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Lašiniai — Berlyne
300 nuošimčių, Maskvoj

i

j Karpatų kainų, į kul iuos su- 
j kariuomenė. 

Labai svarbią vietą pasisekė

Berlyne
27 nuošimčių. Maskvoj 
;> i.

‘EKATERINA H 
Displacement. 
23,000 Tona

linus iškastos tranšėjos, pri- joje). Tuokart vokiečiai ga-1 
eina varyta daugybe kareivių ir“*

lės sąjungos įstatai Tai

w

Rusijos karės didlaiviai, “dreadnoughtai”,

mušiu i ir vokiečiai 
nelaisvėn visus tuos 
ninkus.

Dabar tie vargšai
tijoj šluoja gatves, vežioja 
pieną, valo arklydes ir tt.

mažų susirė- Nelabai smagus užsiėmimas,

...
-

- -u kiek vėliau paskirto lai-
' 'gino užpulti kaikurias ru-T?' Rei.kii-‘ kaį šau’ 

O- !sn fronto dalis nuo .Dvins-' r'am^is nebūtų da forma-
ko iki Aginskio griovio, kad,,ial ar,nl-",n Pakaitytas.

. rusai negalėtų iš čia imti' 
ae_' kariuomenės 
or.4 i front ui. Rvgos fr< 
dili' , .

B, v ■.':■

? i 
..''-Į

Tegul kiekvienas musų

skaitytojas būna agentu so- 

cialistiškos spaudos.
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BROOKLYN, N. Y. 26 RUGSĖJO (SEPT.,) 1916 M VI METAS.

Chicago'] bankrutijo Vilniaus socialde-!
50 privatiškų mokratai katorgon Rumunai

bankų. VILNIAUS SOCIALDE- I 
MOKRATŲ TEISMAS. 1 
Rusų valdžia neteko Vii- 1 

niaus, bet užtad ji drūčiai 
laiko savo naguose Vilniaus

Pastaruoju laiku Chica- 
goje pradėjo bankrutyti vie
na po kitai taip vadinamos 
privatinės bankos. Pastaruo- Socialdemokratų (Bundo) 
ju laiku į penkias dienas ’organizaciją. Apleisdama 
subankrutijo 3 bankos- Jų Vilnių, valdžia nusigabeno 
dėjėjais buvo daugiausiai Dvinskan 26 socialdemokra- 
Rusijos ir Galicijos išeiviąi. tus. 
Prokuratūra tvirtina, kad. Neseniai Dvinske 
greitu laiku bankrutys i" 
daugiau. Miesto taryba nori 
išleisti į statymą, kad visos 
privatinės bankos butų kon
troliuojamos valdžios.

Kuomet rumunai įsiveržė valdiškos įstaigos 
į Vengriją ir jiems ten pra- revoliucijonierių, išrinktas I 
•dėjo sekties — ant jų užpa- [laikinis 
kalio, iš pietų pusės, užpuolė'mui šalies.

kml | Neseniai D v inske įvyko
ir tų draugų teismas. Du drau

gai nuteisti katorgon, pen
ki—keturiems metams, 3 į 
tvirtovę, vieną Sibiran iš
trėmimam Kiti išteisinti.

Ir tokia žiauri bausmė 
vien tik už prigulėjimą prie 
socialdemokratų partijos, 
kurios visas blogumas tame, 

caroIkad ji non nuversti 
valdžią

PRANCŪZAI LAUŽO 
GALVĄ.

Prancūzai laužo galvą, 
kokiuo budu padauginti sa
vo žmonių skaičių. Visų- 
svarbiausia, kad padauginus 
gimstačių skaitlių. Labiau-
šia tuo klausimu rūpinasi ;NE KLESŲ KOVA 
Paryžius, priėmęs Lemar- 
šano sumanymą, kokiuo bu
du padauginti priaugančių 
skaitlinę. Sulyg šito suma- ‘ 
nymo, darbininkui ar vai-' 
dininkui, jeigu gimsta tre- j 
čias sūnūs, —tėvas gauna „ 
už kiekyieną sūnų po 
frankus. Už ketvirtąjį 
nų tėvas kasmčnuo 
po 125 f r., už 5 — 
fr-, už 6 — po 175 fr., už 7 i 
— po 200 f r. ir taip toliau! 
už kiekvieną sūnų vis po 25 
fr. daugiau. Tokiuo budu 
tėvas, turis 10 vaiku i metusi . . .....
gausiąs 1626 f r. (apie 500 ( ai )inin^U
rb.)

BET
ARTYMO MEILĖ.

Lenkų laikraščiai prane
ša smulkmenų apie iškilmin
gi? posėdį Varšuvos miesto 
durnos, kuriame sakė pra
kalbas \ aršavos miesto pre
zidentas, kunigaikštis Liu- 
bomirski, prezidentas mies- 

,to dūmos prof. Dr. Bru- 
^aUir\ dzinski, ir pulkininkas Wl. 
I)0 ° iSykorski, varde legionų.

Pabaigus tiems ponams 
šnekas, tribūną užėmė so
cialistų atstovai Ciczewski 

iii Kronenherg. Jie pasisakė 
klesos 

ant klesų

užimtos karės baisenybes” !*’
_ -C7 _______  I Talkininkai boikotuoja lindo austrų 

komitetas valdy- dabartinę Graikijos minis- 
Tas komitetas teriją :

vokiečiai, bulgarai ir turkai,‘išleido manifestą, kad Grai- pirmininku. Mat, ministeri- tos miestelį, Kur sueina ; (zecerių irki.) profesijona- 
Rumunijos kijos karalius Konstantinas joj randasi keliatas ypatų, plentai į Kolomiją ir čer-
'............. V ” novičius, taipogi vieškeliai į' pus pirmalaike karo užtvir-

Snatinį. Tokiuo budu austre įtinta profesionalė draugija, 
kariuomene tapo prispaus- panašius įstatus užtvirtinti 
ta prie Karpatų kalnų ir padavė ir kitų amatų dar- 

i vargiai tegali susinešt) savo bininkai: odžiai, siuvėjai,

PETRAPILY.!.
Profesionalės sąjungos.
Galop užtvirtinta Petrapi- 

sykiu su ministerių i ūsams ingaut užėmus Kut-']j0 spaustuvių darbininkų
T1.T..4. ™:„^4-„i: kur ------------- ........................................................................................... ‘ . ..

įsiverždami į
provinciją Dobrudžą.
na i s,
dėjo smarkiausios
Vokiečiai ir bulgarai
pirmyn, stumdami rumunus Solonikuose, kurie esą su-'jos gyventojai prisidėtų „ . ................... .TM
ir rusus linkui Bucharesto. organizuoti buvusio minis- j prie revoliucijinio judėjimo tarpe, ypatingai jos pieti- jniedžio apdirbėjai ir kitoki.

terių pirmininko Venezelos. ir gintų “tautos reikalus.” “ *’ ‘ ’
Solonikuose I Eina gandas, kad Afinuo-'

• 1 O I 1 i 1»/X* <1 z\ I r Tzi .-i I <

esąs prašalintas nuo sosto.'kurios kovoja už neutralite
to j provincijoj, prasi- Sakoma, kad Krito revoliu- tą.

kovos- cijinis komitetas esąs susi
ėjo jungęs su revoliucijonferiais sišaukimą, kad visi Grai

nioji dalis su šiaurine, kuri _________
dar vis turiasi ties vidurio j Svarbiausias Komitetas, 

paliūosuojantis nuo stojimo
're, pakelėje į Lvova, kol vo- kariuomenėn, karo - prarno- 
kieeiai prieis prie kokio nors,.cs komitetui pi,įneša, kad 
galo ties Vcrdenu (Franci-1'.'1 ta™utojus jis galjk pa- 

- • - ■ iliuosuoti nuo šaukimo ka- 
kariuomenės !>i»oinenėn ir tada, jei pra- 

i ' • . 4 i • *4 . i • 4 ai 4 onafvne nvJiwVH symas tuo reikalu paduotasbuk buvęs ministe-i privežta 'pulenuotų. Mato- pasiųsti austius gelbėti. vėlinu nekirto lai-
kad ru- rių pirmininkas Venezelos, .mai, karalius bijo sukilėlių.puo tarpu gi vokiečiai 

jau

Pradėta sakyt, kad jau ir I 
pačiam Bucharestui, Ru-lKap žinoma, 
munijos sostamiesčiui gręsia rugpjūčio mėnesį susiorga- se susektas suokalbis 
pavojus. 
stumti per kokią 80 
stų. Tuomet jie pradėjo)mą griebtis 
traukti Dobrudžon-daugiau i ginti Macedoniją nuo bul- 
kariumenės, kad kokiu nors garų užplūdimo, 
budu sustabdžius vokiečius 
ir bulgarus. Kelis sykius bu-'gandas, 
vo jau pranešta, 
munai su rusais 
sulaikę teutonus. 

Bet štai, 23 d.
vėl pranešama iš Berlyno:

“Bulgarai, turkai ir ’ 
kiečiai vadovaujant feld- kilti.
maršalui von,Mackensen, Kada reporteriai užklausė 
atstume Dobrudžoje rusus ( Venezelos, ką jis mano apiu 
ir rumunus, kurie bėga be- revoliuciją, tai atsakė labai

ant Galicijos fronto Matyt vo-' 
Rumunai buvo at- nizavo revoliucijonierių ko-' Venezelos gyvasties. Dabar kiečiai liepė laikyties cent- 

vior-(initetas ir išleido atsišauki- jo draugai ir šalininkai pa-' 
’ ’ ; už ginklo ir statė sargybą.

esą kurio tėvynė ir yra Kriti 
Isala, būsiąs revoliucijonie- 

rugsėjo rių vadu, kad praplatinus 
h evoliucijini judėjimą ir į 

vo-^ privertus visą Graikiją su

smnuse rumunus koiitraat- va]au laukti, ką valdžia Ju
okomis, apsiausdami jų spe-^.y^ su karės klausimu. Jau 
kas iš dviejų pusių-

'Mūšiai įvyko 
stanza, kur 
jasi didžiausios 
rusų pajiegos.
GRAIKIJOJ REVOLIU-

koncentruo- 
runiunu ir <

čių demons!racijos nesiliau
na. Kiek smarkesni vokiečių 
veikimą galima patčmyt nuo 
Molodečno iki Baranovičų, 
kur vokiečiai kelis syk mė
gino brukties pirmyn

GANDAS APIE KAREI
VI U SUKILIMUS.

Iš Berlyno praneša, būk 
LžkauUazy rusų armijoj e 
s:1, sukilimai. Kareiviai ke 

gan'lią maistus iš priežasties

kovos pagrindo.
Tas, matomai, nelabai pa-

■ tiko prezidentui B rudžius- i 
ikiui, kuris pabrieždamas pa-j
! . i. - . u  l r i. _ 4............................. '

LONDONO VYSKUPO
PAMOKSLAS.

Londono vyskupas v*«i > - « 4-i • r * ■ i-.j .. . • • i r- •' i silke: ne tik socialistų par-didelis karininkas. Jisai v-i,.- . . • • i •i r i-ii Itijos, bet ir visos Kitos vi- ra kapelionu kares lauke. < J _ . .xT • • i r i suomenes grupes rūpinsis i Neseniai parvykęs Lundo-, .. , . ? J * *-i
__ t J Y . - reikalais darbo žmonių ,tik nan, vyskupas pasakė vie- i ’L -„v! . r i , tuomi skirtumu, kad mesnoj bažnyčioj pamokslą, , . _ .„-4 • • . J . . "(vaduosimos ne klesų kova,kuoastriausia uzsipuldamas , , •> »»
nnt .v.loictnvi.. S-Iv.. 1;‘'1 aftyillO meile.

Kaip-gi! Žinome mes tą 
u tymo meilę, tą veidmainiųmoksle jisai sakė, kad pa-1 

leistuvystė ypatingai smar-i 
kiai prasiplatinusi Londone Į 
tarpe kareivių. Naktį, veiki 
visuose parkuose pilna besi- Į y AžIAVO UŽIMTI GU-i 
myluojančių porelių. Palei-1 
stuvystės agentai užlaiko 
merginų dėl kareivių, kurie 
sugrįžta Londonan pasilsėti 
iš karės fronto.

LĖKĖ 100 MYLIŲ.
Francuzų orlaivininkas 

Baron padarė šimtą mylių 
savo orlaiviu, pasiekdamas 
Ludwigshafen ir mesdamas 
ten bombų.

praneša, kad ant Kriti sa-

'aš pirmiau sakiajeigu 
karalius neklausys žmonių 
balso, tuomet mes patys tu- žymiomis spėkomis. Apie O- ncdatekliaus maisto, 
rosime pasielgti taip, kaip ginskio griovį mūšiai apti- ! 
isrodys geriau. Kas bus to- lo. Abi pusi pasirinko pa
liaus, mes dabar negalime togesnes vietas abejais grio- 
nuspręsti ,tik turime .paša- vio kraštais. Bukovinoje 
l-yti, kad ilgiau taip gyven- mūsiškiai paėmę Černovi- 
li negalėsime; mes būdami eų miestą veržiasi toliau ir 

visos į neutraliais, kenčiame visas vietomis jau priėjo prie

Iš Londono praneša, būk 
Wilgelmsgafene tarpe vo
kiečių laivyno kareivių ir 
gyventoji! buvę didelės 
riaušės. Esą užmuštų ir su
žeistų- Priežastis riaušių ne- 
žinoma.4-

BRANGENYBĖ MAISTO 
'MASKVOJ IR BERLYNE, i

Rusai šaukia, kad Vokie
tijoj maisto unkšta, o vo
kiečiai tvirtina, būk pas 
juos esą užtektinai, bet ru
sai badauja Maskvoj iš- 
• imantis laikraštis “R.ussko- 
je Slovo” paduoda skaitli
nes, ant kiek nuošimčių 
maistas pakilo Maskvoj ir 
Berlyne. Pasirodo, kad vie- 

Inur ir kitur tos pačios “ma-

Ruginė duona Berlyne 
pakilo ant 42 nuošimčių, o 
Maskvoj ant 45.

Ruginiai miltai — Berly
ne ant 47 nuošimčių, Mas
kvoj ant 95.

Kvietiniai miltai - Berly
ne ant 1 1 nuošimčių, Mask
voj ant 59.

— Berlvnė

i

............ .......... ' ' ' ’ *•*•’*•<
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V okie-

bet ką tu darysi..-

Do- 
vokie- 
d i del i 

paima 
činau-

■i 
į 

■i

' - * .

Į. K

nuošimčių, .Maskvoj
188. C

Pienas — Berlyne' ant
nuošimčių, Maskvoj ant 70.

Mėsa — Berlyne ant
nuošimčių, Maskvoj

BERNATORIAUS VIETĄ, 1 
BET UŽĖMĖ GATVE- ;

SLAVIŲ. j
Kada Rumunija apskelbei 

Austrijai karę, tai rusų ka- ‘
iriumenė, eidama į Dobrud- 
jc, manė tuojaus pereiti per 

I Rumuniją ir užimti visą 
Bulgariją. Suprantama, užė
mus Bulgariją, reikalinga 
naskirti ir savo valdininkus. 
Tokiu būdu sykiu su savi
mi, vežėsi daugybę rusų 
činauninkų, kurie išanksto 
buvo paskirstyti gubernato
riais, pavietų viršininkai; 
ir tt. Bet štai palei 
brudje susiduria su

SERBŲ LAIMĖJIMAI.
Paryžius. — Vakarinėj 

Macedonijoj serbai sumušė 
bulgarus, žymiai pasistum- 
dami pirmyn Brodo paupiu 
ir užėmė Urbano apielinkėj
augštumas. Tuo tarpu tai-'Čių armija, įvyksta 
kininkai atmušė visas bul
garų atakas ir paleiFloriną 
iškasė ir apginklavo tranšė
jas.

Bulgarų oficialiai prane
šimai sako, kad Macedoni- j 
joj jokių permainų neįvyko ’ 
ir fronte esą 
mimų-

<5. "z

IN1PERATRIZA MARIA 
gi DISPLACEMENT 22,700TONS 
f i 12 ~!2 INCH GUNS T 
T :UN 4 TRIPLE GON TURRET? 
jį < 5 INCH GUNS IN SECONDARY
- A-r-rrov

Kiaušiniai — Berlyne ant
5 nuošimčių, Maskvoj ant 

93 ir tt.
Vidutiniai Berlyne pa

brango ant 137 nuošimčių, o 
Maskvoj ant 131 nuošimčio.

EXTRA.
22 d- s?pt. pasibaigė kim. 

Mockaus teismas Waterbu
ry. Tęsėsi tris dienas. Jury 
nesusitaike ir nuosprendžio 
neišnešė.

Teismas atidėtas ant 3 d. 
gruodžio. Vadinasi klerika- • 
lai nelaimėjo. ..

Sekančiam numery 
daugiau.

■

Oi
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Kitu amatu darbininkai v w

čia nieko nestokuoja,

I

t

i®

*■

KRIAUČIŲ AMATAS
PUOLA ŽEMYN.

Kad rašo
LAISVfi -- T*"**1^.

ratą, jisai pripažįsta, kad| Nenuostabu, kad prasidė-
i

- didžiausios naudos ir todėl, tais Šveicarijos pačta at- 
, .nešė šešis milionus frankų 

į Mes žinome, kad “N. Y. C.” nuostolių, t. y. apie dešimtą 
I^cde- t'cmia ir E- Debs ir dange- ruošimtį viso metinio biu- 

se_ lis kairiųjų socialistų. Bū- džeto.
A ’darni su tuo dienraščiu ,tu-‘ Tokiai mažai šaliai, kaip 

' “V y: 1....... j^.(Įamį pajsa j() pakraipos Šveicarija, šeši milionai•salinti geresni darbimnka. neibuts. 1 asai smarkusis ' , 4 •
- Jeigu jam pasiseka atrasti,rašytojas, gavęs vietos; J

vėse viešpatauja rojus, kad priežastį jį prašalinti? arba j ‘ Strahdneke ’, kad duoda tai;
* ‘ ’ f visi pats darbininkas neapsi-' duoda vėjo ir socialpatrio-

daug uždirba ir lengvai dir-ilentęs išeina, tada jau tasttams ir visiems tiems, kurie
La... Taip mano ir klaidin
gai supranta labai didele 
dalis žmonių, kurie neturė-

kriaučių darbą, kurie netu-

prastam jų gyvenimo ver- 
. pete. Kada nors gal ir buvo

čių, negu prie kitų amatų, 
bet ne šiandien.- šiandien

čias pas juos. Jeigu surokuo-

žesnė, negu paprastų darbi
ninku bile dirbtuvės. Ne
žiūrint į tai, vardas kriau- 

ir 
net 

prie 
tai

daugelis žmonių meta 
kitus amatus ir eina

Kriaučių amatas

prie jų metą-kjtą laiko pats 
pastebi, kaip baisiai save

Kriaušių amatas — tai 
ergelių ir nesusipratimų a- 
matas. Dabartiniam 1

mokinys užima

iminėtos metodos: Jie ima 
vienų arba kelias alkoholiu 
kų šeimynas ir, neatkreip- 

' -t • -v • • • w x <i •

Alkoholis ir
:KU seimynas ir> neaiKreip- 
darni atydos į visas išlauki
nes apystovas, daro išvadą, 

;kad alkoholio vartojimas y- 
ra priežasčia tų šeimynų 
sil])numo, kada tyrinėja al- 

literaturoj koholikų kūdikius, neima 
3 jei ne anks-, frankų nuostoliu, tai dide-. klausimas apie alkoholio pa- domon kitų apystovų, kaip 
, galėsim pa- 'lis smūgis.. Bet ji nemuši-p ojingą įtekmę ant girtuok- tik įsigimimą. Iš kitos puses 

kreipt jį atsakančion vagon.'gando ir nepertraukė pra-H>ų kūdikių ir visos žmoni- ima tą dalyką kiti tyrinėto* 
Kas kita butų, jeigu mes'dėto darbo, bet vare ji to-1 jos. Veik kožnoj brošiure- jai, pavyzdžiui Bunge. Jie 

'eitume tų šmeižtų ir nihili- bau, nepaisant į tai, kadJčj randam pasakojimus, ima ligotus ir protiškai sil-
[zmo keliu, kokiu eina di’gTjis kasdien didėjo ir reika-įkaip kenksmingą įtekmę da- pnus žmones ir tada jieško, 

patįs le vo didesnių išlaidų. ; ro alkoholis ant kūdikių tyrinėja ar tų žmonių tė- 
į Ant 1915 metų p

tai rašo• ■jo nuomone, yra remtinas,

Liabvių Socialistų 
racija turi “smarkų”

kita mokesties, bet niekados. deda, išvadindamas social-

tas jau ir Hillųuitą ir A. Ben- 
>š- jsoną. Kur pas tą drąsuolį 
lai-į baigiasi arogantija ir kur 

mingu ,bet tik laikinai. Ki-1 prasideda paprastas nacha- 
tc.s atėjęs, jeigu tik dirba Jiškumas čia jau negalima

mokinys

M i * ••• * 1 1 1 \7 Jt\ Vilti* JiX' / XX1 t iSavo straipsni jisai ‘pra- i,, .. , J, .k. .x.... kJ._ 1 Reibuts. 1 iiomet mes į
, -i 4.! save izoliuotume j rėksniurvinb.iiQ nntilr I <n vo’n i• i hn « c c *•

■būrį, su kuriuo nieks nesis- pačtos žinybai skirti 
kaito. ' | ‘ daugiau pinigu, kad

sant į tai, kad biudžetas ta
po žymiai padidintas, perei-

atskilti.

VI.
Alkoholis ir įsigimimas.
Žymia vieta iima dabar-
?S M‘

vai ir protėviai buvo blai- 
labiausia vininkai, ar vartojo alkoho-

dvasiško išsivystymo.
tikrinimas bene
p a ge 1 bė j o išsiplatinti
žiūrai, kad draugijai ir vi-j Prisilaikydamas tos mė
sai žmonijai gresia nuo al-.todos, Bunge darodė, kad 
koholio didžiausis pavojus moters negalėjimas žindytiTARPE TAUTININKŲ.

P e • ycl sumanymo leisti aien- įais metais irgi pačta atnešė ji* kad išvengimui to reika- kūdikių skaitomas išsigimi- 
Mums l)raneša iŠ pa- du ir viena ketvirtdalį milio- jlinga įstatymų keliu panai-'nu, kurio priežasčia esąs tė- 

Ikinti svaiginančius geri- \ų alkoholizmas.
mus.

Tokie įžymus vyrai, kai]) v-jgijoj 50 iki 60 procentų iš 
Runge, Forelis, Gruberis,1 visų idiotiškų kūdikių te- 
Legres, Laitinenas, Lidz- vų esą alkoholikai. Tas 
troemsa paskelbė, kad alko- pats tyrinėtojas nurodo,-jog 
holis daro kenksmingą į- nuo 1825 iki 1835 metų No»r- 
tekmę ant žmonių veislės, vegijoj girtuoklybė dėl įvai* 
Jie jaučiasi pakviesti pakol- rių priežasčių smarkiai pa
ti savo perspėjimo balsą ir sklidino ir tuo pačiu laiku 
nurodyti į tą pavojų, kuris idiotų skaičius pasidaugino 
gresia ypač germanų tau- T-nt 150 procentų.
tai. Todėl labai svarbu yra| Kiti vėl statistikomis da- 
panagrinėti, kokias metodas' lodinėja, jog iš apsivaisini- 
vartodami tie modernos'njų tame laike, kada * žmo- 
blaivybės brošiūrų rašytojai rėš daugiau išsigeria, dau- 
Ir moksliški autoritetai da-'giausia gema idiotų ir epi- 
eina prie tokių išvedimų.

Dažnai būna minimas De-

n Aiiijvii.nvi.il u meniniu iiKeiuių saiiimų. vrigniaus 
daryti šiokių tokių užmeti- Į sumanymas apie dienraščio! 
nių dėlei jų pažiūrų į dabar-'leidimą, kurio centre.stovėjo 
tini krizj Tarptautinėje, tai’p, Chmieliauskas, jau nu- 

t, kad sujpuęiė. Matomai, neatsirado 
paten tuo- spėkų ir išteklių. Tačiaus ’ 
jais”, jie šnekos apįe dienraščio stei-

nieko bendro neturi Mesjgimą vistfk nepasibaigia. .'.f'y’.'i'fL' “;|\i’i’,pT’i?iunt'i'ni;1

dar visi atsimenam, kaip;thicag0e jau įvyko bent atv"utcs' lalp8‘ lssiuntlnt-
įc.uko ant Hillquito patriotų >gep susirinkimai. Svarstyta 
spauda, kuomet jisai vieton'apįe tai, kad išleidus dien- 
tcbalsio “America first” pa-!ragtį, būtų galima pakasa-

- skelbė socialistų obalsį “hu- vott “Lietuvą” i 
inanity first” (Tai buvo Al- fca” L
banų konvencijoj), A. Ben- fjaUg “baderio . ______ ..
šono kova su preparedness'sos tautininkų spėkos susi- 
priežastispsa^n^n^ais, J° neišsemiami koncentruotų aplink dienra- 

• . taii^'^^b argumentų resur- gtį'.
laike/užėmimas vyrų vietų

gos ir beveik kuone kiek-

nebūtų, tai darbininkų mo
kestis kiltų, bet dabar puo
la. Dabar daugelis žmonių 
cirba pigiau negu po gene- 
rališkas streikui 1913 m , 
nežiūrint i tai, kad pastara
jame mete visi darbininkai 
gavo pakelti po $2.00 dau
giau ant savaitės. Kada vi
sos gyvenimo reikmenįs 
brangsta? darbininkų užmo

nupuolimo mokesties

socialpatriotais,

eina
10

lietuvišku dirbtuvių gyvuo
jančių B rook lyne pusė iš jų 
neišdirba viso laiko. Žėd-

iems dirbti,

no frankų nuostolių.
1915 metais Berne specia-

\u alkoholizmas.
Dahlaš rurodo, -kad Nor-

i-čjo nelaisviams j Frahci-

ir

ta daugybė siuntinių.
Jeigu mes turime kokius 

nors susinėsimus su nelais- 
viais, tai tik padėkavojant 
Šveicarijai, kad ji neatsisa- 

ir
ir “Katali

kai bu\o Al ka su kuriais leidėjai tuŲip() siuntinėti nelaisvams i
1 • luomet V1- relaisviu mums laiškus.

K

. sai prieš republikonų ir de-

amerikiečiuLiau ir labiau užima vyrų ; l ažinojimas 
vietas. To negalima uždrau-' 
sti, nes kiekvienas žmogus' ėjimas vartoti amerikoniš- 
turi teisę dirbti ir gyventi, j^‘:()S polemikos įrankius da
bot tas turi but taip" su-!r() M-tu() kandidatu į prezi- 
tvarkyta, kad mergina pa-1 Gontus, kuriuo musų partija 

p'lnai gali pasitenkint. Jeigu 
mes ir turinio jam ką užme-

daranti vyro darbą,

prie
“Kataliko” vėlei prdaėjo

1 j dirbti p.l Brandukas, kuris 
pastaruoju laiku, išvien su 
p., Maliausku, redagavo gat
vini .vulgariškiausios rūšies

L f 4.

(iienrašti “Dranga.”

AUKOS SOCIALISTŲ 
PARTIJAI.

\morican Socialist’e”

Panašios ir pagal tokių 
metodu surinktos žinios už-

ginama dvi šeimynų gru])ės,' pj](j() veik visą blaivininkų 
kurios gyvena vienodose a- literatūra ir atsiranda net

T T • — *

kurios gyvena vienodose

tomis žino mis tikrina, kad 
vartojimas alkoholio padaro 
blogą Įtekmę ant sėklos pro
te plazmato. Vienok kritiški 
ir visapusiai tyrinėtojai, ku-

i

“Inclosed please
Massachusetts valstijoj, 

ik:.ip mums rašo, tautininkai 
mandagiu būdu. ‘•StrahdneT;1V0 .Sa"<b!Ps suvažiavimo 
ko” rašytojas, priskirdamasI"°!’s..k'’lt,kav!! K,?n,esi’ 
prie socialpatriotų ir Hill- 1 et«l ,1,enos ' '’e1'

ia' tJreuČ būt (>uiU ir Ok stipri- 
' \ lin- na l)0Zlcl.las ir stato/|kai- 

...  ’ iriąją partijos dalį į komišką

Kriaučiai apie puolimą' 
savo amato turi rinitai pa
galvoti ir jieškoti budus, 
l.ad tam butų užkirstas 1 
lias. Pirmiausia 
a iprubežinota mokestis liū

tas tęsiasi diena po dienai, ]<ui mokinių, nežiūrint kokį I 
me-- darbą jie nedirbtų, kad iš- 

mazai dirbę tam tikrą laiką turi 
gauti'tiek ir tiek. Antra,'. ..... .
Idarbininkao padarantis tiekį 'Jetonus išvadina Amerp 
'darbo ,turi gauti tiek pat'“!" Socialist — _ "bauski 
mokesties, kaip ir senas dar-■ '">.|a\ lenij vadinasi,

jbininkas. Trecia, kad visokiilsva(1"la Pas^irlakų rinki- 
•antrarankiai butų sutvarky- 

, ,ti ir kad jų ateityj neatsira-
i. neišvengiama Įstų nei vienoj dirbtuvėj

kitas “užsitraukia” ir vela 
visa dirbtuvė turi stoti, da

mėnesis po menesiui, 
tas po metui. Labai

' vengt i tokiu nuotikių.

treikai, kaip pas kriaučius

i; dar kartais, buna 2-3 bė- 
!. yje metų laiko.

Tainkiai atsikartojantis 
streikai ir krizini labai kei 
čia sastata darbininku. Dau
gelis jų apleidžia tą amatą 
ir eina kitur. Kada praside-

stoka darbininkų, tada prisi-

M

1-Yiluose eina išvien $u kle
rikalais. Pašelpinės draugi
jos ,kur tautininku didžiu
ma, jau dalyvauja bažnyčių

Šveicarijos pačta
■ Europinėj karėj

70) to th
Campaign Fund. Thes( 

dimes are colected by rea
ders of. “Laisvė” (Liber 
ty), a Lithuanian semi 
weekly,” writes Com 
Tade Leo Prtiseika, 
editor. This makes :

of $71.80 contributed
the Lithuanians c______ (___

towards the Milion Dimeiklis.
Fund. They are certainly'mirė 9 m. senumo smagenų 
doing their share. džiova, antras numirė džio-

Pru-'sideda iš 10 girtuokliui šei
mynų, antroji — iš 10 blai- 

find i vininkų šeimynų. Iš ])irmos 
($7.- grupės kūdikių 75 mirė iš 

Milion Dime 'mažens, 7 buvo idiotai, 5 
epileptikai (nuomaru ser
ganti), 10 sirgo kitomis li- u juso to klausimo moksliš- 
gnnns. ;kam ir sistematiškam išty-

Panašų pavyzdį paduoda rinėjimui, nesutinka su aug- 
ir Lidztroema.s,. Jis atpasa- ščiau nurodytoms tyrinėji- 
koja štai ką: “Tūlas visai mų metodoms, nei su jų pa- 
itvirtas ir sveikas žmogus duodamais rezultatais.

by piumirū sulaukęs 6(5 m. am-1 Veik juokingas yra Lidz- 
eomrades.žiaus, nors jis buvo girtuo- troemo paduodamas pavyz- 

. Iš jo kūdikių vienas

Na, tai ligišiol musų skai- va 46 m. senumo ’Viena jo 
tytojai suaukavo partij 
rinkinių agitacijai $74.80. jų vienas mirė

Veik juokingas yra Lidz-

tvirta, kad darbas nebūtų 
tesamas namo. Jeigu iš bile 
dirbtuvės del tam tikrų ži • 
romų priežasčių ir būtų ne
samas, bet jis turi būt ap-

kad “American Socialist’e”
s europines 
šiam laikui

dis. Mat, jis surado, kad 
vieno girtuoklio, kuris pats 
gyvenęs iki žilai senatvei, 
du kūdikiai ir kūdikių kū
dikiu mirė nuo džiovos. Čia 
jau nėra j ('kis moksliškas 
darodymas ir negali nei

Naujų aukų gauta: džiova. Pats girtuoklis gyve- x jeno pertikrinti toks pa-
J. NJasiulevičius iš Brook-į no ir jautėsi sveikas iki pat vyzdis,..būk tėvo įsigėrimas

lyn, N. Y. 25c. Iš Lowell, i senatvei. Bet jo kūdikiai i r atsiliepia ant kūdikių iki 
Mass, gavom $1.80 Aukavo kūdikių kūdikiai turėjo mi-|tve^aį gentkartei. Toj pa- 
I.SS, 203 kuopos draugai: V kentėti.”’ £ioj Švedijoj yra daug blai-

kta sūkurį, tuomet susi- į f Liladė 50 c., A Ulčickas 
■ v ‘2'e., R Čiuliadė 20c., K Bru J

sakomai apsisunkintų. ~ zgiutė — 15 c. ir J Blažonis, ;ma išsigimimo priežasčia. fernos proletarijato ligos. 
Kad suprasti Šveicarijos ■ Kllz,bal'skis> Blažiunienė,’T;i išvedimą blaivininkai i iki tokiu perdėjimų . L 

pačtos nuopelnus, pirmiau- 'ribd-dunis, Gerbulevičius, daugiausia remia ant \\ ei- nepamatuotu tvirtinimų da- 
p;uku-vti.'SNeturime padėti'J |ka.“Al"- Soc-’.’’ h.et.norint ji'siai reikia pažvelgti j ats- jBcndoravičius, Mažeitis po so patyrimų. 'cina daugelis mokslininkų,
...i: z*.: .zxz. ....................z. 4... Irefoymuori visų pirmiausia-kaitas. Pasirodo, kad tik per

reikia prašalinti tokius pa- balandį mėnesį š. m. kas 
tarėjus, kai})’ drg. Reibuts. c]ien Šveicarijos pačta siun- 
Tokie rašytojai, viską su- tė nelaisviams po . . - —

51 J Seilius, 20 c., A J Bam-į kūdikius
'šauckas, F Yenčaitis, F.’dutiniškai vartojančių ai- klas. kad žinoma ypata nė- 
Strimaitis, P. Lileikis po lOJvoholį Jo tyrinėjimų rezul-'ra psichiškai normalė. Im

tai patalpinti XII blaivinin Į(]ainį atydon alkoholizmą, r-.- .......................... ( j
• nenormališkumo 

f ; tuos, kurie išgeria dau- ą režasčia, kuomet ištikrųjų 
pinigines ’Grūstas, J Vosylius, C. Ben- giau, kai]) vieną stiklą a- las yra tik to nenormališku- 

tavičius, A. Oniunas, Y. Sa- lauš per dieną. Jis randa, ni() pasekme, *arba ženklas, 
baliauskas, J. Spūdis, J Gu-, kad blaivių tėvų kūdikiai r.avyzdžiui) pirmiau mine- 

, ((iaug sveikesni n tvntesm, (am Deme išvedime kas link 
j ir 

pastarųjų blaivių, pats Deme nuro-
sveikes!ii’G0> kad girtuokliui tėvui 

girtuoklių tėvų kūdikius, buvo keli silpnapročiai bro- 
H. Bergas savo alkoholo- ]iak kurie nebuvo girtuok- 

gijos kurse duoda tokį nuo- paj £įa aiškiausiai matosi, 
sprendi: “Alkoholiu užsi- jOg tai dalykas eina apie 
suodinusi šeimyna išmiršta (ivasiskai subnormalę šei- 

,___ trečioj gentkartėj- Kas myn^ kurios vienas narys
| Išviso šiame N-ry $6.50. j^ar gyvintai ti^ # yra'atsidavęs girtuoklybei. Tai 

ka(į‘ Juos nesiunčiam dar į parti- j protiškai silpni arba idio- nėra išsigimimo priežastis, 
sun- jes ofisą. Per maža suma, tai-” į bet greičiausia to išsigimi-

Dėbso, Le Seure’o, L. LorėsJdelę rolę lošia 
J. Spargo ir kitų. Jeigu'su nelaisviais.
Strahdnekui netinka laik- riin būtu ima i

susi neši me

L.tUUUk’j v I A O 1.(4 1 1 MU v CA>/ v v • . i •

mokamas, kaip ir dirbtuve-,1 <?sCl° sl|tval kymas, stiaips- 1 ....
je ir dirbanti ta darba žmo- nllį Kl|grl.ll’aV'įias įnešimai su nelaisvais neap-Hoc
nes turi prigulėti į uniją. |ant8alv,al: tai •" 
Turėdami organizaciją, tai?,nu P1 incll">

mokinių. Ką kriaučiai per 1 
streikus ir kovą išlaimi, į-.salį šiuos klausimus, bet tu- 
gauna, tą pastarieji nupul-;rime pravyti juos į gyveni- 
do. Bosams mokiniai tai mą. Dabar, kada geri lai- 
rugiapjutė, bet dėl darbiniu-T ;.i, jeigu mes nesirūpinsi- 
kų pražūtis. Bosai prisimo- n e savo žmonėmis, jeigu 
kinę tokių mokinių vis tiek'mes duosime tyčioties iš 

musu darbininku teisiu, tai 
kas bus kada ateis blogi 
laikai? Prie pirmutinio su
sirinkimo visų lokalų, 
klausimai turėtu būt 
gvildenti ir pravesti i gyve
nimą, v

nes

sio-
Mo-

leidžia, kaip ir su geriau
siais darbininkais, kuriems 
turi daugiau mokėti, 
jie turi savo paskirtą mo
kestį iškovoję, kad ne 
kiu, tai kitokiu, būdu.
kiniai tai įrankis plakimo ir 
ėdimo kitų geresnių darbi
ninkų. Apimti baimės ir bū
dami su neišdirbta spėka, 
ir energija, dirba kiek jų 
spėkos daleidžia, kad tik ne- 
patrotyjus malonės pas “sa
vo” bosą. Dirbdami už ma
žesnę užmokestį ir padary
dami daugiau, kartais, dar
bo už tuos, kurie daugiau 
gauna .mokėti, jie suteikia 
tokiu budu į boso rankas bi
zūną, kad su juom plaktų 
kitus darbininkus. Bosai pa
skui tik ir jieško “kabliukų” 
prie tų geresnių darbininkų,

20 rugsėjo, 1916 m.
Brooklyn, N. Y.

Tokie rašytojai, viską r” 
painiodami, moka tik košės 
išvirti.

Savo straipsny jisai duo
da vėjo ir “N. Y. Call”, ir 
“Milvv. Leader’iui” ir “Pear- 

šie;sons’s Magazinui”. Jeigu tie 
'visi leidiniai ir turi savo y- 
cių (o tos ydos- yra abelnos 
Amei’ikos žurnalizmo ydos), 
tai vistik jie yrą naudin
gais įrankiais musų idėjoms 
paskleisti. Ne šmeižti

Olandija turi 6.000.000 gy
ventojų ,o tiktai 7.000 auto
mobilių. Nedyvai, kad to
nais mirimų procentas daug 
mažesnis.

10 e.

Iš Minersville, Čiudinis vėl 
326.241 'prisiuntė $2.00. Aukavo:

siuntinį, sveriantį iki vieno I 
kilogramo (apie du ir pusę( 
svaro) ir 62.658 siuntinius ( 
sveriančius iki penkių kilo-

c.

č'oj Švedijoj yra daug blai- 
Menkas apsvaigimas ap- vininkų, kurių daugelis kit

s’vaisinimo momente stato- (Tikiu miršta nuo tos mo-

ir

'cina daugelis mokslininkų,
Plačius tyrinėjimus kūdi- j^gu neima domon anglų 

kių sveikatos pirmuose mė- mokslininko 
nešinose darė Laitinenas,' (>vįo fakto, 
nulygindamas blaivininku P‘V1< vnnč

Pearsono daro- 
kad alkoholiz- 
augštesniame

Viso 60 c. tai patalpinti XII blaivinin ’darni atydon i.“ ‘ “
Per J Kancerių surinkta j kų kongreso protokole. Lai- į1C mokslininkai skaito 

__  _ ±____ z - J Slapick, M. Mieldažis, tinenas skaito girtuokliais psichiško 
part to, kasdien buvo siun-|K Neverauckas, J Banis, V. n 
čiama po 7.984__________ I

!blankas (Money Order). tavičius, A. Oniunas, Y. 8a- 
| Tiek vidutiniškai persiu- 1 
sta balandžio mėnesį. Da-,deliauskas, St. Bagučinskas,,

i juos bar, galima sakyti, siuntinių 1‘ Levanavičius, J A. Pockis negu vidutiniškai vartojam , io šeimynų girtuoklių 
turime mes, ne niekinti, bet žymiai padidėjo, nes ir tuo- visi po |0 c. Viso $1.40. Kar < ių alkoholi, očiu alkoholi, o4 *

kritikuoti ir taisyti. nelais- tu susidaro $2.00.

tokio draugo Reibueio su 
pasielgimu čiagimio kairio
jo socialisto draugo Le Se
ller. , Draugą 
veikiausia, jau ir “ 
reeks” nepriskaitys

met susinėsimai su 
viais kas dien kilo.

Berne, kur specialiai sor-’gevičienė po 5 0c., K. Valam’ 
t.iruojama belaisviam laiškai (čienė, 30c. Irena Sagevičiutė 
ir siuntiniai, dirba virš šim-;25 c., V. Sagevičiukas 25 c.,i

Le Sene r, to ekstra činovninkų ir jiem; M. Vaičiuliutė 20 c- Viso la-
Strahd- gelbsti sumobilizuota mill- įbo $2.00. i

prie ei ja.
Reikia atsiminti

Kaip išsirodo, tai tauti-(
rinkas Martus virsta “dide- (socialpatriotų. šiomis die- 
liu” kalbėtojum. Kiek pini-momis mes skaitėme “N. Y.’Šveicarijos pačta už tą sun- jes ofisą. Per maža suma, 
gų nesurenka prakalbose,’Call” laišką, kurio autorium ^kų ir labai naudingą darbą Į Aukaukit, draugai, nors 
tiek prisikolektuoja, . ” J"“ T v:, r .!. , i
ščiodamas per biznierius-

u

Visi augščiau minėti ty- mo ženklas, kuris pas kitus 
vaik- yra drg. Le Seuer. Prisiųz-* negauna jokio atlyginimo—po dešimtuką, kurie neauka- rinėtojai priena prie savo šeimynos narius pasirodo 

1 Ll XT ir 1 _ 11* . _  11. 1 A- _ t w • v 1.   • _•! _ •! 1 ••  1 • A *_______________

s

1

damas “N. Y. C.” prenume-kviską atlieka veltu. vote! išvedimų prisilaikydami jau.kitose formose

$
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Grikštai per kelis metus 16- (laimingais
> | — - .jgįfr t še rolę? O kur dar visokį atkeliauja]

MARGOS
r ošiunas tik pykdamas

tautininkų Sandora!

t

’turi savo Last: tiškas popieras.
Vokiu hudu APLA. 7-tas

❖ ir nei!
Seimą*

. S 111

ko ir klaidų įvyko ir visko.kis? Niekuomet nieko pana-

Aš visai nenustebau. Juk su įvairiais santikiais (Irau-j 
Kovoj” viešpatauja amži- gijos reikaluose, kurie nėra

gu šioji karė.
svie-

vadi-
nasi!

BEPARTY-

Tėvynės” Redak. \ •

lions

kili
PROTOKOLAS

IR PRITARĖJAMS
(Pabaiga.)

- M

organizacini.
"an

Tik dau
giai;

nonva*
Manmusų

ini ų
A. Bulota.ima,

įsi daugdr lokii vni-iGdraugija eina< *»MUSU
i Įaugi

[kuri

fon-, imta$300-'0(1 lamoi i
kaino visa suma

suma- j

n fina

visuomet

arm
didesnės priedermės puola Buri būti broliška vienybė ir 
__ *. _______ ........... 4. i. *• ?. *:i. i., u,.........

C. K. Pirmininką

draugija

j

J t

O mums reikic

.. < <■ i

(
<

mano nuomone, 
pamatau musų

i ir 
siel

Ta- 
ant

gjor 
štai i

.K. -.L-i

I - Perskaičiau kel 
kiek nenusijuokiau.

i •w- ■

šelptinųjų moksleivių bu

visi musų draugai prisi
dėtų prie “Laisvės”

c i jos.”

jisai pirmas pakėlė klausi
ma apie įsteigimą prie LD. 
LD. fondo moksleiviams 
šelpti. Ligišiol moksleivių

rei- 
at-*

“Naujienos” labai pamė
go tuos socialistus, L...

“Darbo” vadovai su

augija įgis Im 
m.giau įtekmės 
a u užuojautos.

au k a u 11. suma n y m as 
atmestas vienbalsiai.

ir prisirašykit.

ant musų visų, taip ant na- galutinų tikslų bendrumas, 
rių, taip ant centro komite-! Greta šitų bendro turinio 
to. Duoti musų visuomenei j pastabų ir nurodymų, kurie.

visuomenėj vis dažniau gir
dėjosi minint musu draugi
jos vardą. Centro komitetus

organo ret-; many im

jyzti sirdis u
(•raugu, kurie š
t°raturos Draugiją. Suvie
nytoji Socialistų Spauda

1 nuo “V. L.” r< 
kalbos mokykla?

LSS.Lyra 608 pilni piliečiai 
i ir 675 turint i pirmas pilie-

Meldžiu artimiausiame 
jiisų laikraščio numeryje

“LAISVE”

iem trim po $10., priimta

>e,a’s
120.00.

jau sakė-: “mes, tautininkai,

Vis mini juos ir mini.

Geležėlės ir jiem panašus? 
|! Dabar Grikštą į organi- 
t zatorius galėtų parsikviesti

viename klausime, 
sykius Įnešimas pri-

uinanvmas atmesta

Iždininkui $36.00 išsiimtai,] 
ien

Vienas naujas “Kovos 
poetas sakosi, kad “šnekas

K. Vairas r:t#b sekama v

čių ir įgijo jų. Kuopos su
bruzdo veikti, rengdamos 
prakalbų, pramogų, paskai
tų Centro komitetui ir 4-

i ymą. kurį musų draugija

“Lietuva” sako, kad j 
talpinanti ir socialistų po
litikierių apgarsinimus.

ta „ir priimta didžiuma, kad notų 
i i r;-..-?.:'..: ... .......4., .i...,,..:.... . Ii.

❖ *

Kai]) su ta “Vien. Liet.” 
kalba? Ar ji išsiners kada 
nors iš vystyklų periodo?

Paskaitykit tyčia paskuti-

ivelysiu atkreipti draugų

“The Woman Journal’ 
skyrių 

(paskutiniai

>, Kad ligoniu saugoto- | ..4 . ' 4. C ~

;Usiai- „ . darbu. Tiktai leidžiu sau pa
ati’o seki’. J. K M. n-i-1 1 - 1 1 -- ••
•o už savo viršijanti 
i. negu jis manė tii’ė- 
užimdamas sekretorv- c

■lommuĮa musu drau-

kasa ir mini.
(Iš neužbaigtos rezoliuci-

' les vielą luio m. Kad jam 
( uotu $20.. Nutarta užmokė, i

tų Centro komitetui ir vi- suridr 
siems draugams darėsi a iš- ronDi 
ku, kad Darbininkų Litera- yia be

jumis, broliai klerikalai, 
kad tautos nevydonus su
ginti į užpečkį.”

Į Vengriškos Transylvanijos vaizdai. Tenais sekasi rumunų karfumenei.
• . ■ ■ ■ • • . . v . . , ■ .'

kaipo bepartyvio oLA. or
gano, galima buvo laukti 
bent kiek teisingesnio apra
šymo.

$1.75'draugijoj 25 metus, sumaių 
metams mas vienbalsiai atmestas.

įlotu įsteigt mok- 
šelpti fondą, km 
uis musu uarvs

tas liko nominuoti 3 žeminus' 
iti-’sekanti laikraščiai 19.17 me-

do.'eeaiai laike r u- 
' turėtų mokesčių 
kas paliudytu aulo

ai i- [tams: ‘1.: 
lei-Įii “Kovji”, 
iaii! Ka'u'uin

“1
iš Has pasišventimas.

M(

Bragųs draugai! t |tus, turime jau arti 2000 į turčių tinklą, ažuot 
Pereitų metų rugpjūčio darbininkų- .Žinoma augsi- juos prie kapitajistišk

dunda toj pusėj. Kiir orga
nizuojasi musų prie.Gu

♦
* *

Europos kairiški speciali
stai jau kalba apie naują’šaus nebuvo.

Taipgi atrandant kokius ‘-1- 
trukumus, kas turėtų būti 
būtinai įdėtas į konstituci- __
ją ir visokius 
pagerinimui

vo nuotarmę. To sumanymo rugs. 15 ir 16 dd. Chicagoj, 
autorius yra drg. J. Janužio - '“Aušros” svetainoji', nutarė 
rus iš Newark, N. J. Tai'išnešti papeikimą ir viešą

yra paminėta, 
kad Taipgi

jnrmininkui $10.00 22 balsai 
atmestas visų j, $15.00 12 b. priimta $10.

Ijanti mokesčiai nuo apmo- .
!kėjimo algų viršininkams Algų skyrimas centro virši- 
butii paaukauta į "LŠE. Po ■ • pinkams 1917 m.
paaiškinimo centro sekreto- Laike suvažiavimo buvo

?;ojimą iš kuopų iždo; pri-Jiant pirmosios kuopos na- ( 
CcnlrasAio A. Tamošiūno, kuris būki 
ri). tai laike APLA. 6-to su-1 
valdyba važiavimo pavadinęs

ar jos nekurius na-

teiks pati gyvenimo prakti- Šelpimo darbas pas mus bu
ka, be abejonės, nurodys vo visiškai nesutvarkytas, o 
mums veikimo kelią.

Pabaigę pirmuosius me- vo ir yra. Ažuot stumę juos

Na, tai Bergeris liko Pil
dančiam Komitete.

Vaje, vaje, kas čia bus?
Ta Bergeri Kapsukas ii-

LAISVĖ

yra vilties broliu. 
Good night!

♦

*

Šliupas sakė socialistams: 
“Broliai socialistai, aš sa
kiau ir sakysiu, kad mums 
visiems pirmeiviškiems ele
mentams reikia vieny ties 
prieš bendrą pavojų — kle
rikalus.”

♦
* *

Ponas Rimka jau nebera
šo straipsnių apie klerikali
zmo pavojų.

*
Jeigu tikėti laikraščių 

pranešimams apie užmuštų 
skaičių Europos karės lau
kuose .tai išeitų, kad nebus 
kam juos palaidoti, nes 

j gyvu liko mažiau, negu už
muštu. 4

i savo broliais,' doleriuose! 
atkeliaujančiais Amerikon 
per tolymą Aziją?”

Tuo turėtų rūpinties SLA. 
bet juk jisai užsiėmęs Wil
kes Barre dalykais..

Laike vestuvių So. Bos
tono tautininko A. Ivaške
vičiaus su Ona Jakimavičiu- 
te surinkta aukų tautinin
kų fondan $209.

Ir man patinka toks re
kordas.

šil

ue-

N ‘A V

Sako, kad Kemėšis visai greičiaus tąip pat ir kuopos r’us “juodašimčiais.” ir 
negauna algos. Jisa*i daro ligonių certifikatus ne- kalauta, kad jisai tatai

• aimužną “Darbininkui” (laikytų kišeniuje, bet grei- šauktų per laikraščius, bet 
kurie/Dorybė, ba kitaip neišei- /iau priduotų į centru pri-j o paaiškinimų kad A. 

“darbininkų išganymą matoma), 
atkakliausioje kovoje 
tais socialisatis, kurie...”

limta vienbalsiai.
I 7, Kad išrinkti viena tu r- vieno draugo klaidingai gal 

gailis gauna žmonišką algą. 'K1 kontrolės narį į vietą V.'ta žodį pasakė. Prasikalti-
■ ‘ ' (Urnežiaus. Po. apkalbėjimo mas atleistas’ vienbalsiai.^.

I dalyko pasirodė trumpas’ Sekančiam suvažiavimui 
Nėra dyvų, kad draugui'klikas iki naujų rinkimų ir/ieta paskirta 29 b. McKees 

Smelstoriiii, po subanjmity-/‘/iu budu liko atidėtas į Rock, Pa. prieš Pittsburgh 
'jimui “Pirmyn” žodis bank- /aH sumanymas.

l utas neišeina iš kasdieninio 8, įnešta, kad išrinkti ( 
lexikono. į kiekvienos kuopos po 3-is ar suvažiavimas pasibaigė kaip

mažiau į komisiją del apžiu-

“Darbininkas” pagyrė V. 
Kapsuką. Tai juk ne argu-; 
mentas del P Grigaičio, i 
kurio “Vienybė Liet.” ka
daise laukė auksinių darbų, 
tvarkant Sąjungą!

Giria jie mus, kada jiems Į 
naudinga ir peikia jie mus, 
kada jiems naudinga. |

Liebknechtą patriotai iri 
giria, bet tai ne argumentas 
prieš'jį.

Suvažiavimo sekretorius, 
, J. L Alexis. 

KUOPŲ ATYDAI!
Visi svarbesni dalykai eis 
su kuopų referendumui, 

tad nepamirškite skaitlin-
vieniem nariam susiduriant susirinkti į susirinki- 

Imus, kad butų galima at- 
1 siekti' draugijos uždavinius 

minėti konstitucijoj arba ko saV(J. geŲ)vei pagerinant 
negalima išpildyti kas ir draugijos įstatus, kurie čia 

šiame protokole buvo minė-

tai tikėta,
Skaudžiai suvylė

* * Vienas 1 ‘Naujienų” i’ašv- Kapą jau meilei žmonės
Baltinio rėš “aidoblistų” 

organėlis praneša, jog jau 
nieko bendro neturįs su šory 
kininku Grikštu. Vadinasi, 
išsivijo laukan.

Ką-gi sakyt apie tokią 
“organizaciją” kurioj net

tojas pasakoja apie kelis lie
tuvius, pakliuvusius japonų 
sorkininkų belaisvėm Ji
sai sako,‘kad juos reikia 
gelbėt ir klausia Amerikos 
lietuviu: “Ar da ir dabar 
nepradėsitl rūpinties ne-

supylė,
Nėr kas ir širdį supras.
Kas supras širdį?”
Liūdna ir nykt?, didžiai 

apgailėtina! Ir galbūt, pas
kutinį susiraminimą galima 
rasti tik tuose 125 -kiuose 

________ 1

DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS NARIAMS

mėnesį susitvėrė pirmosios (me į plotį. Kiekvienas drąu- dorybes, mėginkime užmeg- 
kuopos musų draugijos. Jūs'gijos narys lai virsta agita->jti ryšius bent su taisiais r; 
žinote, kad vieni pasitiko (torium. Atsiminkit, draugai, -juju, kurie yra aiškiai pa
mušų draugiją dideliausiu *kad męs turime daugiau, 
malonumu, kiti neužsitikėji- kaip 30.000 socialistiška 

laikraščiui skaitytojų. Tai 
armija, kuri per Literatu-,

rnu ir pavydu.
Nuo sausio pirmosios die

nos 1916 m. musu draugija 
visuotinu balsavimu išsirin
ko centro komitetą ir priė-1 
mė konstituciją. Vis dau
giau ir daugiau nauju kuopų

minga žvaigžde. įsų ki
Bet, draugai, atsiminkit, |visok 

juo didesnio populerumo į-Į turi 
gyja LDLD. plačiose minio- si ius 
se, juo daugiau svieto glau- tu viii 
džiasi musų kuopose, tuo

bteraturos šedevrų, tokių 
šedevru, kurie keltų dar
bininku miniose norą švies- 
ties, norą lavinties, norą gi
liau protauti — tai juk ne 
menkniekis atlikti. Reikės 
išdirbti knygų leidimo sis
tema, kad viskas eitu nuola- 
tmumo vaga. Reikės užmeg- 
sti tampresnių ryšių su mu
sų literatoriais. Galvai čia 
bus nemaža galvosūkio, bet 

\musų socialistiška energija
ir patyrimas, kurio mums

sumanymus 
konstitucijos 
s su važia vi- 

Nesupainiokit Mėrkynės mas. pataria tuose dalykuo- 
Vaidylos su Vaidylos Ainiu. Te kreiptis prie konstituci- 
Vienas gyvena ties Wil- jos komisijos nario, nuro- 
liamsburgo tiltu, kitas ties (‘ant tam tikrus trukumus 
Neves. ir negerumus, kad ta ko-

Organo reikalai.
Skaityta laiškai organo ( 

reikalais, nuo šių redakcijų: .
A. P. L. A. organu apsiima Ppe AI LA., mokant

Ilinkę socialistų pusėn. Žino •' būti ir duoda sias propozi- tiki ą mėnesinę duoklę, 
Jna, mes nerernsime nei mu- jcijaspšie laikraščiai: “Lais- (nian>mas 

metams — $1.25, “Ke- iprws 3. 
metams $1.00 ir $1.-| 3, Kad

jleivius, kurie eina niusii ko-'žoc. su maža skaitytojų, PLA. nariai nuo neku 
i vos keliu, mes privalytume “Kovą’ metams $1.00 
(paremti. Juk ir dabai mes tuva” lypo] $1.2o iki

-cipiaine juos
karto. Atsišaukus vienam nuo $U2G il.i $1.o>. i į •1, Kad
ai kitam jiiįų, mes paren- Iš viršmjnėtų, laikraščių v:ižia\ :m

PROTESTO REZOLIUCI
JA PRIEŠ WILKES BAR

RE’S SEIMO ORGANI
ZATORIUS.

Lietuviu Moksleiviu Susi
vienijimas savo penktame 
seime., kuris buvo laikomas

protestą prieš Wilkes-Bar
re’s seimo organizatorius, 
Bartušką ir Lopetą už nepa- 
kvietimą ir ignoravimą L. 
AL S. A., kaipo, oficialiai gy
vuojančios draugijos, prie 
dalyvavimo surengime Lie
tusių Dienos. į

Žemiau talpinamas laiš- 
ikas dar 5 d rugp. buvo pa- 
1 siustas “Tėvynei”. To laiš
ko betgi “Tėvynė” netalpino 
timmi dar kartą parodė, kad 

Ijai rūpi tik šliupinis “bepar-
K(lnstiiuTvvuni;'

“Tėvynės“ 30-tame nume- 
|ryje šių metų Tamstų “spe- 
cialis korespondentas” Pr. 
B. aprašydamas mano su 

J pi-'priduotas maž daug nūs- St šinlk;nll debatus Water- 
s ką. varstytos algos per centro ' ,,vrvie ,tarp kitko rąšdfbuk 
liko .valdybą, bet suvažiavimas . laike U( debatų įvadines 

Ipaskyre sekančiai: 'p Šimkų “snarglium”. Šiuo- 
Pirmininkui $2500 į me- mi paskelbiu “Tėvynės“ 

skaitytojams, kad iš mano 
pusės tai padaryta nebuvo, 
ir tokiu budu p. Šimkų rado 

Sekretoriui, 120.00 25 bal-1 reikalingu iš 
' ■ $150.00 12' b. ]))‘iimta ' (y;

Visokios smulkmenos.
1, Kad šių 1916 m. vii ši-

-...7^ y’
,z x X-. xy*

turi daugybę ištikimų 
draugų. Jie skaito 
“Laisvę“ ir platina ją. 
Jie ne del pinigo tai 
daro, bet vardan idėjos, 
nes ir pati “Laisvė” nė
ra. pinigų maišas, bet

(■■e<imieriopai užaugtų.
Ar pamislijot kada 

nors apie prisirašymą 
prie “Laisvės”. Pamis- 
lykit
Informacijų reikalaukit 
pas V. Paukštį/ ben
drovės iždininką.
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Visi siunčiami redakcijai raštai turi 
būti su autoriaus vardu, pavarde ir 
antrašu. Visus atsiųstus raštus re
dakcija taiso ir trumpina pagal sa
vo nuožiūrą. Korespondencijos ir 
menkesnės vertės raštai netinkami 
•paudai naikinami, jeigu autorius ne
reikalauja grąžinti

Įsitėmykit, draugai ir 
draugės, kad Lietuvių Koo- 
peratyvės Spaudos Bendro
vės (Laisvės) koncertas bus

Brooklyno svetainėje Labor 
Lyceum. Išanksto pasirūpin
kite, kad ta diena liktųsi 
jums liuosa. Nepasižadėkit 
kur nors kitur.

Puikiausios spėkos 
lyvaus tame koncerte,
rūpinamasi, kad koncertas 
tobuliausia pavyktų iš este
tiško atžvilgio. Koncertan 
pribus “Laisvės” draugų'ne
tik iš Brooklyn, bet ir iš 
tolymesnių apygardų, iš ki-

Bus

Bukite ir jūs tą diena su 
mumis.

Neužmirškit 17 dienos

r

“Laisvė” labai tankiai pa
tarnauja visokioms draugi
joms ir kuopoms, praneš
dama apie jų rengiamas 
prakalbas ar šiaip jau viso
kius parengimus. Tuomi 
^Laisvė”, be abejonės, atne
ša draugijoms naudos.

Betgi, ir draugijos bei 
kuopos turėtų neužmiršti a- 
pie “Laisvės” šelpimą viso
kiais pašaliniais darbais. Už 
musų draugiškumą atsily- 

. ginkit tokiuo jau draugišku
mu.

Išvien eidami, mes daug 
ką galėsim nuveikti.

Prie “Laisvės” bendrovės 
prisirašė drg. M. Vaitiekus, 
žinomas socialistų veikėjas 
iš Gardner, Mass.

>

“Laisvės” bendrovės da
lykuose ne pinigas balsuoja, 
bet žmogus. Kiekvienas 
bendrovės narys turi lygų 
balsą.

v

1

Nei viename lietuvių lai
krašty nėra tokių puikių 
straipsnių apie kriaučių rei
kalus, kaip “Laisvėje”. Tuos 
straipsnius rašo drg. J. Be
kampis, Brooklyno kriaučių 

delegatas.
skaitykite

Skaitykite toliaus, ką rašo tasai" [JjnjjhamtOHO 11€

tuviai protestuoja .1 skraiste-

Pa baiga.
Durnius, nieko nesakęs, kogreičiaus'iai 

'nešėsi per duris, o mes pribčgom prie lan
gų žiūrėti, ką jis darys išėjęs ant gatvės.

vėžiais, išsiėmė vieną ir atydžiai pradėjo 
žiūrinėti. Kąda atydžiai apžiurėjo, tuo
met pirmiausiai atsuko vėžiui kaklų, paskui 
didžiąsias kojas, pagaliams ir visą sudraskė 
į mažus šmotelius. Jo veidas pasidarė 
linksmesnis. Kada iš ęielo vėžio pasiliko 
pirštuose tik nugara, tuomet numetė, jį į ša
lį. išsitiesė, pasiėmė likusius vėžius ir gai
lias, rūsčiai ir grūmojančiai papurtė galva 
ir greitai leidosi gatve namų linkui.

Nežinau, ar tai lietingas oras buvo tam 
priežasčia, ar kai? kitas, bet mes visi jautė
mės nesmagiai ir paspaudę vienas kitam 
rankas, išsiskirstėm. Aš vienas ilgai slan
kiojau gatvėmis be jokio tikslo ir jaučiausi 
baisiai nesmagiai, net pats savęs neken
čiau.

vertė švenčioniškis.

Koks iš kun. Bartuškos 
“literatas”.

Kunigas Bartuška virto pa< klerikalus ■ 
“minules karžygiu.” Jisai, nemokėdamas 
kalbėti, statosi dideliu kalbėtoju būdama- 
labai prastu litera toriu, rašo sieksniniu:* 
straipsnius, menkiausia tenusimanydamas 
apie lietuvių politiką, stengiasi eiti Vytauto 
keliais...

Nei šis, nei tas iš šalies žiūrint. Ištiesti, 
kokių menkų pajiegų esama pas musų kle
rikalus, kad.net paprastas grybas baravy
ku skaitomas!

Viename iš paskutinių “Darbininko” 
numerių p. Bartuška rašo apie savo kelio
nės prietikius Lietuvoj, dėsto ant popieros 
savo mintis ir įspūdžius. Tarp kitko, jisai 
prabjla ir apie lenkų intrygas,apie lenkinin
kus ir jų “nelemtą” politiką.

Kaip ten ištiesti yra su tais lenkinin-, 
kais Lietuvoje? Skaitome Bartuškos straip
snį, jieškome atsakymo. Bet pasirodo, kad 
kairioji Bartuškos ranka nežino, ką daro 
dešinioji. Vienoje “Darbininko” skiltyje ji-

ne
tenka nei vairo, nei nieko.

Klausykite:
“Kauno ir Kuršo civilės valdžios gal- 

i va yra’kunigaikštis Isenburgas von L‘rs- 
chtein. < .Jam priduota apie 15 oficierių į 
talką, tuo tarpu jų yra daug lenkų iš Po- 
znaniaus, arba net sulenkėjusių vokie- 

■ ėių. Kunigaikštis Izenburgas moka sau 
pa s i r i n k t i pa ge 1 b i n i n k ų. K u n i gai kš ti s
Izenburgas buvo ir yra didžiausias lietu-

mat, tame. Jisai yra susigiminiavęs su 
Austrijos Pranciškų -Juozapu. Tasai gi 
yra iš dalies lenkų rankose, na, žinomas 
daiktas, lenkai per jį ir varo savo lenkini- 
nimo darbą Lietuvoje. Lenkai su Izen
burgu dąlina Lietuvą ir rašo Wilhelmui 
paslaptinius memorialus: Pasidrąsįpę su
lenkėjusių Izenburgu, lenkai steigia 
Lietuvoje lenkų mokyklas ir lenkina mū
sų kraštą. Tas pats Vilniuje. Dabar tie 
ixiznanieciai, susiuostė su vietiniais ende- 
kais, padrąsinti galingu Izenburgu va
ro mūsų krašte stačiai pragaištingą dar
bą. Ta visa susitelkusi Kaune ir Vilniuje 
gauja lenkų sustabdė lietuvių laikraščius, 
uždraudė švietimo draugijas (Žiburio, 
Saulės). Lenkams Lenkijoje pavelyta tu
rėti Maciecz Polska, Universitetą etc. 
Kaune ir Vilniuje pasirodė visokių iš 
Warsavos atkeliavusių agitatorių, kurie 
važinėdami po kaimus, kursto žmones, 
kad dėtųsi su lenkais. Lietuviai negali iš 
valsčiaus į valsčių iškeliauti, o paslaptin
gi agitatoriai lenkai, valdžios neva nesu
vaikomi, skrajoja po plačią guberniją.”

Tosios visos tirados išrašytos “Darbi
ninko” N r. 150, antram puslapy, antroje 
skiltyje. Pasiskaitęs tų tiradų skaitytojas 
be babejonės, daro išvedimą, kad lenkąi ap
žiojo visą Lietuvą, kaip Kauną, taip ir Vil
nių,, kad lenkai sustabdė lietuvių laikra
ščius, kad lenkų klausanti vokiečių valdžia 
ir taip toliaus, ir taip toliaus.

fe* A&. '.J f A a v -J’L-y k

tytojai. f 
pats Bartuška, tame pačiame straipsnyje I 
ir net ant tos pačįos antros skilties:

“Vilniaus kobęrgubernatorius yra 
Pohl. Miesto dūmos galybė, kuri ligišiol 
buvo maž daug lenkų rankose, atvykus 
grafui Jorkui ir Pohl’ui Vilniun, stipriai 
sumažėjo, arba galima sakyti, visai išny
ko. Vokiečiai Lietuvoje paskutiniu me
tu smarkiai pasuko politikės laivą kiton' 
pusėn. Lietuva norima visai ; ‘ 1 \ ‘ ’ 
nuo Lenkijos. Agitacijiniai lenkų fon-1 
dai konfiskuojami. Valdžios padavidini-i 
mai rašoma daugiausiai vokiečių ir lietu klerikalu 
vių Įkalbose. Tarpu Lietuvos ir Lenkijos, Barre i 
miestelyje Lapuose yra intaisyta tamož- j -
nė, del visų įvežamų daiktų iš Lenkijos, ‘vūūono 'faškb-t'os’lietu' 
Lietuvon. Vaizbos santikiai tarp tų 1 vjn 
dviejų šalių galima sakyti, visai prany
ko, nes uždėta labai didelė mokestis—ta-
nfas ant ųvezamų Lietuvon is Lenkijos Sąryšis, susidedąs iš: Bingh. 
daiktų. luom būdu vokiečiai | atidalino i Lietuviu kliubo 
Lenk- nuo Liet, ir užkirto kelią lenkų eks
pansijai. Lietuvos administratyvės sienos 
siekia Suvalkų miestą (inclusive), Augus
tavo kanalą ir visą plotą Gardino guber
nijos, užimtą vokiečių armijos. Vienu 
žodžiu Nemuno baseiną. Vokiečių politi
kos dabartinis kursas nesudaryti 
daug galingos po karės Lenkijos.”

Kaip matot, čia Bartuška gieda 
visad iš kitokios evangelijos.. Girdi, 
ir lenkų fondai konfiskuoti ir lenkui ekspan- • ••«!•• vi* i • * ♦ •it ~ 1

Protesto rezoliucija prieš 
klerikalus ir tautininkus.

Ml ZIKOS

Konservatorija

i

mas 75 dolerių atlyginimo

sriovių 
baž- 

su dariu s

Brooklyno ir apie linkės 
Lietuviams.

Lietuviškas Kcntraktoriua.
Padarome visokį darbą prie naujų 

narnų statymo .r senų pataisymo.. Iš- ■ 
plastavojarn. iscementuojam ir t-i. E- 
^ant reikalui, kreipkitės pas:

“LAISVĖ”

gru-1 damas atsiveskit savo drau- 
ma- !gUS ir drauges.

Širdingai užkviečia
KOMITETAS-

395 Broadway, 
So. Button. Mass.
Atdarė mokslo metu* ir 
mokina dainavimo, kompo
zicijos ir visų klasiškų in
strumentų. Inkorporuota 
1915 m. ir duoda baignsiem 

’ mokslą paliudijimus.
Direktorius

M. PETRAUSKAS.

>22 Izorimer Si., Brooklyn, N. vr.

' Baisu ir pamislyti, kas
I dedasi po “civilizacijos” ,

Medžiaga imta iŠ 
ietuvių gyvenimo. 
:. perskaitę* Ši* 

pamatys, kokioj tam- 
kokioj gilioj nežinfij 

mūsų broliai. Juo- 

nori valandą laiko sma- 
praleisti, lai užsisako ją.

LAISVES”

kMU’>lifctoriĖUim’įHi-ii“1 --'mi iiLįįri iiiin

ROCHESTER, N. Y.
Rugsėjo 18 visų 

'delegatai susirinko į 
(nytinę salę, kad

•” pienus, kas daryti Lietuvių
M i dienai atėjus. Bažnytiniai 

> 2J d i? [turi delegatus nuo visų gru- 
rezoliucija ir net nuo

už suvedžiojimą. Gyvanašlė 
nusigando ir pradėjo ge
imo j u taikyties- Kavalierius 
sutiko už 55 dolerius teismą 
panaikinti. Gavęs $55, die
vai žino kur išdūmė.

rišys Binghamton, N. Y 
į tam tikrai sušauktame vi 

. suomeniškame susirinkime 
atdaly ti į ketverge, rugsėjo 2 J d-, iš 

neša protesto i ; T> m ................
i prieš klastingą tautininkų I geno 1 juinecya. j iff! .nu; a- 

... ir klerikalu ' suvažiavimą i P",?1-':. 1 MI)'
. ....... ir užgrobimąl,Nu" L.Sl'- fK(.v‘T DI,T 

į savo monopoli ja preziden-l je( ,mino <'111 'A'L''
galai nuo LSS. 7-tos kuo
pos, “Aido” choro, SLA. 69 
kuopos, Kriaučių Unijos, 
LDLD. 50 k.? Pasirodo, 
kad ALTS- del P. Petronis, j geidaus paaiškins, 
kviesdamas Ged. dr. melą- I Taigi, visi atkreipkit aty- 

sakydamas, kad nebus |dą, ir kiekvienas atsilanky- 
kviečiamos'mažosios g“" p • ’ ’ ” 1—
pos. Jie pirmeiviškų i 

nekvietė, deltoj" 
kad tos gali išrinkti sočia-1 
listus delegatus, o tautie-'^ 
čiams su klerikalais sociali
stai tai akyj krislas. Kada 
konferencijoj užklausta, ko* 
dėl čia nėra augščiau minė
tų grupų delegatų, tai tau

tiečiai aškino, kad SLA. 69 
[kuopos sekretorius su pini- 
!gais pabėgęs ir dabar jie 
j visai mitingų nelaiką, kad 
socialistų labai mažai ę$ą, 
“Aido” choras nežiną jit 

■prie kokios partijos prigu 
L'ū'tuvo^, pavadindami mu^ų kraštą šiaur' resyvę visuomene, nepripa-!j’ 55' 
-"’.‘•’'arine orovinciia; atėję vokiečiai ir, žindami Lietuvos šelpimo 
pastudijavę šiek tiek istorijos, atskyrė tą 
kraštą nuo Lenki los ir atrado strategi
škas ir etnografiškas Lietuvai rybas.”

Ir džiaugiasi musų Bartuška vokiečiu 
mitrumu ir apsukrumu, kad tie taip grei
tai sugebėjo suvaryt lenkus į ožio ragą.

Ir Kaune, kaip pasirodo iš Bartuškos 
žodžių, vokiečiai padarė, kad:

“Miesto dūmoje iš 8 narių randasi 4 
lietuviai... kurie rūpinasi ..Kūno maitini
mu.”

Ir vėlei:
“Lenkų kalbą lietuvių mokyklose už

ginta....”
“Lenkai buvo padavę prašymą vokie

čių valdžiai, kad jiems leistu atidaryti 
Vilniuje, lenkų universitetą. Bet tas 
sumaningas lenk') žvgis nepavyko.”

viii dienos.
Karei užstojus, Bingham- 

tono Lietuviškų Draugysčių

šv. Juozapo

jau 
jau

t vos Dukterų Dr-tės, LDLI). 
20 kp. ir “Aušros” choro — 
tuojaus pradėjo rinkti au
kas sušelpimui badaujančių 
ir jau surinko ir suaaukavo 
virš' $200, kurie likos pasių
sta Į Lietuvos Šelpimo Fon-

O kiek mes galėtume su
rinkti atiku, rinkdami 

sijai keliai užkirsti, ir jų įtekmė nusmukti- j tarpe svetinitau/ių 
si ir patįs vokiečiai valdininkai atskyrę 'mieste? 
Lietuvą nuo ’Lenkijos.

Ir kun. Bartuška jau džiaugiami tais .testuojame prieš klerikalus! 
vokiečiais valdininkais ir juokiasi iš rusų.'ir tautininkus, kurie po vie-

kaip jums išrod > tie kunigo Bartuškos 
klegėjimai? čia tik ji-ai sakė, kad lenkti 
intrvgos apėmė visą Lietuvą, kad su lenkais 
eina išvien valdininkai, vi‘ (‘kie poznančikai, 
ir čia iau, nei akiu m mirktciejes rašo visai

Lietuvos, ka(
Vilniuj unive

iki ją nuo

u. fondai kon-

būti, jisai atras susiraminimą tiktai tame

. išmintingo

Ir toks tai “literatorius”, tiek teturi; f I
lioeikos deda'si dideliu visuomenės veikė 
bu! Jis nemoka net sudavadyt, išlygini, vie 
no straipsnio, tai ką jau kalbėt apie vis: 
jo veikimą.

JURA IR MERGOS.
(Iš “Glūdi Liūdi”). 1

Kai mergeles grėbė šieną, 
Aš stovėjau pajūry.
Puiki jura, puikios mergos, 
Neramu širdy.

Kilo juros baltos bangos. 
Tėškė sidabru.
Išsidraikė gelsvos kasos, 
Žibo gintaru.

Pūtė vėjas piet-vakaris, 
Ūžė jura vis-smarkiau. 
Vėjo sučiuptas grėbėjas 
Prie savęs šaukiau.

Ir kai jura įsiužus 
Svaidė lig manęs putas, 
Aš čia pat turėjau sykiu

J

Todėl mes smarkiai

jų
musu

'lygų ir rengdamies musu 
Įsriovei visai nedaleisti irinl- 
ti aukų ta diena. C * €

dalijančius, kurių kunigų 
komitetai nešelpia? O mažai 
surinkus aukų juk ir negali-

Išrinktasis Lietuviu Die- 
'rai komitetas:
' prez. Joseph Chamo, 

sekr. L. ‘Šimoliūnas, 
ižd~ St. Jakscvičius-

PO CIVILIZACIJOS 
SKRAISTE.

Savo laiku “Laisvėj” buvo

Kasakaitis, 
’tautiečių už nepakvietimą 
minėtų grupų visai nekalti
no; sako, mus irgi niekas 
nekvietė, o mes visi susi-- I '
rinkome. -Kadangi nuo Ge
dimino dr-tės buvo 7 dele
gatai, tai pakelta klausimas, 
ar visus galima priimti. Čia' 
vėl tautiečiai, Gedimino dr.: 
nariai pradėjo skųsties pa- 
rapijonams, kad delegatai 
buvę nelegališkai išrinkti, 
kad socialistai užsivarinėja 
ir tt. Patarta delegatams iš 
7 išsirinkti du. Delegatai ne
sutinka taip daryti, be 
draugystės susirinkimo ir

išskyrus tautietį Semašką- 
Keistai jautiesi ten nuėjęs, 

minėta apie suaršetavimą ir Kunigas, kunigo gaspadinč. 
patraukimą teisman kelių |vargonininkas ir kiti artimi 
agentų, pardavinėjusių “gy- bažnyčios tarnai ir visi de- 
vąjįz tavorą’ ’. New S orke legatai. Mes žingeidaujam 
proktiroro padėjėjas Smith jka čia išrinksim tvarkei
neužriganeuino 
mu tų agentu,

l l’UDlll

su agentais
ir išvien su

patraukti teisman 
policijos činauninkai

l

.'.lo gas, pašaro spyrių ir ve 
jis da susirinkimą ne dūkui m 
ia- išlupk niekam nesako.
tę, | Visur Esantis
G'- | I>UIL.V>ELPHIA, PA.

I te rskaiči us a pga rsi i fi m a, 
kad Kanadoj tūlas vaikina:' 
jieško merginos apsivedi- 
mui, tuojaiis paraše laišką, 
kad jin- atvažiuotų pas ją. 
Kada kavalierius atvažiavo, 
tai pasirodė esąs ne lietuvis 
bet rusas ir gyvanašlei jis 

.nepatiko. Išsyk ji norėjo 
(nuo to kavalieriaus lengvai 
atsikratyti, bet pasirodė ne 
taip lengva, kaip ji mane. 
Atsisakius jai tekėti už to

ANSONIJOS LIETUVIAM 
Linksmas išėjimas ant far- 

mų, arba Piknikas.
Parengia LSS 186 kuopa, 

atsibus rugsėjo 24 d. 1916.
Pas draugą Bieliauską,

ANT'KARMOS
Ford St., Ansonia, jConn.

Taipgi reikia nepamiršti, 
kad bus labai svarbios pra
kalbos. Kalbės drg. J. Šta
bo raitis, kuris daug ką žiru

Galima gauti šias knygas:
LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ MIR
TI N IR ŠL1SSELBURGO BAS
TILIJA. Parašė V. Paukštys. Jei

gu z dar kas nežino tų baise
nybių, kurios dedasi Rusijos 
kalėjimuose, jei dar kas ne
girdėjo, kiek laisvės kovotojų 
žuvo ant caro kartuvių—tad 
perskaitykit šią knygelę. Čia 
jūs rasit, su kokiu žvėriš- 
kunur caro budeliai kankina 
n< kaltus žmones ir su kokiu 
drąsumu mūsų draugai eina 
ant mirties. Kaina ..........

ParaS? K. Ja- 
Tai yra labai sma

guri atvaizdi- 
likimą Lietuvos 

Vo> pra-/ydusi,vo8

Kas 
skaityti gražias apysa- 

lai perskaito ir iią 
Kaina tik .

Parašė Senas 
nas iš geriau-

gi apysakaitė 
na liūdną 
tarnaitės.
pradedanti protauti.turi žlug
ti gyvenimo purvsne.' 
myli 
kaitės.
knygely.

GYVAS GRABE.
Vincus. Tai vi 
šiai nusisekusių Seno Vinco 
Vaizdeli 
Škotijos 
Kiek\

knygely.
sybei
gyvena
ko šioje knygelėje ik* ausų.
Kas
giai

Kaina
sigauna jaunas merginas, 
uždaro jas į kambarius ir 
laiko tokioj nelaisvėj, pri-' 
versdami vyrus pj-iiminėti. 1 kavalieriaus, pastarasis iše-', s-> 7,

Brooklyn, N. Y.Šiomis dienomis New Yor-.ln5 varentą ir !• d. rugsėjo 
‘ tuk) suareštavo j;), reikalauda* :ke Grand Jury teisė i 

Kiršų ,agentą “gyvojo tavo- 
ro”. Į teismą buvo pašaukta 
Rože Michelson, 18 metu 
amžiaus mergaitė. Ji pasa
kė, kad Kiršas ją apgavi li
gai įviliojo į kambarį ir už
darė. Ten ji išbuvo tris die
nas ir per tą laiką turėjo 
priimti 140 vyrų! Kiršas, 
leisdamas pas ją vyrus, bu
vo kasierium ir priiminėjo 
pinigus.

Ir tas ne pirmas ir nepa
skutinis atsitikimas, bet 
daugybė tokių iškįla į aikš
tę. Daugybė merginų rašo 
Smith’ui laiškus, kuriuose 
pasakoja,^ kaip jos tapo a- 
gentų aukomis ir tt 

Ai ** '■’ŽJ >♦•«/,;» .•_/>.? «•* y»! -L- y,

SUGRĮŽO BROOKLYNAN SENAS LIETUVIŲ APTIEKORIUS
^R. H. A. MEDOFF

Buvęs ant kamp. N. 2nd ir Berry St.
Dabar uždėjo naujoj vietoj lietuvių

500 Orond St., Brcx klyn, N.Y.

Beto musų apt&koj yra atskiras 
ofisas,,kur akių specialistas egzaminuo
ja silpnas akis ir nritsikn akinius.

Taigi visi, kurie buvote
kurie norite gauti gerų, teisingą patarimą, kreipkite a pas

D I, ft, WO GRAND 8TW BROOKLYN, N. Y.

užganėdinti mmę patarnavimu, taipgi,
1 »•

t

kad.net


KORESPONDENCIJOS V

STOUGHTON, MASS
10 rugs, buvo J. Stankaus susiliejo su 

sūnaus krikštynos. Besilin- išvien veikia

dvi sriovės, nes tautininkai 
katalikais ir

irgi

žius (per kurį eis pinigai) 
neleis kitokiems tikslams pi
nigų suvartoti, kaip tik su- 
šėlpimui ir socialistų reika
lavimas yra bereikalingas. 
Na, jeigu bereikalingas rei
kalavimas ir toks užsimini-

ksmindami sumanė pąau- patarė prisirengti prie t( 
kaut sušelpimui nuo karės dienos ir atskirai darbuoti 
nukentėjusių. Aukavo šios Prie Wilkes Barre 
ypatos:

resnė, negu dabartis- Tu 
pasakyti, kad dabartis 

kreizolo- ] tokia pat ,kaip ir praeitis —
permainų jokių neįvyko. A- 

kreizologijos part to, krautuvė perkelti
Taipgi aiškino, į geresnę ir švaresnę vietų. saVo išnaudotojais, bet ga 

Reporteris sako, buk gale kovų laimėjo. Koni 
krautuvėj turtas nekįlas., paniia sutrumpino 4 vai.

Įėjo išsimokinti. Socialistai 
jo nuomone, tai buzalpgai, 
bezdionologai ir ?
gai. Tuo tai-pu pats pasigy 
re, kad ėsą: 
studentai.

riu

konfe
rencijos išrinkto eentralio

sakyti, jog socialistai stato LB u žalojai < 
perdaug augštas išlygas? j perdaug

Pasilikęs svetainėje bure- mų vartoję.
lis žmonių dar ginčijosi su

nes iš to jokios naudo? nėra. | Cleveland, Ohio* — Pa- 
J. R. M* staruoju laiku į musų mie-

Darbai
South Barre, Mass. -

stų Jabai daug .privažiavo 
i lietuvių, darbo jieškoti. Kad 
i jie į čia važiuoja, nieko ne
sakau, nes kiekvienas įieš
ko kur geriau. Bet kad at
važiavę elgiasi nepadoriai, 
lai jau negalima tylėti: 

'dirbtuvėse su bosais geria

nė, St. Yaskunas ir K Kini- ,bus prisidėti ir išvien veik- 
tis — ] 
nė, A. 
kienė, J Stankų
Ž Laimienė, S. Stankienė, A. surinktų aukų pasiųs toms 
Stankus,
M Yukonis, — po 50 c.; Sko- .kurioms nurodys pažangio- 
lestika Laymon —25c. Viso ji visuomenė.

“Lietuviu Dienai” išrink
ta komitetas, i kuri įėjo šios

po $1.00; A. Radvilie- ti, jeigu jis sutiks įsileisti 
St. Stan- progresyvūs visuomenės 
K Laima, trečdalį atstovų ir trečdalį

\ Yukonienč, P.; draugystėms bei įstaigoms,

$9.25/Išpirkęs “money ųr-i 
der” ant Lithuanian Natio
nal Relief Fund” pasiun-

Dunduliui.
Visiems aukavusiems ta-

9

A. Radvilas.

MILWAUKEE, WIS.
Iš visur būna pranešimų 

apie moterų veikimą, tik 
iš musų miesto nieko nesi
mato. Gal skaitytojai mano, į 
kad musų moterįs nieko i ridento- paskjrta rinkti 
neveikia ir ledi kambariuo-,^as nua karės 
se, kai]) kokios mumijos. Oi^ems lietuviams, 
ne, jos irgi veikia. Tik,! Kadangi dabar didžiausi 
suprantama, jų darbai ski- ■ vargą kenc’a ir labiausiai 
riasi nuo kitu moterų veiki- jriselpos reikalauja lietuviai * » I ,••• 1 • v • v*
mo. Musų moterįs, ypatin-,... 
gai merginas, stengiasi kas ^()K‘ Budtivoje 
mėnuo nusipirkti naujas 
skrybėlės, ir plaukus, kas 
nedėldienis kokius tris sy
kius nueiti į bažnyčią 
mokinasi lenkiškai kalbėti, j°s Ibaugija 
kad tapus “poniomis”. Mat,M)olitikos Šelpimo

izalo^ai esą todėl, kad:Tai neteisybe 2 ar 3 metai 'savaite darbo kurie <2. 
a daug svaiginančių geiy-.atgal būdavo bylų neišmokė-1 subatomis po pietų ir vi

I tų už tavorą po 14-15 šim-l], - • • ...
Aš nesu socialistas, bet'tų, o dabar randasi tik pu p

. Tavoro krautu-1 j
irgi nemažiau y-jviai likosi sužeisti,'keliat
?ių’ tai]>gi nu- ’suareštuoti. Vienas lenk

p-Šalčium, vis dėl Liet. Die- turiu pasakyti, kad sociali- 5-7 šimtus
nos. Užklausta: jeigu 
tiečiai su katalikais
ginčus del pazvalgų ir eina 
išvien Lietuvės gelbėti, tai tinka 
kodėl neduoda socialistam 
lygios dalies narių centro

: komitete ? Nes tik tada dar
bas butų pasekmingesnis, 
kada visos sriovės išvien

Gugis, P. Galskis, P. Čereš- l‘tM konferenciją 
ka, A Ambrozevičius ir j J Ramuose dar žiūrėta par- 
Gustaitis, šis komitetas or-,tyviškumo ir norėta kiek- 
ganizuos apskričių komite- |,'lenoJ srlovė-) daugiaus na- 
įlis 1 irių turėti komitete, todėl

Apart to, buvo priimta 3,kuri ?rioY? turi <la«gįaus 
rezoliucijos ir viena ju pa-ic,'ganizaeijų, tai turi būti 

‘ ‘ 'ir augštesnė, o kad sociali
stai turi daug mažiaus orj^a- 
nizacij'.i, tai jiems užtenka 
2 ’u nariu, komitete.

Užklausta: kiek gi tau
tiečiai turi organizacijų? P.

Kadangi “Lietuvių Die 
na” yra Suv. Valstijų pre 

au- • 
n u kentėju-

'gyvenantieji vokiečių užim- 
ir

Kadangi Lietuvoj 
'draugijų, kurios b( 
kiausia pavargėliais r 

ir'si, kai]) pavz.,_ Agronomi- 
kuri neriša

v ra

kurios kalba lietuviškai, tai 
tos muzikės. Beje, dar bu-

kasdien kiekviena mergina 
išvartoja po puse svaro pu
dros (pauderio). Kada ant 
gatvės susitinki, tai išrodo, 
nelyginant žiurkė iš miltų ir*.
išlindus.

‘ J. IV. *. 1 • A 1 4 A X * j t J

Į nuomone, buizalogų vardas pirk Ui už kelis šimtus dole-
, ne socialistams, bet j rių. Pirmiaus buvo nei vie- 

katalikams- Toliaus, ne so-j nas neparduotas, o šiemet, 
cialistai kreizolo gai, bet
gerbiamas kalbėtojas, nes
socialistai niekad ir niekur 
tokių šlykščių žodžių nevar-

Wilkes prakalbose. Tokiu budu tam
stai ir tinka tas vardas, ku- 
riuomi socialistus vadini.

Paul Simon.

HARRISON IR KEAR
NEY, N. J

3 d. rugsėjo čia buvo su
rengta taip vadinama “Tag

viai vieni negali tokio di
delio darbo atlikti, Ui pa
sikvietė į talkų dalį Newar-

skaitliuoti: LT. Sandora, S.|bai gerai, nes aukų surinkta 
LA., TMD-, L. Gelb. Fon-larti penkių šimtų.

Reporteris užmeta, buk 
pirmiau kooperacijos turtas 
buvęs didesnis ir ižde pinigų

dar nebuvo ir Reporteris a- 
pie tai nieko nežino.

Korespondentas, sako,

savaitę darbo, kurie dirbs . IIKl^r<vu^ ?r .įrz. jam visokiais budais gerina- 
laikj, tie gaus dvigubų moj'- lokiV susipratę 

.darbininkai buna persekoja- 
'ini ne tik bosų, bet ir tam
suolių darbininkų, kurie 
nori įtikti bosams. Supran
ta ma, ne visose dirbtuvėse 
i jiems Uis pavyksta padary
ki, nes buvo ir tokių atsiti
kimų, kad tokius ponus lau
kan išvijo. Tečiaus daugely 
dirbtuvių jie įgavo galę.

Darbininkas.

tų darbininkų sužeistų-
Strcikieri

darbai eina neblogai, bet už
darbiai gana maži. Tik tie 
darbininkai uždirba gerai,, 
kurie vienoj dirbtuvėj yra 
dirbę po 10-15 metų. Bet 
ir jų algos menkos — $1.5.

a 7 | f McivuiuY. a anucii V4<*i ui"

buk tvarkytojai persimainę ninkai negauna daugiau $12 
ii apsireiškęs apsileidimas. 
Netiesa. Tvarkytojai tie 
patys pereitais metais buvo 
ir šieifiet. Užmetama, būk 
tvarkytojų esąs apsileidi-1 kasyklos dirba menka: 
mas, kad žmonėms be pini-' 
gų esą išduota už $3.000 ta
vo ro.

Kad tiek lavono išduota,

bedirbant 
kam s ir i

B Balcišis.

sunku darbinin- 
dmaitinlli. /

RACINE. WIS. 
Pranešimas-

14 d. spalių, 412 Winters 
Hall svetainėj, ant 6th st., 
bus balius su skrajojančia 
krasa LB D. .Pradžia 7:30 
vai. vakare. Taipgi bus įvai
rių valgių ir gėrymų. Kvie
čiame visus vietos ir apie- 

—po’linkių lietuvius atsilankyti, 
Palp ( mes pasistengsime visus 

užganėdinti.
į Tiki* tu s galite gauti pas 
!š;as ypatas: S. Gelumbaus- 
;kas, 120 Jackson st- ir A.- 
jPak'ur. 444 Park view.

Komitetas,

v 
įui, TMD-,

das, L. Aut. Fondas, Span- 4. d. rugsėjo tam p
dos Draugija ir Li(?t. Mot tikslui buvo surengtas
Prog. S—mas. Pas,tekėta, ka.r.-jq su į
kad Mot. Prog susivieniji-1 tokiais painarginimais. Ka- rj
mas nėra tautiečių sriovės, dangi visi aukų rinkikai ir4 je]^ iviviv iv v ......... ,___ _______ _________
bet socialistų, nes tautietis chorai buvo leidriami į sve-']<es£į0 nereikalaujama; Taip Mcsigcaina pasiūlyti 22 c. i P^-kuno trankymas!

1 i»i n«> q Vnnfnrnnnnni ..X i. . . ... __ i ___  i. '

va-
statymų ir ki-

ras išduotas ir prie kokių miestas labai pagarsėjęs

rog-

Šliupas konferencijoj pasa
kė, jog nei nežinojęs, kad 
tokia organizacija yra. P.

• Šalčius sako: jeigu toji or
ganizacija nėra musų, tai 

pereitu laiku bus, nes męs

Sakoma, buk kostume- 
riams duodama ant ba)igo

, kiek jie 'nori, o užmo-’ti. Paprastam
i I

visokiom išdirbystėm, too^Uj ---------------
daugelis ir važiuoja j ^'<|REf)AKC1JOS ATSAKAI.

-Apie
žinia

Bet atvažiavę atkanda dan- 
darbininkui* Liisvės Mylėtojui

jvo leidzrami į
Ulinę u z dyką, taĮ pelno i
žai liko, nors publikos susi
rinko gana daug-

11 <1. rugsėjo buvo susirin- tę užsimoka. Taipgi reika- 
kimas atstovų, tarpe kurių'laujama ir senos skolos, 
dalyvavo ir Newarko talki- Ant galo Reporteris su
niukai. Kada prieita prie ko> buk krautuvėj esą neat- 
klausimo, kur siųsti surink- sakanti darbininkai ir iš tos

mą- buvo daroma du metu atgal, valandą. Tiesa,' dirbtuvės ū-jiaaai pasenus, ncuip 
■ o dabar to nėra ir duodama žia dieną ir naktį, skubiai 'darbus sunaudosime.

tik tiems, kurie kas savai-‘dirba amuniciją. Priimant •
. ‘darbininkus tyrinėja, kad R. J. Val-im — Apie taikalo,

Chicagos pažangiosios vi ,
suomenės susirinkimas rei- ;fre’tu laiku bus, nes 
kalauja, kad surinktieji ją užkovosime.
“Lietuvių Dienoj”
eitu tiktai nuo karės nu- vintą Mot. Frog, sus—mą'tus pinigus, tai kilo ginčai. rViožaZtio^" šūrininkam? rei-kentėjusių lietuvių šelpimui ’.suliejus abu fondus (kurie^uli atstovai pradėjo r~s ’'r‘tzaSt,e- se,lm’1Kams 

ir,tikro tik vieną huną te įkalanti, kad dalis butų pa
reiškia) ir padėjus į šaiį S.!skirta Autonomijos Fondui.
LA. su TMD-, kurios, skel-,Paskirta 10 nuošimtis Auto-:

4ąus. 'talpinami? anksčiau gauta.

Kad pinigai(but

pinigai i 
nu -

pasisa- 
sus—

rei"ikią daug nukentėti.
Darbi n i n ka i a tsak a n ti,

Tai ’matot, kai]) jos dar- pa^kisu per Diet, šelpimo 
buojasi. Apie prigulėjimą! un<kl tokioms <1 raugi joms, 
prie kokių nors organizaci-!klll’ios užsiima s<-loimu 
jų, apie apšvietą, apie skai-s\\ atžagareiviška 
tymą laikraščiu ii 
nėra nei kalbos.

tarnavimas geras, ord(

J. R. M.
'mus Įiaskeibti laikraščiuo

se-

nizacijomis esą, pasirodo,įtarta, kam likusias aukas • tliekain 
jog tautiečiams lieka ma-;pasiųsti. Vieni įneša siųsti i u • 
: iavs organizacijų negu so- j Vilnių Agronomijos Dr- 
cialista-ns nes ųastanijų y-, i;li, kiti šaukia, kad ta drau- 

esanti partiviška, joje 
mUS ir i,!,- ų'uų-111,-t-ii Ir H Tiv>-

trijos pavaldiniai- Reikalui 
ga parodyti pilietiškos po- 
pieros arba koks nors nistu 
valdžios dokumentas, 1..... (
gavus, darbo amunicijos 
dirbtuvėse. Pragyvenimas, < 

pa- ypatingai kambariai, baisiai 
ai Į 1 ogus. Abelnai, darbiniu*/ 
as jku padėjimas nekoks ’

nei kosiu mėliai iš! 
te atžvilgoi nenukenčia.

J. Vaitiekus.
su

CHICAGO. ILL
Pažangiosios \ isuonieiu

• susirinkimas-
17 d. rugsėjo, Meldą 

svetainėj buvo susirinkim 
kuriame dalyvavo 1S paž;

BINGHAMTON. N. Y.
Rugsėjo 17 d. TMD. kuopa 
rengė prakalbas, kalbėto-

ti įneša, kad siųsti į Vilniuj 
tik ne Agronomijos Draugi-V 

mą padalinimo aukų pnbė- ;jaj> bet centraliui komitetui.1 
geliams Rusijoj. Šalčius vis gaji) 

nl_ ; . (

Kalbėtasi apie teTs-ingu

ame

tvirtino, 
piami, i 
žinąs, o

sirinkimo pirmininku išrin- ■ rengiamai 
na” ir ra t

“Lietuviu

?s jis tim ',UVV:’_ džius vartoti, kurių čia. jau 
kito žinųgaus nėra negalima nei minėti ir ko- 

ije, kuris butų 
padalinimą, m ai

ninku — P. ( lygiai šelpiami

Karštam Katalikui. — A- 
pie neprigulmingą parapiją 

kacpbuvo rašyta.
“L” Korespondentui, E- 

Grand Rapids, Mich. — Su 
•’draugo korespondentais ve-

Gardner, Mass. —' 1
miaus čia labai silpnai d 

y. įbai ėjo, bet dabar

dar-

ir-' valkos Sūnui. — Wa- 
ir-1 tcrbųry, Conn.— Apie tai 

dirba tOMnume anksčiau gautą.

šv. Kazimiero draugys- ąRamtų įsuibyste. i irmiau sunaudoti.
Kalbėjo J. K Da.nta•;dobdavo po 10 vai. į dieną.; • *£ j, Vaitiekui, Gardner, 

Kadangi prakalbos nebuvo 11 darbininkai gaudavo j-o 
>....Jiao i.a u. 1 -5c- į valandą. Dabar jau netalpiname

susirinko nep(mdaugiau'-iai. n:°^5Gapo 20 c. ir daugiau.
Pirmiausiai kalbėtojas nu- .daj<’aiig(-_ aį'ie tai pamini savo

ko resp# n done i joj.' I ’apeiki-iausiai išpludo jsocija-
itstovą- Didžiuma tiem;
uam pritarė rankų Paskui aiškino apie!
KL . . ..’“Lietuviu Diena”, kada Lus'

rodinejo reikalingumą pri- kšvažinūjo, tai dabar sto-

Pirmiausiai kalbėjo Liet. |V:u
Šelpimo Fondo pirmininkas|C11S įs
K- GugK Jis p'-rslatė LšF. | darban, gelbėti tėvynę Li.-- 
reikalus ir darbus, kokius y- pūva. I ik broliai socialistui 
ra nuveikęs. Aiškino apie1'0110''i prisidėti prie to 

< ‘“Lietuviu* Diena” ir' apie švento darbo‘ir stato per
Wilkes Barre konferenciją, 
kurioje dalyvavo tautinin
kai ir katalikai. Kalbėtojas 
nurodė, kad ta konferenci
ja ignoravo LšF. ir todėl 
aišku, kad konferencijos iš
rinktasis komitetas rū
pinsis tik savų sriovių rei
kalais, bet ne plačios visuo
menės, nukentėjusios nuo 
karės. Jis patarė, kad pa
žangioji visuomenė veiktų 
atskirai, pasikviesdama

di ir eina bendrai!

vietas, o ant

tai taipgi nori turėti kont-

lų. me-| Aukos nutarta p: 
1<a: . centraliui komitetui. .
bolidui KLij’c Z»ic /Irninrvchi

kuriems mažiaus h
Aukų Gelbėjimo . o vlI(

surinkta suvirs 11 dolerių. (rmf} nukentėjusių nuo ka- •
■ r, . girdėjęs. r(-,s scnjai gyvuoja ir nema-i

P- S. ieiksis buvusioji ^aj augų surinko, btft visos
publika atleisti, jeigu klau- jos nuį>jo centraliui komite- 
simus ne žodis žodm užra- išskiriant tu, kurios ta-1 
šiau, bet mintis, rodos, tei-!šiau, bet

KENOSHA, WIS.
Po prakalbai užklausta:

argi ištik rujų socialistai no
tų re 11 1c ( n t 1 (, a n t k 11 ų ro. Žmonių susirinko

2-jų trečdalių? Ant to

socialistų suvažiavimo re-

1 m tėjusiu nuo karės

rinkto toj .dienoj, turi 
siunčiamos' per LŠF.

liniukai išeina i strei- 
re i k al a u d a m i ge resni ų 
)o sąlygų ir didesnės] 
s. O kas arčiausia ka-

mas dalyko nepataisys, tik 
bereikalingai laikrašty vie
ta užim*. (

but PiLd

P. Grigaitis paaiškino, 
kad Chicagos intelingentų 
ir laikraščių redaktorių bu
vęs pasikalbėjimas kaslink 

\ “Lietuviu įdienos”, bet tau- 
5 tininkai ir katalikai nesuti

kę nusileisti ir nutarę lai
kytis tain, kajp jiems padik
tavo Wilkes Barres kon- 
fereneįja. Kalbėtojas nuro-

4 rugs, buvo piknikas bei ;Pr}?drengus prie jos. 
išlaimėjimas parapijos cho-, delegatai nntare tan

r" *' •

Išsyk viskas buvo la- v^K}us praneš,
ailiai, bet paskui jau i . .

dauguma pradėjo staugti, f tsjsakys^nuo jos. Mat, iki 
Mat,, piknike buvo svaigi
nančių gėrymų, tai ir ap
kvaišo- Labai gaila, kad vie-, 
tos lietuviai ir išvažiavimuo-

300.

; musų tai]) vadinami pir- 
. . 2 -- ± . [meiviai labai blogai pasiekpo surinktos per Bulotų w k;ld !aike

Žemaites piakalbas. !prakalbu atskiram kamba-
Ant galo buvo pakeltas šuk;lvo ir jllokavOj bet 

klausimas kas l'nk_ tūli ir svetainei visą laika
viii Dienos, kad is anksto lliul.n6jo s;lu ]l0 nosc_

^lsl 1 Taip elgtis vis gi nedailu.

apie delegatai pasakė,!
i i „-i? ar

iau i^alyv^us toj kompanijoj, ar MILWAUKEE, WIS.
čia lietuvių randami apie 

v. . . r 4 • j i • 300, bet jokio visuomeniškošiol socialistai darbavosi e- ’ J 
nergingai, ir už tai juos vy
čiai išplūdo bjauriausiais žo
džiais.

kur sakoma: “kitu du treč
daliu surinktųjų aukų eis iš
tikai sušelpimui nukentėju
sių dėl karo ir nebus iš jų se negali apsieiti be svaigi- 
skiriama pašaliniams rei- pančių gėrymų.
kalams”. Čia pastebėta: ar-j Neseniai čia buvo šventų- 
gi kalbėtojas tuos žodžius jų prakalbos. Kalbėjo gar-
supranta kaipo reikalavimų sus kreizologijos studentas. ~ __ _________ ,
kontrolės? čia norima už-'Kaip įmanydamas plūdo lai-'cija, kurioje p. Reporteris j nieko veikti. Vien tik baž- 
tikrįnimo, jog kitiems tik- svamanius ir socialistus, iŠ- netesingai aprašo anie L. nvčin ir karčiamn lankymu

MASS.

to — tai stoka energiškes- 
mių žmonių, kurie butų pa
sišventę, darbuotis dėl vi
suomenės labo. Taip gludė-GARDNER, ne^nja ]<0 ĮauĮętį visgi

Atsakymas Reporteriui. Loo.q1- kI negalima. Nejaugi vietos 
“Laisvės“ Nr- 64 tilpo iš lietuviai jaučiasi tiek augš- 

musų miesto koresponden- Į tai pakilusiais, kad nenori

.. _ - -----------------, —---- r----- ----------p.™..,..---------w nyviir JI xsurvminu 1HHK.VNIU
dė, kad dabar randasi tik slams aukos nebus suvar-l vadindamas pastaruosius vPDarb. kooperaciją. Korea- irgi negalima užsiganėdinti,

* ' ’ * r v'- * " * 1 ./ . >1

’ Avi : - - 7 / >y • a- Z' <1 .. ■>

I '-Ją: >■

Nors kapita-l 
[gas ir manė; 

tuomi darbininkus nuramin-

jie organizuojasi ir gana.
A. Makulis. gj

Telephone 595 Gre<4ipoint-
Daktaras J AUSUVIČE.

Specialistas Širdies ir 
Plaučių ligų.

8—10 ryte
12—2 po p?At
6- —8 vai are.

270 BERRY STREET
BROOKLYN, N. Y.

Nuo
Nuo
Nuo

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBERNIJOSE, 

, KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI.
Per mūsų bankų galite pagelbėti savo giminėms bei pažjHta- 

mienis užimtose vietose vokiečiais. Męs turime „

Sutartį su Vokie Įjos Banka
Bcriine, todėl galime persiųsti pinigus j tas vietas ant sumos n»> 
augščiau 800 markių (apie f 25 rubliai).

MŪSŲ BANKAS PO NUOLATINĖ VALDŽIOS PRIEŽIŪRA, 
TODĖL TAVO PINIGAI GVARĄNTUOT1.

Norėdami gauti daugiau informacijų kreipkitės ypatiAkaJ ar ra
šykite laišką pas

HENRIKAS C. ZARO, Bankierlu.
Metropolitan Saving Bank Building

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

A *

A •?.

•k

l



ORAKULO ATSAKYMAI.'tavorišcius tapsite durniais,

Klausimas: — 4

Jeigu to nori su-
tija ir reikalauju tuojaus iš- 
ekspleinyti. Mes, Amster
damo girtuoklių unija, ap- 
skelbėm generalį streiką.

rims svetimus numesti 
plaukus, ir (lai1 savus 
nusikirpti. Bet pirmiausiai

►v:

Temykite LIETUVIAI!
Kurie turėjote arba turite gimines gubernijose

• užimtose vokiečiais.
JEIGU JUS NORITE SURAST SAVO GIMINES, IŠBĖ

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

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

PARDUODU farmas, lotus ir namus. PADARAU IR Už- 
TVIRTTNU visokius dokumentus-raštus ir IŠJ1EŠKAU DALLS, 
TAI. >1 HAT. .M D I Ji Y LIM VS (Insurance) gyvasties, nuo ilg
isi W ‘>J t t. ZfiRAh’DAVOJU BAKSŪS LAIŠKAMS — 
G ROM A'U >MS.
GENERALISE A AGENTŪRA LAIVAKORČIŲ— ŠIPKORČI Ų.

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

VISOKIOS RODOS—PATARIMAI DOVANAI.

BANKER JOHN KOVACS
.. Filin: 155 CLINTON AVE.,Grand Street, maspeth, l. i. n. y.
NEW YORK, Boroigh of Brooklyn.

tZJ

o

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

sezonui. Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiekų, galima 
iiarduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi šito- 
:ių vaistų: 1) MIXTURAS, labai geras nuo kosulio vaikams ir dide

liems, bonka 25c. ORRAPH’AS, Linimentas dėl reumatizmo. Bon- 
ka 25 ir 50c. 3) Tikra lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir 50c. 
ŽUVIES TAUKAI, reikalingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 5) ĮVAI
RUS VAISTAI DEL ATAUGINIMO PLAUKŲ ir TONIC’AS. 6) 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonos, perfumos ir 
visokių CREAM’Ų dėl'veidų. 7) BJX.TER TONIC, vartotojas dėl vi
durių. Bonka 50c. Kraujo Valytojas — bonka $1.00. Mūsų 
te kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame 
kyli. Visas persiuntmo lėšas apmokame męs. Siunčiant 
gulima siųsti pinigais arba įtampomis.

L SHAPIRO, LieluviŽka# Aptickoriuc 
<1© So. 2nd Street, kampan Union

Skyrius: 745 Driggs Ave., kampas 2nd St., Brooklyn, N. Y.0 M ‘

H
aptieko- 
att ilsn- 
iaisk’uH,

J į 
į

J. DANDERIO
VYIMŠKŲ IR MOTERIŠKŲ 

ČEVERYKŲ IR 
DRABUŽIŲ

TEISINGIAUSIA ir GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

'AR TURI TĄ NAUJĄ' 
KNYGĄ APIE LYTIŠKĄ 
GYVENIMĄ? ' -

Jei dar neturi, tai pasiskubink gau
ti, nes knyga gali greit -šsibaigt.

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

Knygos vardas
Patarmės Merginoms 
Apie Lyties Dalykus.

Parašyta žinomos lytiškų dalykų 
aiškintojos ponios M. IL SANGER.

Ta knyga reikalinga visiems: mer
ginoms, moterims ir vyrams. Joje 
aprašoma lyjiškų organų išsivysty
mas, jų veikmė ir svarba visame mo
teries ir vyru gyvenini/ ; apsivaisini- 
mas; vaisiaus augimas; nėštumo hy- 
gijena; motinyste ir jos hygijena. 
Taipgi aprašoma lytiškos ligos, savi- 
žag.Vste ir daug kitų įdomių dalykų.

♦ Knyga turi 12'> pusi, ir papuošta 
paveikslais, kurie palengvina aprašo
mus dalykus suprasti. (

ko sekanti: musų karčiami- 
ninkai sumažino stiklus ir 
pakėlė mokesti. Taip jiems 
pasielgus, musų padėjimas 
žymiai pablogėjo, nes ir pir
miau pragerdavom visą pė
dę ir tai iki sočiai neatsi-

nevedęs ir tavo pati neparu-

O R A K UIX) ATS A K Y M I.
Eastonietci. —

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ.

kalbos nėra.. Pirmiau buvo
me manę savo karčiamą už
sidėti, bet pabijojome, kad 
nesubostitume. Dabar vaik-

Nors tamstos geras už
klausimas, bet Orakulas ne
gali duoti atsakymo. “ Mat, 
prisieina tamsta mokinti

mis neužsiima-
Biržų Paukšteliui. —

DENTISTAS Gers pat»r: i
MyniMi

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

UNIOS ČEVERYKAL
869 BANK ST., 

WATERBURY, CONN.

aptieks

nežinome nei ka daryti. Pa
gavaus. jau ir skobų atsi
randa. Patark. Orakule ką 
turime daryti? Man rodosi, 
kad streikas bus nralaimė-

met ir eilių neturėsi

• tai

Gvarantuotas ant 20 met^ 
Uždėjimas keparaitis 22 k. ... |S.O9 

Užplomhavimaa i0c ir aarkčiau.
Išvalymai .............................................'fcC*
Užplombavimaa aukas ................ fl.tf

Skaudantj dantj duak iitraaktJ ry
ta n vakaro apžiūrėt.

SANITARY DENTAL PARLOiS 
8«7 Bedford Ava., Tarpa l-ra,v Iv 

l-rnoai latviu.
BROOKLYN, N. Y.

F.vibawae lietaviškal.

Geriausia pirmeiviška užeiga
i pas

GEO LASKEVIČIĄ

771 BANK ST Tel. 964-3

WATERBURY, CONN.

ve kankinami1.
Jis gudresnis.

Senovės girtuokliu die\

v as esu, dar tokiu kreiziti: 
nemačiau, kad sutvertu gir
tuokliu uniją ir paskui skel
btu ^generalį streiką Žmo
gus, turėdamas sveiką protą 
niekados save?* nekankins ii J

Idinčiu ant bačkos. Girtuok- 
i nuėjo i muzėju ir pama- 
s dievą sėdinti ant bačkos,

tarė:

edėėiau

Mokslo Nereikia Jieškoti
Dėlto, kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglų kalbų, aritmetikų t 
lietuvių kalbos gramatikų savo namuose liuosame laike. Visi išmoksti 

Nurodymai ir knyga DYKAI. įdėk stempų. Adresas;

lietuviu Korespondencijiae Mokykla, 1327 N. RobevSL, Chicago

AfDRAUDA

Telephone Yards 551 er IKIi TIKRCHICAGOJES"A APTIEKA Biznių visokios rūšies pardavi
mas ir pirkimas.

PATARN \Vi.\IAS VISOSE 
KALBQSE.

Kreipkitės prie

ciu karšty, nevaikščios; A- 
part to,\natau, kad prie jū
sų unijos^priklauso didžiau- 
bedieviai. Ar gi jus, pa
saulio išgamos; nežinot, kati 
Kristus savo kraują paver-

u;
— Klausyk, kodėl tavo vi-

negers Kristaus kraujo 
nevalgys j<» kūno, tas 
amžių pražus?! Kristus 
rodamas žmonos ’šu.an\

— Matai, brolau, vakar 
’. Jmano pati mete pirštinę ir

an"į — Stebuklai! Pirštine su- 
,liG įdavė ’ ’’‘taki ir mm to pamė- 
1. I'B f 9‘ Gt\ navor
tUO-! . ‘ i v i, i..., į ;;

xalgvtv. k. i S U-l hU 
iviatnnin-

pirštinę, užmi; šo 
s kumšti...

tirtu nui‘M
i kimi' klausia nu

no uz

greičiausia! 
ka. Kuriam 
stiklas ir m 
lai tas p?at 
hi. Kuomet

prisisotinti

iniiiin-
kas duo?

kvaiki strei-

Klausimas. —•’ MBter Oia- 
kule! Tu esi razummr

ir išvirozvk man
ra ano
stijas: ar teisybę žmonės sa
ko, kad moterų ilgas plau
kas, bet trumpas razumas?

patarčiau visom savo tavo 
jriščkom pirmiausiai numest5 
nuo galvos svetimus plaukus

nešil
ta u

pa-

JSI3.IS nu.' 
margina.

—Tokiu budu tarĮ 
ų mažas skirtum:; 
nugaliu suprasti,

Per toli nuvažiavo.

kad gert

1 Męa ežlaikomc kuogerianaitia vaiatiiią Su didele atyda išpildė**
•• receptą* kaip Amerikos, taip Ir E«ropoa daktarų. I'atarimwit pa?

Įjunkus pateikiau) dykai.
Havintnkaa ir Proviaoriaw

F. A. JOZAPAIT1S
IMI SO. HALSTEI) STREET, CHICAGO, ILL

Gyvenimo Telephone Drover 7781.

ČIA GALIMA UŽSIRAŠYTI “LAISVŲ

t A T v ° A<4 Draugystėms. Kuopoms ir Kliubaiiim: rwlnft^flnrS
Išdirbu visokias jįfeMifyMjĮ

ARDAS. “BADGES”, GI ZIKUH

iknikams, šermenims Ir 
visokiu.' Medalius ir v!

J-

y

siuitėiii ."'Upelius.

A'. STRUPArf
Novell v ManuRu turer

123

‘ ’5?'- Y _ . . ..m. r-.-

pasisiuvau apsiautalą ir jaiiį 
nenkti metai nešioju, o jis! 
vis išrodo nauju.

Pasikalbėjimas Rokiškicčio 
su Panevėžiečiu,

Rokiškietis: — Aš Lietu
voj turėjau labai gerą ku
melę, kuri' vesdavo vaikus.

kumelė vesdavo vaikus?
R. — Kas met atvesdavo- 

po vieną vaiką.
P.:—Atsiprašau, dabar 

,u, brolau, prisiseis dur- matau, kad ir tamsta iš ar- 
1 savo amžį užbaigti, kliu veislės paeini.

to. kad tu k tavo " Mizernas.

savus nukirpti.
Atsakymas. — Aš 

prantu, koks velnias 
suteikė tokią minti?! 
atsimint, kada moterįs
liaus nešioję svetimus plau 
kils, tepę veidus ir dar sa
vus nusikirpus, tuomet jos 
bus už vyrus protingesnės

pato,kad tuk tavo

T '«*> -Y t J 
i r/ ^’4. > I 
t .r'-C-A''v - į

r

Ilk k.% išėjo 13 spaudo*

JUSTINO TDMEN0

laisves
KALINYS

z Qj) [Vj fVj cjj
" [V) cVj ijj"

šita* v^ikalaa turi rastis kiekviena 
inteligentiško darbininko knygynėlyje. 
Autoriaus vardas patsai už save kal
ba. KAINA 30 centų. Kreipkitės i 
“LAISVŲ“, 183 ROEBLING STR.. 
BROOKLYN, N. Y.

M 1 
ra H

*J/» ’A v ų ?

Jeigu nori teisingų žinių 
ir gerų straipsnių, tai skai

tyk “Laisvę”

J. R. GAYSON & CO.
P. BALTRŪNAS, Mcnadžeris.

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

? Sutaisau receptus su didžiausia 
Satyda, nežiūrint, ar tie receptai 
< Lietuvos ar Amerikos daktarų.
> Tai vienatinė lietuviška

; t Bostone ir Massachusetts valstijoj.
‘ > Gyduolių galit gaut, kokios tik pa- 
I < šauly yra vartojamos. Galit rei- 
• ' kalaut per laiškus, o aš prisiųsiu 

( per expresą.

i K. ŠIDLAUSKAS,
i >
!> Aptiekorius^jr Savininkas

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

Tel. So. Boston 21014 ir 21013.

AR MYLI DAINAS?
Štai nauja dainų knyga, kurioj ra

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

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

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

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

KAINA dOc.

NEVVARKO
AKUŠERKA

Pabaigas) hnperatricl Marij A- 
kušerkų mokyklą Peterburge Ir 
Diplior.iuota New Jersey valsti
joj. Turi pmkiaa pasekme# 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi Įkerai apsipažinus simpto
mais visų moteriškų ligų ir rei
kalui esant, galite gauti patar- 
nav’.m ą.

O. STROLIENe
J u u n iškaitė

319 Walnut SL.NEWAR, N.J.

Fsiefonaa 4085

AR VERTA BŪTI TEISINGU?
Visada yra žmonių, kurie stengiasi 

dorai ir teisingai gyventi, bet kokį 
jie gauna už tau atlyginimą ir koks jų 
likimas,— parodo vienų tokio žmo
gaus istorija. Jo gyvenimas taip už
imantis, jog skaitosi, kaipo gražiau
sia pasaka. Tos knygos vardas 
Kovotojas už Teisybę

Jeronimas Savanorolla.
Kas nori žinoti apie teisingo žmo

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

25 c.
IL-ikskivimus ir pinigus • siųskite 

šiuo adrefĮu:
J. STROPUS,

So. Boston, Mass.

DR. I. A. LEVITT
Market SURGEON DENT!STAS

dantų rustabdau
Išt rauki u b« jokio

Paklauskite, kaa

Skausmą 
antsyk. 
akausmo. 
pas mane dantie taisė.

LIETUVI Ah A
DIDELA PROGA I A r^«nnir^l> a

DEL VYRU NUSILPNEJISll) A P i i t k A 
ANT LYTIŠKU ORGANU i LIETUVIŠKA

Žemiau paminėtas gyduoles galima 
apturėti per paėtų: 
Nuo Reumatizmo . . . 
Kraujo Valytojas ... 
Vidurių Reguliatorius 
Troianka ............. 25c

........... $1.00 

........... i .00 
............. 50c, 
50c ir M.00

Ir visokias kitokias gyduc’es nu<
isokių ligų, kurios Ga dar nepaminė

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Prislunskite mums tik 50c

c \i e ir poor room

'1 ai

K. LIE
p; 11 i 111; l 
X i >.i t Ii 
jns lipi

, a ■ 1111 n i

DYKAI 1 • 1 ;>!.;) 
dienu.

k.-

m

Innins

i . išs us iiymui. ’la proe i y 
o i i i imt I nimpo L ik:). IPis-. ki 
J , i. )ii>) U", ]it .nu -'.i:u

1st p’.ti sliiiiiti- tu apgarsinimu 
iui..' m«.‘ jums tuojaus lūs pyduo 

NOVO COMPANY,
Dept. 37, Box -1000, Philadelphia, Pa.

l < A iu

.10/u

■ mums

Ill'S

om pranešam visoms ovacyj 
ir vi.-ai Lietuvių visuomene

Bi.OOKI t NO ij ETUVIŲ MU

au. j beną ir orkestrą u.- prieih* 
■i... ią kainą dėl teatrų/ bonc«’tą

. piknikų, veseiijų ir d< i.a!/ 
pa: iiinkiuniniinų. Taigi visOr Ikiu 
vių draugijos ir šaip vitd rengėja 
vairių pasilinksminimų, kuriem* tR 
•fikalingi muzikantai, visuomet v. » 
ui Lite kreiptis j L. M. Unijom < l\a. 

po N.o 7;dlr«nd St., Brooklyn, N \ 
Męs tikimės, kad dr^jgyi.'ėn, ronx 

.Muon įvairins pasilinksminimu,. 
• numvfe L. U. Muzikrtntus, todėl ai 
.u'ip.anie atydą, kad nuo mtizikanii

• k a imi. i u met L. M.
r’as įsieigc L. Al.

>.vu pilnam nariui.
.t neturi viršminvoH kortos—tk mu 
.įrantai ne unijistai. Viršmin?to. 
x(>r'os yr* išdudamos kas trį* mira 
utį naujos, todėl samdytojai maloni. 

., <■ pažiūrėti, kad kortor. mitų 
•ingos. Męs tą padarėm lodei, kač 

•a loję atsirasti tokių muzikantą 
.urie nepriklauso prie Liet. Muzika® 

■,ų Unijos, bet pasivadina uuijiutab 
ii g ra jin a po vardu L. M. U.

Liet. Muzikantų Unijos praktikei 
bei repeticijos būna kiekvieną eere 
dot vakarą po N7S Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Uni jo.-, kortų 
U. kiekvienai 

Kurie muzikali

69 Gold St.,

-A RMOS.
Vienintelis Darda vėjas že- 

ir ūkiu, kuris rūpinas^ 
tautiečiu gerove ir pi- 
galima pirkti, negu 

ko kito. Duodu
ias rodąs, patarimus

! ir prisiunčia didelį katalogą 
i formų dvkai.

M. WALENCIUS
O. Box 4, 

Scottville, 
i ./ to t ob

IVO

iv a u 
nuo

Michigan

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

DAKTARAS

Matulaitis
419 BOYLSTON ST.. BOSTON. M ASS 
, Nę’oli didžiojo miesto knygyno.
tffiso valandos: nuo 10—12 valandoa 

Nuo 7—9 vai. vakare 
šventadieniais nuo 10—4 po piet.

'.tvėjai lietuv 
pa duodame U 
iam pirkū; ims 
in-c<l.' ir cvšti.

didumo 
;u už.-et

su
ge ra

norą, ir už ką būsite m urna 
K vie 
ir 

ir

me visus miestų dar
bi nicrius apsigyventi 

sv ikame krašt kur yra

X » v

Č4 ~ £

u Tu 4; ! 
m * 2: 

'O- J2-A ..
Ę U

. oi x:. •X Q >-<
-

c .nt r c s 'H £ > i » Ž ai s g M
w fe M ■
H ibi-i 2 O I 
ffl - tj . c a * 

<,43§
, g g g U

th J

r a r m o s 
GERIAUSIOS FARMOS. 
Pi:»ite pas mus farm s did*iau- 

Lietuvių larmeriij Kolionijoj* 
Uuerikoj. Ta koiionija yWi mūsų už- 

ir jau abgyvendino- 
lis farmeriais. Męi 
i 'ižie. isi farmų par- » 

Amerikoje. Mea
r iu.-:i; būdu, išduo- •, 
irai.• imtus popierius, 
Abstrr.ku^ be jokių
Męs t ui line šimtui 
;.rmų parduoti: iš- 
i> javais, su sodais 
žemė derlingiausia: 
if ir moliu, ir molit 
e. Geriausia žemė 
daržovių, sodų, pie

tį ir 'hr canyki’i. Turime že
mi- m '•dirbto.-., gcros.kuri jlWduoda- 

< ,-i visok s didi.mo plotais, pigiai, po 
'♦>.00 akf’ b ii brangiau, ant lengvų 
‘mokėjimu. Kiekvienas gali tokios 

žemės priimti, ir dirbd.jnas miesto 
ibmokėti. į ydamas tokiu būdu ge
riausią? farmą. Pasiskubinkite nusi- 
■i.kti žemės nes ji greit eina bran

gyn. Atvažiuoki' t.. mus, męs uf- 
Uknname jus. kad surasit farmų pa
gal savo 
dėkingi, 
mninkus 
gražiam
pi.na apli .k vaikams mokyklų, baž
nyčių, geležinkelių ir gerų žvyruotų 
kelių. «i 'nkė pirklybi’Oo miesto 
Scottvillo’ės ir pačtavo miesto Lu
dington, Mich. Nusipirkite mūsų ko
lonijose formas, rr jums tai pa
tiks ant mūsų f Ymų. kad apie mies
tą nei pamislyti nenorėsite. Turt- 
site ant fanuos . 
gyvenimą; trumpu 
išsimokės visokias 
site j k*elis metus 
risi 
vių Kolionijos maną ir farmų kata
logą dovanai. Tik įdėkite už 4c.

Tikras adresas: •

A.KIED1S & C0.
REAL ESfATE 

Peoples State Bank Bandini 
SCOTTVILUa MICHIGAN.

nenorėsite.
u užtikrintą gerą 
laiku farma pati 

skolas, ir jūs lik- 
turtingais farma- 

Rašykite tuoj, gausite Lietu-

. • ,;'v ■ .10
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F.
Kasos globėjai:Charleroi

W.

W.

mkavo šios ypa-

Mi<h. 3

5
Fa

7

8

A SHRUPSKI St.

st.

ko-

IlL

nu

Clear*, III*

P. 0. Box 761, Metros*1J on ci us

Šlubos antra t
YBrookFj tie

lė.
7(‘ kuopos 19 d. balandžio.

aovsaccaa
J Degutis, J Stasiu kai- BepirsciutvM.

p.Sąmoninga gaspadineMa-

Nusipirk gerus ir tvirtus čeverykusA me ri-

nutarė:

T314 I

KODĖL KESIGARSIT1
SVEJE

Viso kartu $40.00.

r. DUNDULIS.

J. Alcksis.

p*
113
Pa

St.
3©

st. 
pa-

A. Kunca, 829 Island Ave. 
P.

VINCAS J. DAUNORA, Ap6A©rmi 
229 Bedford A v*., Brooklya, M. Y.

Kampan North a-to* *oR

Brooklyn, 
M. Byla, 58 Gans'evoort Si.

Park. IBk
Box 6M.

SENIAUSIA UŽEIGOS 
VIETA PAS

A. Plėštis, P. O. Boa 
Park, III.'

alsiIriina kas trečią

J

Pacple- 
▼ingus pri
imam ko- 
nogražlau- 
sial ir vi

sados 
teisingą 

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

BROOKLYN, N. Y. 
Telephone Greenpoint 5311.

“Trejos Devynerios” (Trejanka) —■ tai ištikimiausias lietuvių drau- 
£'as gydytojas įvairiose negalėse bei ligose. 'Vaciaus reikia žinoti, kad 
tik tikrai, lietuvįškos. Jų tai ir reik niaukite ąptiekoso, bet jei nerasite, 
tai rašykite žemiau padėtu adresu, prisiunčiant <35 c. o • tuojaus aptu
rėsite.

i Fin. raštin. W. Btrumllla, 
1314 Ho. 50th Av*., 

imininka* F. Lapinski,
P. O. Box 1108,

Kalpokas, 
St. Brooklyn, 
M. Lisavus,

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

• ,Z,;.

IK'
■J

r i1

teitik ii -

AMERIKA PAAUVAKO veiks sulyg 
29 MILIONUS DOLERIŲ 

VARGSTANČIAI EU
ROPAI.

Carnegie fundacijos išlei
stame metrašty j apskaito
ma, kad nųp kares pradžios 
amerikiečiai suaaukavo nu
kentėjusiai nuo karės Eu
ropai ir Azijai veik 29 milio- 
nns dolerių.

Amerikoj via 60 organi
zacijų ,kurios\šiokiu ar to
ly u budu rūpinasi Europos 
žmonių gelbėjimu.

Iš tų milionu belgai gavo 
10 milionu doleriu. Prancū
zai gavo iš Amerikos 2 mi-

- $313.000.
Išviso talkininkai gavo 13 

milionu- Raudonasis Ameri
kos Kryžius paaukavo jiems 
ir«li 3 milionus beveik.

Vokiečiu Raud. Kryžius ir 
3 vokiečiu /organizacijos su
rinko $3.730.000.

5 milionus dolerių, lenkai 
pusę miliono. Reštą surin
ko Raud. Kryžius ir įvairios 
mažų tautų organizacijos- 
.Apie lietuvius tame metraš
ty nieko nepranešama.

RUSIJOS IMIGRANTAI 
PIETŲ AMERIKOJ.

“New Yorko Times” 
kad tam tikra rusu 

misija keliauja po pietų
meriką ir dairosi tinkamų 
virtų, kur po karei galima 
butų apgyvendinti benames

Dienos skyrium, ką patars 
daryti ir LŠ. Fondui.

AUKOS L. š. FONDUI.
Lowell, Mass*. — Per ve

stuves J Blažionio su J A-

jkuotojų vardai: J. M. Kar- 
įkutskas — $2.00; M. Kar- 
įkutskiute ii

PERSKAITYK!
už
1HA

LINIMENTAS
viiarn r šeimynos

vertės 
arba 

ant me- 
Senas skal-

DRAUGIJOS, KURIOS APSIRINKO “LAISVĘ 
SAVO ORGANU.

met us
i n i mi

kojosr

pP * J i

( icvcland, Ohio. —

suva ft o-

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa

imhMnuvrauv-MinMaBjinufl B

Tel. 885 Greenpoint.

M

Severos Preparatus nuo savo aptiekoriiins. Negulint gauti, 
u nuo niiĮs. Neimk kitokių vaistų bei užvaduotoju!

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

sąnarių ir raumenų, dieglių ir skausmų.

2!l
H -l

I

kai ir J Miliauskas —- 50 c-; 
M Juškienė, K. Lobikis, D 
Petrauskas, J Tamošiūnas,

Baltrakonienė, B Rimkus, 
I Vaitkus, J Juškauskas, S 
Juįkauskas, P Maluzas, A. 
Račiūnas, J. Vasiliauskas, 
P. Kaminskas, F Kuncailis, 
P. Skuminas, M Aidžiulis, J 
Šimkus, J Brasčikas, P Kir-

Ž., S. Pajanauskiutė, V Sa- 
javičius. P Sliučius, F Sur-

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

J. Tamošiūnas, J. Ja-
KANCIERIUSJOKŪBAS

Rusija nori uzmegsti gė

c. Smulkiu $5.27. Viso
J. P'. Pratkionis.

vok i ecių tarpini nka v i mo 
čs tuo far 
imburgas. 
naudodavo 

kako, fa
ir tam tik-

Rusija visuomet 
Brazilijos kavą, 
t.f’ka, mineralus

nelis, J Lakūnas, K Bukave- 
ckas, A. Pąulauckas, K G ri

DEL LIETUVIU DIENOS.|sius P” •'i’1-00: J Visipowce, * Ii t x i T x n T • i t

/ lietuvių komitf'ti* prie su
rengimo Lietuvių Dien'os 
drauge su kitomis esančio
mis Amerikoje lietuvių srio- 
vėmis ir artimais joms fon
dais tiktai tuomet:

1. jei tame jungtiniame 
Komitete LS. S-gai ir remia
mam jos Lš. Fondui bus 
duota minim'tim trečdalis 

' vietų; *
2 jei'nuo kitų sriovių ir 

joms artimų fondų bus duo
tas pakankamas' užtikrini
mas, kad vienas trečdalis su
rinktųjų per Lietuvių Die
ną pinigų bus sunaudota 
šelpimui nukentėjusių del 
karo lietuvių ir pasiųsta tin
kamoms tam tikslui organi
zacijoms pagal nurodymo 
LŠF. ir LSS.

3. jei ir kitu du trečdaliu 
surinktųjų pinigų eis ištisai | 
šelpimui nukentėjusių del! 
karo ir nebus iš jų skiriama1 
pašaliniams reikalams, kaip 
antai: politinei agitacijai, į 
įvairius geležinius kapitalus 
ir tam panašiai.

Atsakymas apie sutikimą 
su šiomis sąlygomis turi 
but duotas ne vėliau dviejų 
savaičių nuo jų pranešimo 
lyilkes-Barre išrinktam ko
mitetui-

Jei atsakymo iki to 
nebus arba atsakymas 
neprifetriantis, tai

Steponavičia, K Steponavi- 
čia. J Jukša, Ž Budrioms, J 
Zabulionis, A Bukaveckas, 
F šarkos, M Maželienė ir F. 
Zabulienū po 50 c.

visada turi savo namuose buteliuką 
L)-ro Richter’lo

PAIN-EXPELLER
Neabejojant is burtas įtrininiui ntta' 
skaudėjimo Reumatizmo, petsišal- 

ditno, išsinarinimo ir tt.
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ”
25c. Ir 50c. buteliukas visoae aptiekoso arb* 

staliai nuo
P. AD. RlCHTliR & CO.

74-ttO Wwblngton Street. New York, N. Y

i vninkas, K Bielužis, A Mar- 
: kūnas, A<Luima, J Sagamo- 
Igas, J Jusaitis, M. Žibon, J.
1 Maželis ir P. Jureina du 25

Klaidos atitaisymas.
N. S. Pittsburgh, Pa. — 

‘‘Laisvės” Nr. 61 tūpusiame 
surašė aukuotoji! įvairių 
daiktų LŠF. naudai, pralei
sta šios ypatos: J. J. ir F. 

iShimkai aukavo 3 b. tobių, 
Foizev and Lutz 1 bačka a- | v v

įlaus, J. Stelmokas 1 qt. deg
tinės.

laiko 
buj 

LSS.

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

kurią išdirba Mentholatum Co. ir vi
si daktarai ir aptiek- ai 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
lės nuodegimus ir lašus. Kaina dė
žutė 50c. ir $1.00.

J. RIMKUS,
Holbrook, Mass.Box 36, 

i 70—79

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA
JOSEPH MPMAN. M. D

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

Iki 10 
pi’et ir

Nedaliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs Ištl 

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

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

Kalbame lietuviškai.

_ Ss“ -Skaityk! 

 

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
p. o. c.

1 Akušerka
'■’•hiiijuM kumiĮ Womniii Medic-*' 

--.ollege Baltimore Al<i
FastKtnv’iK*) atlieku iaiin ipiiiV, 

gimdyme, taipgi suteikia zleoKln# rodo.* 9/r 
iMtKclba 'nvair'oec moters Hkou*.

F. Stropiene,
SOo BOSTON, MASS

LIET. SŪNŲ IR I KTERŲ DRAtJ 
GYSTĖ, ROCKFORD, ILU, 
VIRŠININKŲ ADRESAI:

Pirmininkas F. Rašk/vičis,
10121 So. Main St.

Vice-pirmininkas B. \osylius,
535 Island Ava.

Protokolų raštininkas O. Užbalidti,
622 Hulin Si.

Finansų raštininkas P. G. Aleksyną*, 
1516—14th Ava.

Iždininkas S. Buzinskis,

MažiuKiia
Pittsburgh, P .
Varab's,
F clsburgh, Pa.
Komisijų;

Kiekvlenas nau
jas skaitytdjas, 
koris užsirašys 
pas mane “Lais
vę” ant metų ir 
užsimokės $2.50, 

i.a,. gaun dov*n< 
knygų 
1 dolerio 
"Kardą 
tų.
tytojas, kuYis at
naujins, y gaus 

as iš neskaitančių 
Zleivį” $1.50, gaus 

., senas skaitytojas 
25c. Kas prisius už 

gaus knygų už 75c.; 
'Kardą” $l-.00,tas gaus 

senas skaitytojas už 
užsirašys “Naująją 
metams $1.50, tas

'knygą už
1 gaus knygų už
I "Kovą” $2.00,
■ kas prisius už ’
■ knygų už 35c.,
! 25 centus. Ka 
Gadynę”, kaina

■ gaus Knygų už 50c.
: Todėl visi užsirašykit tuos laik
raščius per mane. Tiek pat mokėda
mi gausite gerų knygų pasiskaity
mui. Būtinai pasakyk apie tai sa
vo draugui ir pažįstarnui. Knygai 
duosiu tik “Laisvės” laidos.

Pinigus siųskit šiuo adresu;
J. POCIUS

2370 Margaret St., Philadelphia, Pa.

50c

SKAITYKITE IR PLATTN 
KITE “LAISVĘ”!

A. 1'. L. A. DR-J OS CENTRO VA L- 
j m BOS IR KU PŲ SEKRETO-

f R1Ų ADRESAI:
i centro pirmininkas J. Al. Maskeliūnas
I zujo Colwell St., Pitfsburgn, Pa.
Pirmininko pageihininkas J. A. Kukas 
oUiu btayton bt., N. S. Pilis! urgh,Pa. 

.Ceiitiu bekretonus J.
i 1111 Market bl., M.S.
Centro iždininkas K.
12 & Carson bis.,S.S.

T urtų Kontroles
U rinkis,

313 Sixth St.,
Urnržis, 1429 Reedsdale St., 

N. S. Pittsburgh,
Markūnas,

21ZU Turtles St., Pittsburgh, 
Kuopų sekretorių adresai:

1 kuopos — J. 1. Alexis,
T. O. box 3-14 Norm Diamond 

Pittsburgh, 
kuopos P. I* rancikevicius, 
222 bagamore Si., Espiein,

PlllsUurgh, 
kuopo*, J. Galginas, P. u. box

Laupurex, 
kuopos Ig. Kasihskis,

205 Soho St., Pittsburgh, 
kuopos, J. Kvetkauskas,

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

2228 Forbes St., Pittsburgh, 
kuopos, A. Paluėis,

2123 Wrights St., S. S. Pittsburgh,Pa 
y kuopos, K. Stasinskas,

Box 283, Arnold, Pa
10 kuopos, V. b. Kiukaa,, .

713 McKean Ave., Donora, Pa

Kazokevičius, 1530 West St 
Maršalka P. Vaitkus, 415 Wall St 

Organo prižiūrėtojas:
A. Killy, 1032 Loomis St.

Sum rinkimai at.iitmria pirmą nedėl 
'dieni »..<•!. v .i iio mėnesio, 1010
Mani bl., 2 vai. po pietų.

VALDI B\ C. L. T. p. D. MIRTOS, 
CLEVELAND, OHIO.

Pirmininkas D. Petrauskas,

TREJOS DEVYNERIOS 
arba 

TREJANKA
Šūs'idtda ii rf įvairių Ir

Sutaisytu su degtine arba virintu vandeniu 
yra geriausiu vaistu arba karčiu 

vynu del'skilvio.
Gydo visokias skilvio ligas, nc.malima, 
gumbą, dispepsija, išpūtimą, rtemenį, 
dieglius šonuose, krutinSje ir nugaroje, 
patrūkimą, sunkumą ant krutinės ir 
visokias kitas skilvio Geriausiai 

pataiso apetitą.
VARTOJIMAS: Viena twskclj ii«'4 gydančių 

augmenų užmerkti | viena kvorta čyato ipžruto 
ir tiek pat vandens, arba iivirti čystame van
denyje ir po ją valandų gerti pu*< atildelio 
arba mažiau.

LAISVĖS SŪNŲ DRAUGYSTĖ, 
MAHAxNOY CITY, PA. 

Valdybos adresai;
Pirmininkas W. ixunaitis

312 E. Centfe
Pirmininko pageihininkas P. įsėda, 

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

1025 E. Pine
Finansų raštinin. P. Petčiulis, 

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

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

Maršalka W. Svintickas, ■
515 W. Tinę

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

Vie* -pirmininką* T Rimkų*, 
1.430 Russell R4.

Nutarimų raštininkas K. Petrikoni*, 
1527 E. 33rd S*.

Finansų raštininkas A. Banialis, 
1830 E. 17th S*.

Iždininkas T. Neura,
2202 Hamilton Ava.

Kasos globėjas V. 1 vanauskiūtė,
1452 E. 83rd S*.

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

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

Knygynas, saldumynų k rautu vi, 
2047 Hamilton Ave.

Knygos išduodamos skaitytojam* 
ant 7:30 vai. vakare.

Knygius 7<. Luobikis, 2364 E. St.

DRAUGIJA SŪNŲ IR DUKTERŲ, 
MELROSE PARK, ILL.

Pirmininkas K. Jankauskan,
P. O. Box 749, Melrose P*rk, 

Pagelbinink&s D. Rimš*,
P. O. Box 849, Melrose Park, 

Protokolų raštin. Alek. Morkui, 
907—22nd Ava., Melną**

Kriaučiūnas, 538 Lorimer 
Brooklyn, 

Sangailis, 231 Berry st. 
Brooklyn, 

Pavalkis, 37 Stagg St., 
Brooklyn,

Brooklyn, N. Y. 
Raibužiutė, 317 So. 4th st.

Brooklyn, N. Y.
J. Samulcvičius Sąjungos rekomen

duojama perkalbėtojas (tlumoėius.) 
375 So. 1st Street. Bklvn.

Tėmyk, nes krautuvę 
erkrausčiaus nuo 109 

Grand Street A o numeriu 
157 C rand Street.

J. MARTII \ITIf
157 GRAND S 

BROOKLYN

jeigu NAUDA YR*

SERGANTIEJI!
NUSTOJOT1 8VKIKAT4 FUI BĮ ARTI LlHOft. 

DI«sm* *• dienai, scetau *» w 
ažaiini* gydyat* aergančią imealą. 
Prraiatatykite aa*, kiek ai ilgy- 
džiaa, 
Jeig* 
lojant 
naolat

El.lHlUlllhiUl’1-'

jami* gyvenimą* įkirij* var», 
visokias gyduole* Ir Jaučiat** 
blogiau, tuomet, sieke a*- 

laukdama* kreipki* pa* gerai ■*-
specialist*
LANDES

140 EAST 22 ST,N

140 E. 22nd St.,

DR. LEONARD
Ji* jam* be pinigą 

ryti, kad ligelbiti gyvastį ir paalk- 
kin* apie lig*. Gydą* per 20 metą 
fiaokiae liga* •* didžiausiomis pa- 
aekmimi*. kaip tai: nuiilpnėjimg, *i- 
*ikritt«i* kraujo, pilve, širdie*, pl**- 
čią jaSną ir tt.

Dil gydymo nervą Ir lytišką ligą 
turiu visiem* gerai žinomą elektrišką 
apartą ir X-apindullal, per kurią 
matyt kiaurai, kūne. Ne kiekvienas 
daktaras turi tokius aparatus,' dėl te, 
kad labai brangų*, 
rinėjimaa šlapume.
ant rytojau*, bet tuojau ateikite paa 
gerai ^žineiaą

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

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

Lexington ir 3rd Avė.,

Chemiška* IJiy-
Neatidfliokit*

New York City.

Malr*a*AB
P. O. Box 1109, Melrose Park, Ill.
Iždo globėjai: W. Janėnas Box 675 Iv 
J. Snarskis, 
Park, 111.

j Maršalka:
,676, Melro.se

Susirinkimai ;_______  ___ __ _
I savaitę kiekvieno mėnesio Frank and 
James svetainėj, 2.3-čia Avė. ir Laka 
gatvė, apie 1 vai. po pietų.

LIETUVIŲ PAAELi’lNĖS OR-STftS 
“LAISVĖS“, JUSTO N. PA. 
VIR.siMNKŲ ADRESAI:

Prezidentas L. Baikis,
668 Northamp-on St., Easton,

1820 Fairow Ave., Easton, 
Protokolų raštininkas ir organo pri

žiūrėtojas Alex Vituris,
139 Bank St., Easton, 

Finansų rašt. M ar. Urba,
606 Northampton St., Easton,

Kaperius J. Jankauskas,
1820 Fairow Ave., Eas<on 

Kasos g’obėjai: ,
A. Biga, 1021 Elm St., Easton, P*.
A. Meškauskas,

Pa.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, ILL.

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

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

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

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

St. Bučis, 1408 So. Park Av«.
Waukegan, 

Maršalka K. Navickas,
1420 Victoria St., Waukegan. Ill. 1424 So. Chestnut St., Collinsville, BL 

Pageihininkas J. Werdauski*.
Susirinkimai ..tsibūna kas I

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

m.
m.
ui.

ui

111.

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DR-STĖS VIRŠININKŲ ADRESAI. 

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

108 Inslee Place, 
Nutarimų raštininkas: S. Morkis, 

79 Bond Street, 
Turtų rast. P. Kardokas, 

220 Court St.
Iždininkas: J. Yužapaitis.

Iždo globėjai: E. Makutienienė, 
1-19 Clark PI.

D. Grigutis,

Maršalka- B. Budrius
210 Second St.

Draugai ir diaugės, kurą' dar ne
turite organo ir ne^iridavėt savo ant
rašų, malonėkit tuojaus prisiųsti. 
Męs išsiuntinėjome laiškus ir į kitus 
musų draugus, o atsakymo dar ne
gavome. Taigi meldžiu tuojaus duo- 
ti atsakymų.________________________ _

LIETUVIŲ BROLIŲ DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI. .

? pirmininkas P.
821 Jackson St.

Turtų sekretorius J. Žemaitis, 
1133 N.’Wisconsin St., 

Iždininkas N. Vaitiekūnas, 
931 Walnut St.,

LBD. laiko savo susirįnkimusLBD. laiko savo susirinkimus kas 
trečią nedėldienj kiekvieno mėnesio, 
Winter HaP, 412 6th St., Raci
ne,

Fa.

Pine St., 
Easton, Pa.

Maršalka J. Garnis,
634 Ferry St., 

Susirinkimai atsibūna
į ėtnyČią kiekvieno mėnesio anglą so- 

1 cialistų ruime po No. 439 Northamp- 
I ton St., Easton, Pa.

Eatson, Pa. 
kas rrm|

į LAISVĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 
COLLINSVILLE. ILL.. VALDYB 

Pirmininkas J. čebenauskas 
420 So. Chestnut St.

CollinsvilU, HL.
i Pirm, pagelbininkas P. Papeika,

Nutarimų raštininkas A. Dzidolika*.
858 E. Wickliff Ave.,

Collinsville, HL 
Fin. Raštininkas F. Skamarakaa,

41(5 Wickliff Ave., Collinsville, HL 
Iždininkas J. Willimat.

837 Central Ave., Collinsville, DU 
Susirinkimai būna kiekvieno mėne

sio 1-mą ir 3-čią nedėldienj, 1-mą ▼*- 
landą po pietų, Sallel salėj, kampa* 
E. Main ir N. Morrison Ave. Collins
ville. Illinois.

LIET. ŠVIESOS DRAUGYSTĖ 
ANSONIA, CONN., VIRSI- 

NINKU ADRESAI.
Pirmininkas A. Mureika, 

113 Liberty St., Ansoni*, < 
Vice-pirmininkas J. Mockaitla, 

P. O. Box 128, Ansonia, 1 
Nutarimų raštin. S. Tiškevičių*,

P. O. Box 176, Ansonia, C**a« 
Finansų raštininkas P. Rageli!*,

161 N. Main St., Aneenla, Cm*.
Iždininkas J. Valaitis,

11 Oak St., Ansonia, ’ Comu 
Knygius O. Radzevičiūtė.

264 N. State St., Ansonia, Con*. 
Knygiais pageihininkas A. Yakštya,

103 Liberty St., Ansonia, Con*. 
Knygiaus raštininkas P. Labanauske* 

491 Main St., Ansonia, Con*.

Cana.

C*na.

AMALGAMATED CLOTHING 
WORKERS of A. PRASERIŲ 
58 SKYRIAUS KOMITETASl 

Pirmininkas A. MaČaitis, .
109 Grand St., Brooklyn, N. T« 

Protokolų raštin. J. A. Bekampi*, 
183 Roeblng BL, Brooklyn, N. T« 

Finansų raitininkas VI. Jiečlu*,
67 Stagg SL, Brooklyn, N. Y- 

Iždininke* Kadmieraa Aimkua,
MS Lerlaaer St* Breeklyn, M.W

Melro.se


mH
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VIETINES ŽINIOS.
Dėi liaudies namo.

Pereitą pėtnyčią Tautiš
kame Name įvyko konfe
rencija dėl Liaudies Namo';>,() vai. 
budavojimo. T' 
dalyvavo apie 60 atstovų, iš j turime daug svarbių daly- 
kokių 25 draugijų. Ščegau-jkų, ypatingai kas link kon- 
skas ir Bekampis išdavė ra- certo rengimo

pabaido skebus, yra smar- mą kartą lošiant daug žmo- 
kiai baudžiami. nių turėjo grįžti namo, nes

--------------- nebuvo jau tikietų.
27 d. rugsėjo bus mėnesi- Nesivėlinkit! Pradžia 

uis susirinkimas Aido cho- punktua^škai 8 vai. vakare.

vakare. Visi nariai
Konferencijoj ‘malonėkite atsilankyti, nes

sirodė, kad čia esama nevie
nodų nuomonių. Ščegauskas 
sakė, kad namas turėtu bu-

racijos pamato, nes tuomet 
būsią lengviau su paskolo
mis iš bankų, o antra—tuo-

turės, kiek turės sūrų 
kampis kitaip sakė.

nai legališkas dalykas tei
sių žvilgsniu, o tuomet ne 
pinigas balsuoja, bet žmo
gus. Po tų raportų kilo gy
vu diskusijų, kuriose daly
vavo Augumu-;, Pruseika,

irta išrinkt komisiją,

tais budavota kiti liaudie 
namai Brooklyne ir apylin 
kėse. Komis’jon įėjo Šče 
gauskas, Šukys, Bekampis

tarta susinešt ir su tautiško

si turinti banke 11 - šimtų 
norėtų 

Sekan- 
nutarta

bendrai darbuotiem.
Čion konferencijon 
užkviest draugijos, 
neprisidėjo prie sumanymo. 
Sekanti konferencija Įvyks

rūpinkitės 
dalyku'

Kaiakauska 
suaustuv

kuopa rengia

ant kampoi

Kalbės J. Jukelis

H

PAJ1ESKOJ1MA!
Pajieškan Vinco ir Siundo Janke- ; 

liuųų, Suvalkų gub., Vilkaviškio pa- , 
vielo, Purviniškių dvaro. 5 metai A- 
nierikoj. Maloueu atailiepti arba kas 
žino praneškite:

V. Dunaitis,
216 Kent Ave., Brooklyn, N. Y. 1

' k A>TTl O.

AUKOS J. ZDUNiUL

priežasties ligos išvažiavo 
Rusijon - Petrogradan tikė
damasis tenai pasveikti. Jo 
pažįstami ir draugai suau- 
kavo,kelionės lėšas. Aukavo 
sekanti:

P. Carnauckas, P Paskau- 
ckas, T. Luga ir R. Vislavas
— po $500; P. Karvelis — 
$1.00; V Butėnas — $2.00; 
.(> Kiburis — $3.00; A Car- 
nonickas — $2.00. M. Trai- 
nis, A. Kanopane, A Kulis 
ir J Kulis po $1.00; M Sta- 
lonis — $20.00; J. Jezdunis
— $6200; P. Birželis —$5.; 
K. Marmula —$5.00; A. Ne- 
berka — $2.00; J. Kanopa 
$2.00. Viso $128.00.

Kurių aukautojų vardai

kau draugų, giminių ir pa- 
• Au eno Kauno guli., Vilk - 
pay.. Leliunu parp. Vaitkunų 
Meldžiu AtsiAaukti’ šiuo ad-

•L Gutauckas.
24th Street. Chicago, 111.

PAJ IEŠKAU 
burdo tarpe II ir 
New Yorke. Kas 
mą, praneškite:

KAMBARIO arba 
1 -mos East pusėj 

turit tinkamų ru-

171 E. 2nd 
77—78.

M iller, 
New York, City.

REIK A LI NGAS DA RBI NIN K AS. 
bučernėj ir grosernej, mokantis atsa
kančiai darbą.’ Pagal darbo užmoke
stis. Atsišaukit: A. P. 82 Union avė. 
Brook Iyn, N. Y ._____________________

Paj ieškau gero kostumie- 
riško kriaučiaus, kuris gale- 
tų atsakančiai dirbti. Mo
kestis gera ir darbas ant 
visados. Atsišaukit tuojaus:

A. MUREIKA,'

Ansonia, Conn.
75—78

užganė

PARDAVIMAI.

pas

puikų

Y.

FORNICIUS

po $1.00 savaitei

Tet Orchard 371(>.

MIK. KARUKŠTIS

Maliauską ir Vidžiūną.
Musų kainos daug žeme
snės, negu kur kitur

Kiekvienų puKeievingų prl 
Imame kuogražiauuai vi 
jsados. Tikra lietuviška už.ei

I GERA PROGA PIRKTI!
i Waterbury—Naugatuck, parsiduo-

‘ - ’ 1 HU

DUODAM ANT LENCiVę 
IŠMOK ESČIŲ

VISADOS PI r,N AI BUSI UŽ
GANĖDINTAS, JEIGU PIRKSI

WOKNfflJREXQ

Atsiminkit!
M. FAIN, 

280 Wythe avenue, Brooklyn, 
77—78.

71—78

Juozas Garšva

3
C/)

P 
M-

L 
•,x .n •

•■'i

KAM REIKALINGAS?
Jai kam reikalingas Šoferiu, tai aš 

galėčiau tą vietą užimti. Tą darbą da farma graži ir pigi. 22 akrai 
moku atsakančiai. Ka’bu lietuviškai, triobomis, banė su steibeliu ir višti 
rusiškai, lenkiškai, latviškai ir ang- ninkas 
liekai. A. Šepkų*, 281 Jackson avė., ' Didelė 
Ixmg Island, City, N. Y. i

REIKALINGAS FOTOGRAI'/iS. I 
, Pinai suprantąs fotografijų darbų 
ir mokąs lietuvių, lenku ir anglų kal
bas. Atsišaukit laišku pas:'

A. I’. SI I Uit IS,
20 E. Market St., Wilkes-Barre, Pa. 
76—78.

IŠSIRANDAVO.IA <švie- 
sus kambarys ant antrų lu
bų. Galima ir .yalgyt gaut.

A. Martišius,
227 Wythe avenue, 

Brooklyn,\N. Y.

Gilus šulinis, šaltas vanduo. ' 
, .z,.,. .... sodas ir visi parankumai. ’že- j 

rnė derlinga; viskas gerai auga. Pui- | 
77 -80. ki pieva, du sykiu piaunu šienų, tu-l 
__ ____  ri(i pripjovęs pilną banę. Daug gany-1 

įklos, giria veria $500. Parduodu vis-
■ . 'ką, kas lik raudasi. Mano loeiia far- 

rna, nėra jokiu kliūčių. Arti miestas 
Naugatuck, Conn. Parsiduoda už $1,-, 
200, galima pirkti už. £500, kita da-I 
lis ant rnort.gičiaus. Dėle: platesnių 
žinių kreipkit.es šiuo adresu. \ 
> F. ADOMAITIS, )
38 So. Riverside St., Walerhiny, UL 

Ž76 82. '

Parsiduoda saliunas
Biznis gerai išdirbtas (į 

savaite padarau $300-400). 
Lietuvių apgyventoj vietoj.

Martin Wiakis
6 Fleming avenue, 

Newark, N. J.
P A RS ID UO D A G ROS ERN Ė.

Bižnis išdirbtas per 13 metų, lie
tuvių apgyventoj vietoj. Jeigu pirkė
jui bižnis nepatiktų, tai už savaitės 
laiko po nupirkimui gražinsiu pinigus. 
Tokią sutartį sutinku padaryti 
Notary Public.

Randa pigi. Galima daryt

PARSIDUODA Fotogra
fijų Galerija. Visiem pa
rankiausioj vietoj, apgyven
ta lietuviais ir lenkais. Už

499 Grand st, 
kampas Union Avenue,

ga.
542 E. 14 th St.,

NEW YORK 
Cor. Ave. B.

lonas MATHUS
GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS 

IR ŠVARIAUSIAS BALIO
NAS VISAM SO. 

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

JONAS MATHUS

y2—314 W. Broadway 
So. Bouton, Mass.

(Dešimts žingsnių nuo Lietuvių 
Labdarystės Draugijos namo).

JOHN KULBOK
CAFE

Dide’is hotelis, gera vieta 
keleivingiems, kambarį i 
syti pagal nuają madų, ir 
busti

pa- 
itai- 
visi

JOHN kl'LBOK Savininkas
291 Wythe Ave., Cxir. So. 1 st. 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. 279 Greenr>oint.

LAI DOT U VIU DIR EK TO RIUS.
Išbalzamuoju ir laidojo numirusia* 

ant visokių kapinių.
I T’arsamdau Automobilius ir Kari*-
I tas Ve-elijoms, Krikštynoms Ir šiaip

Pranešimas visų žiniai.
Męs parduodame ir perkame viso

kios rūšie® 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, kokj biznį ir kiek maž
daug galėtum įnešti pinigų. Taip-pat 
mes išpildome visokias aplikacijas ir 
paduodame visokias provas geriau
sioms advokatams, kaip legališkas. 
taip ir kriminnliškas. Taip-pat ei- 

j name už perkalbėtųjų visokiuose rei- 
; kainose. Visus nugšeiau paminėtus 

d. ‘T.iRi^yČS * Į dalykus, męs atliekame teisingai ir
> 5ti/.Jid •' sąžiniškai. Reikale visuomet kreipki- 

pa*
M. BALLAS IR J. BUSH 

110 Grand St.. Brooklyn. N

leisti, nes aš neturiu,jų var
dų užrašęs. Išvažiavo per

i gontu ra

PARSTDUODA DIRBTUVĖ.
Dėlei priežasties nesveikatos par

duodu pigiai kostumierišką kriaueiar- 
nc (kriaučių dirbtuvę). Per ilgą laiką 
gerai išdirbtoj vietoj, didelėj lietuvių 
apgyvento,] kolonijoj. Gera proga no
rinčiam įgyti savo kriaueiarnę.

Parsiduoda visai pigiai — už kiek, 
pirkėjas sutiks.

Atsišaukit tuojaus.
A. Liutkus, 

(Lietuviškame Tautiškam name.)
670 N. Main st., Montello, Mass.

PARSIDUODA SALDINAS.
Puikioj lietuvių ir rusų apgyven

to j vietoj.' Pardavimo priežastis — 
važiuoju kitau miestan. Atsiliepkit: 
32 Grand st., . Brooklyn, N. Y. 
76-77.

V. VAIVADAS 
SPORTING CAFE 

Puikiausia ir švariausia pasivažinėjimams.

Ofisai:
144 N. 5th St.. 264 FRONT ST. 
Brooklyn, N. Y. C. Brooklyn, N. Y. 
T<d. 2320 Greenj>o;nt

Telephone 7867 Mai*
4V

ar" j redakcijoje, bus
ne i susirinkimas ALaisvcs
Jau ioperacijos dirftktorių. Bra

ndžia 8 vai. vakare. Vėsi na-

Užeikit ir persitikrinkite

j m 1 z i l d d i š k o j i publika 
reniai pažįsta, ist 
Bioi»ki\im muzikos konser,- irjaj malončkitc^iFibuti. 
vatoriją’ (ant Franklin avė.) ■ v
mu ui lankys vakarais.

manmna sutverti lietuviu*

mi zaua rupmues urg.
Zidžiunas*, dirbąs prie “Lai 
>vės“ iinotypistu.

Pavogė J. Plakščio aulomo- 
biliu.

Nedėlioj, 17 d. rugsėjo 
•L Plakštis iš Great Neck, 
N. Y. atvažiavo į Brooklyn:)

palei Palace Hali ant Grand 
st. ir dėjo į vidų. Praslinkus 
dešimčiai minu tų išėjo lau-

diliaus Buvo pranešta po-

tektyvai rado

riją. Dabar detektyvai j ieš
ko vagiu, bet nežinia ar su
ras. Reporteris.

C. V TWr/Y ’'m, • ■■ '

APTIEK A
Gyduolės teisingos, patarnavimas 

I draugiškas ir kuoman agiausias. Gv- 
DIDELIS TEATRAS!!’, i duo'es galima gauti per pačtą ir ypa- 
_ . . r : tiskai,kokios tik pasaulyj vartojamos.Lietuvių Moterų P l’Ogre- , Ypatingai u’laikau puikias sekančias 

yviško Susivienijimo Ame- i JO‘h>oies:
Reumatizmo ............. »h00
kojų prakaitavimo . . . 50c. 
perša’iino milteliai 
pleiskanų 

kimo .... 
Dėl ataugimo 
Nuo vištakių 

kojų .
Vilcra lietuviška 1

Taip-pat visokių vaistų dėl visokių 
" j lytiškų ligų kaip dėl vyrų, taip k dėl 
7 , moterų. Visokius patarimus diiosiu 

j dykai. Klausianti per laiškus, tepri- 
siunčia tik krasos ženklelį atsakymui. 

| Receptus sutaisau teisingai ir su 
megūjų-aktorill. j didžiausiu atsargumu. Taigi, lietu-

rn-i’• 'i - i •< i i viai, visados /kreipkitės pas mane, oFikietus pirkite įsanksto,'Msile „igani(|inti.
ypač tie, kurie dar nematėt, i Lietuvis Aptiekorius ir Savininkas 

kad nereikėti/ antrą kartą: rrj KIJDJRK’A
grįžti namo nepamačius j to- j * C L* im
kio puikaus veikalo, nes pir- 64 Grand St., Brooklyn,N.Y.

V- PAUKŠTYS.

rikoje 1-ma kuopa statoj 
scenoje puikiausi lietuvių’ 
kalboje 4-ių, aktu veikalą:;
“DU BROLIU”.

Ilio-October, 1916 m-, McCad- 
j din Hall, Berry St., tarpe 
So. 2 ir 3 gatvių, Brooklyn

Pradžioj šios savaitės1 
Brooklyno ir New Yorko u-l 
nijos nubalsuos klausimą a-1 
pie visuotiną streiką, pare-’ 
mimui streikuojančių ant 
subway, elevated ir gatve-

dovai sako, kad štreikan iš-' 
eis 700.000 darbininkų ir 
jeigu išeis — tai pelnyčio j.

“Unijistas, kuris atėjus 
visuotinam streikui, nesi
liaus* dirbęs, bus išdavikas 
darbininkų reikalų” — pa- 1 
Bake sekretorius Suvienytų 
Unijų — Ernest Bohm. ;

Miesto majoras nieko ne
sako, kad daugybė žmonių i 
sužeidžiama streiklaužių 
vedamuose karuose, bet už
tat unijistų draugai, kurie

Nuo
Nuo
Nuo
Nuo

75c. 
slin- 
$1.00 
$1.00“ 

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

ir plaukų

plaukų . . . 
(už trynimo

JSITeMYK!
Dabar geriausias ir pa

rankiausias laikas užsisa- 
kyt siutą, todėl kad ank
ščiau duotas užsakymas, 
kriaušius turi laiką j’j gerai 
pritaikinti, antra dabar ga
lima pasirinkti geriausią 
materiją ir gražiausios ma
dos. Kas pirmiau ateis, tas 
gaus ’ naujausios ma
dos) materiją ir bus pasiu
tas ir pritaikytas pagal no-

miršk adreso.
SCHNEIDER BROS. 

236 Grand St. arti Drii 
avenue, Brooklyn, N. Y.

Atminkit! Kiekvienas1 at
ėjęs bus užganėdintas ir 
priimtas kaipo senas drau
gas.

Macys & Marcin Furniture Co

7Q

BROOKLYN, N. Y.
Telephone Stagg 35.34.

Jei nori, kad gerai išro- 
dyturn, pirk skrybėles, marš
kinius ir visus aprėdalus pa*

K. LIUTKŲ.
Apie gerumą tavoro Ir tei

singumų kainų, nereikalinga 
girtis. Nesą visi brooklyni*- 
ėiai gerai žino, kad pigiau Ii 
geriau niekur negauni, kaip 
pas

K. LIUTKUS
131 GRAND ST„ 

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

SUČĖDYK PINIGUS 
IR SKAUSMĄ.

Pyrrnas Lietuviškas

RESTAURANTAS
naa ant syk. ISTRA U- 
dantlee atliekamas b* 
> skausmo. Artistiš- 
ig«” ir “piate” darbas 
is trano moderniška- 

už prieinamą kainą.

. LIEBERMAN
dentistas

HO So. 2nd SU

«

■f’ejAM PERIOD SUIT t*. Į
ti.i.

ZratBTt
' IK

'i'iiri

!IekS».
U T« aiaka«>

cl

trlrt«ą, kati Id 
iitoe iatalftert 
Jutų ažgani- 
linH na ilu>- 
(xt, bet tftku-

n
/I p
Jta*’233CW,.':|

«- -.i

musų skrybėlės yra pa

MANHATTAN Skrybėlės

BROOKLYN, N. Y

t

yra persitikrinę, kad jos yra geriausios.
Visi žino, kad kainos, ant visų reikmenų yra pa

kilusios, bet męs pripirkom rudenio tavoro keliais 
mėnesiai atgal kol kainos nebuvo pakilusios. Todėl, 
jeigu pirksi skrybėlės iš V

MANHATTAN HATS KRAUTUVIŲ
230 GRAND ST

Šimtai koatam’erių iš viaų 
kraštų ir tautų, išmokėčiau 
$1.00 ar $2.00 į javaity, par! 
lieka tikrai* savininkai* ge 
riaasia daiktų.

479 GRAND ST. 
arti Union avenue 

BROOKLYN, N. Y.

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

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

Kodil Br«- 
įklyniečini «®- 
K*li taret, ka* 
!em* patink* 
v reikalinga.

Jflaų tarpa 
Heaintili ta- 
■:itf araatavS

198-200 Grand St.,
'Tarp* Drlgg* ir Bedford Avena**. Brooklyn, N. Y.

; Telephone 2372 Greenpoiat
į fe®
a
i . .

'e

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

Alijošius Grinkevičiog
2 HOPE ST.. Cor. Roebling St ' 

BROOKLYN. N. Y.

Telephone Stagg 8020.
Kalbame LietuviŠkal. hanklikai 
Ir Rusiškai.

j;
jp| AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ? f&’į” Xat{s’

11 GARSAS SSJ.1" KEPTUVE
Į ’

keiksus

Kepa geriausią durnių iš 
Cyst p rugini y miltų. 
Teipat mes kepame ge
riausius
joms ir kitokiems poki- 
liams *.*.*.*

Ture lųmi kokj nors užsa
kymų ir norėdami valgyti 
gerų, skanių, puikiai pa-' 
d irvt t d.ion i, tai visados 
kreipkitės į mus. Duoną 
siunčiamo ir kitą miestą.

F. MASIULEVIČ1US ir SUNAI, Savininkai.
209 BEDFORD AVE. (Tel. 2876 Greenpointp BROOKLYN, N. Y.

kreipkit.es



