas- 
Partija (P. P. Š.), išvien kirtos kainos — tai agen- 
su žydų Bundu, išstatė ant- tęi. Buna net tokių atsi- 
rą sąrašą, tautiški socialis-,tikimu, kad agentas, gavęs 
tai — išstatė savo trečia sa- pirkiką. vieną farmą rodo,

butų nuvykus į Wilkes Bar
re — tautininkams ir kleri
kalams butų duota gražios 
progos niekinti socialistus, 
ir meluoti, buk męs esame,
griežščiausi priešai vienybės norį _ męs rodom skaitlį- V 1 • 1^-1 • T X 1 . . | c

vietų Centro komitete 
mums per mažai, nes iš 80.- 
000 visti amerikiečių aukų,

sokie Šalčiai zurza ka

soc.-deni
venti.

(.aro.

gy-

pie tai rašo Berlyniškis 
“Vorwaerts”, iš kurio se
miasi žinių “New Yorker 
Volkszeitung.”

Visos šešios kurijos tu
rėjo išrinkti tarybon 90 at
stovų, kiekvena kurija po 
15 atstovų. Prie pirmos 
kurijos prigulėjo namų sa-'sąjunga. Lenkų 
vininkai ir žemvaldžiai, prie beto, tai]) pat i
antros — pirkliai ir ])ramo--dali (Vieni vadinasi zažon- 
ninkai, prie trečios —dvasi-1 doveais, 
šviją ir inteligentai. pr.ie tai]).) 
ketvirtos — smulkesni biz-J 'kasai 
nieriai, meisteriai, prie pen-jkų susiskaldymas ir jų 
k tos — būtų samdytojai,

i mokanti mokesčius, prie še- liūdnas ]>asekmes. 
stos — visi kiti, kurie, ne- rinkta tik 2 social

kiti kaip- ten tuojaus išsikrau-

mos

dūrinės turėjo

rijas.
Išeina pusėtinai

vvica) ir Bundas butų ėję

mą nupirko. Pasirodė, kad 
agentas jam rodė tą farmą, 
ant kurios apsigyveno, o 
pardavė šalę esančią daug 
prastesnę. Lietuvis buvo 
priverstas persikraustyti 
ant tos fanuos, kuri nuro-galvosūkis. Nedidelis inteli-'kitiems pakenkti, laimėji

mas būtų buvęs daug dides
nis.

Reikia rupinties, kad lie- nuo tokių agentu, geriausia 
tuviai socialistai neužsikrė-

gentų skaičius, arba nedide- j 
lis namų savininkų skai
čius renka po 15 atstovų. i 
tuo tarpu darbininkų mi
nios, tūkstančiai proletarų, sių ta ‘

lenku
taip pat tegali išrinkti tik 15 socialistus.

Tylus, nematomi karžygiai
Neseniai Baltimoreje pa

sibaigė suvažiavimas spau
stuvių darbininkų unijos, 
kuri tur daugiau, kaip 60.- 
000 narių. Męs norime at- 
kreipt musų skaitytojų aty-c 
dą į vieną stambų faktą.

Pradžioje pereito am- jimu. Ji iškovojo 
žiaus, tai yra savirš šimtą nariams trumpesnę 
metų atgal, spaustuvės dar-.dieną, geresnę algą, higie- 
bininkas vidutiniškai gyve- nišką spaustuvių įtaisymą, 
no 41 metus. Dabar gi, ka- įsitaisė savo ligonbučius ir 
da typografijų. darbininkų |sanatoriją.
unija iškovojo geresnį oūvį,' Sunkus yra darbas spau- 
geresnes darbo sąlygas, ty-'stuvėse. Tą patį galima pa

sakyti ir apie lietuvių spau
stuves. Jose triūsia tylus,

tos progos neturi. Musų de
legacija juodai ant balto už- 
briežė, kad jeigu Lietuvių 
Dienoje vienybės nebus, tai 
ne mes, socialistai, busime 
kalti, bet jie, organizatoriai 
tos dienos. Kemešio organas. 
“Darb.” jau mato, į kokį ne-

ir jau pripažįsta, kad socia-

nes !
Turėdami tokius triupus, 

męs neturime ko nugąstaut

Eskimosų gyve 
nimas.

Apie eskimosus ir jų gy
venimą mažai kas žino ir 
veik niekur laikraščiuose

re konferencija buvo neti-,storuoju laiku pradėta ir 
kušiai organizuota. Męs ma-;ju gyvenimas tyrinėti. Pir- 
nom, kad f ai yra didelis nni- mieji tyrnėjimai padaryta 
su laimėjimas, kurio pebut , Alaskoj ant švento Mikola 
buvę: jeigu tas musų trium
viratas nebūtų nuvažiavęs į 
Wilkes Barre.

salos, kur randasi gana 
daug eskimosų. Šis tyrinė
jimas pada rytas medicinos

pasirodymas Wilkes Bar- 
riuose apsireiškė ru. kokiam 
ten nusižeminime, prieš tau
tininkus ir klerikalus, bet

t i gyvenimo kambariai, mai-

kai]) auklėja kūdikius, kur 
deda išmatas ir tt.

Nuo Lietuvių Apšvietos 
Draugijos: O. Kraučiunie- 
nė, T. čibinskiutė ir A. Ku
bilius.

Nuo Aido Choro: P. Vei- 
\eris, V. Kubilius ir J. Alek
sa i ti s.

Nuo T. M. D. 3 kp.: M. 
Buika.

Nuo Lietuvių Jaunuome
nės Ratelio: L. P. Kaziu-
nas.

Tarimai.
1) Visi minėtų draugijų 

■delegatai pripažino, joge) 
: Brooklyno lietuviams vaka
rinė mokykla yra neatbūti
nai reikalinga.

2) Naujai kuriamos mo
kyklos vardas bus toks:

Brooklyno Lietuvių Liau
dies Mokykla.

3) šioje mokykloje bus 
iišguldinejami šie dalykai:
I Lietuvių kalba ir rašyba, 
anglų kalba ir matematika. 
Apart šių pirmaeilių daly
kų, jeigu laikas ir aplinky
bės daleistų, bus išguldinė- 
jamą: Literatūra, tautų ir 
darbo žmonių istorija, ge
ografija ir amatai.

mošai. Reikia atsiminti, 
kad sykiu su suaugusiais ( 
randasi ir kūdikiai, kurie; 
ant vietos atlieka visus 
tiškus reikalus.

Eskimosai niekad 
prausia ir nesimaudo, 
retkarčiais savo kūną 
trina žuvų taukais,

įbus suteikta vienas vakaras 
! <

gam-1

nesi

is- Į 
kurie 1 
“aro-1

mat a.

įvairios

avaitėje moterims lavintis 
atskirai nuo vyru.

5) Prie mokyklos bus į-

j mosi kliubas, kurio užduo
timi bus rengti prelekcijas, 
diskusijas, ir paskaitas Šiuo- 

Lce klausiniuose: Politikos,

ki)]) musės. Tyrinėjant pa
aiškėjo, kad 75 nuošimčiai! 
suaugusiu serga džiova ir. 
62 nuošimčiai — kūdikiu.

ir tt. ir tt.
6) Brooklyno Lietuvių

kolektyviais pamatais.-
7) Kiekviena draugija ar 

kuopa, prisidedanti prie 
šios mokyklos palaikymo, 

■—!privalo mokėti po 10 c. nuosirupina eskimosų Iikimu:r . ;* v . nario metines m^v^ties į A arkoj labai mažai ii-, , ,, .v, ,v. „ , . •, J , , . T . (mokyklos izda. (vienok jei- oonbuenj ir (lak arų. Jeigu. .()s nm.s (lrau ijos
ten esantieji daktarai >r|k, linkalllesn) būda 
visas savo pastangas dėtu.1 . ,; M .... ‘_ . . 1 ,, , . . • i mokyklos užlaikymui, tadnorėdami iiagelbet nelamnn-1‘ i, . a • • ••butu geistina, kad apie taiąiems eskimosams, tai visgi; • v. , - . «• i i praneštu sekančio] konle*neužtenka iu spėkų. Ragai- 1

liet ]ai nerupi likimas tu' .. , • . , . ‘ -. :J . A r piju atstovai, kurie bus is- ne laimingu žmonių. Amen-. ... 3..... .. . j. , . .?< .v. linkti šitokiu būdu: draugines kapitalistai tik dziau- . 4 . .. , .
s kas ■'a* nedaugiau kaip
K c y’šimta narių, renka 3 atsto- 
(tU^:\us. Draugijos gi, turinčios 

daugiau kai]) šimtą narių, 
renka nuo pirmo šimto tris 

j atstovus ir nuo kiekvieno 
'sekančio šimto po vieną.

9) Mokslo reikalų tvar
kyme mokykla turės pilną 
autonomiją.

10) Mokyklos instrukto
rius (mokytojus) rinks mo
kiniai išvien su draugijų 
ir.tstovais.

11) Mokyklos 
Susidės iš šių 

fJ'irmininko, 
dždininko ir

metai gauna labai 
aukso, sidabro, žuvų, 
rių skurū ir 1.1. Ka]

nių likimas.

Juozas Garšva
GR AUDRIU S (Undertaker)

' j Jie užprotestavo pries 
tendenciją, kuri apsireiškė 
konferenciją šaukiant. (So-

Dukc Of Aostcv.
Po jo vadovyste italai paėmė Gorizia.
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I&balsa niiioju ir laidojo 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. 2820^ Greenpoint

Telephone 7867 Main

dorais, teisingais,
su

puotauja, bet

~“ Įdro neturėti.
l ai neabejotina. Bet kapita-, A. Adomavičius,
listų spauda vargiai at- Fountain, Mich.

typografistų unijos. Jai to
kie dalykai nerūpi. Bet dar
bininkų spauda iš širdies 
pasidžiaugs tos unijos laimė- 

am- j imu. Ji iškovojo savo 
darbo

biografo amžius, vidutiniškai 
imant, sekia 51 meto.

Daktaras, kuris tokiame nematomi karžygiai, kurių 
laipsny būtų pailginęs vidu^ vardus nemini mūsų 
tinj amžį tūlo miesto ar tu- nalistikos istorija, 
lo sodžiaus gyventojų, būtų jų rolė spauzdinto 
buvęs pakeltas karžygiu. jistorijoj| yra labai svarbi

žur-
0 betgi,

žodžio

matęs savo akimis eskimo- 
sų namo, kuriame jie gyve
na. negali sau persistatyti BROOKLYNO LIETU

VIAI STEIGIA VAKA
RINĘ MOKYKLĄ

kūrimo lietuviams vakari 
nes mokvklos.

PROTOKOLAS 
Brooklvno Lietuvišku Drau- • 4

komitetas 
viršininkų: 

sekretoriaus, 
dvieju iždo

12) Sekanti konferencija 
įvyks 6 d. spalio (October) 
1916, Tautiškame Name. 

Tautiškame Name, 101-103 Pradžia 8 vai. vakare.

Geistina būtų, kad į se-Konferenciją atidarė
Kaziunas 8 vai. vakarė; (kančią konferenciją išrink- 

Mandatu priėmimui paskių- tų atstovus visos draugijos, 
t j urionie rQpj apšvieta ir 

pirmininku ] ūri(>s pritaria šios mokyk- 
b s Įkūrimui. Pažangesnie
ji draugai, pažadinkit pa
šei pines draugijas, idant ir 
jos prisidėtu prie šios mo
kyklos palaikymo, nes juk 
kiekviena iš tų draugijų sa
vo konstitucijoj turi pasižy- 

nijos Lokalo 58* Glaveckas, mėjus platinimą apšvietos. 
J. Klimaitis, Klaniunas irę, Konferencijosj’ekretorius 
S. šubinskas

inkų? A. Jurevič'a, se
'toriam F. Kalpokas.

Konferencijoj dalyvavo
ių draugijų atstovai:

Nuo Draugijų Sąjungos:
J. Neviackas.

i

>
F. Kalpoku.

$ O
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Prie “Laisvės” bendrovės

Newark, N. J. Jis yra labai 
geras ir veiklus sąjungietis.

Kuomet “Laisvė” persikė
le iš So. Bostono į Brookly- 
ną. IV rajonas Lietuvių So
cialistų Sąjungos išreiškė 
jai simpatiją ir kvietė są- 
jungiečius, kaip moraliai, 
taip ir materialiai paremti

• “Laisvę.
gražaus pakvietimo 

daugelis draugų paklausė, 
tačiaus radosi ir tokių drau
gų. kuriems visai .ne galvoj 

sto-parėmimas laikraščio, 
vinčio taip arti prie

kėlęs naujon vieton. Jisai i- 
sigijo savo puikų namą po
Ix r. Zoo Broadway, >\o. Bo
ston.

Skleidime socialist iškų i- 
dėjų “Keleivis” labai diuig 
pasidarbavo Amerikos lie
tuvių tarpe. Tai yra didelis 
jc nuopelnas.

Ne plėšimu ir išnaudoji
mu “Keleivis” įsigijo savo 
namą, bet savo populerumu 
plačiųjų minių tarpe.

Linkime “Keleiviui” gra
žiausio pasisekimo naujoj 
buveinėje ir linkime vi
suomet ir visados stovėti 
ant sargybos darbininkų 
klesos reikalu, v

Drg. J. Neviackas, vienas 
iš “Laisvės” įkūrėjų, dėlei 
šeimyniškų aplinkybių iš
važiuoja dirbti Worcester! n 
prie “Kardo”, tačiaus jisai 
pasiliks “Laisvės” dalinin
ku, draugu ir bendradar
biu.

Lietuva Gyvena

Visiems krašto gyventojams jau bai
giama duoti pasai su fotografijomis, net 
vaikams, jei turi daugiau kaip 10 metų, ir 
be paso nevalia iš savo kaimo nei žingsnio

(Tąsa)

sustabdymą. Apie tai pakal
bėsime kitą sykį.

nas, J. Kemėšis, W. Žeimys, 
po 50 c.;

LIETUVIŲ SOCIAL DEMOKRATŲ 
VEIKIMAS.

,. M Maižilau-

• n< a Daigus, y
muoiu Momentu.

lams, Lietuvos liaudis jau daro išvedimus 
ateičiai, — be galo egoistiški vokiečiai ka
ro metu nemokės kitokie būti ir karui pasi
baigus, ypač kad jau dabar kaikuriais savo 

tais yra parodę, kad jiems rupi už- 
ietuvoje rusų vietą, pavergti ją sa- 

,vo reikalams ir išnaudoti jiems kiek tik 
galima.

Tas payrimas brandina politiškąjį liau
dies susipratimą, lozungą nepriklausomos 
Lietuvos daro vieninteliai priimtinu ir 
skubiai doroja apie jį dabartinį veikimą 
tiek politikos srityje, tiek visuomenės 
kultūros reikaluose.

Aukos kun. Mockaus 
bylos vedimui.

pa
ir 

ad-

Beveik visai uždrausta bent koks apy
vartas. Nevalia nieko valgomųjų daikttf 
ar gyvulių vežti parduoti net kiton para- 
pijon, o jei išveši savo bažnytkiemin, daž- 
niausai viską suima tie patįs vokiečiai, ge
riausiame atsitikime mokėdami pusę arba 
vieną trečiąją kainos dalį. Ir dėl tos prie
žasties taip yra, kad kaime galima gauti 
rugių po 2 rubliu pūdas, o mieste pudui mo
kama buvo lig 19 rublių! <

Decentralizuotas suspaudimas yra 
lietęs netik ekonominį, bet kulturinį 
visuomenės gyvenimą, šelpimo darbą,
ministracijos dalykus, žodžiu — viską. Lig 
•iol nėra Lietuvoje nė vienos Svetimo įstai
gos, kuriai vokiečiai butų pripažinę teisę 
praplėsti savo veikimą bent pavietui. Jei 
kas daroma pagal vokiečių įsakymo, turi 
but daroma tik savo dugnini: jokio-susi- 
nešimo su kitais, jokio bendro platesnio 
darbo!

Su draugijomis yra tas pats, kas su 
mokyklomis. Vokiečiai legalizavo ir pat
virtino visas seniau buvusias draugijas, bet 
ir jas suskaldė į mažus šapalėlius. Ku
rios jųjų plėzdavo savo veikimą ant visos 
Lietuvos, turėdamos savo centrą ir savo 
skyrius, dabar nebegali veiktų centralizuo
tai: įstatymais centrui leidžiama gyvuo
ti ir veikti sau. skyriams sau, be jokio ofi
ciali o susinėsimo,

Tas pats suskaldymas p rakt i kiloja
mas ir nukentėjusių del karo šelpime, ad
ministracijos reikaluose, teisine — visus

Kalbant apie dalyvumą Lietuvos gyve
nime Lietuvos Socialdemokratų Partijos, 
reikalinga duoti trumpa jos gyvenimo isto
rija paskutiniais dvejais metais, nuo karo 
pradžios.

Laikotaipis prieš karą buvo Lietuvos 
gyvenime dideliausios reakcijos metas, 
kuomet musų visuomenėje galėjo ką-nors 
dirbti vien organizacijos, kurių rusų vy
riausybė nelaikė sau pavojingomis esant, 
būtent, klerikalų ir tautininkų organizaci
jos.

Visam kairiajam Lietuvos visuomenės 
sparnui, o visųpirmiausia socialdemokra
tams, ne tik kad nebuvo galima nieko veik
ti,' bet nebuvo (galima nei kur-nors atvi
rai pasirodyti. To sparno legalizuotoji spau
da, švietimo draugijos ir įstaigos buvo pa
naikintos lig paskutinei, ir jei kas buvo 
galima daryti, tai negu nelegaliu budu, sle
piamai ir per tai vos siaurose organizaci-

Karo pradžia, nežiūrint didelio visuo
menes gyvenimo suvaržymo, buvo podraug 
platesnio visuomenės gyvenimo pradžia. Iš
tikusios musų kraštą nelaimės pagamino 
reikalą organizuoti pašalpą karo aukoms,

tesnės reikšmes ,turi aprūpinti vietine vo
kiečių įstaiga. Žodžiu, visa Lietuva virto 
šiandie dideliausiu kalėjimu, budriai. da
bojamu Prūsų žandaro!. ’

V*-

tų iš Lietuvos, kuomet paaiškėjo, kad ru
sai trauksis, o traukdamies pradėjo ragin
ti žmones, kad ir jie kartu trauktus su ru
sų armija, Tame darbe dalyvavome kiek 
galėdami, nors sąlygos mumš buvo kuopra- 
ščiausios: visi pinigai, kuriuos rusų vyriau
sybe davė Lietuvos šelpimui, buvo teikiami 
vien dešiniajam musų visuomene^ sparnui, 
susitelkusiam “Lietuvos Komitete,” o nuo

Reikia betgi pripažinti, kad gyvenimas 
nepalyginamai stipresnis yra i r gudresnis 
už tą žandarą, ir nežiūrint jokio draudimo, 
kelia įvairiausiu klausiniu ir visados su- ll *

lava gyvena budri ir kalėjime, i 
prie geresnės ateities.

met traukėsi iš Lietuvos rus;
■uos Ivdėio, kain savo nelaime.

v* • . t A v

K uo- 
žmonės

nieko blogesnio nesitiKejo susilaukti, ir vo
kiečius sutiko be ypatingo prijautimo, bet 
ir ne piktuoju, manydami, kad net karo 
metu jie mokės žmoniškiau nustatyti savo

prisiėjo nusivilti, nes išpradžios ypač vo
kiečiai ėjo rusų pėdomis daugelyj vietų, 
pribaigdami anų pradėtą krašto naikini-

Apie normalia darbininkų klesos gyvenimo 
reikalus nebegalėjo būti nei kalbos, kuo
met karo frontas, skindamas Lietuvos plo
tus, iš eilės griovė ir degino vienus mies
tų, kaip Šiauliai, o kituose rusų vyriausy
be išanksto naikino vietinę pramonę, ver-

“Laisvės” redakcija balsa
vo už įnešimą, kad Lietuvių 
Socialistų Sąjungos Suvažia
vimo metu Chicagoje įvyktų 
konferencija lietuvių socia- 
hstiškų laikraštininkų.

Didžiausios kuopos Lietu
vių Darbininkų Literatūros 
drapgijos randasi Worces
ter, Mass., Waterbury, Ct,, 
Binghamton, N. Y., Brook
lyn. N. Y. ir Cleveland,

mą. v elesnes gadynes vokiečių parėdy
mai tegalėjo nusivilimą didinti. Vaduo- 
damies vien savo kariuomenės reikalais, jie 
perdaug grieštai varė krašto alymą, ir tas 
padarė, kad nusivilimas virto neapykanta! 
Nerasi dabar Lietuvoje vietos, kur į vo
kiečius butų žiūrima su užuojauta, bet 
kas kart vis daugiau vietų, kur neapykan
ta prieš vokiečius del jų sauvalios, brutu- 
diškumo, žiaurumo ir gobštumo ima au
ginti žmonėse kerštą prieš juos ir vis daž
niau verčia žmones stverties pasipriešini
mo, atsakyti kumščiu už kumštį ir lazda už 
lazdą!

Vokiečiai patįs bene pradeda susipras
ti. Nežinodami lietuvių budo, jie iškarto 
mane, kad lietuvių ramumas, klusumas ir 
nesipriešinimas jų darbams pat atėjimo 
pradžioj reiškia lietuvių nesusipratimą, 
nuolankumą, reiškia, kad jie avių būrys, 
kuriame galima daryti viskas. Kerštas, ku
ris jau pasirodė, labai juos nustebino ir, 
reikia spėti, nustebins neužilgo dar labiau 
jei vokiečiai nesusivaidys ir neišmoks žiū
rėti į musų kraštą, kuris supranta 
reikalus ir mokės juos ginti.

Tas susidėjęs žmonėse upas turi ne tik 
laikinos ir pereinamos prasmės. Atmin
dami visa, kas reikėjo patirti ir iškentėti 
Lietuvai nuo rusų vyriausybės ankščiau ir nebe, formųlos, kaip ją yra nustatęs Kra? 
karo metu, prisižiurSdaim tam, kaip nau kuvos suvažiavimas, bet programo dvasios, 
dojamas musų kraštas vokiečių savo tiks- (Toliaus bus) ,

savo

Ohio.
So.

Bostonu ,ir Chicago?

So. Manchester, C t.
J. Lukštas — $1.00, T. A- D. Kručierius — 

lejošius, J. Vešinskis, J. Pa- F. Lirkevičius, M. Krašas, 
šakarnis — po 50c., M. Gel- J. Balčiūnas 
v asas, K. Augštinaitis, A. Iskas, J. Bilgilas, J. Mačiau- 
Pašakarnis, W. Degutis, J. skas, M. Jaskubas, P. Pui- 
Norbut, J. Cervinskas, J. šis, J. Jasilevičius, P. Kaz- 
S’apikas, J. Vaivada, J. Bal- huskas, J. žiūraitis, O. Stra- 
tolionis, J. Jurgelevičia, J. kalaitienė, S. Bardauskis, J. 
Vygandas, J. Bladnis, J. Virbila, K. Bendleris, J. De- 
Vaičiunas, A. Svaronas, J. manis, M. šaknaitienė, J. 
Januškevičia, J. Yzopis, J. Strokauskas, P. Turkevi- 
Monkelevičius ii Z. Zelins-’čius, J. Žemaitis, P. Alek- 
kiutė— po 25 c.; W. Kva- sas, J. Smitas, V. Brundza, 
šis 15 c., J. Krauzaitis 10 c.,M. Žitkus, V. Klišys, J. Bai- 
Viso labo $7.50.

Waterbury, Conn.
Laike prakalbų, parengtų 

LSS. 34 kp., 6 d. rugp. auka
vo: J. Juozaitis, J. Kazlau
skas po $2.00; J. Poškevy- 
čia, J. Sekevičius, K. Ba- 
siulis, K. Viršilas, J. Stepu- 
levičius, F. Dapšys, J. Pra- 
bošas, P. Motiečius, M. Vo
sylius, J. Kalvaitis, V. Mi- 
neika, P. Gardauskas J. Žu- 
laitis, J. Žemaitaitis, K. Miš
kinis, M. Laskevięius, K. 
Cvirka, P. Cvirka, V. Pau- 
tienius, P. Kakšys — po $1.; 
J. Cepokaitis, L. Karizma, 
Z. Mikelis, A. J. Katkaus- 
kas, A. Valionis, J. Laušys, 
J. Baranauskas, A. Maikys, 
S. Totoraitis, A. Oršta, P. 
Laurėnas, J. Šarkauskas, T. 
Visockis, P. K rugelis, J. 
Liutkus, J. šteinis, M. Gum- 
belevičius, J. Povilaitis, J.

J. Bud ris, P. Vaškelionis, J. 
Kičas, K. Adomas, A. šašta-

. Pučaitis, A. Ba
St ms

K » slink kūdikių 
paralyžiaus.

New

nes ji, Kaip pra 
įlos komisionie-

kard, V. Žaltauskas, P. Pe- 
leckis, O. Kelpšienė, M. Me- 
dišauskas, J. Petruškevi
čius ir M. Virbyla — po 25c.

Smulkių aukų $11.40. Vi^ 
so surinkta $59.90.

Reikia pažymėti, kad Wa- 
terburio lietuviai-laisvama- 
riai labai sujudinti kun. Mo
ckaus byla. Kur tik nepasM 
klausai, tai visur išgirsti 
auksinus kovoti su juodąją 
pėka, kuri nori užgniaužti 

laisvės žodį. Bet vargiai 
jiem tas pavyks, vargiai jie 
susilauks inkvizicijos lai
kų. Dabar žmonės prade
da protauti, pradeda atsi
kratyti. nuo prietarų ir sto
ja į kovą su inkvizicijos ša
lininkais. Ir, be abejonės, 
inkvizicijos šalininkai bus 
nuveikti.

A. V. Bėriukis?

PITTSBURGH^) APY
GARDOS LIETUVIŲ 

ATYDAI. *
31 d. liepos buvo posėdys 

LŠF. vietos komiteto, ku
liamo nutarta sušaukti Pitt- 
sburgho apygardos drau
gysčių ir kuopų konferenci
ją

Konferencija saukiama 
tuo tikslu, kad pasekmin- 
giau sutvarkius svečiams 
maršrutą šioj apielinkėj ir 
pasitarius apie pasekminge- 
mį aukų rinkimą lietuvių 
dienoj, kurią žada paskirti 
prezidentas Wilsonas.

Konferencija įVyks 10 d. 
rugsėjo, Ali. Nalious Banko 
salėj 12 ir Carson kam
pas gatvių, S.S. Pittsburgh,

Į šią konferenciją kviečia
ma visos draugystės ir kuo
pos be skirtumo pažiūrų, 
kuriom tik rupi sušelpimas 
nukentėjusių nuo karės. Tai
gi visos draugystės ir kuo
pos malonėkite išrinkti dele
gatus ir atsiųsti į konferen-

Sekret. I. P. Rasinskis.

KLAIDOS ATITAISYMAS.
Pereitame “Laisvės” nu

mery tilpo LSS. IV Rajono 
komiteto atsišaukimas kas 
link Raudonosios Savaitės 
ir per neatsargumą sekre
toriaus įsiskverbė stambi 
klaida. Ten pasakyta, kad 
Raudonoji Savaitė praside
da su pradžia rugsėjo mėne
sio. Ištikrųjų gi Raudonoji

šom išanksto aukautojų dė
lei klaidų pavardėse, nes 
tūlas pavardes stačiai nega
lėjom iskaityt. Tai jau ne

ir baigiasi 5 d. lapkričio.
LSS. IV Rajono sekret.

D. P. Pilka.

PHILADELPHIA, PA.
tymai vykdomi gyveni man 
ir paskui žiūrima, kad jie

vakarų valstijose, km

kūdikių mirtingumas

1110-

jon. Lygiu budu iro Lietuvos ūkis, ypač 
dvarų, nes dvarininkų didžiumoj •dauguma 
išbėgo Rm-ii-m viską pamezdama.

Be dieno. klausimų iškilo betgi greitu 
laiku politiško Lietuvos likimo klausimas, 
ir beesant ru. ams Lietuvoje buvo pradėta 
jis svarstyti ir mėginta rišti. Kuomet tas 
klausimas buvo ilgesnį laiką debatuotas 
siauresnių organizacijų tarpe, buvo pasis
tengta, prieš pat rusams pasitrauksiant, su
šaukti Partijos konferenciją, kad joje nu
stačius ,tarp kita ko, ir politiškieji Parti
jos lozungai atsimainusioms sąlygoms. Del 
visuotinos suirutės ir pasunkėjusio susinė
simo konferencija įvyko tik išdalies ir tik 
išdalies davė atsakymą į svarbiausi dienos 
klausima, v

Tuomet betgi buvo konferencijos pa
tvirtinta, kad nors negalima išanksto pa
matyti, kaip karo pabaigoje susidarys val
stybių santykiai, politiškieji lozungai turi 
formuluoti Partijos siekimą prie kuopla- 
čiausios politiškos laisvės, nežiūrint to, ar 
Lietuvai lemta pasilikti prie Rusijos, ar su 
ja persiskirti.

Praledus tris mėnesius tąs klausimas 
išnaujo iškilo eikštėn, o šiandie jis atsistoja 
visų kitų priešakyje — tiek musų Partijos 
darbe, tiek Lietuvos visuomenės gyvenime. 
Tas klausimas nustato Partijos veikimą net 
kitais atvejais. Reikia pasakyti, kad šiuo 
metu Partijai sunku buvo tiek susitvarkyti, 
kad dabar ji butų galėjus duoti formulei 
tiesuotą atsakymą politiškus lozungus ta
riant. Sąlygos nelaido sudaryti bent kiek 
platesnės konferencijos, ir. todėl Centro 
Komitetas padarė, ką galėdamas: sukvietė 
atstovus vietinių organizacijų, kiek jų bu
vo galima dar surinkti, ir papildė susirin
kimą žymesniais Partijos darbe draugais. 
Ta konferencija, duodama interpretaciją 

.politiškam Partijos programui, rėmėsi jau

2,500 kūdikiu.

Flexner,

(Toliaus bus) ,
j

T

kuopos veikimas truputį ap
sistojo. Užėjus vasaros 
karščiams, didžiuma musų 
draugių ant tūlo laiko iš
važinėjo, kad pasilsėjus, o 
ant rudenio tikimės vėl su- 
krust. Turime nutarusios 
statyt koki nemažą veika-

užlaikoma M Ūu is, beabėjo, reikalaus 
daug darbo. 1 aipgi rengia
mi forai, rodos ir knygutės 

‘baigiamos išpardavinėt. Tu* 
moti- j fčsim sukrust prie veikimo, 

i:es parama ir agitacija mu
su laikraščiui “Moterų Bal
uli” yra reikalinga. Kaip 
u ko girdėt, tai nekurios 

miju, kurios siaučia rytii draugės viešėdamas
Isurinko jau nemažai prenu
meratos, tūlos ir raštų turi 
],agaminę. Taip, sesutės,

irmu.
Ten nio-

dumia nurodymus 
roms, kaip geriau apsaugo
jus savo kūdikius nuo viso-

Paktams Simon 
direktorius Rockefellerio in
stituto, suranda daugybę 
priežasčių, nuo kurių ploto- valstijose.

Miestų švaruny.s
>o nuo valdžios, uždraudi- 

nešvaru
Bučiuojant, kūdikį, 
čiaudint ar kostint galima jį mas pardavinėti 
užkrėsti paralyžium. Net ir maistą — priklauso nuo vai- 
akušerka prie gimdymo pa- |džios. Suteikimas moterims 
tarnaudama gali užkrėsti ta akušerkom patarimų, 
liga, vaikščiodama nuo vie-jatip reikia kūdikius apšau
na prie kito kūdikio. Gali 
vaikai užsikrėsti ir nuo ne-

goti nuo visokių ligų, irgi 
priklauso nuo valdžios. To-, 

švaraus užlaikymo, nuo ne- budu man rodosi, kad
švaraus maisto, kuris par- atėjo laikas ir moterims'
davinėjamas krautuvėse ir turėti balsą tuose dalvkuo-’ 
ant turgaviečių. se. Madonna?
•^Daktaras Emerson sako, j -------------

kad svarbiausios ligos plėto-. x. . . . '
jimosi priežastįs tai mies-1 *“‘2 ¥ sl! vl":"s,
trose daugybė senu, namu, autores .svadziojimais gal.-, 
kur visokios išmatos ir pe- ,ma sut,kl1- škunas mo- 
lenai laikoma po langais ar 
La prie durų. Išmatos 'su
traukia daugybę kačių, šu
nų ir mušiu, kurios paskui 
ir išnešioja tą ligą.

Pas tepė ta, kur d; u gi a u • 
senų namų, kur daugiau ne- j 
švarumo, ten labiau ir para-! 
lyžius plėtojasi. Nors mies-! 
tas tas išmatas ir renka, bet t 
labai retai. Reiškia, val
džia neprižiūri švarumo.

Tose valstijose, kur mote 
rįs turi balsavimo teises ir. 
dalyvauja legislaturose, yra > 
išleista įvairių įstatymų, 
apsaugojimui kūdikių gy
vasties. O kas svarbiausia, 

•kad ten nutarimai bei įsta-

siu, tai dar nereiškia

>

Taigi visi, kurie buvote
kurie norite gauti gerą, teisingą patarimą, kreipkitės pas

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

’h

vieni reikalam iš ko turime 
naudą, o ne ten, kur darbą 
vėjas nuneša.

Mamos Duktė.
jsOCIJ ALIZM AS — KUOM! JIS 
YRA IR KAIP J| IKfNYTT

Parašė O. Ameringer, sulie
tuvino Europietis. Šią kny
gelę patartina perskaityti 
kiekvienam darbininkui — ir 
tam, kuris tiki į socijalizmą 
ir tam, kuris netiki. Kiekvie
nas socijalistas, perskaitęs 
šią knygelę, galės lengvai at
remti savo priešus. Kiekvie
ną gi resocijalistą ši knyge
lė pertikrins, kad socijalii- 
mas—tai ne svajonė ir kad 
tik per socijalizmą darbinin
kai galės atsiekt laimę. Gei
stina, kad ši knygelė rastųsi 
kiekviename lietuvių knygy
nėlyje. Kaina tik ..............ligų

&

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

500 Grand St., Brooklyn, N. Y.

SUGR|ŽO BROOKLYNAN SENAS LIETUVIU APT1EKOR1US 
DR. H. A. MEDOFF 

Buvęs ant kanip. N. 2nd ir Berry St. 
Dabar uždėjo naujoj vietoj lietuviu

4

į

užganėdinti musų patarnavimu; teipgi, v



rie savo laiku daug dirbo 
visuomenės labui ir rėmė

VADCCDniMDCMCI IOQ W 1 kiekvieną darbininkų judėji- KUKfcor UNDClNUlJUo V nl!J> paskutiniais metais nie-

ne
bet energingai 

aukas

senmergės.
♦ * *

Iki šiol vietos tautininkų 
korespondentai vis rašinėjo 
į “Vien. Lietuvninkų” šmei
žiančias socialistus kores
pondencijas, bet dabar jau 
pritruko medegos, tai z. J. 
pradėjo rašyt apie miesto 
“šteibelių” statymą”, far- 
merių paršiukus, kiek kas 
turi vištų, kiek jos sudeda 
kiaušiniu ir tt.

Nuo tokių korespondentų 
nieko geresnio negalima ir 
laukti.

Mažoji Varguolė.

PITTSBURGH, PA.
Iš LSS. III Rajono veikimo.

13 d. rugpjūčio buvo 
piknikas LSS. III Rajono. 
Viskas pavyko puikiai; Ra
jonui liko pelno $37.55.

20 d. rugpjūčio buvo susi
rinkimas Rajono komiteto. 
Tarpe kitko nutarta sureng
ti Rajono išvažiavimas su 
įvairiais pamarginimais, 
kaip tai: prakalbomis,disku
sijomis ir tt. Tam tikslui iš
rinkta komisija, kuri ir rū
pinsis tuo reikalu.

Rajono kuopos irgi 
snaudžia,
darbuojasi — renka 
pasiuntimui delegato į LSS. 
suvažiavimą.

Manoma, kad UI Rajonas 
pradės veikti daug smar
kiau, negu iki šioliai veikė. 
Laike “Raudonosios Savai
tės” kuopos rengs daugelį a- 
gitatyvių prakalbų; tūlos 
kuopos mano kviesti anglus 
kalbėtojus ir prakalbas 
rengti ant gatvių.

Patartina, kad kuopos ir 
Rajonas pasirūpintų dau
giau varymu agitacijos prieš 
linkimus už Socialist Party 
kandidatus, nes tai šventa 
musų pareiga.

Dvasia šventa..

LAWRENCE. MASS. 
Margumynai.

19 rugpjūčio LSKB. par
ke buvo piknikas “Lietuvių 
Beno”. Žmonių prisirinko 
gana daug, viskas pavyko 
labai puikiai ir rengėjai tu
rės pelno.

Šiemet vietos draugystės 
rengia socialistų parke pik
nikus ir turi gera pelną. 
Peikia pažymėti, kad visos

ROCKFORD, ILL.
13 d. rugpjūčio buvo pik

nikas LDLD. 29 kuopos. 
Buvo skirtos ir dovanos už 
įvairius žaislus bei pasižy
mėjimus, bet gaila, kad ren
gėjai nemokėjo atsakan
čių žaislų sugalvoti ir netu
rėjo nei kam dovanų skir
ti. Dovanos tapo išdalin
tos už deklamacijas, mono
logus ir tt. Programas taip
gi buvo keistas: pirmininkas 
pranešė, kad veikėjai nebus 
perstatomi, kas nori, lai 
tas eina ii’ ką nori sako.. 
Pelno kuopai liko apie $8.

30 d. mgpjučio čia kal
bės svečiai iš Lietuvos. Gei
stina būtų, kad koskaitlin- 
giausiai žmonių atsilanky
tų.

PITTSBURGH, PA.
LSS. III R-ajono konfercn-

icdakcijoj, buvo konferenci
ja LSS. III Rajono. Delega
tai su mandatais pribuvo 

55.subatos iki rudens užimtos 110 kuopų: 6, 50, 54, 
įvairių vietos draugysčių, p?, 93, 108, 117 ir 151. \ isu 
Socialistai labai < 
draugystėm, kad jų parke Į 
rengia piknikus ir kitokias] 
pramogas ir publikai, 
ji skaitlingai lankosi. * * *

20 r. rugpjūčio būvu 
mėnesinis susirinkimas LSS. 
64 kuopos savam parke. A- 
pavf kitko nutaria iškilmin
gai apvaikščioti " Raudoną
ją Savaitę” ii 
daugiausiai praplatinti 
cialistiškos literatu ros. 
tarta parsitraukti 150 ek- 
zempliorių “Kovos”, 25 ek 
“Naujos Gadynės”, 25 ekz 
“Kovos” kalendoriaus 
kitokios literatu ros.

dėkingi <1,110 kuopų atvyko 12 dele - ! ± rr* • • n i x'k •
no komiteto, prakalbų ren- 

ka(Llk’’,no, knygų perž.iurėjin.r

komiteto nariu

Pirmininku tapo

stengtis kę
so- 

Nu-

ir

8 ir 10 d. rugsėjo, socia
listų parke, bus milžiniškas 
piknikas, kuri rengia visų

kia tikėtis, kad viskas pa
vyks labai gerai, nes svetim
taučiai energingai darbuo
jasi ir pardavinėja tikietus. 
10 d. rugsėjo bus prakalbos; 
kalbės kandidatas į Mass, 
valstijos gubernatorius Dan 
White. Visos tautos turės 
savo kalbėtojus. 9 d. rugsė
jo bus šokiai ir kitokie pa
silinksminimai. Geistina bu
tų, kad vietos ir apielikių 
lietuviai atsilankytų į šį iš
kilmingą pikniką.* * *

Kasžin ar prieš gerą, ar 
prieš blogą mūsų mieste 
jaunimas pradėjo eiti į po
ras. Nėra tos savaitės, kad 
nebūtų 6 ar 9 vestuvių. Ku
nigas Meškauskas net suši
lęs darbuojasi, rišdamas 
rankas. Nors patarlė sako, 
kad dabartiniame surėdy
me apsivedimas daugiau el
getų priveisia, bet vietos lie-
tuviai į tai nepaiso. Manau, 
kad po šių metų neliks nei 
vieno senbernio ir nei vienos

R. Bizauskas^ Pirmiausiai 
sekė viršininlų ir komisijų 
raportai. i

kad dar nesumokėta už p ra

kad visos kuopos iki 1 d. 
gruodžio užsimokėtų į Raju- 
? ą metine^ rnbkestis.

Išneštas viešas papeiki
mas tiems socialistams, ku
rie eina sykiu su tautbiin-

išgavimą Lietuvai autono
mijos, kelia tarpe tavi tų ne- 
apykantas ir' eina prieš so
cializmo principus.

Nutarta siųsti delegatą 
į LSS. suvažiavimą. Nomi
nuota keturi kandidatai X L 
Aleksis gavo 23 balsus, J. 
Daubaras, —21, J. K. Ma- 
žiukna —- 14 ir J. Bražaus- 
kas — 12. Reikia pažymė
ti, kad konferencijos delega
tai tik nominavo kandida
tus, o rinko referendumas. 
Tokiu bildu referendumu 
tąpo išrinktas J. I. Aleksis. 
Nutarta delegatui mokėti po 
2 dol. už sugaištas dienas ir 
kelionės lėšas.

Nutarta, kad Rajonas 
rengtų du išvažiavimu į 
metus ir stengtus tuose iš
važiavimuose skleisti klesi- 
nį darbininkų susipratimą.

LSS. III Rajono prot. se- 
kret. J. L Aleksis.

PLYMOUTH, PA.
Plymouth’© lietuviai, ku

ko neveikia. “Aušros” cho
ras, kuris buvo garsus net 
po apielinkes ir tiek daug 

‘dirbęs dailės srytyje, mirė, 
ačiū vietinio klebono “pasi
darbavimui.” 24 LSS. kuo
pa, kuri buvo ska'itlirįįa na
riais, tarpe kurių buvo ga
na darbščių ir energiškų 
draugų, nieko neveikia. Ko
dėl taip yra? Dėlko negir
dėt Plymouthe linksmų 
“Aušros” choro dainelių, ku
rios linksmino nubudusius 
mainierių veidus?Kur dingo 
tų musų draugi] energija ir 
darbštumas, kurie nešė ž^ 
bintuvą ^darbininkų eįįėsef 
Juk jie 'dar vis 
muthe. Jų darbai dar 
plymouthiečių atminty. į

3 tL rugsėjo, Plymouth^ 
Stravinsko svetainėje, bus 
puikus koncertas ir prakal
bos. Vertėtų kiekvienam lie
tuviui atsilankyti į šį puikų 
vakarėlį, kurį rengia LSS. 
VU Rajonas. Bus rodomi 
alliustruoti paveikslai iš nu- 
tcriotos Lietuvos. Įžanga tik 
10 centų.

Darbininkas.

NEWARK, N. J
Pas mus tiek daug 

pa p rastų atsitikimų, , 
juos aprašius, nevisi turėtų 
įtikėti.

Vyčiai progresuoja savo

ne-

apie tris smarkuolius kar- 
čiamoje, susimušė, išpėrė

skiepuose. Žinoma sumuštie
ji tapo nuvežti į šaltąją ir 
atiduoti glubon vieno lietu
vio tikro policijos ir vyrių 
draugo, po kurio vadovyste 
sumuštieji tapo nubausti po 
$10.00, o vyčiai nei fiziškai, 
nei mater itališkai nenuken- 
:tėjo.

11 rugpjūčio buvo prakal
bos, surengtos nežinau ke- 

nežir.au kas kal- 
sorėjau duot -’ie-

ūkiau ne

Mimą, r 
kentėti:

vienas, bei ir

, turėjo

pa- 
(ma-

savo draugus, vienam 
liepė eiti prie telefono 
tomai policiją pašaukti), o 
tris pradėjo krapštyti vai
kiną žemyn tropais. Tuo tar
pu atsirado kelios ypatos, 
kurios užtarę už vaikiną ir

u z 
po 
tu-

švti, kad jam dovanotų, tai 
vyčiai paleido nėpėrę kailio 
ir, koliodamiesi. nuėjo' į sve
tainę

Tas pats vyčių pulkaunin- 
kas, ką gerai “faituojasi” 
rašo lietuvių istoriją ir so
cialistus keikia, sumanė pa
silikti spikeriu. Dabai 
važinėja pas lietuvius 
miesto gyvenančius. ir 
tris-keturias dienas ant
ščių lotų spyrius sako. Tik 
bėda, kad už burdą nemo
kąs. Kaip girdėti tai pa
skutiniu laiku užtiko jį vai
kai. išsyk pasiklausė jo spy- 
čiaus, o vėliaus ir jie šy
lu u pradėjo sakyti, tai naba
gas, turėjo pabėgti. Sugrį
žęs tėvui ir draugams pasa
koja .kad po Pennsylvani- 
jos valstiją su prakalboms 
važinėjęs.

Pastaromis dienomis Dū
dos agentai norėjo Jaunuo-

ma. užginantį socialistams 
prie kliubo prisirašyti, bet,

nabagai, pražiopsojo, kad 
konstitucija reikalauja dvie
jų trečdalių balsų tokiems 
dalykams, o jie vos pajie- 
gė suagituoti virš pusės, tai 
ii pralošė. Dabar tyli ir

NEW HAVEN, CONN. 
Bosai rengia darbininkams 

piknikus.
12 d. rugpjūčio “Ameri

can Steel and Wire Co.” bo
sai surengė savo darbinin-

jaučiasi kaip muilo paraga-.kams pikniką. Įžanga į pik
niką $2.00. Nepaisant į tai, | i 
kad reikia užsimokėti $2.00,: 
prisirinko apie 400 žmonių, 
veik visi minėtos kompani
jos darbininkai. Ir kokią] 
naudą darbininkai turi iš 
tokių piknikų? Jokios, a- * 
part bledies. Bosai, norėda-, 
m i daugiau pasipelnyti, su
pirko kopraščiausį maistą ir 
alų. Darbininkai pavalgę to
kio maisto ir “atsieėre” a-

* K' *

Pastaraisiais metais musu 
mieste susitvėrė Jauuome- 
nės pasilinksminimo kliu
bas. Iki šiol to kliubo tikslu 
buvo rengti balius ir uždirb
tus pinigus tarpe savęs pa
sidalinti. ' To kliubo nariai 
artimi socialistams ir net 
tūli LSS. 11 kuopos na
riai ten priguli. Bet tas kliu- 
-bas jau antru kartu sulošė 
priešo rolę. LSS. 11 kp. sta
tant “Nihilistus”, kliubas at
važiavo su savo “Jitnem” 
mas svetainės duris ir gau- 
|lė žmones, kad neįleidus į 
/parengtą socialistų vakarą^ 
bet nusrvežus Brooklynan į 
balių. 20 d. rugpjūčio bu
vo parengtas 11 kuopos L. 
S. S. išvažiavimas. Kliubas 
irgi rengė išvažiavimą ir 
nusisamdę automobilius 
gaude “kostumerius.” Nors 
toks kliubo pasielgimas kuo
pai neužkenkė, bet kuop’ie- 
čiams reikėtų pažiūrėti rim
čiau Į tuos savo priešus, po 
draugų ličina, ypatingai kad 
toie kompanijoje veikia 'ir 
LSS. kuopos nariai.

Hukuin.

CHICAGO, ILL.
16 d. rugpjūčio, taip va

dinamoj Westside miesto 
daly, buvo prakalbos; kalbė
jo svečiai iš Lietuvos. Pir
miausiai kalbėjo A. Bulota 
apie valandą laiko, nepasa- 
kodams Lietuvos gyventojų

boti, buvo rinkta aukos L. 
Š. F. Surinkta $62.30. Pa
skui kalbėjo Al. Bulotienė a- 
uie moksleivių vargus. Au
kų “Žiburėliui” surinkta 
$14.00. Ant galo kalbėjo se
nelė Žemaite apie Lietuvos

lį Įspūdi. Abeliai, visi kal
bėtojai publiką užganėdino.

ia c., bet publikos atsilankė

( AMBRIDGE, MASS.
Lietuviai “darbuojasi.”
19 d. rugpjūčio, vėlai 

vakare, policija apsupo tūlo 
lietuvio šlubą ir suareštavo 
šešis kazirninkus’. 21 d. bu
vo teismas ir visi užsimokė
jo po $5.00 bausmės. .Savi
ninkas stubos, kurioje tapo 
suareštuoti kazirninkai, kai
tinamas sunkiau ir jį teis 
antru sykiu.

Nesmagu, kad vietos lie
tuviai užsiima tokiais dar
bais ,be.t dar nesmagiau pa
minėti, kad musų mieste 
randasi ir tokių lietuvių, ku
rie slapta pardavinėja svai
ginančius -gėry mus ir užsi
ima kazyromis. Tokių viete
lių yra nemažai. Supranta
ma protingesni į tokias vie
teles nesilanko, bet atsiran
da girtuoklių ir kazirninkų, 
kurie toliaus savo nosies ne
mato ir juos ten išnaudoja. 
Reikia pažymėti, kad net 
tūli “progresystai” užsiima 
tokiais “žaislais.”

Broliai “progresystai”, 
jeigu jus taip “progresuo
jate”, tai važiuokite sveiki 
pas savo sėbrus ir nepurvin-
kite vardo tų, kurie tikrai 
progreso keliu žengia.

savodienas dirbti ir keikė 
bosus už “vaišes.”

Patirta, kad surengimas 
pikniko, valgiai ir gėrymai 
bosam lėšavo nedaugiau 
$250. Tuo tarpu už įžangą 
surinkta apie $800. Reiškia, 
bosai turėjo pelno apie $650. 
Minėtos dirbtuvės bosai kas 
met rengia darbininkams 
piknikus, bet, sako, kad nei 
vienais metais taip prastai 
“nevaišinę”, kaip kad šiais. 
Gal toks pavaišinimas pri
ves darbininkus prie susi
pratimo ir jie, už kruvinai 
uždirbtus centus, paliaus 
pirkę sau ligas.

Reikia pažymėti, kad pa
vakariais, kada jau dalis 
žmonių pradėjo skirstytis, 
tai bosai pasakė, kad alus 
išgertas, daugiau nebus ir 
užrakino “šantę”, kurioje 
buvo bačkos alaus. Dalis 
darbininkų tam pranešimui 
nepatikėjo, susirinko prie 
“šantės” ir ėmė duris lauž
ti. Bosai atsistojo prie 
durų ir atrėmė darbininkus, 
neleisdami durų išlaužti. 
Darbininkai nubėgo į kitą 
“šantės’ ’pusę, prisirinko ak
menų ir pradėjo bombarduo
ti “šantės” sieną. Kada sie
na buvo išmušta, tuomet i- 
ėjo į vidų ir išritė laukan 
kelias bačkas su alum, ku
rias bosai norėjo užslėpti.

mirti 
nuo “

darbininkai elgiasi pareng

S. Reikauskas.

j ROCHESTER, N. Y.
Tuojaus po Brooklyno sei

mo visos Rochesterio pir
meiviškos grupes išrinko 
delegatus ir sutvėrė vietinį 
LŠF. skyrių, kuris sutikimą 
darbavosi. Tik neseniai de
legatai T. M. D. 52 kp. pra
nešė LŠF. konferencijai, 
kad jie tik tada sutiksią sy
kiu darbuotis, jeigu pusė 
surinktų pinigų vietos L. Š. 
F. skyriaus bus paskirta 
Lietuvos Gelbėjimo ir Auto
nomijos Fondams. Priešin
gai — jie grasino atsisaky
ti nuo L. š. F. skyriaus. Ka
dangi D. L. K. Gedimino 
dr-stė viena didžiausių Ro-

veik visi vietos pirmeiviški 
lietuviai ir kuri prižadėjo 
duoti savo sale del LŠF. už 
dyką, tai ir žiūrėta ar ji pa
suks — į kairę ar į dešinę.

stės buvo mėnesinis susirin
kimas, kuriame ir pakelta 
klausimas, ar pasilikti prie 
L. Šelpimo Fondo, ar duo
ti pusę surinktų pinigų ir 
L. G. ir A. F. ? Po trumpų 
ir karštų diskusijų socialis
tu su tautiečiais, nubalsuota
22 balsais prieš 7, kad pasi
likti prie L. Š. F., tai yra, 
visi surinkti pinigai eis j

Atydai Lietuviu
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBERNIJOSE, 

, KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI.
Per mūsų banką galite pagelbėti savo giminėms bei pažįsta

miems užimtose vietose vokiečiais. Męs turime

\ Sutartį su Vokietijos Banka
Berline, todėl galime persiųsti pinigus į tas vietas ant sumos nu
augčiau 800 markių (apie 525 rubliai).

MŪSŲ BANKAS PO NUOLATINĖ VALDŽIOS PRIEŽIŪRA, 
TODĖL TAVO PINIGAI G VA RANTUOTI.

Norėdami gauti daugiau informacijų kreipkitės ypatiškai ar ra
šykite laišką pas

HENRIKAS C. ZARO , Baokierius
Metropolitan Saving Bank Building

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

singai aprašytas. Todėl be^ 
Dabar žodelis tautiečiams, reikalingai Z. G. bando ma- 

Neseniai vienas T. M. D. 52 ne melagiu perstatyti skab 
tytojų akyse.

Reporteris.
kp. narys (Viską matąs) ra
šydamas koresp. “Lietuvo
je”, sako, kad vietinė L. S. 
S. 7-ta kp. esanti “nusmu
kus,” kad visuomenė la
biau užjaučianti T. M. D. 
kuopai ir tt. Ištikrųjų-gi tai 
tautiečiai jau jieško tos 
užuojautos pas visuomenę. 
Taip, pavyzdžiui, T. M. D. 
52 kuopa, išrinko du žmo
nes, kuriu “biznis” vaikščio- 

7 4.
ti po stubas ir jieškoti nau
ju narių. Taipgi girdėjau, 
buk T. M. D. 5d kp. šulai 
bandė surengti prakalbas 
bažnyčios skiepe, kad tokiu,mirksny, 
bu du patraukus savo 
sėn parapijomis. Bet

PITTSBURGH, PA.
“Laisvės ” N r 64 tilpo iš 

mūsų miesto korespondenci
ja, kurioje buvo aprr?vta a- 
pie atradimą. Jos. Kartono 
perpjautu kaklu. Tarpe kit
ko buvo pasakyta, kad spė
jama, jog jis pats sau brit- 
va persipjovė kaklą. Dabar 
Kartonas pagijo ir sugrįžęs 
iš ligonbučio štai ką pasa
koja: kada vakare atėjo į 
savo kambarį, tai jau rado 
tris vyrus, kurie, akies 

L'— perpjovė jam 
pu- gerklę. Kas per vieni tie vy
tas rai, jis nežino. Jo “bakse” 

jiems, turbut, nepavyko. Pa- buvę apie $100 ir tų pinigų 
ėmus ta viską i atvda. naši-! nesuranda. Kaip tas viskas
rodo, kad visuomenės užuo
jauta dėl tautiečių jau “nu
smukus.”

atsitiko, pirmiau niekas tei- 
’ singai negalėjo pasakyti ir 
tie, dabar, kada pats nuken-

Visur Esantis. tėjęs sugrįžo, dalykai paaiš-
\ of A. unijos _r x i Policija liudija, kad Kar

danus turėjo daug priešų, 
tai, be abejonės, jie tą darbą

lietuviu skirius L. Š. F. 
klausime eina sykiu su tau
tiečiais.

Visur Esantis.

GARDNER, MASS.
J. I. Aleksis?’

REI). ATSAKYMAI.
R. M. J. Fitchburg, Mass. 
Tokie dalykai “Laisvės’ 

aity tojams nežingeidųs

Kukcniui

(Rum-ke buvo svaiginančių gėry-! 
nui, tai siūlo man $10. Rei- 

rašiau šot, bet tos mintis jau labaiškia, aš melagingai
apie tą jų “pikniką.

Aš, rašydamas korespon- [mos, 
dencijas, nenoriu vieniem

(langes iškelti, bet visuomet

ir kas peiktina —papeikiu,
o kas girtina — pagirti.

Kad tame piknike buvo Mo___
dvi bonkos degtinės ir bač- 'gelijoj
kute alaus, tai tą gnai ži
nau. Apie tai liumja tie, ku
rie mane kvietė prisidėti 
prie to pikniko ir saliunin- 
ko “Day book”, iš kurio ė- 
mėt’tą “stofą” ir piknike su-

Toliaus Z. G. sako, būk 
vykę ant farmos į svečius. 
Tai neteisybė. Pirmiau buvo 
renkami parašai ir pinigai, 
kas važiuos ant farmos ir 
kurie važiavo, tai viską su 
savimi vežėsi. Kritikas sako,

“Laisves”
Knygos

PADĖJIMAS EVAN- 
1R APAŠTALŲ RAS- 
l’arašė Z. Aleksa. Ši

MOTERŲ 
1 

j TUOSE.
knygelė išaiškina, kokis mo
terų padėjimas buvo gilioj se
novėj ir kaip link moterų at
sinešdavo Kristaus apšatalaf 
ir pats Kristus, kurio mokslą 
skelbia dabartinė mūs j dva
siškąja. Ypač patartina ją 
perskaityti moterims. Kaina 

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

knygelę, pamatys, kokioj tam
sybėj, kokioj gilioj nežinėj 
gyvena mūsų broliai. Juo
ko šioje knygelėje ik< ausų. 
Kas nori valandą laiko sma
giai praleisti, lai užsisako ją.

\ u&coh i undo c'ciixu, Kaina
kad vakare visi sugrįžo. Aš griuvėsiuose. Paraše k. Ja- 
žinau, kad tūli ten išbuvo 
apie 36 valandas, tai nejau
gi tokia ilga diena buvo?

Kokie tame piknike buvo 
“žaislai,” per spaudą neno
rėčiau minėti.

Na, kaip dabar bus su ta Ženklus. 
dešimtine, kurią skyrėte L. 
s. F.? Ar ją atiduosite? Juk 
reporteris patvirtina tą, ką 
pirmiau buvo tašęs ir jūs 
savo “griekų” nenusiplau
nate.

Aš jau kelinti metai ra
šinėju korespondencijas ir 
nei vienos nerašiau “taip

siukaitis. Tai yra labai sma
gi apysakaitė, kuri atvaizdi
na liūdną likimą Lietuvoa 
tarnaitės. Vos pražydusi,voa 
pradedanti protauti,turi žlug
ti gyvenimo purvyne. Kas 
myli skaityti gražias apysa
kaites, lai perskaito ir šią 
knygelę. Kaina tik ..........

LEKCIJOS APIE ATSKYRIMO 
Parašė A. Montvi- 

das. Tai yra parankiausias 
vadovėlis išsimokinimui tei
singai statyti ženklus rašte. 
Daug lietuvių moka rašyti, 
bet labai mažai yra tokių, 
kurie moka teisingai vartoti 
atskirimo ženklus savo rašte. 
O nemokėjimas vartoti atski
rimo ženklų, padaro raštą ba 
vertės, beveik nesuprantamą 
kitam žmogui. Ypač šią kny
gelę patartina įgyti kiekvia- 
nam laikraščio koresponden
tui. Kaina tik

sau,” bet ištyręs dalyką. Ap 
rašymas “ženočių pikniko’ 
taipgi gerai ištirtas ir tei

1 , .■ ę ■
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TEISINGIAUSIA ir GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

ORAKULO PATARIMAI.

JUOKŲ 
KĄSNELIAI

Klausimai:—
Gerbiamas Orakule! Ma

lonėk paaiškinti man šiuos 
klausimus:

1) Kai avys (parapijonai) 
pavirs į 
tuomet 
gai)?

žmones, kur dings 
piemenis (kuni-

bus naudingi tie žmogžudi
ški įrankiai?

Girtuoklio Viktė.

Atsakymai: —
1) Kai avys (parapijo

nai) pavirs į žmones, tuo
met piemenys (kunigai) ga
lės eit šunų ganyt

2) Kai karės išnyks, tuo
met iš visų žmogžudiškų į- 
iankių bus atlietas didelis 
plieninis beprotnamis. Į tą 
beprotnamį žmonės patal
pins visus tuos pakvaišė
lius, kuriems užeis noras 
kariaut. Pirmutiniais į 
tokį beprotnamį paklius ca
rai, kaizeriai, karaliai ir 
stambieji kapitalistai.

labai išmintingas arba dur
nas.

Jeigu nori nuduot išmin
tingu, tai kalbėk tik tuo
met, kada turi ką kalbėt.

* . *■ *
Jeigu męs žiūrėtum 

kitu tokiomis 
kiomis žiūrim 
visus žmones

ant
ko-akimis, 

ant savęs, tai 
matytum la-

Rytoj — ne šiandien.
Saliuninkas:—Ei, Jurgi, 

kodėl tu neatiduodi man 10 
dolerių. Juk skolindamas 
sakei atiduosi rytoj.

Valkata: — Tai rytoj nuo 
manęs ir reikalauk, kam ba- 
deriuoji mane šiandien?...

Temykite LIETUVIAI!
Kurie turėjote arba turite gimines gubernijose 

užimtose vokiečiais.
JEIGU JUS NORITE SURAST SAVO GIMINES, IŠBĖ

GUSIUS į gilumą RUSIJOS arba PASILIKUSIUS gyvent LIE
TUVOJ, NELAUKIT, BET TUOJAUS KREIPKITĖS PRIE 
MANUS. Taipogi per mano BANKAS galit siųst pinigus savo 
giminėms gubernijose, užimtose vokiečiais ir į VISAS DALIS 
SVIETO, ir RUSIJOS KAREIVIAMS, PATEKUSIEMS AUS
TRIJOJ AR VOKIETIJOJ.
PRIIMU PINIGUS TAURINIMUI ant 4% metami nuo šimto.

MANO BANKA RANDASI PO PRIEŽIŪRA VALDŽIOS 
STEITO NEW YORK, užtat jūs pinigai gvarantuojami.

PARDUODU farmas, lotus ir namus. PADARAU IR UŽ
TVIRTINU visokius dokumentus-raštus ir IŠJIEŠKAU DALIS, 
PAJ.iRAU DI AUDIMUS (Insurance) gyvasties, nuo ūg
iu 1JSX :u t t. IžRAh’DAYOJU BAKSUS LAIŠKAMS — 
GROMATOMS.
GENERALISE A AGENTŪRA LAI VAKORČIŲ—ŠIPKORČIŲ.

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

VISOKIOS RODOS—PATARIMAI DOVANAI.

BANKER JOHN KOVACS
. Fiiia: 155 CLINTON AVE.,JC Grand Street, maspeth, l. i. n. y.

NEW YORK, Boroagh *f Brooklyn.

Tik ką išėjo iš apaudo*

JUSTINO TUMĖNO

Farmos
GERIAUSIOS FARMOS.
Pirkite pas mus farm-s didžiau

sioje Lietuvių Farmerių Kolionijoje 
Amerikoj. Ta kolionija y a mūsų už
dėta 1905 metais, ir jau apgyvendino
me su 360 lietuviais farmeriais. Męs 
esam seniausi ir didžiausi farmų par
davėjai lietuviai Amerikoje. Męs 
parduodame teisingiausiu būdu, išduo- 
dam pirkėjams warantuotus popierius, 
Deeds ir eystus Abstraktus be jokių 
extra mokesčių. Męs turime šimtus 
visokio didumo farmų parduoti: iš
dirbtų, su užsėtais javais, su sodais 
ir budinkais. | Žemė derlingiausia: 
lygi, su juodžemiu ir moliu, ir molis 
su gera smielžeme. Geriausia žemė 
dėl visokių javų, daržovių, sodų, pie
vų ir dėl ganyklų. Turime daug že
mės neišdirbtos* geros,kuri parduoda
ma visokio didumo plotais, pigiai, po 
$6.00 akeris ir brangiau, ant lengvų 
išmokėjimų. Kiekvienas gali tokios 
žemės pasiimti, ir dirbdamas mieste 
išmokėti, į ydamas tokiu būdu ge
riausią farmą. Pasiskubinkite nusi
pirkti žemės nes ji greit eina bran- 
gyn. Atvažiuoki^ pas mus, męs už
tikriname jus, kad surasit farmų pa
gal savo norą, ir už ką būsite mums 
dėkingi. Kvie ame visus miestų dar
bininkus ir bi nierius apsigyventi 
gražiame ir sv ikame krašt , kur yra 
pilna aplink vaikams mokyklų, baž
nyčių, geležinkelių ir gerų žvyruotų 

! kelių, api b’nkė pirklybinio miesto 
; Scottville’ės ir pačtavo miesto Lu- 
I dington, Mich. Nusipirkite mūsų ko- 
' lionijose farmas, ir jums taip pa- 
į tiks ant mūsų f.rmų, kad apie mies- , 
j tą nei pamislyti nenorėsite.
site ant farmos o 
gyvenimą; trumpu 
išsimokės visokias 
site į kelis metus 
riais. Rašykite tuoj, gausite Lietu
vių Kolionijos mapą ir farmų kata
logą dovanai. Tik įdėkite už 4c.

Tikras adresas:

A.KIEDIS & C0.
REAL ESTATE

Peoples State Bank Building
SCOTTVILL E, MICHIGAN.

LAISVĖS
KALINYS

Aitą* veikalas tari rastia kiekviena 
Inteligentiško darbininko knygynėlyje. 
Autoriaus vardan patsai už aave kal
ba. KAINA 30 centų. Kreipkite* | 
“LAISVŲ”, 183 ROEBLING STR., 
BROOKLYN, N. Y.

NEWARK0
AKUŠERKA

Pabaigtai Imperatrici Marij A- 
kiišerkų mokyklą Peterbarge ir 
Dipliomuota New Jersey valsti
joj. Turi puikia* pasekme* 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi gerai apsipažinu* ■■ ii m p ta
rnais visų moteriškų ligų ir rei
kalui esant, galite gauti patar
navimą.

O. STROLIENfi
Jauniškaiti

111 Walnut St.,NEWAR, N.J.
, 8052Telefonai 408S

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

K. SIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkai

226 Broadway, kam p. C Street
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 21014 ir 21013.

Market

išminties?

geriausi

Pinigai —

Mokvk

Visa kompanija.

DAKTARAS

GEO LASKEVIČIĄ
Tol. 964-3771 BANK ST.,

nerK

Lietuvos dzūkų pasi 
kalbėjimas.

Juruci,

Geriausia pirmeiviška užeiga 

pas

iMr—wg/jtnrawfrwma k m mt—m ■

Kas tai yra pinigai?
Pinigai — tai 

sako daktaras.
Pinigai — ta 

faktai, — sako ;
Pinigai — tai 

.-ako kunigas.
Pinigai — tai 

sako teisėjas
Pinigai —

sako karalius
Pinigai -

Motina: — Jeigu tu.
ge, nesiliausi su burdingie- 
lium bučiuotis, tai aš už
darysiu tave ant visos die
nos į tamsų ruimą.

Duktė:— Gali uždarvt, 
bet sykiu su juom.

Me

Tarpe ubagų.

bar nebestovi prie švento 
Petro durų? Juk ten geras

— O kur tamstos vyras, 
kad jo niekuomet nematyt?

—E, geriau nei ne
klausk. Visuomet valkioja
si, o namų nežiūri. Išeida- 
i .as nei vaikų neatsisveiki • 
i.a. Jau aš pradedu abejot, 
a* jis yra tų vaikų tėvu.

Atkirto.
Gaspadinė (burdingier- 

kai):— Klausyk. Keide, jei
gu mano vyras norės tave 
pabučiuot, tai tu nesisarma- 
tyk, bet drožk jam stačiai 
Į muturzę.

Keidė:— O kodėl gi tam
sta nemuši Į muturzę Džia- 
nui, kuris tamstą nuolat bu
čiuoja?...

* Aforizmai.
Tasai žipogus. kuris nuo

lat kritikuoja kitus, yra

Jonas:—
Jurgi, koks 
durniaus iš 
durniaus iš

Jurgis:—
manęs ir tavęs.

Jonas užsimislijo.

Skirtumas.
Pasakyk man, 
skirtumas

WATERBURIO BIZNIERIAI.

tęs pasirašyti kompanijos 
vardu. Kuomet jam kartą

mkus
levu

Raulucį

kne met ?
mergina

- Kuomet nori apsiv

Moteris apie vyrus.
Moteriškė privalo saugo- 
; tokio vyro, kuris nuo-

niekuomet nesišypso.
* * *

Moteriškė gali būt kartu 
žmona ir numylėtinė, 
r.e vieno ir to paties vyro.

Pas vyrus įsimylėt — 
kia uzsimaut maską. o 
ėst — nusiimt maska.

liet

Vyrai neranda laimės sa
vo namuose todėl, kad jie 
jieško jos svetimuose.

Vyrai apie moteris.
Mažoj moters galvoj 

rasi nei krislelio abejonės a-
ne-

# * :’ic

Juo daugiau žiedu ant nir
štu, tuo tankiau plaukus 
taiso ir veidą tepa.

Moteriškė apgauna vyrus 
ue protu, bet kunti.

* * *
Priežastim moterų nelai

mės yra tas, kad nori per
dirbti gamtos tvarinius — 
vyrus •i*

LIETUVIŠKA 
MUZIKOS

395 Broadway,
So. Boston, Mass.

M uzikos mokslas 
v ei prasidės 11) dieną 
rugsėjo ir eis kaip 
ėjęs visus mok s 1 o 

metus.

.19 BOYLSTON ST.. BOSTON,MASS 
jo miesto knygyno.

■ nuo 10—12 valandos 
-9 vai. vakare

nuo 10—4 po piet.

» AR TURI TĄ NAUJĄ

Jei dar neturi, t ai pasiskubink gau
ti, nes knyga gali greit -’šsibaigt.

Apie tos knygos naudingumą pa
klausk tų, kurie jau ją turi.Kiaušu ių, Kurie jau ją turi.

I Knygos vardas
S Patarmes Merginoms 
Apie Lyties Dalykus.

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

Ta knyga reikalinga visiems: mer
ginoms, moterims ir vyrams. Joje 
aprašoma lytiškų organų išsivysty
mas, 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.
VKnyga turi 120 pusi, ir papuošta 

paveikslais, kurie palengvina aprašo
mus dalykus suprasti. <

AR MYLI DAINAS?
Štąi nauja dainų knyga, kurioj ra

si daug tokių dainų, kufių niekur jau 
nerandama. Knygos vardas

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

kurioje telpa daugybe įvairiausių dai
nų. Tarpkitų yra nemažai senoviškų, 
kurias musų seneliai dainuodavo, bet 
kurios dabar veik visai užmirštos.

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

E AI NA 50c.
AR VERTA BŪTI TEISINGU?
Visada yra žmonių, kūrie stengiasi 

"dorai ir teisingai gyventi, bet kokį 
jie gauna už tai atlyginimą ir koks jų 
likimas,--parodo vieno tokio žmo
gaus istorija. Jo gyvenimas taip už
imantis, jog skaitosi, kaipo gražiau
sia pasaka. Tos knygos vardas 
Kovotojas už TeisybęJeronimas Savanorolla.

Kas nori žinoti apie teisingo žmo
gaus vargus senovėje ir apie dvasiš
kuos darbus, tam ši knygele būtinai 
(Reikalinga.I, KAINA TIK 25c.
' Reikalavimus ir pinigus 
šiuo adresu:

J. STROPUS,
»’ 6 Loring St.,

So. Boston,

siųskite

Mass.

J. DANDERIO
VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ 

ČEVERYKŲ IR 
DRABUŽIŲ

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

UNIOS ČEVERYKAI.
869 BANK ST., 

WATERBURY, CONN.

APDRAUDA
(INSURANCE

Biznių visokios rūšies pardavi
mas ir pirkimas.

P AT A R N A V IMAS VI SOS E 
KALBOSE.

Kreipkitės prie

J.
p.

95

R. GAYSON & CO.
BALTRŪNAS, M en a d že r is.
BANK ST., Room 7
WATERBURY, CONN.

Ture
li užtikrintą gerą 
laiku farma pati 

skolas, ir jūs lik- 
turtingais farme-

11.00
1.00
50c.

$1.00

LIETUVIŠKA

APTIEKA
LIETUVIŠKA

1 Žemiau paminėtas gyduoles galimi 
apturėti per pačtą: 
Nuo Reumatizmo ....................
Kraujo Valytojas ......................
Vidurių Reguliatorius ..................

i Trojanka ............. 25c., 50c ir
i Ir visokias kitokias gyduoles nuo 
! visokių ligų, kurios čia dar nepaminė
tos, galima gauti per pačtą.

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue

BROOKLYN, N. Y.

PARMOS
Vienintelis pardavėjas že

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

M. WALENCIUS 
P O. Box 4.
Scottville Michigan

PERSKAITYKI
Kiekvienas nau
jas skaitytojas, 
kuris užsirašyn 
pas mane “Lais
vę” ant metų ir 

užsimokės $2.50, 
tas gauc dovanų 
knygų vertės 
1 dolerio arba 
“Kardą” ant me
tų. Senas skai
tytojas, kuris at
naujins, gaus 

Kas iš neskaitančių 
Keleivį” .$1.50, gaus 

senas skaitytojas 
25c. Kas prisius už

knygų uz. <>0c. 
dar prisius už 
knygų už 50ę

i gaus knygų už
;“Kovą” $2.00, gaus knygų už 75c.;
kas prisius už “Kardą” $1.00,tas gaus

1 knygų už 35e., senas skaitytojas už
I 25 centus'. Kas- užsirašys “Naująją 
Gadyne”, kaina melams $1.50, tas 
g;.us knygų už 50c.

Lodil visi užsirašykit tuos laik
raščiu.- per mane. 'liek pat mokėda
mi gnu ite gerų knygų pasiskaity
mui. Būtinai pasakyk apie tai sa
vo draugui ir pažįstamų). Knygai 
duosiu tik “Laisvės” laidos.

Pinigus siųskit šiuo adresu:
J. POCIUS

2370 Margaret St., Philadelphia. Pa.

/Sąmoninga gaspadinė 
visada turi savo namuose buteliuką 

D-ro Richter'lo

PAIN-EXPELLER
Neabcjojantis būdas jtrinimui nu« 
skaudėjimo Reumatizmo, pcrsišal-

Tikras tiktai su pažymėta marke 
“ĮKĄRĄ”

25c. Ir 50c. buteliukas visoie aptiekos# arDi 
stačiai nuo

F. AI). RICHTER & CO.
74-80 Washington Street. New York N. '

Telephonc Yaroii 561 ®r 166TIKRA LIETUVIŠKA A PTTFIf A chicagoje Ari 1EA A
M<ra užlaikome k®ogeriawaiwa v šilta*. Su didele atyda l*pild«s* 

receptai kaip Amerikos, taip Ir kampos daktarų. Patarimas 
laiškus «b teikimu dykai.

Savin’nkai ir Provisoriaa
F. A. JOZAPAITIS

5C8W1 SO. HALSTED STREET, CHICAGO. ILL.
Gyvenimo 7'elephone Drover 7781.

M h

81

i

ČIA GALIMA UŽSIRAŠYTI “LAISVŲLIETUVIŠKA APTIEKA.
Šiuomi pranešame, kad gavome daugybę daiktų, reikalingų šiam 

sezonui. Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiekų. galim* 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi šito
kių vaistų: 1) MIXTURAS, labai geras nuo kosulio vaikams ir dide
liems, bonka 25c. ORRAPH’AS, Linimentas dėl reumatizmo. Bon- 
ka 2;> ir 50c. 3) Tikra lietuiiška TREJANKA, baksas 25 ir 50c. 
ŽUVIES T.A'’KAI. reikalingi dėl įvairių ligų žiemos laike. -5) ĮVAI
RUS VAISTAI DĖL ATAUG1N1MO PLAUKŲ ir TONIC’AS. 6) 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonos, perfumos ir 
visokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas dėl vi
durių. Bonka 50c. Kraujo Valytojas — bonka $1.(10. Mūsų aptieko- 
se kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atsilan
kyti. Visas persiuntmo lėšas apmokame męs. Siunčiant laiškus, 
na'.ima siųsti pinigais arba stampomis.

ž SHAPIRO, LietuvMk \piiekoriun
41© So. 2nd Street kamoa« Union Ar*

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

V

I

H

K

■ fl n 1/ OI n NEREIKIA JIEŠKOTI ::RVl I I K \ I II mes nurodome kaip lengvai išmokti aųtyBsl II 1% Bj Į U kalbą, aritmetiką ir lietuviu kalbos gramatiką tart »ą- 
" w B w Bmuose liuosame laike. Visi išmoksta. Nurodytu! k 

knyga DYKAI. įdėk stempą. Adresas;
LIETUVIU KORESPON DENCI JI NE MOKYKLA, 2019 Le Moyne St. CHICAGO

«



k. Šidlauską........ $9362.14ATSKAITA
Lietuvos šelpimo Fondo 
sekretoriaus nuo liepos 1, 

1916 iki rugp. 1, 1916.

Liepos 1, 1916 ba
lansas..................  $8222.94

Per aukų rinkėjus 
nuo Bendl.Jll. lietu
vių ir Gilliespie, III. 
lietuvių $65.55 ir Lie
tuviškas Nepr. Kliu- 
bas aukavo $10.00. 
Viso........................... 75.55.

Per D. Petrauskas 
nuo LSS. 3 kp. pra
kalbu Cleveland, O... 64.94

Per “Naujienas” 
nuo svečių prakalbų, 
Waukegan, Ill 

Per J. Stočku
Stoughton, Mass. ... 146.15

Per A. Balnis nuo 
vestuvių P. Lunskis 
su P. Ajauskaite, 
Middleboro, Mass. ... 18.55

Per D. Petrauskas 
nuo Mirtos choro pik
niko, Clev. Ohio.......... 14.80

Per A. Bulotų nuo 
Bulotos, Žemaitės ir 
Bulotienės prakalbų: 
Columbia Hall, Chica
go, Ill. 48.25. Wicker 
Park 
Side
$140.14, Melrose Park 
Ill. $32.70, 
skio svet. 
Ill. $54.89, 
Heights, Ill.
Brighton Park 
cago, Ill. $55.7( 
dgeport.
Ill. $55.15, Grove Park 
Chicago, III. $40.05, 
Englewood, Chicago, 
III. $12.00, West Pull
man, Ill. $19.35. Čekis 
prisiųsta ant $1.00 
Jaugiau negu turi bū
ti .............................

Per A. Bulotą Cen
tral Mfg. Distr. Bank 
Chicago, Ill. aukavo .

Per A. Banialį nuo 
Liet. Taut. Dainorių

Išviso įplaukė į L.
Š. F. iki rugpjūčio
1, 1916 m.............. $22747.2

LšF. Finansų sekretorius 
T. L. DUNDULIS.

REIKALAUJAME AGENT!
kožname mieste pardavinėti dabar iš
rastus Gesolinius Prosus ,ir kitokius 
daiktus. Agentas lengvai gali uždirb
ti po $5.00 ant vakaro, po $10.00 per 
dieną. Kreipkitės 
adresu:

informacijų .uo

K.
Chicago, III.

66—69.

Parsiduoda storas

142.55

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

Domininkas Jonaitis, 
324 PMnou

Brooklyn

Hall, North
Chicago, III.

Černiau- 
Chicago, 
Chicago

(’hi-

| Nerviški Žmonės
ai džiaugsis dažinojus. kad ju sveikata gali

Imti žymiai pagerinta ir, kad jų nervų 
systema bus pastebėtina i sustiprinta t. y. 
jeigu tokie žmonės vartos

Severa’s
Nervoton

(Sex eros Nervoton:; j nuo pat prasidėjimo 
ju nervu suirutės. Toji gyduolė yra visiš
kai atsakanti ir, vartojant nuo įvairią 
nervu ligų, ji trumpami' laike parodys sa
vo stiprinimo įtekmę. Ji suteiks pagei
daujantį palengvinimą nuo

proto slėgimo
insomnijos bei nemigto
nervų išsėmimo
histerijos ir nerviškumo, g.stu.i* $1 oo

Rašykite ir reikalaukite musu cirknliorią: "Beveros Nervotonas” 
—kada ir kaip jį vartoti; Siunčiamas dovanai.

?•>

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

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

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

Knygiaus raštininkas P. Labanauskas 
491 Main St., Ansonia, Conn.

Chicago,

3 *
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JUS GALETE IŠAUGU)
PLAUKUS

PASEKMINGAS, 
MOKSLIŠKAS 
GYDYMAS DYKAI 
DEL VYRU IR 
MOTERIŲ.

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

užkrėsti kokias nors ne sveikumais 
limpanti jie”
' Ar raudis plaiskotes. niežas odos gal vos?

Ar plinki, bei pradedi plikti ?
Ar kenkia kas iš aukščiau pasakytu ligų, 

t ii stenkitės aps.iilgimi i jos. I žsakyketo 
iiuosttota knygute justi prigemlą kalba:

.........14.90
nuo

ir

Šovoms Preparatai parsiduoila visur aptiekusi'. Reikalauk vardą Šovo
ms, o tuoini apsisaugosi nuo prigavystės. Negalint gauti Severoa Prepara
tų savo apielinkėje, užsisakyk tiesiai, adresuojant:

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, ILL.

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

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

13,49 Lincoln St., Waukegan, Ill. 
Kasierius M. Kairaitis,

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

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

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

Pagelbininkas J. Werdauskis.
Susirinkimai atsibūna kas trečia 

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

DENTISTAS
Gvarantuotas ant 20 metq 
Uždėjimą* kep*raitė* 22 k. ... $!.•• 

Užplombavima* Kke ir aagičia*. 
išvulyma* .................................... itc.
Užplombavima* a*k** .............  |1.M

Skaudantį dantį du*k litraaktl ry
ta, o vakar* apžiūrėt.

SANITARY DENTAL PAKLOK 
397 Bedford Ave., Tarp* l-r** Ir 

1-inoa gatvių.
BROOKLYN, N. T.

Kalba*** lietavitkai

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINI
JOSEPH LIPMAN, M. D.

Specialitsas Moteriškų ligų 
314 E. 50th St., New York, N. Y.

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

Nedaliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs išti

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

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

Kalbame liotuviškai.

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

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, Melroao Park, Ill.

LAISVĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 
COLLINSVILLE, ILL., VALDYBA:

Pirmininkas J. čebenauskas
420 So. Chestnut St.

Collinsville, 111. 
Pirm, pagelbininkas P. Papeika, 
424 So. Chestnut St., Collinsville, Ill. 
Nutarimų raštininkas A. Dzidolikas, 

358 E. Wickliff Ave.,
Collinsville, Ill. 

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

Iždininkas J. Willimat.

Visokiems 
t. t. : 
sokias

Ant 
siunčiu

Draugystėms, Kuopoms ir Kltubam*!
Išdirbu visokias

KUKARDAS, “BADGES”, GUZIKUS 
IR ŽENKLELIUS

piknikams, šermenims Ir 
Darau visokius Medalius ir vi- 

i atspaudas draugystėms.
kiekvieno pareikalavimo pri- 
sampelius.

A. STRUPAS
Novelty Manufacturer

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

Mokslo Nereikia Jieškoti
Dėlto, kad mes nurodome kaip lengvai Išmokti anglų kalbą, aritmetikų if 
Uetuvlų kalbos gramatiką savo namuose 1 luošam e laike. Visi išmokcf*. 

Nurodymai ir knyga DYKAI. Jdėk stempą. Adresas:

I Pagelbininkas D. Rimša,
P. O. Box 849, Melrose Park, Ill. 

Protokolų raštin. A lek. Morkus.
907—22nd Ava., Melroea Park, III.

Fin. raštin. W. Strumilla,
1814 B*. BOth Ava., 

lidlnlnkaa F. Laplnski,
P. O. Box not,

DmA ouv.

Clear*, Ill.

DRAUGIJOS
KURIOS APSIRINKO “LAISVŲ” 

SAVO ORGANU:

837 Central Ave., Collinsville, III.
Susirinkimai būna kiekvieno mene

sio 1-mą ir 3-čią nedėldienį, 1-mą va
landą pp pietų, Sallel salėj, kampas 
E. Main ir N. Morrison Ave. Collins
ville, Illinois.

lietuviu Korespondenciįiue Mokykla, 1327 N.RobevSLChkas*

L. U. Gedemino 
lr» išvažiavimo, 
verhill, Mass. .

Per A. Weiselj nuo 
vestuvių Z. Kundroto 
su p-le K. Šlikiute, 
Chicago Heights, III. ..9.20

Per vietos LŠF.K.
Girardville, Pa. 
kavo U. M. W.
America 918 kp. Liet, 
skyriaus..................

Per “Laisvę” iš Ca-

Ha-

au-

. 6.02

10.00

kuop. Cincinnati, O.... 1.10 
Per “Naujienas” V.

Beinortus surinko
Chicagoje ............... 40.00

nas nuo pikniko pa-

sios Prteg. Liet. Ame
rikoje, Sūnų Lietuvos 
ii Lietuviško Mais
to Kooperacijos ben
drovę, Pittsburgh,

41.00
Per J. K. Burokas 

per “Keleivį” nuo ve
stuvių A. Žuko su A. 
Žekonaite, Clev. O. . .. 12.65

Antanas Lukošius 
iš Dorchester, Mass, 
už štampas .............

Viso per liepos mė
nesį įplaukė.......... $1149.54

2.00

Viso su balansu $9372.48 
IŠLAIDOS.

P. Chebatoriui už 
sugražintas 200 štam
pu ...........................

Už išmainymą pri 
vatinių čekių ........

kurioje
specialisto.

plauko ir 
tuo plauku

ginli plaukus.—Ir kaip lai i penkius sava- 
lis turėti gražius plaukus.—žili plaukual. 
— Barzda.—ir tiekavums nuo užganeuintu 
kliętu.

GYDYMAS DYKAI.
Męs galenic pertikienti kiekviena, kad 

gyduoles CAIAAlTRA sulaiko slinkimu 
plauku prašalinti plaiskotes ir augina gra
žius plaukus l'jį 10 centu arba krasos 
markėms prisiųstos sykiu su Justi antrašu. 
Męs išsiuceme kiekvienam dolerine dėžutė 
Calvacura—os N. 1 ir knygute “Teisybe 
Apie Plaukus.’’ Išplaukėte žemiau atspau
stą kuponą ir siuskete šianden.
Union Laboratory, Box 645, Union, N. Y, 
UNION LABORATORY,

Box 546, Union. N. Y.
Siūčiu i dedamas 10 centu del apmo

kėjimo kaštu persiutimo, meldžiu išsiųsti 
man tojaus justi dolerine dėžutė Calvacura 
N. 1 ir knygute “Teisybe Apie Plaukus.” 
U’a.slusketą sykiu kuponą .su Justi antrašu.)

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:*

K Gugi*, 1840 S. Halstad St., 
Chicago, Ill.

Vice-Prezidentas B. Menkus, Cor.
13th & Vine Sts., Philadelphia, Pa. 

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

New York, N. Y. 
Susinešimų Sekretorius 2) J. No- 
viackas, 188 Roebling St.,

Brooklyn, N. Y. 
T. L. Dundulla, Bex 511,.

Weatvllle, Ill. 
Finansų Sekretorlua 2) J. Stasiule
vičius, 229 N. 6th St.,

Philadelprla, Pa. 
Iždininkas K.. Šidlauskas,

226 W. Broadway, So.Boston, Mase. 
Kasos Globėjai: M. čėsna, 56 Mar
ket St., Brighton, Mass.; J. Gegužis, 
28 W. Broadway, So. Boston, Mass.; 
J J. Gerdauskas, 78 Welles St., 
New Britain, Conn.; J. Jukelis, 695 
East 139th St., New York, N. Y.

Visus pinigus reikia išpirkti vardu 
LITHUANIAN NATIONAL RELIEF 
FUND ir pasiųsti Finansų Raštinin
kui T. L. Dunduliui, Box 511, West
ville, Ill
$1,000.00, • jis įrašę* į knygas pasiųs 
iždininkui.

MelreieAK
P. O. Box 1109, Melrose Park, Ill. 
Iždo globėjai: W. Janenks Box 675 ir 
J. Snarskis, P. O. Box 761, Melrose 
Park, ill.

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

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

LIETUVIŲ I’AŠELPINBS DR-STĖS 
“LAISVĖS”, EASTON, PA. 
VIRŠININKŲ ADRESAI: 

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

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

Protokolų raštininkas ir organo 
žiūrėtojas Alex Vituris,

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

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

1820 Fairow Ave., Easton 
Kasos g’obėjai:

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

Pa. 
pri-

Pa.

Pa.

Pa.

Pa. 
Pine St., 

Easton, Pa.

j Akušerkaf
<t , ... ...___ ..__  T«.
A
2.0
I
• F.Stropiene

’tnaigmlktttn VVomani Menu* 
College. Baltimore iVId

raaeKmirural atlieka savo daro*, 
g'mdyme. taipgi suteikia visokias rodą. ' ‘ 
oagelba tnvairloae moterų ligose.

6 Loring st.,
> arti B Ir 7th »ts.

?>

kuris yar po kaucija

DIDŽIOJO NEW YORKO LIETU
VIŠKŲ DRAUGIJŲ SĄJUNGOS 
VIEŠŲ REIKALŲ KOMITETAS:

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

T. M. Lisajua, 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 Gansevoor' St.
F. Kalpokas

183 Roebling St.,
K. Kriaučiūnas,

K.

F.

M.
New York City.

Maršalka J. Garnis, 
634 L'erry St., Eatson, Pa.

Susirinkimai atsibūna kas pirmą 
pėtnyčią kiekvieno mėnesio anglų so
cialistų ruime po No. 439 Northamp
ton St., Easton, Pa.

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

Pirmininkas D. Petrauskas,
1600 Organ Ave.

Vic* -pirmininkas T. Rimkus,
1330 Russell Rd.

Nutarimų raštininkas K. Petrikonis,
St.

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

kurią išdirba Mentholatum Co. ir vi
si daktarai ir aptiekoriai pripažįsta 
geriausia.

Ištepant moste veidą prieš einant 
gult per kelis vakarus padaro veidą 
tyru ir skaisčiu. Mostis išima viso- ' 
kius spuogus ir dėmes-p'ėtmus sau
les nuodegimus ir lašus. Kaina dė
žutė $1.00.

Brooklyn, N. Y.

28 Powers St., Brooklyn, N. Y.
A. Langaitia,

231 Berry St., Brooklyn, N. Y.
S. Pavalkis

37 Stagg St., Brooklyn, N. Y.
M. Bepirščiūte,

j.
223—24th‘ St., So. Brooklyn, N.Y.

Samulevičius, Sąjungos rekomen- 
' duojamas perkalbčtojas (tlumočlus), 

37b So. 1st St., Brooklyn, N. Y.

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

ną seredą nuo 7:30 vai. vakare ant 
Star svetainės, 2041 Hamilton Are.

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

Knygynas, saldumynų krautuvė, 
2047 Hamilton Ave.

Knygos išduodamos skaitytojams 
ant 7:30 vai. vakare.

Knygius K. Luobikis, 2364 E. St.

St.

J. RIMKUS,
Box 36, Holbrook, Mass.

65—60

LIET. SŪNŲ IR niJKTERŲ DRAU
GYSTĖ, ROCKFORD, II.L., 
VIRŠININKŲ ADRESAI: 

Pirmininkas F. Raškevičis, 
1012 So. Main St. 

Vice-pirmininkas B. Vosylius, 
535 Islam! Avė. 

Protokolų raštininkas O. Užbaliūtė, 
622 Hulin St. 

Finansų raštininkas P. G. Aleksynas, 
1516—14th Av*. 

Iždininkas S. Buzinskis, 
719 Lincoln Avė.

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

Organo prižiūrėtojas:
A. Kelly, 1032 Loomis St.

Susirinkimai atsibūna pirmą nedėl
dienį kiekvieno mėnesio, 1010 So. 
Main St., 2 vai. po pietų.

P1 
0

>«

ud HM w M

TREJOS DEVYNER/OS 
arba

_____TREJANKA
^ujid*da \l rj {vairių flydončią ioKą b lai**.

Sutaiayt* »u degtine »rb» virintu v*n<l*niu 
yr» geriausiu vaistu arba kardu 

vynu del‘skilvio.
Gydo visokias skilvio ligas, nemalim^, 
Šumbą, dispepsija, išpūtimų, riemeni, 

ieglius šonuose, krutinėję ir nugaroje, 
patrūkimą, sunkumą ant krutinės ir 
visokias kitas skilvio ligas. Geriausiai 

pataiso apetitų.
VARTOJIMAS: Vien* pakelt litą gydatsKą 

augmeną užmerkti 1 viena kvorta iyato aprruio 
ir tiek pat vandena, arba iivirtl čyatame van
denyje ir po valandą gerti jp< pu»t atiki«lHJ 
arba mažiau.

A. P. L. Ą. DR-JOS CENTRO VAL- 
DYBOS IR KU »»Ų SEKRETO

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas J. M. Maskeliūnas 

2025 Colwell St., Pittsburgh, Pa.
Pirmininko pagelbininkas J. A. Rūkas 
3015 Stayton St., N. S. Pittsburgh,Pa. 
Centro Sekretorius J. Mažiukna 
1111 Market St., N.S. Pittsburgh, Pa. 
Centro Iždininkas K. Varasis, 
12 & Carson Sts.,S.S. Pittsburgh, Pa.

Turtų Kontrolės Komisija:
F. Urlakis,

313 Sixth St., Charleroi, Pa.
W. Urnežis, 1429 Reedsdale St.,

N. S. Pittsburgh, Pa.
W. Markūnas,

2120 Forbes St., Pittsburgh, Pa.
Kuopų sekretorių adresai: 

Dkuopos — J. L Alexis,
P. O. Box 344 North Diamond Sta.

Pittsburgh, Pa.
2 kuopos P. Francikevičius,

222 Sagamore St., Esplein, 
Pittsburgh, Pa.

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

4 kuopos Ig. Rasinskis,
205 Soho St., Pittsburgh, Pa.

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

7 kuopos, A. Žvirblis,
2228 Forbes St., Pittsburgh, Pa.

8 kuopos, A. PaluČis,
2123 Wrights St., S. S. Pittsburgh,Pa.
9 kuopos, K. Stasinskas,

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

713 McKean Ave., Donora, Pa.

LAISVĖS SŪNŲ DRAUGYSTĖ,
MAHANOY CITY, PA.

Valdybos adresai: 
Pirmininkas W. Žemaitis

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

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

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

1227 E. Pine St.
Iždo trustisai: A. Račkauskas, 30 

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

Maršalka W. Svintickas,
515 W. Pine St.

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

VINCAS J. DAUNORA, Afti^arm 
-y 229 Bedford At*., Br**idy*. M. Y. 
1^5 Kampa* North a-toa gatvė*. Ml

Nusipirk gerus ir tvirtus čeverykus

Tėmyk, nes krautuvę 
perkrausčiaus nuo 109 
Grand Street j o numeriu 
157 Grand Street

J. MARTI! \ITL‘
157 GRAND

BROOKLYN. N Y.

AR NUSTOJOTE 8VEIKAT4 1* ♦ «Tl ■■ t Irma.
Diena dienai, •.
*ž»iim« pančių
Po>r«istaty kita ***, kiek ai Ugy- 

S ■ „,i w džiau, kiek palinkaminaa gyreaiasų.
Jeijgw Jamis gyvenimas įkirij* yar- 

B 'G "Tjtejant visokias gyduolaa Ir jaaėiatia 
N wlP iii 111 n naolat blogiau, tuoaot, alek* a*> 

u—'i .vįSstfl taakdamaa, kreipki* *** garai ■«>
'flIlMl praatantl daktarą Ir apeeialiatų
lįSrl DR- LEONARD ĮKANDĖS

Ofl vi Tli’i ''TliM lwms patarė, kų <a-
. S n! r,tl' ligalMti gyvastį paaib-

JjmL J jH^lĮlilil. JOK kiną apie ligų. Gydą* per 29 Matų
|.LlWflgy|pl visokia* liga* didžiauiomi* pa- 

*ek*»iinia. kaip tai: nusilpnėjimų, «i- 
r *ikrit»*aų kraujo, pilvo, širdies, plau-

“H čl’1’ lr tL
J □□ Dėl gydymo nervų Ir lytiškų ligų 

rsS tūrių visiem* gerai žinomų elektriškų
-i., apartą ir X-*pindulial, per kurių

—J mėtyt kiaurai kūno. No kiekviena*
daktare* turi tokiu* aparatus, dil ta, 
kad labai brangų*. Chemiška* išty
rinėjimą* šlapumo. Neatidšliokit* 
ant rytojau*, bet tuojau utelkit* paa 
gerai žiu*uių

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

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

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

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

Centro valdyba:
Pirmininkas J. Jakimavičius,

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

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

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.
Kasierlus J. Senienas,

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

St., B’klyn, N. Y., A. Slrgedas, 188 
Roebling St., B’klyn, N. Y.

Kuopų Sekretorių adresai:
1 kuopos M. Viltrakidtė,

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

29 Hudson At*., Brooklyn, N. Y.

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

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

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

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

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

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

Pa.

Pa.

10.00

.34

$10.34

DR. I. A. LEVITT
BURGEON DENTISTAS

Skausmą dantų sustabdau 
antsyk. Išbraukiu bo jokio 
skausmo. “ 
pas mane dantis taisė.

Paklauskite,

Viso per liepos me
nesį išlaidų ...............

Rugpjūčio 1, 1916, 
lieka pas LŠF. ižd.

221 So. 4th Street 
Brooklyn, N. Y

“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.

Chore vedėja* L. Eremina*,

liet. Šviesos draugyste 
ANSONIA, CONN., VIRŠI

NINKŲ ADRESAI.
Pirmininkas A. Mureika,

113 Liberty St., Ansonia, Conn. 
Vice-pirmininkas J. Mockaitis,

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

P. O. Box 176, Ansonia, Conn. 
Finansų raštininkas P. Rageišls,

161 N. Main St, Ansonia, Com,

AMALGAMATED CLOTHING 
WORKERS of A. PRASERIŲ 
58 SKYRIAUS KOMITETAS:

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

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

Finansų raitininkas VI. Jiečius,
67 Stagg St., Brooklyn, N. Y.

Tidiainkas Kasimiems Šimkus,
MS Larimer St, Breoklya, N.Y.



ras mokinasi 3 naujas (lai

VIETINES ŽINIOS

skani name,
FORNICIUS

wo daktaru taip pat mano,
Maliauską ir Vidžiūną.

tik 91, mirimu Kk
siaučia

ivne
po $1.00 savaitei

t

Iki

prie

vaikams
jau nebebus

ke

laimi.

CAFE

J. M i kol ai-

O. Piro iičiutė,Reikia paž\

Muhų kainos daug žeme
snės, negu kur kitu r

V. VAIVADAS 
SPORTING C A EE 

Puikiausia ir švariausia
■wuvwRUMMMj/.twv kWAOM*-v*.

iena ant Hope st., kita ant

dirbtuvės, kurių buvo dar-

DUODAM ANT LENGVŲ
IŠMOK ESC1 U

I atėjus vė

DYKAI!
Naudingas dėl visti, kurioj a 

<lid> le dovaną. Rašykit tuoj.
A. K. C. Maįnis Uo.,

E. Mani S(., Anisterdam, N

einantis iš Kauno

A. SHRUPSKI

a

SENI AUSIS UŽEIGOS
VIETA PAS

Pas mus galite pauti ska
niausio alaus, puikios degti
nės ir skan::-;s vyno. Pa
tarnavimai puikiausias, at
eikite, o persitikrinsite.

> <
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VOKIETIJA IR TURKIJA.
Ekonominis ryšys Vokie

tijos su Turkija.
O 1 La ii 1 i i

Berlyno 
rašo a-

konominės sandaros vaisius. 
Dabar, girdi, kaip tik laikas 
pasinaudoti Vokietijos su 
Turkija sutartu ekonomijos 
sankalbiu Iš Anatolijos 
giriasi vokiečiai, turkai 
jiems galį kasdien atgabenti 
po 300,000 tonų kviečiu. Tai-

Vokietijon; sakysime: fini
kai, mindaliai, riešutai ir ki
ti maistingi vaisiai. Ir šilka- 
yinės vokiečiai, giriasi, galį

Sveikatos departmentas 
linksmas, kad paralyžiaus 
liga eina prie pabaigos.

link Manhattan’*, tai susir
gimų buvo daugiau — net 
59. Tariaus Manhattane 
liga ne kjla, bet stovi ant

Manoma 
sesniam oi 
pasibaigs.

Ivžius eina menkyn. « •

liolika ir mirė.
Beje, pranešame, kad no-

ne tik maži, bet ir dideli, 
turi išsiimti paliudyjimą 
sveikatos departmente.

Kuriu tik dirbtuvių dar
bininkai laike generališko 
streiko nelaimėjo, tai dabar 
tos dirbtuves vedamos į 
streiką atskirai, po vieną. Ir

skani streikui jau net 12 
dirbtuvių darbininkai strei
kus laimėjo. šia nedėlia

po viena du-na. i>o-.‘:i pake 
lė mokestį ir pripažino imi

siuvėju unij.“. Minėtos u.”i 
jos darbininkui eina, ir ant

L. Mičiuliutė ir O. Budvei- 
čiutė. Jos nuo pradžios mar- 
Škininiu streiko iki šiam lai
kui energingai dirba. Nors 
L. Mičiuliutė buvo areštuo
ta ir nubausta, bet i tai ne
paiso, kovoja ir dabar.

Unijos organizatoriai sa
ko, kad išves į streiką visas 
•dirbtuves, kiek tik jų randas 
ir kur tik darbininkai dar 
neorganizuoti ir pralaimėję 
steikus I 
streiko.

laike generališko

V. A. Zosyte.

Aidiečiai rengiasi prie dar
bo.

Mums smagu pranešt 
Frooklyno ir apielinkės liet. 
Visuomenei, jog sulaukus 5

lą, meldžiu atsišaukti.
L. česnauskait-Sutkienč

398 Joseph avė.,
Rochester, N. Y.

Gilnnastikos kliubo 
riai, neužmirškit, jog

na-

.“Aido” choras rengia 
bor Lyceum. “Aido”

La-|kia užsimokėt po $5.00 įgy- 
cho-'jiuuii locnos svetainės! Kas

žavės. Lavinasi vyrų ir 
merginų chorai. Ant repe- 
t’cijų lankosi suvirs 50 žmo
nių. Jau pasižadėjo kon—

vaus, veikiausiai, ir svetim
taučiu chorai, v

pažino veik visi 
n iečiai dėlei jo 
veikimo įvairiose 
se, šį panedėlį 
Brooklyną su savo šeimyna 
ir važiuoja į Worcester, 
Mass.

Brookly- 
smarkaus 
d raugi jo-

LSS. 19 kp. pusmėnesinis 
susirinkimas atsibus pane- 

Tauti- 
vakare.

sirinkimą atsilankyt kuo- 
skaitlingiausia. Turim svar
biu reikalu. * v

LIETUVIŲ UNIJOS MUZIKANTŲ

BENAS
Šluomi pranešam visom* draugi 

Joms ir visai Lietuvių visuomenei 
kad BROOKLYNO LIETUVIŲ MU 
ZI KANTŲ UNIJA sutaiso kuogra 
žiausį beną ir orkestrą už prieina 
niiausią kainą dėl teatrų, koncertų 
balių, piknikų, veselijų ir dėl šiai) 
pasilinksminimų. Taigi visos lietu
vių draugijos ir šaip visi rengėja 

^įvairių pasilinksminimų, kuriem* tik 
reikalingi muzikantai, visuomet m* 
lonėkite kreiptis į L. M. Unijos ofiin 
po N.o 73Grand St., Brooklyn, N. Y

Męs tikimės, kad draugystės, reng 
damos įvairius pasilinksminimu* 
samdys L. U. Muzikantus, todėl at 
kieipiame atydą, kad nuo muzikantę 
reikalautumėt L. M. Unijos kortų 
kurias įsteigė L. M. U. kiekvienai* 
savo pilnam nariui. Kurie muzikan 
tai neturi viršmintos kortos—tie m* 
xikantai ne unijistal. Viršminėtm 
kortos yra išdudamos kas trį* mėne 
šiai naujos, todėl samdytojai maloni 
kite pažiūrėti, kad kortos būtų tel 
singos. Męs tą padarėm todėl, kat 
pradėjo atsirasti tokių muzikantų 
kurie nepriklauso prie Liet. Muzikan 
tų Unijos, bet pasivadina unijistab 
ir grajina |x> vardu L. M. U.

Liet. Muzikantų Un’jos praktikei 
bei repeticijos būna kiekvieną *ere- 
doa vakarą po N7I Grand Street 
Brooklyn, 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 kokią kainą 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 provas gerinu
siems advokatams, kaip legališkas, 
taip ir kriminali.škas. Taip-pat ei
name už perkalbėto ją 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.

Brooklyn® ir visoj apieMnkžj.

ARTI EKA
Gyduolės teisingos, patarnavimas ■ 

draugiškas ir kuoman agiausias. Gy- j 
duoles galima gauti per pačtą ir ypa
tiškai,kokios tik pasaulyj vartojamos. Į 
Ypatingai užlaikau puikias sekančias

Tel. Orchard 3716.

MIK. KARUKŠTIS
— C A F E —

e ir 
vaiku

miesto' ir privatinėse* mo
kyklose vaikus pradės mo
kinti tik tuomet, kuomet e- 
I idemija paliaus siautus.

.New i orke jau seniai 
■ treikuoja popierinių dėžių

šioj pramonės šakoj dau
giausiai dirba jaunos mer
gaitės 
manė, areiKieriai su- 

darbo ant senu v

l<ios atydos. Bet dabar jau 
pranešė unijos advokatui, 
kad nori su streikieriais 
tartis. Reiškia, darbininkai 
streiką laimės, v

New Yorko ir apielinkių 
vokiečiai socialistai mano 
surengti milžinišką protes
to demonstraciją prie nutei
simą drg. K. Liebknechto. 
Tuo tikslu buvo sušaukta 
konferencija 26 d. rugpjū
čio ir apkalbėta rengiamos 
demonstracijos pienas. Jie 
kviečia prisidėti prie de
monstracijos visas darbinin
kų organizacijas.

Aukos L. š. F.
.Laike vestuvių Juozo Ga

jausko surinkta aukų L. Š. 
F. $3.50. Aukavo šios y-

iM. Klaickiute.
11 tilbickiute, J.

Pinigai perduoti vietos 
l.asieriui J. Martinaičiui.

Šdaliu kaimo vra nelaisve-- < «

minių. Adresas: Mann- 
rchaft ■ eefangenen 1 ager, 
Trumppenubungspiatz, Al- 
ten- Grabow, Batalion I, 
2008, rota 2. Austria.

Pajieškau dėdes Kazimie
ro Gankausko, Kauno gub., 
Šiaulių pav., Pabangenės 
kaimo. Turiu svarbų reika-

N no 
Nuo 
N u o 
N uo

(!>C

...................... $1.00
plaukų . . . $1.00
(užtrynimo ant 

........................... 25c. 
trojanka 25 50c.ir$l

Reumatizmo . ............ J 1.00
kojų prakaitavimo . . . 50c. 
perša’ i m o milteliai 
pleiskanų ir plaukų 

kimo . . .
Dėl ataugimo 
Nuo vištakių 

kojų .... 
Tik/ra lietuviška

Taįp-pat visokių vaistų dėl visokių
lytiškų ligų kaip del vyrų, taip ir del 
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.

Kiekvieną puselevingą pr 
imame kuogražiau.dai ir v 
sados. Tikra lietuviška uže
ga.
542 E. 14th SI

ANT PARDAVIMO
Parsiduoda puikus ken- 

džiiĮ ir cifani storas, vieta 
išdirbta. Parsiduoda dūlei 
išvažiavimo kitan miestan.

Puikus mūrinis namas,

rius ant ant kožnų lubų. Lo- 
t*-s 25 100, randa $700, par
siduoda 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 del 
26 familijų po 4 kambarius 
ant floro, lotas 50X100, ran-

duoda už $2200.

B. ZINIS, 
131 Grand st. 
Brooklyn, N. Y.

JOKŪBAS

Patžle- 
vingus pri
imam ko- 
nogražiau- 
siai ir vi

sados

KANCIERIUS

rodą.

TEISINGIAUSIA UŽEIGA
253 WYTHE AVE., kamp. North 1st 

BROOKLYN. N. Y.
Telephone Green point 5311.

I BL Hensas
K CAFE IR POOL ROOM 
! linksmai laiką praleist.

Tai yra geriausia vięt*

K. HENSAS
69 Gold St., 

BROOKLYN, N. Y
Telephone Main 7529.

Buk Muzikantas arba Giedorius 
tai visiems patiksi. Išsimokini
mas ’’Notų” (gaidų) ant visokių 
įstrumentų lietuviškoj kalboj 8 
lekcijos be mokytojo kuris yma 
50c. už 1. lekciją. Visokių notų 
Knyga $1.50 parduodu už 1.00 
adrksuokiti. G. A. BARONAS, 
p. o. g. o. McKees Rocks. Pa.

Telephone 695 Greenpoint.

Daktaras J. MISEV1ČE
Specialistas širdies ir 

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

270 BERRY STREET 
BROOKLYN,

Jei. 885 Greenpoint.

mo- 
eulyg

pri-

VfSADOS PILNAI BUSI UŽ
GANĖDINTAS, JEIGU PIRKSI

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

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

Jonas MATHUS
G ERIA USIAS DIDŽIA CSI AS 

IR ŠVARIAUSIAS SA LIŪ
NAS VISAM SO. 

BOSTONE.
mai ir užkandžiai. Patarnavi
mas prielankus. Atsilankykite, 
o persitikrinsite.

JONAS MATHUS
(Lietuvis Savininkas)

342—344 W. Broadway 
So. Boston, Mau.

(Dešimts žingsnių nuo Lietuvių 
Labdarystės Draugijos namo).

BROOKLYN, N. Y.

ei. 297 Greenpoint.

JOHN KULBOK

M«V FURNITURECO
687COO3X^VJE- 'A®Avk.

Con. JIH SY. ... P■ Nt AR HIM JT.

.. BROOKLYN, N. Y.

Brooklyn^ ir apielinkes 
Lietuviams.

Lietuviškas K c n t ra k torius.
Padarome visokį darbą prie naujų 

namų statymo ir senų pataisymo. Iš- 
j plastavojam, iscementuojam ir 1.1. E- 
sant reikalui, kreipkitės pas:

P. GRĄŽYS
522 Lorimer St.,

Didelis kotelis, gera vieta 
elevingiems, kambariai į- 
yti pagal naują madą, ir 

būsit užganėdinti.
IIN KULBOK Locninink
Wythe Ave., Cor. So. 1st

PUIKIAUSIA IR DIDŽIAUSIA

FOTOGRAFIJŲ GALERI
JA BROOKLYNE.

Paveikslus įvairių rūšių atliekoms 
tikrai artistiškai pagal naujausią ma
dą. Patarnavimas mandagus, kainos 
prieinamos. Galerija randasi visiem* 
parankioj vietoj—tarpe No. lt h ir 
5th gatvių.

MOTIEJUS KICHAS
Tikras lietuvis Fotografistas

227 BEDFORD AVE., BROOKLYN 
Telephone 2360 Greenpoint.

Užeikit ir persitikrinkite
442 Grand St.,

BROOKLYN, N.
Telephone Stagg 3531.

rę o.

P - 
P

4^
(/)

MK* '

c X ■ 7Q
K} tr* *

Pirmas Lietuviškas

RESTAURANTAS
Macys & Marcin Furniture Co

period

jit 
įLiMLii.

V/

Alintas kostiim'erių ii visų 
išmokėdami 

pasi-
kraštų ir tautų, 
$1.00 ar $2.00 į savaitę, 
lieka tikrais savininkais 
riaasių daiktų.

)a'i&
s

3UITE I * * ; š
ų

i 5
 i 1 1 

d

I againina geriausius lietuviškus
Igius. Pietus galima . auti )>o 15c 

20c ir 25c.
Kodžl Bie- 

oklyniečial ne
gali turėt, kaa 
jieuiN patink* 
ir reikalinga.

Jflaų tarpe 
Tiesintšli to
li* krantnvl

triūsą, kad ii 
iitoe jetaigoa

Kinti ne šim-

viMkią klest.

198-200 Grand St
Tarp® Driggs ir Bedford Av®n»«*. Brookly®, N. Y.

Telephone 2871 Greeapelnt

2 HOPE ST.. Cor. Roebling 
BROOKLYN. N. Y.

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

K. LIUTKŲ.
Apie gerumą tavoro ir tei

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

K. LIUTKUS
31 GRAND ST., 
Brooklyn, N. Y.
(arti Berry St.)

L SUČĖDYK PINIGUS
7 IR SKAUSMĄ.

RJ*uriaw*l&* tuumu dantų 
»ust*bdoma* antayk. IŠTRAU
KIMAS dantie* atliekamas b« 
mažiausio akausmo. Artistiš
kas “bridge” ir “plat®” darbas 
atliekamas mano modemiška
me ofise už prieinamą kainą.

DR. J. LIEBERMAN
DENTISTAS

408—110 So. 2nd SU 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 8020.
Kalbame Lietuviškai, Lenkiškai 
Ir Rusiškai.

AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ?

GARSAS GERIAUSIA KEPTUVE

Kepa geriausių duonų iš 
Čysty ruginiy miltų.

riausius keiksus 
joms ir kitokiems poki- 
liams *******

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

F. MASIULEV1ČIUS ir SUNAI, Savininkai.
209 BEDFORD AVE. (Tel. 2876 Greenpoint) BROOKLYN, «. y.

I




