
No. 93

Francos Generolas ties Monastynum
Bal- v.sa laika buvoTalkininkų armija 

kanuose, vadovaujant 
nerolui Sarrail, i

negalima esą nei apra- garų ir turkų armiją, ku- 
Buvę i įlos vadovu yra vokiečių 

visame generolas Mackensen.
mūšiuose |

franeuzu nilionai kareivių ir sužeis-

ii
i i.-

“Laisvės” 
bendrovę, kuriai rūpi darbi
ninkiškos apšvietos platini
mas. Tuomet mes paversim 
“Laisvę” milžinišką spėka.
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Somme’s i’’rusų armijai gerai sekasi, 
ge- fronte. Jis sako, kad Som- i Rumunų ir rusų armija, po 

smarkiai me’s fronte einą baisiausi | vadovyste generolo Sacha- 
užgulė ant bulgarų valdomo mūšiai, apie kurių baiseny- rovo, palengva stumia bul 
Monastyriaus. Tūli Monas-įbes i _ ’ ........ - i—
tyriaus fortai jau paimti. į syti, nei apsakyti.

Per 150 mylių ilgumo pra-1 tokių dienų, kad 
si dėjo didžioji ofensyva, ku- frante dalyvavę 
rioj dalyvauja 
serbų, rusų anglų ir italų tuosius tūkstančiais skaitę, ’priešinasi užpuolikam 
kiriumenė. ' ' V’rl šiol Somme’s fronte abi dėl karės ekspertai1 šiol Somme’s fronte abi 

■pusi netekę 1,500,000 karei- 
kia atgal. Serbai pastarojoj 
savaitėj paėmė apie 
bulgarų nelaisvėn.

Užtat vokiečiai ir austrai 
praneša apie naujus laimėji
mus šiaurinėj Rumunijoj. I~ 
Tonais rumunų kariumenel 
pėda po pėdai traukiasi at’lH 
gal. Rumunai bijosi, 
teutonai neatimtų iš 
stambaus miesto 
•ung.

4000' talkininkai ramisa i 
arkas ir esą pasiryžę ka
riauti iki pabaigos; jų nio- 

jkas negalėsiąs sulaikyti, 
j Dabar talkininkai renką 
j naujas armi jas, platiną a- 
m’nicijos išdirbimą ir ren- 

kad hi’ie nauio, daugį 
• s arkesnio ir didesnio už- j 

CumpT il’;.'olimoA aU.S!lvo Trie;šH- ‘ 
j Viena Anglija esanti pasi
ryžus dar paaukuoti mi- 
il’oną žmonių, kad tik Som-j 

TALKININKAI KARIAUS ric’s fronte sumušus savo 
IKI “PABAIGOS.” priešą.

17 d. lapkričio atvyko iš į ‘_________
karės lauko korespondentas MACKENSEN0 ARMIJA 
Palmer ir pasakė, kad STUMIAMA ATGAL, 
talkininkai pasirengę ka-i 
liauti dar kelis metus. | Iš Londono, 

Palmer praleido ant ka-;h‘ T'> "1 
rėš lauko 4 mėnesius. Veik Fobrudžo fronte

Mackensen’o armija, atsi- 
. traukdama atgal, silpnai

• XZ • • V/ 1 « 1 is, to
dėl karės ekspertai mano, 
kad Mackensen dalį savo 
eęmijos pasiuntė į Transyl- 

frontą, nes genero- 
T.s rhlkeuhayn’as nori iš 
vakaro oasiekti Dunoiu.

v- 4 O 4.

Tai k ais spėjimams pil
nai galima tikėti, nes pasta
ruoju laiku Transilvanijoj 

i f ronte Falkenhayn’o spėkos 
Įžymiai padidėjo ir diena į 
ų'.-ena mūšiai darosi smarke
sni. Ypatingai smarkus mū
šiai eina Predeal ir Prago- 
va lygumuose, kur austrų ir 
ve kiečiu kariumenė paleng- 

iva slenka pirmyn.
i

i Jeigu Falkenhayn‘o armi
ja dasigaus iki Dunojaus, 
tjomet rumunams ir ru
sams gali būti riestai, todėl

, Petrograde pastarieji ir deda visas savo 
r Bucharest© praneša, kad jiegas, kad tik sulaikius 

rumunų priešą.

MILŽINIŠKA KARE AMERIKOJE
Amerikoj gali kilti mil-’ Ir kaip tai butų puikų! ’brangimas, lygiai, taip, kaip 

ž-niška karė tarpe darbo ir Miesto taryba užpirktų skly- 
kapitalo. Tos karės nori ' pą lauko ir užvestų visą ga
ge Ižkelių kompanijos, ku- snadorystę, tuomet jau an- 
rios jokiu budu nenori pri- glių trustui užtruktų 
pažint astuonių valandų velando karvutė, bet

ir visako pabrangimas, yra 
tai pasekmė trustų viešpata
vimo. Tyrinėjimai prie nie
ko neprives, nieko neduos, 
čia reikia aktyviškos kovos 
social is tų partijos ir unijų 

'eilėse. Reikėtų steigti vals- 
KODEL TA POPIERA jstijinės popieros dirbtuvės).

TAIP BRANGSTA?
Neseniai Pennvlvaniios 

spaustuvių savininkai reika
lavo, kad valstija įkurtų po- 
" i eros fabrikas.

Tasai pats klausimas apie • rnkime pasakyta, 
popierinį badą buvo svars-; trijų mėnesių 
tomas ir Baltimorėj, laike,žmonės turės mokėti 
konvencijos Amerikos Dar
bo Federacijos. Mat, popie
riui pabrangus, užsidarė tū
los spaustuvės, pertai ir 
darbininkam bloga —

Cle- 
žmo- 

nėms išeitų ant naudos.darbo dienos.
Visos gelžkelių kompani

jos atsisako pripažint įsta
tomą apie astuonias vai. 
(krbo dienos ir kelia klau
simą į augščiausią teismą. 
Negana to. Gelžkelių ir kiti 
kapitalistai suorganizavo 
milžinišką kompaniją, ku
rie s tikslu bus kova su 
unijom ir su idėja astuonių 
valandų darbo, dienos. Erie 
tos pusiau slaptos organiza
cijos priguli 15.000 fabri- 
lintų ir kapitalo magnatų, 
kurie samdo 5.000.000 dar
bininkų. Vyriausiu vadu iko darbo, 
tos konsniratyvės kompani-l Federacija atrado, 
jos yra Morgan, didžiausias’popierio fabrikantui 
savininkas General Electric tu o ja tik $1.65 pagaminimas 
Company. Išimto svarių Tiktai tiek jam

Unijų vadai sako kovosią reikia mokėt už darbą ir 
ir nenusileisia. Baltimorės medžiagą. O tuo tarpu, da-- 
konvencija priėmė rezoliuci- bar popierio fabrikantai lū- 
ją prieš sumanymą išleisti pa nuo 6 iki 7 dolerių už 
tokį įstatymą, kad nevalia išimtą svarų. Tasai begėdis-,

nete-

kad 
kaš-

l

special T. Ji. Serrtea.

žTirkės neduoda ramumo keleiviams tranšėjose, čia tu r (labųjų žvėriukų sugaud yta daugybe.

Pabrangs Alus 
ir Cigarai.

BELGŲ TRAGEDIJA buvo jau žinomas Vilniuje 
kaipo visuomenes darbinin-

BELGUS PRIEVARTA |ARC’lVYSKUPAS DĖKA- 
- ARENA VOKIETIJON, t VO.TA KAIZERIUI.

.— ---------- ) Lenkijos primatas, Griez-
Iš Londono praneša, kad no arei vyskupas, dčkavoja 

vokiečiai nepaliauja gaben- kaizeriui už suteikimą Len-
• 4 i i i . . Ji belgus į Vokietija. Nuga-. pabningmt abi kadangi jo hJPntuosius vcreia dirbti a-i 

' f'':]1:1.'.1.?'3*’ * " i l)ian-o;,duiniuniciją, laukų ir kitokius 
darbus. Tokiu vokiečių pa

sielgimu daugelis pradeda'; . , „__ v ___
bjaurėtis ir net protestuoti.’vardai-šių laikraščių: “Zie- Žemelė! 
Iki šiol iš Belgijos išganen-’mia Lubelska,” “Glos Ra-' 
ta nuo 30 iki 40 tūkstančių domski”, “Gazeta Polska” ir( 
belgų. Vokiečiai sako, būk 
tclgai liiiosu noru važiuoja 
Vokietijon, bet Belgijos kar- gentimi nieko nerašo

Na, tai gražiausia’ 
gerai ir Mus taip psf. 
brangs. Vyriausi New 
b.;, Milwaiikees, St. Louis ir 
Naw Jersey bravorai nutarė

pa
or

kad stiklai butų mažesni.
Tabakas taip pat pabran

go jau.

Berlyno Overseas News 
'Agency praneša atsiliepi
mus lenkų laikraščių apie

musų tautai, bet užgeso vit- 
tis: beširdė karo giltinė pa-’ 
grobe jį iš musų tarpo, pa
grobė Lietuvai sūnų, kurič, 
kupinas kilniausių idealų, 
dar tik rengėsi skaidrinti 
jos aptemusį skliautą.

Lai Tau būna. mielas 
Drauge, lengva svetimoji

(“Liet. Balsas”)

BATŲ PORA KAŠTUOS 
$30.

Boston,' Mass. — Apavų 
industrijos fabrikantų susi

kali už 
Amerikos 

už
porą batų $30. Taip iš tikrų
jų ir bus, jeigu ateis naujų 
užsakymų iš Europos.

SENELe JONES SVEIKI
NA WILSONĄ.

Mainierių unijos vadovė, 
senelė Jones, agitavusi už 
Wilsona rinkimu laiku, nu
vyko jo pasveikint į Baltą
jį Narna.

Vistik ji ne viską dar su
plauta senutė.

din ola s Mercier praneša

Gazeta Kielecka.”
Įdomu, kad Berlyno

kad belgus prievarta gabe-lčių, kai]) 
na. |wski

apie
itsiliepimus tokių laikraš- 

“Kurjer Warsza- 
“Gazeta Poranna”.

ŽYDAI NEPRIGULMINGOJ LENKIJOJ

NELAIME SU ’’DEUTS- 
CHLANDU”.

New London, Conn. —17 
c. lapkričio, 1 vai. nakties, 
vokiečių submarina “Deuts
chland”, apleido uostą ir 
leidosi kelionėn. Ją lydėjo 
“buksiras” ir motorinė val
tie, kurioj buvo 5 spaudos 
atstovai Praslinkus ke- 
V- m valandoms, submarina 
“Deutschland” sugrįžo at
gal į uostą sugedus. Ji susi
dūrė su “buksiru”, kuris ją 
Išdėjo; pastarasis nusken
dę, o “Deutschland” sugedo. 
Sykiu ss “boksini” nusken
do penki žmonės.

Ar labai “Deutschlandas” 
sugedęs ir kiek laiko užims 
pataisymas, kapitonas nesa-

DEL LENKIJOS.
Franci jos, Italijos ir An

glijos ministerijos, sykiu su 
Rusijos valdžia atsisako pri
pažint neprigulmingą Len
kiją ir protestuoja prieš 

<’vokiečių ir austro vengrų 
i valdžią.

Bet nei franeuzai, nei an
glai nieko lenkams nežada, i 
nes jie pasitiki caro vr 
eižia.

Per Londoną praneša, kad 
būk tai Vokietijos kancleris 
I ethman Holweg pranešęs, 
kad Lenkija negaus nepri- 
gulmybės, jeigu neišstatys 
ganėtino skaičiaus kareivių.

Iš Berlyno praneša, kad

MIRe.
Š. m. rugpjūčio 16 d. karo 

lauke mirė lietuvis aficieris 
inžinieris Aloj ižas Racevi- 
< ius, sunkiai sužeistas iš vo
kiečių aeroplano. A. a. Alo- 
jizas Racevičius 1915 m. bai
gė Vilniaus “Visuomenės” 
gimnaziją ir įstojo Maskvos 

it(, (universitetan juristu. Ve-’ 
liaus turėjo patekti kariuo
menėn. Velionis pasižymėjo 
savo draugų tarpe nenuil
stančiu darbštumu, energija 
ii’ dar vidurinėje mokykloje

ATŠAUKIAMA Iš MEKSI
KOS KAREIVIAI.

Washington a s. — Karės 
ministerija oficialiai pas
kelbė, kad tuojaus butų at-j 

, . šj ukta iš Meksikos 6.000 mi-
JlJOZO Hill IO RC ena? IS-i'eiįos ir paliuosuota nuo tar 
dalinti tarpe aidoblistyJ-^-^a^^ 

nusprendė likviduoti kariš
ka ekmediciją, kurios iki 
šio! radosi Meksikos terito- 

, poetas i ).ijoj j,. (|("]ei kurios tarpe 
Joe Hill, kurį apkaltino už- Nąlv .Vaistini ir Meksikos bu 

V • I — • • 1 • 1 1

Pereitais metai > lapkri- 
čo men. Utah valstijoj buvo 
sušaudytas IWW.

irušėjystėje, nors jokių tik
rų darodymų jo kaltės nebir 

sheikuoti, kol eina valdžios kas, nežmoniškas šunlupiš- P o. Jo lavonas tapo sudegin- J • • • « • i _ • • f 1. „ 1 _ . « 4- « <« z-x -v-* r*

vo iškilę dideli kivirčiai.i. MIRĖ HENRYKAS SIENKEVICIUS
tyrinėjimas. kūmas privedė jau prie ban- tas 

kruto tūlas spaustuves 
daugelis darbininku liko be 
carbo. Tūli leidėjai mažino 
savo laikraščius — taigi sir

CLEVELANDAS NORI 
PIRKTI MAINAS.

Clevelando miestas nori(___  ________ _„_o___
įsigyti mainų ir savo vardu simažino ir darbininkų skai- 
samdyti darbininkus ir ka
sti anglis. Tuomet Clevelan- 
įo žmonėms ir anglįs ap
sieis labai pigiai, bent ne
reikės mokėti visiems suk
čiams taip didelių pinigų.

CleVjdando miestui į me
tus reikia 700.000 tonų.

čius.
Todėl Amerikos Darbo 

Federacija reikalauja, kad 
Suvienytų Valstijų teisin
gumo departmentas imtųsi 
tą klausimą tyrinėt.

(Prierašas ’’Laisvės” 
dakcijos. — Popieros

> krematoriume, nes 
ir taip įsakė pats Joe Hill.

Dabar jo pelenai tapo, iš
skirstyta į 600 dalelių, su
dėta tam tikruosna sande- 
liuosna ii’ paskirstyta per 
visas TWW. kuopas Ameri
koje. Kiekviena iš 600 kuo
pų gaus Ivgią dalelę tos 
brangenybės.

Šiumi laiku Chicagoje 
kaip tik atsibuna IWW. uni-

VOKIETIJOJ NEBUS 
DYKADUONIŲ.

re
pą-j jos suvažiavimas.

j nuošimtį viso gyven-
Vokietijos valdžia dabar.tojų skaičiaus, gaus pilną 

susirūpinusi klausimu, j religišką autonomiją, ko ne
kaip mobilizuoti visus tuostl i vo prie rusų, 
žmones, kurie nėra kariu- 
menėje. Daug civiliškų žmo
nių iš turčių klesos 
duoniauja, nieko 
Juos tat ir norima 
lizuoti ir pristatyti 
darbo.

Socialdemokratai 
ponai pritaria.

dyka- 
nedirba.

mobi- 
prie

tam

DUMA IŠSIRINKO SAU 
PIRMININKĄ.

Rusijos durna išsirinko tą 
patį prezidentą Michailą 
Rodzianko, caro kamerdi
nerį, didelį dvarponi iš Eka- 
teiinoslavo gubernijos.

šiomis dienomis gauta ži-|įkurti lenkų republika. Pa
nia, kad Šveicarijoj mirė 'paliaus nuo savo pradėto 1 
garsus lenku rašytojas Hen-’darbo greitai turėjo atsisa- 
i i'’has Senkevičius, kuris kyti. Vienok Senkevičius 
buvo plačiai pagarsėjęs ne- nepaliovė svajoti apie Len- 
tlk Lenkijoj, bet ir kitose kiios neprigulmybę. Jo pa’ 
šalyse. žiūros buvo tautiškai - kle-

Senkevičius gimė 1845 rikališkos.
metais ir mokinosi Varšave.
Sulaukęs 20 metų amžiaus, išsiplatinę ne vien Lenkijoj, 
atvažiavo į Suv. Valstijas, bet visoj Europoj ir Šuv. 
Čia Senkevičius ir jo drau- Valstijose. Lenkų tauta ne- 
gai pradėjo organizuoti len- t(ko gabaus ir talentuota ' 
kus ir norėjo Californijoje^’ašėjo beletristo. j

Senkevičiaus raštai yra

Europoj ir Su v.
■

J
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Laikraščiu ir Gyvenimo Apžvalga Kas bus po karės?
“Kova” ištiesų mano, kad 

jai reikia mcfcilizuoties, 
kuomet Klingos ir Ameriko
nai savo darbą pradeda va
ryti, kuomet “Keleivis” jiem 
atvirai pritaria..”

Blogi strategai tie, kurie 
perdeda, aprobuodami savo 
oponentų spėkas. Jie iš skie
drų vežimą priskaldo.

Jeigu vienas kitas drau
gas, ar vienas kitas redak
torius nesimpatizuoja da
bartinei “Kovai”, tai dar to
li gražu nereiškia, jog lai
kas pradėt kalbėt apie mo-

jau padiktavo ir monarchi
jos principą ir seimo rinki
mų pamatą. Žinoma, šlėktai 
tai patiko..

WILKES BARRIO KOMI
TETO REIKALUOSE.
Centralinis W. B. komite

tas kreipėsi į visus 
daktorius ir šiaip jau 
suomenės veikėjus su 
kančiais užklausimais:

1) Ar palaikytinas Cent
ralinis Amerikos Lietuvių 
Komitetas ateityje?

2) Jeigu palaikytinas, tai 
ar nereikalinga reorganiza
cijos ir kokios?

3) Kokiomis sąlygomis 
galima butų taikintis su vi
somis kitomis sriovėmis, 
kad C. Kom. butų atstovau
jamos visos Amerikos lie
tuviu sriovės?

4) Išvardinkite savo srio
vės organizacijas su pilnais 
jų adresais, kurios kviesti
nos sudarymui bendrojo vi
siems centralio komiteto.

Ant šio pakvietimo “Ko-

re- 
vi*

‘“Vienybė

Sveikai kalba “Ameri
kos Lietuvis”, išsi reikšda
mas, kad proklamavimas 
Lenkijos neprigulmybės:

“Didelės politikinės 
reikšmės negali turėti, 
kaip neturėjo ir didžio 
kunigaikščio Mikalo
jaus manifestas. Len
kijos likimas, kaip ir 
kitų pavergtųjų tautų 
likimas galutinai tik 
gali paaškėti karei užsi
baigus.”

Tuo tarpu
Lietuvninkų”, kuri ligišiol 
visuomet pasižymėdavo sa
vo germanofobiškumu, pri
ima Wilhelmo II ir Franco- 
Juozapo manifestą už “tik- 
rr pinigą” ir mano Lenkiją 
esant įgijus realę neprigul- 
mybę. Todėl ji sveikina len
kus su jų pasisekimu ir sa
ko, kad dabar atėjo eilė gau
ti neprigulmybę ir Lietuvai.

“Mūs draugais bus 
tie, kurie duos nepri
gulmybę, kurią mes pil
nai įsitikinę gauti.”

Ir kaizerio valdžia, va
dinas, butų širdingiausiu 
prieteliu, jeigu atrėžtų 
kampelį pyrago, nors už tą 
pyragą ir reikėtų atsilyginti 
gyvasčia tūkstančių lietuvių 
kareiviu, v

Lenkai jau verbuoja savo 
nacionalę kariumenę, kuri 
J. Pilsudskio apskaitymu, 
susidės iš 700.000 vyrų. Jei
gu tiek ir nebus, tai pusę 
miliono vyrų kaizeris tikrai 
gaus.

Rusijos valdžia jau ap
šaukė Vokietijos ir Austri
jos žingsnį esant nelegali
am, laužančiu tarptautines 
teises. Ir kas daugiau: ru
sų vyriausybė primena len
kams, kurie ir ligišiol dar 
skaitosi Rusijos pavaldi
niais, jog jie prisiekę ištiki
mybę Rusijai. Tuose žo
džiuose lengva išskaityti 
grąsinimą, jog visi tie, ku
rie sudės prisiegą naujajai 
Lenkijos valdžiai bus teisia
mi arba ir stačiai kariami, 
jeigu rusų kariumenei tik 
pasisektų išvyti vokiečius iš 
Lenkijos. Tuomet ten prasi
dėtu baisiausias carizmo šė
limas — o ką tas reiškia, 
mes visi puikiai žinom.

Agituoti prie šitokių ap
linkybių už\ neprigulmingą 
Lietuvą, prašyti vokiečių 
dovanos ir už tą abejotiną 
dovaną atsilyginti pastaty
mu karės laukan kokių 200.- 
000 lietuvių kareivių — tai 
reiškia daugiau, negu žaisti 
su Ugne, tai reiškia didžiau
sia rizika paremtą azartą.

t

atsakė:
“Centralis Lietuvių 

Dienos Komitetas krei
piasi į mus, klausdamas, 
ką mes manome apie 
tolimesnį jo gyvavimą. 
Tegul pasiskaito “Ko- 
vąn — pamatys. O jo
kių susirašinėjimų su 
juo pas mus negali būti, 
kol jis nesiteikė dargi 
nieko atsakyti Į pasiųs
tą jam LSS. sekreto
riaus protestą del Šliu
po šmeižtų ir visuome
nės klaidinimo, — jam 
duotasis terminas jau 
praėjo. Tuo bu du C. K. 
pasiėmė ant savęs visa 
tai, ką p. šliupas yra 
daręs, ir jau dėl vienos 
šitos priežasties negali 
būti nė kalbos apie jo
kį tarimąsi su “Centra- 
liu Komitetu.”

“Naujienos,” kaip girdėjo
me, davusios labai neskaunu

“Keleivio” draugai, mes ne
žinome.

Mes pranešėm C. K., 
kad šelpimo darbe, musų gi
liausiu įsitikrinimu, Ameri
kos lietuviai galėtų ben
drai veikti, jeigu visoms 
trims sriovėms butų pripa
žinta pilna lygybė C. K. at
stovybėje ir kad trečdalis 
surenkamų aukų eitų Ag
ronomijos ir Teisių draugi- • • jai..

Dabartinis “Centralis” 
Komitetas tokioj sąstatoj, 
kaip dabar, trečiajai, kairia* 
jai, sriovei nepriimtinas.

Pirmu žingsniu prie jo re
organizavimo turėtų būti 
atstatymas iš jo sąstatos pp. 
Šliupo, Živatkausko, ir Šal
čiaus, kurie labiausia prisi
dėjo prie vienybės ardymo. 
Kokią rolę lošė viršpaminėti 
ponai musų skaitytojams y- 
ra žinoma.

Kaip valdysis ateities 
Lenkija apie tai spręs ne 
patįs lenkai per įsteigiamą
jį seimą, išrinktą visuotinu, 
lygiu, slaptu ir betarpiniu 
balsavimu, bet vokiečių ir. 

. austrų administracija, kuri

ti gaivalai, tai ir suspoilino nelabasis tas Bulota. Aš 
misliju ar tik ne per jį ir 
Napoleonas pateko ant St. 
Helenos salos. O gal tas 

kad Juzo (Hug- pats Bulota Romos Senate 
iš nuolatos rėkė ’’Cartago efe

*

s

Sako,
hes) pati net apsirgus
džiaugsmo, kuomet laikraš- lenda ėst”, ir todėl Kartage-

Dabar tankiai anglų laik
raščiuose užeinam klausi- 

didelio.bus P° karės?” 
'Matomai, šis klausimas ka
pitalistams daugiausia apei
na. Šiomis dienomis “The 
New York Times” nurodinė
ja, kad pasibaigus Europi
nei karei, Amerikos pramo
nėj įvyksią didelės permai
nos. Prieš karę per 21 me
nesį iš Europos atvykę į 
Suv. Valstijas 2,102,360 at
eivių, o iš Suv. Valstijų iš
važiavę 538,850. Tokiu bū
du Suv. Valstijose gyvento
jų skaitlius pakilęs ant(........ .......... ...... . .. .......

,563,510 žmonių. Prasidėjus simą, kas bus po karės? 
karei, per 21 mėnesį iš Eu
ropos 'atvykę į Suv. Valsti
jas’503,364, o iš čia išvažia
vę 239,544. Reiškia, per tą 
laika gyventojų skaitlius pa 
didėjo tik ant 209.720 žmo
nių. Toks ateivystės suma
žėjimas atsiliepęs ant pra
monės, nes visur esą neda- 
teklius darbininku, c

Tolinus “Times” nurodi
nėja, kad Suv. Valstijos iš 
Europos gauną daug dar
bų, o darbininkų negauną, 
todėl darbininkų algos bai
siai pakilę, darbdaviai esą 
bejiegiai kovoti su darbinin
kais ir kur tik pastarieji iš
siūtą savo reikalavimus, 

i darbdaviai juos išpildo. Pa- 
, galiaus kapitalistų reikalų 

gynėjas užduoda klausimą, 
kas bus po karės? Girdi, 
dabar, karės metu, kad 
augštos, Suv. Valstijų 
darbininkų algos pašėlusiai 
pramone nieko nenukenčia, 
nes už pagamintus produk
tus dėl Europos gauna 
brangiau. Pasibaigus ka
rei, to nebus. Europoj mi- 
lionai darbininkų iš tranšė
jų grįžšią prie įvairių dar 
bų. Dabar, girdi, ten mote
ris dirba. Kada iš tranšėjų 
sugrįžš vyrai, jos nenorės 
užleisti savo vietas ir darbi
ninkų algos žymiai sumažės. 
Tokiu būdu Europoj I 
produktai pigesni, negu A- 
merikoj ir pastaroji negales 
i ši ai ky ti k on ku r e ne i j o s.

Ir štai “Times” randa iš-

Nebūtų taip jau 
reikalo aiškinties. Laiškas 
buvo labai prastas ir pats 
draugas V. Kapsukas pa* 
briežė, kad tai buvo pirmų
jų įspūdžių vaisius, šaltai 
protaująs politikas pir
miem įspūdžiam neturėtų

dabar jau vis labiau ir la
biau pabriežia, kad jisai ne 
apie visus taip rašęs, 
esą Amerikoj ir labai 
socialistų, kuriais

gerų 
pasi-

pasaTai taip ir reikėjo 
kyt iš sykio!

Tame laiške buvo tiktai

sų judėjimo pusės lyg ir ty
čia apeitos, aplenktos. Gė
lai bent, kad dabar 
V Kapsukas pradeda

urg. 
ma-

ulės

A i ne
buvo 
pirm

Dėlei girtuoklystės 
ve ką pasakysime: 
jos negynė ir negina, 
rikos socialistų tarpe 
daug .blaivininkų iv
draugo V. Kapsuko atvyki
mo ir jie visuomet agitavo 
vž savo idėją.

Niekam ir į galvą neatėjo 
pykti ant jų. Vienoje tik 
“Laisvėje” kiek jie prirašė 
straipsnių 
alkoholiniu 
straipsniai turėjo pasekmę. 
Vadinasi, jie mokėjo ir drį
so kritikuoti tuos apsireiš
kimus, kurie, jųjų nuomone, 
buvo kritikuotini.

prieš vartojimą 
gėrymų ir jų

“kritika”. Jisai savo laiške 
tokiom spalvom apliejo A- 
merikos socialistus, jog be
šalis skaitytojas turėjo pa- 
mislyt, kad amerikiečiai so
cialistai iš saliuno neišeina. 
Tai ve kas nepatiko ir patikt

Draugas V. Kapsukas ne
gali persistatyti sau tokius 
kalbėtojus, kurie gaudami 
algą, ima dar po 5 dol. už 
prakalbą.

Well... nors mes ir nesa
me tų penktdolerinių kalbė
tojų apgynėjai — bet gali
nio atsakyt tokiu palygini
mu.

Buvo laikai, kad Lietuvių 
Socialistų Sąjungoj Centro 
darbininkai gaudavo tik po 
12 dol. algos. Per metų me
tus ubagystės ir pasiaukavi- 
mo principas buvo pastaty 
tas vyriausiu sąjungos gy
vavimo principu. Bet patsai 
gyvenimas ir sąjungiečių iš
silavinimas nušlavė tą uba
giškos algos ir pasiaukavi- 
mo principą. Vieton to 
buvo padėta naujas princi
pas — principas žmoniško 
atlyginimo už darbą, bile tik 
tas darbas atsakančiai at
liekamas. Štai kodėl šian
dien “Kovos” redaktoriai 
gauna gerą, visai gerą algą 
nors dar ir dabar randasi 
senos mados sąjungiečių. 
(pav. D. Klinga), kurie ne
gali sau persistatyt, kaip 
tai galima imt $25.00.DEL TO APGAILĖTINO 

LAIŠKO.
Veik niekam nepatiko 

tasai drg. V. Kapsuko skun
das ant Amerikos socialistų, 
kurį jisai privačiai pasiuntė 
Škotijos donininkams, o tie, 
dorybių pilni, ėmė ir padėjo 
i “Rankpelnį”.

Dabar drg. V. Kapsukui 
atėjo tikra darbymetė. Dėlei 
to asmeniškai familiariško tautininkai labai mažai te*

Iš paskutinio numerio 
“Darbininko’ ’aiškiai matyt, 
kad Rymo katalikai ne kaž 
kaip myli tautininkus, su 
kuriais jie suėjo vienybėn 
Gilumoje savo širdies Rymo 
katalikai labai prastai žiuri 
į Šliupo partijos žmones. 
Rymo katalikai mato, kad

jų pramonė atsidursianti 
labai blogame padėjime.

Aiškus dalykas, jeigu pa-
>

laiško interpretavimo (aiš
kinimo) ir apgynimo per
sikraustyta net į “Kovos” 
apžvalgas, tarytum, 
butų pirmalaipsnės 
bos dalykas.

tai
svar-

turi įtekmės, o apie idėjiš
kumą nėra ko nei šnekėti.

Mums, veikiausia, dar 
teks pamatyt “show”, kada

sibaigus karei Suv. Valsti* jčiai apskelbė, jog Juzas liko na buvo išgriauta. Nesistebe 
joms pavyktų prisivilioti Suv. Valst. prezidentu. Bet čiau, kad Bulota būt ir Jtr 
daugiau ateivių, tuomet vi- man žingeidi! žinoti, ką ji ditą prikalbinęs Holofemui 
šiem darbininkam numuštų, darė, kada dažinojo, jog jos operaciją padaryti, o Tiglet 

‘ v ’ i šėko Peliserio nesutikimai su po-
’ nia Hatasuu Egypte, porą

,vw j Mat, ir kapitalistai turi (tūkstančių metų prieš Kri- 
be- rūpesčių, o socialistai sako, stų, beabejonės ir bus žen- 

darbių, kapitalistai su dar- kad jie nieko nedirba, 
bininkais jokių ceremonijų 
nedaro. Visai kitaip jie el
giasi, kuomet darbininkų 
trūksta. Todėl dabar jie

algas, o jeigu pastarieji pa- ( vyrelis nuėjo šunim 
sipriešintų, apskelbtų lokau- pjaut?
tus ir tt. Kada prie dirbtu-1 
vių vartų stovi šimtai 1..

jklas Bulotos intrigų. Tai 
šelmis tas Bulota!

♦

♦ ♦

L. G. Fondas rinko aukas
‘po pretensija badaujančių

♦ ♦

Tas Klinga, tai nelaimin
gas vaikinas: kiek jis dirbo 

__ _ į— i
i kas klths to nepadarė* Pats Alpimo. Ir tų aukų $500.00 
m prakalbas rengė, pats pla-p1.117^.^?.^ Karu^ai ant pa- 
ikatus dalino, pats kalbėjo ir sivažinėjimo Europoj, Leis* 
, net vieną prenumeratorių P^nai tautininkai dabar 

’ j “Kovai” gavo, o dabar koks PaJ<Tausti jusų:~ ar Karuža 
v -ii- J grinorius atėjo ir suspoilino Puo karės nukentė

si visą jo autoritetą. jKs- Kiek naudos padarė
................ į Karužos kelione jums, Lie

tuvai arba karės aukoms?

♦ *

Sriovių vienybė išgavimui 
;laisvės Lietuvai! — Bet ar 
■galimas tai daiktas? Mes bt 
j abejonės, visi geidžame lai
svos Lietuvos, bet tą laisve 

tizmą, bet už Lietuvą ir revienaip suprantame. Ke- 
zmonių reikalus Sibiro ka- me§įs jr Makauskas geidžia 

z.xcxvo į xKetix vcvxr Muoisy^los, katorga ir kalėjimai ]aisvos jėzuitiškos Lietuvos,
r-iekas negali užginčyti, nes P>.'lklmstl kitos snoves zmo- kur galima būt Mock ŠIiu. 

.... .. ... pa, na ir Bagociu ant pir-
1G i mos sausšakės pakarti, teu-

yoluntiruoja pasiganėdins bile

nuolatos užduoda sau klau-, o . . , ...> i del Sąjungos labo, tai me
Kapitalistai dabar prade-H 

da raudoti, kad ateivių skai- ! 
tlius žymiai sumažėjo ir jau'Į 
darbininkų pradeda trukti. 
Bet pasibaigus karei, mano 
nuomone, ateiviu 
dar labiau sumažės, o išei- 
vystė, be abejonės padidės. 
Europoj viskas išgriauta, 
viškas išnaikinta, visko trū
ksta. Po karės reikės viską 
sutaisyti, išnaujo atstatyti, 
visus trukumus, visus neda-! 
teklius dapildyti. Europoje 
bus daug darbo ir darbiuin-

Kiti medžiai, kiti lapai, 
brolau, Klinga.

Senas Vincas.

Negana to. Iš Suv. Vals
tijų daugelis darbininkų va
žiuos į Europą. Kad taip bus j

..'Janulaitis ir Vileišis vo- 
į kiečių pasodinti kalėjimai!!
Visada taip yra: katalikai ! 
ir tautinnkai užkimšta' 
berėkdami apie savo patrio*' 
tizma, bet už Lietuva

didžiuma Europos ‘ išeiviu ln6ms> 0 ne katalik,J ir tau‘ 
važiavo į Suv. Valstijas ne 
apsigyventi, bet tik užsi
dirbti pinigų ir paskui vėl 
grįžti atgal. Karei pasibai
gus, jie visi važiuos at
gal. Naujų gi, kaip sakiau, 
mažai atvažiuos, nes ir Eu
ropoj bus užtektinai darbų.

Kapitalistų laikraščiai 
šaukia, kad dabar darbinin
kų algos “pašėlusiai” dide
lės, girdi, dar Suv. Valstijų 
istorijoj nėra pažymėta to
kių algų, kokias dabar jie 
gauna. Bet kapitalistų tar
nai visiškai užmiršta pažy
mėti, kokios kainos gyveni-

, na ir Bagočių ant pir-

valdžioms 
“k r am oi as naikinti.

♦
*

Tautininkai sveikina len
kus su gauta “neprigulmy- 
bc”. Mat, patriotiškos šir
dys džiaugiasi kad lenkų 
legijonai pašers neprisoti
namus kanuolių nasrus. Šit 
semper!

*1 ♦

• kaip, Dr. šliupai, i h laisvė. __ f _ 2 Y1 •_ • ____  ' t. i t X r

kokia laisva Lietuva, 
i ten bus lietuviškas
liūs, ministerial, etc., 
cialistai geidža tokios lais
vos Lietuvos, kur būt tikėji
mų, žodžio, ir susirinkimų 

! laisvė, ypatos nepaliečiamy- 
jbč be atsakančio teisme 
nuosprendžio, ir darbinin
kams laisvė nesiduot “aug- 
štesniai luomai

iras lupti.

bile 
kara- 
0 so-

____ i” s-'.n sku* 
Mat, yra “laisvė” 
Tad ar gali būti

vienybe?v.ar ir nepasiaiškinsi mums 
ir visai Lietuvių tautai, ko- 

pric- 
žastįs privertė Tamistą nu
važiavus į Washingtona iš
kirsti tokią “swinstwa”, mo: 
kaip Tamista kad atlikai? !

ZCS. * - A W V. A V. V
nuq mo reikmenų. Dabar darbi“ kios psychologiškos

• . 1 ZZV —1 v j • • < — n-. •ninkas, gaudamas “pašėlu
sią’ ’algą, absoliutiškai nie
ko negali susitaupinti iš 
priežasties nežmoniško pa- 

. .. . , i brangimo pragyvenimo rei-
Ranynią: Kad galima butų,^. iš tos priežasties ir 
išlaikyti konkurenciją, rei |git]aUo-elis darbiiiinku,ypa- 
kahnga stengtjs kodaugiau-''tin į ti kurie j čia atva. 
sm priviliotijs Europos at- žiavo pasipelnyt)' po ‘karės 
en-ių? Bet čia pat vėl pra-! įžž atgal Tod61 neberei. 
deda abejoti, kad Europos į.aĮ0 kapįtalistai šiuo klau- 
viespatystes darysią xrise-; - - -

‘ i.-illllll ĮnclUVllU X

kias kliūtis norintiems va-'nuoiatos kartoja: 
žinoti į Su v. Valstijas. Iš po karės?” 
tos priežasties Suv. Vaisti-j

V1SO Išimu pradeda rūpintis ir 
: “Kas bus

j MARGOS
"4 mintis

125-“Darbininko” No.
tam, skaitome: Norwood 
Mass. Bus didelė katalikų 
spaudos savaitė. Tą vakarą 
bus tas ir tas ,tą vakarą tas 
ir šitas ir tt. Ant pabaigos 
sako: Visi tie vakarai bus: 
Broliai ir sesutes - katalikai 
ir katalikės, nesnauskite!

D r.
re-

♦ ♦

“Naujienos” rašo: 
John Dili Robertsono 
kordai parodo, jog šiemet
bėgy 10 menesių gimė Chi- 
?agoje 36,618 tuo pačiu lai
ku mirė 30, Canal st., Juodu 
su revolveriais.

♦

♦ ♦

“Keleivis” rašo: “Moterų 
Balsas” gan puikiai apdirb

su sinyks tautininkai su kle- tas medegiškai, bet techniš- 
rikalais. kai, tai visai prastai. Turė-

švenčioniškis.

tų spausdint į geresnę spau
stuvę.

“Kova”: —“Keleivis” pa* 
sibiaurėjo “Moterų Balso” 
spauda, o pats taip ilgai ne
pripažino zecerių unijos ir 
nepriguli prie LSS. (Puikus 
faktas. Padėk dieve, seni. 
Pastarnokus kasu. Ar tu ne
prigirdi? Nelabai ilgi).

“Keleivis”: Mes nenorėjo
me pasakyti, kad geresnėje 
spaustuvėje butų spausdin
tas. Mes norėjome pasakyti, 
kad permažai duota “impre*

♦ 

♦ *

Sakau, kad Šliupas, tai tik

♦

»*

Uh-hm! Jau ir “Vienybė” 
sako dėl naujo susivažiavi- 

“...tegul susivažiuoja 
visi! sriovių draugijų atsto
vai, kad paskui nebūtų iš
metinėjimų, būk kas nors 
ignoruojama.” Susiprato

”z”L'J išmokėta $166J ma»na Pietk* šaukšto jieš- 
už keliones, ir pragyvenimą. • Tiks smagu patėmyti, 
Taip, daug, labai daug, bet turbūt Norkus ir Šir-

♦

Tautiečiai 
kad Bulotai

vis aimanuoja

nebūtų buvę tiek daug, jei 
tautininkų vadas, ponas A. 
Rimka iš “Ateities” nebūt 
rekomendavęs Bulotą pas 
gerbiamą tautietį, “Atei
ties” didžiausį “šėrininką“, 
apsigyventi, kuris atlupo 
net $103.00 su virš už kelias 
dienas. Prigavo “grinorių” 
Bulotą, apšmutino LŠF., ir 
paskui rėkia! Ar reikia di
desnės niekšystės!

vydas dar neklausė Maliau* 
cko, ir matomai socialistų 
laikraščių nebijo skaityti, 
nes kitaip kaip-gi Brookly- 
no mamutė būt žinojusi, 
kad buvo kokie ten “išme-* 
tinėjimai?”

Reiškia ir limbui duoda
ma lekcija gelbsti, nes “pa
simokino.”

FRITZAS.

TREMTINIŲ ŠELPIMAS.
Rugsėjo 28 d. pirmą kar

tą buvo tam tikros Tarybos 
Kredito Komisijos posėdis, 

naujas

Kaip kada galima patė- 
myti, kad koks tautinis ar
ba maliauskinis nedakepėlis, 
kaip ir P. Sakat iš Passaic, kuriame dalyvavo 
susirūpina LŠF. ir reikalau- tremtinių skyriaus vedėjas 
ja ’’kontrolės”, “pridaboti”..! Bulgakovas, paskirtas vie-

Babies, mind your own ton buvusio Nevierovo. Po- 
business, and don’t stick sėdyje vėl kilo klausimas, 
your dirty nose, where it kur jau buvo nuspręstas 
does not belong, because rugs. 15 d., — apie tai, kiek 
you may get it chacked!

"v. L. rašo: 
laikėsi principo 
to. Tas liberum veto dau
giausia prisidėjo prie Len
kijos puolimo.”

Na, aš nežinojau, kad

’’...Bulota 
liberum vc-

tremtinių turėtų gauti pa- 
šelpos. Finansų ministe
rijos įgaliotiniai tvirtino jog 
nutarta esą duoti pašalpos 
50 nuošimtį. Vadinas pusei 
tremtinių ,ir tai dar dalis jų 
turės gauti ne visą pašalpą, 
bet pusę.

Tautinių organizacijų įU 
galiotiniai nesutiko su tuo, 
ir klausimas bus dar kartą 
iškeltas plenoriniame tam . •« • m i ■» *1 - —

paimsi laikraštį ,tai kaip 
Šliupas, taip šliupas. Kam 
čia apie jį tiek daug rašyti? 
Juk jau nuo seniai ant jo 
kaktos buvo padėta “saina”: 
“Empty Room For Rend” 
Žinoma, kol tas ruimas bu
vo tuščias, tai dar galima x. Bulotą dar aštuonioliktame 
buvo susikalbėti, bet kuo- šimtmety tokius šposus kir- 
met į jį pradėio lankvtis to, ir nuvarė net LenKiją _
tautininkai, klerikalai ir ki-' šunims šėko pjauti. Tikras tikrosios Tarybos posėdyje

t

>
I

■i

*
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Spaustuvių Darbininkų Kova 
už Geresnę Ateitį.

šių, inteligentiškų darbininkų, kūnų 
galima rasti tiktai unijistų tarpe.” Paaiškinimai RYMO KATALIKŲ SPAU 

DOS DRAUGIJOS AT
SIŠAUKIMAS.

Specialė komisija išdirbo pienus, kad 
visoj Amerikoj linotype operavimas butų 
unijos kontrolėj, vadinasi, kad ant linotype 

Iš praeities Internationa! Typographical .
Union.

Buržuazine visuomenė neatsigiria, ne
atsidžiaugia įvairiais Rockefellerio, Carne
gie ir Sage fondais. Tų fondų įsteigėjai 
priskaitomi prie didžiausių labdarių. Mat, 
tie fondai užsiima visokiais tyrinėjimais, 
lepinasi žmonių sveikata, steigia mokyklų. 
Todėl taip ir garbina jų įsteigėjus.

Bet šiuo žygiu mes pakalbėsime apie 
vieną įstaigą, kūną įkūrė patįs darbinin
kai., Tą įstaigą negarbina kapitalistų 
spauda, nors ji, ta įstaiga, išgelbėjo gyvas
tis tūkstančių darbininkų, pailgino jų am- 
žį, dadurė jiems algos. Mes kalbame čia 
apie spaustuvui darbininkų uniją, apie 
garsiąją International Typografical Union, 
arba, kaip ją dar kitaip vadina “Big Six.”

Šis straipsnis turės svarbos netik lietu
viškų spaustuvių darbininkams ir netik 
tiem žmonėm, kurių gyvenimas tampriai 
susirišęs su spaustuve. Tegul gi, nors 
kartą ir visa skaitančioji publika pamato 
tą gyvenimo sklypelį, kur veikia ir kovoja 
spauzdinto žodžio darbininkai.

Sunkių laikų teko pergyventi Ameri
kos spaustuvninkams, labai sunkių. Darbo 
valandos buvo ilgos, užmokestįs tik tokia, 
kad per bėdą galima buvo nuvaryti bado 
vilką nuo durų. O darbas spaustuvėje rei
kalauja labai didelio energijos įtempimo ir, 
palyginamai, gana augšto inteligentiškumo 
laipsnio. Užtat nedyvai, kad pabaigoje 
pereito amžiaus spaustuvės darbininko 
amžis, vidutiniškai imant, siekė tik 41 me-

Jau 1865 metais, Amerikos unijistų 
konvencijoj buvo priimta rezoliucija, kad 
spaustuvėse turi būti aštuoniu valandų 
darbo diena. Tuomet darbo diena buvo iš 16 
valandų. Bet tai buvo tik šauksmas. Spau
stuvių darbininkai visiškai nebuvo susior
ganizavę, je neturėjo ir streikų kasos, o 
tuščia kasa sunku ir kovoti prieš galingą 

- kapitalistų — bosų organizaciją.
1887 metais visose Suvienytose Valsti

jose prasidėjo smarkiausia agitacija už 
aštuoniu valandų darbo dieną. Spaustuvių 
darbininkų unija nuskyrė, kad nuo pirmos 
laprikčio 1887 visose spaustuvėse turi būti 
įvesta devyniij valanchj darbo diena ,Nu- 
skyrus dieną, unija nieko nedaro. Ji manė, 
kad užtenka gero žodžio, sukomendavimo 
ir pati apveizda įves devynių valandų dar
bo dieną. Žinoma, iš to nieko neišėjo. Ta
da ir unijos vadovai ir paprasti nariai pra
dėjo suprasti, kad reikia pilnos kasos, kad 
reikia drūtos, kariaujančios organizacijos. 
Ant nariui buvo uždėta priverstina specialė 
mokestis, išpradžių po dolerį, o paskui ir 
daugiau. Unija rengė'-i nrie generalės ko
vos už devynių valandų tmrbo dieną. 1898 
metais, laike typografų unijos konvencijos, 
kada vienbalsiu nutarimu nariai buvo pa- 

įšaukti kovon už devynių valandų darbo die
ną, atėjo komisija bosų unijos (United Ty
po thetao) ir pasirašė po kontraktu.

1899 metais iš 27.435 unijos nariu 21.-

P. N—kienė rašo: — Ar 
.lytiški susinėsimai gali už

dirbtų tik unijos žmones ii kad darbo są kenkti moteriai 
lygas diktuotų tik unija. Ta pati komisija 
nusprendė: kadangi linotypisto darbas yra 
daug sunkesnis, negu rankinio darbininko 
darbas, kadangi tas darbas reikalauja di
džiausio įsitempimo, tai linotypistas tega
lįs dirbti tik aštuonias valandas.

Tai buvo geras žingsnis. Paprastai, 
darbininkai priešinasi naujoms mašinoms, 
o spaustuvninkai nutarė užkariauti rai
džių statomąją mašiną, padaryt ją įran
kiu žmonių būvio pagerinimo,

1901 metais Typographical Unijos 
prezidentas galėjo pasididžiuodamas pra
nešti, kad 4,098 linotype jau operuojama u- 
nijistų darbininkų. 1902 metais prasidėjo 
generate kova už astuonių valandų darbo 
dieną. Spaustuvių savininkai pasakė nenu- 
sileisia ir stovėsią už 54 darbo valandų sa
vaitę. Iš to, aiškus dalykas, turėjo sekti 
kova. . Žinoma, atskiri spaustuvninkai 
tuoj aus nusileido, ypatingai greit nusileido 
laikraščių spaustuvės. 1905 m. iš 46,734 
unijos narių 25.000 dirbo jau tik aštuonias 
valandas.

bei kūdi
kiui kada jie įvyksta antro
joj nėštumo laiko pusėj?

Ar sustoja kada mėnesi
nės dėl kitos priežasties, a- 
part pastojimo nėščia?

Nuo ko daugiausiai rei
kia saugotis, kad vaisių ne- 
išmetus?

prisi-

šieji devyni procentai gyveno mažuose 
miesteliuose ir ten sunkiau buvo įvest tvar-

darbo valandos mažėjo, algos kilo. Tai jau, 
paprastai, visuomet taip būna. Juo darbi
ninkai trumpiau dirba, tuo jie turi dau
giau progos apsišviesti, susiorganizuoti ir 
geresnį atlyginimą už darbą išsikovoti.

R&kia įsitėmyti, kad laimėjimas atėjo 
tuo laiKuUrkada beveik visos didesnės spau
stuvės įgijo raidžių statomąją mašiną — 
linotype. Tos mašinos mechanizmas taip 
tobulas, jog jis atstoja raidžių statytojo 
rankas ir smagenis — atlieka kompozito
riaus ir mėtytojo darbą, atlieka jį daug 
didesniu spartumu. Tą mašiną - stebuklą 
išrado Mergenthaleris 1890 metais ir pir
mu dešimtmečiu po jos išradimo ji buvo 
jau veik visose spaustuvėse.

Ta mašiną pavadavo darbą daugelio 
darbininkų. Ji buvo visųpi ūmiausia naudin
ga spaustuvių savininkams. Mašina, kuri 
padaro revoliuciją tūlame amate yra visvie- 
na kaip eksplioduojanti medega kuria nau
dojasi viena iš kariaujančių pusių.

International Typographical Union mr 
/irė taip elgties, kad linotype įvedimas neš- 

' tmnaudos unijai. Unija savo konvencijoj 
Bostone nutarė:

“Mes esame tos nuomonės, kad svar
biausias dalykas, norint atsakančiai 
vesti darbą ant raidžių statomosios 
mašinos, yra tai samdymas išsilavinu-

Atsakymas: — Lytiški 
susinešimai aprubežiavime 
nekenkia didžiumoj atsiti
kimų, bile tik pas moterį nė
ra jokių kliūčių. Tečiaus 
prie nėštumo pabaigą, ypač 
paskutiniame mėnesyj, gali 
užkenkti tuomi, kad sukurs- 
tys priešlaikinį gimdymą "ar 
ba užkrės pulinėm bakteri
jom. Patartina yra paskuti
nį mėnesį arba net ir du mė
nesiu prieš gimdymą netu
rėt lytiškų susinešimų.

Mėnesinės gali sustot ant 
tūlo laiko moteriai į kitą ša
lį ar kitą šalies dalį atva
žiavus; gali jos sustot mo
teriai įėjus į baimę, jog ji 
liko nėščia, kas tankiai si 
merginoms atsitinka po 
turėjimo lytiškų susinėsi
mų; kraujo ligose, švino už- 
sinuodijime, dideliame nusi- 
sčdėjime namie bei darbe 
be tyro oro, prastame besi- 
maitinime, po tūlų ligų ir 
tūlose ligose ir daugelyj ki
tų atsitikimų mėnesinių gali 
nebūti per vieną ar kelis 
mėnesius, bet tankiausiai 
pas ištekėjusią moterį jos 
reiškia nėštumą.

Vaisiaus išmetimas nėš
tumo pradžioj tankiausiai 
priklauso nuo jo paties ligų, 
placentos ligų ir motinos li
gų, tokių, kai]) džiova sy
philis ir kt. Yra ligos ir 
sanlygos, kada moteris ne

įgali apsaugot vaisiaus nuo 
[išmetimo, bet yra kėli labai 
[svarbus dalykai, kurių mo- 

s,tina prisilaikydama gali
J išmetimą. štai

Ijie: reikia saugotis, kad neš 
Tūli ‘ 

spaustuvių savininkai jokiu budu nenorėjo 
pasiduoti. Trukss laikys— sakė jie, o 
mes kariausime, štai atėjo ir 1907 metai, o 
streikas vis dar nelaimėtas. 1907 metais bu
vo tos didžiosios bedarbės, kuomet daugelis 
unijų turėjo išsižadėti visų senesnių lai
mėjimų. Tais metais jokia unija nevedė 
streiko, bet spaustuvninkų streikas ėjo sa
vo keliu ir gana. Viso to sunkmečio laikų 
dirbantieji unijos nariai, kuo galėdami ir 
kaip galėdami, remė savo streikuojančius 
brolius. Jie mokėjo kason ir savo paprastas1 
mokestis, ir dar extra mokestis. Pabaigoje 
1.907 metų tūli bosai nusileido, o apie l>ava- k.uls kiloti^ bėgti,’perdaug 
sari 1908 metų laimėjimas buvo pilnas ir Hgai vaikščiot, reikia atsa- 
galutinas. Visur tapo pripažinta aštuoniu 'kančiai maitintis; nel.cikia 
valandų darbo diena, o International Union V v 7

virto uola, kurią jokios kapitalistų pastan
gos nepajiegia parblokšti.

(Toliaus bus)

Pabaigoj 1905 metų entuziastiškai 
praėjo referendumas, kad nuo 1 d. sausio 
1906 metų visose unijos spaustuvėse butų 
įvesta aštuoniu valandų darbo diena lino
type operatoriams. Ant nestreikierių buvo 
uždėta specialė mokestis streikierių šelpi
mo fondam Prasidėjo smarkiausia agitaci
ja, kad gavus kuodaugiausia naujų narių ir 
tuo būdu, sumažinus, ant kiek tai galima, 
skaičių kandidatų į skobus. Amerikos Dar
bo Federacija prižadėjo savo pagelbą? Už
augę spaustuvių savininkai nenusileist ar- 
gumentuot senais darodinėjimais būsią aš- 
tuonių valandų darbo diena sunaikinsianti 
visą amatą. Ant to atsakė specialė spau- 
stuvninkų komisija, kad spaustuvių darbi
ninkai nori parduot mašinų savininkams 
tik aštuonias valandas iš dvidešimts ketu
rių va Indų ir kad tų aštuoniu valandų pil
nai užtenka, kad aprūpint visuomenę raš
tais.

Prasidėjo kova. Pabaigoje 1905 metų 
visi unijistai jau mokėjo kovos fondan de
šimtą procentą viso savo uždarbio. Žinoma, 
atsirado ir tokių šaudadušių, kurie apleido, 
uniją, bet tokių buvo mažai. Iš 46,734 narių 
uniją apleido tik 1574.

Pačiame kovos karštmety įvyko San 
Francisco žemės drebėjimas. Tuojaus

buvo paskirta unijos nariams pa-■ išveiurti

Visupirm, turiu 
pažinti, jog pakliuvęs man 
į rankas R.-K. Spaudos at
sišaukimas padarė ant ma
nes didelį įspūdį, tad no
rėčiau pasidalinti su “Lai
svės” skaitytojais savo įspū
džiu ir vienlaik supažindin
ti plačią visuomenę su turi
niu to atsišaukimo, kuris, 
mano nuomone, yra bran-- 
duoliu Romos katalikišku 
smegenų. Atsišaukimas 
šiaip skamba:
“Broliai ir seserįs: —

Baisi yra Europos ka
rė. Žiauri jį yra Lietuvos 
gyventojams. Nenorėtum, 
amerikieti, kad pro tavo 
galvą švilptų kulkos, tavo 
akyse spengtų kanuolių 
trenkmas. Kokie sopuliai 
spaudžia širdis musų bro
lių - seserų Lietuvoje, kada 
kasa sau žemėje urvus ir 
tenai slepiasi? Pasislepia 
žmogelis nuo šovinių, bet 
ateina nemielaširdingas ka
reivis ir stato jo krūtinėn 
durtuvą. Iš kur atsirado 
toki žiaurus žmonės, kada 
savo artimą galabija kaip

sugadina tą žmogų blogas 
i šauk 1 e j i m as, nesu v ai d,y m as 
savo jausmų, užmiršimas.

kantį lietuviškos kalbos. Iš 
savo pusės, linkiu tiems mu
sų “didvyriams” kogeriau* 
sios kloties. Bet patarčiau 
jums, platintojai katalikiš
kai- tautiškos spaudos, i-
dant, plačiaus paaiškintu- • 
mete jūsų literatūroj, labui 
abejojančios visuomenes 
šiuos klausimus:

Iš kur atsirado tie Romos 
drakonai, kurie vardan kata 
likiško tikėjimo siuntė su
žvėrėjusius kryžeivius, u tie 
draskė musų Tėvynę, net 
300 metų atgal?

Iš kur atsirado tie kru
vini Romos popiežiai, ku
riems paliepiant buvo su
rengta baisiausia inkvizicija 
Ispanijoj? Kas juos auklė
jo? Jeigu juos taip pat iš
auklėjo bedieviška mokslai- 
nė ir bedieviška spauda, to
kiu budu, jie buvo prakeik
tais bedieviais. Ar galėtu
mėte mums paaiškinti dėl 
kokios priežasties jūs lieja- 
te krokodilių ašaras už ba
daujančius lietuvius, tuo
laik, kaip žinome, jog dai
gelis dvasiškų tėvelių visai 
atsisakė dalyvauti rinkime 
aukų Lietuvių dienoje? 
(pavyzdin Youngtown, O.). 
Turtas R. K. bažnyčių sie
kia milijonus, ar daug pa
aukauta; ar daug gauta nuo 
jūsfi airių, vyskupų, kuriem 
lietuviai moka per ištisas

Tel. Greenpoint 1569.

A. DOBROVOLSKIS
Pirmos klesos CAFE.

Geriauni Gėrymai.
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Taipgi suteikiu rodą visokiuo
se atsitikimuose ir patarnauju 
visokiuose reikaluose.

A. DOBROVOLSKIS.
37.7 Graham Ave. 

cor. Skilman av. Brooklyn, N Y.

K. Hensas
CAFE IR POOL ROOM 

linksmai laiką praleist.
Tai yra geriausia vieta

K. HENSAS
69 Gold St.,

BROOKLYN, N. Y.
Telephone Main 7529.

gelbėti.

VENGRIJA.

Vokietijos karininkai nėra užganėdin
ti Austrija, bet jie visiškai užganėdinti 
Vengrija, kuri* parodo didžiausią karinį 
gabumą. Austrijos parlamentas karės me-j 
tu nei kartą nesusirinko, o Vengrijos 
parlamentas nuolat laiko posėdžius.

Faktiškai Vengrijoj ir net Austrijoje 
visus daykus tvarko senusis grafas Tiša, 
nepaprastai gabus politikas. Jo rankose y- 
ra ir grafas Burian, užsienių reikalų mi- 
uisteris.

“KOVOS” KALENDORIUS.

i
 Šią savaitę jau išeis “Kovos” kalendo- 
, kuriame tilps daug naudingų ir įdo- 
straipsnių.

j.

Dievo, savo Sutvertojo’ Kas gentkartes? — Dievas davė
auklėjo tuos žmones, kurie 
šiandien skriaudžia viens 
kitą? Auklėjo juos bedievi
škos mokslainės. Kas tą 
dvasią praplatino? Spauda 
—• išreiškėja žmogaus min
ties. Girdi savo brolius, se
seris verkiančius, badaujan
čius Lietuvoje. Sėdi, paver
gti, bet tavo pažįstamas 
draudžia tave šelptie nuvar
gusius brolius; tegūl sau 
badauja, — išalkus minia, 
bus geresnė medega revo
liucijai. Dėlko negelbsti sa
vo artimo o eina praleidžia 
savo pinigus bereikalingai? 
Tai padare prieškrikščioni-

tinėm, plaučių uždegimu,) 
džiova r kitom limpančiom 
ligom, nes bakterijų nuo-

mas iš uteruso. Reikia sau
gotis, kad neužsinuodijūs 
fosforiL švinu gazu ir ki- 
tom nuodingom substanci
jom. Lytiškas dalis moteris 
turi užlaikyti švariai, kad 
neiveisius užkrėtimo i uterū 
sa. Nereikia nieko šim

snauda. Mat, broliai ir se 
suris blogos spaudos galy-

Dabar jau man aišku

karę, nes jį žmonės užmir
šo, — aiškina man katali
kai. Tai kam čia rinkti dar 
aukas, jog Dievas nori nuo
dėmingą žmoniją pabausti, 
o čia gadina jo darbą kokie 
ten minkštaširdžiai.

Patarčiau jums platinto
jai tautiškai — katalikiškos 
spaudos išleisdinėti ilius
truotą laikraštį, kuriame 
laiks nuo laiko galėtumėte 
talpinti paveikslus spirgan
čių ant laužų bedievių, įran
kiu baisios Inkvizicijos, kry
žeivius, deginančius musų 
tėvynę vardan “švento” vis 
tikėjimo ir pagalios, šioj 
baisioj Europos karėje ku
nigėlius ne tik laiminančius 
kiekvieną pulką tų “žiau
riu” kareiviu, bet, nekarta.v 7 7 k

su kryžiumi rankoj vedan
čius kariumenę ant priešo.

Ištiesti, stebėtina jog mū
sų tautiečiai užmiršo, kad 
jėzuitizmas daugiausia ble

ndies padaro mūsų tautai,

dienos jau 
praėjo. P,et 

vis dar tarpe mus 
yra daug vergų, 
kurie yra atstu
miami nuo savo darbo bcsirdčą 
verg-mist rėš-LIGOS.

Yra labai lengva išvengti ma
žų kliūčių išaugant į dideles, 
jeigu ūmai atida ant to atkrei
piama. Ir tas yra jūsų pareiga 
link paties savęs ir savo šei
mynos tai vis atlikti.

Nuo skaudėjimo pilvo ir žar
nų, kaipo plovimas skaudžian- 
čios gerklės intraukitnui į 
apmalšinimui dusulio, nuo gal
vos ir ausų skaudėjimo; ccl.

apsireiškia esąs iš geriausių na
minių gyduolių, esančių ant 
pardavimo—25c. už bonkutę.

Nuo liciiitiHtizruo, Padsgos, Neursli- 
pijos. Persišaldymo, A|»šnibimo, Daniu 
Skaudėjimo, Diegliu ir Skau-lAjtmo Ma
tinėje. kaip ir nm> visokiu kitu runs 
tiiku );gu, nuudvki

PAIN-EXPELLER, 
kaipo senų ir ustikėtiną draugą
uos per puse šimtmečio. Tik 9S»’. ir 
aoc. l aiiKute; galima gauti vijose a^- 
tivko.M arba pas pati fabrikanta—

F. AD. RICHTER & CO.
74—80 Washinjton Street, New Yori.

do tos kares, tie žiaurus ka
reiviai, kurie “stato” kruti-- 
liūn durtuvą pasislėpusioms 
urvuose žmonėms. Mat, jie [dies padaro musų tautai, 
užmiršo Dievą. Juos pūga--nes šimtai tūkstančiu tapo 
(tino heiiieviškos mokslainės, sulenkinta gudraus jėzuito

Skargos ir kitų. Vienus su
lenkino o kitus su.mulkino ir 

[ tik progresyviška laisva 
spauda ir mokykla išblaškė 
tamsumus viduramžių ir 
išmokino žmoniją žiūrėti 
drąsiai teisybei į akis.

s, [o labiausiai bedieviška spau-

.___ iai maitintis; nereikia
[maudytis maudynėse, ypač 
nėštumo pabaigoj; nereikia 
perdaug nusigąsti, pykti, 
nors išgąstis ir piktumas la
bai retai priveda prie išme
timo. Tūlos moters išmeta 
vaisių po paslydimų, po par
puolimų ant aslos, po iš- 

1 mazgojimo grindų, po skal
ijamo, po lytiško susinėsimo 
I iv bile kokio susijudinimo.
Kitos nešmeta ir po di
džiausių atsitikimų. Apąrt 
visko, reikia lankytis pas 
daktarą bent1 pora sykių i 
menesį, o prieš galą kas sa
vaitę, kad ištirtų inkstų, 
širdies ir tulu kitu organu• V

stovį ir kas reikia pataisyti 
nes to nedarant, kartais ne 
tik išmetimas seka, o ir 
taksimi jos, nuo kurių tiek 
daug moterų miršta.

A. Montvidas

ščionišką dvasią.
I’rieš taip milžiniškas 

nuodėmės žmonijos stojo Į 
kovą kun. Ks. Ezerskis, Tir 
masonis ir Ko. ir pasiskyrė 
į globėjus savo “biznio” net 
šventą žydelį, visai nemo-
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pirmu, negu jisai pakenks jusn systemai. Ataką 
palengvinimui ir iritacijos pi ašalininiui, vartok

EVERA’S
Balsam for Lungs

(Soveros Balsamą Plaučiams). Netrukus patirsi, kad tatai > ra 
atsakanti gyduole, suteikianti palengvinimą nuo kosulio, 
peršalimo, užkimimo. : pašino disko smaugulio, oro triubcliu, 
uždegimo ir gerklės skausmo. Kaštuoja 25 ir 50 centai.

Musų žodžiams patvirtinimui, Štai paduodamo neseniai gautų lai’.- 
;-i: ‘'As noriu linus pranešti, kad Severus Baisumas pilnai atsako save 
ikslui.. Nuo pinnulinio dožo vaikai pradėjo sveikti; jų kosulys išnyko 
r (i’o atakai nebesiigi įž.o. Apie du metai tam atgal męs vartojome tųjj 
>ulsam:> nuo kokliušo ir-gi su geru pasekme.'’

J. Kowalski, Cutchogue, N. Y.

Reikalaujant gyduolių reikalauk SoveroB Preparatuo. NuGjęs | ap
tiekti žiūrėti, kad gautum ko reikalaujama. Neimk'‘kitokiu bei užvaduo
toji!. Negalint gauti ko reikalaujate, rašyk tiesiai į

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.

DR. LA. LEVITT
BURGEON DENTISTAS

Skausmą dantų sustabda* 
antsyk. litraakią b* joki* 
■kausmo. Paklauskit*, ka> 
pat man* dantis taiii.

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

l&mokqs tas lekcijas jžu mokėsi į 

Kalbėti Ir Rašyti Angliškai i 
Jei netiki šitam pranešimui, tai perskaityk | 
pirmq lekciją, o persitikrinsi ar teisyW. “ 
Prisupki 10 centų, o tuojaus gausi lekciją | 

MONTELLO CORRESPONDENCE SCHOOL. š
MONTELLO. MASS. >
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“Laisvės” bendrovė auga. 
Prie jos vėlei prisirašė nau
jų narių. Jais yra draugai: 
Vincas Rudaitis iš Phila
delphia, Pa., Petras Kukcr 
navičius iš Livington^Ill. Jo
nas Raivytis, Brooklyn, N. 
Y. Petras Berukštis, Beth- 
lehrm, Pa.
' ‘Visi jie. buvo ir tebėra di
deliais “Laisvės” draugais.

ant 
kuris

Draugas F. Navikas, Yon
kers, N. Y., “Laisvės” ben
drovės dalininkas, apsiėmė 
pardavinėti tikietus 
“Laisvės” koncerto,
įvyks 17 d. gruodžio. Drau
gu Yonkeriečiai, įgykite ti- 
kb tus ant koncerto išank- 
sto. Kreipkitės prie F, Na
viko.

Kns iš kitų apielinkių 
apsiima pardavinėti tikie
tus, tuoj praneškite admini
stracijai.

“Laisves” bendrovės kon-j 
Getlan žadą atvažiuoti 
draugi! net iš Worcester, 
Mass.

Įraukiame, laukiame jų.

(Pabaiga)
— Laukiu pareinančio, kaipo savo vy

ro, o jis matai kuohi mane vaišina. Šuo ta
vęs lauks kitą syk.

— Tai tu, ragana, pabandyk nelaukti, 
tai išvysiu, kur pipirai augs. Duok vaka
rienės.

Moteris padėjo viską ant stalo. Jis pra
dėjo valgyti ir lyg tai ką atsiminęs nusišyp
sojo. Moteris neišsilaikydama juokais, pa
siėmė vaiką ir nuėjo gult. Vyras apsidai
rė, išsiėmė iš šėpos butelį degtinės prisi
pylė stiklelį, pakėlė augštyn, nusišypsojo, 
išgėrė, pakratė galvą ir vėl pradėjo valgy
ti. Kuomet pavalgė, užsirūkę cigarą, lei
do durnus augštyn ir linksmai apie ką tai 
mąstydamas —užmigo.

Dienos slinko viena po kitai. Krepšec
kienė lankė savo vyrą į daržinę net tris 
kartus savaitėj. Akloji meilė, taip įleido 
šaknis j taip vadinimą Jurgienę, kad na
bagas, Krepšeckis, nutarė parduoti saliuną 
ir pabėgti su savo mylima nuo savo pa- v • CIOS.

Vieną dieną, Krepšeckienė išsiėmė iš 
stalčiaus keturkampę dėžutę ir pradėjo var 
tyti brangius žiedus ir deimantus. Prieg 
tam suskaitė ir keturis šimtus pinigais. Su
dėjo viską atgal, palingavo galva ir lyg no
rėjo ką tai tarti, kaip kažkas pabeldė duris. 
Moteris greitai pakavo jo skrynelę ir atida
rė duris.

— Gerą dieną, — eidami vidun, prabi
lo Jurgienė.

— Ačiū, — atsakė Krepšeckienė ir tę
sė toliau, — gerai kad atėjai, nes jau pati 
nežinau nei ką bedaryti. Paskutiniu kartu, 
kuomet nuėjau į daržinę, jis man pasakė, 
kad be manęs gyventi negali ir savo pačios 
baisiai neapkenčia. Sako, jeigu tu tik su
tinki ,tai aš parduosiu saliuną ir važiuoju 
su tavim, kad ir į kraštą svieto. Tark, gir
di žodį, o busi išganyta. Nežinau nei ką da
ryti.

— O kaip su tavim apsieina namuose? 
— paklausė Jurgienė.

— Duok šventą pakajų. Nekenčia, kai)) 
šuo žydo. Niekuo negaliu įtikti jam. Vis 
negerai, vis blogai, vis kitos geresnės —žo
džiu sakant, persekioja ant kiekvieno žin
gsnio.

— Tai važiuok, kol prisieis parodyti sa
vo veidą. Bet nebūk durna. Iškaulyk tiek 
ninigų, kiek tik galėsi. Kuomet pasiroaysi 
jam, tai gali iš apmaudo sau galą pasidary
ti, ar išvažuoti, kad nieko nematytų.

—Nugi šiandien suskaičiau, tai atme
tus visus brangius daigtus, dar turiu ir 
keturis šimtus dolerių.

— Net ketųr|g šimtus, net keturis šim
tus, — kartojo Jurgiene, bet šrdyje manė: 
tai kvailiai padaliau. Tie visi pinigai butų 
pas mane.

muosi su savim. Tau ant reikalų palieku 
šimtinę, ar užteks?

— Užteks. Juk tu ten ilgai netruksi.
— Ir bankinę knygelę palieku tau. Ne

manyk, Mariute, kad aš tave nemyliu. Aš 
kaip mylėjau, taip ir myliu, bet kaip biznis 

’ nėjo, tai nežinai žmogus ant ko pykti. Da
bar einu į miestą šio to nusipirkt, o vakare 
išvažiuosiu.

Jam išėjus, Krepšeckienė paėmė banki
nę knygelę, atvožė ir gerai įsižiūrėjus, pa
matė, kad banko j padėta tik keturios de
šimtis dolerių, o iš tų padirbta keturi tūk
stančiai. Suspaudę knygelę, palingavo gal
va ir per dantis prakošė: “o tu, žalty pra
keiktas, žalty. Aš tau tol keršysiu, kol tu 
gyvas busi.”

Vakaras. Tamsiai pilki debesėliai plau
kė padange vakarų link. Mėnulis karts, nuo 
karto išlindo iš debesių, pasidaįrė, tarsi, 
norėdamas žinoti, kas dedasi ant žemės ir 
vėl pranyko. Pas daržinę kuksejo ilgu plo- 
ščium apsivilkęs ir prie automobiliaus pri
siglaudęs ponas Krepšeckis. Skersai kelią, 
automobilio link, greitai artinosi moteriš
ke su dideliu čemadanu rankoje.

Vyriškis, kaip iš ugnies prišoko prie 
jos, viena ranka pagriebė čemadaną, kita 
apkabino moteriškę per liemenį ir greitai 
įbruko i automobili. V 4 V

— Palauk, dar. Aš- turiu tau ką pasa
kyti, — pasigirdo moteriškas balsas.

— Sakyk, širdyte, greičiau, nes nėra
laiko.

— Kad žinočiau, jog teisingai mane 
myli ir nesuvilsi, duok man bent pora tūk
stančių. Kitaip nevažiuosiu.

—Te ir visus. Čia lygiai penki tukstan-

— Tai visi, kiek tik turi?
— Turiu, dar apie porą šimtų palaidų. 

Nesirūpink, užteks mudviems.
Automobilis sukriokė, dulkės bei. durnai 

pasiliko užpakaly ir šokinėdamas per ak
menuotą gatvę, lėkė visu greitumu, duoda
mas triuba ženklą, kad trauktųsi iš kelio 
žmonės. Kada išlėkė iš miesto, automobi- 
ins sustojo. Moteriškė manydama, kad jis 

žino ką daro, ir gal jis pasikėsys ant jos gy
vasties, norėjo šokti laukan, bet jis ją' su
griebė ir karštai pradėjo bučiuoti.

— Kas tau atsitiko, kad lyg norėjai 
ššokti lauk?

—Man lig... pasirodė kasžinkas, —mik
čiojo moteriškė.

— Aš negalėjau važiuoti tolyn, tave ne
pabučiavęs. Aš dabar jaučiuosi laimingiau
sias pasauly žmogus. Toks laimingas, koks 
savo amžyj nėšiu buvęs. Tu mano turtas, 
gyvastis ir mirtis.

MOTERIMS NAUJIENOS

Lietuvių Moterų Progrcsy- 
viško S-mo 1 suvažiavimo 
13, 14 ir 15 d. spalių, 1916. 
po Nr. 190 Grand St.

8) Nutarta kasinėta rinkt 
iš kuopų veikimo statisti
kos.

Tą atliks centro sekre
tore.

9) Dėl rengiamojo L. M. 
P. Su-mo maršruto nutarta 
kviesti kalbėtoją M. Dundu
lienę iš Westville, Ill.

10) Paimta apkalbėjimui 
11 kuopos įnešimas, kad 
LMPS. kuopos tvertų vaikų 
draugijėles kartu su LSS. 
kuopomis.

Po apkalbėjimui nutarta, 
kur dar nėra vaikų draugi
jėlių, tverti ir kvesti prisi
dėt LSS. kuopos.

11) Nutarta

primta vienbalsiai. 1) Re
zoliucija reikale “Lietuvių 
Dienos”, —priimta su patai- 
svmu.

6. Išklausyta raportas 
knygų peržiūrėjimo komisi
jos. Raportas priimtas.

7. Įnešta,panaikyti kons
titucijos straipsnį IV, pa
ragrafą 1, kur sakoma, kad 
LMPS. suvažiavimas 
buna kas metai.

atsi-

kandidatūros. Taip pat re
zignavo ir M. Račiutė Her
man.

Pagaliaus K. Petrikienė 
apsiėmė su ta išlyga, 
lūs renkama viena 
daktorė. Nominuojant, 
džiumą balsų gavo K. Pet
rikienė.

19 Pareikalavo sekretorė 
pagelbininkės. Po apkalbė
jimui didžiuma balsų nu-

• * 
jei 

re-
di-

Neseniai “Laisvės” red. 
aplanke draugai F. Bago-- 
Čins, V. Kansukas, M. Cud
nowskis (tik ką pribuvęs iš 
Europos), P. Berukštis, 
panele B ai trūnyto.

— Nenusimink. Jurgiene. Aš tau duo
siu dar šimtinę, kaipo gerai moteriai,— lig 
ir supratus anos minti, ramino Jurgienę.

— Na’ jeigu taip kalbi, tai nesigrau- 
dinu tau viską pavedus.

tain 
kad

“Laisvės” spaustuvė 
puikiai darbus atlieka, 
jai prisiunčia jų net iš Mi- 
chigano valstijos. Padėkime, 
visai neseniai musų spaustu
ve padarė “show cards” Lie
tuviu Soc. Saiungos 51 kuo
pos teatrui “Du Broliu.”

Remkite draugai, “Lais
vės” spaustuvę darbais, nes 
mes taip pat remiame jūsų 
kuopas ir draugijas.

— Kas tau. Nekenčia, kaip šuniuko.
— Tai matai, ką daro kvailystė ir neži

nojimas.
— Darysiu, kaip gerinus išrodys. štai 

tau, Jurgiene, šimtinė ,ir neškis sau sveika,

'vcikindaiuas savo miestą ir lėkė vingilio- 
dams, automobilis apsistojo prie vieno, at
skirai stovinčio namelio. Iš vidaus, veržėsi 
muzikos ir juoko balsai. . Moteriškė iššo
ko, paskui išlipo ir ponas Krepšeckis, Abu
du prisiartino prie durų ir patraukė var
pelį. Tarpdury pasirodė apsimaskavęs vy
ras ir mandagiai, pavadino svečius į vidų. 
Vidui maišėsi kelios moterįs, ar merginos 
ir keli vyrai. Pirmiausia, muzikantai už
griežė ir visi išėjo šokt. Krepšeckis taip 
mikliai šoko, kad jis kaip gyvas taip nega
lėjo šokti. Pašokus, nemaskuotas vyras pa
prašė visus prie stalo. Kuomet visi susėdo, 
jiem tapo įteikta po stiklelį vyno, Šeimy- 
rdnkas pakėlė savo stiklelį augštyn ir su-

Įstojo į konservatoriją.
Drg. R. židžiūnas, “Lais

vės” linotypistas, įstojo į 
Erooklyno Muzikos Konser
vatoriją, kurią lankys . va
karais. Tai jau antras “Lai
svės” darbininkas įstoja 
konservatorijom Pirmuoju 
yra dgr. B. Kalkauskas.

Juodu abudu yra dideli 
muzikos mylėtojai ir, po 
savo sunkiam darbui spau
stuvėje, rūpinasi prasila
vini muzikos dailėje.

tavęs neužmiršiu.
— Labai ačiū. Likis sveika.
—Keliauki sveika. Ačiū.
Jurgienei išėjus. Krepšeckienė pradėjo 

daryti pienus, kaip ir kur pabėgus su savo 
vyru. Galinus nusprendė taip: parašysiu 
savo broliui viską, kaip kas yra. Jis 
parengs maskaradų baliuką, o aš jį nusive
šiu, kaip Jurgienė naujai susiženijus. Tuo
met, prie visų, kuriuos ir jis pažįsta ir jie 
jį.-parodysiu savo veidą. Juk jis nežino, 
kad mano brolis persikėlė į kitą miestą gy
venti.

Jai bemąstant, nei nejuto^ kaip pro du
ris įėjo jos vyars. Nieko nesakęs trenkė 
kepurę į stalą ir prabilo:

— Žinai ką, Mariute?. Pardaviau sa
liuną ir važiuoju į mažesnius miestelius i ie
škoti kito. Gal pasiseks geroj vietoj saliu- 
nas, tai ir pirksiu. Čion biznis taip sumažė
jo, kad niekas nelieka.

— O ar daug gavai?
* — Penkis tūkstančius. Gerai, ar ne?

— Gerai. Pinigus padėjau į banką. Ve 
knygelė, keturi tūkstančiai, o tūkstantį i-

— Lai gyvuoja musų jaunavedžiai!. 
Lai parodo visi savo veidus! Šalin maskoš!..

Visi numetė maskas. Krepšeckis nei 
netėmijo į kitus, kurių pažįstamos akįs su
smigo į jį. Jis laukė kol jo mylimoji nusi
mes nuo burnos kyrą ir išvydęs jos dailės, 
kaip vuogas lupas, gaus jąs pabučiuoti. Mo
teriškė nemetė kyrą ir atsuko veidą prieš 
jį. Krepšeckis, kaip perkūno trenktas nu
tirpo, akis išplėtė, rankų pirštus išskėtė, iš
sižiojo ir, gręždamas dantims, sugergždė:

— Tai tu, ragana?...

Kambary pasigirdo gardus juokas. 
Kuomet, ponas Krepšeckis atkreipė savo 
keršto pilnas akis į juos, pažino, kad čia jos 
visi švogeriai, vuošvis ir net jo paties bro
lis randasi. Jis žaibo greitumu, spruko 
pro duris, sėdo į automobilį ir išdūmė savo 
keliais, kad niekas nežino kur jis randasi.

Jeigu visos moterįs sektų Jurgienės pė
domis, tai vyrai neišdrįstii svetimoteriau
ti,
11,2.16. Paulaboro, N. J.

ti laiką suvažiavimui.
8. Pakelta klausimas, ar 

būtinai Centralis komitetas 
turi daly vau t suvažiavime. 
Po apkalbėjimui nutarta, 
kad susinėsimų sekretorė ir 
administratorė dalyvaut su- 
važiavimuoe.

9. Įnešta, kad suvažiavi
mas išrinktų liglaikinį pil
dantį komitetą. Įnešimas pri 
imtas. Į pildantį komitetą li
kosi išrinkta O. Budveičiu- 
tč, M. Jakeliene, Z. Puišiutė, 
O. Čepaisiutė, ir M. Baltuš-

parūpint kienė.
vaikų mokyklėlėms tinkamų 10. Įnešta panaikyt konsti- 
rankvedžių. Į komisiją pa- tucijos straipsnį VII, para- 

jėjo grafą II, kur sakoma, kad 
M. į viršininkės užima vietas 1

i uo naujų metų.
11. Įnešta, kad lig laikinę 

redaktorę ir administrato- 
kas turi spręsti apie LMPS. nominuotų suvažiavimas, 
knygų leidimą. Po apkalbę-, Išrinkimas palikta pildau-‘ 
įimui nutarta pavesti pildau 
čiamjam komitetui spręsti 
anie visas knygas, kurių iš
leidimas n ei ė šuo s daugiau, 
kai]) $250. Viršaus $250, 
spręs re f e re n d u m a s.

13) Įnešta apkalbėjimui, 
kokio turinio turėtų dau
giausia LMP. 
mas leisti.

Po apkalbėjimui nutarta įiuotų “Moterų Balso” ad- i 
daugiausiai leisti knygų, }ninistratorė. i
p c» p u 1 i a r i š k a i g v i 1 d e n a n č i ų

rupinimui rankvedžių 
M. Račiutė - 
Undžienė, ir

Herman, 
J. Benesevi-

moteni

Nutarta neaprubežiuo- tarta duot pagelbininkę. Pa
gelbininke išrinkta M. Un- 
Jžienė.

20 Likusi pinigai kurie 
surinkta dėl padengimo de
legačių kelionės lėšų, pa
skirta “Moterų Balsui.”

21 Liglaikine “Moterų 
Balso” administratore likos 
išrinkta K. Baltrunytė.

22. Nutarta paskolint pi
nigų iš “Moterų Balso” iždo 
dėl apmokėjimo “Kovos ad
ministracijai už spaudą 
“Kūdikių Priežiūra.”

(Toliaus seka)

-AR TURI TĄ NAUJĄ

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

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

Knygos vardas
Patarmes Merginoms

12. ” Įnešta, kad LMPS. vi- j Apie Lyties Dalykus, 
sas turtas butų apdraustas, [aiškintojos ponios m. h. s anger. 
Po apkalbėjimui, Įnešimas 
tapo priimtas.

13. Tnetša, kad “Moterų 
Balso” iždas butų skyriumi 
nuo LMPS. turto. Po apkal-

Susivieniji- bėjimui nutarta, kad visas į-
].laukas ir išlaidas kontro- !

klausimas,

čiamjam komitetui.
1 Parašyta žinomos lytiškų dalukų
Į Ta knyga reikalinga visiems: mer
ginoms, moterims ir vyrams. Joje 
aprašoma lytiškų organų išsivysty
mas, jų veikme ir svarba visame mo
teries ir vyro gyvenime; apsivaisini
mas; vaisiaus augimas; nėštumo hy- 
gijena; motinystė ir jos hygijena. 
Taipgi aprašoma lytiškos ligos, savi- 
žagyste ir daug kitų jdomiy dalykų.

Knyga turi 120 pusi, ir papuošta 
paveikslais, kurie palengvina aprašo
mus dalykus suprasti. (

KAINA TIK 50c.
AR MYLI DAINAS?

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

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

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

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

KAINA 50c.

14. Įnešta, kad administra- 
.1 po 

kaucija. Po ilgų diskusijų 
šis klausimas paliktas pil
dančio komiteto nuožiūrai.

15. Drg. L Pruseika varde 
“Laisvės” išreiškė padėką ir 
impatiją LMPS. suvažiavi
mui už išnešimą padėkos 
rezoliucijos “Laisvei.”

16 Drg. L Pruseika už
kvietė “Moterų Balsą” pri
sidėti prie laikraščių San
doros.

17. Pakelta iš naujo čar- 
terio klausimas. Po apkalDė
jimui nutarta, kol kas Čar
lį orio neimti.

18 Įnešta nominuoti kan
didates į redaktores.

Į kandidates apsiėmė Z. 
Puišiutč, K. Petrikienė, M. 
Račiutė - Herman. Vėliaus 
K Petrikienė rezignavo iš

darbininkių reika- įr iždininkė butų

Nutarta 
ryto.

uždaryt sesija, 
susirinkt 9:30 iš

sesija užsidarė

O. M. Čepaičiu (c.

pirmininkė.

.Sesija V.

sijos pirmininkė drg. Puišiu-i 
te, 10:30 vai. ryte.

1) Vardašaukis delegačių. 
Pasivėlino M. Undžienė 10 • 
rnin. Nepribuvo M. Bepirš- 
čiutė ir Bendotienė.

2) Pirmininkės rinkimai. 
Į kandidates apsiėmė’J. Pru-' 
selaitienė , M. Bekamnienė 
ir K. Yasinskiute. Didžiuma 
balsų likosi išrinkta pirmi
ninke J. Pruselaitienė, pa- 
gelbininke - M. Bekampicnc

3) Skaityta trečios ir ke
tvirtos sesijų protokolai, kū
rei su tūlais patėmijimais li
kosi priimti.

4) Pakelta klausymas, ar 
leisti LMPS. leidžiamas kny
gas per organą? šis klausi
mas paliktas Centro komite
to nuožiūrai.

5) Rezoliucijų parašymo 
komisija perskaitė sekančias 
rezoliucijas: a) Rezoliucija 
militarizmo linkui, priimta 
vienbalsiai, b) Rezoliucija 
prieš pabrangimą maisto ir 
kitų produktų,-priimta vien-

į AR VERTA BŪTI TEISINGU?
i Visada yra žmoniy, kurie stengiasi 
< Jorai ir teisingai gyventi, bet kokj 

» o gauna užtai atlyginimą ir koks jy 
Hi <imas,—parodo vieno tokio Žmo- Lmus istorija. Jo gyvenimas taip UŽ- 
3 imantis, jog skaitosi, kaipo gražiau- 
rj a pasaka. Tos knygos vardas 
įpiovotojas už Teisybę 
? Jeronimas Savanorolla.
I Kas nori žinoti apie teisingo žmo- 
Įgaus vargus senovėje ir apie dvasiš- 
g ki jos darbus, tam ši knygelė būtinai 
S reikalinga.

KAINA TIK 25c.
eiyskiteReikalavimus ir pinigus 

šiuo adresu:
J. STROPUS,

6 Loring St.,
> So. Boston, Mass, j 

—■ ■ UM> 1111 nr yw—.

■enaisKX'awDYKAM DYKAI!
Aš iftr.'r'kni ctinlis 

kurie duoda tu
VISAS DAItHAS
Visiškai be
Ne kiekvienas dantistą' 
timis sunkiam avit .kiu 
fpecialistii- Br. Chas ' 
namas kaipo specialistas ir įvairiose 

lok is<v 
.Kitai;

.< M.nustno ir vėlini tiem 
i-yti ir naujus indėu.

Skausmo
moka apsieiti su dan-

laukiai siunčia pas . ___ .
ai t-i- \j \ •
.itiki-

laminuot. informacijas dykai. Mano karūnos ir til-
...... apačia. \ia«s d rbi>s rantuotas. Kainos pri- 

int ncilėiiu. Ga; ris ir kokainas vartojamas pagal reikulit.
nuo U A. M. iki •.< 1’. M. )’«•<r.yčiotnr. nuo 9 A.M. iki 6 P. M.

Nedaliomis nuo 9 A. M. iki 1 1‘. M.

ii.neihnui pas .ii 
. I.firato evsi 

i. r:
'"’i iso v aiandu;;

CHAS TESCHBEPG, O. P. S . lietuviškas Dentistas
H ) kampv’8 Union Avenue, Brooklyn, M.Y.
Kalba l.iot uv.:,kai. lenkiškai.KurUkai ‘1\ a i k. ne »■ t«xR

SVARBU KIEKVIENAM 
ŽINOTI.

girtuoklystę priimta vienbal 
šiai, d) Rezoliucija, išreiš
kianti “Laisvei” padėką už 
patarnavimą dėl L. M. P. S. 
priimta su pataisymais, e) 
Rezoliucija sąntikiuose su ki 
tomis organizacijomis, - pri
imta vienbalsiai, f) Rezoliu
cija linkui vaikų darbo, pri
imta vienbalsiai, g) Rezoliu
cija linkui unijų, - priimta 
vienbalsiai, k) Padėkos re
zoliucija LSS. kuopoms, —

Žinokit, kad dsuigim:; :a galvos skau- 
dėjijujjs paeina nuo akių. Vieninte
li vaistai, tai yra moksliškai pritaikin
ti akiniai.

Dr. H. A. Medoff’as atsidavęs tam 
tikslui ir : avo atsidavimu kiekvienam

Patarimą suteikiu už dyfck Aki
niai prisirašo jeigu būtinai yra rei
kalingi DR. H. A. MEDOFF.

DR. H. MEDOFF 
Akinių specialistas 

ir Aptiekorius.
500 GRAND STREET, 

Kampas Union Ave., Brooklyn, N. Y.

suteikė g—1—‘ 
atsilankyti ir p 
sas randas jo a

geriausią pagalbą. ‘Malonėkit 
. ’ persitikrinti. Akių ofi- 

iptickoje.



________-______ ___________—--------# si nuo žemyn kasyklon įsilei
-------- r— 4 I dimo, iki išsikėlimo į viršų.

v KORESPONDENCIJOS V

rias jie atstovauja, kiek pa
dėta ir kiek kur ir kada pa
siųs pinigų.

Kilo vaidai. Banko valdy
ba, matydama, kad čia yra 
dvi sriovi, pinigus uždare ir 
išvarė visus taikyntis, pa
aiškindama, jog nepriims i- 
ki nesusitaikins. Susitai-

NEWARK, N. J. 
Klerikalų darbeliai “Lietu
vių Dienos” aukų rinkime.

Paskelbus prezidentui lie
tuviams dieną, visi pradėjo 
ruoštis prie aukų rinkimo. 
Neatsilikome ir mes, newar- 
kieciai. Prasidėjus darbui, 
klerikalai kvietė pažangiuo
sius drauge veikti po vado
vyste Centr. L. D. komiteto. 
Pažangieji pareikalavo treč
dalio atstovybes Centr. Ko
mitete ir trečdalio surinktų 
aukų, kurios bus pasiųstos 
Lietuvon pagal LŠF. nuro- 
dimą. Klerikalai atsisakė 
išpildyti, ir sutartis neįvyko. 
Sutarčiai neįvykus, klerika
lai sušaukė mass mitingą, 
pasikvietė graborių Liut- 
kauską ir kun. Švagždį ir 
šmeižė pažangiuosius to
kiais purvinais žodžiais, ko
kius tik jiems seilės ; 
liežuvio galo atnešė, už tai • 
kam pastarieji nesutinka 
“broliškai” iš vien veikti tė
vynes labui. Susiorganizavo 
ir atskiri tam dalykui komi
tetai. Pažangiųjų komitetas 
padavė miesto valdžiai pra
šymą ir gavo leidimą rinkti j pacjėti pinigai, kas atsitiko*

Matulevičius pasakė, kad jis 
atstovaująs klerikalus,

į Bet kasyklose darbas pra
gariškas. Tiesa, mokama ge
ros algos, — dabar papras
tas darbininkas gauna į die
ną $5.25. o kurie prasilavi
nę prie mašinų dirbti, gau-iktiškas: kiekvienas 
r-a $5.50 ir $6.00.

Ant valdžios, kuri 
išrinkta 1914 metais, negali- 

‘ ma nusiskųsti, ypatingai
! gubernatorius Hunt palaiko 
linijų pusę. Bėgy pastarųjų 
keturių metų kur tik darbi" 
įlinkai streikavo, gubernato
rius nepavelijo darbdaviam

patys rengėjai mažai garsi-!pas kunigėlį. (Mat, anuomet 
no, bet paprašė kunigą, ne kunigėlis buvo paskelbęs, 
lietuvį, kuris per savo pa- kad gavo grųmojantį laiš- 
mokslus kelis sykius būbni- ką, todėl Žaliukas bėgo pa- 
jo.

tapo

negalįs kitaip pasielgt.
(Kaip paaiškino nekurie
klerikalų, kun. Dobužinskas 
griežtai stojęs, kad nei vie
no pažangiųjų nepriimti). 
Galų gale klerikalai, šiaip- 
taip supainioję dalykus, pa
dėjo pinigus ant savo var
do.

Rinkėjai, katrie • nespėjo 
savo dėžių priduot pirmą 
vakarą, ateina antra vaka-4, T v

ant. ra Jurginėn svetainėn, bet
ijau komiteto nesuranda, 
kuris priimtų dėžes ir sus-; 
kaitytų jū pinigus. Klerika-* 
hi klapčiukai rinkikus siun-i 
čia į kleboniją.. Dauguma 
žmonių neužsiganėdinę ir 
klausia, kiek surinkta, kur

PITTSFIELD, MASS.
čia “Lietuvių Diena” ne

pavyko, nes neprisiunte 
“tag’ų” ir mažai buvo rin
kikų, — tik 47. Aukų < . su
rinkta $221.32. Daugiausiai 
aukų surinko p-lė M. Kugi- 
niukė ir Utakis. Rinkikai 
paaukojo $39.60. Viso labo 
pasiusta 
$260.92.

RUMFORD, ME.
“Lietuvių Dienoj” darba

vosi visos sriovės išvien ir 
surinko $248.73. Kolektorių 
buvo 26. Kadangi čia ran
dasi 8,000 gyventojų, tai 
aukų surinkta nemažai. 
Liet? Ukėsų Kliubas aukojo 

išklausęs $25 ir savo auką pakyrė L.
Žaliu-įšF., nemaišydamas su viso

mis aukomis.
“Liet. Dienos” sekret.

S. J. BaubFs.

Tenlyginti rankraštį).
Reikia pastebėti, kad toks nieko nepešęs, pasiėmė savo

aukų rinkimas labai nepra-- sėbrus ir nubėgo pas mies- 
aukuo- to šerifą, kad tas Balsį are- 
kokiam štuotų. Šerifas, 

laiško turinio, liepė 
kui su savo sėbrais kraus
tytis iš raštinės.
Dabar visi pasakoja, būk 

Tlilsys rašęs juodašiintiš-

tojas nori žinoti 
fondui jo auka bus pasiųsta, 
tuo tarpu rinkėjai nieko 
nesakė. Antra, aukuoto jų 
pavardžių ir gi neužrašinė
ja ir iš to gali išeiti nesma
gumų/

Pasibaigus visoms cere
monijoms, prasidėjo šo
kiai.

žagareiviai neprasimano!.

Raud. Kryžiui

Ex Pabiržietis.

WILKES BARRE, PA.
4 d. lapkričio buvo pra-- 

kalbos; kalbėjo V. Kapsu
kas. Jo kalba publikai labai 
patiko. Tik gaila, kad pub
likos mažai susirinko. Buvo 
duodami ir klausimai, į ku
riuos kalbėtojas labai ge
rai atakinėjo. Ypatingai ge
rai atsakinėjo. Ypatingai 
kai buvo užklausę, kodėl so
cialistai neprisidėjo prie 
Wilkes Barre konferencijos 
ir išvien neveikė. Buvo ir 
deklamacijų, — deklamavo 
Aldona Pietąriutė, Juzė Bu-

• ločiutė, F. Barzdaičiutė ir .

SAN FRANCISCO, CAL.
San Francisco “L. D.” sud

rengta Kast. Norkum ir C. 
Stanley davė $1,110,83.

Surinkta nuo ypatų $43.-

• miliciją parsitraukti; tokiu 
ibūdu veik visur darbininku 
reikalavimai tapo išpildyti.

Šiame miestelyje visokie 
amatninkai, restauracijų 
darbininkai ir kiti gerai or
ganizuoti ir darbdaviai jų 
unijas pripažįsta. Restaura- 

j d jose darbininkai dirba po 
8 vai. į dieną. Bliudų mazgo
tojai gauna po $2.00; virė 
jai — po $4.00, prie stalų 
patarnautojai — po $2.50.

Šioj apielinkėj dirba ka
syklose apie 5,000 darbinin
kų ir jų virš 3,000 priklauso 

' pi ie unijos.
j Suprantama, darbdaviam 
(kuisiai nepatiko gubernato- 
jri.us, todėl jie prieš rinkimus 
dėjo visas pastangas, kad! 
saviškį išrinkus. Ir tą atsie- 

ike, —• gubernatorium tapo 
i išrinktas republikonas, dide
lis ūnijų priešas. Taigi per 
praėjusius keturis metus 
darbininkai neblogiausiai 
gyveno, bet dabar užstojus 
naujam gubernatoriui, ne
žinia kaip gali būti. Gal 
darbininkams prisieis sun
kiai kovoti su darbdaviais^

Amerikos Trempas.

T. Žebrauskas.

aukas varde LŠF. Paskui 
jau tuo pačiu tikslu kreipė
si, ir atžagareivių komitetai. 
Negalėdami gaut atskiro 
leidimo, jų delegatai, adv. 
Matulevičius, Kurpius, V. 
AmbrozeviČius ir viskės a- 
gentas K. Vaškevičius lie— 
gėdiškai apmelavo miesto 
▼aidžiai pažangiuosius, kad 
pastarieji esą socialistai, 
trečdalį surinktų aukų skil
sią revoliucijos kėlimui ir 
tt. Miesto valdžia, matyua- 
ma tokią suirutę, pakvietė 
atstovus abiejti srovių ir 
liepė taikytis. Kitaip Gaudykit! /* 
nei vieni nebūtų gavę leidi-Į ’ Ar gaIima buvo tikėtis to 
Ino’ . ,. . _ |nuo klerikalų? Be abejonės!

Na, kad jau kito kelio ne-,jr ^ai puikiausia lekcija 
ra susitaikyta ant bosto- kurie tikėjo ir sapna- 
mečiu rezoliucijos ir gauta , j . ,

rinkt ° 1 1 lų n s s J irms Dalykas buvo a^..
^bendrą veikimą. Jie nesi-'uip: neperseniai i dia at- bui.

ns;mJdrovl tauriausių priemonių važiavo iannavedžiai darbe i 
zl S I I I I / !. i •!< V • t. ’ '

ir tt. Na ir iki šiol mes,' 
rcwarkieciai, nežinome kiek 
aukų surinkome “Lietuvių j 
Dienoje”, bei kiek ir kam 
pasiųsta, nors jau praslinko 
pora savaičių nuo “Lietuvių 
Dienos”. Klerikalai, mato
mai, padaro savo susirinki
mus slapta, o „pirmeiviams 
pasako, kad susirinkimas 
bus tada ir tada. Kada su
sirenka, vėl viens kits kle
rikalų klapčiukų apreiškia, 
kad koks tai “trobelis” su 
jais atsitikęs, — susirinki
mas bus vėl tada ų- tada.

MONTELLO, MASS.
Lapkričio 7 d. “Skrajo

janti teatralė grupa”, p. A. 
Vitkausko vaidino 4 aktų 
dramą “Mirtų Vainikas”. 
Aktoriai, ypač A. Vitkaus
kas?, p-lė Šarkiutė ir J. Vins- 
low, atliko roles pagirtinai. 
Dekoracija ir grimai buvo 
labai atsakanti, tik pats vei
kalas nelabai įdomus, žmor 
nių atsilankė nedaug.

*■

♦ ♦
Lapkričio 8 d. kalbėjo J. 

Neviackas, ’’Kardo” redak
torius. Prakalbas rengė 17 
kp. LSS. Kalbėtojas savo 
užduotį atliko gerai. Žmonių • 
buvo apie 120. Aukų su
rinkta padengimui lėšų $8.' 

i

EUREKA UTAH.
• randasi švino, vario 
ir sidarbo kasyklos, kuriose 
dirbama ant dviejų atmai
nų, po 8 vai. Darbą galima 
gauti. Kompanijos moka po 
$3.50 į dieną, o kontrakto- 
riai — mašinistams po $4.- 
00, Darbas labai sunkus, y- 
patingai kasėjams. Jokios 
unijos nėra, todėl darbinin
kai bosams nuolankus ir 
sunkiai dirba.

Pragyvenimas baisiai 
brangus, — nevedęs darbi
ninkas už valgį ir kambarį į 
menesį moka $40. Abelnai, 
maistas labai brangus. Dar
bininkai. turintieji šeimynas !jc 
dejuoja, kad negali pragy- 

[venti.
Lietuvių randasi 3 šeimy

nos ir apie. 20 pavienių. Su
tikimas tarpe lietuvių ne
pergeriausias, darbe vie
nas kitą ragina greičiau 
dirbti, ypatingai mašinys- 
tai. Mat, jų savaitinį darbą 
parašo ant popieros ir iš
kabina prie ofiso sienos, kad 
visi matytų, kiek padarė. 
Tokiu būdu ir eina lenkty
nės, kiekvienas nori dau
giau padaryti ir gauti nuo

Stalais San Francisco —
$28.86;

Sukolektuota Berkeley, 
Cal. $4.36;

Sukolektuota Oakland, 
Cal. $61.21.

Sukolektuota San Franci
sco, Cal. — 81.64.

Viso su prisid. liet, 
svetimtaučių visuomenės su- Albinas Barzdaitis. Viskas 
rinkta $219.82.

Kast. Norkus ir C. Stan-i levams, kurie savo kūdikius 
lavina.

Wilkesbarrietis.

ir

gerai pavyko. Garbė tiems

*

PA-

“Socialistas, narys T7 kp. 
rašė “juodrankišką laišką”, 

Į taip kalba visi Montellos lie
ti viai. Visą dalyką gerai iš-

■ tyrus, pasirodo štai kas:
Drg. P. Balsys, narys 17 

kp. LSS. norėjo prisirašyti 
prie ‘ ~
prieš Balsio priėmimą j ‘.L' 
L'K. užprotestavo kliubo

aukas po prašymu 
Klerikalams C. K. prasima! 
atidavė atgal, tur būt, dėl
to, kad po juo buvo viena 
ranka už Visus komiteto 
narius pasirašyta.

Laiko beliko mažai.

talikai ir socialistai išvien
dirba-triusa ir visi (apart u, lana(ikams 
keliatos veidmainių) dziau-j 
giasi, kad įvyko vienybė, 
galės parodyti, ką bendro- | 
mis spėkomis galima nuvei 
kti. Ir ištiesu, darbo vai 
siais gąlima džiaugtis. Su
rinkta trįs su virš tūkstan
čiai doleriu.

Kaip dėl Newarko — ne 
mažai.

“Tai kiek surinkome iš
vien veikdami” — džiaugėsi 
visi. (Reikia patėmyti, kada 
klerikalaį vieni turėjo “Tag 
Day”, — nors rinkikų turė
jo ir iš kitų miestų, — su
rinko vos 14 šimtų dol.) Bet 
štai, kada nuvežė 1

ley surinko laiškais ir ypa- 
tiškai $1.155.25.

Per. Raud. Kryžių vieto- 
$27.00;

Viso surinkta $1402.07.
Viso išlaidų $291.34.

LEWISTON, ME.
7 d. lapkričio Lietuvos 

Šelpimo vietos komitetas iš-
I • . ~ • /ttm/x a -v-v •Jaigi, apmokėjus visas iš-'siun^ į Vilnių $794.77. Pi— 

laidas iš Kast. Norkaus ir nigai pasiųsta per “Kelei- 
šioms ypa- 

toms: Dr. J. Basanavičiui,. 
M. Biržiškai, Smetonai, J. 
Vileišiui, šiauliui, Kairiui, P 
Bugailiškiui ir kun. Kuktai. 
Pasiųsta visiems po lygią 
dalį ir duota informacijos, 
kad tie pinigai skiriami nu- 
k ntėjusiems nuo karės.

Ivewistone “Lietuviu Die
noj” surinkta $600. Pinigai 
bus pasiųsti pagal Wilkes 
Barre komiteto nurodymo

C. Stanley surinktų pinigų. Ivjo” agentūra 
pasiųsta Lietuvon per toms: Dr. J I
Raud. iK.” $1110.73.

MINERSVILLE, PA.
Naujas lietuvių kliubas.
Šiemet čia užgimė naujas 

lietuvių kliubas. Prisirašė 
79 piliečiai. Prie kliubo pri
klauso tautininkai, katali
kai ir ex-socialistai. 5 d.. 
lapkričio teko ir man būti ‘ Raudonajam Kryžiui, 
tame kliube, kaipo senam a- ' ^fie Liet. Šelpimo vietos 
merikonui. Gavęs progą komiteto pasiųstų pinigų 
kalbėt, nurodžiau demokrat. prisidėjo Lietuvos Dukterų 

Ii - republikonų darbelius ir 'draugystė su 300 dolerių su 
kviečiau balsuoti už sociali-!viršum. Draugystė parengė 
stn kandidatus. 5 katalikai Tėrus ir gavo tiek pelno, 
piliečiai pritarė man ir pa°i-1 Tautos Fondas yra 
žadėjo balsuoti už socialistu siuntęs apie $250.

Iš ARGENTINOS
DANGĖS.

Bcrisso. — Pastaruoju,
1; iku pas mus pradėjo dar
buotis katalikai ir kaip liukas ir J Žaliukas; jie
kurie jau per daug katali~! pasakė: “Balsys yra negėi-
kiškus darbus atlikinėja. I stinas.” Bet kodėl negeisti-
Pastaruoju laiku tapo pra-'nas, susirinkime neprirodč,
šalintas nuo vietos “Varg-, bet žadėjo apie Balsio ne-j

-(dienio” draugystės sekreto-! geisti num ą su rašyt laišką
M. Dalykas buvo 'apkaltinimą ir priduot kliu- subruzdo veikti h* surengė

taip varlinamą agitacijos, kandidatus. Bet tautininkaf i Reikia pažymėti, kad čia J 
į ii ex-socialistai savo balsus lietuvių randasi apie 600. Iš 
(atidavė už kapitalistų kan- tokio mažo skaitliaus aukų 

___ , ” ’surinkta gana daug.
Liucipieras. i K* Vilaniškis. .

!e.”P Ukesų” kliubo bėt-boso pagirim.>
U> r. 1i z-. nwiXvw.™o i <T»' . ° 1

board of direktoriai J. Sma- pOn.niC/vVI11 JclUSIt

Apie organizaciją bei ti
nka nenori nei užsiminti. 
---------as užsiėmimas — 
smuklė.

J. Banevich

ilintas nuo vietos“Varg-. bet žadėjo apie Balsio NORWOOD, MASS.
i e tos katalikui, paėmę

socialistų pavyzdį, su- ♦ v
1S-

Tuomet drg. P. Balsy 
ipara.se štai kokį laišką:
i Ponui H. Žaliukui.

; i, > "'i < * ■ Gci'b. Pamsta: — Liet. , „ —,tdarbą gauti. Moteris gavo ir,., _ .... •‘ s , l*il. kliubo men. susirinki-1 ne piastą ausi turėjo , —
me, buvusiame 2 d. lapkričio (negalėjo sufliorio išgirsti 
tamsta, būdamas kliubo stovėjo be žado. Nudavimu is vii/Lia.vo Kitur. J iio ■, .. •... ,; 1 Board oi Directors na- n gi nebuvo. Pe 

■>, perstatų i kliubui mano dainavo bažnytini.*

savaitn. 12'd. lapkričio--suviltmų, melagysčių, de- jieškoti. Kadangi čia bedar I 
nuneijaeijų ir t. p. by tik bių yra užtektinai, tedėl ir! 
pasiekt savo tikslą. Ijr- atvažiavus sunku i

Dabar pažangieji rengia > ’ \ . i
i mass mitingą, kad parodyt darba gyvuliu skerdykloj, 
l visuomenei klerikalų pasic-1- G vyras, negalėdamas darbo 
Igirną. Well, kas bent kiek gauti; V “ ‘ C
mąsto ir be to juos pažįsta, taiąm musų karšti katalikai, 
,o fanatikams neįpasakosi, sumanė mokintis veikaia iri - - .• . . i/>+ ; . i • —
■Juos gali kunigas kojomis tą moterį prikalbino paimti^”11 ir apie mano ne" ■ ” <)il”10a ,sej0 

irolę.
nėtas sekretorius nakčia iš-; 
sivedė tą moterį į laukus.! 

i “Vargdienio” draugystės:

je Na, iriose!
įsavo rolių nemokėjo ir ku-

Aktoriai didatus.

gautp
choras, 
ncge-

■natikėlis ir vėl bučiuos jam 
' i ranką. Keno tikėjimiškais 
i prietarais užnuodintas pro- 
įtas, tas kunigo nors ir blo- pirmininkas ir kitas (irau— 
, ' gas tą patemijo ir laukė, ka*I glausiu darbų nematys. tą patemijo ir laukė, ka* 
i (i Kaip sakot, ar ne puikią da jie sugrįžš iš laukų. Pa-į 

suteikė mums draugystės susirinkime! 
apskundė už tokį elgimąsį ir, 

j likosi 21 balsu prieš 14 pra
šalintus nuo sekretorystės. 
M. yra karštas katalikas ir 
prigulėjo prie katalikų A. 
L. D. S. L. N. N. draugystės 

ii skyriaus, buvo sekreto
rium, bet ir iš ten tapo pra-

į “vienybę” 
.v (klerikalai?

Puiku, ar ne?
Du Piliečiu.

BISBEE, ARIZ.
Šis miestelis randasi ne

toli nuo Mexikos rubežiaus, 
štai, kada nuvežė pinigus turi apie 15,000 gyventojų, 
padėti į Broad banką, pa-.tarpe kurių randasi ir lietu-g imtas.

1 > liks vių, tik kolkas nepavyko,

rfau už lošimą.
Patarti na tokiem s 

pirmiau suprast vel

MOTERŲ LAIKRAŠTIS! MOTERŲ LAIKRAŠTIS!
Jau išėjo iš spaudos ti

“Moterų Balsas’
Išleidžia L. M. P. S. A. Eis sykį j ničnesj. Tai bus pirmas dar 

lietuvių moterų laikraštis kaip Amerika gyva!
“MOTERŲ BALSAS” yra leidžiamas kad paliuosuoti iŠ tam

sos nuo amžių prietarų pavergta musų moterį.
“MOTERŲ BALSAS” rašys apie moterų darbininkių reikalus, 

vaikų auklėjimų, turės special} sveikatos skyrių, vaikų skyrių, su
teiks žinių iš moterų judėjimo, aiškins moterims politikos teises, pa
duos daug naudingų patarimų apie maisto gaminimą ir tt.

“MOTERŲ BALSAS” bus moterims tikruoju jų gyvenimo veid
rodžiu.

Agentai, sukruskite užrašinėti “Moterų Balsą“. Duodame labai 
didelį nuošimtį.

Lai nei viena susipratusi moteris ir žmonijos lygybę mylintis vy- 
as nepalieka neprisidėję prie “Moterų Balso” leidimo.

“MOTERŲ BALSO” kaina metams $1.00; pusei m^tų 55c. Pavie
niai numeriai po 10 c.

Pinigus ir visus užsakymus siųskite:
“MOTERŲ BALSAS”

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

Sykfpo repcticiiu Prižad^la\ Pri'
- ■■ - - -- įrodyti sekančiam kliubo su-

i susirinkime. Pažindamas' riam 
■ tamstą nuo senų laikų, iš- kimą, o jau paskui eiti ant 
drįstu užduoti porą klausi- scenos ir lošti.
mų ir tikiu, kad į juos at"j Antrą vakarą buvo pra- I 
st kyši: įkalbos. Kalbėjo kunigėlis.

1) Kuo tamsta pamatuo-; Kvietė skaityti gerus ras- i
ji savo pasakymą, kad ašutus ir saugotis raudonosios 
negeistinas? į spalvos raštų. Jeigu kurie

2) Ar dabarbinių kliubo | tokius raštus turi, lai meta 
direktorių yra kitokia nuo
monė manęs linkui, kad ne
įsileidžia į kliubą? Juk Tam
sta pirmiau brukai man 
dolerinę, 
kliubo prisirašyti ir išvil- 
kčiąu tą anot jūsų,T. Žebrauskas,kol visi suplauks ir liks, vių,. tik kolkas

•uskaityti, iki galės pasiųsti patirti jų skaitlių. Kadangi; 
Raudonajam Kryžiui, . čia !Arizonos valstija turtingai 
ir išlindo yla iš maišo. Kle-! vario kasyklomis, todėl 
rikalų pirmininkas adv. Ma-'čia kitokių darbų veik nėra, vadinamos 
trlevicius pasakė pažanges- kaip tik minėtos kasyklos, draugijos sušelpimui nuken- 
niems, kad jūs prie piningų Amatninkai ir ‘ 
nieko neturit, jis su kunigu darbininkai susipratę 
Dobužinsku padėsiąs ir pa- daugiau rūpinasi savo rei- 
siųsiąs kam reikią, ir ban- kalais, negu šiaur-vakarinių 
kos knygutę jau turįs. Pa- valstijų darbininkai. Šios 
žangieji užprotestavo re i- valstijos įstatymai irįji ge_- 
Falaudami, kad jų iždinin- riau apgina darbininkus.

z kė M. Stanelienė, irgi turi J egu darbininkas suserga ar 
būt ant padėiimo knygutės, susižeidžia, valstija Jam mo
pes busiąs didesnis užsitikė- k a nuse algos, kokia mokė
jimas, ir reikėsią reportiiot jo darbdavis. Dirba 8 valan- 
pažangiojfom draugijom ku-.das į dieną ir laikas skaito-

Buenos Aires. — 23 d.
ir rugsėjo buvo vakaras taip 

“bėpartyvės”

Amatninkai ir kasyklų tėjusių nuo karės. Sulošta 
ir .K. Puidos drama “Mirga” ir 

komedija “Piktoji Gudry
bė”. Musų “benartyve” 
draugija net socialistų kuo
pai nepranešė apie savo 
vakarą. Aktoriai sulošė vei
kalus vidutiniškai. Buvo ir 
deklamacijų. Paskui rinkta 
aukos, bet kam, rengėjai ir
gi nepaaiškino. Žmonių su
sirinko labai ma: Mat,

akto-

į pečių ir sudegina.
Bedieve.

CARNEGIE, PA.
12 d. lapkričio buvo susi- 

•inkimas LSS. 108 kuopos.
juo- Nutarta rengti paskaitas ir 

d.'.šimtišką saiką” į eikštę. [diskusijas sykį į savaitę, t.
Manau, kad tamsta viską v. kiekvieną seredos vakarą 

gi rai atmeni. Tą konspira- Taipgi nutarta surengti ora
ciją” žino beveik visi vietos kalbas ir kalbėtoja ukžviest 
lietusiai. Todėl malonėk daktare J T. Baltrušaitie- 
man i tuos klausimus tuo- ne. Užsiminus apie Saiun- 
jrus viską atsakyti. Jeigu gos namą, drg. J. Galginas 
nuo tamsos negausiu atsa- žadėto paskolinti $50 ir ap- 
•kymo iki 5 d. lapkričio, tuo
met aš pasielgsiu taip, kaip 
mano protas ir sąžinė pave- 
lis.

Tamstos įtartasis
Pranas Balsys.

P. O. Box 32, Montello, Mass $59.62. Rinkime auku dar-, 
Žaliukas, gavęs nuo Bal-- ^avos^ v*sos sriovės išvien.

šio laišką, tuojaus nubėgo Sekr. G. Stasnileviče.

kad eičiau prie j
• •»' j • • • v . • t I .

siėme aukų parinkti.
Kuopos narys.

HAZLETON. PA.
“Lietuvių Dienoj” surink

ta $596.25. Išlaidų padaryta

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBERNIJOSE, 

, KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI.
Per mūsų banką galite pagelbėti savo giminėma b«i paiĮ«U- 

mlema užimtose vietose vokiečiais. Męs turime

Sutartį su Vokie ”os Banka
Berline, todėl galime persiųsti pinigus j tat vietas ant eumoa Be
augėčiau 800 markių (apie rubliai).

MŪSŲ BANKAS PO N’^LATlNfi VALDŽIOS PRIEŽIŪRA, 
TODĖL TAVO PINIGAI GV A RANTUOTI.

Norėdami gauti daugiau informacijų kreipkitės ypatlška! ar ra- 
lykite laiškų pas

HENRIKAS C. ZARO, Bankterlus
Metropolitan Saving Bank Building

No. 1 TL’rd Ave. co r. 7th St., New York City

!

para.se
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(Svirplių Agentūros).

jau kitokio išėjimo, kaip tik 
įsitaisyti ilgas uodegas, di"i 
deles ausis ir. pradėti ketu
riomis vaikščioti. Tuomet 
užtikrinu, kad jūs gausite 
kitokį vardą.

Newark, N. J. — Bratku, 
Orakule, (eik po pypkių, aš 
B¥ tavim kiaulių neganiau! 
—Orakulas), tunu tau ap- 
Bnaiminti labai svarbų tink
lą: mes — Rymo tautiečiai 
(ar nelabasis jus padarė 
Rymo tautiečiais?! — Ora
kulas), eretikai ir cicilikai 
•usiliejome į brolišką vie
nybę kolekšino dienoj rink
ti pinigus dėl biednų Lietu
vos mužikų. Aš labai apgai
lestauju, kad tu, bra Ora
kule, nematei tos scenos, 
kokia čia buvo įvykus! Su
siejo visų sriovių lyderiai, 
pradėjo sveikinti vienas ki
tą, glamonėtis, myluotis ir 'cicilikų darbais. Mat, Kara- 
kaip susikibo bučiuotis, tai bus paliko savo moterį ir 
manėme, kad ir nosis vieni išvažiavo svetur gyvent. Ar 
kitiem nugriaužš (Ar pasiu- tai nebjaurus pasielgimas? 
to! — Orakulas.)

Prieš kolekšin dei, musų gia? Kodėl kunigas šmid- 
lyderiai buvo švelnus ir ma- tas, kunigas Richesonas, 
lomomis akimis žiurėjo į vienuolis Macochas ir visa 
eretikus. Bet musų Dūda ; šventųjų kompanija nepa- 
Režiopsojo — pakol lyderiai sielgė taip, kaip cicilikas 

Karalius?! Tik ir ištvirki
mas tu bedieviu - ciciliku!

Katalikas.

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

Reikalaudami Informacijų Įdėkite štampą už 2 centu.
Pabėgėliam nuo karės nusiunčiu pinigus ir laiškus nes per mano 
Banką galite siųst j 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 Į Banką, tai aš moku 4 nuošimtį 

Ir galite gaut savo pinigus atgal ant kožno pareikalavimo.
Mano hankos yra gvarantuotos, per New Yorko Ateitą, užtat jūs 
pinigai užtikrinti.
Parduodu formas, lotus ir namus. Padarau ir užtvirtinu visokius 

dokumentus-raštus ir išjieškau dalis.
Padarau apdraudimus (Insurance) gyvasties, nuo ugnies, ir tt.

VISOKIOS RODOS-PATARIMAI DOVANAI.
Kreipkitės šiuo adresu:

BANKER JOHN KOVACS
OP 1 OI- 4 FHia: 155 CLINTON AVE„36 Grand Street, maspeth, l. i. n. y.

Borough »f Brooklyn,

W
O

CZJ

u

O

SUČĖDYK PINIGUS
IR SKAUSMĄ.

K >

BJaijr)*• Ain,* .anitoEiita dnntv, 
httutabdumas untayk. IŠTRAU
KIMAS dsnti<ae atliekamai ba 
mažiausio skausmo. Artistii- 
k.*H “bridge” ir “plate” darban 
tGieknmu mano moderniška
me uflie ai prieinamą kalną.

DR. J. LIEBERMAN
DENTIST/* S

408—410 So. 2nd St, 
Brooklyn, N. Y.

Talephone Stagg X02S.
Kalbame Lietuviškai, Lenkiškai 
Ir Rusiškai.

it meilės vieni kitiems nosis 
kramčiojo, jis pafiksino 
platformą, kad visi kolekšin 
dei surinkti pinigai turi būt 
pasiųsti biuro vačmanui. Ir 
ką tu, bratku manai? Kaip 
tik cicilikai ir eretikai iš- 

‘ girdo musų Dūdos (o jis
Rymo tautiečių vyriausias 
generolas) pranešimą, tuo- 
jaus šoko faituotis, ėmė 
rėkti, kad taip negalima da-

1 AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ? JŽ'T T

1 GARSAS KEPTUVE
S Kepa geriausią duoną iš
? Cystų rugini ų miltų,
į Toipat mes kepame ge-
| riausius keiksus veseli-
1 joms ir kitokiems poki-
5 liams *»*,*«*

-A

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

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

LIETUVIdRA
NEWARKO

AKUŠERKAAPTIEKAM
SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ.

nesiel-

SERGANTIEJI!

ir

Nžplonibaviiuas auksu ............. $1.00
Skaudantį dantį duok ištraukti 

ryte, o vakare apžiūrėt.

Sanitary Dental Parlor 
307 Bedford Ave. 'Tarpe 2-ros ir 

1-mos gatvių. 
BROOKLYN, N. Y.

Kalbame lietuviškai.

R. GAYSON & CO

■>W

r.

ir

Tataphdnc Yarrfa or 1KB

P.
95

!r-'

ir padaugina augimą. Mes pasiųsime 
Miistų vertės $1.00 baksuką Ca'vacu- 
rą N. I ir knygą “Teisybė apie plau
kus”, jeigu prisiųsit mums savo var- 

'c 10 c. pinigais ar mar- 
liudys, kad reikalaujate.

LIETUVIŠKA

apsirgo 
Teisėjas

Chicago, Ill. — Vietos 
lietuviai baisiai nusiminę: 
garsusis Chicagos bankie- 
rius Tananevičius 
“užmiršties” liga,
mano, kad reikės jam dary
ti “operaciją”, nes jis kitaip 
neatgaus pamestos atmin
ties. Dabar visi jo klijentai 
meldžiasi, kad tik “operaci-” 
ja” laimingai pavyktų.

“Draugas” ir visi vierni 
katalikai baisiai pasipiktinę

A T Y D A
DraugyatėniH, Kuopoms ir Klivbanasl 

Išdirbu visokiaB
KUKARDAS, “BADGES”, GUZIKUS 

IR ŽENKLELIUS
ViBoklema piknikams, šermenim* Ir 
t. t. Darau visokius Medalius Jr vi
sokias

Ant 
siunčiu

atspaudas draugystėms, 
kiekvieno pareikalavimą pri- 
sampelius.

A. STRUFA8
Novelty Manufacturer

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

AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ IŠ 
PRIEŽAST1ES LIGOS?

APDRAUDA
(INSURANCE

Biznių visokios rūšies pardavi
mas ir pirkimus.

PATARNAVIMAS VISOSE 
KALBOSE.

Kreipkitės prie

BALTRENAS, Menedžeris.
BANK ST., Room 7
WATERBURY, CONN.

Žemiau paminėtas gyduolei galim 
apturėti per pačtą:
Nuo Reumatizmo ...................
Kraujo Valytojas ...................
Vidurių Reguliatorius .. ............
Trojanka ........... 25c., 50c ir

i.ei

li.oe

Ir visokias kitokias gyduoles nu* 
visokių ligų, kurios čia dar nepamini 
tos, galima gauti per pačtą.

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Pabaigusi Tmpcratrica Marij A- 
kušerkų mokyklų Peterburge ir 
Dipliomuota New Jersey valsti
joj. Turiu puikias pasekmes 
praktikoje prie gymdimo, taip
gi gerai apsipažinus su sipto- 
mais visų moteriškų ligų ir rei- 

£ kalui esant, galite gauti patar- 
8 navimą.
j O. STROLISNft 
t Jauniškaite
! 319 Walnut St.,NEWARK, N. J.

į Telephone: 4085 Market.
3052

ORAKULO PATARIMAI.
Klausimas. — Išmintin

gas Orakule! Aš skaičiau 
“Vyty” musų vyčių atsišau
kimą, kad po karės visi 
lietuviai važiuotų į Lietuvą. 

. . . į Tame atsišaukime pasaky-
ryti, girdi, pinigai turi būt,t;l )kad ten reikės 
pasiusti Lietuvos ubagams, i darbininku, turtingu 
o po biuro vačmanui ir tt.

Na, bratku ,argi nekreizi 
musų cicilikai ir eretikai? 
Dabar biuras didelėj bizėje 
ir vačmanui pinigai reika
lingi, o jie nori pasiųsti juos 
Lietuvos ubagams, kad ori- 
pildžius jų krepšius! Mato- darbo? Ar negalėtum 
mai jų galvose smegenis ap- ta klausima p‘ae 
virto viršun kojomis ir jie; Kandidatas i Vyčiusvirto viršun kojomis ir jie; 
Yizmhso, kad pinigai buvo’

zmo- 
|nių ir visokių amatu inkų.
.Tie visi žmonės tu
rėsią darbo prie atbūdavo- 
jimo Lietuvos. Bet atsišau
kime nepasakyta, ką veiks 

,vyčiai? Nejaugi jie nerei
kalingi ir Lietuvoj neturės 

------- 1 man 
jkspleinvt.i?

metas po metui 
sergančių žmonių, 
kiek aš išlydžiau, 
gyvenimą. Jeigu 
įki/ejo vartojant 

visokias gyduoles ir jaučiatės nuo
lat blogiau .tuomet, nieko nelauk
damas, kreipkitės pas gerai supran
tantį daktara ir specialistą

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

lyti, kad išgelbėti gyvastį ir paaiš
kins apie ligą. Gydau per 20 metų 
YLsokias ligas su didžiausiomis pa
tu k n įeini s kaip tai: nusilpnėjimą, už
sikrėtimą kraujo, pilvo, širdies, plau
čiu jaksiu iv tt.

Did gydymo nervų ir lytišku ligų 
turiu visiems gerai žinomą elektrišką 

ir X-spinduliai, per kurią 
Ne kiekvienas 
aparatus, dėl 
Chemiškas iš- 
Neat įdėliokite 

it; ateikite pas

Diena po dienai, 
užminu gydymu 
Fersistatykile sau, 
kiek palinksminau 
jumis gyvenimas

aparatą 
matyt kiaurai

to. Kad labai hi:iu,;S.
tyruiė.i'mas šlapintu?. _

v topus, br* tnnj
žinom

r. no 10

REIKALAUKIT MUSŲ KNYGOS!

Teisybe Apie Plaukus!
Paraše garsus Europos specialistas. Jeijju jus norite turėt dailius ir 

gražius plan kus sekite Calvacura’os būdą.
CALVACURA’OS BUDAS. j Fonas Jonas Malavin rašo mums 

yra natūralia būdas, kurio pasekmės bak™kas ant P*'
Yri neoxnrxqton ziurejimo, kiną pavartojus, pradejtyra nepaprastos. plaukai augti ir esu taip užganėdin

tas, kad aš atsiduodu jūsų gydymui 
Ponas Frank H. Wright rašo: Just, 

Calvacura Nr. 1 išgydė mane ir ma
no švogerį ir aš rekomenduoju jį ki» 
kvienain.

Ponas H. Wedin sako: Aš pavar
tojau Calvacura No. 1 ir mano plau 
kai sustojo slinkę ir dabar yra svei
ki

Poni Rosa Stephens rašo: aš 
vartojau sampelį ir manau, 
yra labai geras.

Poni Lina Belperio, kurios 
veikslas čia telpa, prisiuntė 
svarbų dokumentą, kuriame 
kad pavartojus Calvacura būdą, 
puikiausius rezultus man ir 
vaikams. Mes norėtume pasiųst kopi 
ją šio dokumento.

PLAISKANOS.
Jeigu turite plaiskanų — reiškh 

greitu laiku neteksite plaukų.
GERAS IŠTYRIMAS, 

atraukit šukomis per plaukus 1 
u pasiliktų plaukų tai pasirūpini 

gerai ištirti. Jeigu šaknįs išre 
amsios ir lyg numirę, tai tuojau 
is jieškokil pagelbos, jeigu nėra 

iikti plikagalviu.

as MATOS
MiSlAM Dll>7.t <

(
IR SVARIAUSIAS MALI®. j 

NAS VISAM SO. ‘ 
BOSTONE.

m«d ir užkandžiai. Fatarnavi- 
oias prielankus. Atsilankyki  ta, -j 
o peniitikrinaita. 'k

JONAS MATHU8 1 
(Lietuvis Savininkas) ] 

5142—344 W. Broadway I 
So, Boston. Mats.

(Dešimts žingsnių nuo Lietuvių j 
Labdarystės Draugijos namo), j

su 
kac

pa 
laba 
sak< 
davt

man*

1 TEISINGIAUSIA ir GERIAUSIA
LIETUVIftKA

<[ Sutaisau receptus su didžiausia S 
> at yda, nežiūrint, ar tia receptai < 

daktarų. (f 
aptieks

Lietuvos -r Amerikos 
Vai vienatinė lietuviška 
dostone ir Massachusetts valstijoj. 
Gyduolių galit gaut, kokios tik r-*- 
*uly yra vartojamos. Galit rei

kalaut per laiškus, o aš prisiųsiu 
•er express.

K. SIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkai

26 Broadway. kamp. C Streat 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 21014 ir 21013.

Atsakymas. - 
sietuvoj” bus daug šunųdienoj, o juk toj dienoj vis 

cnatlyvi žmonės ir tnip u-.nes dabar iš visų apiclinKių 
bagams krejišius prikrauna, jin ‘ ‘ * “*'
Apart to, ubagai moka po
teriauti ir vi'-ką gali išnra-' 
šyli nuo pono dievo. Musu, 
biurui pinigai baisiai reika
lingi ir Dūda labai gera 
platformą sufiksino, kad 
prirelbėjus biurui ir išvedus1 
iŠ keblaus padėjimo vačina-* 
rą. Jeigu vačmanas neturės j 
pinigų, negalės gerai apsi- , 
ginkluoti ir tuomet į musų i 
biurą gali priešas įsirioglin- vežimo ir daugeli 
ti. O kada tie keturkojai 
įsirioglins ir kertėj pradės 
savo lizdą sukti, tuomet gud 
bai su visa mūsų karalyste 
— dings mūsų karalius su 
karaliene ir visa lietuviška šaltai: 
gvardija, arba, geriau sa
kant, viską šuo ant vuode- 
gos nusineš.

Bet męs nekvaili ir nemė
tome pinigų kokiems ten 
Vilniaus ubagams. Dūda 
tuos pinigus perdavė į ge
ras rankass ir mes esame 
šiur, kad prie jų nei velnias 
neprieis.

Beje, ar tu, bratku Ora
kule, negalėtum patarti, 
kaip mes turime apsiginti 
nuo tų ciciliku ir eretikų, 
kad jie musų nevadintų 01- 
šauskio krekių ėdikais?

) susispietė i Lietuva. To- 
\!ėl visi vyčiai su savo gene
rolais važiuos Į Lietuvą 
piaus šunim šėką. Kadangi 
ši profesija nelabai garbin
ga, todėl jie apie ją atsi- 
.šaukime nieko ir nesako.

Dabar dar negalima.
Gatvekaris užvažiavo ant 

žmonių 
sužeidė. Pastarieji, pradėjo
šaukti:

— Dėl dievo, gelbėkite, 
šaukite daktara!

Konduktorius rimtai Ir

— Turėkite kantrybę, 
pirmiausiai reikia pašaukti 
fotografą, kad viską nufo
tografuotų, o jau tuomet pa 
šauksime ir daktara . ,

junas kepuraites 2 
plombavimas 50 c

. . . $5.00 
augščiau.

TIKRA LIETUVIŠKA A PTTCIf A
I CH1CAGOJE Al mlKA

Ali DĖLIOJIMO DIENOS PAVO

>

komis,

įgalioja. gnuti baksuką Calvacura ver-

Nuo
Nuo
Nuo

kad gerai lira- 
skrybėlės, mari

Adresuokite:
YORK PHONOGRAPH, CO.

Dept. L.

Calvacura, natūrali* Budas gi- 
sustalulo plauku slinkimų, pra-

Telephone 595 Greenpolnt.
Daktaras J. MISEVIČE

Specialistaa širdies ir 
Plaučių ligų.

8—10 ryte
12—2 po piet 
6—8 vakare.

270 BERRY STREET
BROOKLYN, N. Y,

\K JUS KANKINA PLAISKANOS?
Plaiskanos ?
1'iaur.ų slinkimas?

No. 1 ir musų knyga “Teisybė apie

Jeigu jus kankina bile kuri lig* i 
šalę minėtų, neapsileiskit bet bamh

■ kit iš.dgydyt tuojau. Reikalaukit mu
i iliiist i 'iotos knygos vardu “Teisyb 
apie plaukus.”

NORINTIEMS PASINAUDOT PROGA.
Geriausias grafafonas su dabartinė mis lietuviškomis dainomis, labai pi

giai, kurie kronais nas mus.

eupona 1
rba markė

Duokit progą pertikrinti ant musų 
i*kušėių.

Niežėjimas arba perščejirnas 
skutos?

Ar jus esate plikas, ar arti to?
Ar neslenka plaukai?

7-#-

Juozas Gai
GRABORIUS (Undertaker)

r
Gtą nedėlia

MOKSLIŠKAS GYDYMAS.
Union Labaratory — vienatini A 

morikos agentai. Garsus Calvacun 
l’nuas - gydymas.

Box 545 A. Union, N. Y. U. S. A

LAIDOTI VIU D!HEKTORU *. 
UKmIhhiumoju ir laidoju namiraatar 

ant visokių kapinių.
Parsamdau Automobiliui’ ir Karie

tas Veseiijoms. Krikštynoms Ir Galy 
pasivažinėjimams.

Ofisai:
264 FRONT ST

C. Brooklyn, N. Y.
144 N. M h St., 
Brooklyn, N. Y.
Tai. 2320 Greenpolnt

Telephone 7887 Mate

DUODAME DYKAI
20 lietuvišku dainų, 1000 adatų ir 
albumą.

Grafafonas tik 20 dol. su gvaran- 
tija ant 10 metų. Tik 20 dolerių.

Frisiųskite 3 dol. rankpinigių, liku
siuos užmokėsite prie atsiėmimo. Gra
fafonas su didele triuba, pauksuotais 
kraštais, mechanizmas grafafono ge

riausios konstrukcijos, kuri g Įima 
užsukti laike grajinimo. Tinka re
kordai įvairaus didžio. Balsą išduo
da čystą, kuris girdėt balsiai ir aiš
kiai. Vietinių meldžiame atsilankvti j 
musu krautuvę, kuri atidaryta nuo 
9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro ir taip 
pat nedėldieniais. Siunčiame dyka! 
katalogą muzikališkų instrumentų ant 
pareikalavimo.

ČIA GALIMA UžSIRAfcYT! “LAISVE’

Ją Kąs «ž!»iko»e kwogerlaisBiiift Ra riideis xljiJa lft?lld«»a
kaip Amerikon, taiift ir l.iv daktarų Put ari»ana

Iwišh«a Nwteiki.««n dykai.
SaviK’nkaa k Prariaorta*

F. A. JOZ.IPAITIS
8681 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, Jl.1

H Gyiaaiima Telephone Drover 7781,

Tel. 885 Greenpolnt.

Pmi mus galite gauti ska
niausio alaus, puikios degti
nės Ir skanaus vyno. Pa
tarnavimas puikiausias, at- 
filkita. o persitikrinsite.

61 S. 2nd St, 
BROOKLYN, N. 7.

po 
vakare;

Labai nudžiugs.
Žmogus pamaišę sriubą, 

pašaukė patarnautoją ir sa-
i«;w

Y.
SENIAUSIA UŽEIGOS 

VIETA FAS

— Žiūrėk, aš sriuboj ra- ! A. SHRUPSKI 
dau čielą kasą plaukų!

Patarnautojas nudžiugęs:
— Kokia laimė! Dabar vi

rėja labai nudžiugs, nes
Vytis, i ji visą rytą jieško plaukų ir

Orakulo patarimas. — 'negalėjo surasti, o dabar 
Hm... tu uždavei labai keb- tamsta taip lengvai sura 
lų klausimą. Ai nesugalvo-.dai!

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA
JOSEPH LIPMAN, M. D.

. Specijalistas moterų ligų 
31.4 E. 501h St., New York, N.

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

Nedčliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs išti

riame ir pasakomo visas ligas ir pa- 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusiems li
goniams parūpiname vietą, kol gydo
si. Reikalui esant kreipkitės mes 
apžiūrėsime ir duosime prietelišką ro
dą. Patarnavimas visai pigus. Neuž
mirškite mano antrašo.

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

Kalbame lietuviškai.

K1EK VIENAS GALI BŪTI 
FOTOGRAFISTU.

Kątik išėjo IŠ xpfc» 
'los pirma lietuvių t- » 
•»oj k yga, iš kurie* 
kiekvienas gali lengva 
išmokti fotografystė' 
amato. Pričiupkite 11 
o gausite šitų knyg* 
Siuntimą apmokama 

adresuokite:
NORTH END PHOTO CO 

*«pBU«3 -UB|V’ •»^C1ĮUUĮA\ 
9UU9AV MJĮHPS 9Z£

Jei nori, 
dytum, pirk 
kinius ir visus apredalua p*»

K. LIUTKŲ.
Apie gerumą tavoro ir tei

singumą kainų, nereikalinga 
girtis. Nesą visi brooklynio- 
čiai gerai žino, kad pigiai Ir 
geriau niekur negauni, kaip 
p*»

K. LIUTKUS
131 GRAND ST., 

Brooklyn. N. Y.
(arti Berry St.)
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BRIDGEPORT, CONN.
Prisiunčiu čekį ant $34.26 

kuriuos surinkome “Lietu
vių Dienoje” per susirinki
mėlį laikytą 1 d. lapkričio, 
1916.

Lietuvos Šelpimo Fondan, 
aukavo šios ypatos: Sal. Vi- 
zgirdžiutė $1.00; Vin. Pesti- 
nykas $1.00; Ona Sagavy- 
čiene $1.25: Litui. Verbyla— 
55 c., Frank. Nehunčikas — 
$1.00; Antanas Lukšys $10; 
Aug. Sapiega $1.00; Juoz. > 
Repšis $1.00; Juoz. Marcin-į 
kevičia $1.00: Al. švereckie- 
nė $1.00; A mil. Mnrcinkevi-i 
čienė 50c.; Pov. Ragaišis— 
$1.00; JMot. Sapiega $1.00: | 
Fran. Degutis $1.00; J. P.'

LIETUVIŠKA APTIEKA. į
šluomi pranešame, kad gavome daugybę daiktų, reikalingų liana k 

sezonui. Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiekų, galime K 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi lite- P 

| kių vaistų: 1) MIXTURAS, labai geras nuo kosulio vaikams ir d id n- į 
I liems, bonka 25c. ORRAPH’AS, Linimentas dėl reumatizmo. Bon- S 

ka 25 ir 50c. 3) Tikra lietuviška TREJANKA, baksas 25 Ir 60c. į 
ŽUVIES TAUKAI, reikalingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 5) IVAI- i 
RUS VAISTAI DĖL ATAUGINIMO PLAUKŲ ir TONIC’AS. 6) | 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonos, pcrfumo* ir | 
visokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas dėl vi- u 

! durių. Bonka 50c. Kraujo Valytojas — bonka $1.00. Mūsų aptieks- p 
Į a *• kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atšilau- Z 
| kyti. Visas persiuntrno lėšas apmokame męs. Siunčiant laišku*, J 

|į galima siųsti pinigais arba Blampomis. &
į L SHAPIRO, LfotuviŪ&na Aptiekorius f 

h 41$ So. 2iui Street, kampas Union At* f
Skyrius: 745 Driggs Ave., kumpas 2nd St., Brooklyn, N. Y. t

_ __________— ——-——. _ , ,,- ,t L ■■! Į .. M . M II M ■ ■ .1—■ .M l I ... II. II .XII—■ Į 1 M-M ■■■! II I Į - ~ ~ M ■»■»! — ■ W H » I ■ II ~ ~ ' ----—~ ■ ■ - ■ ■ •

Mokslo Nereikia Jieškotl
(kMio. kad mes nurodome kaip lengvai išmokti angių kalbą, aritmetiką it 
ijrfituvlų kalbos gramatiką savo namuose liuosame laike. Visi išmokate, 

Ntjrodvmai ir knyjįa DYKAI įdėk stemną Adresas

beturiu Korespoadencijiae Mokykis. 1327 N. Bobov SL Chicago
Viznis 50c. Fran. Butkus $1. Į -------------------------------- ■----------------- -

APTIEKA.
Gyduoles teisingos, patarnavimui* 

draugiškas ir kuoman agiausia*. Gy 
duo'es galima gauti per pačtą Ir ypa 
tiškai,kokios tik pasaulyj vartojame* 
Ypatingai užlaikau puikias sekančiai 
gyduoles:

Nuo Reumatizmo ........... Sl.Oi
Nuo kojų prakaitavimo ... 50e.
Nuo perša’imo milteliai 75e.
Nuo pleiskanų ir plaukų slin

kimo .......................... $1.00
Dėl ataugimo plaukų ... $1.0®
Nuo vištakių (užtrynimo ant

kojų .............................. 25c.
Titan lietuviška trojanka 25 50c.ir#

Taip-pal visokių vaistų dėl visokį* 
lytiškų ligų kaip dėl vyrų, taip ir d# 
moterų. Visokius patarimus duosi*, 
dykai. Klausianti per laiškus, teprt 
siunčia tik krasos ženklelį atsakymu)

Receptus sutaisau teisingai ir »<» 
didžiausiu atsargumu. Taigi, li«t» 
viai, visados kreipkitės pas man*, * 
busite užganėdinti.

FEL. KUDIRKA.
Lietuvis Aptiekorius ir .Savininkes

64 Grand St., Brooklyn,N.I

DRAUGIJOS, KURIOS 
SAVO

A. P. L. A. DR-.IOS CENTRO VAL
DYBOS IR KU »*V SEKRETO

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas J. M. Maskeliūną* 

2025 Colwell St., Pittsburgh, Pa.
Pirmininko pagelbininkas J. A. Rūkas 
30)5 Stayton St.. N. S. Pitts’ -trgh,Pa. 
Centro Sekretorius J. Mažiukna
11 H Market St., N.S. Pittsburgh, P . 
Centro Iždininkes K. Varišn,
12 & Carson Sts.,S.S. P’ttsburgh, Pa.

Turtų Kontroles Komisija
F. Urlakis,

313 Sixth St., Charleroi, P*.
W. Urnežis, 1429 Reedadale St., 

N. S. Pittsburgh, F».
W. Markūnas,

2120 Forbea St., Pittsburgh, Pm. 
Kuopų sekretorių adresai:

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

Pittsburgh, P»<
2 kuopos P. Francikevičius, 

222 Sagamore St., Esplein,
Pittsburgh, !’»•

TURI “LAISVĘ” 
ORGANU.

H Kuopos, J. Galginas, P. O. Box 113, 
Laupurux, Pa.

4 kuopos Ig. Rasinskhi,
z U u Uotio bu, Pittsburgh, Pa. 

b kuopoa, J. h.velkauskas,
P, O. Box Z92, Uuddy, Pa.

7 kuopos, A. Žvirblis,
zzza 1> oroea »su, Pittsburgh, Pa. 

b kuopus, A. Faluėis,
Zlžd v\ rignis BU, b. B. Pittsburgh,Pa. 
w kuopOM, K. Ltabiiiskas,

Box zod, Axnoid, Pa.
10 kuopos, V. b. KiuM.au,,

713 McKean A ve., Donora, Pa.

Vice-pirmininkas B. Vosylrua, 
585 Island Amu ( 

Protokolų r-itiniiikaa O. Užball 'ti* 
622 Hulls M, 

Finansų raštininkas P. G. Aleksyną^ 
1516—14th Ava.

Iždininkas 8. Buzinskis, 
, 719 Uncal a 

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

Organo prižiūrėtoja*:
A. Kelly, 1032 Loomis St.

Susirinkimai atsibūna pirmą aadl' 
dienį kiekvieno mėnesio, 1016 
Main St., 2 vai. po pietų.

00; J. B. Jusaitis $2.46; Fr. 
Aksinas $2.00; Jur. Bartke- 
viče 50c.; Pins Petrauskas 
$1.25; Martin Pinkas $1.25;
A. J. Gudynas $1.00; VI. A- 
domaviče 50c. Kaj. Jakima- 
viče $1.00: Draugas $1.00; 
viso $34.26.

Pins Petrauskas.
Nuo red.— $34.26 gavom 

ir pasiimtom.

WORCESTER, MASS.
<8 Lapkričio, 1916.

Vardai ir pavardės rinkė
ju aukų Lietuvių Dienoje’ 
su nurodimu, kiek katras 
w rinko.

Pasidarbavus J. Kulakau
skui, pas sekančius biznie
rius: C. VashkeleviČiu, J. 
Pigagą, L Paulauską, T. Ru- 
biką, J. Veder, M. Zizį, Z. 
Zimontą, Ž. Dirsą, J. Krap- 
kaitį, A. Sviderskj, Paberžį, 
P. Ješinska, “Karde”, P. A. 
Dėdiną, K Daugėlą, J. Vait- 
kevicią, G inkų, A. Čerešką, 
J. Vaičiaitį ir D. Stankų 
surinkta $51.84.
M. Zizis, $39.48, V. Siušie- 
nc $30.24; A. Sčenavičienė 
$29.01: A. Endžiuliute $27.- 
82; P. A. Dėdinas $24.00; S. 
B ace v i č i u s $20.28: M a r i j a 
Jablonskiute $20.03; A. Sto
nkus $18.32: E. Petrushaus- 
kiutė $17.36; V. Galskis ir 
Co. $16.51; V. Sidoras $15.- 
63; Margarita Jablonskiute 
$15.58; P. Zegunis $15.15;
O. Bendoraičiutė $14.32, J. 
Petkunas ir M. Petkunienė 
$12.86, J. Galeskas $12.74;
J. Pigaga $12.42; K. Sarp- 
alis $12.25; Ašakavičiutė 
$11.93: M. Tumosienė ir M 
Tumosiutė $11.53; O Maka- 
vičiutė $11.04; M. Ukavičiu- 
tė$10.98; B. Matijošaitis 
$10.90; J. Karpavičius $10.- 
55; M. Aniolauskiute $10.- 
43; J. Pileskas $10.33; A. J. 
Miliauskas ir Co. $10.37; U. 
Šalinienė ir Co. $7.95; J. 
Davidonis, A. Timinskas 
$7.77; Z. Burškienė $7.7o; J. 
Skliutas $7.42; J Novikar- 
tis $7.00; F. Botyriutė $7.03;
K. Kasulis $6.87; A. Rutkau
skas 6.52; F. Trumpiutė 
$6.46; J. Židelis $6.13; La- ’ 
beck $6.08; O. Balniutė $6.- 
07; M. Staliulionis $5.79; V 
Juškevičius $5.60; K. Wil- 
liam’as $5.52; M. Šoliutė 
$5.16; J. J. Kalakauskas 
$4.94;; Petras Kūginis $4.- 
80;, A. S. Lukum $4.78; D. 
Zaletskas $4.77; M. Bučins
kas $4.76; J Balanius $4.73;

(Bus daugiau)

LIETUVIŠKA 9 
MUZIKOS |

Konservatorija 1 
395 broadway, S 
So. Boston, Mass. ■
Atdarė mokslo metus ir m 
mokina dainavimo, k >mpo- m 
zicijos ir visų klassičky in* m 
strumentŲ. Inkorporuota m 
1915 m. ir duoda baignsiem m 
mokslą paliudijimus. m

Direktorius ■
M. PETRAUSKAS. (

a .

■a1

Pilni namai linksmybes iš vieno gramafono. N'JSIPIRKu SAU VIENĄ 
Duodame ar.vi išmokesčio. Turi dolerį ir gali būti savininku gramafono

Naujausio išradimo vargonas. 
Šitą vargonų gulima neštis ant baliŲ, 
Piknikų, nes jis susideda iš 4 kavalky, 
išrodo kaip baksas. Šitų vargonų gali
ma sulankstyti, kad neužimtų daug vie
tos kada negrujini. Kaina 3 oktavų 
$30.00, 4 oktavų $35.00, 5'oktnvų $40. 
50, 6 oktavų $58.50. Reikalaukit ka 
talogo su visomis kitomis mašinomis.

No. 85. Columbia Grafonola, kuri ma
tai čionai ant paveiksluko re
kordai sudedami pagal numerius, 
taip kad paspaudus guziką au
tomatiškai iststumia rekordą. 
Padarytas iš raudonmedžio (ma
hogany), brangaus išdarbio, aug- 
ščio 42 coliai, 19X21. Galima 
sudėt 45 rekordai.

Kaina ............. .. $85.00

No. 25. Columbia uzafonol*. I’ada- 
rtyas Iš r*u»dnm«f4io, 
išdabintas. Didumo

Kaina . $25.UU

-A

Jsitėmykit! Galima įgyt labai gerą 
grafofoną au 12 dainų tik už $15.00. 
už kurį turėtum mokėt 25 dol. Parduo
da n j tiip pigiai todėl, kad geriau pasi
garsinus.

Reikalaukit katalogo.

Lietuviški rekordai jvainų šokių ir 
dainų. (Kaip matote ant paveikslėlio 
— klumpakojis).
E 2397)

E 23G0.

Klumpakojis
Kokietka Polka Ir klumpa
kojis.
Varpelis. Valcas Dr. Kudirk*.
“ io mielas. Polksu

i

, Gražioji. Po’ka.
Pavasario rytas. Valcas.

E 2582. Kalnų augštumas. Vale**.
” Kariškas maršas.

E 2706. Žemaičių Polka.
” Gudri. Mazurka.

E 2581.
M

Ir daugybė kitokiij lietuviškų, 
aiškų, lenkiškų rekordų.

No. 60 H. Columbia Grafonola. Pada
rytas iš auks-aržuolo medžio, 
kaip kabinet taip ir triuba.

Kaina ...................  $60.00

Vii
No.75 Tokio pat išdarbio kaip num. 

85 didžio ir pločio, tiktai 
be sunumeravimo rekordų ir 
automatiško išmetimo.

Kaina .........   $75.00

No. 50. Columbia Grafonola. 
rinktinio raudonmedžio ir 
iuolo puikiai AHpuotas. 
21įXldi ir 18 col. augščio.

Kaina .................... $50.00

Pa- 
ar- 

Didi*

No. 2 H. Columbia Grafonola. Ar- 
žuolinis labai gerai padarytas, e- 
namaliuotas žaliais ar raudonai* 
ruožais, metalinė truba.

Kaina .................... $25.00
No. 4. Improved Roy .1. Veik toks 

kaip No. 2 bot biskį dides
nis, pagerinta mašinė dja, tri
mis ęprenžinomis, aržuolinis 
142 colių pločio ir 7į augščio.

Kaina ...................  $35.00

Taipgi užlaikau įvairių įvairiausių auksoriškų daiktų ir muzikališkų instru 
mentų. Taipgi įtaisau įvairins muzikališkus instrumentus ir įvairius auksoriš- 
kus daiktus. Tavorą išsiunčiam greitai ir saugiai. Todėl, jeigu reikalauji kokį 
nors muzikališką instrumen tą, kreipkitės pas mane.

I 1^3 Grand Street, Brooklyn, N. Y
«J» » TEL. 4659 GREENPOINT

LAISVĖS SUNŲ DRAUGYSTĖ, 
MA11ANO1 CITY, PA.

Valdybos adresai:
Pirmininkas W. Žemaiti*

312 E. Centre 8t.
Pirmininko pagelbininkas P. įsėda, 

315 E. Centre St.
Protokolų rašlininkAs A. Kamauckiu>, 

1025 E. Pine tit.
Finariiių raštiniu. P. Petčiuiis,

1227 E. Fine 6t.
Iždo trustisai: A. Račkauskas, 80 

Tenth Si., J. Baukus, 1121 E. Ma* 
hanoy Ave., W. Simniškis, 1227 £. 
Mabanoy Ava.

Maršalka W. SvlntlcKas,
51b W. Pine 8t.

Susirinkimai atiiibuna paskutinį pa- 
nedėlį kiekvieno menesio 7 vai. va
karo Juozo Maigelio svetainėj, 60 N. 
Main St., Mananoy City, Pa.

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DRALGYS1Ė, WAUKEGAN, ILL.

Vaidybos vardai ir adresai: 
Pirmininkas J. Rastis, 
1330 So. Sheridan Rd., Waukegan,III. 
Pirm, pagelbininkas M. Ambraziunas.

142J Lincoln St., Waukegan, Ill. 
Protokolų Sekretorius St. Deikus, 
721 Cummings Ave., Waukegan, III. 
Fin. Sekretorius J. Vaičia,

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

1G6—10th St., North Chicago, III. 
Kasos Globėjai: M. Rėkia,
1329 N. Jackson St., North Chicago, 
111.

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

Maršalka K. Navickas,
1420 Victoria St., Waukegan, I1L 

Pagelbininkas J. Werdauskia.
Susirinkimai ..tsibūna kas tr*£ia 

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

DR-STLS VIRŠININKŲ ADRESAI. 
ELIZABETH, N. J.

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

108 Inslee Place,
Nutarimų raštininkas: S. Morkia,

79 Bond Street,
Turtų rast. P. Kardokas, 

220 Court St.
Iždininkas: J. Yužapaitis, 

234 Clark PI.
Iždo globėjai: E. Makutienient, 

149 Clark PI.
” D. Grigutia,

122 Pine st.
Maršalka B Budrius

240 Second Si.
Draugai ir draugės, kurie dar ne

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

VALDYBOS ADRESAI.
RACINE, WLS.

Pirmininkas J Vasilaitis,
1021 La Sall St.,

Vice pirmininkas P. Sadu'.a,
824 Jackson St.,

Nutarimų sekrt. G. K. Budri*, 
1915 J..v Eye See Ave.

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

Iždininkas N. Vaitiekūnas,
931 Walnut St.,

LBD. laiko savo susirinkimus kas 
trečią nedėldienį kiekvieno mėnesie, 
Winter Hal1, 412 6th St., Raci
ne. Wi*

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

Pirmininkas D. Petrauskas,
1600 Organ Ava, 

Vite -pirmininką* T Rimkus,
1330 Rusaell BA 

Nutarimų raštininkas K. Pctrikenie, 
1527 E. 83rd fft 

Finansų raštininke* A. Banialie.
1830 E. 17th M. 

Iždininką* T. Neura,
2202 Hamilton Avw 

Kaso* globėja* V. Jvanauskiūti,
1452 E. X3rd MU 

Dainų repeticijos ntsibdna kiekvie
ną seredą nuo 7:30 vai. vakare aaf 
Star svetainės, 2U41 Hamilton Ava.

Mėnesiniai suiinnkimai atsiHlMi 
kas trečią pėtnyčią kiekvieno mėneafai 
nuo 7:30 vai. vkkane ant Star eva- 
tainėa, 2011 Hamilton Av*.

Knygynas, saldumynų kraatark, 
2047 Hamilton Ave.

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

Knygius K. Luobikis, 2364 K.
Jos Menėinskas, 

7214 Hacker zve.
Nutarimų rast. H. P. Pratkionii, 
1527 E. 23rd st. Cleveland, Ohia,

DRAUGIJA SŪNŲ IR DUKTBAB, 
MELROSE PARE, ILL.

Pirmininką* K. Jankauske*, 
i’. O. Box 749, Metro** Park, I< 

Page Ibi n ink a* D. Rimša,
P. O. Box 849, M«lro«« Park, UL 

Protokolų raštin. Aiek. Markas, 
V87—ikrui Ava., Miirean Hark, M, 

Bex ML 
Fia. raštia. W. Btramilia,

1814 Be. 5 G th Ava., Cit* re, IL 
IšdiBlnkafl F. Laplnakl,

P. O. Box 110», M*!re*aAl 
P. O. Box 1109, Metro** Park, Ill. 
Iždo globėjai: W. Janėnas Box 671 M 
J. Šnarėtos, P. O. Box 761, Malreaa 
Park, III.

Maršalka: A. Piešti*, P. O. B«a 
676, Melrose Park, III.

Susirinkimai atsibūna ka* treM« 
savaitę kiekvieno .mėnesio Frank a*i 
James svetainėj, 23-čia Av*. Ir Laka 
gatvė, apie 1 vai. po pietų.

LIETUVIŲ PAŠELPINfiS DR-8TM 
“LAISVĖS”, EASTON, PA. .
VIRŠININKŲ ADRESAI: 

Prezidentas L. Bačkie,
668 Northampton St., Eastea, Pa. 

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

Protokolų raštininkas ir organe >*♦• 
žiūrėtojas Alex Vituris,

223 So. Maple st. Easton, Pa, 
Finansų rast. Mar. Urba,

606 Northampton St., Eaitea, Fa, 
K*.->ierius J. Jankauskas,

1820 Fairow Ave., F^
Kasos g’obėjai:

A. Biga, 1021 Elm Su, Ea*tea, Pa.
A. Meškauskas, 1222 I‘in* 8L,

Eastern, Fa, 
Matšalka J. Garnį*,

634 Ferry St., Eataea, IX 
Susirinkimai atsibūna ka* r* *a< 

t ėtnyčią kiekvieno mėnesio anglą *«■> 
cialistų ruime po No. 489 Northaat** 
ton St., Easton, Pa.

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

Pirmininkas D. Petrauskas, 
160V Oregon ave. , 

Vice pirm. T. Rimkus, 
1U62 Ansel Rd.

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

Fin. rast. Antanas Danelis, 
1447 E. 25th Str.

Ižd. T. Neura, ♦
2202 Hamilton ave.

Kasos globėja V. Granauskiutė, 
1452 E. 33rd Ltr.

Dainų repeticijos atsibūna kiek
viena sereda nuo 7:30 vakaro ant 
Schwab svetainės, 6131 St. Clair ave. 
mėnesiniai susirinkimai atsibūn' kas 
3-čia pėtnyčia kiekvieno mėnesio nuo 
7:30 vai. vakare ant Schwab svetai
nės 6131 St. Clair ave.

Knygynas randasi Nt-uros krau- 
tuvėn,2U47 Hamilton ave., knygos iš
duodamos kiekvienų panedėlio vakarą, 
nuo 7:30.
knygiai, Franas Tumosas

3570 E. 72nd Str.

LIETUVIŲ KELIONEI PA6ELPOS 
DRAUGIJOS, CEN1KO VALDI BUS 
. IK KP. SEKRETORIŲ ADRESAI.

Centru vaidyba;
PirmlnlnkaH J. Jakimavičius,

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 
Vice-pirmiuinkas V. Vitkevičių*,

29 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.
Sekreturnis 1*'. Kalpokas,

183 Roebling St., Brebkiya, N. Y. 
Kasierius J. Semenaa,

834—29th St., Brooklyn, N. Y.
Trustisai; M. Lib»m; 121 Grand

8t., B’klyn, N. Y., A. Slrgeda*, 1*8 
Roebling St., B’klyn, N. Y.

Kuopų Sekretorių adre**h
J. Purenąs, 292 Manhattan ve., 

Raupus Diuuaiyu*'—v. viiKwviCla,
XV Hudson Ave., Broukiya, N. Y.

LIET. SŪNŲ IR ERŲ TRAl 
GYSTft. ROCKFORD. ILU, 
VIRŠININKŲ ADRESAIS 

Pirmininkas F. Raškeviči*.
1012 So. Mala flt

LAISVĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĘ 
COLLINSVILLE, ILL., VALDYBAI

Pirmininkas J. Čebenauska*
420 So. Chestnut St.

Collinsville, IB, 
Pirm, pagelblninka* P. Papelka, 
424 So. Chestnut St., Collinsville, IB, 
Nutarimų raštininkas A. Dzldelikaa, 

858 E. Wickliff Ave.,
Collinsville, KM 

Fin. Raštininkas F. Skamarakaa,
416 Wickliff Ave., Collins villa, IM 

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

Susirinkimai būna kiekviena wilaa- 
šio 1-raą ir 8-čią nedėldienį, 1-mą va
landą po pietų, Sallel salėj, kampa* 
E. Main Ir N. Morrison Ave. Celliam 
ville, Illinois.

LIET. AVIESOS DRAUCY8TB
ANSONIA. CONN., VIR1I- 

NINKŲ ADRESAL 
Pirmininką* A. Mureika,

118 Liberty St., Antonia, Caa< 
Vice-pirm Įninka* J. Mockaitis,

P. O. Box 128, Ansonia, Cea* 
Natarimų railin. 8. Tiškevičiai,

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

181 N. Mam St.. Aaseala, OoadU 
Iždininką* J. Valaiti*,

11 Oak St., Ansonia, Cca*% 
Knygių* O. RadtevičiūtA

264 N. State St., Ansonia, Oea< 
Knygiau* pagelbininka* A. Yakštya,

108 Liberty St.. Aneonia, Cesa, 
Knygl*u* raštininką* P. LabanaaakaC

491 Main St., Anoonla, Ce*X
••• -• , ■ «M| I « . .. W »• - — I **a*a

AMALGAMATED CLOTHINB
WORKERS of A. PRASKRIŲ
*8 SKYRIAUS KOMITETABl 

Pirmininkas A. Mačaitls,
10» Grand St., Brooklya, M. M 

Protokolų r»šttn~ J. A. Bekampi*,
188 Ro«blng 8L, Brooklyn, N. M 

Flsansą raštininką* VI. Jlečlne,
67 Stagg 8t>, Brooklyn, N. M 

Ilrflnlekau KaaiMtlera* 8imkne,
St B.M

garsinkites |
‘ ‘ Laisvėje ’ ’.

m IbiWrt tirtib nfi ii i u'

KiuM.au


—-----------------------------------------

Telephone 1950 Greenpoint.

522 Lorimer St., Brooklyn. N. Y.

VIETINES ŽINIOS
Grand Rapids, Mich.

Lietuviams!!!
k .«kx

SI OS

£4,*

PERSKAITYK!

PAJIESKO.JIMAI

'A**

1913 m. išvažiavo 
N. Y. Malonės jis į 
arba kas žino pranešti. A 
336 Monmouth Str. Jerse 

City, N. J. 92-94.

Y

’ ' W ; •' .W%
.... ? '

y * ■*?

DR
271 Berry St., Bi<>uklyn,N.Y 

Kampas So. I-mos gatvės.

G. A. BARONAS,
O. G. D. McKees Rocks, Pa.

A. Vitkausko teatralė 
trupa.

Pereitą subatą “Laisvę” 
aplankė p. A. Vitkauskas, 
vadovas pirmos nuolatinės

• li« tuvių artistų trupos. Su 
juo sykiu buvo ir p. Mingi-

Mums praneša, kad p. A. 
Vitkausko vedama teatralė 
t’-upa šiuomi laiku lošia 
Connecticut liet, kolionijose. 
Waterbury lošimas puikiai 
pavyko.

kričio 1916 m. 7:30 valandą 
vrkare pas P. Vosylių, 507 
Grand Str. Hoboken, N. J.

Draugai malonėsit visi 
atsilankyt ant minėto susi
rinkimo nes turėsime daug 
svarbių reikalų.

Taipgi kviečiam visus, 
katrie dar nepri guli t, ateit 
ir prisirašyt prie Lietuvių 
Darbininkų Literatūros 
I Iraugijos.

Sekrt. J. GRYBAS.

į t

P. A. Vitkauskas jau 
pimė Mc Caddin Hali ant 
subatos 2 d. gruodžio ir 
d. gruod. Los pirmu sykiu 
puikų veikalą “Mirtų Vaini- L< Of—Į Z\,T o i E n

Geistina, kad Brooklyno 
publika paremtų pirmuosius 
nuolatinės timpos veikėjus.

Cukerninkų mitingas.
Šį nedėldienį, 26 lapkr. 2 

valandoj po pietų Lenkų So
kolų salėje, ant Grand st., 
bus cukerninkų unijos susi
rinkimas. Kviečiami visų 
tautų cukerninkai. L Prusei- 
ka balbės lietuviškai, lenki
škai ir rusiškai.

Dramatiškas Ratelis prie 
LSS. 51 kp. statys pirmą 
sykį šiame mieste puikiau
sią 4 veiksniu dramą:

DU BROLIU

GERIAUSIA PROGA LIGONIAMS.
Dr. D. WASSERMAN

gydo visokias lig-as vyrų ir mote
rų, kokios tik yra išsiplatinę ant že
mės. Dr. D. Wasserman pašventė 
trumpą laiką del biednų žmonių. 
Kurie sergate, skubinkit ateiti, nes 
js neilgai bus. Duoda patarimus dy- i 
kai. Susikalbėti galima lietuviškai, j 
Ofiso valandos: nuo 8 ryto iki 10 vak. I 
Nedėliomis: nuo .10 vai. ryto iki 2.

DR. D. WASSERMAN,
1335 Arch St., Philadelphia, Pa.

V. VAIVADAS 
SPORTING CAFB 

Puikiausia ir Svariausia

TREJOS DEVYNERIOS

PRANEŠIMAS.
Preserių 58 skyriaus A.C 

W. of A. rengia puikų teat

Nedėlioj, 26 d. Lapkričio, 
November, 1916). Lietuvos 
Sūnų draugijos svetainėje, 
1057-63 Hamilton avė., 
Grand Rapids, Mich.

Pradžia 7:30 vai. vakare.
Įžanga 50 c., 35 c., 25 c., 

ir 20 c.
Todėl nepraleiskit 

progos, atsilankyk i t 
nes veikalas labai

AR NORI, KAD TAVE 
MERGINA MYLĖTŲ?

Tai ateik pas mumi o mes, turime ' 
geriausių auksinių ir deimantinių 
žiedų už pigiausią prekę negu kur 
kitur. Dėlto kad mes turime pažin
ti su didžiausiais fabrikais ir mes 
gauname tiesiog iš fabriko ale ne 
iš olselio per tai galima pigiau par
duoti ir per tai, kad mes patįs prie 
to darbo dirbame, nes katras many
tų, kad teisybė, tai gali ateit ir 
persitikrint.

M. Balauskas ir J. Bučinskas, 
119 GRAND STREET,

Brooklyn, New York.

llžeikit ir persitikrlnkita
442 Grand St., 

BROOKLYN, N. Y. 
Telephone Stagg 3534.

TREJANKA
ra

Anglu socialistu 14 assem- . . .. r . 
bly distriktas laikys dis* 1ir. )a I1-’ Statoma bus 
kusijas kiekviena Pėtnvčia j scenoje vienas geriausių ir 
po num. 225 S- «j.i mkmRiausnj veikalu, bu-
Brooklyne. savo kambariuo
se. Kviečiame atsilankyt.

So. 1st StJ-1’ '"tingiausių vrikalu 
itcr.t komedija Vagis . At
sibus Tautiškame Name, 
Ledėlioi, 7 d. sausio (Janua-

Kriaučiu firitios susirūpinę
Kriaučių unija išsiuntinė 

io visoms firmoms reikalą-*
P I tų.

1 Lietuvaičių unijos 
vimus sumažint darbo laika engia taip pat 
ant 2 vai. ir pakelt mokestį /” visokiais pamargimmais 
$2.00 savaitėle. Toks reika-p1'1 °. d- (Jebrua-

iry) toj pačioj svetainėje.
Būtų geistina kad kitos 

m ganizacijos susilaikytų 
r i o parengimų vi ršmi noto
se dienose.

lavimas atrodo joms baisus, 
bet jos žino, kad kriaučiai 
turi spėką ir su jais dabar
tiniu laiku kovoti, reikštų 
nekurtoms jų bankrutą. At- 
j i čiama dabar didelė stoka 
kylančiuose, bet išėjus strei' 
kan ir jam užsitęsus ant 
i.’giaus, daugelis kriaučm iš 
važinėtų kitur arba išeitų 
prie kitų darbu dirbti. Vė
liaus įvykus taikai ir atida
rgs dirbtuves, kas gi dirbs 
ta darbą, nejaugi “šventie-

Tas viskas privers grei
čiausiai firmas taikvties su 
unija, kad nepatroty ilgo 
sezono arba nepriėjus visi
škai prie bank nito. Firmos 
tari duoti atsakymą iki 1 
d. gruodžio š. m. ar jos ap-',sinis 
siima išpildyt unijos reika- choro 
Ir-vimus ar ne? Tada tik pa
aiškės, ar bus taika, ar ko

Mirė

sky - 
balių v

Seredoj, 8 d. lapkričio 
j mirė nuo plaučių uždegimo 
i Veronika Vaiciekauskienė 
pu num. 58 Moujer st. sirgo 
tik 5 dienas. Velionė buvo 
25 metų. Laidotuves atsibu
vo 11 d. lapkričio, lydėjo 22 
y ežimai.
nubudime savo vyrą su 
dviem mažom mergaitėm.

Jonas G uoga.

gražus, 
parodantis musu pačių gy
venimą Amerikoj.

Komitetas.

Pajieškau švogėrio Antxmo 
seniau gyvena Jersey City, 
vėliau 
Chester, 
sišaukti

, Patamsis,

GRAŽI DOVANA.
Mylintiems muzikų ir dainas surin

ktos (Gaidos) notos ant visokių in
strumentų 8 lekcijos be mokytojo lie
tuviškoj kalboj išsimokinimas. Kny
ga $1.50 ant trumpo laiko kožnam, 
kuris pirks, parduodu už 51. ir viena 
knyga dovanų; pasakykit ir savo 
draugams. Pinigus siųsdami adrosuo

Brooklyno ir apielinkes 
Lietuviams.

Lietuviškas Kontraktorius.
Padaromo visokį darbų prie naujų 

namų statinio ir senų pataisimo. Iš- 
plastavojam, išeimentuojam ir 1.1. E- 
sant reikalui, kreipkitės paš:

<» 
U;

be

iJAUiNOROS trejanka yra tikrai 
' slaviška. Saugokitės padirbi
mų imitacijų.

DAUNORUS trejanka, t. y. trejos 
dtM-yner«os, tai ištikimiausias 
i-ieiuviii ūraugab-pydytojas vi
sose .icg.ik-H bei ligose.

DAL’.NDRCS vri jjn’.ą reikalaukit 
prLmsd-irni 3Sc.

v>

!Z<

O
tZ

TAI PAKTAS, kad D.AliNOROS aptiekoje 
yra didžiu tįsias sųdclis ir pasirinkimas 
Įvairiausiu neminiu gyduolių, visokių ša»

Kiekv’enas nan 
Jas įkaity tojs» 
kuris užfdraSyj 
pas mane “Lals 
vę” ant metų ii 
užsimokės $2.50 

ta,, gaua 
knygų vort>S» 
i dolerio *rb> 
“Kardą” ant me 
tų. Senas skal 
tytojas, kuris at
naujins, uau? 

knygų uz ode. Kas iŠ neskaitančiu 
dar prisius už “Keleivį” $1.50, g*u» 
knygų už 50c., senas skaitytoja* 
gaus knygų už 25c. Kas prisius ui 
“Kovą” $2.00, gaus knygų už 75c.; 
kas prisius už “Kardą” $1.00,tas gau> 
knygų už 35c„ senas skaitytojas ui 
25 centus. Kas užsirašys “Naująją 
Gadynę”, kairia metams $1.50, ta> 
gaus knygų už 50c.

Todėl visi užsi rašykit tuoB laik
raščius per mane. Tiek pat mokėda
mi gausite gerų knygų pasiskaity
mui. Būtinai pasakyk apie tai sa
ro draugui ir pažįstamul. Knyga* 
duosiu tik “Laisves” laidos.

Pinigus siųskit šiuo adresui 
J. POCIUS 

2370 Margaret St., Philadelphia

w

I'rjieškau 
ir Paulinos Veivodžutės 
gub. Seinų pav. Veisėjų 
ir ginino.

dėdės Simo Moniuškučio 
Suvalkų 

parapijos 
Seniau gyveno apie New 

Y orka. Taipgi ir tetos Elzbietos Su-
koravičienės, Leiponų parapijos. 
Pirmiau gyveno Lawrence, Mass. 
Meldžiu atsišaukti, turiu svarbų 
reikalą. A. Sukackas^ 555 Driggs 
eve., Brooklyn. N. Y. (94-95)

Paliko dideliame 92~95

Pajieškau brolio Igno Grebliuno; Su
valkų gub. Seinų pav. Seirijų gmi- 
no, žagariu kaimo. Metas atgal gy
veno New Yorke. 23 metų am
žiaus. Amerikoj gyvena 3 m. Simo
nas Grebliunas. 183 Roebling Str. 
Brooklyn, N. Y.

mis ligomis,
Knų, ž,„Lų t. t.

RFiKAI. !<!1 • Jyila.-nl, kokių norite nemažiau kaip už 25c. 
•n>‘.

. t'AMI A 3 NORTH . CATVES J _ :

A e' < i y v < New YokK-x'

JOKŪBAS

CAFB

Nusipirk gerus ir tvirtus čeverykusKANCIERIUS

J. MARTI: HT

Pak>l»- 
rlngua pri- 
tunian k«- 
nogrnžiau- 
«i*l ir vi

sados 
taikingą 

r»dą.
TEISINGIAUSIA UŽEIGZ

Į253 WYTHE AVE., kump. North 
j BROOKLYN, N. Y.

Fa j Telephone Greenpoint 5311.

Reporteris.

PARSIDUODA SALIUNAS.
Biznis eina gerai, parsiduoda 
2D iki 35 bačkų alaus j savaitę, 
randa. Prežastis
davimo --turiu kita biznį. Viet?

TĖMYKITE! TeMYKITE!
r—

Seredoj, 22 d. lapkričio, 
Sckolu svetainėj, bus mene '

v 7 I

; susirinkimas* ‘Aido”|

io. Visi nariai malonėkite 
atsilankyti, nes turime daug

Sekrt. J. Aleksaitis.

Nv •nrmdmingam Lietuvi!
Kliubui puikiai sekasi.

Neseniai “Laisvėje” ansi 
lankė ponai Klimas ir Pu 
riekas, vadovai 
m ingo Lietuviu Kliubo 
Central Brooklyno. Užsakv 
dami visa eilę darbu juodu I H?čiu svkiu atidarė ____ 1______ 1 n/s 1____ 1 1 , v v- v.

! pu yra koks nors skundas 
’ant to kontraktoriaus, krei
pi!.itės į unijos delegatą J.

Nenrigul-' Bekampį.
i iš; -------------

rusai.«. Klausk:
G. K INTE R

23 Adam-r St. N<

Tėmyk, nes krautuvę 
erkrausčiaus nuo 109 

Grand Street x o numeriu 
157 C’ran d Street.

157 GRAND S 
BROOK LYN.

JOHN KULBOK
CAFE

Dide'is hotelis. gera rkta pa
keleivingiems, kambar’ i ital- 
syti pagal nuają madą, ir rlt’ 
busit užganėdinti.

į! Macys & Marcia Furniture Co
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FORNISIAItai,

IšmokesčiuM

Specialistas vyrų, moterų, vaiku.

rodos,

PO 
N

pilvo, 
gum- 
slap-

;u 1 1 
visais 

metams' 
kaina—

gydo ligas 
nesveikumus 
ligas, taipgi

dtnti ne širn

įmokėti reikia $400. kaina

19S-2OO Grand St.,
Tarpe Driggs ir Bedford Avenues. Brooklyn, N. Y.

Telephone ,2372 Greenpoint

Pirma* Lietuviakaa

RESTAURANTAS

Kodėl Bro
oklyn iečiai ne
gali turėt, kab 
jiems patinka 
ir reikalinga.

Jūsų tarpe 
vienintelė tė
ra krautuvė 
iš visos apie-

• linkės.
Męs aukau

jam visa savo 
triūsą, kad iš 
šitos įstaigos 
būtų užgahė-
bet tūks tančiai žmonių visokių klesų.

\RSlDUODA puikiausia lietuviška 
karčema Brooklyne, puiki bizniavo 

s, svarbi 
In forma • 
183 Roe

priežastis dėl pardavimo, 
ei jas gausit “Laisvėje” 
bling st. Brooklyn, N. Y.

PA RSIDUODA 
pigiai.

pečius visai 
is Kulikauską

South J-III
,nitai kostumietių iš visų kra- 
ir tautu, išmok darni $1.00 ar 
invaitę, pasilieka tikrais savi-

pi V- 
? *

Vi"
L"

/

ši,
šių

$.2.00 i s

»• ,>

Margarita Sanger jau : 
i gim- 

P;';’ne^e, kad 30 lapkričio, Idvmo kontrolės kliniką po 
46 N. Amboy st. Brook- 

kliubas rengia puiku halių slyne. Jau ji du sykiu suare- 
... ptu0Įa |r pastatyta po kau-

So. ;ciĮa, bet sako nenusileis it

“Thanksgiving” dienoj, jų

sh pamargintomis Shedlow 
Hall (734 Third avė.
E ooklyn.)

Kliubas jau turi 112 na
rių ir greitu laiku mano tu
rėti apie 200 nariu. Kliubas! 
ji u turi savo svetainėje po 
Nr. 33 Hudson avė. Susirin
kimai buna 2 svk i mėnesi,

g u na.
Paug turtingij moterų ža

da jai paramą teisme.

Vienatinė lietuviška automobilių 
mokykla, kuri perviršija visas kitas 
mokyklas savo sutvarkymu kliasų su 
naujausios mados motorais geriau
sių firmų. Prieinamas kursas teorijos 
i- praktikos ir tas viskas už $25.00. 
Lekcijos važinėjimo, sustatymo ir iš
ardymo, mokinimas braižinių (n'enu) 
ir net automatiškai pradėjimo (self 
startos). Visiems dykai dirbtuvė. 
Gvarantuojame diploma. Duodame pa
liudijimų. Atvažiavusiems turime vie
tų apsistojimui. Ateikite ir persitik
rinkite. Vedėjas visiem gerai žinomas 
L. ............... ..TYKNEVIČIUS.

231

THE COSMOPOLITAN
AUTO SCHOOL

W New York, City
Kas pirma
Parsiduoda

ant dviejų florų, 2 šeimynų 
' kambarių — maudynėm ir su 
įtaisymais, raudos atneša 
$372.00., į mokėt reikia $500, 
$2500.00.

Puikus mūrinis namas ant
2 šeimynom, su 7 kambariais ir su 
foiletais ant kožno floro. Randa neša 
$216.00,

i $i 900.00.
Taipgi puikus naujas namas 6 šei

mynų, 4 
čiai
mokėti reikia $1000, kaina $6.000.

Greitai nori parduoti saliuną, vi 
ta Įtaisyta, apgyventa lietuviais 
lenkais, biznis varomas 
parsiduoda labai pigiai, 
rūkalais kreipkitės pas 
rimus suteikiu dvkai.

kambariai šeimynai, yra pe- 
Randos neša $888.00 metams, į-

Visuotina atskaita LŠF.
Brooklyno skyriaus.

... .................. Viso įėjo i Brooklyno L. j 
kas pirmą utarninką ir 15 d. i • skyrių $1.809,90.

_------------ ‘ Pasiusta K. Šidlauskui, LŠF.! Dar.on,c Vlsokius_______ _____ ’ I nopieras.

per 20 m., 
Su visokiais 
mane. Pata-

Musų Real i 
i Estate r Insurance priguli nrire kom- į 
I panijos, kurion Įeina geri advokatai. I 

raštus ir pardavimo

i <i

p a

<z>

O
C/)j ji CD 

J S 8 (n

"Z

JOHN KUl.HUn S*vlnink*»
1 Wvthe Ave.. Cor. So. J ■< 

BROOKLYN, N. Y.
Tel 279 Green point.

Ketverge, 23 d. lapkričio, 
Sokolų svetainei. 190 Grand 
St., bus diskusijos LSS. 19 
kuopos. Tema: “Ar reika
linga kooperatvvė krautu
vė valgomų daiktu”?

Taipgi malonėkite atsilan
kyti ir tie draugai, kurie 
9 d. lapkričio buvote susirin
kę Tautiškam Name.

Geistina butų, kad i šias 
diskusijas koskaitlinginusia 
atsilankytu, nes tema disku
sijų svarbi ir 
apeinanti.

kasieriui $1,548.84.

‘30.
pas J. Martinaitį

LŠF. Fin. sekretorius
V. A. Zancriackas, 

Kasierius Joseph Martin 
Iždo globėjai:

K. Vilkas,

Pirm. T. M. Lisajus

kiekvienam

J. Patašius

Hobokenieciu atydai.
LDLD. 16-tos kūnuos su - 

sirinkimas atsibus 22 d. lap-

B. A. ZINIS.
Real Esi ate and Insurance Agent 

Butkaus grnboriaus name,
287 Bedford Ave.. Brooklyn, N. \
(f2-93)

KNYGŲ LETDf-.JAS IR 
PARDAVĖJAS.

Tie. kurie dar neturit tos naujos į 
ir svarbios knygos “Inkvizicija”, pa- 1 
aickubinkit ja užcinrderiiioti. nes gali

į jį

IŠRADIMAI. I
Pakol susirasite sau advokatei iš- « 

i ėmimui patento, prisiuskite savo iš- v? 
! radimą del užpatentavinio. Dykai su- Įu 
įteikiame rodą dalykuose uzpatenta- jj 
į t i.no. Dovanai gausite kiekvienas 9 
'knygute, kur nurodoma ką išrasti, j H 
• kaip užpatentuoti. Už užpatentavimą ® 
j pinigų iš kalno neimamo, apart la- A 
jbai mažų rankpinigių, o likusius už- w 
‘ mokate tada, kada gaunate risunkus J 
ir ponieras ir jeigu esate tuom už- "

AMERICAN EUROPEAN PATENT 
OFFICES. —L.

New York City ir 
į 403 Barrister Bldg. Washington D C. 
Į Rašykite lietuviškai, bent į Katrą 

So. Boston, Mass, nors musų ofisą.

išsibaigti. Kama $1.00, apdaryta.!
$1.25. Reikalingi agentai. Reikalau-* 
iant kataliogo, ar atsako, visuomet 809 Broadway 
įdėkite už 2c. stamna.

F. MILAŠAUSKTS,
13 Atlantic St, 

j 86—93.
i

Daktaras 1). Waserman, kuris pasekmingai 
širdies, žarnų, nosies, gerklės, reumatizmo; 
bo gydome be operacijos ir įvairias kitokias 
tingas ligas. Mano gydymas yra pasekmingas. 
Jeigu kenčiate kokių nors ligų, tuojau klauskite mano 
kurių suteikiu dykai, taria galėsite eiti ant operacijos.
Nenustokite vilties, nepaisant kokia nebūtų liga ir nepaisant kiek 
turėjot daktarų, nes mano 32 metu pasekminga praktika ir su pa- v 
galbų naujausių išradimų medecinos srity, aš galiu jums pagel- A 
būt. \

Aš GYDAU PASEKMINGAI
Apart mano ligos ir pasekmingos praktikos ir įrengimas mano 
ofiso įvairioms mašinonm, duoda progą geriausiai išekzaminuoti 
ligonius. Apart įvairių mašinų turime elektriškus aparatus, kurie 
turi didžiausią svarbą gydyme įvairiomis ligomis sergančių, kaip 
nervų liga ir kitokių, lygias, galite matyti mano ofise naujau
sios mados mašinas, kurias čia negalima aprašyti, dėl stokos vie
tos.

Nepraleiskite tokios progos, bet tuojau ateikite ir duokit save 
išegzaminuot. ir gausite sąži. Ingą patarimą jūsų ligoj.

DAKTARAS D WASSERMAN
1335 Arch Str. arti Broad St. Philadelphia Pa.

Ofiso valandos: Kasdien "”o 19 iki 12; nuo 1— 8 vai. vakaro; 
Šventadieniais: nuo 10 iki 2 va! po pietų. Egzaminavimas dykai. 
Rodą dykai. Kalbame lietuviškai.

$1 ant RANKOS
$1 ant Savaites

SUTALPINSI

25° 0 iki 50°

fti

Pagaminą lietuvHkw.
valgiu*. Pietus galima v;*uti po lie 
20c Ir 25c.

Ah.ioftina Grinkevičiau
1 HOPE ST., Co r. Roebling

BROOKLYN, N. Y.

Jai pirksi pas
M'illauską ir Vidžiūną

Norinti platesnių informacijų ar
ba AGENTO, kreipkitės Žemiau 
paduotu adresu 
arba teh-phonu.

Telephone
4263 Sou th 
6075 South

Agentas
Vaicekauskas

A' UKM n KI col
J_____ BROOKLYN N Y *■




