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Reikia rupinties, kad tik 
streikieriai laikytųsi ' vie
nybėje, o viskas bus gerai.

Melrose Park
W.mVnA.™ T1

Ką mano darti Amerika 
— tuoj pamatysme.

„ ■'* konfiskavo (Įaugu-| NEJAUGI TAI GALIMA?
dienos Graikijos karės laivų ir

pastatė ant jų savo sargy
bą. Jie rengiasi dabar pripa-

nenristatvs j Padėsime ir V.-Kapsuką 
. J . '“Kovos” redaktorių.

Pirma diena pirmininkavo Chigagos-

Stuff tapo atmuštos.
Prancūzų orlaivininkai

redaktoriui 
pranešama

Suvažiavimas.
IŠ BAYONNE’S STREIKO kų organizatoriai, kurie no- 
Mums praneša:

Lietuvių Moterų Lietuvos Šelpimo

pids, Mich., Binghampton, ti. Jisai tai]) pat reikalavo 
Schenectady, N. Y., Fitch-' tokios ministerijos, kuri at- 

: • . . - .. ,-jburg, Mass., Newark, N. J.'sako už savo darbus.
mylios i Literatūros Draugijos pri'sp. {įai. ]<e]jose vištose.” ‘ I Kairesnių socialdemokra 
.22 Re - 'siųsta puikus gėlių bukietas.,

t—

! NORI NUVERST NUO SO
STO KARALIŲ KON

STANTINĄ.
Talkininkai rengiasi nu-

BROOKLYN, N Y. 17 d. SPALIŲ, (OCT.), 1916 M.

Lš. Fondui sekas labai , . n
gerai. Leidimai nuo vietinių J,a’ ”e . sutarMs- 
valdžių jau gauti, — Cicero,!. Scheidemann smarkiai už*

Rockford jsipuolė ant cenzūros, -kuri
' « • •• t 1

t

Tegul kiekvienas musų

skaitytojas būna agentu so- 
cialistiškos spa ūdos.

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

VI METAS.

ri uždėti tvirtus pamatus 
unijai. Mažu jiems tas ir 
pasiseks padaryti.

Standar Oil superis Hen
nessey nemano nusileisti, 
jisai visiškai užsiganėdinęs 
pagelba, kurią suteikia jam 
policija.

Bergo f fo streiklaužių a- 
gentura. pranešė, kad ii 
streiklaužius ] 

'Mat, ji supykusi irgi —

rengta demonstracija. Strei- 
’ kieriai laikosi vienybėje, bet

labai įniršę ant-policijos, ku
ri be pasigailėjimo šaudo 
žmones.

Ketverge po pietų nušau
ta 5 žmonės. Visi tie žmo
nės niekuo neprasikaltę.

Kasdien streikieriai laiko

Z o 2-3 mitingus.
Kompanija tuo tarpu dar'Standard Oil kompanijos. 

<' nenusileidžia.”
“New York Call” rašo.’ 

kad 280 Bayonnės policma-' 
rų elgiasi baisiai žiauriai.
Prie žmonių kalbinamas! vi
sai be reikalo.

Bayonnėj gyvena dviejų. 
rųšių žmonės — baltieji, po-! 
nija ir ateiviai, kurie visus 
turtus pagamina, bet neturi 
žmoniškesnio gyvenimo.

“New York Call” redakto
rius girdėjo, kaip vienas po- 
licmanas šaukė: “’ 
į tas dievo prakeiktas kojas. 
Tegul išmoksta paguodot į- 
statymus.”

j Iš LIETUVIŲ MOTERŲ 
PROGRESYVIO SUSIVIE

NIJ1MO SUVAŽIAVIMO.
Pereitą pėtnyčią Brookly- 

no Sokolų svetainėje prasi
dėjo LMPSA. Suvažiavimas. x V11VIV,
Delegačių buvo 20. Buvo įleidimą iš vietos 

(visą laiką ir gana daug pa-irįnkti aukų lietuvių dieno- 
šalinių svečių ,tarpe kurių je#

, “Laisvės”
Į privatiškai

LIETUVIŲ ŠELPIMO 
FONDAS GAVO 

LEIDIMĄ.
Daugelis skyrių Lietuvos 
Šelpimo Fondo gavo jau

> valdžios

mininkavo Z. Puišiutė, gel-! 
bėjo M. Undžienė. Sekreto
riavo O. čepaičiutė iš Det
roit, Mich, gelbėjo O. Kil
mių tė iš New York.

Pirma diena praėjo ma- 
ž u o se s v a r s ty m u o se 
“Moterii Balsą”, rinkime į- 
vairių komisijų ir išklausy-, 
me raportų,

Nuo Lietuviu Darbininkų

su savo denun- 
numarmėjo, o 

|kartu' padarė tautiečiams’ir 
klerikalams daug nemalo
numu ir blėdies.

Lš. Fondui sekas

Laike posėdžio Vokietijos į reikalingumą sumušti Ang- j 
. , tai 

su 
ja galima susitarti net Dar- 
danellu klausime. €

reichstago Socialdemokratai piją. Kaslink Rusijos, 
Scheidemann, Haaze ir Da- Dras Spahn mano, jog 
vi^l pasakė pusėtinai geras 
kalbas, į kurias visi atkrei
pė labai didelę atydą.

Scheidemann, nors ir gy
nė Vokietijos kanclerį Beth- 
mann Holwega, visgi ,prisi- 

i pažino, kad pasaulio tautos 
trokšta karės.. Jisai užtikri
no, kad francuzai jau dabar- 

.gali įgyti taiką, nepralošda-! 
!mi nei sklypelio savo že-!

ANGLAI LAIMI SOMME 
FRONTE.

Truputis po trupučio ang
lai laimi Somme fronte. Lai
mi ir francuzai. Jie sako, 
jog žiema negalės sustabdy
ti jų ofensyvos.

Anglai pasivarė pirmyn 
net per pusantros i
nuo Guedecourt iki Les Bo-
efs. Jie nuėmė L50 belaisvių. I Paaiškėjo, kad LMPSA.

Visos vokiečių atakos ties , turi jau 26 kuopas, nors tū
los iš jų ir nelabai teveikia, j
Svarstymuose veikliai da- i. . . _ .... • v i - - i i |ka vienybe. Mums tik neais-am-Jyvauja didesne puse dele-!u. __

ties 'gačių.

Tai ve kaip protauja Ba
yonnės policija. Į bombardavo -vokiečiu

Pereito j subatoj 10 stiei- .niunicijos dirbtuvę 
kienų vadovų, inteligentis- iyjausei'. 
kų žmonių, atvyko New;
Yorkan į Standard Oil kom
panijos ofisą, ii* padavė su
rašą užmuštų ir sužeistų ■ 
streikierių ir ne streikierių.! 
Tai vis Rockefellerio gobšu- į 

mo aukos. Tūli žmonės na-! . 
muose buvo užmušti. stantiną, kadangi neužsiga-

Pereitoj pėtnyčioį užmuš-t;lį-HVn,a nusi^eic imais‘ 
vėl 9 k,n,plta vienas, o sužeista 

žmonės. Nėra tos 
kad Bayonnėj 
tų kas nors ar keli 
nebūtų sužeisti. Tik žinoma, ■ 
žūsta ne policmonai, L„ 
streikieriai ar jųjų draugai. ■

Kuomet policija, apsigin- ( 
klavusi revolveriais, įtaisė ; 
medžioklę ant streikierių,! 
mindžiodama teises ir ne-! 
paisydama jokio žmonišku- ! 
mo, tai sykiu su ja ėjo ir j 
kapitalistišku laikraščių re
porteriai, kuriems taip nat 
duota revolveriai. Policija 
apšaudė kiekvieną namą ir 
sugriovė daugiau, kaip 12 

~saliunų. Apšaudydama na
mus ir darydama kratas, po
licija jieškojo neva prasi- 

• kaltelių, kurie pasislėpė.

Vakare įvyko prakalbos, j 
puikiai pavykusios.

Subatoj iki pietų svarsty
ta klausimas apie įsteigimą 
pašelpos skyriaus prie LMP. 
SA. Vienbalsiai atmesta.

i Bostone, kai}) musų-skai- 
lytojai mato iš straipsnio

; antrame šio “Laisvės” N- 
irio puslapy*, įvyko savotiš- ' i • i —. -n at i*1 •
į ku tas, kad tos “vienybės” 
j rezoliucijoj nieko nepaminė
ta apie Agronomijos bei 
teisių draugiją, lie neaiš
kumai gali būti naujų nesu
sipratimų priežasčia.

DĖLEI SULAIKYMO A- 
MERIKOS PAČTOS.

*

Francijos ir Anglijos val
džios atsiuntė Vashingto- 

i.an pranešimų, <ad jos tu
rinčios teisės ceizuruoti ir

džia Venizelos valdžią.
į Karalius Konstantinas 
1 pasakė, kad jisai jokiu bu- 
* du nesutiksiąs įtraukti savo 
šalį į karę, ir remiasi Ru- 

Įmunijos padėjimu.

Vokietijos socialistai tvir-. 
tina, kad per du karės me-_____ ___ .
tu Vokietijos valdžia .išleido! sulaikyti Amerilos žmonių 
agitacijai per spaudą sveti-Į pačtą, gabenam, net į ne- 
mose šalyse net 47 milionus įutrales šalis, 
dolerių!

Nejaugi taip daug?

EXTRA
7 • 

---------------- Ą

NAUJAUSIOS ŽINIOS Iš 
LIETUVOS. *

Vienas žymus Vilniaus lie
tuvis rašo “Liet. Balsan”:

Lig šiol tėjo “Dabartis”, 
laikraštis lietuvių kalba, bet 
prūsų dvasios. Dabar jau 
žada leisti ir lietuviams pa
tiems laikraščius; vieną 
Vilniui, antrą Kaunui. Ky
mantas ypač kariauja su 
abivatelių komitetu. Jis tat 
sukėlė trukšmą abivatelių 
komitete, demaskavo lenkus 
ir iškėlė eikštėn jų šunybes. 
Lenkai buvo susiorganizavę, 
daug jų paliko Vilniuje, 
1 taškui dar privažiavo iš 
Varšuvos ir iš visos Lenki"

pa
rankas

JAPONUOSE.
Mes jau nekartą esame 

bandę aiškinti, kad dabarti
nėm karėn valstybės įsikiša 

iii nesikiša ne del kažkokių 
Į prakilnių obalsių, bet del sa
vo išrokavimų. Pavyzdžiui, 
kad ir Japonija. Juk ne vie
nam gali ateiti galvon min
tis: “Kuriems gi galams ka
riauja tie Japonai?” O ka- 
riąuja jie ne be reikalo. Įsi- 

■kišę karan ir eidami prieš 
Vokiečius, Japonai pigiu b; 
(iu užgriebė Vokiečių kolo
nijų. Be to, Japonai susi
draugavo su rusais ir ang- jos. Tajp susistiprinę 

lais. Tai labai Japonams griebė jie į savox _ __
svarbu. Juk, jei kas gali ką miestą ir visas jo įstaigas ir 

pasako, kad dabar jau vo-i1 ors japonams padaryti, tai (pavertė lenkiškomis; nutvė- 
kiečiai patriotai turi išsiža- l:k rusai lr anglai, o su're į savo rankas miliciją, 
dėti svajonės valdyti visą jais dabar susidraugauta j Tik vienam L. G. pavyko pa- 
Dasnuli. * Japonai padarė su rusais •;likti Žvėryno pristavu. Baž-

sutartį, kuria pabrėžiama, nyčioje atvirai buvo daro- 
; abi valstybi mos panpolonizmo litanijos 

veiks bendrai, kitaip sakant,'H* kitos lenkiškai patrijotiš- 
•/ PvUsijoB japonai ne-^os maldos. Ypač daug blo- 
beturi pavojaus.’Todėl da- ig° <hiro vokiečių kareiviai 
bar japonai galės kreipti vi-denhai iš Poznanės, kurie, u- 
,są domą i Ameriką, ta sena'^11!?' visokias valdininkų ir 

Jisai h-avo priešininkę. Jos senai l!:>litar-policistų vietas, pla* 
ne- skersakiuoja viena i antra ltina> susidėję su vietiniais 

• ' ’• ■ ^lenkais, lenkystės darbą.
kil- -------------

MOKYKLOS TRAKŲ IR 
LYDOS PAVIETE.

Trakų paviete įsteigta 200 
į su viršum lietuvių mokyklų. 

ku_‘ | Lydos paviete, Vilniaus 
pilno laimėjimo. Vyriausiu į los arčiau to sūkurio sto- dėl mokyklų eina aš- 

I Vokietijoj tikslu jisai skaito vi! |Iriausia kova. Lenkininkai
r nori paimti į savo rankas 

visą Lydos pavietą.
Lietuviškų mokyklų Ly

dos paviete yra 20.

gauti liuosybę. “Mes norė
tume, kad tautu santikius z c.
nustatytų ne brutališka spė-

“Reikia ----
saugoti nuo griuvėsių liki- įhact tyruose 
mo nors* tai, kas dar ’gali-d 1 ' 1 ,r---------
ma. Todėl teįvyksta kuo- p/ Rusijos.pv^ės japonai nebos maldos, ipac daug blo 

'greičiausia taika.”
Nelabai gerą prakalbą pa

sakė dešinysis socialdemo
kratas Dras David, 
pasakė, kad Vokietija i ( 
kalta, kad šioji karė prasi- (dėlei Filipinų salų. Gali ten 
dėjo. Visą kaltę už karę greit ir karo gaiskai 1... 
jisai vertė ant Anglijos. įti. Vienu žodžiu, ir tolimų-

Iš kitų kalbėtoju p rakai-į ju rytų valstybe įsimaišė 
bu verta pažymėti prakalbą į tan sukurin del savo “kai- 
katalikų vadovo Dro Spahn. pio” nikalų, o ne del serbų 
Jisai nurodė, kad karę rei-j ar-belgų išliuosavimo. O ką 
kia tęsti iki pabaigos, iki gi bekalbėti, apie tas, 1

ant į tikslu, kad padėjus rumu- 
ir už- 'nams. Mat, italai mano, kad 

tvarkos austrai turės dabar dalį sa
vo kariumenėš atitraukti iŠ 

Miestan pribuvo darbinin- Rumunijos fronto? Scenos netoli Verduno.

^RUSIJAI REIKIA DĄJJ- i 
GIAU PINIGŲ.

Kaip praneša Maskvos 
dienraštis “Ruskoje Slovo,” 
Rusija turėsianti užtraukti! 
trečią paskolą ant 3 miliar-! 
du rubliu.
. Tai mat, kiek reikia tu ! 
pinigų.

apšaudo namą? i
Policijai pagelbon pribu

vo 150 specialių policmanų, 
kuriuos tik ka prisiegdino. 
Kas šiomis dienomis buvo 
Bayonnėj, tas gali pasakyt, 
jog matė sklypelį Europos 
karės laukų.

Ten taip, kaip ties Ver- 
dunu. Tenais policija ir 
“spešeliai” elgiasi kuobjau- 
riausia, vaduodamiesi kum
ščios spėka ir revolverio iš
mintim.

Ką sako kapitalistų

Bet kasgi nesislėps, kuomet CHINIEcIAT DARBININ 
“* 1 ° KAI RUSIJOJE.

Rusijos angliakasyklų ba
ronai organizavo Charbine 
tam tikrą biurą, kuris rūpi
nsis samdyti chinus darbi
ninkus ir gabent juos Rusi
jon.

Kapitalistai todėl traukia 
chiniečius darbininkus, kad 
jie apsiima pigiau dirbti.

ITALAI VĖL SUBRUZDO 
EITI LINK TRIESTO.
Generolas Cadorna vėlei 

spauda? Kapitalistų spaudaipradėjoofensyvąpriešTrie- 
kitaip nevadina streikierius,' stą, Austrijos didmiestį. A- 
kaip “gauja” (mob.) Visą takos daromos begalo smar- 
bėdą už užmušėjystės kapr.kios. Ofensyva pradėta tuo 
talistų spauda verčia 
streikierių. Žudynes i 
puolimus vadina “tv 
palaikymu.”

K. Puida, atvykęs Petrą- 
pilėn iš čelabinsko savo 
reikalais ir mobilizacijos už
kauptas, paimtas kariuome
nėn ir paskirtas šarvuotų 
automobilių batalijonan.

TYšIŲ MITINGAS.
Suvalkų apskrities seniū

nų posėdžiai. Dabarties” ra
šoma, kad nuo kovo 24 d., 
bu rmistrui pirmininkaujant, 
Suvalkuose buvo surengti

Tie posėdžiai kokį laiką 
turėjo karto ties kas 8 ar 
kas 14 dienų. J.ų tikslas — 
suvesti krūvon atskirų kai- 

■ ‘mų seniūnus, kad pasitarti 
•lapie kaimų reikalus. Išpra- 

džių, kai}) rašo “Dabartis'*, 
seniūnai buvo baikštūs ir 
atsargus, bet dabar jau visi 
drąsiai išreiškia savo nuo
monę, apie svarstomus rei
kalus. Tartasi apie išėjimą 
laukų, sėklų ir gyvulių parū- 
I ,’nimą. Aiškinta vo iečių 
pinigų vertė, palyginant si 
rusų piningais ir apie seniū
nų santykius su gmina ir 
valdžia. Tai buvo lyg ir ruo
šiamieji seniūnų kursai.

v



Laikraščiu ir Gyvenimo Apžvalga
Lietuvos Šelpimo Fondas nalizmo dvasia. Ten dabar 

gavo teisę nuo vietinės vai- j 
džios rinkti atiku lietuviu c 
dienoje sekančiose vietose: 
Binghamton, N. Y., Ne
wark, N. J., Cicero Ill. Rock
ford, Ill. ir Worcester, Mass. 
Šiame pastarame mieste ku
nigas įskundė LŠF. miesto 
majorui. Klausimas dabar 
keliamas aldermanų tary
bom

Rūpinkitės kuogreičiau- 
siai išgauti leidimą iš mies
to valdžios. Nepaisykite, jei-

klerikalais ar tautininkais. 
Tegul ir amerikiečių publi
ką žino, kad musų tarpe e- 
sama sriovių. To norėjo pat
sai tautininkų klerikalų blo
kas, pasiuntęs Šliupą Wa- 
shingtonan skųsti socialis
tus ir Lietuvos Šelpimo 
Fondą.

Strimaičio dvasia. Spcialistų 
nemokėjimas arba negalėji
mas įveikti Susivienijimo 
tautiškus partizantus yra 
silpniausia musų taktikos 
pusė, tikra Achilla kulnis.

Dabar prieš mus stovi di
lema: jeigu tvert naują susi
vienijimą, tai tvert ir tvert 
urmu, didžiausiu entuziaz
mu, jeigu likties sename S. 
LA., tai jau ne snausti, bet? 
taip pajudint žemę, kad viso 
labo tik mokytojai strima-

Prienųvgalviais nusiristų į 
jomarką.

Ant Ccylono salos 
^lietuviškai šneka.

siste
moms

Ąiškus dalykas, kad socialis
te ir klerikalų spauda turi 
ciidžiausią įtekmę miniose.

Supranta ponas Fabijo
nas ir tai, kad ir Lietuvos

rikon jam buvo pavesta™!8- o tautininkai nykš- 
atlikti svarbių politikos, *'!,?• Gilumoje si 
reikalų su Japonijos kiekvjertas nuoseklesni
valdžia.”

Klausykit, vyrai! 
grafavęs ponas 
Tokio negi puodus lipino!, 
Jisai, ar girdėsite, turėjęs 
reikalų ir su Japonijos man
darinais.

Na, o Žilinskas? Sulyg 
“Pittsburgh Dispatch”, ji
sai yra Lietuvos 
pasiuntinys ir 
lietuviu centralio v

Ryme
Yčas ir

vyskupų 
įgaliotinis 
komiteto

pa- 
Šilingas 

studentas)

lovo, Stepanovo ir Fabrič- 
no. Visi jie seniau buvo ben
dradarbiais Petrogrado 
“Pravdos”.

Kiek ankščiau rusų so-
bčlip (Ml lOlVIUO 

stvo straipsnių rinkinį po 
l endru antgalviu “Credo”.-širdies 

is ir 
idė jiškesn i s u 11 ra m o n tanas 
(klerikalas) žiūri į tautinin
kus su pusėtina panieka: 
prilipo jie prie Wilk-Barrio 
medaus, kaip musės ir dabar 
sunku bus jų atsikratyt.

Pamatysit, kai]) jie susi- mą išeina, kad p. Sirvydas, 
1 eš. Kemėšis, kaipo pašto- Norkus, Vinikaitis, Jankau

skas, Graičunas, Paltanavi- 
čia, Grikštas, Geležėlė, Bori
sas, Ramanauskas, Vitaitis 
ir dešimts kitų socialistų pa
bėgėlių pavirto iš pseudo-in-

vos savo idėjose žmogus ne
gales pakęsti dviveidžio Ja
nuso iš Scrantono.

Po sena vėliava.

į MARGOS
U MINTIS

Drg. Kapsukas dabar jau 
išgirdo net iš Petrogrado* 
kad socialistų santikiai su
“Žiburėliu” — apygeriai.

Jie visuomet buvo 
riai.

Naujienos” rašo: 
“Pagal “V. L.” išaiškini-

Kun. Bartušką ir, anot 
“Keleivio”, homeopatas 
Bielskis giriasi “Darbinrn- 
ke” jog ačiū jų pasidarba
vimui ir protestams vokie
čių administracija panaiki
no mokestį ant šunų.

Vistik juodu ten darbavo- 
Šunis būvis, v 
lengvesnis.

♦ *
* ♦

antras dalykas,

BOSTONIEČIAI SUSITAI
KĖ DĖL LIETUVIŲ 

. DIENOS.

bus

Atsimenat, veikiausia, 
kaip prieš kokius du metu 
Šliupas paskelbė laikraščiuo
se, jog jisai pasitraukia iš 
visuomeniško veikimo, už
leisdamas vietą jaunesniem. 
Jisai kaip tik į laiką atsimi
nė, kad jam jau laikas eiti 
x<ant vakacijų.”

“Laisvė” tuo’met dar pa
lydėjo p. Šliupą gražiu žo
džiu, o “Naujienos” pasakė, 
jog jisai užsipelnė vakacijų.

Bet kur tas vilkas iškęs 
nestaugęs! Jo vakacijos pa
virto naujų šmeižimų rugia
pjūtę. Nuodingi} gazų srio-, 
vės sistematiškai leidžiamos 
iš Scrantono į socialistų ir 
nuosekliųjų pirmeivių tran- 
sėjas.

To pikčiurnos kerštas ne
žino rubežių, o pastarasis jo 
lėkimas Washingtonan ant 
neapykantos zeppelino ir 
tos insinuacijų bombos, ku
rias jisai mėtė ant ramių, 
neapsiginklavusių Lietuvos 
Šelpimo Fondo šalininkų, y- 
ra kriminalis prasižengimas 
prieš visas žmoniškumo ir 
dorumo taisykles.

Tačiaus šliupas visuomet

Koks tai ge radėjas 
matiškai atsiunčia 
Los Angeles Cal., leidžiamą 
laikraštėlį “Wanda”, kuris 
eina pusiau lenkų, pusiau 
anglų kalba. Paskutiniam 
tos “Wandos” N-ry, greta 
straipsnio apie Paderewskio 
koncertą, randame straips
nelį “Lithuania.”

Lietuvių tauta prirokuota 
prie slavų tautų, kuri

Yčas Ryme į grafą 
virto. Jo sėb 
(Vilniaus gub. 
Petrograde baronu patapo. 
Yčas su Japonija tarybas 
vedė ir nuo turkų Konstan
tinopolį ėmė, Žilinskas Ber- 
h-no centralį komitetą at
stovaująs!

O tu šventasai hum huge. 
O dar sakoma, kad humbu- 
gierių ir biznierių esama tik 
Amerikoj.

Ir tai vis vadinasi “tau
tos” kėlimas!

“New Yorker Volkszei- 
tung” sužinojo, jog revoliu- 
cijiniai rusų socialdemokra
tai išleido rinkinį antgalviu 
“po sena vėliava”. Išleido tą 
rinkinį bolševikai (< 
miečiai). Jame telpa 
draugų straipsniai:

tais, kada jie nusidangino 
pas tautininkus, klerikalus 
arba anarchistus. Kaip tik 
priešingai! Dėlto, kad tie a- 
smenįs nėra ir nebuvo tik
rais inteligentais, tik pseudo

šių inteligentais ,tai jie ir nepa- 
Avilo- jiegė suprast socializmo i- 

vo, Vitimskio, Lomovo, Pav- dėjos.” ,

Socialdemokratų Partija
*" I

veikia ir Lietuvoj ir Rusijoj

TARPE KUNIGIJOS.

Lietuvių ambasadorius 
Ryme.

laikus, kada jisai kovojo su 
l un. Burba. Ir tuomet jisai 
nepaisė kovos Įmonių. Mum., 
dar apie tai teks plačiau pą«- 
kalbėti. Jisai visuomet ėjo 
Machiavelli pėdomis: tiks
las jam visuomet pateisinda

________ _ i
Socialistai pralenkė tauti

ninkus. Lietuvos Šelpimo 
Fondu, todėl kad tam fon
dai pritaria radikališkai 
protaujanti bepartyvė vi
suomenė. |

Socialistai pralenkė tau
tininkus Lietuvių Darbinin- 

• kų Literatūros Draugija, 
nes tai draugijai pritaria 
radikališkai protaujanti be- 
partyv? visuomenė.

Socialistai pralenkė tauti
ninkus tautiškų namų drau
gijose, nes su socialistais ė- Į 
jo radikališkai protaujanti 
visuomenė.

. Socialistai pralenkė tau
tininkus laikraštijos dirvo
je, nes socialistams pritaria 
radikališkai protaujanti be
partyvė visuomenė. Sociali
stai pralenkė 
pirmeiviškos 
Jaunuomenės šelpimu, 
socialistus parėmė radikali
škai protaujanti bepartyvė 
visuol

Bet.... tautininkai pakilo 1 
įtekmėn Susivienijime Lie
tuvių Amerikoj ir tai ne sa
vo dėka, bet socialistų neut- 

vjmHannnu Susivienijimas

enė. *

O
Vilniuj reikia arcivyskupi- 
jos ir lietuvio arei vyskupo 
(iš Bartuškos raporto).

♦ *

♦

Paskutinia'm “Vyčio” nu - 
mery.rašoma apie jų suva
žiavimą.

Eina klausimas apie 
kad vyčiai turėtų savo 
formą ir miliciją.

Karosas, “Darbininko” re
daktorius įneša, kad tą klau
simą pavesti literatūros ko
misijai.

Literatūros komisija rū
pinsis uniforma! Tokie non
sensai, turbūt, tik pas vy-

tai, 
uni-

žemiau talpiname prane
šimą apie Bostoniškių susi
taikymą lietuvių dienos rei
kaluose.

Mums privatiškai prane
ša,- kad centralis Wilkes 
Barre komitetas sutiko su 
Bostono lietuvių rezoliucija. 
Mes girdėjome taip-pat, kad 
norima reorganizuoti cent
ralis komitetas, duodant so
cialistam lygią atstovybę su , 
kitomis sriovčmis. Bostono 
katalikai ir tautininkai kal
ba jau gana žmoniškai.

Rezoliucija, kurią pridmė 
sriovių įgaliotinid konfe
rencija skamba sekamai:

“Bostono Lietuvių Dienos 
Komitetas su Maąs. yalsti- ♦ 
jos Pažangiųjų Draugijų Į-

veniniu ir istorija ir per 
amžius buvo pripažinta, 
kaipo Lenkijos dalis. 
Lietuva buvo renesan
so, dailės ir literatūros 
tikruoju centru.”

Na, jau tiek to. Tegul jau 
bus lietuviai slavu 
mės, bet žiūrėkite, 
“Wanda” rašo toliau:

“Kun. Zaleskis savo
• misijose ant Ceylono sa

los (Ta sala randasi sa
le. pat Indijos, Azijos 

7 kontinente) užėjo vie
tos gyventojų, šne
kančių lietuviškai, 
nors jie ir negalėjo duo-/ 
ti jant jokios atskaitos 
apie paėjimą jų tar
mės.”

Tik'jau ir palaiminta ta 
mūsų tauta. Ceylono indu- 
sai lietuviškai kalba.

“Wanda” pranašauja, 
į kad po karei Lietuva bus 
neprigulminga.

Vadinasi, “informuoja” a- 
pie lietuvius. O tie biedni a- 
merikonai viską paima 
gryną pinigą.

O ji betgi gyva ir bevei
kianti ta musų senoji Lietu
vos .Socialdemokratų Parti
ja. Musu skaitytojai jau 
patyrė is anuomet atšpauz- 
dintų “Laisvėje” Vilniečio 
laiškų, kad musų partija

AUKOS L. S.-D.P.

Tikri Donkišotai.

pader- 
ka ta €

uz

tautininkus 
“Žiburėlio” 

nes

Kun. P. Bučks, kuris 
šiandien dar šventai tiki I Lietuvoje lošia didelę rolę, 
į stebuklus, važiuoja į Ry- Ji buvo sušaukusi partijos 
mą ir bus ten lietuvių “am- Į darbininkų konferenciją, j 
hasadorium” prie šv. tėvo.

Kas jam įtaisė ten tą šil
tą vietą, mes nežinome, bet 
kad jisai padarys ten gerą 
biznį, mos tikimo.
Be abejonės, jam bus pa
vesta pasirūpint, kad Vii- sino visą pluoštą faktų apie 
niuj butų lietuvių arcivys- ™usų partijos draugų veiki- 
kupas su kardinolo titulu, mą Rusijoj. Iš “Kovopra- 

Jeigu lenkai turi kardino- nešimų ve ką patiriame: ka
la Sapiehą ir Ledochowskj, nei kiltu, Lietuvos darbinin- 
tai kodėlgi kun. Bučis ar Lai nea>svaig() patriotizmu. 
Maciulevičius negalėtų būti Jie Šiauliuose net demons- 
tt ip pat kardinolais? | traciją larengė. 1915 metais 

Rygos letuvilii turėjo savo 
tarpe mt 8 soc.-dem. kuope
les, išleilo 4 atsišaukimus ir 
2 NN. ‘Pirmyn”. Jie turėjo

leidžianti slaptų atsišauki
mų ir net slaptą laikraštį.

Draugai supranta,
mes turime ją remti.

“Kova” gi neseniai pagar-

kad

“Laisvės” N. 60 buvo 
pagarsinta . ............. $26.07

“Laisvės” N. 69 buvo- 
pagarsinta ............... 10.60.

Naujų aukų pribuvo:
Per prakalbas Pilzen 
Auditorium Chicagoje, 
laike Lietuvių Socialis
tų Sąjungos 9-to suva-

ĮŽiavimo. Surinkta ... $38.00
Tūlas draugas chica- 

gietis atsilygino parti
jai skola ................  $3.00.

Drg. K. Seredžius iš 
Raymond, Wash, valsti
joj, paaukavo LSDP. .. 2.00

Viso šiame ”L.” N. $43.00
Sykiu su seniau pa- . 

garsintomis aukomis su
sidaro ......................$79.67.

Kun. J. Stakauskas 
žemaičių vyskupijos 
administratorius.

Išlaidos.
i 9d. rugpjūčio, š. m.

veli. Perograde dabar gy-

“Pittsburgh Dispatch” 
talpina kun. J. Žilinsko ir 
M. Yčo paveikslus ir savo 
reporterio pasikalbėjimą su 
jais.

Klausykite:
“Nors juodviejų poli

tiški įsitikinimai griež
tai skiriasi, kadangi 
vienas juodviejų mano, 
kad Lietuvai klosis po 
rusų valdžia, o kitas y- 
ra tikras, kad vokiečių 
valdžia bus Lietuvai iš
ganinga — M. Yčas, na
rys parlamento ir kun. 
Žilinskas iš Berlyno at
vyko šian miestan vie
nodu tikslu — padėti 
nukentėjusiems Euro
pos lietuviams...”

Po sugrįžimui parlamen
tarines komisijos, kurios na- 

Iniu ir M. Yčas buvo —
“Jam, kaipo prezi

dentui centralio komite
to rusų valdžia įsakė 
vykti Amerikon apipa
sakoti saVo tautiečių

Vyskupui Karevičiui ‘iš- 
runijus” Rusijon, jo pava-| 
duotojum liko Panevėžio 
klebonas Stakauskas.

Stakauskas priguli prie 
negabiausių Lietuvos kuni
gų. Būdamas Liepoj aus gim
nazijos kapelionu, labai tan
kiai pasistatydavo save ant 
juoko. Net rusai mokytojai 
tankiai turėdavo gražių juo
ku iš “otea Josifą.”

Bet tai buvo labai at
sargus kunigas ir todėl pa
sirengęs augštai lėkti. Mes 
visai nesistebėsime, jeigu |rįma išlįsti socialdemokra- 
kuomet nors jis pataps vys-Lu ra§tt rinkinys, 
kupu.

K?s. Esana kuopelių Rosto - 
ve, Masvoje ir Ekaterinos- 
lave. Perograde manoma

giausia veikia 'dąrbininkai. 
Inteligetų kaip ir nėra. 
Dvasia raugų šviesi,, darbi
ninkiški

Pastauoju laiku subruz
do veik: ir s.d. studentija. 
Jau atsiuvo jų party ve kon 
ferencij. Inteligentai nuta
rė susijngt su darbinin
kais ir endrai veikti. No-

Kun. Fabijonas, kartais, 
apreiškia pusėtinai senso. 
Vistik jisai turi šiek- tiek 
nuovokos apie reales ir fik
tyviškas spėkas musų vi
suomenėje.

Savo “Darb.-ke” jisai ra- V dso:
“Spaudos draugijas 

turi ir katalikai — ka
talikų spaudos di&giją 
— ir socialistai — spau
dos Sandorą ,kurių vei
kimas lietuvių gyveni
me gal daugiau reiškia, 
negu laisvamanių spau
dos draugijos.”

Kas teisybė tai teisybė.

Džiaudamos, kad Rusi
jos dragai subruzdo veik
ti, d rautas Kapsukas rašo 
“Kovoje:

Atkreipiame draugų 
doią į šituos faktus. 
Kasreikia mums dary
ti, raugai patįs iš to 
supis: pirmiausia tu- 
rimtskubintis materia
liai jiems į pagalbą. 
Kieldeno draugo, kiek
vieną kuopos ir kiek
viena draugijos, užjau- 
čianos Lietuvos ir Ru 
sijos socialdemokratų 
dari, pareiga 
tam 
ti I 
jos

tovui Centro K-mo R. S. 
< DP. — dėl užmezgimo 
ryšių su Lietuvos J SI). 
Partija ...A........... $36.67

13 d. rugs. š. m. per
duota drg. A B atstovui 
centro' kom. RSDDP.— 
pasiųsti Lietuvos S.-D. 
Partijai......................$41.00

Viso išleista......... $77.67
Liekasi ant atstovy

bės rankų $2.00.
Kaip, draugai, matote, vi

sos aukos, suplaukusios pa
staruoju laiku, panaudota 
jau tai užmezgimui ryšių su |' Tai 
Lietuvos draugais, jau t„., 
tiesioginiam parėmimui 
darbo. Atstovybei pasitaikė Jaišką 
proga pasiųst pinigus i

Laike Lietuvos atbudavo- 
jimo seimo Brooklyne pir
mininkavo D-ras Puskunir 
gis.

Kada aš žiurėjau į tą 
žmogų man buvo jo gaila. 
Tikras mučelninkas. Nei su
pratimo neturi, kaip vest 
susirinkimą. Jeigu ne Vini- 
kaitis, tai daktaras net 
tautininkų ir klerikalų aky
se butų visai susikompromi
tavęs.

Aš pamislijau sau: kokia 
kimė, lad Sąjungoj tokių 
“talentu” nėra.* *

*
M. Yčas vadina kun. Ži

linską “kunigu Jonu”.
— Mudu su kunigu Jonu...
— Mudu su kunigu Jonu...
— Mudu su kunigu Jonu...
— Mudu su kunigu Jonu...
Kaip ta musė ant jaučio 

,rago:
— Mudu, girdi, arėme..
— Miidu, girdi, arėme..
— Mudu, girdi, arėme..
Iš tų žodžių taip ir matyt 

lekajiškumas.
“Kogda my s jevo vysoko- 

j^revoschoditelstvoni”'“ čai pi- 
P.”

♦
Rimka toks švelnus, 
šilkas, o Sirvydas 

atbudavotojų 
jam didžiausią

1916 m., po bažnytinėje salė
je. tarėsi dėlei vienybės au
kų rinkimui Lietuvių Die
noje, i r, abi e jiems sutinkant 
išnešta sekanti rezoliucija:

Dėlei išvengimo nesusi
pratimų koki gali iškilti Lie
tuvių Dįęnoje atskirai sro
vėms aukas renkant, mes 
Bostono Lietuviu Dienos 
Komitetas, pritariantis* A- 
merikos Lietuviu Centrali- 
n’iam Komitetui, sutinkame 
visus pinigus, surinktus Bo
stone Lietuvių Dienoje, pa
siųsti tiesiog Amerikos Rau
donajam Kryžiui, Wa
shington, D. C., su nurody
mu, kad tuos visus pinigus 
pasiųstų Vilniaus Komiteto 
nariams lygiomis dalimis, 
kuri n įeina be kataliku ir 
tautininkų ir socialistams 
pasitikėtini atstovai,- k. t. 
pp. Biržiška, Janulaitis, 
Kairys ir kiti. Pasiųstų pi
nigų dalį Vilniaus komite
to nariai, sulig reikalo, gali 
įteikti ir kitoms draugijoms 
užsiimančioms nuo karės nu 
kentėjusių šelpimu. Šitie 
visi pinigai turi būti sunau
doti TIK šelpimui nuo ka
rės nukentėjusių, o ne ki», 
tiems tikslams. t

Bostono Lietuvių
' Dienos Komiteto vardu

J. E. Karosas, 
S. E. Vitaitis.”

I Jau 
kaip 
Brooklyno 
seime parodė^ 
neužsiganėdinimą.

— Persiprašyk ir atsiža
dėk !

i “Ateitis” jau pėrspau: 
tai zdino šliupo manifestą.
jųl Kažin ar ji perspauzdins 

: Raudono Kryžiaus 
per .direktoriaus?

pilnai užsitikėtiną draugą. |
Šiomis dienomis aš vėl 

kieipiausi prie tūlų įtekmių- 
gesnių draugų, prašyda
mas neužmiršti partijos.

LSDP. Atstovybės kasie- 
rius L. PRUŠEIKA.
14 spalių, 1916 m.

* *
Petrogrado “Naujoji Lie

tuva” sako, kad Bulota A- 
merikoj dirba tą patį darbą, 
kokį “Nauj. Lietuvos” šali
ninkai dirba Rusijoj.

Tai kas dabar daryt su 
liaudininkų agentūra Bosto
ne, kuri nusirito nuo 
tinio kamieno?. * *

gim-
PAKVITAVIMAS.

Gerb. Drauge:—
Šiuomi pranešu, tamstos , 

pasiųstą laišką ; 
Taipgi money orderis ant pinigų “Žiburėliui,” negu 
$17.90. Varde U. B. tariu surinko “Žiburėlio’ ’atstovas 
draugui ir draugams au- A. Rimka.

. j Ar neturėsime mes mora-

su-Amerikos socialistai 
aplaikiau. metė dešimts syk daugiau

rinkti
ikslui aukų ir siųs-
D.P. Atstovybei Rauto jams ačiū.
asieriaus d. Pru- Draugiškai M. Andriušis. ’ lės teisės pasakyt kartų žq~

(Antspauda U. B.> Įdį “Žiburėlio” atstovui?

iš tos priešas*
ties rašo: ,

“Po konferencijos Bosto- ’ 
no Lietuvių Komitetas tuo* 
jaus parašė Centraliniam “ 
Komitetui į Wilkes-Bante 
“special delivery” laiškų • 
prašydamas ,kad tas duotų 
telegrama atsakymą, ar su
tinka su šita rezoliucija, ar 
ne. Laiške rodos, pažymėta, 
kad jeigu Centralis Komite
tas su tuo nesutiktų, tai. ' 
Bostono katalikai su tauti
ninkais j ieškos budo nuo 
atsakomybės prieš Centralj 1 
Komitetą pasiliuosuoti, O 
užmegstos vienybės nelau- .J

Taigi dabar laukiama, kų 
atsakys Centralis Komite- 
tas. Gavus iš jo atsakymų, 
bus sušaukta tuojaus kita 
bostoniečių konferencija.

Mes girdėjome, kad WoC ’ 
cesterio lietuviai nutarė 
taip pat, kaip ir Bostono.

Kaip jau sakėme, Wilkes- 
Barre komitetas telegrams 
atsakė, jog sutinka su nut**- 
rimais.

I
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Užmiršti
Reikalai

Kuo

APTIEK A
LIETUVIŠKA

KANCLERIUS

į New

IfeSWltli

Nuo
Nuo
Nuo

“O’er the land 
of the free, 
And the home 
of the brave.”

snares
prane-

Žcmiau paminėtas 
apturėti por pačtą: 
Nuo Reumatizmo . 
Kraujo Valytojas . 
Vidurių Reguliatąriu

TIK-KĄ IŠĖJO IŠ 
SPAUDOS LABAI GE
RA KN1GA;

Pakrle-
▼Ingus pri
imam k<H 
negražiau
siai ir vi

sados
teisingą

LAISVA AMERIKA IR 
DESPOTIš KA RUSIJA

Pris'* Galima gauti:

“ LAISVE ”
183 Roebling Si.

Kodėl
Bažnyčia 
Priešinasi 
Socializmui?

Bet dabar nepaprasti lai
bai ir jeigu vidaus dalyku 
ministerija paliuosuoja iš 
Sibiro , tai dar nereiškia, 
kad tu būsi liuesas. Arkli
ninkas Lomžječlus ištrėmė, 
v klaus dalykų ministerija 
juos paliuosavo. Bet pa] 
čjo susirašinėjimai, pakol 
tojo i Narymo apskriti 
r inisterijos paliepimas juos 
paliuosuoti, jau Lomžos vi

ltas ponas Bulota, o tik pa 
įprastas Kapsukas, kurio ii 
I drabužiai nepritinka darg 
į prie kai-kūrių vietinių pro 

proletarių drabu 
ir apsieiti nemo

DRAUGAS V. KAPSUKAS SKUNDŽIA 
AMERIKOS SOCIALISTUS.

J. D AN BĖRIO
VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ 

ČEVERYKŲ IR 
DRABUŽIŲ

K R A u h' u v ę
Savininkas 12 metų praktika

vęs ėeverykų dirbtuvėje ir turi 
puikų patyrimą.
PUIKIAUSIOS RŪŠIES 

ŪMOS ČEVERYKAI.
869 BANK ST., 

WATERBURY, CONN.

Vargdieny aprūpinimas Vii 
Muj'c.

Elgetų skaičius Vilniuje 
pasiekė topo didumo, kad 
jniesto virešnybe nusprendė 
elgetų reiklius goriau tyar-

P. A. URBANAVIČIUS 
i 51 ?rletropolitan /\venu« 

BROOKLYN, N. Y.

TEISINGIAUSIĄ UŽEIGA
253 WYTHE AVE., kamp. North l»t 

BROOKLYN. N. Y.
Telephone Greenpoint 6811.

tik po vieną mo formas atlieka. Nematyt 
rci-širdies tuosfc jo priėmimuo- 

be se. Man gi visose • vietose, 
— kur tik teko būti, buvo ma- 

Pirmutinis tyti didžiausias nuoširdų' 
dargi 

Ne, ne- ‘ džiaugsmo ašara, netikėtai

būdu. Tuo tikslu dabar pra
dėjo taisytikareiviabutj An
takalnyje i į paskui ketina 
čia su leist iuosiuosius, vy
rus. ir motįrs. Namuose 
bus vietos 100 žmonių, ku- 
riuos padalls į dvi rūši. Vie
name skyriįje bus tie, kurie 
dar kiek ] 
skvriuje g 
bai seni ži

Telephone 595 Greenpoint.

Daktaras J. MISEV1ČE
Specialistas širdies Ir 

Plaučių Irgų.
10 ryte
-2 po p:“t
•8 vakare.

270 BERRY STREET 
BROOKLYN. N. Y.

Kiekvienas katalikas ar 
laisvamanis turi būtinai 
P» įskaityti tą knygelę, 

S ės įgys daug žinių, be 
kuriu nė vienas žmogus 
negali apsieiti; kodėl ku
nigai nenori socializmo.

automobiliais, Kaip poną 
Bulotą, ir neišleido •« vieną 
diena, miestą berodydamas.

jėgia, antrame 
rens sergą ir la
mes.

Taip rašo “Darbininkas.” 
Lietuvių kalbos tie ponai 
turbūt, mokėsi iš lenkų gra 
r'atiku.

Gėda.

?s” papratęs 
bet i t is ! Ir vistik be tų 

mingų priėmimų, be pirmos 
klesos hotelių, be garsių žo
džių, be didelių politikų ir 
lie skelbimų po amerikonu 
laikraščius, manding, . aš 

kala jaučiuosi čionai iš pat pir- 
s-avo Kurpalioįmosios dienos daug geriau.

nęgu p. Bulota. Neminint 
te, kad jis tankiai mira dar

be t jbo žmones, liaudį? darbiniu-; 
dangaus'kus ir nori pasirodyt jų 

i draugu, darbininkai mato ir 
a, koks didelis tarpas! 
skiria; jie tik paviršu-i 

įpiršti. Pradeda labai atsar- tinai ji pagerbia, mandagu- ' 
giai: sako 
stiklą “dėl kompanijos” 
kia įsimesti; Amerikoj 
to negalima esą apsieit 
tokie karščiai 
žodis kai kurių draugų bu-1 mas. Teko matyti 
vo: “Ar geria?

mas: jis gina ne darbininkų, 
bet kapitalistų reikalus.

Kada atydžiai pažvelgi į 
Amerikos ‘“laisvę” ir Rusi
jos despotizmą, tai neno
rams pasakai: “Amerika ii 
Rusija, tai dvi seselės ir 
viena nuo kitos niekuo ne

muš, jeigu jų visiškai nė
ra?! Pagriebė žmogų, sua
reštavo, įmetė į kalėjimą ir 
pakelių dienų išgabeno į 
Sibirą, — gyvenk ten, jei
gu nori!

Tiems, kuriuos suareštuo 
ja ir siunčia į Sibirą, papra
stai, nieko nesakoma, bet 
augštesnei valdžiai visgi 
pranešama “apkaltinimas”, 
kuriuo pasiremiant siunčia
ma Sifiiran. Tokiu būdu 
daugelis policijos činaunin- 
kų, turinčių galę ištremti

Pereitą seredą mes gavo-' geria, nė į burną neima 
me iš Londono nuo vieno 
draugo pluoštą ištraukų iš 
“Rankpelnio”. Nudžiugome 
gavę jų, ' nes pastaruoju 
laiku, bus jau keli mėnesiai, 
kaip paties “Rankpelnio” 
nebegaųname. Cenzūra, ma
tomai, nepraleidžia. Sulipdė- 
me tas iškarpas ir susidarė 
“Laiškas iš Amerikos”—nuo

kur čia
pakaltini-

Kad atskyrus Ameiitkos 
laisvę nuo Rusijos despotiz
mo, mes, darbininkai, pir
miausiai privalome susior
ganizuoti į geras unijas ir 
prigulėti prie socialistų 
partijos. Kuomet mes būsi
me organizuoti, tuomet ga
lėsime ir šioj šaly tvarką 
padaryti. Pakol mes busime 
neorganizuoti, pakol nepri
gulėsime prie socialistų par
tijos ir laike . rinkimų ne
balsuosime už jų partijos 
kandidatus, patol mes ne
matysime šioj šaly laisvės.

A^hra.

Įtaisė vakarienę, bet joje tik 
alaus galima buvo, kiek 
širdis troško, atsigert: ir ne 
kokiam pirmos klesos hote-J 
lyje, o paprastam “tautiš
kame name”)... Bet nedary
dami to, draugai tik man 
bereikalingo neramumo ne-, 
padarė. Juk aš ne buvusis !

m na, tai me< 
pauzdinsime 

čia drg. V. Kapsuko sura 
syta nuodėmių litaniją.

Savo pastabas “Laisves” 
redakcija duos artymiau 
siuose numeriuose.O ir nati: 
musu skaitytojai teiksis pa 
galvoti čia keliamais klau 
simais. Mes manome, kad 
kils įdomių diskusijų ir iš t< 
mums visiems bus naudos.

Seka tas laiškas:

rusu, latviu ir lie 
Jeigu pabėgėlių gyve 

as, jeigu pabėgi 
ia vargą, jei 
i a. m s pragyveni- 

reikmenis pabrango i 
•eikalauĮa i ingei bos, ta

nuriedėjusi per veidą. Visai 
nepažįstami draugai susi* 
tinka, kaipo geriausią se
ną pažįstamą ir tiek šir
dies rodo, kad negaliu nie
kam pavydėti. Neabejoju, 
kad tų darbininkų eilėse ra
siu karštos užuojautos ir 
pagalbos savo darbe . Tai 
man drąsos ir spėkų sutei
kia — stoti į kovą ir, kaip ir 
Europoj, nešti, aukštai iš
kėlus raudonąją musų ve

ša ly žudo darbininkus. Mit- 
cheliui irgi rūpi kapitalistų 
reikalai, o kad darbininkai 
žudomi — jis spjauna į 
tai. Mitchelis tik tuomet pa
sirodė darbininku “draugu”, 
kuomet norėjo nuo jų gau- 
t. balsus laike rinkimu. Kaip 
tik darbininkai atidavė savo 
baBus, tuomet jis numojo 
ant jų ranka.

Visai kitaip streikas eitų, 
jeigu miesto majoras butų 
socialistas — darbininkų 
užtarėjas. Gal dauguma at
simena, kaip socialistas Sei
del buvo Milwaukee miesto 
majoru ir tuomet darbinin
kai išėjo į streiką. Kompa
nija tuojaus puolėsi prie 
jo ir pareikalavo policijos 
nenuo ramu numalšinimui,l 7
bet majoras atsakė kompa
nijos reikalavimus išpildyti. 
Darbininkai streiką laimėjo 
ir nebuvo kruvinų susirėmė 
mų. Kodėl New Yorko ma
joras Mitchelis panašiai ne-

Į ką panaši ta atilsio 
aukso šalis Amerika? 
ji skiriasi nuo despotiškos 
Rusijos? Kuo skiriasi Ame
rikos žvaigždėta vėliava nuo 
monarchiškli šalių, kurias 
mes vadiname despotiškom? 
Gal tuo, kad po taip vadina
muoju “laisvės” ženklu ran
dasi 50.000 milionierių, ku
rie čiulpia darbininkų krau
ją, kas met tūkstančiams* 
atimdami gyvastis?

Ar Amerika laisva šalis, 
tuoi kad New Yorke randa-į 
si Wall street’os, kuris tuo ( 
tarpu yra viso pasaulio auk į 
£O sandeliu, kuris kontro-į 
liuoja ne tik Suv.v valstijų ( 
prezidentą, bet ir viso pa- | 
šaulio karalius ir kuris kas
dien prarija tūkstančius gy ! 
vasčių? Wall st reet’as iš
leidžia “laisvai” Amerikos' 
šaliai įstatymus ir tuomet 1 
Amerikoj gyvenantieji dar-' 
bininkai privalo žemai lenk
ti savo galvas prieš tą “lai
svę” ir maldauti darbo, kad 
galėtų palaikyti savo gyvas-'

ištremtuosius Į Sibirą?! Pa- 
i ėgėliai randasi Rusijos 
centre, tankiausiai dide^- 
urnose miestuose, kur gali 
dar ir darbą gauti, o juk 
ištremtieji, išmėtyti po Si
biro tyrus, kur vilkai ir. 
meškos veisiasi. Jeigu Rusi
jos miestuose gyvenimo rei
kmenis nežmoniškai pabran
go,1 tai Sibire viskas aug- 
ščiau pakilo. Tuo tarpu mes 
nieko nekalbame ir veik nie
ko nerašome.

Koks Sibiran ištremtųjų 
padėjimas ir kai]) jie gyve
na, randame žurnale “Svo- 
bodnoje Slovo” straipsnį 
drg. G. S. Jis rašo:

Aš darau peržvalgą tik 
iš Narymo apskričio, Tams 
k< gubernijos, bet kas čia 
dedasi, bus charakteringa 
ir dėl visų kitu ištrėmymo 
apskričių, Į kuriuos papuo
lė įvairiu profesorių “ žino-

torius visus išklausinėjo, 
lai r kas nori važiuoti. Ji< 
nurodė daugybę vietų. Tuo 
met Tomsko gubernatorių* 
užklausė nurodytų vietų gu 
bemato rius, ar 
savo gubernijas paliuosuo- 
tus iš Narymo apskričio ii 
pakol gavo atsakymus, vi-, 
sus juo* laikė ištrėmime ii 
e\gėsi, kaip su visai ištrem 
taisiais. Tokiu būdu Lomžie- Į 
čiams buvo pranešta apie 
paliuosavinią iš Sibiro 1$ d. 
•gegužio 1915 metų, bet fak
tiškai juos paliuosavo 21 
d. gruodžio ir tai dar nebū
tų paliuosayę, jeigu jie ne 
butų kreipėsi prie Dūmos 
socialdemokratu atstovu 
Skobelevo ii’ ’Čcheidzes.

švenčion iškis.
(Tolį aus bus).

linga žmoniškai pavalgyti ir 
apsirėdyti, argi jie eitų į 
streiką ir statytų savo kru
tinės prieš policijos ir mili
cijos leidžiamas į juos švi
nines kulkas? Niekados! 
Dabar darbininkai eina į ko
vą, nesibijodami.švino kul
kų, nes žino, jeigu bijos švi
ninės kulkos, tuomet turės 
badu mirti.

Gatvekarių • kompanijos 
nusamdė visokius valkatas, 
draugijos* išmatas ir, po di
džiausia policijos apsauga, 
paleido po miestą važinėti.. 
Tos draugijos išmatos, ne- 
mokėdamos darbo, negalė
damos gatvekarių valdyti, 
kasdien užmuša po kelis ir 
net keliolika nekaltu žmo
nių. Ir tas daroma “laisvoj” 
šaly — laisvai žudoma dar
bininkai.

gyduoles galima

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

..i.......... i.oo
i .......... 50c.

Trojanka ............ 25c?,' 50c Ir $1.00
Ir visokias kitokias gyduoles nuo 

visokių ligų, kurios čia dar nepaminė
tos, galima gauti per pačtą.

Rusų policijos palinkimai 
(argi tik vienos policijos? i) 
prie* visokios rūšies kyšių 
visiems gerai žinomi; įvedi
mas karės stovio ir kariš
ka disciplina dar didesnę 
progą suteikė policijai imti 
kyšius. Ji nuo turtingesnių 
slapiai pradėjo reikalaut; 
ne(jia7A)s sumos pinigų ir 
jeigivfie negalėjo arba nenoL 
rojo policijos reikalavimų 
išpildyti, juos areštuodavo, 
apkaltindavo už šnipinėji
mą, neištikimybe ir siųsda
vo į Sibirą.

Tik seiliaus rusų poliesi 
nužiūrėtas ypatas 
trodavo, tardydavo 
šdavo už ką jis kaltinamas 
i eikalaudavo pasiteisinimų 
ir Kk tuomet siųsdavo į Si 
birbk arba išnešdavo tam t i 
krą nuosprendį; dabar g 
tos visos ceremonijos pri- 
pažintos bereikalingomis.LB 
paprasta* ant gatvės pe
štynes, už nenusilenkinu: 
prieš policijos činauninkelį. 
areštuoja, sodina į kalėjime 
ir per savaitę laiko, žmoge
lis pasijunta, kad jau “ke
liauja” į Sibiro tyrus! Jo
kie prašymai, jokie reikalą 
viniai ištirti dalyką, perkra
tinėti apkaltinimo priežas
tis negelbsti. Ir 
tau perkratinės

jiems pašelpa nereikalinga 
Tas viskas teisybė. Bet me 
visiškai užmiršome apie 
tuos, kurie ištremti į Sibire 
O juk dabar Sibire randas 
(.a ūgy b 
tuvių 
romas blo 
liai ken 
eru nabėm

Prasidėjus Europos ka
rei, mes, Amerikos lietuviai, 
metėme viską į šalį ir gr?e- 
bėmės už auku rinkimo, kad 
sušelpus nelaimingus musų 

brolius.Iš Lietuvos bei Ru
sijos pradėjo į Ameriką, va
žiuoti visokie atstovai, kurie 
daugiau nieko nepasakoja, 
kai]) tik apie pabėgėlių var
gus. Lietuvoj ir Amerikoj 
išeinanti lietuvių kalba lai
kraščiai taipgi daugiausiai 
rašo apie {pabėgėlių vargus, 
apie maisto brangumą ir 
ragina lietuvius šelpti savo 
nelaiminguosiu* brolius.

Tiesa, niekas negali už
ginčyti, kad Lietuvos pabė
gėliai nekenčia vargo; nie- 
kas negali pasakyti, kad 
ten maistas nepabrango ir

ir mm sitos meškeres as ap
sisaugojau. 'Tik kiek da jų 
Įvairiais pavidalais atsi
ras?! Ar l)eįš<isuksi iš visų 
tų “velnio ifabangų”? Ne
bent tik ta “nenuoramos” 
dvasia, kuri manyje sėdi.

gai čia likti, neleis siinelčti 
ir <avųjų dievu išsižadėti.
“Vienok nemanykit, Drau

gai, kad mane Amerikos 
draugai tik tais meškerių 
sliekais susitiko arba, ~kad 
jie tokie jau baisus rudžio 
m vietojai. Jei aš taip saky
čiau, tai juos galėčiau laba' 
įžeisti. Jie nėra amžini gir
tuokliai ir ne meškerioto
jai: įsigeria ne daugiau, 
kaip visi padorus ameriko
nai ; o ką dėl biznio, tai 
tik pasirodo puiki jų šir
dis: nori kuogeriausia pa
tarnaut myliman svečiui, 
kai]) kad patys sau trokštų 
pasitarnauti.

Ir priėmė mane išskėsto
mis rankomis. Teisybė, joks 
socialistų laikraščių redak
torius nesitaisė sau specia
liai ])usfrakio, kai]) Bulotai 
pasitikt, visikai nepavėžino

“Sveiki-gyvi, Draugai ir 
Draugės! Atsiprašau, kad 
tai]) ilgai aš neprisirengiu 
jums parašyti. Gal jau ma
nėt, kad ir aš, kaip daugelis 
kitų,atvažiavau Į Ameriką 
ir nuskendau šiame dolerm 

i krašte? Ne,to dar neatsi-
lsjtiko, norint visi man prana

šauja: "pagyvensi metus, ki
tos—ir toks-jau ^])asidarysi, 
pradėsi dolerį garbint, kaip’kelių dešimtų dolerių, neį 
visi garbina.” Tikrai, dole-1 taisė tai])-])at tokių puiku 
ris čia viešpatauja į vakarienių . (Philadelphijoj 
dargi socialistų organizaci
jose ir socialistų laikraščių 
redakcijose. To užsidegimo, 
to karščio ir atsidavimo dar
bininkų klesos” reikalams, i- 
dėjos tarnavimui, kokį mes 

r jie prims k ratome Europoje, ypatinga’ 
| Lietuvoje ir Rusijoje, čia ne
rasi. Daug teko man- sutikti 
senųjų pažįstamų ir draugų, | durnos atstovas 
kurie kadaise, Lietuvoj, to 
kie karšti buvo,—dabar ji 
“surimtėjo”, “proto įgijo”— 
.Amerikos dolerio proto. Ar 
ba dargi buvusieji škotiečia 
atvažiavo čia ne vienas, pla 
tesnės dirvos veikimui ješ

“A, tai prastai — reikės iš
niekint”... “Ir ką su juo pra
dėsi — karščiuojasi kita's>— 
kad nė alaus stiklo negeria! 
Nė tu susieisi, nė draugiš
kai pasikalbėsi”... Vienok 
iš šitos pusės pavojaus jau 
nebėr: pirmieji ledai jau 
sulaužyti ,ir (Įrangai jau 
mato, kad ir be gėrimo ga
lima ir susieit, ir draugiš
kai pasikalbėt ir pasipešt, 
jei kas tai myli, šito pavo
jaus nebijau.

“Paskui prakalbos —čia 
kelionės iš- 
dolerius mo-

Jei ir turi nuolatini dar-

l(‘tari/ar 
žiu, Įjūris 
ketų pirmos klesos lietelyje, 
— kogi gali reikalaut nuo 

visomis išgalėmis remti tą .katorgininko, kuris tik po 
vienintelį Škotijos dapbinin- j “palėpes” papratęs trainio- 
kų žibintuvą—“R-nį”, L.. 
Pagyveno* kiek ir užmirši.. 
Tokia galinga yra ta dolerio 
dvasia. Ilgiau gyvenęs, nie 
kas nuo jos neišsisuks arba 
nebent iš tūkstančio vienus: 
gyve n i m () aplinkybe” 
žmogų 
Ir aš bijaus, kad manęs ne 
perkaltų. Norint, aš jau su 
rembėję “griešninka 
tūli “pasitaiso 
karaliją įgyja.

“Am'erikos draugai būti- jau 
nai nori ir man tą.karaliją juo

Rfoks skirtumas tarpe de
spotiškos Rusijos ir laisvos 
Amerikos darbiu inkų liki
mo? Rusijoj šaudomi, areš
tuojami ir į kalėjimus kem
šami darbininkai, nes ten 
c'espotiška šalis. Bet ar ge
riau yra Amerikoj —lais 
voj šaly? Jeigu Amerikoj 
darbininkas pakelia aug- 
ščiau galvą, jeigu tik pasi
priešina Wall streeto įstaty
mams, tuojaus pašaukiama 
policija, milicija ir pradeda
ma į darbininkus šaudyti. 
Ar Amerikoj, “laisvės” ša
ly, apsiėjo nors vienas dar
bininkų streikas be 'aukų? 
Ar policija ir milicija ne
šaudė į darbininkus, išdrį
susius pasipriešinti darbda
viams, kad išgavus didesnį 
duonos šmotą? v

Ar tai yra skirtumas tar
pe Rusijos Lenos aukso ka
syklų, kur buvo daugybė 
sušaudyta sustreikavusiit 
darbininkų ir Amerikos 
miestų, būtent Ludlow, 
Calumeth, Rosevelth, Bayo- 
nnės ir kitų? Ar tuose mie
stuose nešaudė sustreikavu 
šių darbininkų, kaip Lenos 
kasyklose? Ar Scran ton e 
nesnareštavo kelis šimtus 
darbininkij tik už tai, kad 
jie surengė mitingą? Kuo 
toks Amerikos policijos elgi
masis skiriasi nuo Rusijos 
kazokų ?

Pažvelgkime
Yorką, kuris savo prieplau
koj turi pasistatęs “Lais
vės Stovylą.” Ar čia dar
bininkai neveda atkaklios 
kovos su kapitalistais, kad 
išsigelbėjus nuo bado? Gat
vekarių darbininkai antru 
sykiu išėjo į streiką dėl 
pagerinimo savo būvio. Jei 
nekovos už pagerinimą savo 
būvio, tuomet “laisvoj” ša
ly galės laisvai badu pastip
ti ir niekas tam nepasiprie
šins, suteiks pilną laisvę. 
Gatvekarių streikui užjau
čia ir kitų pramonės šakį] 
darbininkai, nes visi darbi
ninkai išnaudodami ir vi
siems prisieina kovoti su 
savo viešpačiais.

.... Amerika — “laisvės” ir 
aukso šalis! Jeigu šioj auk
so šaįy dąębininkai galėtų 

kiek reika-

vą raitosios policijos virši- 
i.’nkas Ostrovo pavieto, 
I.pmžos gubernijos, kuomet 

’suareštavo 100 žmonių ir 
I sumanė visus juos į Sibirą 
išsiųsti. Bet jis visą laiką 
fnrėio reikalą su arkliais, 
todėl neturėjo nei suprati- 
i! o, kaip reikia pasielgti su 

i žmonomis ir negalėjo su- 
IgL'lyoti apkaltinimo. Jeigu 
į \ 'etoj žmonių butų arkliai, 
i tuomet jis rastu ir apkalti- 
į iiimus, nes priprastas, daly- 
Jvas, bet dabar arklinių ap- 
il:altinimų žmonėms negali- 
įiiio primesti. Kad ilgai no
il' aršinus galvos, numojo 
Į renka ir parašė: “Šimtas su- 
į a Tešluotu žmonių išsiųsta i I 4 *4.4.
į Tomsko guberniją, pasire- 
' imant abelnais Įstatymais.” 
: Kadangi arklių viršinin
kas išsiuntė ne kelis, bet 

Išimta ir jokiu apkaltinimu ame, • •' .. ■ _ u■ 1neparase, tik pasirėmė a- 
belnais įstatymais,’ ’tai vi
daus dalyku ministerija at
kreipė į tai atydą, parei
kalavo peržiūrėjimo doku
mentų už ką juos ištremia 
ir nelaiminguosius paliuosa-

Pas lenkus yra Romanas 
Dmowski, pas mus Roma- 
r ES Karuža.

Abiejų

moka. Tuo budu prakalbo 
nebėra. Gal|V]1’sla tikru biznio šaltiniu.

Ameri
m i dr g 
Kovos?

tisKo cnaraKtei izuoja- 
Amerika ir Amerikos 

ant amerikonų 
įlos išrašoma 
nuodėmių. Ka- 
dauguma. muši] 
lankpehūo” ne-

Ar tai buvo privatinis lai-j 
škas, ar oficialis, “Rankpel-į 
niui” skiriamas, laiškas —i 
'mes nežinome. Gana to, kadį 
| laiškas iš publikuotas ško-; kalbėtojams 
jtijos socialistų organe. Er 
go — jisai virsta objekti 
vieši] diskusijų. Kuomet ta 
sai laiškas rašytas — neži 
nome 

i tuoj po pribuvimo 
kori, o gal tuomet

socialist!] ( 
daug - dane 
daugi didele 
skaitytoji] “ 
skaito, o ir t ie 
dabar jo nebe; 
žodis žodin b
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KORESPONDENCIJOS’MALONUTROŠKIMAS

Apgarsinimų kainos ant užklausi

pra

los sa

pie 100,

n ie 
mir

balius
Buvo

Ir tarti jiems žodį 
Tą tiesos galingą 
Gana jau tironai, 
Nespausi t ilgai!

priklauso 
Živilės

MONTELLO, MASS, 
šiomis dienomis nusinut

Malonu, kad draugai 
Iš miego pabudę, 
Į eilę sustoja 
Ir žengia pirmyn.

;enai ir
ios veis- 
rūpinas

Tada mums bus laime. 
Meilė ir liuosybė, 
Gyvensim kaip broliai 
Viešpataus lygybė.

Lai tos bangos purpurinės — 
Mums pagimdo šventą jausm 
Ir troškimam mūs krutinės 
Lai suteikia tyrą džiaugsmą.

Mes veršini nuo tronu 
Ta didi siaubūną, 
Paminsimi po kojų, 
Lai prakeiktas būna.

Prie LDLD. kuopos Rum 
ford, Me., jau priguli 45 na

1907 metais
bet velionis 
sulauksime geresni u 
ir vėl chorąBet šiandien mūs ąkys 

Jau pradeda nušvisti, 
Mes matom kaip galima 
Iš vargų išbristi.

Iš visu Centro komiteto 
narių daugiausia darbo tu
ri draugė J. Benesevičiutė, 
musų draugijos sekretorė.

Mes stojam į eilę 
Draugų p role tarų, 
Ir žengiam prie laisvė 
Brangių idealų.

Skrisk, laiveli, vandenynu, 
Kur svajonės širdį laukia. 
Kur jos akįs, lyg žolynų, 
Skaisčios gėlės tave trauki

Kad proletarijatas, 
Per amžius gludėjęs, 
Ir vargais prispausta 
Jau slenka jirekyn.

Su priešu galingu, 
Tuo mūs prispaudėju, 
Jau drįsta sustoti, 
Akis-gi akin.

Lai jos niekad neužgęsta, 
Spinkso -^iba, lyg žvaigždutė 
Bangose svajonių skęsta 
Tavo žydinčios akutės.

Iš LDLD. veikimo.
Brooklyno presser iii unija 

paskyrė Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugi - 
jai dėl išleidimo War what 
for $10.00.

Tai pasekmės Centro ko
miteto atsišaukimo j, Ame
rikos Draugijas.

Veikiausia panašiai pa
sielgs ir daugelis kitų drau
gijų. 1

Pasirodo, kad gera mintis 
atėjo į galvą Centro kortiite-

Worcesterio kuopa Liet. 
Darb. Lit. Draugijos prita
ria L. Pruseikos ir Janušo- 
r.ies sumanymui steigti prie 
LDLD. moksleiviams šelpti 
fondą. Apie tai privatiškai 
praneša drg. A. Bušas.

Tu vis tik dirbk, nulenkęs sprand 
Nebok, kad bado šmėkla lenda 
Į tavo lūšnelę pas vaikus —

Apveizdoj dievo jie nepražus!

Atmink, kad Dievas davė ponus 
Suteikė valdžią ir valdonus, 
Užtai ir tvarka yra gera 
Djdžiai teisinga, labai dora.

Mylėk širdingai savo ponusįį 
Nekilk prieš valdžią ir valdonus 
Didžiai nuolankus būk dėl visų, 
Nereikalauk sau žmonišku tiesu

Nežiūrėk, kad kiti puotauja 
Kad auksą i kišenius krauja 
Kad iš tavo prakaito lašų 
Sau tveria gyvenimą šviesų.

Mes turtus sukrovėm 
Jums buvo (radynė; 
Per amžius lėbavot, 
Mes buvom vergai.

Kaiį) matot, kuopa prade
da darbuotis.

“L.” Korespondentas

Kaip bematant, karės laukas 
apsiklojo sužeistais, 

l’r iš žaizdų sužeistųjų, 
kunkuliavo garuojantis kraujas, 

Kurs buvo skaniu gėrimu dėl skrajo
jančių padebesiais agštais.

musų skrybėlės yra pa 
daug didesnis pasirin-

Po triukšmingam mixin- > 
gui ir karščiausių diskusijų, 
kur kalbėjo L. Pruseika gi
mė Lietuviu Darbininku Li
teratūros Draugijos kuopa 
Central Broklyne. Iš sykio 
prisirašė 18 narių.

Tai didelis laimėjimas, 
nes tautininkai ir vyčiai ro- 
kuoja C. Brooklyną esant 
jųjų tvirtove.

Draugai Central Brookly- 
niečiai, darbuokitės.

Burių išalkusių vilkų, liūdnas staug 
mas pasigirdo,

Lyg žuvusioms kareiviams
7palaidojimo dainą dainavo; 

Maršruodami po eiles kritusių 
nuo kardo.

Vėjai šu šturmais pradėjo dūkti, 
laužyti augančius medžius;

Kanuolių perkuningais balsais
pasigirdo dundėjimas,

Sužeistų kareivių silpnas dejavimas 
atsimušė į pasaulio skurdžius.

8 d. spalių katalikai 
sandoriečiais parengė 
kalbas, norėdami sjiag 
žmones prie “LietrDk 

abudu Kalbėtojais buvo keturi an- 
įžymus vietos biznie

riai ir vietinis prabascius. 
Beje dar ir p. Vitaitis, “A- 
teities” gaspadorius.

Anglai nieko ypatingo ne
pasakė, vien tik žadėjo pa
gelbėt Lietuvių Dienoj. P. 
Vitaitis njalė liežuviu, kaip 
girnom: “Vienybė, vienybė”, 
bet miltai byrėjo,— tik ker-

Visi siunčiami redakcijai raštai turi 
būti su autoriaus vardų, pavarde ir 
antrašu. Visus atsiųstus raštus re
dakcija taiso ir trumpina pagal sa
ro nuožiūrą. Korespondoncijos ir 
menkesnės vertės raštai netinkami 
spaudai naikinami, jeigu autorius ne
reikalauja grąžinti.

Visi, kurie nešioja

MANHATTAN Skrybėles

Jeigu draugija, prie ku
rios jūs prigulite, negavo 
centro komiteto atsišauki
mo, parašykite laišką drg. 
J Benesevičiutei.

Iš žaizduotų krūtinių 
veržėsi šauksmo balsai:

Prakeikti tironai! Kulkoms
suvarstėt kūųą,

Išplėškit ir širdį, lai užmigsim visai!.
S. Pašulnietis.

5 d. spalių buvo mitingas 
Lietuvių Ukėsų kliubo. Kliu
kas gyvuoja 10'metų, bet 
savo gyvenime dar nebuvo 
matęs tokio mitingo.

Pirmininkas J. Skučas 
buvo nuvestas nuo stalo. 
Visas dalykas prasidėjo 
to: LŠF. skyrius 
k išką, prašydamas 
paliudyti, kad jis

Mirtos chorui, 
') jo vedėju. Pa
ir mėgino su- 
3 kuopos vyrų 
• čia pasirodė

IJžtad, kad nematėm 
Bus p riešas kas broli 
Kas slėn-ė per amžius 
Ir temdė akis.

Kuomet New Haveno 
kuopa LDLD. pagarsino 
rengianti prakalbas L. Pru- 
seikai — tautininkai, kad 
užkenkus musų agitacijai, 
nutarė surengti savo pra
mogą.

Gerai — atminsime. Lig- 
šiol LDLD. elgėsi visuomet 
džentelmeniškai.

Tai taip, mums sako “ge radėjai 
Sau skrynias aukso prisidėję, 
O už mūs’ triūsą ir darbus, 
Už tuos sukrautus jiems skarbu 
Jie skiria mums vergų rūbus.

šo, aiškindamasis, kad ne
matąs reikalo ir dar prie 
aiškinimo pradėjo koliotis. 
Taip ir nesirašė. Tada bu
vo nuvestas nuo stalo, o 
už jį pasirašė vice-pirmi- 
n i n kas. J. Skučas pagavo 
antspaudą, įsidėjo kišenėn 
ir neduoda; bet po dviliktai 
nakties numetė ant stalo. 
Tarpe susirinkusių buvo 
toks šauksmas, kad, rodos, 
dangus griuvo. Skučas yra 
bepartyvis-laįsvamanis. L. 
Ukėsų kliubas turi arti 300 
narių.

Šv. Roko draugija, turin
ti 500 nariu ir L. T. Namo 
draugovė stovi už LŠ

L. T. R. “Viesulą” žada 
sulošt 5-kių aktų dramą, 
“žmogžudžiai” 28 d. spalių.

J. A. Svyrūnėlis.

7 d. spalių buvo 
“Živilės” draugystės 
pasižadėję kelios draugystės 
dalyvauti, bet iš priežasties 
New Yorko gatvekarių 
streiko negalėjo dalyvauti. 
Publikos prisirinko labai 
daug ir draugystė turės a- 
pie $60 pelno. i

Susirinksim tarp žvaigždelių... 
Ir pranyks tad mintis juodos, 
Tau pažvelgus ant akelių...

žemutis Svyruokli
---------- oOo-----------

“GERADEJAI.

Ir jeigu didis vargas spaudžia, 
Ir niekas tavęs nepriglaudžia, 
Tad eik bažnyčion, duok ant mišių 
O laimę semsi iš pat dausų. JERSEY CITY, N. J. 

LSS. 59 kuopa eina 
stipryn.

Juo toliau, juo labiau mu
sų draugai parodo savo 
veiklumą ir pasišventimą 
dėl darbininku labo. Viena
me paskutinių kuops susi
rinkimų, kuopa užsibriežė 
gana daug darbo. Nutarta 
prieš rinkimus varyti ko- 
smarkiausia agitacija; laike 
“Raudonosios Savaitės” bus 
surengtos dvejos prakalbos 
su įvairiais pamarginimaiš.

t to, nutarta parengti 
pakviesti kal- 
Krafft’ą, Se

iki 1 rub. 50 kap.’cialist Party kandidatą į 
' gubernatorius. Šios prakal
bos įvyks 26 d. spalių ant 

skaito- gatvės. Nutarta nusipirkti 
iš “Kovos” administracijos 
seriją literatūros, parsitrau
kti 25 egzempliorius. “R. S.” 
“Kovos” ir tiek pat kalendo 
riaus; “Naujosios Gadynės” 
truputį mažiau. Kuopa at- 

ir maisto bėgo priešakyje 'spauzdino tam tikrus lape- 
, kiekvie

nam lietuviui pasiskaityti.1 
Prieš “Padėkavonės Dieną” 
kuopa rengia balių. Taipgi 
nutarta surengti ir teatrė- 

netekusių; lį.

Eina du sykiu savaitėj 
Utaminkais ir Pėtnyčiomis. 

Brooklyn, N. Y.
Kooperatyviška 

183 Roebling St., 
Pirmininkas Cfc.

Jurevičius, 
Redaktorius

Ten kur saulėtekiai žaruoja, 
paraudo dangus,

Ir tik saulei pasirodžius,
• ir vėl užėjo naktis. 

Lakštingalos duslus balsas 
neramino naktiganius draugus

Klerikalai su sandorie
čiais pradėjo purvais drabs
tyti vietos LŠF. skyrių 

pos chorą, bot nepavyko.' Pradeda pasakoti, būk LŠF 
1909 metais patarė sutverti; Lietuvoj šelpsiąs tik revoliu- 
neprigulmingą. chorą, bet Giją. Tiek tuo tarpu, vėliau? 
ii tas nepavyko padaryti, i pranešiu 
Susitvėrus Mirtos chorui, ‘daugiau.

Čia randasi dvi draugys
tės: šv. Kazimiero karalai
čio ir “Živilės”. Pastaroji 
jaunutė ir pažangi, prie jos 

vyrai ir moterjs.
draugystė dėlei

AR RUSIJOJ ŽMONES VOKIEČIAMS 
PRIELANKUS?

Dau gtokių minčių yra, kad vokiečiai 
dėl žmonių yra geresni. Nors Rusijoj apie 
tai kalbėti nevalia, bet gal visi sutiktų, kad 
ir pats Petrogradas butų vokiečių paimtas. 
Nėra tokio kareivio, kad eitų į pozicijas, 
kad kariaut n ries “niemcus” su noru, nors 
kareivini yra priversti eiti, bet jų viltis, 
kad nuėjus frontan patekti “niemcų” ne

itai jos visad spinkso-šviečia, 
Skleidžia meilę prakilnutę.
Ir prie džiaugsmo minčių kviečia 
Siela

MAISTAS PETROGRADE.
Petrograde žmonių yra labai daug, la

biausia pabėgėlių nuo karės. Maisto nusi
pirkti yra labai sunku, o kartais, ten šiek 
tiek pigiau galima pirkti, bet prieiti yra 
labai sunku; visada reikia laukti iš eilės. 
Pakol dasigauni iki vietai, reik stovėti 
bent 4-5 arba 6 valandas. Paskutinieji tan
kiai visai negauna nusipirkti. Pastaruoju'Apai 
laiku Petrograde buvo.praščiausios duonos , prakalbas 
svaras 8 kp. baltos 
mėsos svaras 80 ki

Drg. K. Liutkus, Centro 
iždininkas n»*an^ša linksmą 
žinia, jog jau ir Kanadoj su
sitvėrė musų draugijos 
kuopa.

Lai svajonės paslaptinės 
Kįla, skrieja į erdvybę. 
Kur žvaigždelės tos auksinė 
Rėdo, puošia tą bėrybę.

įlyvavo la 
lietuviams

hn.e nepranešė nei anie 
t;, nei apie laidotuves.

O, drauge, atskyrė 
nuo mūs nuožmiojįmirtis! 
Tebūna tau 
lies žemelė!

V. Jurkšiet

progresyviškumo turėjo la
bai daug, nukentėti nuo savo 
priešų. Bet viską pergyveno 
ir dabar turi virš

SUSI 
pradėjo nykti. „

D i *a u ga s Vašk i n a v i č i u f- 
tapo palaidotas 12 d. rugsė 
jo ant miesto kapinių. Lai 
dotuvosc

CLEVELAND, OHIO.
Mirė drg. A. Vaškinavičius.

10 d. rugsėjo-mirė drau
gas Aleksandra Vaškinavi
čius. Jis veik 3 metus sirgo 
džiova. Pastaruoju laiku 
buvo “The Cleveland City 
Sanatorium.” Jis buvo se
nas <LSS. 3 kuopos narys ir 
musų mieste pirmas chorų 
tvėrėjas.

Drg. Vaškinavičius lai 
vis, bet kai]) tik prasidėj 
organizuotis 3 kuopa, te 
jis prisidėjo prie jos ii 
smarkiai darbavosi.

1906 metais Vaškinavi
čius 
draugų, sutvėrė pirmą lie-'silik( 
tuvių chorą. Jis išrąšinėjo,kiais 
daineles ir mokino dainuoti

Velionis darbavosi netik 
tarpe lietuvių, bet 

ią. Būdamas 3
o ir prie lat- 

socialistu. parti/os.
rizio Imetams, 
>airo ir choras, 
is kai/tojo, kad 

laiku 
itgaivihsime.

Vaškinavičius ban
guti LSS. 3 kuo-

---------- oOo-----------
BIELOVIEŽOS TAURAI.

Apie taurus “Waidmanuschei? 
me šit ka:

Taurai nyksta, nors vokiečiu vyriau
sybė visokeriopai rūpinasi jų likimu. Gar
siajame žvėryne, Caro ypatingo rupesnio 
dėka, buvo arti 640 taurų.

Besišaudant, rusams bėgant atgal, ir 
taurai be poilsio 
iki Rokitnos pelkių. Randama jų negyvų, i liūs, kurie tinka 
Pripratę caro gausiomis aukpmis prie pa
ruošto teikiamo maisto, (caras iš privačios 
savo kasos pavesdavo Tam tikslui arti mi
lijono rublių), dabar taurai badnarauja, 
arba yra šaudomi vietos žmonių 
pastogės ir maisto ir irgi badėjanjių. Nuo 
ryto iki vakaro urzia pjūklai, beldžia kirvis 
— nepaprastai pradedama prekiauti mal
komis. Pirkliai, tarpe jų daugiausa žydai, 
moka už šeškampį metrą nuo z2 iki 30 
markių.

Manoma, jog dar liko taurų 
nors kai kurie nurodinėja tik 80.

Kadąngi Kaukaze irgi karas, 
gi nyksta taurai, tai vargu beliks 
lės. Vienok*laikraštis skatina ir 
kaip nors išlaikius taurų ateičiai.

------------L... T žinokit, kad daugiausia galvos 
skaudojhnas paeina nuo akių. Vieni Mėli vaistai ,tai yra 

moksliškai pri-taikinti akiniai.
Dr. H. A. Medoffas atsidavęs tamtikslui ir jis savo atsidavimu 
kiek vienam suteikė geriausią pagelbą. Malonėkit atsilankyti 
ir persitik tinti. Akiu ofisas randasi jo aptiekoj.
DR. H. A. MEDOFF, 500 Grand St. Kampas Union Avė.,

Brooklyn, N. Y. ,
Patarimu suteikiu už dyka. Akiniai prisirašo jeigu būtinai yra 

reikalinga. DR. H. A. MEDOI-k.

bės grabą.— Girdi,, ver
tesnis asilas gyvas, už negy
vą filozofą, verčiau bloga 
vienybė, už- skirtingas, nors 
ir augštas idėjas. Paga- 
liaus ,taip Įsikarščiavo ir 
sušuko: “Prakeikti pilvū
zai!” Bet tuoj susiprato, 

iš kad ir jo paties pilvas, kai 
pridavė j silkių bačka ir tuomet susi

kimba 
(LŠF.) 

šelpia tik ‘ nukentėjusius 
nuo karės. Po ilgų diskusijų 

| nutarė duoti paliū- 
taveijimą, bet pirmininkas tam 

priešinas ir gana — nesira-

tM Roebling St., 
Geidžia Lie tuvių 
Spaudos Bendrovė, 
Brooklyn, N. Y. 
Liutkus, Sekretorius i 
Caaierius V. Paukštys 
L. Pruseika, pagelbininkas red. V. 
Paukštys.

Prenumerata metams: Amerikoje— 
12.50, Kanadoje ir uzrubežtuose — 

.50; pusei metų Amerikoje $1.25, 
Kanadoje ir užrubežiuose—$1.75.

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

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

MANHATTAN HATS KRAUTUVIŲ
230 GRAND ST.,

ar Ii Driggs avenue, / yi
B ROOKLYN, N. Y. y

SUGRĮŽO BROOKLYNAN SENAS LIETUVIU APTII KORIUS 
__ DR. H. A. MEDOFF

Buvęs ant kampo No. 2nd ir Berry 
•<'t- (ial,ar uždėjo APTIEKA po num. 
MO Grand Str., Brooklyn, N. Y.*

šli pagelba 3 kuopos dijo-gazu Kazys Breiva. Pa
nų i t ei 4 s su 4 kūdi-
lidcliame varge. Sako, 

eimyniškam gyvenime ne- 
mvę sutarties- ii

* tarpe 1 vartoję svaiginančius gėry-j g] 
kuopos ■ mus. Breiva karštas katali

479 GRAND ST., 
arti Union avenue.
BROOKLYN, N. Y.

ii i i-į I n

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

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

Telephone Greenpoint 5231.
The Lithuanian Semi-Weekly 

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

Every Tuesday and Friday 
et 183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

Pfes. Chas. Lutkus, Secretary’ A. 
Jurevičius, Treasurer V. Paukštys, 
Sditor L. Pruseika, Ass’t editor V.
Paukštys.

Yearly subscription rates: in U.S. 
<2.50, to foreign countries $3.50.

“Entered as second class matter 
March 11, 1914, at the Post Office 
at Brooklyn, N. Y., under the Act 
of March 3, 1879.

Prabaščius gi giedojo: 
“Prakeiktos partijos, užmir
škite, išsižadėkite jų, eikite 

apie jų darbus^ vienybę.’’ Nors pats savo



Poliaus Motuzą sako, būk ;gyst«s turės atskirai veikti.
7 z Z a.

Peržiūrėkite REDAKCIJOS ATSAKAI.

Musų miestelyant
Motuzą nurodo V!IV0 taip vadinamas neori-

šytam chorui yra tik 3.J. Dobinis.
Bet; kis

nuo šūvio sudegi-Į t?;1'

rephsakė kas tą vieny nę ar

sa-

ėjo klerikalu šulai. Komite- 4-
tui pavesta sušaukti visuo
tiną susirinkimą. Komitetas

n;a koncertą surengti?
Apie r 

choro dalyvavimą

LŠF. sušaukimo konferen
cijos komisija:

Pirm. C. S. Pūras,
I sekrt. S. P šonas,
II sekrt. J A Antanaitis.

. Jeigu socialistų 
kempė priklauso pavieniams

LAWRENCE, MASS.

tesnių žinių 'apie nabašnin- 
ką, tai kreipkitės šiuo ant
rašu :

P. Šliakaitis, 1224 Wyo- 
mįng^Ave., Pittston, P.

50 c. ir C'LOO.
J. RIMKl’S, 

Holbrook, Mass.

B. J. B. (Lawrence) Vis- 
tik jūsų kuopa veikia pusė
tinai. Kad tik^visos kitos

dalykai susitvarkys. Tik 
nereikia barties. Vely gra
žumu.

PITTSTON, PA.
Deklamacijos kirviams be 

koto.
Viso labo tiktai mokyto

jas dabar socialistus vadina

kolektorius. Tuo viskas ir 
užsibaigė. Socialistai balso 
negavo.

Na, ar nepuiki klerikalų 
liogika?

inąs. Jeigu butų prakalbos 
surengtos pirmiau, kada

ninku s, kad pasikalbėjus a- 
]>ie “Lietuvių Dieną”. T 
manyta visiems bendrai 
darbuotis, bot su katalikais 
ir

Mūsų idealistas Joneliu- tai, 
visus kitus socialistus griebkimės tuojaus už dar- . 1 v 1 1 • 1 i • i • i • 1-V

komitetui LSS. kuopos veiktų taip e- 
h’ nergyskail 

kiekvienas, “bedievis” i

■y< iwWt*

w

LAYSV®

TOSE GUBERNIJOSE

Galinskas, Ka

tuos per- 
devyniu

gus. Kaszm 1 
lūs drėbs dai 
mėnesiu?

Motuzos faktų.
“Laisvės” Nr. 67 Motuzą 

duoda atsakymą ir “fak
tus”, bet su tais jo faktais 
tiek' galima' rokuotis, kiek 
su pliku peštis. Jis ne tik ne
atsako \į mano pastatytus 
klausimus, bet ir savo pir-

Per' mūsų banką galite pagelbėti savo giminėms bei pažjsta- 
mienis užimtose vietose vokiečiais. Męs turinio

Sutartį su Vokie *ios Ranka
Perline, todėl galime persiųsti pinigu* Į tas vietas ant sumos ū»- 
augŠčiau 800 markių (apie F25 rubliai).

MŪSŲ BANKAS PO NUOLATINE VALDŽIOS PRIEŽIŪRA, 
TODĖL TAVO PINIGAI GVARANTUOTI.

Norėdami gauti daugiau informacijų kreipkitės ypatiškai ar ra
šykite laišką pas

HENRIKAS C. ZARO. Bankierius
Metropolitan Saving Bank Building

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

uvių Dienoj” Karsokas
be leidimo cen- zakevičius ir kiti dar nesė
to ,tas bus are- niai kunigus bei tikinčius 

, |žmonelius pravadžiuodavo

nu dainom . Užklausus man, rinkti, jeigu tik turės I • 7 • J 1 1 • T • T •

Ir kur dabar atsakymas į 
mano klausimą? Juk aš rei
kalavau nurodyti, kuine 
naujai prisidėjusi prie Te
atralinės kuopos išsižadėjo 
Sąjungos, o Motuzą nurodė 
tą, kuris jau 9 metai prie 
jos priklauso. Juk Bubnys, 
būdamas Teatralinės kuopos 
nariu, prisirašė prie LSS. 28 
kuopos ir juomi būdamas 
išstojo iš 28 kuopos.

K. Motuzą per “Naujie
nas” liepia visiems Teatrali
nės kuopos nariams pasibu
čiuoti su širvydiniais todėl, 
kad prie jos priklauso ex- 

j *> ir j ______ ______

mur visi ex-socialistai

Dovanai 6 dainos, dovanai;
Specijališkas našiui ijimas. Grafa-

* fonas lygiai toks pat. kaip už $35.00 
su 6 dainomis ir 1(»OV adatų už $16,- 
95.

L Tas grafafonas gvarantuotas ant 
** 15 metų. Pasinaudok, mokėk $2.50, o

likusiuos užmokėsi prie atsiėmimo, 
mes prisiusime dykai.

RAND PHONOGRAPH CO..
Brooklyn. N. Y.Telephone 4910 Stagg

_______ » K. Jakimavičius’už tai, kad jie nusilenkda- į No. Main Ave. Pradžia 7:30 
nurodė, kad tas pranešimas'vo prieš kunigus. Dabar jie,vai. vakare.
melagingas, nes “Lietuvių'patys mušasi į krutinę, gie-j Kviečiame visas vietos ir 

i leidžiama1 rodami “mea culpa, mea apielinkių draugystes ir 
rinkti aukas ir LŠF. galės cidpa, mea maxima culpa“ i kuopas atsiųsti i šią konfe- 

nuo ’ir podraug traukia savo pa-'renciją po Z ar 3 delegatus, 
sekėjus prie išpažinties. Vy- kurie fu rėš aptarti, kaip pa- 

1 1-----------------------------’ ’J aukasš ;
tie ‘ Lietuvių Dienoj”, t y. 1 d. 

taip vadinami fam- lapkrįčio.
Kadangi laikas trumpas, 

.draugai ir draugės, .

čiavo jo pantaplį ir paprašė 
iš sakyklos pagarsinti visuo
tiną susirirkimą. Kitaip ne
garsino.

29 d. rusėjo buvo visuo
tinas susirinkimas šv. Jur
gio svetainėj. Atėjo kunigė
lis ir atsivedė visus vyčius 
su davatkom Bet vyčių ir 
cTvatkų biro mažas būrelis, 
todėl kunigėlis pasakė: “La
bai gaila, kad taip mažai tiktai raudonkakliais - cici- 
žmonių susirinko. Mitingo likais” (spalio 8 d.. Pittstone 
nebus, bet nes tai]) pasikal-(po bažnyčią). Mainosi laikai; 
besime.” Na ir pradėjo rau-.ir keičiasi laisvamaniai. De- 
doti, kad p«‘S katalikus nėra’vyni mėnesiai atgal, tas pats 
vienybės. Girdi, socialistai, įviso labo mokytojas pana- i

Reikalauk katalogo.
THE G 

390 Grand Str.

su širvydiniais bučiuotis.
’ Pirmiaus K. Motuzą vi

sas dainas, sudainuotas lai- Dienoj” visiems 
ke koncerto, išvadino pieme- - ------ -----— -- -

vienybės. Girdi, socialistai, j viso 
visokie ištvirkėliai tarpe šiais perlais drapstė kuni- 
savęs turi venybę, tik kata 
likai esą išsiblaškę.

Klerikalų jstulpas Baškis 
iš kokio t,eri laikraščio per
skaitė prant 
isdrįs “Lig-u v 
rinkti aukas [be leidimo cen- 

socialistų. Motuzos suprati- tralio komit 
ir štuojamas.

v KORESPONDENCIJOS V

kas vėl perstata kun. Švag- 
ždį. Pastarasis praneša, kad 
šį vakarą jie socialistams 
perdaug garbės suteikę. Čia 
esą tie pirmeiviai, kurie Lie
tuvoj kiaules ganę... Girdi, 
savo laiku Muravjovas ko
rė Lietuvos žmones, o dabar 
socialistai nori pakarti mu
sų* matušę Lietuvą. Sudiev 
musų Muravjovai!” — už-

ba.
Pirmininkas pagarsino 

tūlo kliubo susirinkimą, pa
klausė, ar visi sutinka ‘“Lie
tuviu Dienoj” rinkti aukas 
(pakėlė rankas Japie pora

NEWARK, N. J.
Kasžin ,ar galima kur su- 

, rasti tokių klerikalų, kaip 
pas mus? 3 d. spalių jie pa
rengė masinį mitingą (taip 
jie užvardijo) tuo tikslu, 
kad atkalbinus nuo sąryšio 
draugystes, kurios atsisakė 
šokti pagal tautiškai-kleri 
kališką muziką.

Tą mitingą prakalbomis. 
pradėjo ir jomis užbaigė. 
Prakalbii turinys — keiki
mas socialistų. Kalbėjo A. 
StakneviČia, kun. Švagždis 
ir ex-graborius Liutkaus- 
kas. Pirmas kalbėjo A. Sta
kneviČia. Kadangi pas musų 
klerikalus nuo seniai įsigy
venęs įprotis atsistoti
steičiaus ir pirmiausiai iš
plūsti socialistus, tai ir so
cialistai įprato sėdėdami 
svetainėj atsiliepti, atsaky
dami į visokias nesąmones. 
Bunrantama, neliogiškas pa

sielgimas, bet klerikalai sa
vo pasielgimais prie to pri
verčia.

Kalbėtojas pasako, kad 
socialistams negalima duoti 

ztrečdalį surinkti! aukų, nes 
jų mažai. Tuo tarpu iš pu
blikos pasigirsta balsai: “O1 
Sandorai ar galima duoti9“

Kalbėtojas pasakoja, būk 
socialistai Lietuvoj neturi 
jokios draugystės, kuri šelp
tų nukentėjusius nuo ka
rės ir jiems negalima užsi- 
tikėti. Iš publikos pasigirs
ta:

“O Agronomijos ir Teisių 
Prigelbėjimo Draugystė!”

Pradeda girti centralį ko
mitetą ir sako: “Amerikos 
Raudonasis Kryžius reika
lauja, kad draugystė butų 
kuo nors pasižymėjus.” Pu
blikoj vėl pasigirsta balsai: 
“Makaronais”!

Maršalkos, kurių buvo a- 
pie tuzinas, jieško atsilie
piančių, grūmoja išmetimu 
laukan ir nedavimu balso, 
kuomet prakalbos užsibaigs.

Pirmininkas perstato ant
rą kalbėtoją. Pasigirsta ke
li balsai, ar po prakalbų ga
lima bus gauti balsas. Pir
mininkas prižada duoti. At
sistoja kun. Švagždis, pasa
ko, būk jis svetainėj būda
mas susirgęs, nepatinkąs 
jam šis raugas, todėl ilgai 
ir nekalbėsiąs. Pradeda gud
riai aplenkti faktus ir agi
tuoti visus vienytis.

Beje, pirmasis kalbėtojas 
ir maršalkos reikalavo, kad 
socialistai apleistu svetaine, 
nes jie esą nekviesti. Ant
ras kalbėtojas kviečia ir so
cialistui vienybėm

Trečias kalbėjo Liutkaus- 
kas. Ak tu varge, pasiliejo 
klanai Itšanr, kokiais pen
kiais atvejais iškeikė socia
listus, išvadindamas bešir
džiais , tuščiagalviai s, nusto
jusiais proto, sau žodžiais ir 
tt. Iškeikia socialistus ir ka
da jam pritrūksta keiksmo 
žodžių, tuomet vėl šaukia 
vienytis, paskui vėl keikia, 
ir vėl šaukia prie vienybės. 
Pagaliaus, užklumpa ant A. 
Bulotos, įtardamas jį val
džios agentu. Atlikęs ši dar
bą, vėl pradeda šaukti prie 
vienybės ir keikti socialis
tus.

, Pakol Liutkauskas keikė 
socialistus, komitetas paty- 

‘ re, kiek svetainėj i___
socialistų ir pranešė kun. 
Švagždžiui. Mat, jis pirmu

1 sykiu kalbėdamas nežinojo 
kiek čia yra socialistų, todėl 
buvo labai atsargus išsireiš
kimuose ir politikavo. .

y • Pabaigus Liutkauskui 
EfrMlti Bodalistus, pirminin-

^HENANDOAH, PA.
Prie K. Motuzos polemikos. 4

Pora metui atgal, apsiim- 
damas “Laisvės” nuolatiniu 
korespondentu, gerai žino
jau, tokioj kolionijoj, kur 
randasi apie 12,000 lietuvių 

.ir yra įvairių pakraipų 
draugysčių, negalima bus 
visiems įtikti, prisieis įgyti 
daug priešų ir tt. Vienok 
per visą laiką rašinėjau' ži
neles teisingas, .stengiausi 
paduoti grynus faktus, ne
paisant ar tas kam patiks ar 
nepatiks. Apart to, ne vien 
rašinėjau kas veikia, bet 
h 'tėmijau ką veikia. Toks 
mano bešališkumas dauge
liui nepatinka. Vieni pakam
piais niurnėjo, kiti net pro
testus pradėjo rašinėti, kam, 
girdi, korespondentas rašo 
apie jų darbus. Taip darė 
“Sietyno” šulai Bet faktai 
pasiliko faktais.

Vėliaus didžiausi triukš
mą sukėlė K. Motuzą, to
dėl apie jį plačiau ir pakal
bėsiu. 1

Kada Teatrališka kuopa 
sykiu su LSS. 46 kuopa iš 
Mahanoy City parengė kon
certą, aš parašiau kores
pondenciją, kuri tilpo “Lai
svės” N r. 50 ir pasakiau, 
kad koncertas buvo įvairus, 
dainos pavyko gerai sudai
nuoti ir pažymėjau, kurios 
dainos publikai* geriausiai 
patiko.

“Laisvės” Nr. 56 K Motu
zą ne tik visą koncertą, 
bet ir mano korespondenci
ją apverčia viršun kojomis, 
sakydamas, būk programa^ 
buvęs neįvairus, dainas dai
navę tas, kuriąs Lietuvos 
piemenįs dainuoja, tokios 
dainos tinką parapijo- 
nams dainuoti, nes jos pro
tą migdą ir tt. Mano kores
pondencija tinkanti “Darbi- 
lenkui”, o ne socialistų laik- 
i aščiui ir tt.

Perskaitęs tą “kritika”, v V 4. 7
maniau tylėti, nes išanksto 
žinojau, kad su tokiais žmo
nėmis, kaip Motuzą, negali
ma bus susikalbėti. Bet vė
liaus sužinojau, jog Maha- 
noyaus draugai socialistai, 
dalyvavusieji tame koncer
te ir vietinės, vos pradėju
sios darbuotis merginos, la
bai ta- “kritika” įsižeidė, tū
li net “Laisvę” pradėjo 
smerkti, priverstas buvau 

randasi1 atsakyti ir pareikalauti nuo

muosius sakinius kitaip iš- 'tie, kurie su jais vienoj I, LŠF. vietos komiteto se- beždžionėmis ir tamsuoliais Hali svetainėj, po No. 
kraipo, norėdamas juos pa- draugystėj priklauso , turi,Pretorius K. Jakimavičius už tai, kad jie nusilenkda- 
daryti “faktais”. Jis gerai 
suprato, kad su savo “fak
tais” įklimpo, todėl ir stebi
si, kampas statau $10 prieš 
jo $5. Pasijutęs prispaus
tas prie tvoros, paliepia 
man paaukuoti $10 ir atsi
sako toliaus polemizuoti.

Suprantama, su K. Motu
zą toliaus polemizuoti nei 
negalima. Todėl lai “Lais
vės” redakcija peržiūri mu
dviejų polemiką (NN. 50, 
56, 60 ir 67) ir išneša savo 
nuosprendį, ar Motuzą tei
singai atsakė į pirmuosius 
savo žodžius ir mano reika
lavimą, už kurį skyriau $10. 
Jei teisingai, tuomet paau
kuosiu $10 R. ir K. Š. komi
tetui, bet jei ne, tai K. Mo
tuzą turi paaukuoti $5. Juk 
dalyką reikia užbaigti. Au
ka taipgi turi būti pasiųsta 
per “Laisvės” redakciją.

Kad geriau būtų supran
tama, paduodu sutrauką sa
vo ir Motuzos išsireiškimu.

“Laisvės” N r. 56 K. Mo
tuzą sako:

“Pagaliaus reikia primin-

rią atstovauja ex-socialistai. 
Kaip tik ta kuopa spėjo įei
ti į kambarius (Tuo tarpu 
minimos kuopos pirmininku 
buvo K. Bubnys, — Kores
pondentas), tai tūli kuopos

išsižadėdami Sąjungos... Ex- 
socialistams to ir reikėjo.”

Išeina taip: kurie sociali
stai prisirašė prie Teatrali
nės kuopos tu o jaus išsižadė
jo Sąjungos,

vGerai žinodamas, kad 
naujai prisirašiusiųjų socia
listų prie Teat r. kuopos nei 
vienas neišsižadėjo Sąjun
gos, “Laisvės” N 60 pasa
kiau:

“Jeigu KMotuza fak
tais prirody^ kad per tą 
laiką, kuomet Teatraline 
kuopa pradėjo su socialistų 
kuopa vienuose kambariuo
se mitingus laikyti, nors 
vienas, naujai prisidėdamas 
prie T. kuopos, socialistas 
išsižadėjo Sąjungos, tuomet 
aš paaukausiu R. ir K. š. 
komitetui $10, bet jeigu ne

kokių dairtų Lietuvos pieme
nis nedainuoja, Motuzą sa - 
ko, būk ten buvę klerikališ- 
kos damos.

Na, ar galima su tuo su
tikti?

Koncerte buvo sudainuo
ta 22 dainos net 9 kompozi
torių. O kad prie kelių dai
nų buvo Šimkaus pritaiky
ta muzika, nejaugi tos 
nos Teatralinei kuopai 
socialistams “trepnos” ?

vietos valdžios leidimą. ... ,-------........... . .
Kunigui tas paaiškinimas1 ručiai! jūsų veidmanystę sekmingiąu rinkti 

nepatiko, ir jis, .pašokęs,’pradeda suprasti net f’ 
pradėjo šaukti, kad Jakima-[patys, 
vičius nutiltu, nes čia niitin-'šuoliai v 7 
go nesą,

Tai matot, kaip musų kle- r.as 1
rikalai elgiasi. Jie neduoda(kritikuodavo už darbavima- bo be jokių atidėliojimų ry- 
net žodį pratarti toms ypa-'si pašalpinėm organizaci-’ tojui.
toms, kurios joms nepatin-! jom, pavyzdžiui, SLA., ir, I 
ka. Su klerikalais ir tauti- ;bc juokų, pabrieždavo, kad 
ninkais vienybės negali būti darbininkai negalės 
ir vietos pažangiosios drau-

sugy
venti visa laika su esančio
mis draugijomis, o rei- 

% “L” Korespondentas, kės vėliau ar ankščiau su
tverti savąją pašalpinę 
draugiją panašią į žydų 
“Workingmens Circle”. Te- 
čia us, kada krizis čia iškilo, 
tas musų “socialistas” pir
mutinis apsiėmė klerikališ- 

! kai-tautiškam

aš rašęs, kad socialistai pri
valo dainuoti tik revoliuci- 
jnies dainas 
“Laisvės” N. 60, ar aš taip 
sakiau. Paskui klausęs, kur 
galima revoliucijinių dai
lių gauti. _____  __ ____
“Trimitą”. Gerai. Trimite - . ,
viso labo 17 dainelių, o mai- vos’ bepartyviškai, surinko jbernaut, net sekretorium ir 
šytam chorui yra tik 3. Ir virš tukstanties dolerių jr|štai, 
kai]) tuomet iš Trimito gali- pasiuntė. į Lietuvą, nepalie-tper pačtą. gavo ,net po pen- kuopos nariams, b ne kuo- 
ma koncertą surengti? <sdamas jokių fondų. Bet į kis pakvietimus į klerika- pai, tai ateityje mažu ir tie

Apie Teatralinės kuopos (pastaruoju laiku į tą fondą škas prakalbas. Mat, kle- 
choro dalyvavimą 11.1. .... 'f --------~
Rajono išvažiavime, Motuzą p1 kunigų klapčiukai i^j)a- | 
sako: ixc; JLuaiaaujuvo ixuu- ---- --- ------- v i
POS nuopelnai, bet LSS. ziojtik spejo^paveržti^ tuojaus ir sybės bučių.”

♦
Mirė laisvamanis

LSS. V‘Pradėjo veržtis visokie Yčų ikonas liepė tik “bedieviams” i 
______ _____ ............. .... _..................................... ■ siuntinėti, nes, anot jo/“ki-
sako: “Ne Teatralinės kuo-!ve1’^ savo globa. Kaip ji pateks be *t rūbeli o į tam

perkrikštijo, duodami var
iu puftči- (’li: “Amerikos Lietuvių 
LSS. 46Ken^?‘a^s Komitetas.” Da

bar tas komitetas rinks au
kas ir siųs jas Centraliui |rūmo. Amžiną jam atilsį,— [ 
Komitetui. . . . -bet, neužgaunant mirusio [U™ f;’r‘<

Tautininkai ir klerikalai jausmų, kam gi kunigas ji 
šaukia, būk. socialistai vie- palaidojo ant “šventintų” 

kapinių, kuomet čia randa- s.s-'-sl 
si laisvos? Musu klebonas už - 
mirusio giminių pinigus su-* 
tiko sulaužyt net savo 
“svarbu” ediktą:^ “Nebus 
bedieviams vietos.” Lavonas 
juk prieš tai negali prote
stuoti!.

kuopos draugų.”
Visiškai nesuprantu pasa

kymo! Išeitų tai]): “1___ ...
kuopos draugai privertė 
Teatr. kuopos chorą daly
vauti Rajono išvažiavime.”

Pirmą sykį girdžiu tokią 
kritika!

Korespondentas.
Nuo red. —Vardan be

šališkumo redakcija davė 
v ietos abiem pusėm išreik - 
šti savo nuomones. Kuri 
pusė kalta ir kuri teisi, re
dakcija negali nuspręsti, to- suseipimui nu-
b būdama nuo Shenandoah, kentėjusių nuo karės. Kalbė

jo p. A. Mortus ir vietos 
‘kunigas Mickevičius. Mar
ti! s pasakojo apie Lietuvos 
vargus, kaip jis pabėgėlius 
vedžiojo ir tt. Ant galo pri
dūrė, kad Amerikos 

•viai esą nedraugiški, f 
i atsineša prie tėvynės reika-

sybę ardo, bet dabar patys 
vienybę suardė.

* *
*

L d. spaliu buvo prakal- 
i bos vietos ALCK., kad pa- 
I rinkus aukų sušelpi m ui nu- 

b būdama nuo Shenandoah, kentėjusių jiuo karės. Kalbė- 
Geriausia tą dalyką paves
ti trečiu jų teismui, kuris 
ant vietos viską atliks.

Ar nori but gražus?
.L igų taip, .tai nusipirkite Mosties, 

kurių išdirba Menthoiatum Co., ir 
i daktarai ir aptiekeriai pripažįs

ta geriausia.
Ištepant morte veidą prieš einant 

gult per kelis vai.arus padaro veidą 
: kaiščiu. Mastis išima viso

kius spuogus ir dėmes-plėtmus. Kai-
I na dėžutės

Box 3G,

“Laisvės” N 67 Motuzą 
ko:
. “Teatralinė kuopa jei 
socialistu svetainę 1 d. spa
liu 1915 m., o LSS. 28 kuo- 
pos narys K. Bubnys at
sisakė iš kuopos lapkričio 
mėn.”

Tai tau ir faktas! Čia 
eina klausimas ne apie pa
prastą iš kuopos atsisaky
mą, bet apie naujai prisira
šiusius prie Teatralinės kuo
pos socialistus tame laike, 
kada T. kuopa įėjo į sociali
stų ■ kambarius. Juk per tą 
laiką net 7 socialistai prisi
rašė. Bubnį negalima pris- 
kaityti prie naujai prisira
šiusių, nes-jis prigulėjo prie 
Teatr. kuopos nuo pat jos 
susitvėrimo, t. y., apie 9 me
tai. Apart to, buvo Teatrali
nės kuopos pirmininku ir

GRAND RAPIDS, MICH.
22 d. rugsėjo vietos LŠF.; 

skyrius buvo sušaukęs visų!
’L'TIVkT™'’!iil 'nesą Vienybės ‘k ’tt Til- 

rephsakė kas tą yienynę ar- 
Buvo. j(). j$eje, pUse pjpu prasita

rė, būk pribuvus jam Ame- 
. . . irikon, “Naujienos” neman-

tautminkais nesusitaiky-. c]ag.ja] jį pasveikinusios.
.. Pažangesnių draugysčių Mickevičius kalbėjK. nuo- 

mrminmkai patarė tą dieną; sekliaų nurodinėdamas^ kas 
visiems bendrai darbuotis ir i ^įrengė dabartines karefcrir 
surinktas aukas patiems pa- pas ne§a žmonijai vargus, 
siųsti į Lietuvą. Katalikai ir j Aukų surinkta 53 doleriai 
tautininkai pareikalavo vi- . su centais. Palyginus su pu- 
sas aukas siųsti ten, kur, plikos skaitlium, tai matosi 
WilkeS Belli e įslinktas ifnVi-n/Aa lAimli-
Centralis komitetas nurd- 
do. Taip ir nubalsuota. Iš
rinktas -komitetas., į kurį į- c|ar įas fondas nešiojo gim-

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

Pirmininkas 1). Petrauskas, 
1600 Oregon avė. , 

Vice pirm. T. Rimkus, 
1062 Ansel Rd. i

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

Pin. rast. Antanas Banelis, 
1447 E. 25 th St r, 

Ižd. T. Njeura,
2202 Hamilton avė.

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

Dainų repeticijos atsifmna kiek- 
1 viena sereda nuo 7:30 vikaro • ant 
! Schwab svetainės. 6131 St. Clair avė. 
mėnesiniai susirinkimai atsibūna kas 
3-čia pėtnyčia kiekvieno mėnesio nu® . 
7:30 vai. vakare ant Schwab svetai
nės 6131 St. Clair avė.

Knygynas randasi Neuros krau- 
jtuvėn.2047 Hamilton avė., knygos iŠ- 

nuo 7:30.
Knygiai, Kranas Tumosas 

3570 E. 72nd Str. 
.Jos Menčinskas, 

7214 Hacker avė.
Nutarimų rast. H. P. Pratkionis, 
1527 E. 23rd st. Cleveland, Ohio.'

* 
*

Musų progresyviai, ap
gauti tautininkų ir klerika 

!lų rengia “Lietuvių Dieną’ 
atskirai, bet tik su prakal- 

šaltai i pomjs> Aukas rinks Lietu- 
,z'1Vo' vos Šelpimo I?d?idui. Bus 

pranešta kuria diena tas i “ i t uven.^im < iianinion avė.. Kiiysvs U5-įvyks. Draugas.; <i uodamo* kiekvieną panedėlio vakarą.

tinį vardą, tuomet ir aukų 
butų surinkta nepalygina
mai daugiau.

Kad perkrikštas nusmuks 
r uo koto, tai aiškus dalykas, 
tik nežinia, ar ir tuomet so
cialistai bus kalti ?

Mažoji Varguole.

SCRANTON, PA.
..Svarbus pranešimas.

i
Vietos LŠF. komitetas 

ant 26 d. spalių šaukia kon-1 
ferenciją pasikalbėti apie 

j “Lietuvių Dienos” reikalus. 
Konferencija įvyks Lincoln

KIEKVIENAS GALI BŪTĮ 
FQTOGRAFLSTU.

Kątik išėjo i§ spau
dos pirma lietuvių kal
boj’k:.yga, iš kuriog 
kiekvienas gali lengvai 
išmokti fotografystės 
amato. Prisiųskite $1, 
o gausite šitą knygą.
Siuntimą apmokama, 

adresuokite:
NORTH END PHOTO CO. 

376 Selkirk Avenue 
Winnipeg, Man., Canada,
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SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALU.
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JUOKŲ
KĄSNELIAI

TELEGRAMOS.
(Svirplių5 Agentu ros)

bet nuraminimui savo šir
džių, atsiklaupkit prieš tau
tiška banka ir sukalbėkite 
po penkerius poterius už 
doleriu dūšeles. Nors dole- 

- iriai pastipo, bet jų dušelės 
3 kenčia vargą tautiškuose ki-

Newark, N. J. — Ar ži 
nai, bratku, Orakule, mes 
Kymo tautiečiai ir Kriste- 
leison armija, sumanėm ■ 
d. spalių gerokai cicilikus seniuose, 
išskalbti ir paskui marma- ' -------- -------
liene pašerti už tai, kad Worcester, Mass. —Bran- 
išrunino iš musų makaroni- gus Orakule, kogreičiausia 
nes konvencijos. Tam tiks-.pribūk i musų miestą 
lui parsitraukėm special iapgink mus, vienius tautie- 
importuotą skalbėją-šerėją. [čius ir katalikus, nuo- ben- 
(Ar tą, kuris Lietuvoj dvar-jkartų ir arkliav. 
ponių kiaules skalbia ir še-i lai. T'ie prakeikti 
ria? — Orakulas.) Pi 
išlindo nabašninku bu 
ir pradėjo niarmalienę 
ti. O antras, - iš Peter 
dūšių vačmonas (gyvų 
mirusių? — Orakulas), pa h);,s 
garsino cicilikų kailių skal-i Kada mūsų kunigėlis nu- 
bėją ir visus užkvietė į ėjo i miesto valdybą atsine- 
senuosius fortus. Nueinam i ši ; “Lietuviu Dienos”, tai 
paskirtą vietą, o gi žiūrim 
jau viskės agentas užsiriog

laisvamanis 
rklius vogė, o čia,

jum pasakė: lno more , — 
Į jau, t’Ti’Hi cicilikai ją išsine- 

plenuojanie,
pleinina kokiam tikslui šis ' 
susirinkimas esąs 7 sušauk ! 
tas. Paskui pasakė, kad jis’ 
turįs čielą trejetą spikeriu.

Nagi žiūrim, išeina Indi-( 
kas ir praneša, kad 
atvykę cicilikų prausti 
šventais manais pašert. Bei ' revolverių ii 

‘cicilikai ėmė fone< daryti iš

in Į Pakol dar cicilikai “Lie- 
ir,tuviu Dienos” neišmaine ant

šių vačmonas ir pradeda ci- 
cilikus teplioti. Pirmiausiai 
nudažė juodai, bet pamate, 
kad perdaug

komvbėn.

ti melsvai. Atlikęs savo dar- savo
bą, užklausė cicilikus, ar 
jie dabar sutiks sykiu su
miš makaronų ko lėk tuo t. 
Cicilikai sušunka: “Mes ro
di, bet sukolektavę imsime

* trečdali makaronu!”
Mes visi surikome:

šeri! negausite nei 
makaronėlio, nes visus įla
šinsime tėvo Konstantino 
krautuvėn.

Paskui išeina ir trečias 
spikeris — rBooklyno liežu- 
vninkų komercijonierius. Jis|

nuodėmės ir
'Kunigėlis tuomi neužsiga-

— Dar vieną grieką turiu,

A

“ Ne
vieno

— Vaje mano vaikeli! Ži
nok, kad už paslėpimą nors 

’mažiausio grieko, dievas ga
li amžinai nubausti. Nesige-

Reikėjo nesiduoti.

pa nevalia tą padare.
— Kodėl tu nešaukei, ka-

marmalienę ir tampyti har
moniją. Atlikęs ir užpaten
tavęs tą darbą, išsitempė,'čiavo. 
dūrė pirštu į savo kaktą ir — 
tarė:

“Žiūrėkite Į šią puodynę! 
Pirmiau ji buvo tuščia ir aš
priklausiau prie cicilikų, bct'u.a jis ant tavęs užpuolė? 
dabar mano puodynė pilna 
tautiško stofo ir aš galiu ir 
jo cicilistams marmalienę i maniau, kad jis šaukia, to- 
virti, nuo kurios cicilikai tik bei ir susilaikiau.
čiaudėsia.” --------------v

Chicago, II. — Šviesiausia 
Orakule! Mūsų miestą vieš
pats dievas pakorojo, už- 
leisdams mara ant tautišku 
banku. Mes, vierni tautie
čiai ir katalikai, per kelis 
metus nešėme į tautiškai- 
katalikiškus bankus savo 
dolerius ir dėjome, tikėda - 
miesi, kad jie augs ir atneš 
vaisius.

Kunigėlis pasiėmė ištiki
ma parapijona ir išėjo pasi-

Temykite LIETUVIAI!
PAGAL NAUJA BUDA GREIT.GALIU SUJIEŠKOT JUS GIMI
NES, VIETOSE, UŽIMTOSE VOKIEČIAIS, ARBA RUSIJOJE.

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

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

pinigus ir laiškus per mano Banką.
Kas norite atsiimt savo gimines į Ameriką, kreipkitės prie’mane. 
Taipogi parduodu LAIVAKORTES - ŠIFKORTES ant visų linijų 
ir geriausių laivų.
Kas nori pasidėt savo pinigus j Banką, tai aš moku 4 nuošimtį 

ir galite gaut savo pinigus algai ant kožno pareikalavimo.
Mano bankos yra gvarantuotos, per New Yorko steitą, užtat jūs 
pinigai užtikrinti.
Parduodu formas, lotus ir namus. Padarau ir užtvirtinu visokius 

dokumentns-raštus ir išjie.škah dalis.
Padarau apdraudimus (Insurance) gyvasties, nuo ugnies, ir tt.

VISOKIOS RODOS-PATARIMAI DOVANAI.
Kreipkitės šiuo adresu:

BANKER JOHN KOVACS
-- ry , . Filia: 155 CLINTON AVE..3C Grand Street, maspeth, l. i. n.
NEW YORK, Borosgh Brooklyn.

APDRAUDA
/(INSURANCE

Biznių visokios rūšies pardavi
mas ir pirkimas.

PATA R N A VIM A S VISOSE 
KALBOSE.

Kreipkitės prie
>

R. GAYSON & CO
BALTRŪNAS, Menadžeris.
BANK ST., Room 7
WATERBURY, CONN.

DIDELA PROUADEL VYRU NUSILPNEJISIU
VANT, LYTIŠKU ORGANU
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Geresnis

Juos
Isgarsino

Galima Nusipirkti

geriausių cigaretų
už 5 centus-ZIRA

Švelniausi cigaretai.

: -i
• J
Vi 

».Ki

galima Ims 
y pa i 11 'i-nis. 
jus apii- lai. 
ris. išsimisn 
kursą tu rv.

jums DYKAI

les aiba sid.ihl 
persiuntimą. M 
ant to. k.ni tai 
komlei išk is km

unitus mivo nntriisi) ir 
kiu 50<- kr.isns ženkl<-- 
<!<•! apninki-ii m.i lii-štl 
nekito atkreipti ntyilą

nai IsHiR.vdyųnii. I a progri yra vien 
svarbiu ant trumpo Rrišvkitc mums
nt'.i t iili-liok it--, tnip-gj prani-škiti- kokiam 
laikrašti skaltite ta apgnrslnima ir mes 
Ij-jsiunsme .linus tuoiaiis tas gyduoles.

NOVO COMPANY,
Dept. 37, Box 4000, Philadelphia, Pa.

FA RMOS.
Vienintelis pardavėjas že- 

niės ir ūkiu, kuris rūpinasi 
savo tautiečiu gerove ir pi- 
g:au galima pirkti, negu 
nuo ko kito. Duodu
visokias rodąs, patarimus 
ir prisiunčin didelį katalogą 
fermų dykai.

M. WALENČIUS
’ -K,

Scottville,

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

sezonui. Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiekų, galim* 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi šito
kių vaistų: 1) MIXTURAS, labai geras nuo kosulio vaikams ir dide
liems, bonka 25c. ORRAPH’AS, Linimentas dėl reumatizmo. Bon- 
ka 25 ir 50c. 3) Tikra lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir 50c. 
ŽUVIES TAUKAI, reikalingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 5) ĮVAI
RUS VAISTAI DEL ATAUGINIMO PLAUKŲ ir TONIC’AS. 6) 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonos, 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 laišku*, 
galima siųsti pinigais arba stampomia.

I. SHAPIRO, Lietuviškas Aptiekoriu®
ši3 So. 2nd Street kampas Union Avė

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

SUčeDYK pinigus 
IR SKAUSMĄ.

BJ».ur!>»iaalK.% itBUimaii dantx 
flustabdoinait antsyk. IŠTRAU
KIMAS dantį** Atliekamai, n# 
mažiausio nntusmo. Artistiš
kas “brldga” Ir “plate” dnrbz» 
atliekamus mano moderniAkf.- 
mo oflna už prieinamą kainą

DR. J. LIEBERMAN
DEN TESTAS

jOS—DO So. 2nd Si..

Telephone Stagg 3020.' 
ulbame Lietuviukai, L«r 

Rusiškai.
.V

TEISINGIAUSIA ir GERIAUSIA
( LIETUVIAKA

A P TI E K A
| c Sutaisau receptus su i 
j atyda, nežiūrint, ar tie 
i t Lietuvos ar Amerikos 
i Tai vienatinė lietuviška 
j ? Bostone ir Massachusetts 
H Gyduolių galit gaut, kokios tik pa- 

( nauly yra vartojamos. Galit rei- 
: ’’ mlaut per laiškus, o aš prisiųsiu 
i ( m r

didžiausia 
receptai 
daktarų.
aptieki

i valstijoj.

! >

226
/

vi i

oxpresą.
K. ŠIDLAUSKAS,

Aptiekoriua ir Savininkas 
Broadway,

SOUTH B()>
Tol. So. Boston

kam p. C Street

2101-1 ir 21013.

NEWARKO

Aiuomi pranešam visoms draugi 
joms ir visai Lietuvių visuomenei 
kad BROOKLYNO LIETI VII.' M! • 
/ĮRANTŲ UNIJA flutaii’o kuo g ra 
Lausj boną ir orkestrų už privirta- 
įmausią kainų dėl teatrų, koncertų 
laitų, piknikų, veselijų ir dėl širdy 
pasilinksminimų. Taigi visok lietu
sių draugijos ir šaip visi rengėja- 
įvairių pasilinksminimų, kuriems tik 
reikalingi muzikantai, visuomet ros- 
'ončkite kreiptis j L. M. Unijos ofisą 
po N.o 73Grnnd St., Brooklyn, N. Y 

Męs tikimės, kad draugystės, reng 
I damos įvairius pasilinksminimas 
samdys U U. Muzikantus, todėl at- 
kieipiame atydą, kad nuo muzikantą 
reikalautume! L. M. Unijos kortą 
kurias įsteigė L. M. U. kiekvienai 
aavo pilnam nariui. Kurie muzikam 
la< neturi viršmintos kortos—tia mu- j 
dkantai ne unijistai. Viršininėt«» 
kortos yra išdudamos kas trįs mėno 
.-ta! naujos, todėl samdytojai malon#- 
Jte pažiūrėti, kad kortos, būtų ted- 
dingos. Męs tą padarėm Lodei, kad 
pradėjo ,atsirasti tokių muzikantų 
kurie nepriklauso prie Liet. Muzikan
tų Unijos, het pasivadina unijistsii į 
it grajina po vardu L. M. U. 

Liet. Muzikantų Unijos praktikei 
He< repeticijos būna kiekvieną jsr* 
uos vaknra po N73 Grand | mokesčių/
Brooklyn. N.

i!
1 e. i {i 

Michigan. | į
IA
i iai»f H
§

l

I

J

Pabaigusi Iniperatrici Mari] A* 
knserkų mokyklą Peterbarge Ir 
Diplioinuofa New Jersey valsti
joj. Turi puikias pasekmes 
ur^ktikoje prie gimdymu, taip
gi jerai apsipsžinna vm •irnpto- 
;nais visų moteęiikij ligų ir rei
kalui esant, galite gauti patar
navimą.

. O. STROLIENe 
Jauniškaiti

SIS Walnut St.,NEWAR, N.J.
■r ( f S052Telefonai U)8fi Market

HW»MI

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTIN*
JOSEPH-LIPM^ N. M'. I).

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

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

Ncdčliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs išti

riam*' ir pasakome vi as ligas ir pa- 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusiems li
goniams parūpiname vietą, kol gydo 
si/ Reikalui esant, kreiĮ)kitės, 
apžiūrėsime ir duosime prietelišką ro 
dą. I’atarnavimas visai pigus. Neuž 
mirškit^ ma.no antrašo.

DR. J LIBMAN
314 N. 501 h St.. NEW YORK, N. Y 

Kalbame lietuviškai.
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Sąmoninga gaspadine 
visada turi savo namuose buteliuku 

D-ro Rlchter’io

PAIN-EXPELLER
Neabejojantis budas įtrinimui nu« 
skaudėjimo Reumatizmo, persišal 

diinoj išsinarinimo ir tt.
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ”
15c ir 60c. buteliukas vixoce aptiekose „rbt 

stačiai nuo
I-. AD. RICHTER & CO. 

34-bO Washington Street. New York N. V

— Užeisime i saliuna ir 
išgersime po stiklą alaus.

— Vraje, kunigėlis kas ne- 
dėldienis šauki neiti i sa-

I 1 r
liūną, o dabar sakai “eisime 
ir išgersime po stiklą”.

— Atsimink, kad saliunai 
vaisius. Bet dabar gavo- ne dėl kiaulių pastatyti, — 
me žinią, kad visi doleriai |atkirto kunigėlis.
pastipo ir tapo išmesti į 
gurbą.

Na, ar tai ne dievo baus
mė? Tai vis prakeikti cicili
kai ,tą padarė, — jie užrūs- 
tino^di^vulelį ir tas užsiun
ta ant tautiškų bankų marą. 
Dabar mes vaikščiojame ap
linkui bankus, lie jame aša
ras ir keikiame cicilikus.

Nukentėjęs.
Nuo Orkauto. — Nede- 

ir nekeikite cicilikų,

Sumelavo.
Mergaitė klausia motiną:

— Mama, kodėl šiandien 
mums pieno neatvežė?

— Matai, dukrele, farme- 
riai sustreikavo ir dabar 
pieno nėra.

— Pereitą sykį mama sa
kei, jog karvės pieną duo
da, o dabar vėl sakai, kad 
fermeriai.

r . v.

£

Draugystėms, Kuopoms ir kliubauial 
Išdirbu visokias

KUKARDAS, “BADGES”, GUZIKtJS 
IR ŽENKLELIUS

Visokioms piknikams, šermenims ir 
Darau visokius Medalius ir vi- 

: atspaudas draugystėms.
kiekvieno pareikalavimo pei
sam peliuH.

A. STROPAS.
Novelty Manufacturer

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

t. t.
sokias

Ant 
siunčiu

Mokslo Nereikia Jieškoti
Sielio, kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglų kalbų, aritmetikų
Rietuvių kalbos gramatikų savo namuose liuosame laike. Visi išmokstu

Nurodymai ir knyga DYKAI. įdėk stempų. Adresas t

Ustsvia Koraspoodescijse Mokykis, 1327 N.lobeySt,Cbica»

Fa rm os 
GERIAUSIOS FARMOS. 
Pirkite pas mus farm-s didžiau

sioje Lietuvių Farmerių Kolioaijoj* 
Amerikoj. Ta kolionija y a mūsų už
dėta 1905 metais, ir jau apgyvendino
me su 360 lietuviais fanneriais. Męc 
esam seniausi ir didžiausi farmų par
davėjai lietuviai Amerikoje. Mę*

■ parduodame teisingiausiu būdu, išduo-
• dam pirkėjams warantuotus popierių*,
• Deeds ir čystus Abstraktus be jokių.

Męs turime šimtu* 
] visokio didumo farmų parduoti: iž- 
v dirbtų, su užsėtais javais, su sodai* 
/’ir budinkais. Žemė derlingiausiai 

lygi, su juodžemiu ir moliu, ir moli® 
su gera smielžeme. Geriausia ž«mC 
dėl visokių javų, daržovių, sodų, plo
vų ir dėl ganyklų. Turime daug že
mės neišdirbtos, geros,kuri parduoda
ma visokio didumo plotais, pigiai, p* 
$6.00 akeris ir brangiau, ant lengvų, 
išmokėjimų. Kiekvienas gali tokio* 
žemės pasiimti, ir dirbdamas miešta* 
išmokėti, į \’damas tokiu būdu go
riausią farmą. Pasiskubinkite nusi
pirkti žemės nes ji greit eina bran- 
gyn. Atvažiuoki mus, męs už
tikriname 
gal savo 
dėkingi, 
bininkus 
gražiau 
pilna apli .k vaikams mokyklų, baž
nyčių, geležinkelių ir gerų žvyruotu 
kelių, n, nkė pirklybinio miesto 
Scottville’ės ir pačtavo miesto Lu
dington, Mich. Nusipirkite mūsų ko- 
lionijose f mas, ir jums tai pa
tiks ant mūsų f rmų, kad apie mies
tą nei paini šlyti nenorėsite.
site ant farmos 
gyvenimą; trumpu 
išsimokės visokias 
site į kelis metus 
riais. Rašykite tuoj, gausite Lietu
vių Kolionijos mapą ir farmų kata
logą dovanai. Tik įdėkite už 4*.

Tikras adresas:

A KIEDIS & CO
REAL ESTATE 

Peoples State Bank Building 
SCOTTVILLE. MICHIGAN.

Atvažiuoki
jus, kad surasit farmų pa- 

norą, ir užAą būsite mum* 
K vie me visus miestų dar-
ir bl nierius apsigyventi 

*ir s v i k am e krašt kur yra

Turi- 
u užtikrintą g*rų, 
laiku farms pati 

skolas, ir jūs llk- 
turtingais farm*-

DRJ.A. LEVITT
SURGEON DENTISTAS

dantų BuatabdaH 
Ištraukiu be jokio

Paklauskite, kaa

Skausmą 
antsyk. 
skausmo, 

mane dantis taisė.

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

W.
Pa.
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; Menkevičia, T. K.

J Savukaitis, pirm 2

Volungevičių 8

O

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa 7

T. K.

Nusipirk gerus ir tvirtus čeverykus

kom. 10.
J. MARTII VITEŠoris, T. K. kom.

LSS. IV Rajono sekrt.

pirm.

ižd. 6.

kam
K.T. Cicero, IK•o

kom
gis, T.'K. kom.

N- Y. janies svetainėj, 23-čia Avė. ir LakaStonis, T. K. kom. gatvė, apie 1 vai. po pietų.

N.

N.

DENTISTASK.

K.

K.

kom. 1.

■—se
ni.skausmą

111.

J Mažuolis, T.

SL
3®

S ta.
Pa.

st.
pa-

J Česnas,

. ong B

J Jankus, T. K.

ČIA GALIMA UŽSIRAŠYTI

Gvarantuotas ant 20 metų 
Uždėjimas kepuraites 22 k. ... |5.tli 

Užplombavimaa 50c ir sugilčiau.
Išvalymas ....................................... ISc.
Užplombavimas auksu...............21.01

Skaudant! dantį dusk litrą akt i ry
to o vakaro apžiūrėt.

SANITARY DENTAL PARLOB

Gaukite • ScVoros Preparatus nuo savo aptiokoriaus. Negalin 
aisnkyk tiesiai nuo mus. Neimk kitokių vaisių bei užvaduotojų!

Ambrozaitis,

DRAUGIJA ŠONŲ IR DUKTBBQ, 
MELROSE PARK, ILL. 

Pirmininkas K. Jankauskas,
P. O. Box 749, Melroso Park, IU 

Pagelbininkas D. Rimša,
P. O. Box 849, Melroso Park, IH, 

Protokolų raštin. Alek. Morkas,

Fin. raštin. W. Strumillo,
1814 8o. 50tb A ve., 

Iždininkas F. Lapliski,
P. O. Box į 101,

1-moi gatvių. 
BROOKLYN, N. T. 

Kalbame lietoviikai.

(Trejanka)— tai ištikimiausias lietuvių drau-
1. kad

per kovą 
l.-i is\'< • *

(SeveroH Gotliardiškas Alie jus) yra ir buvo toks 
šeimyniškas' linimentas per pastaruosius 35 
metus ir jo vertė neapibranginta norint ap
turėti palengvinimą nuo

K. Metisas

Stelmokas, T. K.

Mąa užlaikoma kuogeriauaiua vaistus. Su didele atyda iiplldem 
receptai kaip Amerikos, taip Ir Europos daktarų. Patarimai *str 
laižkus Šateikiam dykai.

Savininkas ir Provisoriau
F. A. JOZAPAITIS

1691 80. HALSTED STREET, . CHICAGO, ILL.
Gyvenimo Telephone Drover 7781.

K Kalelė T.

3’3 2S’ CT© S

LAISVĖS SŪNŲ DRAUGYSTĖ, 
MAHANOY CITY, PA.

Valdybos adresai:
Pirmininkas W. Žemaitis

312 E. Centre

Skaitykite šj laiškų: “Soveros Oolhardiškua Aliejus pasirodė labai veiklus. 
Mano moteris turėjo diegiančius skausmus kojose, bet pradėjus vartoti 
Severos Got kardiškų Aliejų skau/nnas pradėjo mažintis ir kol suvarto
jome pusę bonkos. tie skausmai visiškai išnyko.1'

•John Mikulustik, R. F. 1). 1, Box 96, Iron Mountain. Mich.

' M
N M c W

St.
Pirmininko pagelbininkas P. Iseda, 

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

St.

“Trejos Devynerios”
gas gydytojas įvairiose negalėse bei ligose. Tačiaus^ 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

rėsite.

)CM

MV

AMALGAMATED CLOTHING 
WORKERS of A. PRASERIŲ 
58 SKYRIAUS KOMITETASi

Pirmininkaa A. Mačaitis,
109 Grand St., Brooklyn, N. W» 

Protokolų raštin. J A. Bekampis*
183 Roehlng 8L, Brooklyn, N.

Finansų raitininkas VI. Jiečioa,
67 Start St., Brooklyn, N. W 

IMtnlakaa Kaalmiaraa ftlmlraa*
MB tortwr Ml* BwaMpa*

LIETUVIŲ BROLIŲ DRAUGIJOS 
• VALDYBOS ADRESAI.

RACINE, W1S.

Draugai ir draugės, kurie dar ne
turite organo ir nepridavėt savo ant
rašų, malonėkit tuojaus prisiųsti. 
Męs išsiuntinėjome laiškus ir j kitus 
musų draugus, o atsakymo dar ne
gavome. Taigi meldžiu tuojaus duo
ti atsakymą.

Pirmininkas J Vasilaitis, 
1021 La Sall St., 

Vice pirmininkas P. Sadula, 
824 Jackson St., 

Nutarimų sekrt. G. K. Budria, 
1915 Ja" Eye See Ave.

Turtų sekretorius J. žemaitis, 
1133 N. Wisconsin St., 

Iždininkas N. Vaitiekūnas, 
931 Walnut St.,

LBD. laiko savo susirinkimus __
trečią nedSldienį kiekvieno mėnesio, 
Winter Hall* 412 6th St., Rad- 
no, Wia.

P. O. Box 176, Ansonia, Cmmw 
Finansų raštininkas P. Rageiils,

Ifll N. Main St.. Ansonia, OoMk
Iždininkas J. Valaitis,

11 Oak St., Ansonia, Coast 
Knygius O. Radzevičiūtė.

264 N. State St., Ansonia, OiMb 
Knygiaue pagelbininkas A. Yakfttya*

103" Liberty St., Ansonia, 
Knygiaus raštininkas P. LabanaukM

491 Main St, Ansonia, Cm

4 kp. V. Medvikis, pirm.
8 r sekr. 2; ižd. 1; T, K. 
kom. 15. Viso 26.

7 kp. J Bruknis, ižd. 26.
2 kp. J Parčiauskas, pinh.

LA IS VE

PERSKAITYK!

Lincoln

“NAUJOJI GADYNE”
229 N. 6th Street, Philadelphia, Pa.

sei m v nos

SEVERAS G0THAR3 OIL P .Pittsburgh,
Varafc'B,

P ttsburgh,
Komisija:

DRAUGIJOS, KURIOS APSIRINKO ‘‘LAISVĘ 
SAVO ORGANU.

LIET. SŪNŲ IR ' TERŲ FRAU* 
GYSTĖ, ROCKFORD, ILU, 

VIRŠININKŲ ADRESAI} 
Pirmininkas F. Raškevičis,

1012 So. Main Ml
Vice-pi rm ininkas B. Vosylius,

535 Island Ava.
Protokolų raštininkas O. Užbalinti* 

622 Hulin M.
Finansų raštininkas P. G. Aleksyną^ 

1516—-14th Arą.
Iždininkas S. Buzin skis,

LSS. IV Rajono Maršrutas 
laike 

“RAUDONOSIOS 
SAVAITĖS”.

yra kiekvienai šeimynai rcikalin/ 
ra tos dienos, kad neprisieina viri 
narių tokį vaistą vartoti.

Kiekv’enas nau
jas skaitytojas, 
kuris užsirašyi 
pas mane “Lais
vę” ant metų ir 
užsimokės $2.50, 

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

Kas iš neskaitančių 
“Keleivį” $1.50, gaus 

senas skaitytojas 
Kas prisius ui

GERAS 
LINIMENTAS

Jeigu trokštate įgyti visapusišką išsilavinimą ir 
geidžiate kovoti su piktąją kapitalizmo tvarka, 

skaitykite ir platinkite

‘NAUJĄJĄ GADYNĘ' 
Mėnesinį socializmo teorijos, mokslo 
ir literatūros žurnalą, papuoštą gra
žiais paveikslais, kurį leidžia L. S. S.

“NAUJOJI GADYNĖ“ yra storas, didelio forma
to. 64 puslapių žurnalas, spausdinamas ant 
puikios popieros ir dailiai techniškai apdirbtas.

“NAUJOJI GADYNĖ" turi skyrius iš visu svar
biausių mokslo šakų; gvildena visuomenės 
klausimus ir plačiai aiškina socializmo mokslo 
teorijas.

“NAUJOSIOS GADYNĖS“ kaina labai pigi; me
tams vos tik $1.50; pusei metų 80c*; užsie
niuose metams $2.00; pusei metų $1.00. Pa
vienis numeris 15c.

Norintieji vieną numerį gauti pasižiūrėjimui, pri- 
siuskite 15c.

Pinigus siųskite šitokiu adresu:

VINCAS J. DAUNORA, AptUk«w
229 Bedford Aro., Brooldya, M, V- 

Kampu North 4-toa t«t*4a.__ M

i

Kalbės LSS. sekr. vertė
jas drg. J. V. Stilson.
' 29 d spalio, nedėlioj, die
ną, 59 kp. Jersey City, N. J. 
■ 30 d. spalio panedėlio va
karą 11 kp. Newark, N. J.

31 d. spalio utarninko va
karo 19 kp. Brooklyn, N. Y.

2 d. lapkričio ketverge 
vakarą, 65 kp. Paterson, N.

3 d. lapkričio pelnyčio 
vakara 147 k p. Elizabeth, 
N. J. ‘

Kalbės “Laisvės” redak
torius drg. L. Pruseika:

4d. lapkričio, subatos va
kar. 59 kp. Hoboken, N. J.

5 d. lapkričio, nedėlioj, 
dieną 161 kp. Harrison, N.

Kalbės C. A. Herman:
31 d. spalio, utarninko 

vak. Bayonne, N. J.

Kalbės J. Jukelis:
27 d. spalio petnyčios vak.

4. lapkričio, subatos vak.
65 kp. Paterson, N. J.

P. S. Kuriom kp. netenka 
kalbėtojų per “R. S.” teik- 
sitiės palaukti vėliau, o gal 
“R. S.” prakalbas įvykdinsi- 
te ir be rajono pagelbos. 
D?’augai, veikite tiek, kiek 
galite per “Raudonąją Sa
vaitę.”

PASEKMĖS NOMINACIJŲ 
APLA. centro valdybos 

ant 1917 m.

1 kuopos K. Varašius ant 
pirmininko gavo 15 balsų; 
sekrt. 2; ižd. 136, T. K. kom. 
24; viso labo — 177.

1 kp. J K Mažiukna, 
pirm. — 16 b., sek r. —107; 
T. K. kom. —4;. viso 
labo — 127.

11;'Sekr. —45; ižd. 3; T. K. 
kom. —20; viso labo —79.

1 kp. M. Urlakis, ižd. 53; 
T. K. kom. 24; viso labo 77.

1 kp. J; I. Alexis pirm. 2; 
sekr. 50; T. K. kom. 14; vi
so labo 66/

7 kp. J. M Maskeliūnas, 
pirm. 56; T. K. kom. 5; viso 
labo 61.

2 kp. M. Kiškis, pirm. 3; 
ižd. 51; ,viso labo 54.

2. P. Zavičkas T. K. kom. 
■51; viso labo 51.

8 J. Mičkevičia sekr. 47;
48.T. K. kom. 1; viso

8 kp. A. Tėvelis 
kom. 47.

8. kp. A Palučis 
kom. 47.

2 kp. P. Samulionis, sekr.
41.

2 kp. K. Zubela, T. K. 
kom. 40.

2 kp. S. Ferevičia, T. K. 
kom. 36.

3. kp. V Ramanauskas, T.

3 kp.
kom. 34.

7 kp.
kom. 32. /

7 kp. A Rauktis ižd. 32.
3 kp. J. Moreika ižd. 29.

3 kp. P Liepa, pirm. 2; 
sekr. 19; T. K. kom. 7; viso

TREJOS DEVYNERIOS 
arba 

TREJANKA
Sujldida U rt įvoinif gydanti^ lolat

Sutalayta au degtine arba, rlrinttt randanti* 
yra geriausiu vaistu Yrba kcarUu 

vynu del akilvto.
Gydo vjšokias skilvio ligatų nemalima, 
gumbą, dispepsija, išpūtimą, riemenį, 
dieglius šonuose, krutinėję Ir nugaroje, 
patrūkimą, sunkumą ant krūtinis ir 
visokias kitas skilvio lięaa. Geriausiai 

pataiso apetitą.
VARTOJIMAS: Viena pakali sydančią 

augmenų užmerkti i viena kvortį čyato apiruto 
ir tiek pat vandens, arba iivirti čyatama van
denyje ir po »ą valandų gerti po puM atildalio 
arba mažiau.

1 kp. P Norkus, pirm. 2; 
sekr. 4; ižd. 7; T? K. kom. 
10. Viso 23.

3 kp. J. Gatauckas, pirm. 
23.

7 kp. 
pirm. 23.

4 kp. J Paleckis, pirm. 9; 
sekr. 4; ižd. 3; T. K. kom. 6; 
viso 22

1 kp A Bartkus, sek r. 10;
T. K. kom. 11; viso

•J Rinkas, pirm. 11; 
; T. K. kom. 8; viso

kom. 1
5 k p

pirm. 16.
1 kp. J Kažieva, 

kom. 13.

kom. 12.
7 kp. K Petkevičia, 

kom. 12.
1 kp. Jukrčesna, pirm. 1;

T. K. kom. 11. viso 12.
9 kp. K Justinavičia, sekr.

I kp. A Tamošiūnas, pirm. 
7: T. K. kom. 3. Viso 10.

3 kp. J Svipas, sekr. 10.
1 kp. J Mičeika, *T. K.

1 kp.
kom. 7. t

Kalvavičia,

k p. K Adomaitis, 
kp. T Stelmokas, 
. 5.
J. Simunaitis, 

kom. 4.
1 kp. 

kom. 4.

1 kp. V Jarfcauskas, T. K. 
kom. 3.

1 kp. J. Šimkus, ižd. 2
1 kp. S Laugiminas, T 

kom. 2.
1 k]>. A Senulis, 

kom. 1. " .
1 kp. Kai ris, 

kom. 1.
1. J Kazlauckas.

kom. 1.
4 kp. S 'Gauronskis, 

kom. 1.

Pasekmes nominacijos J 
sutvarkė APLA. centr. se- J 
kretorius J. K. MAŽIUKNA i E

knygų uz ode. 
dar prisius už 
knygų už 50c., 
gaus knygų už 25c. 
“Kovą” $2.00, gaus kiįygų už 75c.;
kas prisius už “Kardą” $1.00,tas gaua 
knygų už 35c., senas skaitytojas uš 
25 centus. Kas užsirašys “Naująją 
Gadynę”, kaina metams $1.50, tas 
gaus knygų už 50c.

Todėl visi užsirašykit tuos laik- 
l 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 adresui

J. POCIUS
2370 Margaret St., Philadelphia, Pa.

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

sunarių ir raumenų, dieglių ir skausmų.
Kaštuoja 25 ir 50 centai.

Tel. 885 Greenpoint.

SENIAUSIA UŽEIGOS 
VIETA PAS

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. Y.

Tėmyk, nes krautuvę 
erkrausčiaus nuo 109 

Grand Street L o numeriu 
157 Grand Street

157 GRAND ST.. 
BROOKLYN, N. Y

Telephone Yarde 551 or 155

TIKRA LIETUVIŠKA A PTIFY A CHICAGOJE A L 1 ILKA

CAFE IR POOL ROOM 
linksmai laiką praleist.

Tai yra geriausia vieta
K. HENSAS

69 Gold St,
BROOKLYN, N. Y.

Telephone Main 7529.

A. P. L. A. DR-J US CENTRO VAL
DI BUS IK KU PŲ SEKRETO

RIŲ ADRESAI:
Centru pirmininkas J. M. Maskeliūnai 

zu2u Cot well St., Pittsburgh, Pa, 
Pirmininko pagelbininkas J. A. Kukas 
JUio Stayton bi., N. S. Pittsburgh,Pa. 
Centru beat eterius J. Mažiukna 
nil Market St., N.S. 
centro iždininkas 4C 
12 & Carson Sts.,S.S.

Turtų Kontroles
Urlakis,

313 Sixth St.,
Urnežis, 1429 Reedstlaie St.,

N. S. PntsburgLi, 
Markūnas,

212U r u rues St., Pittsburgh, 
Kuopų sekretorių adresai:

1 kuopos — J. 1. Alexis,
F. U. Box 344 North Diamond 

Pittsburgh, 
kuopos P: Francikevicius, 
222 bagainore bt., Ksplein, 

Pittsburgh, 
kuopos, J. Galgin^.s, P. O. Box 

Laupurex, 
xuojixjs lg. Rasinskis,

20b Soho St., Pittsburgh, 
kuopos, J. Kvetkauskas, V

P. O. Box 293, Cuddy, 
kuopos, A. Žvirblis,

2228 h orues St., Pittsburgh, Pa. 
kuopos, A. Paluėisj

2123 Wrights St., S. b. Pittsburgh,Pa.
9 kuopos, K. Stasinskas,

Box kbo, ^.Arnold, Pa.
10 kuopos, V. S. Kiukas,,

713 McKean Ave., Donora, Fa.

1025 E. Fine
Finansų raštiniu. P. Petčiulis, 

1227 E. Pine
Iždo trustisai: A. Račkauskas, 

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

Maršalka W. Svintickas,
515 W. Pine

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

DIDŽIOJO NEW YORKO LIETUVI
ŠKŲ DRAUGYSČIŲ SĄJUNGOS 

Viešų Reikalų Komitetas: 
Pirmininkas F. Kalpokas,

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

183 Roebling
K. Vilkas, 298

M. Lisayus, 
St. Brooklyn, 
Leonard St.

Brook'yn,
M. Byla, 58 Gansevoort St.

New York,
K. Kriaučiūnas, 538 Lorimer

Brooklyn,
A. Langaitis, 231 Berry str.

Brooklyn,
S. Pavalkis, 37 Stagg St.,

Brooklyn,
K. Ničinškas, 143 Metropalitan ave, 

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

Brooklyn, N. Y.
J. Samulevičius Sąjungos rekomen

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

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, 111. 
Protokolų Sekretorius St. Deikus, 
721 Cummings Ave., Waukegan, Ill. 
Fin, Sekretorius J. Vaicis,

1349 Lincoln St., Waukegan, 111. 
Kasierius M. Kairaitis,

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

St. Bučia, 1408 So. Park Ara.
Waukegan, 

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

Pagelbininkas J. Werdauskia.
Susirinkimai atsibūna kas tieCta 

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

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DR-STĖS VIRŠININKU ADRESAI.

ELIZABETH, N. J. > 
Pirm. S. J. Liutkus, 211 First St. 
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.
” D. Grigutis,

122 Pine st.
Maršalka B. Budrius

240 Second St.

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

Organo prižiūrėtojas:
A. Kelly, 1032 Loomis St.

Susirinkimai atsibūna pirmą nedii- 
dienj kiekvieno ' mėnesio, 1010 8a. 
Main St., 2 vai. po pietų.

! VALDYBA C. L. T. I). D. MIRTOM, 
'i CLEVELAND, OHIO.

,. ’ : Pirmininkas D. Petrauskas,

Vita -pirmininką* T. Rimkus, 
1830 Russell BA

Nutarimų raštininkas K. Petrikonla*
1527 E. 33rd Ml

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

Iždininkas T. Neura,
2202 Hamilton Aviu

Kasos globėjas V. Ivanauskiūtė, 
1452 E. 83rd M.

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

Mėnesiniai susirinkimai atsibŪM 
kas trečią pėtnyčią kiekvieno mėnesio 
nuo 7:30 vai. vakane ant Star 
tainės, 2041 Hamilton Ave. j

Knygynas, saldumynų krautrri, 
2047 Hamilton Ave.

Knygos išduodamos skaitytojajM 
ant 7:30 vai. vakare.

Knygius K. Luobikis, 2364 E. M* ,

MelrMoAS
P. O. Box 1109, Meilėse Park, I1L 
Iždo globėjai: W. Janėnas Box 671 to 
J. Snarskis, P. O. Box 761, MalraM 
Park, 111.

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

Susirinkimai atsibūna kas Jtražfą 
savaitę kiekvieno mėnesio Frank aad

LIETUVIŲ PAšELPINfiS Dft-STM 
“LAISVĖS”, EASTON, PA.
VIRŠININKŲ ADRESAI: 

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

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

Protokolų raštininkas ir organo per
žiūrėtojas Alex Vituris,

139 Bank St., Easton, P* 
Finansų rast. M ar. Urba,

606 Northampton St., Easton, Pa, 
K i^.erius J.- Jankauskas,

* 1820 Fairow Ave., EasL«»» Pa. 
Kasos g’obėjai:

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

Easton, Pa. 
Maršalka J. Garnlš,

634 Ferry St., Eatson, Pa, 
Susirinkimai atsibūna kas r* asą 

jėtnyčią kiekvieno mėnesio anglų so
cialistų ruime po No. 439 Northern** 
ton St., Easton, Pa.

LAISVĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 
COLLINSVILLE. ILL., VALDYBAI

Pirmininkas J. čebenauska^
420 So. Chestnut St.

Collinsville* IB.
Pirm, pagelbininkas P. Papeiks, 
424 So. Chestnut St., Collinsville, IB. 
Nutarimų raštininkas A. Dzidolikee*

858 E. Wickliff Ave.,
Collinsville* Ill* 

Fin. Raštininkas Ų. Skamarakas*
416 Wickliff Ave., Collinsville, Hl* 

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

Susirinkimai būna kiekviene ml*** 
šio 1-mą ir 3-čią nedėldienį, 1-mą 
landą po pietą, Sallel salėj, kampae 
E. Main ir N. Morrison Ave. CelUa** 
ville. Illinois.

LIET. ŠVIESOS DRAUGYST1
ANSONIA, CONN., VIRAI- .

NINKU ADRESAL
Pirmininkas A. Mureika,

113 Liberty St., Ansonia, Coak
Vlco-pirmininkas J. Mockaltis,

P. O. Box 128, Ansonia, Caaa.
Nutarimų raštin. S. Tiškevičiau,
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Balalaječninkas.
PAJIEŠKOJIMA1

FORNICIUS
draugystė.'

' *

1d

po $1.00

melas po metui 
sergančių žmonių.

plaukų .. . 
(užtrynimo Musų kainos daug žeme

snes, negu kur kitur

4*

me-
Bo- 

atsi-

Ziobos, šių 
išvažiavo j

VISADOS PILNAI BUSI UŽ
GANĖDINTAS, JEIGU 1 IRKSI

DUODAM ANT LI
IS MOK ESČIŲ

per kurią 
l.line. Ne kiekvienas 

tokius aparatus, del

Kodil Bift- 
jklyiiiečiai ■*- 
ąali tarit, kaa

mėnesyj 
Malones 
kas žino pranešti.

Šimtą* kęstatn erlą ii vi»r 
kraštų ir tautą, iimokėdavil 
$1.00 ar $2.(»f i savaitę, paav 
lieka tikrai# savininkai* 
riaMsią daiktu.

75c. 
slin- 

$1.00 
$1.00 

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

Diena po dienai, 
užsiimi- gydymu 
Persisiūtykite sau, kiek aš išgydžiau, 
kiek palinksminau 
jumis gyvenimas

VIETINES ŽINIOS.

T
tam

fc»t

2

i?r. mmmn

LAISVE

Diskusijos.
Pereitą četvergą, LSS. 19 4; vinimosi

Visi rūpinkimės mokyklos į- 
s teigimu.

Turbūt,.mes susilauksime 
tos linksmos vaalndos, kada 
B.rooklyno lietuviai įsigis 
savo mokyklą. Didžiuma 
draugijų jau pritaria 
sumanymui.

Kad supažindinus 
lietuvius su mokyklos reika
lingumu Liaudies Mokykla 
rengia šią pėtnyčią, 20 d. 
spalio, dideis prakalbas tau
tiškame name. Pradžia 7:30 
vai. vakare.

Būtinai atsilankykite.
Kviečia KOMITETAS.

Streikas tabako dirb-' 
tuvėje.

Pereitą utarninką sustrei
kavo S. Monday ant Sons ta
bako dirbtuvės merginos ir 

’ moterįs. Išviso išėjo strei- 
kan 150 merginų ir moterų. 
Reikalauja jos trumpesnių 
valandų darbo dienos, ge
resnio elgimosi iš bosų pu
sės, didesnės algos ir unijos. 
Ligišiol tabakinėje elgdavo
si su darbininkėms labai 
blogai. Jokių higieniškų 
patogumų tenais nebuvo, 
taigi sveikata baisiai daug 
turėdavo nukentėti. Darbas 
gi, palyginamai, už mažą 
algą siekdavo 13 valandų.

Streikierkos laikosi drū
čiai ir kompanija , turbut,

kierkų daug lietuvaičių.
Draugai Šukys, Šaltys, 

Jukeis ir Budveičiutė ne
kartą kalbėjo streikierkom.

Laikykitės, sesutės, o vis
kas bus gerai.

Streikierč.

Kriaučių naujienos.
Pastaromis dienomis New 

Yorke įvyko Pildančio Ko
miteto Amalgameitų unijos 
konferenciją.

Konferencija tęsėti visą 
savaitę laiko. Buvo laikytas 
vienas posėdis, kuriame da-

L. Moterų Prg. Sus-mas
1 vakarėlis įvyks 

kuopa buvo parengusi So- ;19 d .spalių tautiškame na
ked ų salėje diskusijas, ku- n e. Kurios draugės norite

• ii i* j r • ,• , * rne derlinga; viskas gerai auga, rui-riose dalyvavo gana didelis pasilavinti rašyboje, būtinai pieva, du sykiu pjaunu šieną, tu- 
__   __________________________I .. i ,.; 1.. v-. 1 ■. .I r i 4 n Y-ju nrininvnu nilnsi luino Daiirr trnnv.draugų skaičius.

šį četvergą vėlėi bus dis
kusijos. Tema: kodėl kįla 
kainos ant maisto produktų 
ir kitokių reikmenų.

Atsilankykit kuoskaitlin- 
gtausia. Pradžia 7:30 vai. 
vakare.

Pranešim as.
Lietuviu Rubsiuviu Koo

peracijos mitingas atsibus 
s<”'edoj 18 October, 1916. 
svetainėje Tautiško Namo, 
101 Grand st., Brooklyn, N.

Kuril* nariai dar nepri 
davėt adresų, malonėkit pa-

Iz. Jakimavičienę.

M uzikos ni y lėtoj ams.
Jaunuoliai lietuviai, kurie 

mokat skambint ant bala 
klikų, malonėkite atsiliepti. 
Manoma sutverti lietuvių 

kvartetas, 
orkestrą.

Taipgi gali atsiliepti ir tie, 
kurie norėtų mokintis. Mok
slas irz dyką, tik privalės tu
rėti nuosavų instrumentą.

Dėlei platesnių informaci-

ir

džiuną, 183 Roebling si. 
arba ypatiškai galima ma
tyti nedėtomis nuo 8 iki 10

Laimėto styciLa.
Shutter Bros. 629 Flush

ir g avė., buvo išėie i streiką 
t tarninke. Seredoj streikas
laimėta. Pripažino uniją ir, a
algos pakelta. Darbo valan-Į APTINKA 
doS tlUinpesnČS. . I Gyduolės teisingos, patarnavima*

Nebijokite eiti streikai!, ; draugiškas ir kuoman agiausias. Gy- 
res matote, kad visos dirb- iS?'esb^!iina, *auti i,er pačtą T yp»- . tiškai,kokios tik pasaulyj vartojamos
lUVOS laimi. j Ypatingai užlaikau puikias sekančiai-

Un i jis te. gyduoles:
i Nuo Reumatizmo .............. $1.00
■ Nuo kojų prakaitavimo ... 50c. 
į Nuo perša'imo milteliai 
1 Nuo pleiskanų ir plaukų 

kimo ...
Dėl staugimo
Nuo vištakių

kojų ....
Tikra lietuviška

Taip-pat visokių vaistų dėl visokių 
[lytiškų ligų kaip dėl vyrų, taip ir dėl 
1 moterų. Visokius patarimus duosiu 
j dykai. Klausianti per laiškus, tepri 
siunčia tik krasos ženklelį atsakymui 

Receptus sutaisau teisingai ir si, 
didžiausiu atsargumu. Taigi, lietu 
viai, visados kreipkitės pas mane, « 

; būsite užganėdinti.
Lietuvis Aptiekorius ir Savininkas

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

karę, 8 vai. tautiškame ną- 
me bus “Apšvietus” draugi

Prašom atsinešti knygas, 
kurias paėmėte skaityt, nes

Tildykite draugijos įstatus 
link knygų skaitymo.

Kurie negalite ateiti mi- 
tlngan, tai atneškite knygas 
i “Laisvės” redakcija.

Knygius K. ČIUBERKIS.
183 Roebling

Ilk ką išėjo iž'iipaNdoa

GERA PROGA PIRKTI!
Waterbury—Naugatuck, parsiduo- 

; da farma graži ir pigi. 22 akrai su 
' triobomis, banė su steibeliu ir višti- 
įninkas. Gilus šulinis, šaltas vanduo. 
I Didelis sodas ir visi parankamai. Že
mė derlinga; viskas gerai auga. Pui

riu pripjovęs pilną banę. 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 $!,- 
200, galima pirkti už $500, kita da- t “ r-.,’ T'.r”lis ant mortgičiaus. Dūlei platesnių j Norėdamas pirkti, paminėk, kokiam 

žinių kreipkitės šiuo adresu:
F. ADOMAITIS,

38 So. Riverside St., Waterbury, Ct. 
_______ _______________________ 76—82.

TIK DEL JAUNIMO.
Vaikinai ir merginos, kurie patė- 

mysit šj apgarsinimą, greitai prisiųs- 
kil savo adresus ir už 2 centus 
stam pą, 
van ė 1 o.

Pranešimas visų žiniai.
Męs parduodame ir perkame viso

kios rūšies BIZNIUS po visas dalis 
Amerikos. Jeigu nori pirkti bent ko- 
kj biznį arba jį parduot, tai visuo
met kreipkitės ypatiškai arba laišku. 
Norėdamas parduot biznį, parašyk, 
koks biznis yra, kaip seniai, išdirbtas 
ir už kokią kainą norėtum parduot.

Tel. Orchard 3716.

MIK. KARUKŠTIS 
_. c * ap

JOHN KULBOK
CAFE

Didelis hotelis, gera vieta pa
keleivingiems, kambar’ i įtai
syti pagal nuają madą, ir vW 
busit užganėdinti.

506

adresus ir už 
o tuoj apturėsi! gražia

Leonard St., N. W.
Grand Rapids, Mich.

JUS GIMINES JAU SUJIEŠKOTI. 
Atsišaukite ir atsiųskit štampų už 
centus, arba ateikit į Banką 
Antonina Rameidienė, 
Jonas Buivvdas, 
Adomas Romeika, * 
Antanas Možeika, 
Juozas Streleckas, 
Marianna B i ė I a v i c z i u t ė, 
Anton Valūnas,

Kreipkitės šiuo adresu:
JOHN KOVACS BANKER 

36 Grand Street. Brooklyn, 
83-7-86. z

patįs.

Pajieškau draugo Julijono l’o< 
Kauno gub., Meškučių parapijos 
riu svarbų reikalą.

Vincas Tamošaitis

3218 Salmon si.
Pajieškau Alfonso 

tų gegužės 
ston, Mass, 
šaukti arba

826 Brayton Ave. S. W. (’leveland, O.
Pajieškau brolių Jono ir Juozo 

suopių, Suvaiko gub., Naumiesčio pa
vieto, Suopių kaimo, gyvena Glasgow, 
Scotland. Taipgi Prano Plaušinaičio, 
jis taipgi gyvena Glasgow.

A. Suopis, 
188 Roebling St.. Brooklyn. N. Y. 
83—86.

Pajieškau pusbrolio Vincento And
rulio, kuris 1912 m. gyveno Chicago, 
Ui. Paeina iš Kauno gub. Šiaulių pa
vieto, Koklinės vals., Vaiguvos, par., 
Stirbiškių kaimo. Malonės jis pats 
arba žinantieji pranešti.

Calle Dominguež 943
Pinero Avellaneda,

BUENOS AIRES. REP.
ARGENTINA.

mieste nori, kokį biznį ir kiek maž
daug galėtum įnešti Įiinigų. Taip-pat ! 
męs išpildomo visokias aplikacijas ir 
paduodame visokias provas geriau
sioms advokatams, kaip legališkas, 
taip ir kriminališkas. Taip-pat ei- 

■ namo už perkalbėloją visokiuose rei
kaluose. Visus augščfau paminėtus į 
dalykus, męs atliekame teisingai Ir 
sąžiniškai. Reikale visuomet kreipki
tės pas

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

^FURNITURE CQ 
i? 3 V AVr. O.&T5 655 5 

Con air st. , , 'VCnear

BROOKLYN. N. Y.

Kiekvieną paxelevingu pri
imame kuogražiausiai ir vi
sados. Tikra lietuviška užei
ga.
542 E.“14th St.,

NEW YORK
Cor. Ave. B.

Jonas MATHUS
GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAS 

IR SVARIAUSIAS SALIO- 
N A b Vidžiai o v. 

BOSTONE.
m*i ir užkandžiai. Patarnavi
mas prielankus. Atsilankykit*, 
o persitikrinsite.

JONAS MATHUS 
(Lietuvis Savininkas) 

842—344 W. Broadway 
So. Boston, Mas*.

(Dešimts žingsnių nuo Lietuvių 
Labdarystės Draugijos namo).

V. VAIVADAS 
SPORTING CAFE 

Puikiausia ir švariausi*

JOHN KILijuk Savininkai
291 Wythe Ave., Cor. Sa. 1 >t- 

BROOKLYN, N. Y.
Teh 279 Greenpoint.

Juozas Garšva
GRABORIUS (Undertaker)

LAIQOTUVIU 
libalaamnoju ir 

ant visokių kapinių.
Parsarndau Automobilius tr Karie

tas Veselijoms. Krikštynoms ir iialp 
pasivažinėjimams.

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

1 Brooklyn, N. Y. C. Brooklyn, N. Y, 
i Tel. 2320 Grcenpoint ’ 

Telephone 7867 Mala

DI REKTORIUS.
iaidoju namiraaiaa

čiai apkalbėta, koki reikala
vimai reikia išstatyti 
kančiam darbo sezone, 
pasikalbėjimo pasirodė, kad 
bus reikalauta 48 vai. darbo 
laiko ir minimum scale of 
wages.

Nutarta šaukti visu uni
jos skyrių inassniitingus, 
kuriuose bus išklausoma mi
nių balso. Unijos vadovai 
nieko neveiks be visos žmo
nijos noro. Ką visa žmoni
ja reikalaus ,tas bus reika
laujama ir iš firmų. Atsi
sakius išpildyti unijos rei
kalavimus, kriaučiai išeis į 
generališką streiką.

Taq> kriaučių vietinų lie
tuviškų skyrių vis daugiau 
ir daugiau kalbama apie- 
susivienijimą visų skyrių į: 
vieną. Ar tas pavyks ar nej 
tą parodys ateitis.

se-
Iš

. * * .Preserių 58 skyrius nas- , 
kutini?m spvo kvr'•talinitun i 
susirinkime nutarė paremti 
LDLD., kuri užsiima išleidi
nėjimu knvo-u. Išlošimui 
knygos War— what for?
paaukavo $10.00. Garbė už 
tai preseriams. kurie^ su
pranta svarbą aprietos ir 
remia taip prakilnu tikslą! 

... Tas pats prese rili sky
rius tarp viso ko nutarė su
rengti šį mota balių iv te
atrą. Bus lošiama viena iš 
geriausių komedijų lietuvi
škoje kalboje “Vaed^’. Tai 
venas iš populiariškiausiu 
veikalų ir reikia tikėtis, kad
preseriai turės gerą pasise-: 
Limą, kadangi veikalas la-1 
bai gražus, o prieg tam už
kviesti geriausi aktoriai.

J. A. Bekampi
>■>

JUSTINO TUMĖNO

LAISVĖS
KALINYS

AHr* veik*!** tnri rn«tia kiekviena 
in;,lifentiško darbininko knygynėlyje. 
Autoriams vardan patsai mž save kal
bu. KAINA 30 centų. Kreipkitės į 

1 AiSVŲ”. 183 ROEBLING STR.. 
BROOKLYN, N. Y.

»**»*• ♦*■ » ■

EEKAHIU!!

140 EAST 22 ST,N

AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ Iš 
PRIEŽASTIES LIGOS?

gyvenimą. Jeigu 
įkirėjo vaitojant 

visokias gyduoles ir jaučiatės , nuo
lat blogiau .tuomet, nieko belauk
damas, kreipkitės pas ger.ai supran
tanti daktarą ir specialistą

DR. LEONARD LANDES
Jis jums bo pinigų patars, ką da

ryti, kad išgelbėti gyvastį ir paaiš
kins apie ligą. Gydau per 20 metų 
visokias ligas su didžiausiomis pa
sekmėmis kaip tai: nusilpnėjimą, už
sikrėtimą kraujo, pilvo, širdies, plau
čių j ak nų ir 11.

Del gydymo nervų ir lytiškų ligų 
turiu visiems gerai žinomą elektrišką 
aparatą ir X-spinduliai, 
matyt kiaura 
daktaras turi 
tu, kad labai brangs. Chemiškas iš
tyrinėjimas šlapumo. Ncatidėliokite 
ant rytojaus, bet tuojau ateikite pas 
gerai žinomą:

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

vai/ vakare, šventadieniais nuo 10 
v. ryto iki 4 vai. po pietų.
140 E. 22nd St., Lexington Ir

3rd Ave., New York City.

ĮSITĖMYK!
Dabar geriausias ir 

Tankiausias laikas 
kyt siutą, todėl 
ščiau 
kriaušius turi laiką ji gerai 
pritaikinti, antra (labar ga
lima pasirinkti geriausią . 
materiją ir gražiausios ma
dos. Kas pirmiau ateis, tas 
gaus naujausios ma
dos) materiją ir bus pasiu
tas ir pritaikytas pagal no
rą iš visų atžvilgių. Nepa
miršk adreso.

SCHNEIDER BROS. 
236 Grand St. arti Driggs 
avenue, Brooklyn, N. Y.

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

Užeikit ir persitikrinkite
442 Grand St.,

BROOKLYN, N. Y.
Telephone Stagg 3534.

pa- 
užsisa- 

kad ank- 
duotas užsakymas,

,v c©

o

53 
?3

Jei nori, kad gerai išro- 
dytum, pirk skrybėles, mari- 
kinius ir visus-aprėdalus pa*

K. LIUTKŲ.
Apie gerumą tavoro ir tei

singumą kainų, nereikalinga 
girtis. Nesą visi brooklynia- 
čiai gerai žino, kad pigiam ir 
geriau niekur negauni, kaip 
pas

K. LIUTKUS
131 GRAND ST„ 

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

LIETUVIŠKA
MUZIKOS

:jMacys & Marcin Furniture Co

r-iV : i.\ 1 ‘.p N P’.
r

■y

KTtWX’.;

:i rr?ikuHa*a.
Juią tarpe 

-leaintili ta
il* fcravtavB

Nuk^a.

triumą, kad 19 
Htoc lataigM 
’oiitv Migani- 
■Unti na ilw- 
tai. ii|ra-
> usniai
rl» ".kilį klesą.

LOO Grand St
•df«rd Av«mm. ’U N. Y.

TeleBhMe 1171 GrMMMiat

Pirmas Lietuviškas

RESTAURANTAS

Pagamina 
valgius. Pietus galima vauii po 
20c ir 25c.

AiiioŠinn Grinkevičių
2 HOPE ST.. Cor. Roebling 

BROOKLYN. N. Y

ne

Konservatorija
395 Broadway
So. Boston, Mass.
Atdarė mokslo metus ir 
mokina dainavimo, kompo
zicijos ir visų klassišky in
strumentų. Inkorporuota 
1915 m. ir duoda baignsiem 
mokslą paliudijimus.

Direktorius
M. PETRAUSKAS.

Įgykite
“DARBO ŽMONIŲ 
ISTORIJĄ”.

“Laisvės”
knygyną.

AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ? nJoVIŽ

GARSAS 'SISž.l" KEPTUVE
Turėdami kokį nors užsa
kymą ir norėdami valgyti 
gerą, skanią, puikiai pa- 
dirytt duoną, tai visados 
kreipkitės į mus. Duoną 
siunčiame ir kitą miestą.' 
-------------------------------- —4

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

Kepa geriausią duoną iš 
Cystų r u g i n i ų miltų. 
Teipat mes kepame ge
riausius k-iksus veseli- 
joms ir kitokiems poki- 
liams *




