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Kiekviena moteris ir mer
gina tegul rašosi prie Lie
tuvos Moterų Progresyvio 
Susivienijimo.

Londonas, 7 d. — Sekan 
čią savaitę susirinks Angli

AIRIJA KOVOS SU ANG-

nieko nežinąs apie 
ten taikos sąlygas.

A v
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Lietuvos šelpimo Fondo Iždininkui.
ŠLIUPAS IR KOMPANIJA GAUNA PER NOSJ

Musų skaitytojai jau ži
no, kad Šliupas su Živat- 
kausku net į Washington:] 
buvo nuvykę, kad apskųsti

♦ tu vos Šelpimo Fondą ir jo 
‘ šalininkus. Apskundė jisai 

juos begėdiškai ir šlykščiai.

mušė laiška i ‘‘Vienybe Lie
tuvninku,” kuriame buvo 
pilna šlykščių ir nachališkų 1 
grasinimu. Tame laiške

leidimo Centralio (uzurpa- 
torių - samozvancų) komi- |

RUSŲ KAZOKŲ I 
ŽVĖRIŠKUMAS.

dei) blatt” talpina žinių apie 
kazokų žvėriškumus Turki
joje. Jeigu bent dalis tų 
žvėriškumų pasitvirtinus,

VI METAS

ra reikalo sakyti, kad Jūsų nurodytų aukautojų drau- 
iaiškas mus labai nustebino.' gijos šioje šalyje.”
Męs neturėjom pamato abc-[ vjsa k() ni)H RaU(1 K|.y_

• ' I • | 11 4 • U kis, tai to, kad europinės
raugijos, kurios užsiims 
uku dalinimu butu bešalės' *■ cvisų liet, nacionalių draugi-' 

jų, kurios užinteresuotos’ 
aukų rinkliava nukentėju-' 
y.iems nuo karės lietuviams.'

Raudonasis Kryžius nei ! 
tiesioginiu, nei netiesiogi
niu būdu nepadarė jokių a p-1 
rubežiavimų teisei by vienos

eina?

draugijų vardu ir tiktai ga-
musu t> 

teto aukų Įjegaijs rinkti ir;(ik llžk|ausęs a|. mcs su(ikhl • 
kad visi tie, kurie isdris au-l •• • - - - •
kas mnkti, bus patraukti 
teisman ir “paimti už kete-j 
ros”.
ke Šliupas rašė, kad viso?
a,,kos turinčios eiti Raudo-į"‘^iaa".... RaU(1 Kryžiau>
pajam Kiyzitu n kad I^^^l-liirektorius praneša, kad 

Isulyg sutarties, padaryto? 
'su Šliupu, aukos bus siun
čiamos Liberty Nationa 
bankui New Yorke, o ban
kas perduos pinigus R. K.

rus Centraliniam (Yčo) ko-

Kiekvienas sveikai pro
taujantis žmogus, perskai
tęs Šliupo laišką, matė, kad 
jisai begėdiškai meluoja, 
nes visi juk žino, kad lietu-

Įkarti.
Erzerumo provincijoj 'ru

si] kazokai sulaikė pabėgė
liu traukini, kuriame va
žiavo 2.000 žmonių. Visus 
juos išžudė. Artišn apygar
dose tapo užmušta daugiau, 
kai]) 1000 žmonių, daugiau- 

Isia moterų ir senuku. Vano 1. €

1 ereitame "Laisvės nu- ; 
mery pranešėme, kad keli i 
rumunu pulkai persikėlė per! 
Dunojaus upe ir įsiveržė į 
Bulgariją, užimdami šešis* 
kaimus.

EK LENKUOSE LIKO 'vo 
YRU., KURIUOS GALI- ūii 
MA BUTŲ KARIUO- buMENeN PAIMTI. tu

ir

Sodžiuose Masudi, Aška- 
ni, Hanis ii* kituose nužu

>, kad Šliupas, Mukus tapo sudegintas’ 
lingtonan vėl ligonbutis, kuriame buvo 8,-; 
užinteresuotu'60 turku kareiviu. Tame' 

miestely nužudyta 300 žydų.'

lietuviu dienoj ir išdalintiiun jisai čia jau sakosi n(). 
pei tas uzsibketmas Į-.rgtu pa(|a|.yįj sutarti ir pa- 

J-iiP-nasi lie- ;(al.‘auti aukll p.lsiUntime 
1 draugijom, kurias rekomen
duotų Liet. Šelpimo Fon
das.

vių diena skiriama ne kleri-'du. 
Palam ir ne tautininkam,! j 
bet visiem lietuviam ir kad ku|.j'o ištisai dėlei šitos vie 
tokiu budu Lietuvos šelpi- i 
mo Fondas yra pilnoje tei- ’ 
sėje rinkti aukas. i

Situacijos nušvietimui kurie tanR>

Pabaigoje savo

DAUGIAU KARIUME

'kas kreipėsi laišku į

Rumunams persikėlus jie r 
moji], austrų monitorai

Raud. Kryžius norįs būti 
įtik tarpininku aukų pasiun
time nesiimdamas atsako
mybės už jų išdalinimą.

Su tom Raud. Kryžiaus iš-

, tikti ar nesutikti. Fondas 
Ituojaus turėtų nuspręsti ar 
'mes siusime aukas per Li- 
! bert v National Banka

• Lermas kilo visoj Angli
joj, kad norint laimėti ka
re reikia gauti mažiausia 
dar milionas kareiviu.

Kur juos gauti?
Norima įvesti jau priver

stina tarnavima kariumenė- 
jc ir dėl airiui Airių parti
jos esančios labai,/’1 omi su
sirūpinusios. Žadančios net 
revoliuciją kelti.

Vokietijai tai]) pat reikia 
daugiau kareivių. Sakoma, 
kad ten liuesu rezervu tėra 
tik 60.000.

Tai prie ko priveda su-

padėti, p. E. Bicknell sako: i""' a,Ų!'uu‘;IMU‘.U-Ų!111“ . įsu R. K. atiku persiuntimoButų geriausia del visų, <
kurie tame užinteresuoti, j . ‘ , .
i »zi p.i.izi Kubine* kiliu Antra, kas mums labai

šelpimo Fondo ir to komite
to, kurį atstovauja D-ras 
šliupas. Mes pasiųstume pi-

rektoriaus laiške tai užreiš-

RUSAI ARTINASI PRIE 
LVOVO.

vagonų manė pasilikti 
Vok iečiai tuo tikslu 

rumunų pasieni ir atgabeno 
daugybę lavorinių trauki
nių, kad vienu <ykiu išvežus 
\ isą užpirktą duoną. Rumu
nija paskelbus karą Austri- 

1 vo- • — • I •/ •uu’iuomenėn ką tik užimtų-; kiekiams išsivežti duonos li
jo kraštų gyventojų.
žyti tų teisiu vokiečiai bijo; rumunams, nors vokiečiai 
— kils didelis triukšmas, i rumunams už ja iš kalno su-

line

.... . . . traukus kariuomenėn likti-supknsino visus pantommus sius Lenkuose vyrus. Ta,,p.
jLus, kiniais įmaunu pei- |t;lUįjnp teisė neleidžia imti jai, beabejonės, nedavė 
sikelta. 1 uo budu rumunams!]. 1

Lau-jkuėių. Taip ji ir pasilieka

t

neša, kad veik visus 
rumunu, kurie buvo

15.000 iG(,ei Jle gntvoja — duoti 
persi- lenkams savarankumą. Ta-;

menen imti. O 
kuriuos galima 

ru-'kti (nuo 17 iki 
ri- Isak einančio

; Tokiu budu pKmasai 
liaunų įsiveržimas Bul 
ijon baisiai brangiai 
apsiėjo, neatnešdamas nau- pasiliko 
dos nei už sudilusi verdingi. žmonių1 • * i 

Dabar rumunų karės eti

Dabar vokiečiai grūmoja 
i umunams jeigu šie pasta
rieji kokiuo nors budu nepa

imtų pašau- sirupįs atiduoti vokiečiams

! žemės paviršiu.

vo- 
nuo

Tai būtu nemaža RUS AI NETEKO 6 MILIO- 
NU KAREIVIŲ.Piečiams paspirtis

Šitas vokiečių ei
demonstracija. Bet kol 
jau ten “demonstrącij 
kurį lėšavo 15.000 gyvasčių. \ () pamate nieko prakilnaus j J

Nesiseka rumunams ir 
Transylvanijoj, kurios dalį 
jie buvo užėmę. Anądien! . . .
juos baisiai 'sumušė ties k)n&’a H’ pikta, kau vis dai 
Hermanštatu, dabar vėlei 
sumušė ties Alt upe ir jie 
galvotrūkčiais bėga per Gei
sto]’ giria?.

I

nūs iš pažiūros jų tikslai sa

naudinga, todėl tai ir daro

dėl tautų lygybės ir tt. Kai]) 
vieniems, taip lygiai ir ant
riems rūpi savo nauda.

tisas praneša, kad rusų ka- 
p iumenė artinasi prie Lvo-

jo labai įdomų atžymą l^pZ'xu&uTiu’s’kk'nnntl,r,;b^kČ;nV. 1:u''i.!lnl,bcnt
Dedame čia dali E. Riek- Įivm kolnite(am užrllbežiuo-;Jon(h'1 nllk,u bctu.vu! d,,en°- 

nelho laiško: ”
“Gerbiamasai! ..... _ ....

Męs gavome tamstos laiš- kad Raud. Kryžius nesiimtų p.lsa. !ne™'s’.’ kad jain nepa- 
ką, rašytą 29 d. nigs., kur ant savęs jokios atsakomy-S(‘<e uz )()t votuot LSr.
minite apie D-ro šliupo už- bes už būdą aukų dalinimo; Rinkt aukas, vadinasi, ga

se, kuriuos nominuotų Ame- *e aipKajį- Šliupas ir jo kom-

čių ir austro vengrų pozici-

tuvių spaudoj (“Vien. Liet, 
“i ai z

kuriuo bent Europos komi- Į lime visi ,tik reikia turėti 
tetų — bet tiktai nusiųstų savo miesto valdžios leidi

Įjos parlamentas. Pirmiau-|tų lyderiai sako, kad airiai 
šiai parlamentas svarstys t kovosią prieš pasikėsinimą

APIE TAIKĄ. I klausimą apie įvedimą Ai- I 
 ’ vijoj priverstino kareivia- 

glijos laikraščiai, 
“Times”, “Morning 

ambasadorius Gerard ir at-|^.()sl ‘‘ Daily Mail šau- 
veža nuo Vokietijos ' kaize-l^ia’.J?ac pai’larnentas b°‘. 
•no prašymą, kad Wilsonas greičiausiai įvestų Airijoj 
pradėtų taikyti Europos ka- priverstinį kareiviavimą, 
liaujančias šalis. Buvo gar- Airijos nacionalistai ir libe- 
sinama, būk kaizeris įdavęs^ rališkesni laikraščiai, kaip 
Gerardui ir sąlygas, ant “Daily News”, “Westmin- 
kurių gali teutonai taikytis, ster Gazette” ir “Daily 

Prezidentas Wilsonas Chronicle” labai tam prieši- 
pranešė, kad jisai apie tą'nas.Pastarieji laikraščiaisu- 
gandą nieko nežinąs. Vokie-jtinka su Airijos nacionalistų 
tijos ambasadorius šioje vadu John Redmond’u, kad 
šalyje taip pat pasakė, jogei Ari joj gali įvest priverstiną

NĖRA GANDO

“ŠVENTOJI” KARĖ PER
SIJOJ.

Persijos provincijoj Ispa- 
baniuj apskelbta šventoji 
karė prieš rusus. Visi vietos 
gyventojai sukilo.

Dabai’ sukilusieji gyvento
jai išsivijo rusus.

priverstiną kareiviavimą.
Buvo pasklydęs gandas, 

būk atvažiuoja iš Berlyno tai pamatysime.

ALBANIJOS PREZIDEN
TAS BUS PAKARTAS.
Turkai sugavo buvusį Al

banijos prezidentą Essad 
Paša,kuris savo laiku ap
skelbė karę Turkijai. Kon
stantinopoly neseniai įvyko

kokias

ša nutarė pakurti.
Sultonas pasirašė po mir

ties nuosprendžiu.

per pirmąjį menesi Rumu
nija. neteko jau 100.000 ka
reivių, tai yra ji neturi jau

irinijos.
Londono laikraščiai išrei-

:i’ia savo baimę, kad Kuinu-

kai nesuspės duoti rumu
nams deramos pagelbos,

runnmų
kariumenę. Užtat Londono 
dienraščiai šaukia, kad ru
munus reikia ^negreičiausia 
gelbėti.

Vokiečiai ir austrai et u n 
del rumunų ^mažiausio ’pa
sigailėjimo. Padėkime, mu-
sys tie Hermanštatu buvo 
vienas iš kruviniausių mu
šiu. Jame žuvo žiedai Kurnu

waerts” talpina žinių,

kareiviavimą ne Anglijos 
parlamentas, bet Airijos. 
Jeigu Airijos visuomenė ma- j M 1 J • • 1
mentas galės išleisti įstaty 
mą apie priverstiną karei 
viavimą. Airijos nacionalis-

LAIKRAŠČIAI PER PUS 
SUMAŽĖS.

Vokietijos laikr 
pus sumažės dėlei stbkos po 
pieros.

ciai per

i Anskaitliunjama, kad nuo
[pradžios karės rusai netek 

š 6 milionų kareivių. I 
askaitline neįeina sužeis- 
ji, kurie pagiie vėl su-

grįžta i frontą.
s talkininku 
kain praneša 
ew Agency,” 

rusai netekę 1,250,000 ka
reivių.

i O

liama didelis trukumas pie- j 
no ir bulvių. Pastaromis 
dienomis visiškai nebuvo

Javų kainos. Pasak “Da
barties” šių metų derlius ne
bus rekvizuojamas Jautimą^ 
iras), bet už viską valdžia 
n okės gyvais pinigais. Kai
nos nustatytos tokios: ru
giams. avižoms, miežiams po 
7 markes centneriui (cent 
n e ris — 3 pūd.), kviečiams

!— S mark, cent r.
Rankų darbo parpda. Bir

želio 30 d. Vilniu/je Didžio
sios g-vės 13 naynuose ati
daryta rankų darbo paro
da. Parodoj esą lietuvių, 
lenkų, žydu ir gudų dirbi
niu. — Tai]) rašo "Dabar-

kad trūksta daj’bininkų bui

Pieno pastaromis 
is kaipir nėra.

dieno-

1000 VAGONŲ VOKIEČIŲ 
DUONOS LIKO RUMU-

metai.' 
už

nos, gi iš to viso iki šiemet 
viduvasariui vokiečiai tega

y-3 C.-

BIJOSI NAUJO MINISTE- 
RIO. \

Tokio. — Paskyrimas' 
pirmuoju Japonijos ministe- 
riu grafo Terrauči labai 
sujudino ramesnius japonus. 
Terandi yra žinomas, kaipo 
pirmo laipsnio karininkas.

pat labai susiiTipine pasky
riau Terandi. Kadaise buvo 
sakoma, kad kaip tik Teran
di bus ministeriu, }ai Japo
nų kariumenė tuojaus bus 
pasiųsta į Pekiną. /

BULGARAI STUMIAMI 
ATGAL.

Paryžius. — Strumos 
fronte, Makedonijoj, bulga
rui kariumenė turėjo pasi
traukti prieš anglus.

pėdai, užima bulgarų terito
riją ir eina linkui Monasty-

.......................... .

New Londone, Conn., laukiama pribūnant vokiečių submarines “B 
dosi, ji jau tikrai žuvo. ;

bet, ro
nuo

rusai ir franeuzai taip -pat 
užėmė kelis sodžius.



r

Laikraščiu ir Gyvenimo Apžvalga Pienininkai, suvartotojai
ir pieno trustas

vykite lauk iš municipaliteto 
i)’ valstijų valdybų ponus de: 
mokratus ir republikonus(.
Vykite juos lauk. Jūsų šluo
ta — tai jusii balsavimo tei
sė. Balsuokit už socialistus,

Ką sako pabėgėliai
ir mes apie juos

“DARBININKO
SURETĖJO.

Kun. Kemešio organas 
“Darbininkas" vieton t riję

ĖJIMAS kimo programą ir, savo a-l Tokių žpionių, kaip 
i r | N a u j ienų ” rej )o r te r is

sykiu.
Tai bus dabartės davat

kėlėms darbo ir kišeniaus 
tuštinimo sugražint tą 
laikraštį senon ėjimo va
gom

si tiem klerikalų

tįs klerikalai rimtai nesis
kaito. “Draugas" stovi, kaip 
ant vištos kojų. “Darbinin
kas,” nepaisant Kemėšio pa
sišventimo ir Juozapinės 
sumobilizavimo, labiau pa
našus Į išpūstą muilo bur
bulą, negu ir reale spėką.

D-RAS CHARLES STEIN

PĖDOMIS.
Garsusis Schenectady šo

sonui elektrikas Amerikoje, 
D-ras Ch. Steinmetz pasakė 
‘ The Citizen" koresponden
tui, kad jisai visuomet pasi
liks ištikimas Socialistų

Lunn’ui nusiritus prie 
demokratų, tūli spėjo, kad 
jc pėdomis neis ir Stein
metz. Tačiaus Steinmetz pa-

žada savo pažiūrų.
-Steinmetz dabar rašo kny

gą antgalviu “Amerika ii 
i a u joj i gadynė

“METROPOLITAN’!)” i 
EVOLIUCIJA.

Tasai pats “Metropoli
tan^” magazinas, kuris 
prieš du metu buvo atida
ręs savo duris net M. Hill- 
quit’ui — dabar pavirto
darbininkų priešo Ch. Hu- 
ghes’o headquarters.

Įžanginiuose straipsniuo
se dar neva stengiamasi kel
ti principus skystos “socia
lūs” teisybės, bet tie visi

>>
tas’

.jais gauna tik trečdalį ' pieno,
M D. leidiniai, musų nuomo-

tas trustas faktiškai už
valdęs visa rinka. Konkti-

ja už (ai, kad patįs miestai 
užsiimtų gaspadoria vinių.

perkūnus į TMD.

Mes sau nuosekliai dirbki
me LDLD., būdami neutra
liais link TMD. Mes turime

dirvą ir musų keliai nesusi
siekia su TMD. Tai kam dar

Mes esame principo žmo
nės, bet musų principialu- 
mas nieko bendro neturi su 
smulkiais erzinančiais už- 
kabinejimais tų žmonių, kū
ne aria ne musų pūdymą.

mes vely dirbkime.
To darbo, socialistiško 

darbo, keliu eina ir 1JDLD. 
centro komitetas. Męs mobi
lizuojame savo armiją, ne-

nu o 
nei 

cent
ro komiteto atsargus princi-

mikų su draugijom, 
kurių veikimo mums

OI TIE MUSŲ DRAUGAI

Kaip greitai užsimezgė tie

gos socialistų, tautininkų ir 
klerikalų, taip greitai jie ir 
su trūko. Gėlės nuvyto, ne

bes nebėra jau. Klerikalai su 
tautininkais nuėjo savo ke
liu, o socialistai ir jų drau
gai — Scwo. Lietuvių dienos 
vienybė iširo! Klerikalai ir 
tautininkai sulaužė savo 
prižadus, nes taip elgties 
jiems paliepė vadinamasai 
centralis komitetas (uzurpa-

. te rių komitetas).
O betgi, kaip pli

redness” buizoje.
Paskutiniame N-ry “Met- 

rop.” išsijuosęs šaukia už 
Hughesą.

dėjusi patalpinti lapkričio 
rumery minyko lliodoro 
straipsnį apie tai, kas dabar 
dedasi caro rūmų pastogė
je. Mat, savo laiku Iliodoras 
buvo pirmos klesos juoda
šimčiu ir buvo ankštai su
sirišęs su aukštai stovinčia 
ponybe. Jo straipsnis, be 
abejonės, būtų sukėlęs Ame
rikoje didelę sensaciją.

Bet... lapkričio numery ll
iodoro straipsnio nėra!

Kame gi dalykas? Gal būt 
apie tai galėtų paaiškint ką 
nors Rusijos ambasadorius 
ar jo agentai?

DAUGIAU PRINCIPIALI- 
ŠKUMO.

Iš tūlų vietų mums prane
ša, kad Lietuviu Darbininku z v v

Literatūros Draugijos ren
giamose prakalbose tai vie
nas tai kitas kalbėtojas per
daug jau akėja TMD. Nors 
mes ir nesame TMD. advo
katais ir laikomės nuo tos 
draugijos nuošaliai, tačiaus, 
mums rodosi, kad LDLD: 
prakalbose visai ne vieta va
ryti agitacija prieš TMD.

Tegul sau TMD. gyvuoja.
___.lo, nei šaldo.

J

daug nusileidžia, kartais jie

atvėsta. O, rodosi, gyveni
mas tiek jau priteikė mums

roję, visuomet vaduoties

TAUTININKŲ PLENAI.

inu su 
žmonės buvo nudžiugę dėl 
tos “vienybės". Nors dar 
vakar jie šturmavo klerika
lų ir tautininkų pozicijas, 
aiškino jų veidmainystę, tai 
šiandien, “vienybei” įvykus,

užmirše viską, ka vakar sa
kė, visai kitonišką giesmę 
užgiedojo. Klausykitės, ką 
vienas iš tokių santimenta- 
listų buvo parašęs “Naujie
nų” vietinėse žiniose:

“ Užtekėjo skaistesnė
saulutė Chicagos lietu
viams. Išblaškę neapykan
tos ir neužsitikėjimo šmė
klą, senai visų pageidau
jama vienybė įvyko. Chi
cagos visos tris srovės su
sitaikė rinkti aukas iš
vien bent “Lietuvių Die
noje”. Šis pavyzdis turėtų

“West Side

rengia prakalbas. Kalbės 
CCK. pirm. kun. P. Sa- 
rapinas, adv. B. K. Balu
tis ir kiti.”
Matyt, kad žmogus į pa

danges norėjo pašokti iš 
džiaugsmo! Jau jam ir Sa- 
rapinas ir Balutis mielus pa
sidarė.

Ir įsivaizdinkite sau, kaip 
ryt rytą tam žmogui sunku 
bus išsipagirioti nuo tų idi
liškų sapnų apie vienybę, 
kuomet jisai išgirs, kad 
Sarapino ir Balučio kompa
nija sulaužė tą vienybę.

Dabar jisai, nabagas, vėl 
turi šturmuoti,priešų pozi
cijas. Ir taipJ iš vienos kraš- 
tutenybės į kitą!

* j- ■
•> r-iu.-./■■'ii i': vKwik

kelias savaites. Papr 
New Yorkas suvartoja 
400.000 kvortų pieno j die
ną. Dabar jisai gauna tik 
trečdalį, o už kelių dienų pristatymo sutvarkyme. Tie, 

kurie valdo gelžkelius turi 
į'’ėję šėrų pieno trustan, tie 
gi, kurie valdo pieno trus-

gal būti, bus dar blogiau. 
Nėra reikalo nei aiškinti, 
kad num to daugiausia ir 
labiausia nukenčia darbinin
kai žmonės.

Palikit šimtus tūkstančių 
didmiesčio vaikučių be pie
no — ir rezultate turėsite 
tokias pasekmes apie kokias 
nei sapnuote nesapnavo tasnu šaltiniu:

Jau paaiškėjo, kad tauti- bibliškas vaiku 
ninku sumanymas

Dabar eina agitacija, kad

Kaipo tinkamiausią vietą 
nurodoma į Waterbury.

Karuža tuo tikslu dabai 
važinėja po Naująją Angli-

oliciozu. Kaip tas sumany
mas bus realizuotas nežinia.

važiavime, laike' kurio 
Brooklvnan suvažiuos visos 
“galvos.”

to rbury nenorįs “A 
“Amerikos Lietuvio

W

tverti

štį Waterbury, jų padėjimas 
butų ityn keblus.

“Amerikos Lietuvis” stovi 
taip, jog nori jau 
‘kompaniją”. •

Kalbant apie Karužos a- 
gitaciją steigt dienraštį tan
kiai minimas ir Yčo vardas. 
Manoma, kad ir jisai prie L. 
prisidėsiąs. Savo laiku jisai 
daug prisidėjo prie tautinin
kų sukurstymo uždėti “Atei
ta”. Gal ir dabar bus, tuo la
biau, kad jam pinigų netru-

Bostoniškis “Darbiniu-

imsiąs eiti tik viena syki. 
Visa “Darbininko” viltis da
bar tame, kad SLRKA. 
pirks savo namą Brooklyne, 
Tuomet ir kun. Kemėšio or
ganas kelsis Brooklynan.

Rusijos cenzūra neleido 
“Naujajai Lietuvai” persis- 
pauzdinti iš “Laisvės” musų 
korespondento pranešimo a- 
pie p. M. Yčo pasikalbėjimą 
su švedų dienraščio “Svens- 
ka Dagbladet” reporteriu. 
Petrogrado cenzoriaus ran
ka išbraukė visą “inter
view” ir paliko tik baltą 
vieta.

Lietuvių tauta “kįla”, nes 
Yčas randasi po Rusijos 
cenzoriaus globa.

ir 
ir 
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Amerikos finansistai 
amunicionieriai pramato 
po karei gerus laikus, 
bar kapitalistiška Amerika 
daro biznio, griaudama Eu 
ropą, paskui gi, po karei, 
j’ darysis pelno, atstatyda
ma tą, ką dabar griauja.

E. M. Herr, prezidentas 
Westinghouse kompanijos, 
apskaito, kad vienoj tik 
šiaurės Franci jo j padaryta 
nuostolių ant $2.500.000.000. 
O kur dar Belgija, Galicija, 
Lenkija, Lietuva, Serbija ir 
ti.? Kad griuvėsius gyvybe 
pavertus vėlei reikės Ameri
kos pagelbos.

eina išvien su gelžkelių kom
panijom, nuo kurių išsiderė-

kompanijose, na ir išeina, 
kad ranka ranka mazgoja.

Kovoti su pieno trustu y- 
ra sunku. Jisai greičiau su
tiks numarinti visus New 
Yorko vaikus, negu, atsisa
kys nuo plėšinio. O kas svar

savaitę įvyks I Iii noise, Mas
sachusetts ir Pennsylvanijoj.

Todėl visur ta pati agitaci-

B rook lyno Dėde.

New Yorko valstijos mai
sto komisionierius Dillon 
šiame pienininkų streikesto- 
ja už pienininkus, bet ne už 
pieno trustą. Jisai irgi mato,

ia rodąs.
Kame gi dalykas?

kailius ir nuo farmerių ir 
i no konsuniierių (suvarto

New

pienomeriai, gyvenanti iš 
tikės, susibūrė į pienininkų

skaičius siekia 17.000 ir ku
rie viso labo turi 300.000 
karvių. Tikslas tos pieninin-

Draugija nori pagerinti far
merių būvį. Farmerių padė
jimas esąs sunkus. Visakam 
pabrangus, pabrangus ir

mokesčiam, farmeriai turi, 
noroms nenorams, prasima-

tarpu, didysis New Yorko 
pieno trustas moka jiems už 
pieno kvortą po 2, daugiau
siai 3 centus, patsai gi par
duodamas tą kvortą už 10-12 
centu, t.

Farmeriai, kol buvo be 
savo draugijos, nei mislyti 
negalėjo apie kovą su pieno 
trustu. Atskiras farmerys, 
dargi desėtkas farmerių, 
negi įstengs nugabenti par
duodamąjį pieną iš Bingh- 
amtono ar Uticos apygardų 
i New Yorka. Kol farme
riai neturėjo savo draugijos

gana, kitaip pienas bus ne-

Tuomet farmeriai susior
ganizavo. Kuomet 17.000.- 
žmonių eina išvien, tuomet

mokėtų jiems už kvortą po 1

kitai]) jie neparduosiu pie-

per jų draugiją.

trusto stovi valdžia, va.lsti- 
j( s ir miesto valdžia. Ar 
tai rūpi demokratams ir re

nių reikalai?
Kuomet New Yorko majo-

i ž tai, kad miesto žmonės, 
] ieno suvartotojai, Įsteigtą 
kooperatyves bendroves ir 
Lesiok pirktų pieną nuo far
merių. c

kad aprūpinus New Yorkie

torius Whitman negeresnė- 
už ji. Geriausiame atsitiki-

dės “investigation” (tyrinė
jimą), kur komisija stums 
komisiją ir iš tų visų ko
misijų išeis nei velnias nei

kini pieno klausimą.
išrišti 
Reikė-klausimą pamatinai.

tų taip suorganizuoti pieno 
pristatymą, kad ir farme-

ventojam, kurie pieną var
toja, butų gerai.

Socialistai? ii’ tai tik vieni 
socialistai/ve kai)) klausimą 
riša.

Visų ])irmiausia reikia

be niekur nieko gauna už 
kvortą pieno 5 centus arba 
net daugiau. Kiekvieno mie
sto valdyba turėtų pasirū
pint pieno pristatymu. Pats 
miestas turi būti gaspado- 
riumi, šeimyninku. Jeigu

jeigu tūli miestai pristato

tojams pieno? Reikia tik no
ro ir tai labai lengva at

ti tam tikrą pinigų sumą i- 
steigti pieninyčioms ir sal
dy klonis ir suorganizuoti 
pieno išvežiojimą; miestas, 
per savo žmones, gali pada
lyt sutartis su farmeriais ir 
gelžkelių kompanijoms ir — 
viskas, viskas atlikta. Tuo
met pienas galėtų būti par
davinėjamas tokia kaina, 
kad tik atmokėjus visus ek- 
spensus farmeriams ir už

riams susiorganizavus, sko
bų nedaug beliko, tai ir sko
bi nio pieno toli gražu ne
užteko New Yorko pilvui 
pripildyti.

Visuomenė, ypatingai 
skurdžiai, atsidūrė begalo 
sunkiam padėjime. Pieno 
kaipir nė ra, o ir tas pats neį
perkamas.

Kapitalistų spauda, ta be
gėdžių ir melagių spauda, 
verčia visą kaltę ant far
merių, nematydama pieno 
t rusto nagų. Užtenka tik tas 
vienas faktas žinoti —trus
tas moka farmeriui 3 cen
tus už kvortą, o parduoda 
ją už 10-12 cent. Atrokuoki- 
me 1 centą už atgabenimą, 
tai vistik trustui liekasi gry
no pelno daugiau, kaip 5 c. 
už kvortą.

Juk tai daugiau, negu 
šunlupiškumas. Juk tai raz- nam, turi šėrų kompanijų 
bajus ant vieškelio!

Sheffield Farms, Mutual akį nekirs. To ir laukti ne- 
McDermott, Borden Con- galima.

farmeriai gautų žmoniškes
ni atlyginimą ir pienas butų 
daug pigesnis ir pačiam mie 
stui atliktu centas kitas dėl 
įvairių pagerinimų.

Tai ve kaip turėtų 
viskas suorganizuota.

Bet prie dabartinės mies
to valdžios New Yorke ir 
kitur to nebus. Nes miesto 
viršininkai, tai kompanijų 
bernai, kurie, veik iki vie-

būti

bizny. Tai varnas varnui į

ant

gubernatorius drg. Algei 
non Lee sakė prakalba far

i

tarė: “pieno trustas elgiasi 
su farmeriais lygiai taip,

kompanijos su streikieriais.

pats miestas rūpintųsi pie
no pristatymu, tuomet ne
reikėtų streikutoi nei far-

Kaune buvusios 
taikos tarybos.

Vienas iš žymiausiu olan- c *
du dienraščių “Nieuwe Cou- 
rant” patalpino pranešimą 
kad visai trumpai prieš

karės Kaune buvusios tai-

Tuomi laiku Kaune su si
ti kaizeris, von Hinden-

baigė todėl, kad Rumunija

būdu sustiprino talkininkų

todėl, kad negaunanti iš 
talkininkų deramos para
mos. Rusai esą jau pamatė, 
kad antru sykiu Lvovo jiem

Kuomet ši žinia pasirodė 
Olandų dienrašty, rusų am
basada Olandijoj 
prieš tai užprotestavo. Tasai
straipsnis nebuvo perspauz- 
dintas jokiame rusų ar vo
kiečių laikrašty, tačiaus 0- 
landijoj ir Skandinavijos ša
lyse jisai padarė didelį įspū
dį.

Kaip sakoma — nėra du
rnų be ugnies. Taip ir čia.

Iš visko jie daro pinigo! densed Milk ir kitos firmos Mes sakęme ir sakysime— Kas nors turėjo būti.
■
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Taip,-yra žinoma, kad 
latviai turi savo organiza
cijas kiekviename didesnia
me Europos ir Azijos — 
Rusijos mieste. Lenkai gi

ganizaciją, kuri jau rankio
ja išblaškytus lenkus ir ga
bena artyn tėvynės.

Taip, jie turi jų pabėgė
lių siela raminama - gaivi
nama, juos sergsti ir gelb
sti nuo beprotiškų vadžios 
persekiojimų bei “apaštala
vimu.” c

Skaudu pamatyti koks li
kimas patinka nelaimin
gus brolius lietuvius. Jais, 
nesant užtarėjų, užkimštos 
visos bjauriausios valdžios 
“festungės.”

“Globos” įgaliotinių Rusi-

džia prie badaujančių iš
trėmime musų viengenčių; 
juos persekioja; musų gi t 
“išrinktieji” ir įgaliotiniai s 
kalbėti “visos tautos var
du” švaistosi sau po Romą, 
Paryžių ir tt. Mat, ten jiems 
yra kur kas didesnis išroka- 
vimas... Tad kam gaišinti 
laiką aplankymui žūstančių 
ištrėmime rietuvių. Dar ga
lima prarasti ištikimybę 
valdžios akvse! *

Čia stovi klausimas 
išlikt nuo mirties, ar 
didžiumai lietuvių, t
Yčo švytravimas po EuN)- 
pą yra neišpasakytai dideli^ 
nuostolis visai lietuvių tau
tai. Nes-ši proga - lankyma
sis lietuvių pas sąjunginin
kus, turėjo būt rimtai pla
nuojamas visomis lietuvių 
organizacijomis, turėjo būt 
aptarta ir išdirbta progra
ma, o ne taip, kaip kad 
dabar išėjo “s bachtu bara- 
chtu.”

ar 
žūti

Aišku, kad nuvykusiam 
R. Karužai nebuvo priruoš
ta veikimui dirva, (o gal jis 
pats nenorėjo lysti į pavo
jingesnes vietas), tat pasi-

ka ranką mazgoja,” ir at
sidūrė privatiniu Yčo se-

Meskim i šąli visus kalti
nimus, užmetamus už eks
kursiją po Europą ant pp. 
Y’čo su Karuža ir pažiūrėki
me į poną Yčą, kaipo į 
žmogų, trokštantį gerovės 
1 nettYvaUrr^ jos žmonėms. 
Taipgi rimtab\ įsigilinkime 
į Lietuvos reikalus dabarti
niame tragiškame momente 
ir į veikimą lietuviškų or- 
gamyacijų. 'Tuomet drąsiai 
galime išreikšti Yčui sii’ 
Karuža “padėką” už pasi
darbavimą Lietuvos labui ir 
atvaizdinimui jų “nuopel- • 
nu” sudainuoti himnus sene
lio Krilovo: “Musė ir
jautis”, “Zuikis medžioja” ir 
tam panašius. Tas būtų
jiems perlengva, jei lietu
viai tokiame tone apvertin- 
tų jų žygį. Juk ekskursan
tams nuo to nei šilta nei 
šalta.

Ir ištiesų lietuvių visuo
menė turi iš ko džiaugtis: 
Londone Rusijos juodašim
tis, apsuptas prabaščiais ir

tuojaus klapčiukais, nuramino susi
graudinusius — “aš veliju 
lietuviams po karės grįžti 
laisvon Lietuvon.” Karuža 
terkšt telegramą Amerikon: 
“Rusijos ministerial liuo- 
suoja Lietuvą”, čia klerika-.,, 
lai sienomis lipa iš džiąugs- 
mo: “Jau Lietuva liųosa!” 
Kur tai sutikęs latvį Karu
ža užklausė: “Ar norite būt 
liuosi ir turėti UeĮktotvil- 
ką
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Iš W. Virginija
angliakasių, gyvenimo

1 i
Ši valstija rodos, bene bus pradeda juos visokiais

auuinjKiHK ..net tHs eH-s anglies< 
butų atiduo- ki((Se 'vietosc lallai r

biai nedideli, o

darbininką

susirašėdieną. Kompanija irmuveža

1915 metais neva U. M.

kelionėn. Kada įvažiuoja

sykių, tuomet tarp

bus

Santakiškis.

ko-

kompanijų nusamdyti agen
tai apgavingais būdais pri
veža darbininku iš kitu vai- V C

arba ir keli, 
daktarai daro

dak- 
Visi 
gerą

atskiru žmonių, kurie turė
tų privatines nuosavybes — 
(’augiausiai kompanijos su-

sluogsniai nuo 3‘iki 12 pėdų *tijų darbininkų gabenimas 
augščio.

netik 
tik, se- 
balado-

gana idomus.
i-idengdamos naujas ar 
lies kasyklas, nusamdo i 
\o agentus ir išsiuntinėja

būvio pa
ne sior gani-

turtingiausia anglimi. Čia. 
tik anglies laukai, augšti 
kalnai, apaugę smulkiais 
medeliais, o po tais kalnais

tektyvai, kurie atydžiai se
ka darbininku kalbas. Ir v

Suprantama atsiranda 
lengvatikių darbininkų, ku 
mc patiki agentam, prade-I 1 I

! gerinti, jeigu

; bū
dais persekioti, kad tik prie 
to nedaleidus. Stengdavosi 
susipratusius darbininkus

mama ant syk visos tris ei
lės; tankiausiai išima pir
miau pačią viršutinę, pa
skui ima antrąją ir ant pa
baigos trečiąją. Anglies

’sidengia naujos

žymiai padidėjo nuo 1902 m. 
yra kuomet darbininkai streiką
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STnTnnnnTnTtTTmni
v <$> <$><$ ■į <§> <į> <§> <§> <§> <@> <@> <§> &

tiko. Karuža rašo laišką, 
kad visi latviai nori prisidėti 
prie lietuvių, laisvės klausi
me.

. Papiežius, tarpininkau
jant vienai katalikų vysku - 
pijai, paskyrė nukentėju
siems nuo karės lietuviams 
10,000 franku....

Tūli Amerikos liet, kleri
kalai visa gerkle sušuko, 
kad tai Yčo nuopelnai.

Žmonės, tik pamanykime!
Jeigu ta suma 1 
ta vienam pabėgėliui, tada i 
ištiesų būt apie ką kalbėti, 
bet dabar juk Romos 
popiežiai per amžius lupę 
nuo lietuvių Rymo-kataliku 
begalines nelegališkas mo
kestis, galų gale paskyrė ba
daujantiems lietuviams tik 
milijoninę dalelę suluptų 
nuo lietuvių pinigų. Dabar, 
kuomet gerai žinoma, kad 
ligoti ir badaujantieji lie
tuviai darbininkai ir ūki-l 
ninkai 10 ar 20 kartų (u-, .. bena darbininkus. 
res su ašaromis prasyti, kad 
gautų kąsnį duonos, pirktos 
iUž paaukautus pinigus.

1 Tiek to. Visai neužilgo a-' 
teis tikriausios žinios, kad1 
lietuviai miršta badu visuo-| 
se kampuose. Tuomet lie-1 
tuvių visuomenė aukojanti 
savo centus badaujantiems 
lietuviams, privalės drąsiai 
ir energingai palukštent tas: 
ypatas, km ios dabai sakosi i evvenjnluĮ namai ir galima 
esą globėjomis musų nelai-i' ‘ 
mingiijų brolių. Oi, daug, I 
daug naujo nemalonumo iri 
nusistebėjimo išeis aikštėn, 
rimtai ir nuodugniai pa
žvelgus į darbus ir darbe
lius “musų išrinktųjų”, rū
pintis badaujančių reikalais.

Gaila nelaimingų musų 
brolių lietuvių, turinčių sa
vo apekunais egojistus-kar- 
jeristus, prisigėrusius aris- 
tokratizmo bei despotizmo 
raugo. Jų darbeliai ir nuo
pelnai bus apkalbami ka
rei pasibaigus, o dabar lie
tuviai žūsta visuose pasvie
čiuose.

M
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•Kadangi susipratusius | 
darbininkus vijo laukan.
jų atsirasdavo gana daug, I 
tai kompanijų agentai važi-Į

biznį, nes lietuviai myli sa
vo tautiečius paremti ir 
jiems užsitiki daugiau, ne
gu svetimtaučiais. Bet mūsų 
daktarai ant to visiškai ne
atsižvelgia. Jie išnaudoja 
savo tautiečius daugiau, ne- 

'gu svetimtaučiai (nesakau, 
jog visi), nes jie žino, kad 
s.* vi žmonės užsitiki.
^JMan’teko patirti, jog daug 
vyrų kreipėsi pas tūlus lie
tuvius daktarus su chroniš- 
koms ligoms ir jie uz isgy- 

’ (iymą užsiprašinėjo ])o 25-35 
col. ir daugiau. O jeigu jam 
liepia ateiti po 2-3 kartus į 
savaitę ir gydo kokius 2-3 
mėnesius laiko, nors gali
ma išgydyti gerus vaistus 
duodant į savaitę arba dvi

Teisingai daktarai tą ir

gyvenimo namus ir nias baisiai brangus. Dar- Į,

Taipgi daugelis motorų 
! kreipėsi pas savo daktarus, 
'] rašydamos patarimų, kai]) 
i a])sisaugoti nuo didelės šei- 

.. v .v, .'mvnos. Tai už tai taipgi lu- 
negalima žmoniškai! . av.t' iv) Kn (rnikn imn Z\ <gabenimas kad

Kompanijos, į Prai 
gos baisiai sunkios ir kad 
kapitalistai neapsakomai1 
juos išnaudoja, vienok dar1 
neturi tiek drąsos ir supra-1 
1imo, kad susiorganizuoti iri 
išeiti į kovą, reikalaujant'

nuo til

dei.

daugybę

daug žinau sve-i I 1913 metais vėl darbiniu■ Itim'laučil, (laktaru> kurie 
.kai buvo pralieję orgamz.uo-1 U(, pacifcnto-(Iaugiau 
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siems žinomą prekę. Kitaip 
Ji būti negali.

supratimą apie mediciną, to
dėl jie ir tiki į senoviškus 
gydymo budus. Būtinai rei
kalinga atkreipti ant to a- 
tyda, bet mūsų daktarams 

į'tas nerūpi. Reikėtų kuo- 
i j. I daugiausia apie sveikatą, 

pastarieji sužinojo, kiek pi^ie'hi^ijiena paskaitų, refera- 
' itų ir tt. bet ar daug gir-

atstovams pasakė: “Jūs sa-!(^ame nuo savp daktarų? 
vo organizuotus darbinin- Knita turi voskelis 
kus galite vestis, kur tik i daktarus čionai, bet žiemos 

k ike kiekviena nedeldieni v c

šininkai norėjo su kasyklų 
kompanija padaryti kontra- 

į ktą. Prie unijos buvo įirisi- 
- rašiusių apie 18,000 o mo- 

rytis, pamato daugybę ka- kestis mokėjo tik 7050. Ka-| 
ojkių, cuviuvv taip saves da susiėjo unijos viršininkai, 
pradeda tartis, ar negeriau su konųianijų atstovais 
būtų ant kokios nors sto
ties pabėgti, nes čia daug y- unijos priklauso, tai unijos!

1______ 1-1.. ____ ‘1____ + ‘‘T,",. r. r.

darbą gauti.
šalę darbininkų važiuoja 

ir kompanijų nusamdyti de-1 norite, nes .mes ir be jų ap- 
tektvvai, kurie atvdžiai se- sieisime.” _

Suprantama, jeigu butų »Įcdicinos sakos. Mes, hetu 
štai, kuomet darbininkai j daugiau organizuotų darbi-- 
bando pasprukti, šnipai iš-'ninku, tuomet, be abejonės 
sitraukia ginklus ir paklau-dr kompanijų atstovai ki- 
sia kur jie mano eiti. To- tai]) kalbėtų, 
kiu būdu po ginkluota sar- Jeigu patys 
gyba pristato darbininkus į.nesistengs savo 
vietą.

Kada darbininkus atveža [zuos, tai geresnių darbo są-

viai, turime tvirta laikraš- 
tiją, bet ar daug mes mato
me k a nors musu daktaru v v v

' Senutė Žemaitė, musų 
dailiosios literatūros pažiba, 
Amerikon atvyko ne pasil
sėtų, bet nedėkingo darbo 
dirbtu. Klerikalu besarma
čiai viešai pravardžiuoja ją

* boba, pastumdėle.
O ji, nabagėle, 

prakalbos sako, ne 
natvės susilaukusi, 
jasi iš miesto į miestą, bet
dar po prakalbų, vaikščioja1 
po stubas, aukų rinkdama.

Daug ko prisieina jai iš
girsti iš “Draugo”, “Darbi
ninko” ir “Lietuvos” auklė-' 
tinių—priekaištų, apšmeižų i 
ir stačiai piemeniško jonvai- 
kiškumo.

Musų laikuose artymo 
meilė dingo sykiu su pado
rumu ir žmoniškumu.

veninio namų, apie kuriuos 
agentai kalbėjo, suvaro į 
tvartus, nelyginant Lietuvoj j 
kiaules. Pradėjus dirbti, vie- > 
ton 5 ir 10 dolerių, uždirba- 
viena arba du doleriu. Ir j 
tik tuomet darbininkai pa
mato, kad kapitalistų agen
tai juos apgavo. Daugelis 
pradeda sau pirštus krimsti, 
bet jau po laikui.

į LAI S VOJI 1 ❖ C* A Lf \ 'fS’ 1 A

“NAUJOJI TJFTUVA” A- 
PIE A. BULOTA.

“Naujoji Lietuva” išreiš
kia savo nuomonę apie Wa- 
terburio debatus. Ji sako:

“Šimkus mėgino teisin
ti Komitetą, bet, nabagas, 
suvis, kaip rusai sako, 
“provalilsia.” Mūsų išma
nymu, ’Šimkus neturėjo ar 

'nemokėjo surasti nė vie
no rimto argumento, ku
riu galėtų sumušti tą ar 
kita Bulotos užmetimą. 
Kai kuriose vietose jis net 
suklydo. Pav., jis sakė, 
kad Komiteto sanatorijon 
priimama lygiai kaip in
teligentai, taip ir prasti 
žmonės. Kiek mes žinome, 
nieko panašaus nėra. Sa- 
natorijo nėra nė vieno 

prasto žmogaus. Ne jiems ji
ir! skiriama.

Kaip matote, Bulota 
ten varo tą patį darbą, ku-

.......

1898 meatis W. Va. vals-1 
tijoj pradėjo angliakasiai' 
organizuotis. Praslinkus ke
turiems metams, 1902 m., 
angliakasių unijos viršinin
kai, pasitarę su darbinin
kais, apšaukė streiką. Su
prantama, valdžia ir polici
ja pasiskubino kompanijoms 
į pagelbą ir streikas tapo 
pralaimėtas. Negana to, kad 
darbininkai streiką pralai
mėjo, bet ir unija likosi su
skaldyta. Rytinėj valstijos 
daly pasiliko begyvuojanti, 
bet labai silpnai, o kitose da
lyse visiškai pakriko.

Kompanijos, pakrikdžiu- 
sios uniją, pradėjo energin
gai kovoti, kad nedavus jai 
atgyti. Kur tik nugirsta 
darbininkus kalbant apie 
organizavimosi į uniją, ten

LIETUVIAI DAKTARAI 
IR JŲ DARBAI.

Pastaruoju laiku lietu
viai Suvienytose Valstijose 
pradėjo žymiai progresuoti. 
Skaitlius lietuvių inteligen
tų, kaip tai: daktarų, advo
katų, aptiekorių su kiek
vienais metais vis didinasi. 
Jau dabar turime apie 40 
lietuvių daktarų, apie tiek 
aptiekorių, apie 10 advoka
tu ir tiek dentistu.

Dabar pažiūrėsime, 
kia nauda lietuviai turi
to, kad inteligentų skaitlius

Kadangi daktarai didelę 
rolę lošia nes visuomenė 
žiuri į juos, kaipo į autori
tetus sveikatos reikaluose, 
todėl aš čionai ir kalbėsiu 
vien tik apie daktarus.

Kiekvienoj daugiau ap- 
gyventoj lietuviais apygar
doj randasi ir lietuvis 
taras, 
r ūsų

ger)). Dr. J. Karalius ir 
med. stud. A. Montvidas.

Mūsų žmones išnaudoja 
visokį šarlatanai, apgavi
kai, bobelės, aptiekoriai, o 
ponai daktarai sėdi tarpe 
lietuvių tyli ir lobsta iš jų.

Musu visuomenė trokšta 
supratimo apie mediciną, ji 
myli, gerbia tuos, kurie 
darbuojasi dėl jos labo.

Tą patvirtina gerb. A. 
Montvido sušelpimas, kada 
jis atsiliepė j visuomenę pra
šydamas pagelbos.

Mūsų daktarai turi ir sa- v
v o draugiją, bet ką toji 
draugija veikė ir ką nuveikė 
dėl visuomenės?

Kaip ankščiau minėjau, 
daktarų skaitlius siekia lig 
40. Turėdami savo draugiją 
galėtų išleisti sveikatos žur
nalą, knygučių apie sveika
tą ir higieną, ko mums, lie
tuviams, labai trūksta. Tas 
viskas galima, bet nėra. Jie 
bijo patįs spaudoje ką nors

Man prisimena, kaip pe
reitais metais du daktarai 
Chicagoje (Daktarų draugi-

riams užprotestuoti prieš 
‘Laisvę”, už tad, kad patal
pino straipsniuką apie ap
tiekorių darbelius, kur buvo 
užkliudyta ir daktarai. Sa
ko: jums ir mums biznį ga
dina.

J. PARULIS, 
vaistininkas.

Brooklyn, N. Y.

■b \

R. Skipitis.

nojo apie Dėdę. O žinomas

sumanymas

— kviečiama.

sekančiu

nes

Šmurgainiai buvo

Mirė Ambrozaitis 
lių Dėdė). Nors šioj giltinės 

mirti m i 
trumpaapsipratome, bet ši 

žinutė negalėjo nepadaryti

buvo gerai žinomas, nes nė 
vienas svarbesnis visuome-

Pačiuose gi Šiauliuose maža 
tebuvo tokių, kurie nepaži-

Brooklyno ir apielinkės 
Lietuviams.

Lietuviškas Kcntraktorias.
Padarome visokį darbą prie naujų 

namų statymo ir senų pataisymo. 14- 
plastavojam, iscementuojam Ir t.t. E- 
sant reikalui, kreipkitės pa®:

Z?f*; •

“Laisvės”. Pamis- 
lykit ir prisirašykit. 
Informacijų reikalaukit 
pas V. Paukštį, ben
drovės iždininką..

iv?

u
mai tauta.

žmogumi..

ir

ir

ir

Lietuvos šelpimo Fondo ir

♦lllįt

m

/o senovės

'jįfe.

j
> 
i agėmis skraidymą, nemokėji

mą realaus darbo varyti.1
Tokį tai man teko pažinti

Dėdę. Pažinau jį pastarai-

pie- 
upe-

Reumatizmo ............
kojų prakaitavimo . 
perša’imo milteliai 
pleiskanų ir plaukų

mo Fondo Prezidentą
KAZIMIERĄ GUGI,

3323 So. Halsted Str.,
Chicago, III

dė nenukęzdavo nebaręs mu-; Lietuvių Dienos reikaluose, 
sų šviesuolių už jų padan- kreipkitės i Lietuvos šelpi-

ŪKIO
SUTVARKYMAS RYTU 

SRITYJE.
Liepos mėnesio 12 d. 1910

“ ’G

M

Iš CARO PROKLA
MACIJOS.

Mano numylėti žydai 
ištikimi lenkai...

Žinoma, tai]) lygiai ir Vil
la gali pasakyti: mano mi
ni y 1 ė t i amerikiečiai.

JONAS AMBROZAITIS.
(Šiaulių Dėde).

siais 10-12 metų, jo visos bi- 
jografijos ,taip ir jo visų 
nuopelnų mūsų tėvynei neži
nau. Čia pažymiu tik kele
tą bruožų, kurie ypač man 
įsidėjo galvon ir kurių ne- 
nukenčiu nors trumpai ne

riam i nėjęs.

!*¥' TIK-KA IŠĖJO IŠ 
SPAUDOS LABAI GE
RA KNYGA:

Kodėl 
Bažnyčia 
Priešinasi 
Socializmui?

gegužine ram

iršo ir Kauno

ligos mokančios

už 100 kilogra

kaštanu — 10

Kp kvienas katalikas ar 
lais varnams turi būtinai 

pi-r^kaityti tą knygelę, 
n< s įgys daug žinių, be 

kurių nė vienas žmogus 

n< gali apsieiti; kodėl ku

nigai m-nori socializmo.

TIK 15 CENTŲ.

< iaiima gauti:

“ LAISVE

Lenkuojantieji Dėdę taip- 
pat pažino, tik meilės jis 
jų neįgijo. Sąmoningas, mi
klus kalboje, jis vienu kitu 
sakiniu tai]) mokėdavo už
kišti “lenkeliui” burną, kad 
tam tik raudonuoti belikda
vo. Karštai mylįs savo kal
bą, būdamas kūnu ir krau
ju demokratas, Dėdė negalė
jo ramia širdimi žiūrėti, 
kai]) musų žmonės aklai se
ka lenkų kultūra besipil
čiau tiems dvarininkams. 
Jis nepraleizdavo nė vieno 
atsitikimo mikliai, aštriai, 
repašiepęs tokio išvirkščios 
kultūros saviniiposi.

Gerai na žino 
‘ raudonsiuliai.’
vo vienas tų nedaugęlio už
silikusių “Aušros” gadynės 
veikėjų, — tai buvo kovoto
jas prieš visokius “šiaurės 
vėjus” dėlei savarankės lie
tuvių kultūros, kalbos, dėlei 
Lietuvos laisvės. Jei dabar 
tokiems žmonėms dar visa 
ko tenka patirti ,tai galima 
lengvai suprasti, jog anų 
laikų veikėjas negalėjo ap
sieiti be “šaltosios” ir be 
Rytų bei Šiaurės žemių. 
Laisvės ir demokratizmo ša
lininkas Dėde buvo iki pat 
savo amžiaus galo. Tokius 
žmones gerai pažįsta “rau- 
donsiūliai”, — pažino ir Dė
dę. Vieną kartą Šiaulių žan
daras ėmė kabinties prie jo, 
kam, esą, jį visi Dėde vadi-

“Kuo aš kaltas, kad mane 
taip vadina,” atsakė žanda
rui Dėdė: “klausk Tamsta 
tų, kurie tai]) mane vadina, 
o ne manes.”

Bylos vis dėlto iš to 
žandaras nepadarė.

Negaliu dar nepažymėti 
Dėdės sielos jaunumo. Nebe

karštai, giliai atjauzdavo 
visus Lietuvos vargus ir 
karštai ragindavo jaunuo
lius naudingai! tėvynei dar
ban. Praktikos, skaudžią gy
venimo mokyklą išėjęs, Dė-

įsakymą apie nejudinamo 
turto pardavimą ir apie sko
lų užtraukimą jo galvon. 
Čionai paduodu sutrumpinęs 
svarbiuosius punktus:

Užd rasta parduoti, arba 
įgyti, arba užtraukti skolos 
ant ūkio arba jos dalies tarp

mas neliečia testamentų), 
dargi licitacijos keliu. Ne
teisėti joki veiksmai, kurie 
priešingi šiam įsakymui, ar
ba kuriais mėginama sukti 
šitą įsakymą, arba kuriais 
pradedama sukti, vistiek. 
kokiu vardu, arba kokia 
forma jie butų vykinami.

Išimtys iš šito įsakymo 
tegali būti leidžiamos liktai 
vyriausiojo rytų vado arba 
jo paskirtų vyresnybių. Pra
šymai reikia įteikti apskri
ties arba miesto viršininkui. 
Už leidimą reikia mokėti 
mokesnis.

KAUNO GAMTOS GRA
ŽYBĖS.

Viena iš smagiausių vie
tų pasivaikštinėti — tai Mi
ckevičiaus slėnis, kur musu 
didis poetas mėgdavo vaik
štinėti, kada gyveno Kaune. 
Vokiečiai aptaisė Elenėlės 
kalną (Petkalnį), kurį pra
minė Wilhelmshoehe, pada
rė ir taką per Mickevičiaus 
klonį. Retai rasi užmiestyje 
tokį taką pasivaikštinėti. 
Takas eina medžių pavėsiais 
per šienu kvepiančias 
vas, palei čiurvenanti

turi daugybę iš 
draugų. Jie skaito 
“Laisvę” ir platina ją. 
Jie ne del pinigo tai 
daro, bet vardan idėjos, 
nes ir pati “Laisvė” nė
ra pi pigų maišas, bet 
idėjos laikraštis. Jeigu 
visi musų draugai prisi
dėtų prie “Laisvės” 
bendrovės, musų spėka 
dešimteriopai užaugtų.

Ar pamislijot kada 
nors apie prisirašymą 
prie

P. GRAŽYS
522 Ixirimrr St.. Brooklyn. N. v. 

GERA PROGA PIRKTI!
Waterbury—Naugatuck, parsiduo

da farma graži ir pigi. 22 akrai su 
triobomis, banė su steibeliu ir višti- 
ninkas. Gilus šulinis, šaltas vanduo. 
Didelis sodas ir visi parankumai. Že
mė derlinga; viskas gerai auga. Pui
ki pieva, du sykiu piaunu šieną, tu
riu pripjovęs pilną bane. Daug gany
klos, giria verta $500. Parduodu vis
ką, kas tik randasi. Mano locna far
ma, nėra jokių kliūčių. Arti miestas 
Naugatuck. Conn. Parsiduoda už $1,- 
200. galima pirkti už $500, kita da
lis ant mortgičiaus. Dėlei platesnių 
žinių kreipkitės šiuo adresu:

F. ADOMAITIS,
38 So. Riverside St., Waterbury, Ct.

76—#2.

APTIEK A
Gyduolės teisingos, patarnavimu 

draugiškas ir kuoman agiausias. Gy- 
duo'es galima gauti per pačtą ir ypa- 
tifekai.kokios tik pasaulyj vartojamos. 
Ypatingai užlaikau puikias 
gyduoles:

Nuo
Nuo
Nuo
Nuo

kimo .............................
Dėl ataugimo plaukų ...
Nuo vištakių (užtrynimo

11.00
60c.
75c.

slin- 
$1.00 
$1.00 

ant 
kojų ... ’.......................... 25c.

Tikra lietuviška trojanka 25 50c.ir$l 
Taip-pat visokių vaistų del visokių 

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

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

Lietuvis Aptiekorių* ir Savininkes

FEL. KUDIRKA
64 Grand St, BrooUy^N.Y«



GRAND RAPIDS, MICH RACINE, WIS>

LAISVĖ
Pub. Society, (Inc.) 188 Roebling st. atsakė Jonas

Eina du sykiu savaitėj 
Utaminkais ir Pėtnyčiomis. 
Roebling St., Brooklyn, N. Y. 

v.ddžia Lietuvių, Kooperatyviška 
spaudos Bendrovė, 183 Roebling St., 
Brooklyn, N. Y. Pirmininkas Ch. 
L. atkus, Sekretorius A. Jurevičius, 
* asierius V. Paukštys, Redaktorius 
L. Pruseika, pagelbininkas red. V. 
Cnukštys.

24 d. rugsėjo buvo vaka
ras LSS. 51 kuopos. Sulošta 
vieno veiksmo komedija 
“Svetimoterystė” ir trijų 
veiksmų drama “Svetimas 
Dievas.” Visi aktoriai savo 
užduotis atliko neblogai.

Vietos lietuviai pradeda 
darbuotis. 29 d. rugsėjo bu
vo susirinkimas LDLD. 65 
kuopos. Nutarta parengti 
balių padidinimui kuopos

Prenumerata metaitas: Amerikoje— 
Į2.59. Kanadoje ir thrubežiuose — 
js.50; pusei metų Amerikoje $1.25, 
Kanadoje ir užrubežiuose—$1.75.

ginimu, kaip tai: monolo-! 
gų, deklamacijų, dainų ir tt.!

Po susirinkimui kelintas 
(•raugų sumanė sutverti LS. 
S kuopų; šis sumanymas ir 
gyvenimai! ivykdintas —

išrinkta

B’klyn, N. Y. Editor: Leo Pruseika, 
183 Roebling st., B’klyn, N. Y,. Ma
naging Editor: Leo Pruseika. 183 
Roebling st., Brooklyn, N. Y. Busi- 
res Managers: Joseph Undžius, 183 
Roebling st., Brooklyn, N. Y.

2. That the owners are: (Give na
mes and adresses of individual ow
ners, or, if a corporation, give its 
name and the names and addresses 
of stockholders owning or holding I 
per cent or more of total amount of 
stock).

Joseph Neviackas, 149 Millbury st., 
Worcester, Mass., Joseph Walutke- 
vicž, 6Į Arthur st.. Montello, Mass., 
Joseph Undžius, 878 Driggs ave.. B’
klyn, N. Y. Joseph Mockus, 3239 Au
burn ave., Chicago, 111.

.John Naudžius, 878 Driggs ave.,

Bosai
(Pabaiga.)

Nemoku valdyt jęramafono... neini-•

Apgarsinimų kainos ant užklausi- vo kelintą dainelių.
Tiesa, čia ir pirmiau dar

bavosi keliatas draugu, bet C_» c z

Shukys, 154 Grand st.. I 
Pius, Macys, 200 Grand

N. Y.
B’klyn,

siu.

Imk.

siu.
Labai daug pinigų išmėtau... neim

imk, sakau-gi... didesnio numerio

A teina

Tdlephone Greenpoint 5231.
The Lithuanian Semi-Weekly 

« T A T C! V 5 ”
Published by the Lithuanian 
Cooperative Tub Soc. (Inc.) 

Every Tuesday and Friday 
•t 183 RoehJing St.. Brooklyn. N Y

F -eg. Chas. Lutkus, Secretary A 
J’irevičius, Treasurer V. Paukštes 
F litor L. Pruseika, Ass’t editor V 
w -.ukštys.

Yearly subscription rates: in U.S 
t”.5O, to foreign countries $3.50.

“Entered as second class matter 
March 11, 1914, at the Post' Office

Brooklyn, N. Y., under the Act 
•* March 3. 1879.

Visi siunčiami redakcijai raštai turi 
b ti su autoriaus vardu, pavarde ir
• trąšu. Visus atsiustus raštus re- 
’’ kcija taiso ir trumpina pagal sa- 
»'» nuožifirą. Korespondencijos ir
• 'jnkesnės vertės raštai netinkami 
«• audai naikinami, jeigu autoriuj ne- 
r> (kalauja grąžinti.

Ar skaitėt 
“RAUDONAS JUOKAS”?

sies svetainėj, buvo diskusi
jos. Kas jas rengė nežinau, 
nes pranešimuose buvo pa-

tas. Tema irgi navatna: “Ką 
veiksime kitą metą—gersi
me ar ne?” (šį met bus 
Mich. valstijoj balsavimas

lar panaikinti, svaiginančius

Kaušius. Didžiuma nubalsa
vo negerti, t. y„ balsuoti už 
panaikinimą svaiginančiu 
gėrynių. Žmonių buvo irgi 
mažai.

ko, kain musų mieste

mg)

J. Žemaitis

OI' I ii E
su u

Of 
ai

, etc., reqi iri:i> by 
\( T OE CONGRESS O E

AUGUST. 21. 1912,

is:; Roebling

the

.('ounty of King’s.
I Before me, a Notary Public in and 
I for the State and country aforesaid. 
i personally appeared Joseph Undžius 
who. having been duly sworn accor
ding to law, deposes ant says that 
he is the manager of the “Laisvė” 
and that the following is, to the best 

i true 
niami- 
r. f Im

Brooklyn, N. Y.
3. That the known bondholders, 

mortgages, and other security hol
ders owning or holding 1 per Cent 
or more of total amount of bonds, 
mortgages, or other securities are: 
(ll'there are none, so state). None.

I. That the two paragraphs next 
above, giving the mimes of 1 he ow
ners, stockholders, and security hol
ders, if any, contain not. only (lie list 
of stockholders and security holders 
as they appear upon the bc/oks of 
the company but also, in cases where 
the stockholder or security holder sip
pears upon the books of the compa-
I y as trustee or in any other fidu
ciary relation, the name of the pe
rson or corporal ion for whom such
II ustoe is acting, is given; .also 

contail)
il’fianl’s 

: to the 
under 

security hoi- 
upon the 

t rustoes, 
a oapaci- 

fido

t (-menis ondiracing 
knowledge and belief 
cmn-.tanci's and conditions 
which stockholders and 
dcr.- who do not aimcar 
looks of the company as 
hold stock ant securities in 
(v other than that of a bona 

r; and this affiant has no 
to believe that 
association, or

son
.-.on corporal ion 

or indirect 
the said stock bonds, or other 
rities than as

5. That tin

that

full

por-

eikim “litaunion.”

Nuėjo. Po valandos išėjęs iš litaunios 
pamojo ranka Jonui, kad ei.tų. Jo
nas nuėjo ir klausia:

—- Imk viena tikieta.
i c

Igasis, —dėl tų kelių centų!..
— Jei tik keli centai tebūtu.
— Tau sakė, kad didesnio numerio per

jonas,— not jei dus nors vienu centu 
brangesnio, neimsiu.

— (lorai neimk.
Jom.s il;i<.) i‘.‘ink<*i i kapšiuką, paėmė 

vieną k'nvtmėi’iką, ai’darė ir žiūri 
moris t iov i niosdešim i s septintas;

— nit
re i Škia

t of tin 
(and if

iki šiam laikui jos niekas no- !,<: . °1 mato, negirdi ir net nežino,'1- 
, .. .... . j t i*.us, prin‘e<| on t h(kur ji susirinkimus atlieka. ioim, to wit:

i. That the names 
j 1 Im publisher, editor

ind bosines managers 
-her: Lithuanian (

in the <*.- 
the Act

oi’ this

s of
man

Lietuvių Moterų Progresy- 
viško Susivienijimo Ameri-

Stato scenoje puikiausi

veikalą:

Korespondentas

ivarage number of co- 
is.-ue of this pnldica- 

sold or dist ributod. through the 
q nr otherwise, (0 paid sulmcri- 
the six months preceding the 
shown above is (This informa- 
is required from daily puhlica- 
only).

Joseph Undzius, Manager, 
orn to and subscribed before me 
"rd day of October. 1916.
\ I. i. A. G. Buckingham,

1 ( M v commission

mos 
t ion 
mail

t ,on

80,

Subatoi, 14 d. Spalin=Qctober, 1916, McCa4din Hali,

*1^

Of 
;vW CBoMI

**&’

gramafoi

»&

»

W

Šis puikus veikalas stato
mas Brooklyn© jau antru 
kartu. Jis puikiai atvaizdina 
lietuvių išeivių gyvenimą

net susirie-

gal ant to numerio išeis 
liškino boselis.
šeis, o aš nemokėsiu, žino

nas ir, nustrenkęs tikieta, išėjo is 
nios”. Nuėjo prie savo mašinos ir

— Labai negražiai pasielgiai, fe, — gėdi- 
n » priėjės Ilgasis. — Eik ir užmokėk už 
tikieta... dar gal tu boselio nežinai?

— Ir žinot nenoriu!.. Lai neapgaudinė-

kėk, kad paskui nesigriaudintum.

bosu f: išvaryt is (tarno neturi tiesos, nes 
jis ne po juomi ir dirba. O gal geriau pa-

Nemokėsiu ,

di, vėl nusiramino.
Jau popietis. Jonas buvo bepradedąs 

užsimiršti rytmetinį susikirtimą, kaip štai 
atėjęs boselis tarė:

— Ka manai, tamstele, mokėsi už ti-
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— Žinoma.
l<Vg' vakaro man turi užmokėt, o je; 

pagrūmojo kumščia ir nuėjo.

ištikrųjų kantus jam padaryti, bet

leidimą nemanė

nui nesakė, tai vėl aprimo ir laimingai už-

Ant rytojaus Jonas. atvvkes i dirbtuve, 
nusirengė,\kaip paprastai buvo daroma ir 
laukia skambelio. "kuo tarpu ’prieina prie jo

bai sumažėjo; eik namo, dabar gražus

uz-

centus savaitę nedirbti! —namislijo Jonas

damas atgal, pastebėjo: “Išsivoliojai, 
i ar būsi geresnis darbininkas.” <

broliu” aiškiai parodo, prie 
ko priveda musų brolius 
tamsumas ir girtuoklyste. 
Tas veikalas taip supranta
mas ir aiškus, kad kiekvie
nam žiūrėtojui Išspaudžia

asaras is akių, louel via 
Brooklyno ir apielinkės lie
tuviai, visi kas tik galite, 
ateikite pasižiūrėkite šio 
nu i kaus veikalo.

Lošime dalyvauja apie 50 
mėgėjų-aktorių.

Nesivėlinkit, nes prasidės 
punktuališkai 8 vai. vakare.

Tikėtus iš anksto galima 
gauti: “Laisvės” ofise, 183

Koebling Si.: K. Liutkaus 
krautuvėj, 131 Grand Str., 
J. Martinaičio krautuvėj, 
157 Grand St.; “Garsas Ba
kery” Masulewich and Sons, 
209 Bedford Ave.,; M. and 
V. Furniture Co., 687-3rd 
Ave., cor 21 st., So. Btook-

Tikietų kainos: 75 c 
; 25 cį Box $1.00

atteulMKttŠKmtoi

patvirtinančiai linktelėjo galvą ir ėmėsi 
už darbo. B et darbas nesisekė; mat bo
sas davė tokį darbą, kurio Jonas niekad ne
buvo dirbęs. Klausinėjo — prašė parodyti, 
boselį Ilgąjį, kurio buvo ir priedermė pamo
kinti, bet pastarasis griežtai?atsisakė, pa
siaiskindams, Kad jam reikia atlikti tūli 
darbą ir laiko neturis. O visi kiti tik pasi 
žiūri, nusišypso ir eina sau. Pagaliaus prie 
jęs bepirštis, tarė:

Jau neturi užtarėjų?... • g

— Aš taip ir maniau.
Paėmęs parodė, kaip tas darbas daro

mas; nusišypsojo ir pridūrė:
— Aš manau, kad tamsta čia neilgai- 

dirbsi. .
— Kodėl, ar darbas mažėja?..
— Ne darbas.... Bet mašinos “gieda — 

nemoki ištept, o čia jos daug ima tepa-
lo.

— Tai tamsta būk toks geras, — mal
davo Jonas, —parodyk, kai]) tept.

—Nors dirbu jau geras laikas, bet 
kai]) aš neturiu mašinų, tai ir tepti nežinau

Mirktelėjo akia ir nuėjo.
Jonas ilgai svarstė, ką reiškia tas te

pimas ir kažin kodėl jam ėmė rodytis, kad 
ne mašiną reikia topt, bot boso kišenę, ta- •

svajojo, kokiu būdu tai padarius? Bet pir
miau gogu Jonas išrišo tą klausimą, proga

Vieną dieną priėjęs bosas K. tarė:
ši dirbtuvė rengia ekskursiją ant jūrių, 

tamsta paimsi tikieta.
— Kiek kainuoja? — klausė Jonas.
— Kokio tikieto nori, su gėrymais ar

nieko nesakydamas, padavė bo-

rysi reikia lept, — mano sau Jonas.
Bosui atsitraukus, priėjo tūlas darbi

ninkai ir klausia:
— Paėmei tikieta?

— Ai’ važiuosi?
— Manau važiuoti. O tu?

— Kodėl ?
— Ekskursija kaštuos mažiausia pen

is iolika-dvidešimt doleriu.
— Kokiu budu? Aš tikieta pirkau su

gersi marių vandenį.
o

— Suprantama! Pereitais metais aš 
važiavau. Susirinko bosų pačios su vaikais, 
visokie gentis, tai/ie ir geria, o tu gali tik 
žiūrėti ir laižytis, bet tai da butų nieko, j’ei 
nereikėtų fundyt.

— Ir kam ten fundysi?
— E, brolyti, jei neprafundysi penkio

lika dolerių, tai ir čia nedirbsi... Aš neva
žiuosiu, nors tikieta ir turiu, bet apsime
siu sergančiu, tai nors neliek tuos ponus į- 
erzinsiu.

— Jei taip, tai nevažiuosiu nei aš! —

įeit į dirbtuvę, kaip
priėjęs Bosas tarė:

- Darbas labai sumažėjo, daugelį 
darbininku reikės atleisti, man gaila jūs;

škokis darbo kitur, jei niekur negausi, tai 
ateik už dviejų menesių, rasi tuomet page-

vartų. Jonas susi
kurs nevažiavo

int
— Tai nebuvai su bosais mariose?
— Ne! O ką tamsta žinai?
— Todėl kad eini ant vikeišino. Ar ant

— Ant dviejų mėnesių. O jus?
— Mane ant dviejų savaičių.
Tuom tarpu išėjo dar pora darbininkų 

atleistu ant mėnesio.
— Tai ką’? Eikim jieškotis darbo, —

— Kita ka neb'lieka, atsiliepė vie- 
—aš nesutinku daugiau grįžti..
Visi pat raukė link kitu dirbtuvių.

DAINUOKIE.

Dainuokie mergele, dainuokie gražiai, 
Te skamba jausmingi tavieji garsai.
Težadin, te kelia iš miego gilaus, 
Ir veda vargdienius iš būvio sunkaus.

Dainuokie mergele ta daina galingą,

Viliokle pasaulį skaisčiais spinduliais, 
Jie vargšams liūdėti-bodėti neleis.
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kad

pirmininkas

ROCKFORD, ILL

tas, keikė partijas ir parti 
jos žmones, tačiaus pats pa 
si rodė nemažesniu partizan

“Laisvės” ,Nr. 75 tūlas J 
B., kritikuodamas mano til-

jis rašytų tik apie kuopo 
veikimą, nepaliesdamas pi; 
tesnio vietos lietuviu įudėi

skas, J. Vėbra, M. Malašau- 
skas, P. Sidaris, A. Sidaris 
J. Butkevičius, S. Jurpšai- 
tis, A. Thomas, N. Vaitkevi-ir šv. Franciško draugyste. 

Daugelis lietuvių turi Įgiję 
nuosavybę. Kadangi čia nė-

Socialistai buvo įnešę, kad 
kiekviena draugystė bei 
kuopa išrinktų po 3 dele
gatus ir jie viską tvarkytų,

naudą ' Keista tema, ne 
dar keistesnės buvo diskusi 
jos. Mat, patys turėjo prie

gyventą namelį ir stengsi 
kuodaugiausiai . paskleisk 
laikraščių ir knygų.

r suprantu, kad svei 
iradedi jieškoti teisybė: 
its prie to prisipažįsti.

kenti po karei į Lietuvą, ; 
čia Amerikoj, parduot vis
ką, kas ką turi nes paskui

suspendavo ir tas tapo įra
šyta j protokolą, o aš para
šiau, kad davė papeikimą 
Jis sako, jeigu aš netikiu 
galiu persitikrinti chore 
p'rotokolų knygoj, o prie te 
dar ir Šteinis liudija.

mo. Todėl “Ateities” 
101 rugoja, kodėl aš, : 
damas “Laisvėje” apie 
nepasakiau te i s v be s.

bai gerai ir publika likosi 
v žga n ė d i n t a. Pe r t ra u koše 
drg. V. Andrulevieius pasa
kė trumpą prakalbėlę. Ka
dangi įžangos nebuvo, tai 
rinkta aukų lęšų padengi-

Marcilion
Vaičiulis
Bulevičia, J Augštuolis, ■ 
Zablackas, A. P. Davidėna 
S Tamašauskas, S. Bulev

labai pasipiktino iš tautiniu- pie balius, sulaikys nuo gir-

rug- viu sriovės.. c

MONESSEN, PA.vo iždo $10 ir išrinko tam
Lipei usratelis.

Pašelpihis

jeigu tautininkai ir katali-
naikinus.

dali surinktu auka ir ileis č v c %

geras

P. Jurginas

ATSAKAI.

Paskui iškilo karštos di

porterio. Tūli reikalavo, kad

. F. J. Petrulionis.
m as koncert as , 244

MONTELLO. MASS. (Worcester,

žauskas rezignavo — mat
I Meldžiam ir dažniau pabrie-

tąi negalįs jame dalyvauti.

United Mine Workers U-
mui. Aukavo šie drauvaikp. mo.

po — $1.00:

U. M. W. oi* A. konvencija

e)

i ūgiam ia

K a ta pa saukos tik
A. P. Davidenas. galingesnes

RUMFORD, MI

mė- bet argi susikalbėsi su tais,
pažjata-

Toks jų nutarimas vargia'.

įdomių dalykų. Bet kaipo vi
durinės sriovės reprezentan- do $25, 

re $10.

tvertis į pramonines bendro
ves, pirkti mašinas ir ga-

daugiau teisybės prisilaiky 
ti.

pirmininku išrinktas A. Ki- 
reilis — socialistas.

nas, D. Valatka, A. Balčiū
nas — po 50 c., V. Kulikau-

Tulas J. Samsonas, sande
lis, jau suprato, kad ne-

iuž skurstančias 
keletą narių.

sil
p
nu- 
Bet

dar nesusitaikome. Wilkes- 
Barre pasekėjai nenori nusi

visuomenės didžiuma to rei
kalavo. LŠF. rengiasi atski
rai veikti.

pirmininku tik todėl. kad 
manęs esant bepartyvišku. 
Geras turbūt buvo pirminin
kas, kad per 2 metu nežino-

gin- 
Ceci- 
visus

CLIFFSIDE, N. J.
Čia lietuvių randasi nema

žai: gyvuoja SLA. 70 kuopa 
' 4

nepaminėjau, nes maniau 
tuomi jus labai įžeisiu. Bet; 
daliai’ suprantu,

kas suiro ir apie unijas ne
kalbama. Kukuruzu dirbtu
vės kompanija, kuri apga- 
vingu būdu streiką laimėjo, 
tūliems darbininkams dar 
po centą į valandą numušė. 
O juk buvo prie unijos pri
sirašę 500 darbininkų! Da
bar apie tą uniją nieko nesi
girdi ir jos komitetas nieko 
neveikia ir jokių atskaitų

Nebereik-alo tūli šv. P. ir 
P. draugystės nariai uoliai

\s in/ii viv ?niIK(RlUS
DR. H. A. MEDOFF
įves ant kampo No. 2nd ir Berry 
dabar uždėjo APTIEK A po num.

ROCKFORD, ILL.
24 d. rugsėjo buvo susi

rinkimas vietos pažanges-iieide ir dori katalikai tu- c C

talpinant ankščiau gautą. 
Platesniam aprašymui ir at
kartojimui stoka vietos.

bus
pasiskyrimas

AKRON, OHIO.

te ratu ros reikalams. Drg. 
F. Laureckis suteikia vieta 
su si r i nk i m a m s, ne r ei kai au - 
damas jokio atlyginimo.

Kuopos sekretorius
J. M. Lucas.

Turiu pasakyti, kad 
aukos pasiųstos į 
Centraliui Komitetui 
nuošimtis paskirtas 
vai laisvės atgavimui. .

Ant socialistų taipgi nie
kas neužsipuolė ir niekas, ne 
plūdo, bet atbulai, pripaži
no, kad jų atstovai dai 
sidarbavo. Kada kilo 
čai už fondus, tai šv. 
lijos choro atstovas

tus. Tas prakalbas rengė 
sandariečiai. Kalbėjo apie 
tai, kaip jis keliavo iš Lie
tuvos su buriu karės pake

pusią korespondenciją “L.” 
N r. 69, sako, dovanos buvę 
išdalintos teisingai. Aš 
nesakau, kad jos išdalintos 
neteisingai, bet sakiau ir 
sakau, kad nemokėjo išda-

neišduoda.
Streikavo ir kitų dirbtu

vių darbininkai, bet veik 
visi streikus pralaimėjo. Tik 
smalos virėjai pirmiaus dir
bo po 12 vai. į dieną ir gau-

Buvo atsilankęs ir kun. Kra- 
snickas, kuris pasakęs kelia- 
tą žodžių, patarė -išrinkti 
komitetus. Išrinkta gabiausi 
vietiniai lietuviai. Komite- 
tan įėjo lygus skaitlius ka
talikų ir socialistų. Mat, 
pas mus, kad jau yra toks 
visuomeniškas dalykas, tai 
viskas daroma paliekant

auga. Nora tokio susirinki
mo, kad ne])risi rašytų keli 
nauji nariai. 17 d. rugsėjo 
buvo susirinkimas ir prisi
rašė 3 nauji nariai. Kuopa

HARRISON, IR KEARNY, 
N. J.

“Laisvės” N r. 77 tilpusioj 
iš mitsų miesto korespon-

daugiau surinkus aukų su- 
šelpimui nukentėjusių nuo 
karės. Perskaičius Liet. 
Centr. Komiteto atsišauki
mą, kuris susitvėrė Wilkes 
Barre, Pa., pasirodė, kad 
visa lietuvių visuomenė ne- 
prileidžiama prie aukų rin-

rašima šmeižiančiu kores
pondencijų, tai choras juos

o a

GARDNER, MASS.
1 d. spalių buvo susirinki-

YONKERS, N. Y.
Šiomis dienomis buvo 

nosinis susirinkimas

jo! Pirmiau buvo “Drau
gas” ir cigaras, o dabar jau 
“Draugas” ir knyga.

Paskui vėl pradėjo šauk
ti, kad socialistai nori nuo 
žmonių-tųr,tą atimti ir tam 
panašiai. /

Iš tokio kalbėtojo publika

šliubo gauti ir turėjo imti 
civilišką pas teisėją. Da
bar gi piemuo Vanagas ap- 

* reiškė, kad tokių “katalikų” 
negalima laikyti parapijoje, 

' nei katalikiškose draugijose 
ir liepė ištikimoms avelėms 
neturėti su žmogum jokių 
reikalų. Ir kur jiems, varg
šams, dabar dėtis, jeigu ne
belaikys būryj avių?

kiurius, nesiklausęs choro 
nariu, davės atsakyma, kad 
Birutės choras nedalyvaus 
sykiu su Sietyno choru.

Jeigu choras atsisakė 
dalyvauti, tai, matomai, bu
vo tam tikros priežastis. O 
kad aš atsakiau apie neda
lyvavimą Sietyno rengia
mam koncerte, tai choras 
man pavedė atsakyti. ■

Rašant korespondencijas,

surinktu auku “Lietuviu 
Dienoj” paskirta 10 nuošim
tis Autonomijos Fondui, 

visog 
Vilnių 
ir 10*

Rugpjūčio 30 d. vietinis 
Lietuvių Kliubas buvo pa
rengęs balių. Nusisekė labai 
puikiai. Liks gražaus pelno.

ra jokių dirbtuvių, tai vi
si miestelio gyventojai dir-

tu už kitus. Pav., vienatinis 
isganimas lietuvių tai 
’’Autonomijos fondas/” į 
kurį reikia tikėt... Smerkė 
katalikų srovę, ir dar kokiu.

nusileido — dirba 8 valan
das ir gauna $3.00 i dieną.

Yra amunicijos dirbtuvėj! 
kurioje dirba apie 3.000 dar
bininkų. Kad išvengus strei
ko, darbdaviai kas dien at
leidinėja senesnius darbinin
kus, o į jų vietą priima nau
jus. Tokiu būdu tarpe dar
bininku vis nėra sutarties 
ii1 vienybės.

Suprantama, jeigu darbi
ninkai nesirūpins savo rei
kalais, jeigu jie nesistengs 
organizuotis tuomet ne
įstengs ir savo būvio page
rinti, nes tik organizuoti 
darbininkai gali iškovoti ge-

kitko svarstyta ir “Lietu
vių Dienos” klausimas, kaip

mo, kiti tam priešinosi. Po

rodė ’ tokiais vargdienių 
“gelbėtojais”, kurie nenori

liuosą norą rašyti apie vi
sa vietos lietuvių judėjimą, 
nepaisant į tai, kad tūliems 
toks aprašymas ir nepatik
tu, v

raščiuose.”
Rieškia, LSS. 89 kuopos 

Reporteris, aprašydamas a-

Mat l^hitis, kad neneša ir paly
’ ' • j • TAI — * J 1 ’

užtektinai sumanus ir taip 
buvo betvarkė, šiaip paša
liniai nubalsavo, kad musu 
mieste “Lietuvių Dienoj” 
būtų renkamos 
srioviu, o ne

seniems ir sužeistiems na
riams.

randasi keliolika įvairiu 
dirbtuvių. Darbininkų už
darbiai menki — nuo 20 iki

Dabar jau tas bandoma 
gyveni man įvykdinti. 1 d. 
spalių vietos SLRK. kuopa 
surengė prakalbas ir už
kvietė kalbėti tūla Sutku. 
Šis nepraustaburnis visą 
laiką plūdo socialistus, išva
dindamas juos žmogžu
džiais, vagimis ir kitokiais

BINGHAMTON, N. Y. 
Margumynai.

Buvęs dramatiškas 
lis “Banga” pabaigoj 
sėjo apsivedė su LSS. 
kuopa. Po jungtuvių nuta
rė vadjntis: LSS. 33 kuopos 
dramatiškas

MONTELLO, MASS. 
Savaitės naujienos.

Rugs. 27 d. buvo prakal
bos “Vienybės” draugystės’. 
Kalbėjo F. J. Bagočius. 
trumpai pabriežęs kokią ro
lę lošia draugijos gyvenime, 
skaitė prelekciją temoje: 
“Žinios iš kitų svietų” (apie 
astronomiją). Prelekciją 
žmonėms patiko, jie nori ir 
daugiau panašių. Bet čia 
taipgi turiu priminti ir 
gerb. prelegentui, kad kitą 
sykį prisirengtų geriau ir 
nepasakotų apie tą, kąs vi
sai kitaip yra. Pavyzdžiui:

“Neptu-

žodžiais. j pažangesniųjų draugysčių
Publika pradėjo nerimau- nutarimo’ ir rinkti aukas 

ti. daugelis reikalauja bai- ‘skyrium. Likosi išrinktas 
so. bet .kalbėtojas atsako, j komitetas susižinojimui su 
kad balso niekam^ neduo-.LšF. komitetu ir laikytis jo 
siąs; kas nori duoti klausi-1patarimų. i

* 
kliubas

vimosi užmiršo. Dąbąr pas 
darbininkus vėl nėra vieny
bės, kurią pirmiau jie buvo 
užmezgę.

Negeriau yra ir su kuku
rūzų dirbtuvės darbininkais. 

'Kada jie išėjo į streiką, tai 
pradėjo organizuotis į suvy
sto vę uniją, prie kurios bu
vo manyta pritraukti ir 
kitų dirbtuvių darbininkus.

mas LSb. 89 kuopos. Apart 
kitko kalbėta ir apie “Rau
donąją Savaitę.” Nutarta 
parsitraukti 200 ekz. “Ko
vos” ir 40 ekz. “Naujosios 
Gadynės.” Išrinkta tam ti-

Tūlas A.
^parapijomis negalėjo sugy

venti su savo žmona ir gavo 
nuo valdžios persiskyrimą, 
paskui apsivedė su kita mer- 
Žina. Bet kadangi negalėjo 

auti persiskyrimo iš katali
kiškos bažnyčios (kuri suri- 

< ša iki grabo lentai, o atrišti 
negali), tad negalėjo nei su

* **
2 d. snaliu buvo susirin-

Ž i nok ii. kad 
akiu. Vieni nt«ii 

tamtikslui ir . 
riaušių yngelbą. V 
Tisas randasi jo apt 

."»()() U ra nd St 
Brooklyn. N. Y.

čius — po 25 c.: smulkiui 
surinkta $2.15: viso $14.20.

Varde kuopos visiems au- 
kuotojams tariu širdingą 
ačiū.

su r užtenka girtuokliavimų 
i: pabarimai — pamokini
mai per laikraščius jokios 
naudos neatneš.

( būdydamas prieš A. Kireili i Diskusuota. Ar Gardnerio 
laike 'A. Rimkos tyrinėji- lietuviu veikimas atneša

Snalio 1 
prakalbos. Kalbėto jum bu
vo “Kovos” redaktorius d. j 
V. Kapsukas. Nors drg. 
Stilsonas pranešė kuopai, 
jog d. Kapsukas pribus pas. 
mus kaip žaibas, vienok ant 
pagarsinto laiko (2 vai. no 
pietų) nepribuvo. Pribuvo 
tik ant 4:30 vai., o prakalba 
dar vėliaus p rasi dėjo, nes
žmonės nesulaukę ant lai
ko išsiskirstė ir paskui jau! 
$aug neatėjo. Po prakalbai 
užduota keliatas klausimų, 
kuriuos kalbėtojas gerai iš
rišo. i

Pažymėtina, kad “nuola
tiniai klausėjai” (klerikalų 
šulai) šiose prakalbose ne
drįso pasirodyti, nors pora 
jų buvo atėie svetainėn.

Deklamacija pasakė d. H. 
Žukienė. Auka nadengimui 
lėšų surintka $5.45.

tai turėtų darbininkai pa

čia pragyvenimas branges
nis, negu didesniuse mies
tuose, todėl ir darbininkų 
padėjimas nekoks.

Jokiu darbininku organi
zacijų nėra ir darbininkai 
prie jokios unijos nepi’iklau- 
so. Suprantama, kapitalistai 
mato, kad darbininkai ne
organizuoti, tai juos ir iš
naudoja, kiek tik pajiegia. 
Tiesa jeigu darbininkai iš
eina į streiką, tai daugiau
siai streikus pralaimi. Pa
našiai atsitiko ir su cuker- 
nių darbininkais, kurie 
streiką pralaimėjo iš prie
žasties nesusiorganizavimo.

Tiesa, laike streiko buvo 
cukernių darbininkai pradė
ję organizuotis, bet kaip 
greit streiką pralaimėjo, 
taip greit ir apie organiza-

girdi, neturėsit kur dėti, 
žmonės Amerikoj dikčiai su- 
mažėsią. Aukų surinko dėl 
nukentėjusių nuo karės

ėhord dėjimui kas link “Lietuviu
... 1()?T •ienos”.'Tame susirinkime 

(dalyvavo ir LSS. 89 kuopos 
atsovai — B. Černiauskas 
ir M. J. Vaitiekus. TMD. 30

lės ne tik susirinkimus; bet 
ir koncertėlius rengti. Nu-

buvo 
piršliuose pas Lietuvos Duk
terų draugystę ir sutiko ap
sivesti. Greitu laiku 
jungtuvės ir 
vardo, kokiu 
apsivedę.

j imu i kas link “Lietuvių 
I 'ienos”. Tvarkos vedėju iš
rinktas V. Maizaris, rašti
ninkas — J. Bancevičius, 
Buvo pakeltas klausimas, 
kai]) mes rinksime aukas. 
“Lietuvių Dienoj.” sykiu su 
tautininkais ir katalikais ar 
atskirai. S. Petrauskas įne-

diskusijos TMD.

Atydai Lietuvių
TURIN<’IUS GIMINES TOSE GUBERNIJOSE, 

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

miems užimtose vietose vokiečiais. Męs turime

Sutartį su Vokie Įjos Banka
Berlinb, todėl galime persiųsti pinigufe j tas vietas ant eumoi ne- 
augščiau 800 markių (apie 525 rubliai).

MŪSŲnBANKlfts PO NUOLATINĖ VALDŽIOS PRIEŽIŪRA, 
TODĖL TAVO PINJGA1 GVARANTUOTI.

Norėdami gauti daugiau informacijų kreipkitės ypątiškai ar ra
šykite laišką pas

HENRIKAS C. ZARO, Bankieriui
Metropolitan Saving Bank Building

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

kiais būdais stengsis rinkti I ^ūsų miesto korespondenci- 
aukų. Visos surinktos aukos! ia. Korespondentas sako, 
bus siunčiamos ]>er LŠF. Tik į kad čia laisvamanybė ir 
tuomet mūsų draugystė pj-j-; socializmas jau giliai šaknis

kimo minėtoj dienoj. Ten |gsime su alumi ,tai vėl* apie]iMtingą, 
dalyvauja katalikai ir tau- tai bus rašoma visuose laik- kas link “Lietuvių Dienos”, 
tininkai, o. LŠF., ir socialis
tams vietos nėra. Tokiu bū
du visi draugystės nariai

tokolų knygos, kad gerbia
masis ir kiti sandoriečiai, 
kurie mokate melagingai 
šmeižti socialistus, esate su

snas yra dar skystame pavy-į 
dale” — o profesoriaus Mei- 
yer raštuose sakoma: “Ant 
Neptūno yra apie 600 laips
nių šalčio. Arba: “Artimiau
sia planeta saulei esanti Ve
nus, o tarpe Venuso ir že
mės Mesąs Marsas. Ir tai ne 
vien tos paklaidos buvo da* 
romos, bet ir eibės kitu. Tai 
neatleistina.

* *

♦

“Laisvės” Nr. 75 aprašo
ma, būk Birutės choras vi
siems tarnaująs ir jį už ne

lietuviu.
v

♦ ♦ 

♦

Šiomis dienomis buvo 
si rinkimas šv. Petro ir 
vilo, draugystės. Norėta 
tarti parengti balių, 
štai atsistoja tūlas narys ir 
sako: “Balius be alaus nega

ili būti, bet jeigu mes paren-

'.a tel'.P y-? -*, k ’ Ad' d A•■>..- .7

kupriui. Minden, 
Apie tuos apgavi- 

• plačiai rašyta 
’ N r. 75.

komitetą.
Pereitais metais mūsų

chorui Samsoną ir dar du į ll,(‘dzio iškritę. I agal 
sumdr.rii'čin už mėlap’vste ir nubalsuoja, kad atneša.

* >

Rūgščio 30 d. buvo suren
gtas LSS. kuopos su drama
tišku rateliu teatras, nuo 
kurio pelnas paskirtas su- 
šelpimui rašytojo B r. Varg
šo šeimynos. Sulošta B r.
Vargšo 4 veiksmų drama 
“Gadynės Žaizdos” ir pasa
kyta keliatas deklamacijų. 
Publikos buvo neperd 
Rodos ir pelno mažai 
pasiuntimui dėl Vargšo 
mynos.

*

nes klausimus galį duoti ir --------
tie. kurie nemoką rašyti, o REDAKCIJOS 
jis su tokiais nenorįs nei 
kalbėti.

Publika pradeda šaukti, 
kad kalbėtojas paaiškintų, 
ar Macochąs, Šmidtas, Ri- 
chesonas ir kiti kunigai bu-

■' vo socialistai? Kalbėtojas ė-
‘ mė šokinėti, iškėlė ir “Drau- 

" gą” ir pradėjo girti. Pub- 
l' likoi vėl pasigirsta balsai:

linti. Pavyzdžiui, gavo laik-«kų ir katalikų, kad jie pasi- tu^kliavimo. 
raštj arba knygas tie, kurie 
jau turi. Tuo tarpu reikėjo 
stengtis tas dovanas duoti 
tiems, kurie neturi.

Antanas iš Naudžių.

įdavimu 
atsilankyti

l'nion Avė., 
t

būtinai vra
\. M E PO P E.

tan

skaudėjimas paeina nuo 
moksliškai pri-taikinti akiniai 
Dr l|6 \. Medoffas 
kiek vienam suteikė 
ir ptM’sit ik i inti. Ak 
DK. H. A. MEDO1T

l’al avima suteikiu



TELEGRAMOS.

So. Boston, Mass. — Ji 
vėl socialistams didžiausias 
smūgis! “Darbininko” dar-

socialistus, su dievo pagel- 
ba prisidėjo prie kataliku,

visuotiną išpažinti ir

vogė ir parunijo į šventa že-i

sako, būk dar iš jo plaučiui 
neišgaravęs socializmo dū-’

Cliffsidc, N. J. — Musų 
švento Frenkio susaidė vie
name savo schodų pastana-

kai apsivalyti nuo bjau ry

tam tikrą valytoją. Bet, bro

kudlos rūksta. Daugeliui jau

labai tankiai ir kiekviena

nradeda dejuoti, kad greitu

Člonkas.
Orakulo prierašas. — Vis

gi aš nesuprantu kokiems

Orakulo prierašas.

tui, kad jis, mokėdamas 
bausmę, nupirktų ir tą pu-

ten

gančios prieš altorių. Kuni
gėlis, nieko blogo nejausda-

ir enit* prie

kunigėliui

Geriausia pirmeiviška užeiga 
pas

GEO LASKEVIČIĄ
771. BANK ST., Tel. 964-3

WATERBURY, CONN.Iapdrauda
(INSURANCE

( Biznių visokios rūšies pardavi- 
, mas ir pirkimas.

P ATA R N A VIM A S VI SOS E 
KALBOSE.

Kreipkitės prie

J. R. GAYSON & CO.
: P. BALTRENAS, Menadžeris.

95 BANK SI’., Room 7
WATERBURY, CONN.

LIETUVIŲ UNIJOS MUZIKANTŲ
BENAS

ftiuoml pranešam viaonia draugi
joms ir visai Lietuvių visuomenei 
kad BROOK LYNO LIETUVIŲ M U- 
ZI KANTŲ UNIJA sutaiso kuogra- 
žiausį beną ir orkestrą už prieina
miausią kainą dėl teatrų, koncertų 
balių, piknikų, veselijų Ir dėl šiai, 
pasilinksminimų. Taigi viso* lietu
vių draugijos ir šaip visi rengėja) 
įvairių pasilinksminimų, kuriems tik 
reikalihgi muzikantai, visuomet ma
lonėkite kreiptis j L. M. Unijos ofisą 
po N.o 73Grand St., Brooklyn, N. Y.

Męs tikimės, kad draugystės, reng
damos įvairius pasilinksminimus 
samdys L. U. Muzikantus, todėl at-į Kainuys Aj. u. iviuziaanLus, toaci ai- 

jkieipiame atydą, kad nuo muzikantą 
i reikalautumėt L. M. Unijos kortų

U. kiekvienam
Kurie muzikan-

kurias įsteigė L. M. 
tavo pilnarp nariui. 
ta! neturi viršmintos kortos—tie mw 
zikantai ne unijistai. Vlršminėtei 
kortos yra išdudamos kas trįa mėne- 

j šiai naujos, todėl samdytojai maloni- 
kite pažiūrėti, kad kortos būtų tol- 

j singos. Męs tą padarėm todėl, kad 
Į pradėjo atsirasti tokių muzikantų, 
į kurie nepriklauso prie Liet. Muzikan
tų Unijos, bet pasivadina unijiataia 
ii grajina po vardu L. M. U.

Liet. Muzikantų Unijos praktikes 
bei repeticijos būna kiekvieną šara
dos vakarą po N7I Grand Itraai, 
Brooklyn, N. Y.

DENTIST AS
Gvarantuotas ant 20 metų 
Uždėjimas kepuraites 22 k. ... 91.61 

Užplombavimas Sic ir aagščlsa.
Išvalymas ....................................... K6e.
Užplombavimas auksą ............... SUS

Skaudant} dantį dusk ištraukti ry
te o vakare apžiūrėt.

SANITARY DENTAL PARLOB 
8*7 Bedford Ave., Tarpa 1-ror Is 

1-moB gatvių.
BROOKLYN, N. Y.

Kalbame lietuviškai.

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

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

I. SHAPIRO, Lietuviikan Aptiekorim
ilp So. 2nd Street, kampa* Union Ar«

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

schodas pastana 
člonkus pavesti net 
ram šveitikui apval 
jaugi jūsų člonkai

nn-

Telephone Yards RK1 or lift

TIKRA LIETUVIŠKA A DTICF A
CHICAGOJE AI 11EKH

Męs užlaikome knogeriansias vaistas. Su didele styda liplldeui 
receptai kaip Amerikon, taip ir Earopos daktarų. Patarimas pc? 
laiškus aateikiam dykai.

Savininkas ir Provisorinw
F. A. JOZAPAIT1S

; 18#1 80. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL.
Gyvenimo Telephone Drover 7781.

  ČIA (i A14 M A UŽSI RA ft YTI "LAIS V Ų”~

L SUčeDYK PINIGUS J i 
I IR SKAUSMĄ. J j

Draugystėms, Kuopoms ir KliuhaimuI 
’ Išdirbu visokias

KUKARDAS, “BADGES”, GUZIKUS

Visokiems piknikams, šermenimn ir 
Darau visokius Medalius ir vi- 

i atspaudas draugystėms.
kiek vieno pareikalavimo prl- 
sampelius.

X. STRUPA8.
Novelty Manufacturer

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

p t. t. ' 
sokias

Ant
siunčiu

Mokslo Nereikia Jieškotl
Dėlto, kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglų kalbų, aritmetiką &■ 
lietuvių kalbos gramatiką savo namuose liuosame laike. Visi išmoksti!

Nurodymai ir knyga DYKAI. Jdėk stempą. Adresas:

Lietuviu Korespondencijiue Mokykla, 1327 M. Robey St, Chicago

. Bjauriausia* *k»ur.man dantų į 
»Hustabdomac anteyk. IATKAU-1 
; KIMAS danties atliekama* be r 
mažiausio akausmo. ArtistiL t 

) kas "bridge” ir "plate” darbai 1 
’atliekamas scan o modernišk a- J 
me ofiae už prieinamą kalną, v

> DR. J. LIEBERMAN l

DENTISTAS ?

408-T110 So. 2nd SU 1 
• Brooklyn, N. Y. į
Telephone Stagg X02G. V

> Kalbame Lietuviškai, Ltnkiikai i
’ir Rusiškai. jį

TEISINGIAUSIA ir GERIAUSIA 
LIETUVIftKA <ĮAPTIEKA

t Sutaisau receptus su didžiausia s 
/ at yda, nežiūrint, ar tie receptai ?
< Lietuvos ar Amerikos daktarų. \
į Tai vienatinė lietuviška aptieks ? 
( Bostone ir Massachusetts valstijoj. S 
S Gyduolių galit gaut, kokios tik pa- < 
' rauly yra vartojamos. Galit rei- j 
Į kala ut per laiškus, o aš prisiųsiu < 
( per cxpresą. s
< K. ŠIDLAUSKAS, į

Aptiekorius ir Savininkas r 
? 226 Broadway, kamp. C Street <

SOI TU BOSTON, MASS.
' Tel. So. Boston 21014 Ir 21013. J 
> \

CAEE IR POOL ROOM 
linksmai laiką praleist.

Tai yra geriausia vieta

69 Gold St.,
BROOKLYN, N. Y.

Telephone Main 7629.
' t

NEWARKO
AKUŠERKA

Pabaigos! Imperatricl Mari] A* 
ksšerkų mokyklų Peterburge Ir 
Dipliomuota New Jersey valsti
joj. Turi puikias pasekmes 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi gerai apsipažinns ta simpto
mais visų moteriškų ligų ir rei
kalui esant, galite gauti patar
navimų.

Q. STROLIENS
Jauniškaiti

Xl» Walnut St.,NEWAR, N.J.
, 8052Tifonas 40g6 M arket

tepti, kad juos reikia 
šveisti? Jeigu jie moliniai, 
tai galima ne tik su bruš- 
čium šveisti, bet ir dide
liam katile virinti, kad visą 
dortą nuvalius ir tai jie 
redejuos. O gal tamsta no- 
lėjai pasakyti, kad šventi
kas labai neatsargus ir be- 
> veisdamas suskrečino? Jei
gu taip, tuomet patarkit 
jam neišveisti, bet katile vi
rinti.

Kunigas Olšauskas, ne
tekęs Liet. Centraliniame 
Komitete džiabo, rėžia sa
vo vierniem katalikam ora-

aps-

.♦ r*., .-n *• ’r-C'.—ą*. •* •* r-s/v-n.*,- 1 *■ -t ♦. ♦. • r—

Reikalinga kiekvienam darbininkui

Darbo žmonių Istorija
Lawrence, Mass.— San- 

darokai subitino socialis
tus. Tūlas socialistas parašė 
į “Keleivį”, kad prie vieti- 
rės Sandoros kuopos prik
lauso tik 8 člonkai. Sanda
romis J. Žukauskas per

meižė ir prašo aukų, kad 
galėtų persikraustyti i kitą 
kontrę ir ten vėl pradėti 
naują biznį.

Kas atjaučiate jo nelai
mingam likimui, kogreičiau- 
siai aukuokite pinigus ir 
siųskite į Voroniežą, vardu 
Liet. Centralio komiteto.

(SU PAVEIKSLĖLIAIS)

Parašė J. BERLIN. Verte BARABOŠIUS.

; ŠIOJE KNYGUTĖJE TELPA SEKANTI SKYRIAI:

Žmonių -gyvenimo pradžia.
Vergija ir jos atsiradimas.
Turčiai ir skurdžiai.

II.
III.

. k.y damas, kad jų kuopa turi 
virš šimto člonkų ir pasiūlo 
socialistui $5.00, jeigu jis 
} rirodys, kad prie kuopos 
ištikro priklauso 8 člonkai. 

i’ Socialistas nueina į tau
tišką kromelį ir paprašo pa
rodyti sandorokų 
kad persitikrinus, 
kuopa turi člonkų. 
knygą atidengė, tai
stas ir pabalo, tartum mer-

UŽJAUTIMAS.
(Aukauju Kemėšio gizeliui,

IV.

VI.
VII.
VIII.

knygas, 
kiek

Sunku tam žmogui 
gyventi aįt svieto,

Draugijos žemesnės ir augštesnės luomos 
Baudžiava ir baudžiauninkai.
Miestų ir amatninkų atsiradimas.
Manifacturos ir fabrikų atsiradimas.
Baudžiauninkų vėlesnis likimas.
Baudžiavos panaikinimas.

Kaina tik 25 c
sociali-

pus, nes pdmatė, kad prie 
kuopos priklauso pusket
virto elonko! (Kaip gyvas 
esu, tai pirmą sykį girdžiu, 
kad prie draugystės prigu
lėtų pusė člonko. Bučernėse 
mačiau puses, ketvirtdalius 
ir net smulkesnes dalis člon
kų, bet buce r nes juk daug 
kuo skiriasi nuo sandaro- 
kų kuopų! —. Orakulas). 
Dabar socialistas privalo 
užmokėti $5.00, nes neteisin
gai pranešė, kad jų kuopa

Mažoji Varguolė.

iš akmenio kieto.

Kurs aklas — neinate 
nors įtemptai žiūri. 
Visuomet toks vargšas 
ramybės neturi.

Tankiausia tie žmonės, 
be valios palieka, 
Ir prieteliftms savo 
papildo jie “grieką”.

Ak sunku, nemiela 
tam žmogui gyventi. 
Jis priverstas kvaišti, 
ir jaunas pasenti.

Fabijonas.

Reikalaukit šiuo adresu:

Retežiais surakintas 
Romėnų vergas ap

dirba žemę.

183 ROEBLING STREET 
Brooklyn, N. Y.

Vergų Pinką.

PARMOS.
Vienintelis pardavėjas že

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

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

Sąmoninga gaspadine 
visada turi savo namuose buteliuką 

D-ro Richter’lo

PAIN-EXPELLER
Neabcjojantis hadas įtrinimui nue 
skaudėjimo Reumatizmo, persišal- 

dim<>, išbinarinimo ir tt.
Tikras tiktai su pažymėta marke 

••ĮKĄRĄ”
25c. ir t>Oc. buteliukas visete aptieko»e arbt 

stačiai nuo
F. AD. RICHTER & CO. 

74*80 Washington Street. New York, N. Y.

GERIAUSIOS FARMOS.
Pirkite pas mus farm-s didžiau

sioje Lietuvių Farmerių Kolionijoja 
Amerikoj. Ta kolionija y a mūsų už
dėta 1905 metais, ir jau apgyvendino
me su 360 lietuviais farmeriais. Męs 
esam seniausi ir didžiausi faunų par
davėjai lietuviai Amerikoje. Męs 
parduodame teisingiausiu būdu, išduo
dant pirkėjams warantuotus popierius, 
Deeds ir čystus Abstraktus be jokių, 
extra mokesčių. Męs turime šimtus 

1 visokio didumo farmų parduoti: iš
dirbtų. su užsėtais javais, su sodais 
ir budinkais. Žemė derlingiausiai 
lygi, su juodžemiu ir moliu, ir molis 
su gera smiclžeme. Geriausia žemi 
dėl visokių javų, daržovių, sodų, pis- 
vų ir dėl ganyklų. Turime daug žs- 
mės neišdirbtos, geros.kuri parduoda
ma visokio didumo plotais, pigiai, ps 
$6.00 akeris ir brangiau, ant lengvų 
išmokėjimų. Kiekvienas gali tokios 
žemės pasiimti, ir dirbdamas miesto 
išmokėti, į ydamas tokiu būdu ge
riausią farmą. Pasiskubinkite nusi
pirkti žemės nes ji greit eina bran- 
gyn. Atvažiuoki* mus, męs už
tikriname jus, kad surasit farmų pa- ✓ 
gal savo 
dėkingi, 
bininkus 
gražiam
pilna ai»li .k vaikams mokyklų, baž
nyčių. geležinkelių ir gerų žvyruotų 
kelių, a, nkė pirklybim'o miesto 
Scottvillees ir pačtavo miesto Lu
dington, Mich. Nusipirkite mūsų ko- 
liomjose f mas, ir jums tai pa
tiks ant mūsų f rmų, kad apie mies
tą nei pamislyti nenorėsite, 
site ant farmos 
gyvenimą; trumpu 
išsimokės visokias 
site į kelis metus
riais. Rašykite tuoj, gausite Lietu
vių Kolionijos tnapą ir farmų kata
logą dovanai. Tik įdėkite už 4a.

Tikras adresas:

A.KIEDIS & C0.
REAL ESTATE

Peoples State Bank Building
SCOTTVILLE. MICHIGAN.

1 Akušerka;
* Pabaigusi kursą W omana Medical g
į College, Baltimore .Md. y
2 pBBckminR-al atlieka savo darba prf? 

fflmdyma, taipgi suteikia visokia* r-jdas 'a 
oairelba tnvair’o»e moterų Iikos*.

• F. Stropiene,‘«"‘",?i
® .SO BOSTOV ’VIA SS

J. DANDERIO
VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ 

ČEVERYKŲ IR 
DRABUŽIŲ

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

ŪMOS ČEVERYKAI.
869 BANK ST.,

WATERBURY, CONN.

DAKTARAS

Matulaitis
419 BOYLSTON ST., BOSTON,MASS 

Netoli didžiojo miesto knygyno.
Offiso valandos: nuo 10—12 valandos 

Nuo 7—9 vai. vakare
Šventadieniais nuo 10—4 po plot.

norą, ir už ką būsite mume 
K vie me visus miestų dar- 
ir bi nierius apsigyventi 

ir sv ikame krašt kur yra

Turi- 
u užtikrintų gerą 
laiku farm a pati 

skolas, ir jūs lik- 
turtingais farmo-

DR. I. A. LEVITT
SURGEON DENTISTAS

Skausmą dantų eustabdaa 
antsyk. Ištraukiu be jokio 
■kausmo. Paklauskite, kai 
pas mano dantis taisė.

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



sias socialistų priešas, tai

12
Iždininkas S. Buzinskis,

F.
Pa.

Sta.

veiklus. 2

kuopos, J. Galginas, 1'. U. Box 113,8

4

M 5

7

8

Snvoros Preparatus nuo savo 
ii nuo mus. Neimk kitokių vii

iaus. Negalint gauti, už- 
užvaduotojų !

in. Mich.

Pittsburgh, P . 
Varasin, 

P ttsburgh, Pa.
Komisija:

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

Pirmininkas D. Petrauskas,

PERSKAITYK!
Kiekv'enas mu- 
jas skaitytojas, 
kuris užsirašyi 
pas rhane “Lais
vę“ ant metų ir 
užsimokės $2.50, 

ta. gaus dovaną 
knygų vertės 
1 dolerio arba 
“Kardą” ant me
tų. Senas skai
tytojas, kuris at
naujins, gaus

Kas iš neskaitančių 
Keleivį” $1.50, gaus 

senas skaitytojas 
Kas prisius už 

$2.00, gaus knygų už 75c.; 
Kardą” $1.00,tas gaus 
senas skaitytojas ui 

Kas užsirašys “Naująją 
kaina metams $1.50, tas
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SCRANTON, PA. 4 7
Rugsėjo 26 d. šv. Juozapo 

buvo 
dėlei

surinktų “Lietuvių Dienoj”. 
Užbaigdamas savo kalbą, 
pradėjo brolius - katalikus 
kviesti prie darbo, išlieda
mas ajit socialistų visą tul-

parapijos mokykloj 
antras susirinkimas 
išdirbimo projekto 1 d. lap
kričio aukų rinkimui. Dele
gatų susirinko virš 50; 
skaitau ir tuos, kurie be 
mandatų buvo, bet suteikta 
sprendžiamas balsas. Susi
rinkimą atidaro pirminin
kas A. Želetckas. Seka man
datų priėmimas, toliaus pro
tokolo skaitymas. Iš pirmo 
protokolo pasirodė, jogei 
į šį susirinkimą norėta su
šaukti tik tas ( 
kurios Šliupui ir 
lams patinka, b< 
K., S. Pursa užprotestavo, 
sakydamas, jogei mes šiame 
susirinkime nieko negalime 
veikti, kuomet toli 
nėra visos draugystės 
kviestos. Tautiečiai 
kalai pamatė, kad 
ištrukti iš savo 
rimuoto sumanymo ignoruo
dami jiems nepatinkamas 
draugijas, ntuarė užkviesti 
visas per laiškus ir laikraš
čius. Reikia pažymėt, kad 
jie būt to nedarę, jeigu mi
nimas draugas nebū
tų užprotestavęs, bet kuo
met užprotestavo, tai kur 
dingsi, reikia nors kiek tei
sybės pi isilaikv ti. Bet ai jie . j<ry/jus ras tinkamas vietas 
T.ii nndnrn ’ Annintn no ’ i

tuomet padarė Įnešimą, kad 
diskusijom butų duodama 
nedaugiau 3 minutų laiko.' 
Kadangi pirmininkas buvo

so neduosiąsl jeigu tokios 
diskusijos būsią, kai]) kad

gražu 
L1Ž- 

ir kleri-

primelavo, tai nenori ki
tiems balso suteikti. Tokiu 
būdu nereikėjo nei j svetai
ne isileisti tu atstovu, ku
rie jam neapkenčiami, šliu
pas merkė pirmininkui, kad 
socialistams balso neduotu.

Paskiaus buvo Šliupas už
klaustas, ką jie mano 
tom aukom padaryti,
kiu budu siųs jas į Lietuvą 
i A kokioms draugijoms? 
Šliūpas net verkdamas at
sakė: “Nemindžiokim pre
zidento Wilsono žodžio, kaip 
jis pasakė, tai]) ir bus siun-' 
čiamos per Raudonąjį Kry-

SU 
kO'

išdalinimui aukų.
sinti, tai pagarsino “Darbi- 
i inke” irmei laiškais nepra
nešė draugijoms, kai]) tai: 
LSS. 2 kp., LDLD. kuopai ir 
Scrantono Lietuviu Knvtiv- 
nui. Žinoma, tas jų netikęs 
darbas nuėjo veltui, mini
moms draugijoms pavyko 
sužinot per “Darbininką” 
kuomet bus susirinkimas ir 
jogei kviečiamos visos drau
gijos, tai sušaukė nepapras
tas susirinkimus, išrinko 
atstovus, kurie ir nukeliavo 
j minėtą susirinkimą. Pers
kaičius protokolą, aš pa
klausiau, kodėl negarsino 
laikraščiuose ir nė laiškais 
nepranešė visoms draugi
joms, tai sekretorius, ku
riu o m yra Kuro parapijos 

/vargoninkas, atsakė, kad
garsinęs. Pareikalavus man 
paaiškinti, kokius laikraš
čiuos garsino, atsakė: “Dar
bininke”, “Drauge”, “Lietu
voj” ir numykė neužbaig
damas. Pagaliaus susigriebė 
ir ėmė aiškinti, kad buvęs 
trumpas laikas, tai laikra
ščiai nespėję pagarsinti. AŠ 

k ^stebėjau, kad “Laisvė 
^eina du kartu į savaitę.

“Naujienos” kasdien ir ten 
galėjo spėti pagarsinti. Ka
da vargšas tapo prispirtas 
prie sienos, tai turėjo pri
sipažinti, kaip jie elgėsi: 
pasakė, kad į socialistų laik
raščius netalpinęs, nes so
cialistai Wilkes Barre kon
ferencijoj nesutikę bendrai 
dirbti. Šliupas jau nerimavo 
svetainėj; jo ir ausys pa
raudo belaukiant atsakymo. 
Tuojaus ėmė rėkti, kam, 
girdi, garsinti laikraščiuose, 
kanf rūpi šis darbas, 
ir be garsinimo atėjo.
liaus pasakė, kad šiuos gin
čus užbaigsiąs. Na ir pradė
jo rėkauti, kad jie gali ap
sieiti ir be socialistų, nes 
socialistai reikalaują trečios 
dalies surinktų pinigų, ku
riuos sunaudosią saviems 
tikslams. Pradėjo 

pasakoti apie Wilkes Barre 
konferenciją, kurioje pats 
girdėjęs, kaip socialistai 
reikalavę trečdalio surinktų 
aukų “Lietuvių Dienoj” ir 
tt. Pridūrė, buk toj konfe
rencijoj buvę daug kunigų 
ir šiaip gerų žmonių, o so
cialistai, tikztrįs ir išdrįso 
reikalauti trečdalio pinigų,

socialistai vėl Šliupą už
klausia: “Jeigu tos aukos 
paklius kaizerio ir caro Rau 
doniemsiems kryžiams, tai 
c,.,,, f.,.. 9’?

tvoros, tuomet
kad Amerikos

tuviu cent ralio komiteto nu
rodymu tu atiku niekam ne- v * v a

mitetas nurodys draugijas 
arba tam tikras įstaigas, 
tuomet R. K. pasiųs aukas.

tai]), tai kodėl jūs, katalikai 
ii tautininkai, nenorite pri
pažinti LŠF. ir LSS. ir ko
dėl nenorite duoti trečdalį 
pinigų? Juk šios įstaigos 
nuo pat pradžios karės dar
buojasi ir daugiau pinigų 
surinko negu jus.”

da, rėkti:

venai” ir tt.
Socialistai nepaliovė už

davinėjo klausimus ir nuro
dinėjo Šliupo melagystes, 
nes jis pirmiau sakė, kad 
negalima mindžioti Wilsono

GERAS 
LINIMENTAS

SEVERA S GOTHARD OILi i

nuo

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

sunarių ir raumenų, dieglių ir skausmų.

Sknit vkite ši laišką :

DRAUGIJOS, KURIOS APSIRINKO “LAISVĘ 
SAVO ORGANU.

knygų uuc. 
dar prisius už ‘ 
knygų už 50c., 
gaus knygų už 25c. 
“Kovą
kas prisius už 
knygų už 35c 
25 centus. 
Gadynę“, 
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 pažįstamų!. Knygai 
duosiu tik “Laisvės” laidos.

Pinigus siųskit šiuo adresu:
J. POCIUS

2370 Margaret St., Philadelphia, Pa.
W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa

SENIAUSIA UŽEIGOS
VIETA PAS

“Trejos Dcvyncrios” (Trejanka)— tai ištikimiausias lietuvių drau
gas gydytojas įvairiose negalėse bei ligose. Tariaus reikia žinoti, kad 
tik tikrai lietuviškos. Jų tai ir reikalaukite aptiekose, bet jei nerasite, 
tai rašykite žemiau padėtu adresu, prisiunčiant 35 c. o tuojaus aptu

JOKŪBAS
tCAFB

Pakila- 
vingui pri
imam ko-

SKAITYKITE IR PLATIN 
KITE “LAISVŲ”!

Tel. 885 Greenpoint.’

A. SHRUPSKI
Pas mus galite gauti ska

niausio alaus, puikios degti
nės ir skanaus vyno. Pa

tarnavimas puikiausias, at
eikite, o persitikrinsite.

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

KANCIERIUS

eial ir vi
sados
teisingą 

rodą.
TEISINGIAUSIA UŽEIGA
253 WYTHE AVE., kainp. North 1st

BROOKLYN, N. Y.
Telephon* Greenpoint 5311.

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA 
JOSEPH LIPMAN. M. D.

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

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs liti- 

riame ir pasakome vi as ligas ir pa- 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusiems li
goniams parūpiname vietą, kol gydo
si. Reikalui esant, kreipkitės, mrg 
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.

A. i’. L. A. DR-JOS CENTRO VAL
DYBOS IR KU PŲ SEKRETO

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas J. M. Maskeliūnas 

21)25 Colwell St., Pittsburgh, Fa.
Pirmininko pagelbininkas J. A. Kukas 
3(315 Stayton St., N. S. Pittsburgh,Pa. 
Centro Sekretorius J. Mažiuku® 
1111 Market Si., N.S. 
Centro Iždininkas K.

& Carson Sts.,S.S.
Turtų Kontrolės

Urlakis,
313 Sixth St., Charleroi,

W. Urnežis, 1429 Reedsdale St.,
N. S. Pittsburgh,

W. Markūnas,
212U Forbes St., Pittsburgh, 

Kuopų sekretorių adresai:
1 kuopoa — J. 1. Alexis,
P. (J. Box 344 North Diamond

> Pittsburgh,
kuopos P. Francikevičius, 
222 Sagamore St., Espiein,

LIET. SŪNŲ IR TERŲ DRAU
GYSTĖ, ROCKFORD, ILLu, 

’ VIRŠININKŲ ADRESAI: 
Pirmininkas F. Raškevičis,

1012 So. Main Ba.
Vicc-pirmininkas B. Vosylius,

535 Island Ava.
Protokolų r-štininkas O. UžballuU, 

622 Hulin S v
Finansų raštininkas P. G. Aleksyną*,

kuopos 1g. Rasinskis,
205 Soho St., Pittsburgh, Pa. 

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

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

kuopos, A. Palučis,
2123 Wrights St., S. S. Pittsburgh,Pa. 
y kuopos, K. Slasinskas,

Box 283, Arnold, Pa.
10 kuopos, V. 8. Klukas,,

713 McKean Ave., Donora, Pa.

LAISVĖS SŪNŲ DRAUGYSTĖ, 
MAHANOY CITY, PA.

Valdybos adresai:
Pirmininkas W. Žemaitis

312 E. Centre
Pirmininko pagelbininkas P. įsėda,

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

St.

St.

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

Organo prižiūrėtojas:
A. Kelly, 1032 Loomis St.

Susirinkimai atsibūna pirmą ned*i- 
dienj kiekvieno mėnesio, 1010 Sa 
Main St., 2 vai. po pietų.

TREJOS DEVYNERIOS
arba

_______TREJANKA
d if įvairty gydantiy iolltf V

Sutaityta su degtine arba virintu vaodeniu 
yra geriausiu vaistu arba karkiu 

vynu dcFskilvia
Gydo visokias skilvio ligas, nemalima, 
gumbą, dispepsija, išpūtimą, riemenj, 
dieglius šonuose, krutinėję ir nugaroj®, 
patrūkimą, sunkumą ant krutinės ir 
visokias kitas skilvio ligas. Geriausiai 

pataiso apetitą.
VARTOJIMAS: Vieni pakeli Unj cydanZig 

augment) užmerkti | vien* ttrorti čyato apiruto 
ir tiek pat vandens, arba iivirti čyatame van
denyje ir po ią valandų gerti po puac atiklelm 
arba mažiau.

1025 E. Pine 
Finansų raštinin. P. Petčiulis,

1227 E. Pine 
Iždo trustisai: A. Račkauskas, 

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

Maršalka- W. Svintickas,
. 515 W. Pin* 

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

Vice -pirmininkai T. Rimkus, 
1 <$30 Rusi®!! R<- 

Nutarimų raštininkas K. Petrikoni*, 
1527 E. 33rd it- 

Finansų raštininkas A. Banialis, 
1830 E. 17th tt 

Iždininkas T. Neura,
2202 Hamilton Av*.

Kasos globėjas V. Ivanauskiūt^į 
1452 E. 33rd 

Dainų repeticijos atsibūna kiekvie
ną seredą nuo 7:30 vai. vakar® a*» 
Star svetainės, 2041 Hamilton Av* 

Mėnesiniai susirinkimai atsibūna 
kas trečią pčtnyčią kiekvieno mėn«-i* 
nuo 7:30 vai. vakane ant Star sve
tainės, 2041 Hamilton Ave.

Knygynas, saldumynų krautu**. 
2047 Hamilton Ave.

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

Knygius K. Luobikis, 2364 E. Rt.

229 Bedford Ave , Brooklyn, N. Y.
Kampa, North <-to» fatvi*.

Nusipirk gerus ir tvirtus čeverykus
Tėmyk, nes krautuvę 

erkrausčiaus nuo 109 
Grand Street į o numeriu 
157 Grand Street.

St.
80

st.
pa- 
va-

DRAUGIJA ŠONŲ IR DUKTERŲ, 
MELROSE PARK, ILL.

Pirmininkas K. Jankauskai,
P. O. Box 749, Metros* Park, 

Pagelbininkas D. Rimša,
P. O. Box 849, Melros* Park, 

Protokolų raštin. Alek. Morkui, 
V07—22nd Ava., M«lr®i*

m.
nt

Park. •»<
Bax IM

DIDŽIOJO NEW YORKO LIETUVI
ŠKŲ DRAUGYSČIŲ SĄJUNGOS 

Viešų Reikalų Komitetas: 
Pirmininkas F. Kalpokas,

183 Roebling St. Brooklyn, N. Y. 
Sekretorius T. M. Lisayus,

183 Roebling St. Brooklyn, N. Y’. 
Stubos antrašas: 358 So. 3r<

Brooklyne, 
K. Vilkas, 298 Leonard St.

Brook'yn, 
M. Byla, 58 Gansevoorl Št.

New York, 
K. Kriaučiūnas, 538 Lorimer 

Brooklyn, 
Sangaitis, 231 Berry st. 

Brooklyn,
Stagg St*, 

Brooklyn,

A.

S.

M.

N

N.

Pavalkis
Bepirsčiutė,

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

Brooklyn, N. Y”.
J. Samulevičius Sąjungos rekomen

duojama perkalbėtojas (tluinočius.) 
375 So. 1st Street. Bklyn.

Fin. raštin. W. Stnmlll®,
1814 6®. 50th Av*., 

iidlninkai F. Lapinekl,
P. O. Box 1100,

Clear*, « IL

M*lre«iA»
P. O. Box 1109, Melrose Park, Ill.
Iždo globėjai: W. Janėnas Box 67$ !■ 
J. Snarskis, P. O. Box 761, Metro** 
Park, Ill.

Maršalka: A. Plėštis, P. O. Bei 
676, Melrose Park, Ill.

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

LIETUVIŲ PASELPINĖS DR-STti 
“LAISVĖS”, EASTON, PA. 
VIRŠININKŲ ADRESAI:

Prezidentas L. Bačkis,
668 Northampton St., Easton, P*.

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

Protokolų raštininkas ir organo 
žiūrėtojas Alex Vituris,

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

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

1820 Fairow Ave., Eas^nn
Kasos g’obėjai:

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

Pa

J. MARTI! VITU

Neatidiliokiti

SERGANTIEJI!
AN NUSTOJOT1 8VBIKAT4 Ii, FNIltABTINB LIMB. 

Dieaa p® dieaal, aaata* a* m 
ažaiima gydymą aergaažią i*®aig. 
Prraiatatykit® aaa, kiek ai Ūgy* 
džiaa, kiek palinkaminaa gyvenimą. 
J eiga jamia gyveaimaa įklrij® vai
tojant viaokiaa gyduolca ir janžiaMa 
naolat blogiaa, tuomet, aleke ae- 
laakdamaa, kreipkia pa® gerai ew- 
prantantį daktarą ir apeeialiatą 
' DR. LEONARD LANDES

Easton, F 
Pina St.

Easton, F
m. Maršalka J. Garnls,

634 Ferry St.,
Susirinkimai atsibūna 

fėtnyčią kiekvieno mėnesio anglų »♦- 
cialistų ruime po No. 439 Northanae- 
ton St., Easton, Pa.

Eatson,
kas r na#III.

III.

III.O

III.

III

UI

UI.

nu

st.

To-

LIETUVIŠKA

APTIEK A
Jonas A. Antanaitis

LIETUVIŠKA

140 EAST 22 ST,N
kaa

D R. L Af N DĖS

Nuo
Nuo
Nuo

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue 

BROOKLYN. N. Y.

Telephone 595 Greenpoint.
Daktaras J. M1SEV1ČE

Specialistas Širdies ir 
Plaučių ligų.

8—10 ryt® 
12—2 po 
6—8 vakare.

270 BERRY STREET 
BROOKLYN. N. Y.

galite sveiki ke-

R. K. aukas dalins toms į- 
staigoms, kurias centralis 
komitetas nurodys.

kai S ])Padėjo šauk 
išvien su mumis nenorite

liauti.”
'Poliaus socialistu ir kitu k. V

1 >a ža ngesn i ų d rau gy sč ių 
atstovams balso nedavė. To
kiu būdu LSS., LDLD. kp. 
ir Knygyno atstovai pareika 
lavo savo mandatų atgal ir 
išėjo iš svetainės.

Reikia pažymėti, kad 
katalikai šiame susirinkime 
nepalyginamai mandagiau 
ir žmoniškiau elgėsi, negu 
Šliupas su visa savo koman
da.

O k

£5 >3 ta _H 2 O J
-B o

*”•35 g
i C S3

157 GRAND ST., 
BROOKLYN, N. Y

KODĖL NESIGARSITI “LAI- 
SVEJE” jeigu NAUDA YRA r1

Žemiau paminėtas gyduoles galima 
apturėti per pačtą:
Nuo Reumatizmo ................... $1.00 1
Kraujo Valytojas ................... 1.00
Vidurių Reguliatorius ............... 50c.
Trojanka ........... 25c., 50c ir $1.00

Ir visokias kitokias gyduoles nuo 
visokių ligų, kurios čia dar nepaminė
tos, galima gauti per pačtą.

r/ti, kad iigelbitl gyvastį ir paalB- 
kina apie ligą. Gydai per 2t metą 
visokias ligas ■■ didžiausiomis pa
sekmėmis, kaip tai: nssilpnėjimą, ■!- 
atkritimą krasjo, pilvą, širdie®, plaa- 
člą. jaknų ir tt.

Dil gydyme nervą Ir lytišką lig* 
taria visiems gerai žinomą elektrišką 
apartą ir X-spindwliai, per karią 
matyt kiaurai kfina. Ne kiekvienas 
daktaras tari tokius aparatus, dil te, 
kad labai brangus. Chemiškai išty
rinėjimu šlapini®.

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

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

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

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, ILL.

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

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

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

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

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

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

Pagelbininkas J. Werdauski®.
Susirinkimai atsibūna kas tiw^Na 

nedėlia kiekvieno mėnesio 2 vai. po 
pietų, Liuosybės svetainėj 801—8th 
St. & Sheridan Rd., Waukegan, III.
LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 

DR-STĖS VIRŠININKU ADR E: ‘ 
ELIZABETH, N. J.

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

108 Inslee Place,
Nutarimų raštininkas: S. Morkis, 

79 Bond Street, 
Turtų rast. P. Kardokas. 

220 Court St.
Iždininkas: J. Yužapaitis, 

234 Clark PI.
Iždo globėjai: E. Makutienienė, 

149 Clark PI.
1). ’ Grigutis, 

122 Pine st.
Maršalka B. Budrius 

240 Second St.
Draugai ir draugės, kurie dar ne

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

VALDYBOS ADRESAI.
RACINE, W1S. 

Pirmininkas J Vasilaitis, 
1021 La Sali

LAISVĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTN 
COLLINSVILLE. ILL., VALDYBAI 

Pirmininkas J. čebenauska®
420 So. Chestnut St.

Collinsville, HL 
Pirm, pagelhininkai P. Papeika,
424 So. Chestnut St., Collinsville, IH, 
Nutarimų raštininkas A. Dzidolike*,

858 E. Wickliff Ave.,
Collinsville,

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

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

Susirinkimai būna kiekvieno mėne
sio 1-mą ir 3-čią nedėldienį, 1-mą va
landą po pietų. Sallel salėj, kampe® 
E. Main ir N. Morrison Ave. Colli»'*- 
ville, Illinois.____________ ______

LIET. ŠVIESOS DRAUGYST1
• ANSONIA. CONN.. VIRŠI

NINKŲ ADRESAI.
Pirmininkas A. Mureika,

118 Liberty St., An®onla, Ceaa* 
Vice-pirmininkas J. Mockaitla,

P. O. Box 128, Ansonia, Ceaa. 
Nutarimų raštin. S. Tiškevičiai,

P. O. Box 176, Ansonia, C®ea* 
Finansų raštininkas P. Ragaiši®,

161 N. Main 8L, Amelia, C®"e. 
Iždininkas J. Valaitis,

11 Oak St., Ansonia, Ce*a» 
Knygius O. Radzevičiūtė.

264 N. State St., Ansonia, Ceea. 
Knygiaus pagelbininkas A. Yakityi,

103 Liberty St., Ansonia, Coak 
Knygiaus raštininkas P. Labanauskai

491 Main St., Ansonia, CeaM,

st.,
Vice pirmininkas P. Sadula,

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

1915 Jav Eye See Ave.
Turtų sekretorius J. Žemaiti®,

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

931 Walnut St., 
LBD. laiko savo susirinkimu®

trečią nedėldienį kiekvieno mėnesio, 
Winter HaU, 412 6th St., Rad- 
ne, Wia.

AMALGAMATED CLOTHING 
WORKERS of A. PRASERIŲ 
$8 SKYRIAUS KOMITETAS:

Pirmininką® A. Mačaiti®,
169 Grand St, Brooklya, N. Y.

Protokolų raštin. J. A. Bekampia,
183 Robbing St, Brooklyn, N. V*. 

Finan ią raitininkas VI. Jiečfas,
67 State St, Brooklyn* N. V- 

lUiainkas Kasimlaraa Simkaa,
MB Lsrimar St, BNaklya,
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LIETUVIŠKA 
MUZIKOS

M?

irHisą, kad Ii 
lito* įatairoa 
‘rfūtų ažgaai- 
dinti na iim- 
<ai, bet tflka- 
• analai šm«mI1 
dvokiu kl«*ą.

tu vos
skyrius ii
tas Didžiojo Ae
draugijų Sąjungos.

r reikalinga.
J flag tarpa 

rieaintlli tą
si* krantnrS

VIFTiNf Q /INIOQ atvažiuoja iš Europos į A- niai ir žuvįs. Pabrango 
lųeriką rinkti aukų nuken- kiti dalykai.

VEIKeJŲ ir draugijų
. AT YDAI.

šį nedėldienį, 15 d. spa-
i, antroj valandoj po pie-

stovų konferencija

pirmeiviškoji visuomene lai
ve lietuvių dienos, kurią nu-

ikų rinkimui.
Visos draugijos malonėkit 

išrinkti delegatus, nesą kon-

Tos draugijos, kurios nesu-

ir

LAISVE

Pranašaujama,tėjusiems nuo kares.
Antra tema: Kodėl

kainos ant'maisto produktų, I brangs ant kokių 
>drapanų ir kitų ^reikmenų.

Trečia tema: Ar yra išre *

kad '

10-15
pa- 

pro-

na liūdną likimą Lietuvo* 
tarnaitės. Vos pražydusi,vos 
pradedanti protauti,turi žlug
ti gyvenimo purvyne. Kas 
myli skaityti gražias apysa
kaites, lai perskaito ir šią 
knygelę. Kaina tik ........... IKi

mokyklas yra geriausia lei
sti vaikus mokinties.

Diskusantai, malonėkite

i.us doleriui. Daugiausia nu

car nenori išpildyt teisin
gu darbininkų reikalavimų.

bent komitetų ar šiaip žy
mesnių narių. Kiekviena, 
kadir mažiausia kuopelė, te-'

Draugijos susivienijo.
Ponas > A. Lesniauskąs 

praneša mums, kad šv. Pet-

ja ant algą $20.000..

IKIR DINGO CUKERNIN-

Susirinkiman kviečiama‘su visu turtu prie Lietuvos

Pereitą žiemą buvo susi
tvėrusi cukerninkų $ unija, 
kuri turėjo apie 600 narių. 
Jos organizatorium vėliaus

• T • i- • 1tik rupi lietuvių dienos rei-| 
Falai, kas galėtu pasidalintj 
sav£ nuomone, tegul būtinai |darbininkiškus apvaikščioji- nieko nesigirdi. Kur ji yra 

ką mus (bet nei vieno dar ne- ta unija?
lietuvių parengū. Red.) Prie draugi-1 Jeigu kas žinote, praneš-

ateflia. Bus pranešta, 
mano veikti kitos

veikimą Didžiajam
i by lietu- 
skirtumo.

užmirškite

sus dalykus ir

tumet pa 
manymu.

Manoma, kad farmeriai 
pienininkai laimės šį strei
ką, kadangi didžiosios pie-

nusileidžia, išėmus tik tris. 
Nenusileidžia tik Sheffield’s 
Earms, Borden ir McDer
mott. Farmeriai stoja už 
kontraktu ant šešių mėne
sių, o tos kompanijos nesi- 
rašo ant tokio kontrakto. 
Manoma, betgi, kad ir jos 
bus priverstos nusileisti..

Pastaromis dienomis pie
no buvo pristatoma tik 
koks trečdalis visos kiekv-

pėtnyčią prasideda 
posėdžiai Suvažiavimo Lie
tuviu Moterų Progresyviu 
Susivienijimo. y

Kokioj salėje bus posė
džiai mums nieks neprane-

Subatoj McCaddin Hali, 
ant Berry st., bus teatras. 
Statys ant scenos. “Du Bro
liu”. Geistina būtu, kad vi
suomenė kuoskaitlingiausiu 
atsilankymu paremtų Mote
rų Susi vienyj imą.

Millerio svetainėje bus pra
kalbos su tikslu sutverti: 
Lietuvių Darbininkų Lite-j 
raturos Draugijos kuopą. 
Kalbės L. Pruseika. Prakal
bas rengia LSS. 83 kuopa.

Geistina butų, kad publi
ka kuoskaitlingiausia atsi
lankytų. Pradžia 8 vai. va-

Diskusijos.
LSS. 19 kuopa rengia visą; 

eilę diskusijų, kurios paei- į 
liui atsibus kiekvieną čet- 
vergą.

Pradžia diskusijų 8 va
landoj vakare. Visos disku- 1 
sijos atsibus Sokolų svetai
nėje, po No. 190 Grand st. , 

12 d. spalių bus sekanti 
tema: Kaip darbininkai tu-, 
ri. žiūrėti į tuos svečius, ku-; 
rie kuo toliaus, tuo labiaus

apie tą uniją

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

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

Kaina ........................................

Ženyba ir žmogaus gyvenimo sie
kinys ....................................

Paslaptis ..........................................
Gyvenimo Banga ............. ...............
Revoliucijos Atbalsiai ....................
Kontrobandninkai .............................
Išvogimas iš Paviako 10 kalinių 
l'ilenicčiai .............................................
Butvile, Žemaitijos mergele .... 
Iš dvasiškų teveliu gyvenimo ... 
Šeimynos isterija ...........................
Socijaldeinokratų Mokslo Pamatai 
Prasikaltimai ir Prasikaltėliai . . 
Steponaičio Raštai, kaina $1.00, 

parsiduoda už ..................
Darbas, kaina ....................................
Raudonas Juokas, kaina ..............
Moteriške ir Meilė .........................
Galutinis Klesų Kovos Tikslas .. 
Draugijos ir organizmų evoliucija 
Nuosavybės išsivystymą* ...........
Moralybės išsivystymas ..............

i&« 
16c 
i&« 
Uit 
2th 
29c 
35< 
40< 
25c 
19c 
20c 
19c

TKc 
Ui 
M5e 
20t 
19c 
50<
Kftc 
25<

ta unija?
Reikalaudami knygų adresuok!) 

taip:

PARSIDUODA daug for- 
ničių: galima ir po 
šmotą nusipirkti —

“LAISVĖ”
183 Roebling st.,

Brooklyn, N. Y.
viena v

avė.)

Bmok- ^fKNYGYNAS^

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

Centro valdyba:
Pirmininkas J. Jakimavičius,

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

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

183 Roebling St., ^Brooklyn, N. Y.
Klasterius J. Semenasį¥

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

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

Kuopų Sekretorių adresai:
J. Purenąs, 292 Manhattan avė.,

292 Manhattan Avė., B’klyn, N.Y.
Kuopos Brooklyn#—V. Vitkerjčla,

29 Hudson Ars., Brooklyh, N. Y.

GRIUVeSI UOSE. Parašė K. Ja- 
siukaitis. Tai yra labai sma
gi apysakaitė, kuri atvaizdi-

■tonu

Pranešimas visų žiniai
Męs parduodame ir perkame viso

kios rūšies BIZNIUS po visas dalis 
Amerikos. Jeigu nori pirkti bent ko
kį biznį arba jį parduot, tai visuo
met kreipkitės ypatiškai arba laišku. 
Norėdamas parduot biznį, parašyk, 
koks biznis yra, kaip seniai išdirbtas į 
ir už kokią kainą norėtum parduot. 
Norėdamas pirkti, paminėk, kokiam 
mieste nori, kokį biznį ir kiek niaž-j 
daug galėtum įnešti pinigų. Taij>-pat' 
męs išpildomo visokias aplikacijas ir 
paduodame visokias provas goriau
siems advokatams, kaip legal iškas, 
taip ir kriminališkas. Tąip-pat ei
name už porkalbėtoją visokiuose rei
kaluose. Visus augščiau paminėtus i 
dalykus, męs atliekame teisingai ir 
sąžiniškai. Reikale visuomet kreip 
lės pas

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

Tel. Orchard 3716.

MIK. KARUKŠTIS

i\

Kiek vieną j •akele vingų 
Imame kuogražiausiai ir 
sados. Tikra lietuvi 
ga.

’-■f

• '1
4^

W»

■ \w

r
VISADOS PILNAI BUSI UŽ
GANĖDINTAS, JEIGU PIRKSI

FORNICIUS

DUODAM ANT L1 
IŠMOK ESČIŲ

po $l.G0I® FURNITURE <0
W

Co«.,»IU. JT. MARIJUI ir. 7/

' BROOKLYN K. Y ’’ i

JOHN KULBOK
CAFE

Didelis hotelis, gera vieta pa-s,, 
keleivingiems, kambar i įtai
syti pagal nuają madą, ir iriai 
busit užganėdinti.

Savininko

Jonas MATHUS
GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS 1 

IR ŠVARIAUSIAS SALIO- 4
N AS VISAM SO. 1

BOSTONE. 1

m*i ir užkandžiai. Patarnavl-J 
mas prielankus. Atsilankykite, 
o persitikrinsite.

JONAS MATHUS

JOHN KULBOK
291 Wythe Ave.. Cor. So. 1 at.

Greenpoint.

Juozas Garšva,
GRABOR1US (Undertaker)

342—344 W. Broadway 
So. Boston, Ma«t.

(Dešimts žingsnių nuo Lietuvių 
Labdarystės Draugijom namo).

V. VAIVADAS
SPORTING CAFE 

'uikiausia ir švariausi*

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS.
Išbalsaniuoju ir laidoju numiraaiae 

ant visokių kapinių.
Par>amdau Automobilius ir Kari»- 

£ Į tas Vesclijoms, Krikštynoms ir šiaip 

, pasivažinėjimams.

Ofisai:
144 N. 5th St.. 264 FRONT ST.

I Brooklyn, N. Y. C. Brooklyn, N. Y.
Tel. 2320 Green point

Telephone 7867 Mala

Temykite LIETUVIAI!
PAGAL NAUJA BUDĄ GREIT.(.ALIU SUJIEŠKOT JUS GIMI
NES, VIETOSE', UŽIMTOSE VOKIEČIAIS, ARBA RUSIJOJE.

Reikalaudami informacijų įdekite štampą už 2 centu.
Pabėgėliam nuo karės nusiunčiu pinigus ir laiškus nes per mano 
Bank;) galite sių-d j visas vietas, užimtas vokiečiais, o tikrai nu- 
'is. •*!

Kurio turit savo gimines paimtus nelaisvėn Vokietijon, galit siųst 
pinigus ir laiškus per mano Banką.

Kas norite atsiimt s;no gimines į Ameriką, kreipkite-; prie mane. 
Taipogi parduodu LAIVAKORTES - šlEKORTES ant visų linijų 
ir goriausių laivu.
Kas nori pasidėt savo pinigus j Banką, tai aš moku 4 nuošimtį 

ir galite gaut save pinigus algai ant kožno pareikalavimo.^ 
Mano bankus yra gvarantnotos, per Neu Yorko steitą, užtat jūs 
pinigai užtikrinti.
Parduodu lavinas, lotus ir namus. Padarau ir užtvirtinu visokius 

dokumentus-raštus ir išjioškau dalis.
Padarau apdraudimus (In uranco) gvvasties. nuo ugnies

VISOKIOS RODDS-PATARLM \1 DOVANAI.
Kreipkitės šiuo adresu:

BANKER JOHN KOVACS
V/? n J Oi 1 F'lia: 155 CLINTON AVE
a6 Grand Street, maspeth, l. i. n. y.

NEW YORK, Boroagh ®f Brooklyn.

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISU REIKALŲ

ONYS'.l'^,

MANHATTAN Skrybėlės
yra persitikrinę, kad jos yra geriausios.

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

MANHATTAN HATS KRAUTUVIŲ
230 GRAND ST.,

arti Driggs avenue,
BROOKLYN, N. Y.

479 GRAND ST. 
arti Union avenue 

BROOKLYN, N. V

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

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

musų skrybėlės yra pa- 
daug didesnis pasirin-

ĮSITĖMYK!
Dabar geriausias ir 

Lankiausias laikas užsisa- 
kyt siutą, todėl kad ank
ščiau duotas užsakymas, ■ 
kriaučius turi laiką jį gerai 
pritaikinti, antra dabar ga
lima pasirinkti geriausią 
materiją ir gražiausios ma
dos. Kas pirmiau ateis, tas 

naujausios ma-

pa-

» ••
g

H 3 2, s aT Gb.

o 
g

3

mirsk adreso.
SCHNEIDER BROS 

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

Atminkit! Kiekvienas at
ėjęs bus užganėdintas ir

gas.

Macys & Marcin Furniture Co
,rv'^įČ*’į ■ 
• Vi. * f

ADAM PERIOD SUITE

—- 'B

Iii/T~ <į : “į£

Aiintaa ko* t* m'erių ii visų 
kraštų ir tautų, išmokėdami 
$1.00 ar $2.09 j savaitę, paal* 
lieka tikrais savininkais <•- 
rianaių daiktų.

56 X

80

Jei nori, kad gerai išrū
dytum, pirk skrybėles, marš
kinius ir visus aprėdalus pa*

K. LIUTKŲ.
Apie gerumą tavoro ir t«l- 

singumą kainų, nereikalinga 
girtis. Nesą visi brooklyni*- 
čiai gerai žino, kad pigiau Ir 
geriau niekur negauni, kaip 
pas •

K. LIUTKUS
131 GRAND ST 

Brooklyn, N. Y.
(arti Berry St)

Pirmas Lietuviška*

RESTAURANTAS

Kodil Bre- 
oklyniečiai ■•- 
S*U tarit, kaa

Pagamina geriausius lietuviškuk 
valgius. Pietus galima ;j*uti po 15e, 
20c ir 25c.

Alijošius Grinkevičitir
2 HOPE ST., Cor. Roebling St 

BROOKLYN, N. Y.

T
.r

198-200 Grand St.,
Tarpa Driggs Ir Badfard Avana**. Braaklya, N. T.

Tclephaa* IS71 Greaapahrt

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

Direktorius
M. PETRAUSKAS.

Įgykite •
“DARBO ŽMONIŲ 
ISTORIJĄ”.

Kreipkitės į “Laisvės 
knygyną.

raw
AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ? J&Vfe1

GARSAS SSU" KEPTUVE
Kepa geriausių duonų iš 
CystŲ r u g i n i ų miltų. 
Teipat mes kepame ge
riausius keiksus veseli- 
joms ir kitokiems poky
liams *»*»*»*

Turėdami kokį nors užsa
kymų ir norėdami valgyti 
gerų, skanią, puikiai pa
darytų duoną, tai visados 
kreipkitės į mus. Duoną 
siunčiame ir kitą miestą.

F. MASIULEV1CIUS ir SUNAI, Savininkai
209 BEDFORD AVE. (Tel. 2876 Greenpoint) BROOKLYN, N. V.

V. . ..

<




