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KUR BENDRAI DAR- 
BUOSIS LIETUVIŲ 

DIENOJE.
SU PARA LIZI UOTĄ G RA IK U A.r.

ft.

RUMUNAI STUMIA TE
UTONUS ATGAL./

Londonas, 18 d. spalių.— 
Paskiasios telegramos pra- 

'neša, būk rumunų armija,
KUR LIETUVIŲ DIENOJ i Graikija neva nekariauja, 

ĮVYKO SUTARTIS? i bet ji kenčia visus karės 
Lietuvių dienos aukų rin- vargus. Graikijos kūną ple- 

kliavoje, kaip rašo mums 
sutartis įvyko šiose vietose:; traukia prie savęs, o teuto-

Boston, Mass.-, Cam-1 nai prie . savęs. Karalius 
bridge, Mass., Worcester,1 Konstantinas eina su vokie- 
Mass., Montello, Mass. Wa-;‘čių partija, o Venizelos eina 
terbury, Conn, New York,, įsu talkininkais. Ir nežinia

y N. Y., Yonkers, N Y. Akron, Įkas ten bus. %
Ohio, Cliffside, N J. i Talkininkai galutinai su- 

Rodosi, sutartis įvyko Eli ■ laužė Graikijos neutralite-
zabeth, N. J. ir Chicagoj. (tą. Francuzų ir anglų jūri- 

Pittsbtirgo laikraščiai minkai, skaičiuje, 1,200 užė-Į -
veik kiekvienam numery • m ė Athenus, Graikijos sostą‘nios. 
mini apie lietuvių dieną. pylę. Kitus miestus taip-pat

dai i. Talkininkai

įlinkus. Demonstracija įvy- i rimsta, — jie ir trečią sub-į Austrija sakosi J lošianti stos ir rusai daugelyj vietų 
a--------------- ---------1. ,.x.... d-------------- 'didelę rolę Europos konfli-,turėjo bėgti.

kte. Austrijai išpuola visa 
sunkuma mušties su Italija, 
užlaikyti Serbiją ir Juod
kalniją. Austrija daugiausia 
turinti rūpinties sumušimu 
Rumunijos. Jos kareivių yra 
net Rygos fronte ir Messo- 
potamijoj.

ko ties Amerikos ambasada, mariną, užvardytą Bremc- 
Minia reikalavo, kad Ameri-[nu, išsiuntė į Ameriką. Sa
ska apgintų Graikijos nepri- 
‘gulmybę.

Francuzų ir italų kanuo- 
lės pastatyta Athenų pie
čiuose. Led valanda gali kil
ti didžiausias mušys. Tie 
graikai, kurie eina ]>rieš tal
kininkus, baisiai įsiutę. Mi- 
mia šaukia: “šalin Anglija!”

Francuzų ambasadorius 
vos spėjo pabėgti nuo mi-

BRIDGEPORT, CONN.
LIETUVIAMS.

rius gavo leidimą iš miesto 
valdžios, kur galės rinkti 
aukas Id. lap. 1916 m.

LŠF. skyrius rinks aukas 
atskirai nuo klerikalų ir 
tautininkų. Miesto valdžia 
pripažino lygias tiesas prog- 
resyviškom draugijom, ku
rias atstovauja LŠF.

Draugai ir draugės! Pri- 
duokite savo vardus, kurie 
eisite tą diena rinklevoti.

Sus. Ras. LŠF. B’p’t, Ct. 
skyriaus Pius Petrauskas

88 Railroad Ave. 
geport, Conn.

į I

pylę. Kitus miestus taip-pat -------------
talkininkai užėmę. Graiki- LENKIJA (IR LIETUVA) 
jos laivus konfiskavo fran- 
euzai ir anglai ir pastatė] 
ant jų savo sargybą.

Iš Athenų praneša.
ikomandieras anglų-franco- i 
zų laivyno

koma, kad trečia submarina. 
pribusianti tais keliais, ko
kiais pribuvo ir kariška vo
kiečiu submarina U-53.

Ant pagautų submarinų 
Bremen, anglai radę daug 
visokių laiškų ir šiaip svar 
biu dokumentu, kuriuos ka-

L- C f

pitonas vežęs Vokietijos 
ambasadoriui.

Submarina Deutschland, 
kuri laimingai atplaukė A- 
merikon ir vėl sugrįžo, iš
plauksianti iš Vokietijos į 
Ameriką spalių mėnesį.NEGAUS PAGELBOS.

Prezidentas Wilsonas1
1 praneša, jog jo tarybos su j 
kariaujančiomis Europos

Viduržeminėse v‘dstyb'?mis reikale perleidi-į iegrafu praneša,

KALTINIMAI.
Rusai praneša, kad Dub- 

rudžoje vokiečių orlaivinin- 
kų eskadronas metė bombą 
ant Konstancos. Bombos bu- 
vo užnuodytos choleros ba
cilomis.

RUSAI SIUNČIA RUMU
NAMS PAGELBĄ.

Rumunams nesiseka; juos 
teutonai Transilvanijoj su
mušė. Dabar talkininkai rū-į 
pinasi rumunams suteikti > 
pagelbą, kad jie galėtų atsi- Į 
laikyti prieš priešus. Rusija 
siunčia Rumunijai daug sa
vo kareivių, o Francija — 
būrį aficierių.

palei Predeal į pietus nuo 
Krostadtą, ne tik teutonus 
sulaikė, bet jau ir atgal pra
dėjo stumti. Ar tos žinios 
teisingos, sunku pasakyti, 
bet talkininkai tomi labai 
džiaugiasi.

! j----------- -------------11■ ■■ 1

EXTRA.
MAIŠTAS FINLIANDIJOJ.

(Nuo mūsų korespondento).

Iš Stockholmo pranešama, 
kad vienam Suomijos mieste 
Remi kilo riaušės. Rusų

J

VIENNOJ ŠAUDOJIARBI DRAS MAGNES VARšA- 
VOJE.

Žydų šelpimo fondo įga-
NINKU

gos) te
jAustri- lietinis, rabinas Magnes iš

, jau pribuvo'jūrėse Įteikęs Graikijai eilę , m_° m:iįsto Lenkijai, pasibai- j j()S sostinėj ViennoLsustrei- Brooklyno, 
naujų reikalavimu. Iš tos .h’kių pasekmių. Pre- kavo apie 20,000 uairbinin- Varšuvon.
priežasties Graikijos politi-ncpasisci<ė susikal- pų, dirbančių amuniciją. Iš!

Tėti su Anglija, Vokietija, priežasties streiko, kilo di- Vilniuje, 
įbrancija, Rusija ir Austri- dėlės riaušes. Numalšinimui 

posėdį, .. _ [sukilėlių pašauta kariume-
ie tuos' Anglija pastatė išlygą,kuri pavartojo ginklus.

kad maisto reikmenų dali-’ * Daugybė esą užmuštų ir su- 
' ' 1T tam žeistų\

kai labai susirūpino. Graiki- J?č?ti su Anglija, Vokietija, 
jos karalius sušaukė nepa* L 
prastą ministerių 
kad apkalbėjus 
reikalavimus. . . .

Tuo tarpu talkininkai: LenkW 7^.. 1
Graikijoj nepaliauja gaspa- U1Ara neutralė komisija. Su 
doriavę. Pakol ministerial-^10 n^utiko Vokietija ir 
apsvarstys luos jų reikalavi J ^stinga. ~ ___
mus, jie paėmė į savo ran-' . \ | ramenuajuu <xnxiijvo jc*v<
kas visą Graikiją. Karišką!01^ egoizmo ir užsispyrimo .įsiveržė į šiaurinę Rumuni
ja ivyną jau pasiėmė. Taipgi j varft’sai Lenkijos ir_ Lietu- ; j., įg Vengrijos pusės ir ga- 
Afinuose ir Pirejoj paėmė į yps gyventojai negalės gaut.na smarkiai eina pirmyn. O 
savo rankas gelžkelių st°-;ls Amerikos maisto ir dra- Įpadangi iš pietų pusės Ru- 
'tis. Atimtose, Graikijos so- i Panvb nOi’s amerikiečiai ir nuiniją spaudžia Dubrudžio- 

darbininkai tebe-i^nėj, miesto valdybos na- ?all) nopėtų sušelpti savo je generolo Machenzeno spė-
Rockefelicrio mas užimtas talkininkų ka-brolius. ;kos, todėl tai' mažiukei ša-
‘Mat Ireiviu. Reiškia, jau ir sos-! lelei ateitis rodosi labai

..................-....................... ’ . ]DU BREMEN PA^A^Aptrunsiose spalvose.
Sako, kad vokiečiai ir ati

Kiek seniau jisai buvo

LIETUVIAI KARI
NINKAI.

Užmuštas karo lauke pod- 
por. Pranas Glemža, Petra
pilio universiteto studen-

Brid- Taigi, dėl didžiųjų valsty-

RUMUNUS MUŠA IR
MUŠ.k. »

Falkenhayno armijos jau RUSUS SUPLIEKĖ 
GALICIJOJ.

Kuomet Hindenburgas 
pastojo vyriausiu vadu vo
kiečių generalio štabo, ji
sai atkreipė didžiausią aty- 
da ant to, kad uždavus di*

ROCKEFELLFRTO TRES
TAS NENUSILEIDŽIA. 
Bavonne, N. J., Standard 

Oil Co., t______ ______
streikuoja. F 
trustas nenusileidžia. 1__ ,, . _
policija uoliai gina jo reika- j Jalkininkų rankose.
* ** • -........................ i Vėliausios žinios praneša,'

kad karalius Konstantinas' Kelis sykis buvo rašyta, Astrai sugabeno labai daug 
randasi savo vasariniam pa-]kad vokiečių submarina kareivių iš kitų frontų Ru- 

llociuje Tatai ir nežinąs kas j Bremen atplaukia į Ameri-j munijos frontan.
'daryti. Vieni jam pataria ka, bet iki šiol jos nesulau-] ------------- '

’ ....................... ‘ ? Dabar laikraščiai AUSTRIJA NORI UOSOS •
LENKIJOS.

New Yorko “World’ui” mušti. Astro vokiečiai už- 
pagavus. Mat, ka-1 praneša iš Vienuos, jog Aus- ėmė tranšėjų per du viors- 

kol tu pločio. 1900 belaisvių taip 
nat suimta.

lūs, ji jau spėjo 4 darbinin-! 
kus nušauti ir virš 40 su- j 
žeisti.

17 d. spalių buvo šusirin-[ 
kimas streikierių atstovu, 
kuriame dalyvavo ir Stan
dard OH Co. superintenden
tas Hennesey. Manyta susi
taikyti, bet nieko neišėjo. 
Jis pasakė: “Jokių nusilei
dimų ir algų pakėlimų ne
gausite. Mes galime padary
ti nusileidimą — priimti jus 
visus atgal į darbą, išski
riant tų, kurie buvo policijos 
areštuoti už kėlimą betvar
kės. Sudiev.”

Pasakę šiuos žodžius, iš
keliavo iš susirinkimo.

Streikierių atstovai taip
gi apleido susirinkimą ir 
pranešė darbininkams, ką 
kalba trusto tarnas.

Policija lyg buvo truputį 
nurimus, bet dabar vėl pra
dėjo streikierius persekioti. 
Darbininkai irgi nenusilei
džia; jie pasiryžę kovoti iš 
paskutiniųjų. Todėl vargiai 
pavyks policijai jiega pri
versti juos grįžti atgal prie 
darbo ant senų išlygų.

O TREČIAS PRIBUS.

Dabar Rumunijos kara
lius Ferdinandas pats ko
manduoja visa savo armija, kariumenės kazermės tapo

Berlynas ir Vienna pra- i išsprogdyta; iš tos priežas- 
neša, kad Transilvanijoj ties vienas kareivis liko sun- 
teutonam gerai sekasi. IšJ^ai sužeistas. Platesnių ži- 
Bucharesto gi praneša, būk nių trūksta. Rusų valdžia, 
.rumunams pavykę teutonus t kuri mato tame Suomijos 
silaikyti.

BULGARAI ATAKUOJA 
SERBUS.

Bulgarai, sergstanti ke
lią Monastirių, daro labai 
smarkias atakas ant serbų 
pozicijų.

|suokalbininkų pasikėsinimą, 
slepia smulkmenas šio atsi
tikimo. Tūli aiškina būk tai 
miestas Kori tapo bombar
duotas iš oro. Labai galimas 
dalykas kad prislėgtoje Suo
mijoj neramu. Neperseniai 
buvo Čia pasklydę kalbos, 
kad rusu valdžia varu žada 
imti suomius kariumenėn.

Žinios iš Prūsų ir Didž Lietuvos
Skolinamosios kasos ženklų,

pa
Iš PRŪSŲ LIETUVOS.
Kūlimo premijos. Pernyk- kaip vyriausybes esą 

ščiai zopostai jau baigiasi, skirta ,būsią iš viso išduota

RUSAI SUMUŠĖ KURDUS
Petrogradas. — Turkų 

Armėnijoj eina smarkus 
mūšiai. Juodmarių pakran
tėj rusų artilerija smarkiai 
atakavo uostą Bolu. Netoli 
Erzerumo kazokai sumušė 
govėdą kurdų, nors jų buyP 
daugiau.. C

džiausį smūgį Rumunijai ir todėl reikalinga šio meto ja- lig 100 milionų rublių. Sko* 
Riisijai. Ir štai, matom, kad,vus iškulti. Už iškultus iki linamąja kasa galį naudotis: 

vokiečiai d. spalių rugius bus moka- viešosios teisės įstaigos, kir 
20 rias rytų vyr. vadas yra 

pripažinęs vertas kasos pa
skolų; atskiri žmonės, pre- 

dar nėra galutinos prekės kybps firmos, ūkio bendro- 
jvės ir kitos privatinės įstai

Franci jos fronte
pėda po pėdai pasiduoda at-1 ma premijos (dovanų) 
gal. Tuo tarpu, Galicijos ir j markių už bačką (20 cent- 
Vengrijos fronte jie eina nerių). Už miežius ir avižas

daryti.
bėgti, kiti gi kursti ap
skelbti karę franeuzams ir 
anglams.

Athenuose, Graikijos so- 
stapylėj, eina demonstracija 
po demonstracijai. Kara
liaus ir Vokiečių šalinikai, |vokiečiai paleido antrą, bet'kija bus laisva. Tokiu būdų,! Didkunigaikščio Karoliaus 
apie 4,000 padarė Athenuo- i ir pastaroji pakliuvo į anglų rubežių permainymas po b ranciškaus fronte visos 
se demonstraciją prieš talki-rankas. Bet vokiečiai nenu-ikarei visviena turės įvykti. ' nišų atakos taip pat atmu-

kiama. Dabar
praneša, būk Anglija dvi
submarinas, užvardyta
Bremen, į 
da pirmą submarina Bre |trija tol nesitaikys, 
men Anglija pagavo, tuomet į nebus užtikrinta, kad Len
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Solonikųfronte

I

pirmyn.
Iš Berlyno ateina telegra- nustatyta.

• ma, 18 d .spalių, kad rusai - Kokia bus avižų ir miežių gos. Skolinamos kasos vei- 
[ Galicijoj labai smarkiai su-1 kaina tuoj bus galima pa- (kimo sritis tuo tarpu api- 

tirti. Imanti užimtas Rusų vie
tas — Suvalkų, Kauno, Vil
niaus, Gardino ir Kuršo gu- 

Tilžėje buvo pasklydęs gan- gernijas, kiek jos nepuikiau- 
das, kad mes pritruksime sančios Varšuvos guberni- 
druskos ir ji labai pabrang- j( s. Paskolos galimd užtik
sianti. . rinti: užstatant Rusų vals-

Vokietija tu r druskos ik- tybės banko popėrių;
valiai ir neprivalo svetimos, statant vokiečių bankų žen“ 
Tilžėje bus įtaisytas druskos klų, vokiečių ‘skolinamųjų 
sandelys iš kurio gaus ganė- kasų ženklų; užstatant šiaip 
tinai druskos ir kitų pavie- vertės poperų, ir užstatant 
tų lietuviai. 'negendamų prekių. Skolina-

-- [mosios kasos ženklu būsiąs 
Ropučių prekė. Tilžės ma- pusrublis, rublis, trirublė, 

gistratas apsakydina. jog 10 ir 25 rubliai; be to, dar 
bulvių augščiausia prekė šišleisią geležinių pinigų — 
nuo 1 d. iki 10 d. rugsėjo 
yra 6 markės už centnerį.

Druskos nepristingsiin.

už

WCTrmwtta^w^w^

1, 2 ir 3 kapeikių.
Skolinamosios kasos 

ženklai yra įstatymo pripa
žinti pinigai. Kiekvienai 
žmogus, visos viešosios ka
sos ir vyresnybės privalo 
juos imti užmokesniu minė-

Iš DIDŽIOSIOS LIETU
VOS.

Nauji pinigai. Rytų vy 
riausiojo vado įsakymu lai- tąja vertybe. Valdinis rub“ 
škuose (Verordnungsblatt) pio kursas: 1 rublis—1,175
pranešama apie nauia įstai- mark, 
gą, kuri visam užimtam 
krašte turės nemenką svar
bą. Ten skelbiama, kad] 
“Prekyboj ir pramones ry- siųsti tiktai pačtu. Prasi- 
tų bankas” įsteigęs skolina- žengusiems prieš šį paliepi- 
mąją kasą rytuose, kuri už mą gresia pinigų bausmė i- 
užstatus duosianti skolina-j ki 3000 m r.Jr laisvės baus- 
mosios kasos ženklus: žen- mė — kalėjimas—lig 6 mė- 
klai apskaitomi rubliais, j nėšių. t

i

f NAUJAS PAČTAS.
Laiškai Lietuvoj galima

■HMMI
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“LAISVĖ” NEPASIEKIA 
LIETUVĄ.

' Mums pranešama, jog ga
na didelis “Laisvės” egzem
pliorių skaičius buvo pa
siųstas iš Danijos į vokiečių 
užimtą Lietuvą — viskas 
sugrįžo atgal. Sugrįžo ne 
tik “Laisvė”, bet ir visi lai
škai.

Pasirodo, jog net iš Dani-j išvien. Visų trijų srovių at
jos negalima susinešt 
Lietuva.

•Y

LAISVĖ

— - — - * •!' kuose, Hudson River, šiau-
New Yorko Lietuviai veiks!xeve110th str Rytuose

Svarbiausios vietos: 5th 
Av., 23rd st., 34th st., 42nd 
st., ferai, teatrai, Pennsyl- 

. vania stotis ir tt..
Lietuvių Dienoje išvien
Lietuvių dienoje, pirmą 

lapkričio, Didžiojo New 
Yorko lietuviai darbuosis

MAINIERIŲ UNIJA.
United Mine Workers 

America įsikūrė 1890 
tais. Tais metais ji turėjo 
20.000 narių. i

Šiuomi laiku United Mino 
Workers of America turi 
jau suvirs 400.000 narių. 
Bėgyje penkių metų narių 
skaičius užaugo 125.000.

United Mine Workers iš
kovojo daugumoje mainų 
astuonių valandų darbo die
ną. Dabar ji reikalauja sep
tynių valandų darbo dienos.,

si rašė po Bostoniške rezo-

Sutarties pamatai: visos
G-tas distriktas: —

Pietuose, 42nd Str., Vaka
ruose, 6th Avė., Siauruose,

M

Paprasti ir etapų kalėjr

tos

ti k in i n kai 
supratimo, 

nepraleidžia

nuro-
20

■

Aš misliu, kad Norkus

pasakė, kad nėra 
skausmo minėti lai 
r S

V

ir su jų pagelba vidaus da 
lykų ministerija pripažino 
reikalingu pakelti mėnesinę 
mokestį ant... 50 kapeikų!

I Vieton < rub. 20 kapeikų, 
! nuo gegužės mėnesio 1915 

,'m. pradėjo mokėti po 7 rub. 
Narymo apskrity randasi 79 kapeikų. Toks pakėlimas, 

i28 tautų ištremtųjų. Pirmą —kartus pasityčiojimas iš 
iyietą savo skaitlingumu už- ištremtųjų likimo!
ima rusai, antrą — žydai, Į paprasti ir etapų kalėji- 
trečią lenkai, ketvirtą— kimšte prikimšti kali- 
hetuviai, paskui seka ukrai- niais; juose nėra nei šešėlio 
niečiai, latviai ir tt. Ištremi sanitariškumo. Todėl kalėji
me randasi visų Kaukazo muose pradėjo siausti įvai- 
tautų, finų sykiu su buvusiu rjos epideminės ligos, ypa* 
Finjiandijos seimo pirmi- tingai tifas. Nepaisant į tai, 
ninku P. Svinchuvudu. Yra kad daugely kalėjimų siau- 

, keliatą žmonių serbų, visokios ligos ir dauge-
kuopas, norėdamas pasitar- fi’ancuzų, italų ir net vie- ]js etapu varomų kalinių 

Pamatysi, |nas japonietis.^ Ir visi jie serga tifu, visus sykiu laiko 
j administratyviškai ištremti jr visus sykiu varo į Sibi-

1 Sibirą! ra. Iš tos priežasties tifo
Paskirstant į grupes, pir- epidemija persikėlė ir Si

mą vietą užima*1 valstiečiai A)iran. Tomske kalėjimo 
(ūkininkai), kuriuos di- daktaru buvo pagelbininkas 
džiausiais būriais siuntė Si- Tomsko gubernijos daktarų 
biran iš tų visų vietų, ku- inspektoriaus dr. Levickas, 
rios randasi netoli frontų. jjs Tomske visus etapus ek- 
Paskui seka įvairių profesi- ^.minuodavo ir nepaisant į- 
jų žmonės.. Daugelis randa- .statymų, draudžiančių siųsti 
s; kriminalistų, kuriuos tai]) etapu ligotus, jis siuntė net 
gi būriais siuntė iš įvairių 'tifu susirgusius į Narimo 
nuėstų, ypatingai iš Odesos,: apskritį.
Sibiran. Čia randasi inžiniej 28 d.‘balandžio 1915 metų 
.......... ’ ............ pribuvo ant laivo į kaimą

Kalpašovą partija ištremtų
jų. Kada juos ant vietos ap
žiurėjo, surado 16 ypatų ser
gančių tifu. Vietos ligonbu- 
tis pastatytas tik dėl 6 ligo
nių, o jame tuo tarpu jau 
laivo 18. Kur padėti dar 16? 
Ligonbučįp kieme įtaisė au
deklines “palatkas” ir ten

rius pasakė apie Kemešį: 
jeigu jisai nebūtų klerika
las iš jo išeitų j nuoseklus 
socialistas.* *

Užmiršti 
reikalai

Šliupas turėtų atsimint a- 
pie angį savo antyje, kuo
met jisai kvatieravoja “viso 
labo tik mokytoją”.

’ 'J:
*

Vieno laikraščio adminis
tratorius skundžiasi man 
nieku budu negalįs pagar
sėti.

— Žinai ką, sakau aš jam 
— pagarsink, jog važiuoji 
su maršrutu po Sąjungos Į

aukos eina tik nukentėju noth st Rytuose, East Ri
siems nuo karės, o ne kokiai 
ten politikai; vietos komite
tai! ieina 8 atstovai, iš- 
rinkti pažangiųjų konferen- 
vljTJ; Raudonasis Kryžius 

I dalyvauja, kaipo aukų per- 
; aukos 

pa-j siunčiamos lygiomis dalimis 
&ele-i Vilniaus komiteto atsto- 

iš-.vams, — o jų tarpe M. Bir- - w e • v • -w r • • • •

stovai priėjo prie sutarties, 
o nuo to tik pelnys bendra- 
sai darbas.

Visa tas gera, kas gerai 
pasibaigia— galime mes pa- cijoj; 
sakyti ir manome, jog mu-- į dalyvauja, kaipo 
su užsiganėdinimas yra už-Į siuntimo agentas; 
siganėdinimas visų tų 
žangiųjų New Yorko 
mentu, kurie ėjo ir eina i 
vien su Lietuvos Šelpimo

: • Fondu.
Sutartis įvyko 16 d. spa

lių kun. Petkaus svetainėje. 
Pirm sutarties įvykimo tu
rėjo vietos šie faktai:

12 d. rugpjūčio įvyko 
draugijų ir kuopų atstovų 
konferencija, kurion be tau
tininkų ir klerikalų atėjo ir

žiškai, Šiauliui, Kairiui ir 
kitiems, kuriems pilnai pasi
tiki Lietuvos Šelpimo Fon
das, nes jųjų vardu visuo
met siųsdavo savo aukas. 
Vilniškiai atstovai, sulyg jų 
nuožiūros, turi pilną teisę 
skirti mažesnę ar didesnę

Tai yra begalo svarbu. Te- n'aaž, palyginamai, Lietuvos 
gui tik visi mainieriai susi- šelpimo Fondo šalininkų 
glaudžia po sparnu United sąujalė. Ji pareikalavo tuo- 
Mine Workers, o septynių »’et, kad bendran N. Y. 
valandų darbo diena bus ti- komitetan įeitų lygus atsto- 
krai iškovota. V>1 skaičius nuo visų trijų

Fondo šalininku

vų skaičius nuo visų trijų 
srioviu ir kad trečdalis su
rinktų aukų eitų Agronomi- 

ijos ir teisių draugijai. Di
džiuma su tuo nesutiko. Ta
po išrinktas komitetas tik 

liš dviejų srioviu atstovų, o 
Liet. Šelpimo Fondo šalinin- 

iGrdi, esą- jie nusileido irjkai nutarC' ^a''buoties atski- 
mes nusileidom. 1 a’’

Draugai...
O dar visai neseniai buvo 

išgamos!
Kaip greit pas tuos žmo

nes mainosi ūpas.

Laiške į Susivienjimo 
Lietuvių Amerikoje kuopos 
narius Monessen, Pa., Wil- 
kes-Barrinis šalčius jau 
vadina socialistus draugai

NEWARK, N. .1.

15 d. spalių Lietuvos Šel
pimo Fondo vietos skyrius 
i»- D. N. Y. Draugijų Sąjun
ga sušaukė draugijų atstovų 
konferenciją. Konferencijoj 
dalyvavo visos pažangiosios 
draugijos. Konferencijoje 
atstovauta 26 draugijos, tu
rėjusios 92 delegatu.

Pasirodė, kad tai didelė irNewark® _ Pažangiųjų rimta pajie’ga Delegatus bu-
• • v • Sąryšio delegatų H prisiuntu sios didžiausios 

susirinkime, laikytame spa- Brooklyno ir N. Y. lietuvių
ho 13 d. s,.m. prisirengimui >(I /Vrian«„

4

organizacijos (kriaučių uni
ja ir N. Y. Ukėsų kliubas).

Konferencijon atėjo pa
siuntiniai tautininku—kata- i ‘
likų komiteto — atėjo vie
nybės tikslais, šnekėdami 
švelniai ir mandagiai. Se- 
niau jie kitaip šnekėdavo, 
„.a pasakė, kad Brooklyno

ve r.
Svarbiausios vietos: Grand 

Central stotis, subway ir 
elevatorių stotys, 5th Av. 42 
st. 59th st. Broadway, Cen
tral Parkas, Krautuvės ir 
tt.

7-tas distriktas: — J
Pietuose, 110th st. Vaka

ruose, Hudson River. Šiau
riuose, Miesto pakraščiai. 
Rytuose, East River.

Svarbiausios vietos: sub
way ir elevatorių stotys, 
125th Str., 149 Str. ir tt.

kitoms draugijoms. Šiuo 
žvilgsniu pilnai atsidedama 
ant mūsiškių žmonių kom
petencijos Vilniuje. (Aukas 
manoma siųsti tik Lietu
von).

Po tai sutarčiai —aštuo- 
ni atstovai, išrinkti pažan
giųjų dr—jų konferencijoj, 
įėjo bendran komitetam

Aštrus žodžiai, smarkusC 7 V

išsitarimai, bent tam sykiui 
tapo užmiršti.

Dabar mums reikia 
pinties, kad Didžiajam 
Yorke butu surinkta 

v

rū- 
New 
kuo- 

daugiausia aukų. Tas gali - 
ma bus atsiekti kuoplačiau- 
sia išgarsinus musų šalies 
vargus visų tautų spaudoje 
ir pastačius rinkimų dienoj 
kuodidžiausią rinkėjų skal

Kas gyvas, rašykitės į 
rinkėjus. Draugijos turi 
pastatyti kuodidžiausią rin
kėjų skaičių. (Daugiau in
formacijų rasite vietinių ži
nių skyriuje).

8-tas distriktas, Brooklyne:
Pietuose, Broadway. Va

karuose East R'ver. šiau
riuose, Miesto pakraščiai. 
Rytuose, Miesto pakraščiai.

Svarbausios vietos: Wil- 
liamsburgo lietuvių kolonija, 
tiltas, ferai ,elevator stotys, 
Long Island City 'r tt.

9-tas distriktas: —
PietuBfr, Fulton Sti 

karuose* East River, 
riuose, Broadway.

Svarbiausios vietos: 
tiltai, Rytuose, Miesto
kraščiai. East New Yorkas, 
■ferai, elevatorių stotys ’r 
tt.

du 
pa

1 O-tas distriktas: —
Pietuose, Coney Island. 

Vakaruose, Miesto pakraš
čiai. Šiauriuose, Fulton Štr. 
Rytuose, Miesto pakraščiai.

Svarbiausios vietos: sub
way ir elevatorių stotys, 
Long Island stot’s, Prospect 
parkas ir tt.

nauti žmonijai.
kad korespondentai tave 
padanges iškels.

* *

Jeigu Merky nes Vaidyla 
tiek terašys eilių po apsive- 
dimui, kai]) Strazdas, tai aš 
visa širdžia patarčiau jam 
boikotuot gražiąją lyti.

* " *
*

Mitinge.— Drauge, paau
kauki! kvoderį partijos rei
kalams.

— Tai kad pinigų neturiu.
Saliune. — Kas fundys?
— Gerkit už mane!

* *

Tai kasžin kada “Laisvė” 
su “Kova” kelsis į Water
bury?

Ogi paklauskite draugo 
Smelstoriaus. Jisai žino 
geriau apie “Laisvės” stovį, 
negu patįs laisviečiai.

• * *

Jau “V 
Račkauską.

nebara

čiru-Viru.
*

i Sibirą!V V

rių, advokatų, daugybė žur-1 
ralistų, tarpe jų redaktorius 
finų socialistų laikraščio, 
leidžiamo mieste Tavasgust 
(Finliandijoj) ir ukrainiečių 
la i k rašei o “U k r a j i nska j a
Chata”. Yra aficierių, žan
darų, aficierių žmonų, yra 
dvarponių ir net vienas 
“Deistvitelnij statskij so- i

prie “Lietuvių Dienos” tar
pe daugelio kitų klausimų 
likosi vienbalsiai priimta ir 
išnešta sekanti protesto re-! 
zoliucija:

a) Protestuojame prieš 
Wilkes-Barre Centr. L. D. 'lua 
komitetą, kuris ignoruoda- jje 
?.taS dairiąją srovę, remian- letūviai nori vienybės. Tą 
cią LŠ. Fondą ir neduoda- paų turėjo pasakyti ir pu
mas jai lygios - atstovybės žangiųjų draugijų atstovai, 
tiesų, suardė lietuviu vieny- kurių pečių stovėjo dide

lės minios ,tain pat norėju- 
prieš sios vienybės lietuvių die- 

Centr. L. D. komiteto narįjnoje, žinoma, tokios vieny- 
Dr. J Šliupą už jo nelemtą bės, kuri išeitų ne ant 
žygi į Washingtona, D. C., Iskriaudos kairiajam musų 

; Associated Į visuomenės sparnui.
Press ir Raudonojo Kry-j Pažangiųjų draugijų at- 
žiaus (Red Cross) Valdybą’stovų konferencija, išklau- 
begėdiškai apšmeižė pažan-'siusi kaimynų delegaci- 
giąją lietuvių visuomenę ir (jos, vienbalsiai pripažino, 
savo melagingas žinias pa-.jog vienybė gali įvykti tais 
skelbė lietuvių spaudoje, ku- pačiais pamatais, kokiais į- 
rios, beabejonės, pakenkė ir vyko Massachusetts valsti- 
dar pakenks aukų rinkimui, joj, dadėjus pastabą, jog 

bendran lietuviu dienos ko- 
mitetan turi įeit ir 8 delega-

patį turėjo pasakyti ir. pa-

MARGOS

b) Protestuojame

kamę prieš 
*Fress ir Raudonojo

Spaudos komisija:
P. Kazanauskas.
K. Jonaitis,
J. Janušonis.

PADALINIMAS NEW 
YORKO Į RINKIMO 

DISTRIKTUS.

1-inas distr. rubežiuojasi:—
Pietuose, Čielas Battery 

Parkas. Vakaruose, Broad
way. Šiauriuose, Chambers 
Str. Rytuose, East River.

Svarbiausios vietos aukų 
rinkimui:— South Fery, 
Wall St., Nassau Str., Mai
den Lane, Tiltas, City Hall, 
trijų subway stotys ir tt.

*i♦

Meilė ir liogika 
tai tesusikalba.* *

re-

*
2-ras distr. rubožiuojasi:—

Pietuose, iki Battery Par
ko. Vakaruose, North River. 
Siauruose, 23rd Str. Rytuo
se, Broadway.

Svarbiausios vietos: Hud
son tuneliai, f erai, elevator 
stotys, 14th Str. ir tt.

žangiųjų draugijų konferen
cijoj. Delegatams įsakyta— 

j jeigu vienybė neįvyks—vei- 
Dabar, kada daugely mu-(kti skyrium, rinkti ir mobi- 

sų kolionijų įvyko sutartis lizuoti savo šalininkus, 
bendrai darbuotis lietuvių 
dienoje, kada aukos lygiom draugijų delegacija 
dalim bus 
toms ypatoms, kurioms pa-'nais dar kartą 
gitiki ir Amerikos socialistai jog yra tiltas, kuris jungia 
bei jų šalininkai —reikia bendram veikimui visų trijų 
šiokiu ar tokiu budu išrišti srioviu žmones. Ten jau ta- 
.klausimas apie musų santi- po išrinkta bendra komisija. 
kius su vadinamuoju centra- sutarčiai padaryti. Komisi-! 
liu komitetu. Mums vistik j on įėjo P. Norkus, Strum- 
reikėtų turėti ten savo ple- skis, A. Strimaitis, A. Her- 
nipotentą (įgaliotinį), ku- man, L. Pruseika, V. Šibu-

pridabotų aukų pasiun- naūskas ir J. šalty s.
. ..t.x M Abiejų pugjųi

pažangiųjų 
nuėjo 

siunčiamos ir .kaimynų komitetam Ir te- 
paaiškėjo,

*

3-čias ditsr. rubežiuojasi:—
Pietuose, Chambers Str. 

Vakaruose, 
Šiauriuose, 14th Str. 
tuose, East River.

Svarbiausios vietos:
tiltai, du subway, ferai, žy- 
dija, Grand Str. Houston 
Sir., Essex St., Henry Str., 
E. Broadway ir tt.

Broadway,
Ry-

Du

Dabai1, kada “Naujienos” 
apskelbė kovą vokiškajam 
Pilypui ir Pilypams man ai
šku, kad koviečiai ir laisvie
čiai neveltui ])raleido Chica
go je visą savaitę.I u *

*
Tai niekis, kad Kemėšis 

pavadino Kapsuką auksiniu 
žmogum, o “Vienybė” atida
vė kreditą už atvirumą.

Dabar mes žinom, ką pats 
Kapsukas apie save šneka 
(skaityk jo laišką Škotijos 
mokiniams).

t *

*
Stilsoną jau nors dėlei tos 

priešasties negalima išvežti 
iš Pennsylvanijos mainų į 
Chicagos headquarters, kad 

j jis perdaug mainieriško bū
do.

4-tas distriktas: — 
, Pietuose, 14th St., 
ruošė, 6th Avė., Šiauriuose, 
42nd Ctr., Rytuose, East 
River.

Svarbiausios vietos: sub
way ir elevatorių stotys, 
kampai Fifth Av. ir 23rd St. 
ir 34th st. Broadway ir tt. 
5-tas distriktas: —

Pietuose, 23rd St., Vaka-
\ ■.

Vaka-

* ♦
*

Jeigu “Kovoje” taip tan
kiai butu minimas Vidiko 
vardas, kaip minima#, var
das Kapsuko, 
redaktoriai 
show.

siu r, 
turėtų

abudu
gerą

*

“Laisvės” korespondentai 
iš visų miestų ir miestelių 
būkite taip malonus siųski
te mums iškarpų iš visų an
gliški! laikraščių, kur tik j 
bus kas nors parašyta apie 
lietuvių reikalus ir ypač a- 
pie lietuvių dieną.

Būkite taip geri!

vietnik” (generolo , ... .....
taipgi yra rabinų, totorių | Iš priežasties didelio'susi

kimšimo (tankiau viename 
kambary gyvena po 5—8 
žmonės) ir nuolatinio neda- 
valeymo, tifas įsišaknėjo ir 
suvijo sau tvirtą lizdą. Ko
voti su epidemija, kuri spė
to animti visą Narimo ap* 
skritį (Narimo apskritis tu
ri virš 222 tūkstančiu ket- 
tvirtainiu verstu arba virš 
23 milionu dešimtiniu že
mės) turint viso labo 2 dak
taru, 2 akušeres ir 3 feld- 
šerius su dviem mažais li- 
gonbučiais, kurių užlaiky
mui valdžia duoda po 420 
rublių į metus, staičiai nega
lina. Daktarai ir policija 
siuntė gubernatoriui ra
portus, kad čia siaučia ti-

— nieko neglbėjo, jo- 
paramos neatsiuntė.

abudu 
Narimo apskričio daktaru 
važiavo į Tomską ypatiškai 
naši matyti su gubernato
rium ir pranešti apie tas 
baisenybes. Po to du sykiu 
no visą apskritį apvažiavo 
Tomsko gubernijos daktarų 
inspektorius Griaznovas, 
bet iš to važinėjimo nieko 
gero neišėjo.

Čigorų kaime, kur la
biausiai siautė tifas, ištrem
tieji natvs nusamdė namfc 
nuvalė jį ir guldė visus su
sirgusius tifu. Ligoniai ten 
gulėdavo iki mirties arba, 
nasveikdavo. Reiškia iš
tremtieji gauna mažą pašel- 
pą ir dar privalo nūpintis li
goniais, eikvodami savo pi
nigus. Trečią daktarą pa
skyrė tik gruodžio mėnesį 
1915 metais.

(Pabaiga bus)

muilų, liuterių pastorių, ka
talikų kunigų, tarpe ju ir

Lietuvos šelpimo Fondas 
vėlei siunčia i vokiečiu už-1 
imta Lietuva 5.000 doleriu.

Pirmuosius penkis tūks
tančius mūsiškiai jau gavo.

♦

*
Jurgiui Spurgiui apie vi

ską valia rašyti, tik ne apie 
privatiškus bankus.*

Vienas socialistų redakto-

Iš LIETUVIU SOCIALIS
TŲ SĄJUNGOS.

L. Pruseika atgaivino L. 
S. S. kuopą Bayonne, N. J. 
Prisirašė 8 nariai. Ant pir
mo mitingo daugiau draugų 
žadėjo prisirašyti.

Laike A. Montvido 
kalbų Chicago, LSS. 
pai prisirašė 8 nauji

siminarijos iš Chirovo (Ga
licijoj) grafas Rostorovskis, 
randasi daugybė unijatu ku 
nigų ir vienas pravoslavų. 
Daugybė ištremta įvairių 
sektu žmonių vien tik už 
savo religijinius persitikri
nimus. Rodosi nėra tokios 
visuomeniškos grupės, ku- 

1 rios nariu nebūtu Sibire.
Vietos gyventojai visiš

kai netikėjo susilaukti tokia 
daugybę “svečiu” ,todėl ji 
nepasirūpino dėl jų ir mais
to. Reiškia, ištremtieji ne
tikėtai užpuolė ant vietos 
gyventojų.

Kiek vietos gyventojai tu-'fas, 
rėjb maisto, “svečiai” iki 
sausio įnėn. 1915 metų viską' ~s mėnesj 

tremtieji ,het ir patys gy
ventojai buvo priversti pirk
ti maista iš krautuvių. 
Krautuvninkai pamatė, kad 
gera proga pasineinyti iš 
pragyvenimo reikmenų pa

4 kuo- 
nariai.

Mums praneša iš Pittston, 
Pa., kad draugai ten susi
taikė ir žada energiškai 
darbuoties.

New Philadelphia, Pa., 
jau randasi keli veiklus 
draugai ,kurie norėjoj su
tverti LSS. kuopą, ahano- 
yiečiai ar MineŲsviliečiai, 
padėkite jiems.

.. Central Brooklyno kuopa 
(83) pradeda smarkiau vei
kti. Ant 4d. lapkr. rengia 
koncertą.

Iš Minersville, Pa. mums 
praneša, jog tenais jau įvy
ko visų sroivių sutartis lie
tuvių dienos klausimuose.

Iš Waterbury, 
mums praneša, jog ten 
įvyko sutartis lietuvių 
nos reikaluose.

..■'■r! *

k

kainą.
Nors Sibiro 

tamsus, neturi 
vienok ir jie 
progos nepasipelnę. Pamatę
daugybę atvarant ištremtų
jų, tuo jaus už butus pakėlė 
baisias kainas. Pirmiau pa
prastai už kambarį reikėjo 
mokėti 1 rubli 50 kan. į mė
nesį, dabar už toki kamba
rį lupama 8 rubliai, 10 ir 
daugiau. Padėjimas ištrem
tųjų pasidarė baidus. Val
džia moka 7 rublius ir 20 
kapeikų j mėnesį ir iš
sumos reikia pragyventi. O 
kaip pragyventi, jeigu už 
kambarį reikia mokėti 10 
rubliu ? c

Pradėta siuntinėti praši- 
mai gubernatoriui ir vi
daus dalykų ministerijai, 
nusiskundžiant ant susidė
jusių aplinkybių ir 
dant, kad už 7 rub. ir
kapeikų jokiu būdu negali- 

Conn., ma išgyventi. Bet jokio at- 
jau sakymo negauta. Tuomet 

die- pradėta siųsti prašymai bei 
skundai per Dūmos atstovui

“RYGOS GARSAS” ĖJO 
METUS LAIKO. *

“Rygos Garso’ ’N-ris 68, 
pereitų metų ėjo su virš 
motus laiko, kol pasiekė 
“Laisvės” redakciją.

■jum t? V

gailisi apleidęs socialistus. ' 
Rodosi, Šatrijos Ragana
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I). I). MIRTOS

KANCFERIUSJOKŪBAS

Ji

t

pavieto kontrolierius Moon 
konsilmonas — Kerr ir tt. n.w

. 50c
75c

Nuo
Nuo
Nuo

▼Ingua pri
imam k®- 
nogružiau- 
tdai ir vi- 

atuioa
teini ii gii

P. A. URBANAVIČIUS 
151 Metropolitan Avenų* 

BROOKLYN, N. Y.

perša’i m o 
pleiskanų 

kimo .... 
Dėl ataugimo 
Nuo vištakių 

kojų .

LIETUVIŠR A

APTIEKA

Telephone 595 Gn vnpoint..

Daktaras J. MISEVIČE
Specialistas širdies ir 

Plaučių ligų-
8—10 ryte 
12—2 po p’’“t 
6—8 vakare.

270 BERK Y STREET 
BROOKLYN, N. Y.

LIETUVIŠKA

i Žemiau paminėtas gyduoles galima 
ap*urėti per pačtą:
Nuo Reumatizmo .................... Ii.oe
Kraujo Valytojas .................... 1.00

i Vidurių Reguliatorius ................ 50c
i Trojanka ............ 25c., 50c ir $1.00
' Ir visokias kitokias gyduoles nua 
visokių ligų, kurios čia dar nepamlni- 

; tos, galima gauti per pačtą.

253 WYTHE AVE., kamp. N^rth 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone Greenpoint 5311.

Iš Argentinos Padangės
liepos

Tapo
bėdą verčia s

to

rn i-

Putinas.

Tokiu būdu pa" oro laukia nekurie biznie-

'sutverti skyrių. Atstovai atjčio ir surengtas kitoj
•1 1 — • Z / T r • •• i • 4 z\ i kad žiemos bei rudens laike

Yra tūlos ligos ir tūli sto- 'aby lenRv.a peršalti, o per-*

šalimąs. tai yra pamatas į-viai, kada venos

Kraujo bėgimas iš
nosies

I

skaitytojas mato, nJ susilaiko nuo išrašymo

ozoti carb., phcnacctine

• i

Paprastai kraujasDabar dvasiškija pats

Nr. 318. Puerta La Plata. nigėlis tapo išteisintas. Mat,

pas’ daktarus ir aptiekose, o 
’ypač dabar, kada yra bran-

mokėjęs už vaistus rūgoja 
ant daktaro už išrašymą 
brangių vaistų. Iš paminė
tos priežasties daug dakta-

22 d. 
vakaras 
kuopos.

A. MonI vidas. 
t

šmeižti, pramanydarni 
Vius dalykus.

bėgimo iš nosies, nors 
venos taip pritvinksta, 
jie mėlyni išrodo.

Kraujo ligose, kada

Palikę nosies ligas, eisime 
ku

liuose kituose
kraujo bėgimas iš nosies ap
sireiškia.

Esama tokiu žmonių, ku- * c 7

tiškus dalykus, įbauginda
mas jį niekam apie tai nesa
kyti. Vaikas tylėjo, bet grei
tu laiku pasidarė ligoniu ir

surinktas aukas. Jeigu ji is- 
tikro būtų bepartyvė, tuo
met aukas pasiųstų per L.š. 
F., nes ši įstaiga ir yra be
partyvė. Putinas.

Berisso. — 27 d. rugpjū
čio tapo įkurta “Lietuvių 
Šelnimo Draugystė Nuken
tėjusioms nuo karės.” Šiame

čių gali sunktis kraujas, 
nors retai taip būna. Naujų 
mėsų arba tumorų augimas 
nosyj gali pagimdyti brau

kiusi per gyslų sienas, 
but jo bėgimas ir iš nosies. 
Tūlose ligose, kurios pada-

•s-?

I

kad, 
pa-

nepersišaldžins, nes nei vie- 
.. nam nėra malonu Jo n1-vi ’ ; 
J1S(

Stin
gai i

1 kuopos. Tarpe kit-ko na
riai užsimokėjo 
mokestis ir tapo 
kuopos komitetas 
rinkimui. Komitetas
ščios po stribas ir rinks au

šins

besime plačiau.
Beveik nėra nei vieno 

žmogaus, kuris žiemos laike

Apart susižeidimo, yra 
kitos priežastis, dėl kurių 
bėga kraujas iš nosies. Vai-

kalauja pašelpos.
Su visokiom informacijom'tam tikrus lapelius, kuriuo- kraujo sunkimasi

šis mitingas norėta “su
rengti 6 (Į. rugpjūčio i

mėnesines 
išrinktas 

atiku 
vaik-

tveriasi mažos votįs ir pasi- j pridėt ir palaikyt prie no-

ir kitokiais cialistų buvo mažuma, todėl.
priežasties ir įstatai tapo padaryti pa-iv^sQ istoriją. 

Publikos susirinko 
uig. Pasibu 
>ms, žmonėi-

įvėrė škino kokią naudą atneša Įprie kitų ])riežasčių, 
auti- įtikėjimas ir kaip elgiasi rios verčia kraują bėgt 

; pa- nosies.

kreipkitės pas sekretorių Ise aiškinasi prieš visuome- 
Muo adresu: J. Akelaitis,!nę, kad užmetimas buvo ne-

Aptiekorius gavės recep
tą, niekuomet neišleis iš 
ranku, t. y. vaistus padarys.! 

jei bet išėmus tuos, kurių 
per- neturi, arba neduoda,

sutvertos draugystės.
vietos darbininkai 

šios (nenori, kad jų sukukuotais 
(pinigais butų šelpiami ku- 

se‘ nigai ir davatkos.

Jau artinasi šalths rudens 
žiemos oras. Tas didžiu- 

ž ir mai žmonių nelabai patinka, 
.? ore ne visiem bė- bet yra ir tokių, kurie to 

su nekantrybe laukia.

VYRIŠKU Hl MOTERIŠKŲ 
ČEVERYKŲ IR 

DRABUŽIŲ
K R A U T U V e

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

UNIOS ČEVERYKAI.
869 BANK 8T„

. WATERBURT, OONN.
■ ■ . . '■ » vi ■. * f

kiek Jeigu esama vočių ir del jų'aptiekorių duoda vaistus,, 
reikia apteptu kurie brangiai lėšuoja tik 

u butinai yra
■ ■

čo komitetui. Socialistai ir; 
nažangesnieji žmonės parei-! 
kalavo permainymo tų įsta- |

d. rugsėjo tik jis taptų išteisintas. Vai- nors atplėštas ir tuomet se-Įkraujas bėga, į____ , . A , _____
i augštes- ka kraujo bėgimas. Nosyj Jas chroniškąja rūgštim ar-j d§l kvapo> ją

Berisso. — 
buvo pirmas 
Argentinoj 1 
sulošta “Gadynės žaizdos” 
ir “Dėdė atvažiavo”. Loši
mas atliktas, vidutiniškai,— 
tūli aktoriai savo roles atli
ko labai gerai. TarpakČiais 
buvo ir pamarginimų.

Linkėtina LSS. 1 kuopai 
ir ant toliaus pasekmingai 
darbuotis.

kas. J komitetą įėjo 
ypatos: T. Žebrauskas, 
Rakunas ir S. Čepas.

Reikia priminti, kad 1 
kuopa žymiai auga, — 27 d. 
rugpjūčio susitvėrė iš 19 
nariuko jau 3 d. rugsėjo tu
rėjo .35 narius. Pasirodo, 
kad vietos lietuviai atjaučia

ni teismą, bet vargiai kas iš- gali pasidaryti mažos votįs 
eis. Jeigu jis turėtų pinigų,'nuo nosies džiovos, nuo 
tuomet gal augštesnis teis-Į syphylio spuogų ir iš tų vo- 
mas atkreiptų atydą, bet 
dabar paprastas darbinin
kas. su kuriuomi galima vi
saip pasielgti. ,z., __________ _______— o-

Kunigai ir klerikalai visą jo bėgimą, nes tūli tų tumo- toli nosyj, tuomet bismutinė 
ant socialistų,1 rų žlunga arba, geriau ta- gaza yra dedama giliai į 

būk jie norėję kunigėlį ap-Į riant, ant jų atsiranda votįs, nosį. Stypsiciųas, hydrasti-

ba apdegint. Prikimšimas į reikalinga. Teisingas aptie- 
nosį vatos neretai sustabdo korius, matydamas kad vai- 
didžiausį kraujo bėgimą, štai yra brangus, iš kalno 
Adrenino chloridas, paimtas pasako, kiek lėšuos; jeigu 
su vata ir įkištas į nosį, veik 
visada sustabdo kraujo bė
gimą. Jei kraujas bėga iš

pacientas nesutinka mokėti, 
tai gauna receptus atgal.

II.

Ant 21
Akmeni

Gelžkelio laik
rodis, šrubeba 
užsukamas, vy
riško didume, 
rašytais dubd- 
tavais viriais, 
ant 20 metą 
apaukuuotas.

i gelžkdi*augiausia žmones gauna Labai teisingas ypatingai gelžkėli* 
kokia nors liga nuo peršali- važiuojantiems žmonėms, kuriem. «£ / . , .. L . *ia visuomet tikras laikas žinoti.

Gvarantuota ant 20 metų. Ypatingas 
pariulyjimas. Mes išsiusime šį laikm* 
dėlį ant kiekvieno adreso už $5.75 
C. O. D. ir persiuntimo kaštus, sa 

, . ii .v ... . teise jums viską peržiūrėt. Jei badkurie JUS neišeiti ant oro. Ypač .neužganėdintas, nemokėk nė cento, 
turi būti ntsm-p-im šnkni-li ! Atsiminkit, jūs užmokėtumet už tokį imi. miu atsai gi4m SOKCJ.U, |aikrodžij apie $25.oo, jei pirktumėt 
kurie bešokant SUŠįla ir poikitur. Puikus auksuotas lenciūgėlis ir 

- - ‘ kabutė dykai su kiekvienu laikrodė
liu.

EXCELSIOR WATCH CO.
910 Athenaeum Bldg. CHICAGO, ILL.

iš kuriu sunkiasi
Nosies vėžys yra vienu iš 
tokiu tumoru, bet kur kas 
svarbesnė yra kraujo bėgi
me sarkoma, nes ji yra pil
na mažų gyslelių ir prie ma- 

• bėga 
kraujas. Kartais jis bėga ir 
be jokio užgavimo. Sarko
ma irgi yra tam tikros rū
šies tumoras, kuris yra la
bai pavojingas ir reikia ji 
piaut laukan kaip galint

nios netiki nei kunigų pa
siteisinimui, nei jų viso
kiem pliauškalam. Ypatin
gai jeigu vaikai jiamato ant (žiausie jos užgavimo 
gatvės tą kunigėlį, pradeda 1............................ -**-
šaukti, kai]) ant kokio gy
vulio.

11 d. rugpjūčio vietos so
cialistų kuopa surengė pro
testo mitingą prieš kunigą.... .
Francisco Vieczel. Buvo ke-;greičiau.

Palerino. — 16 d. liepos
vietos lietuviai surengė ba I nukentėjusioms nuo karės, 
lių norėdami parinkti au- I Beje, reikia priminti ko
kų sušelpimui nukentėjusių Jiatas žodžių ir apie pirmąją 
nuo karės. Jaunimo susirin- draugystę, kuri neva rūpi- 
ko nemažas būrelis ir aukų • naši šelpimu nukentėjusių 
surinkta keliatas pesų. Vis- nuo karės. Pirmąją 
kas butų išėję labai gerai,'visos tris sriovės — tauti- |tikėjimas ir kaip 
bet atsirado keliatas gir-’įlinkai, klerikalai ir sociali-!dvasiški tėveliai. Ant 
tuoklių, kurie pradėjo bjau-įstai (dalis socialistu nepri- i baigos kalbėjo .“La Vangu- 
riausiais žodžiais socialistus Įtarė). Kadangi klerikalai sup'^Ja” reporteris,..kuris tyri 
plūsti, išvadino žmogžir j tautininkais ėjo išvien, o so-į
džiais, vagimis, i 
vardais. Iš tos priežasties ir i 
kilo lermas ir padarė daug gal 
nesmagumų.

Tai matot, kokių gaiva
lų randasi musų mieste.

kraujas, nas, sidabro nitratas ir tū
li kiti vaistai gali būti pa
vartoti. Žinoma, visuomet jšioti gerus apavus, kad suši- 
reikia vartot tuos, 
geriausiai tinka žinomame 
atsitikime. Kartais net ark
lio kraujo serumą prisieina 
vartot, kad privertus krau
jo bėgimą 
kur kas svarbiau žinot prie

mo kojų, todėl reik kojas 
labai vaktuoti ,t. y. reik ne-

l'.'tn išeina i šaltą kambarį

sustabdyt, betjbai pavojinga. Lietuviai pa
ntie visokiu ligų 

J. PARIJUS, 
vaistininkas.

įaiga kitame n-ry)

Iš Pittsburgh, Pa. mesj

KIEKVIENAS C ALI RUT1 
EOTOG RADISTU.

Kątik išėjo iŠ spau-

Buenos Aires.— čia susi- atmesti 
tvėrė nauja draugystė šel]>-įtarieji 
ti nukentėjusius nuo kiu gystę ii 
rėš. Kiekvienas draugystės Pirm 
narys privalo mokėti po tdus apie tverimąsi 
25 c. į mėnesį. Į valdybą į-|tuojaus atsiuntė savo 
eina vienas socialistas ir .atstovu, kurie bandė 
ketu ri tau ti n i nkai-kle r i ka- 
lai. Draugystė, sakosi, bū- Isilankė į “Vargdienio’ 
sianti bepartyvė. Koks jos |gystės susirinkimą ir norėjo 
bus “bepartyvumas”, galima atsiekti tikslą savo misijos, 
is anksto suprasti, nes. iki, Bet “Vargdienio”’ draugys- 
šiol nenusprendė kur siųsti tės nariai nesutiko su jų į*

Veik visi yra girdėję, kad 
int augštų kalnų kraujas 

įpie kun. Vieczel dar- įbėga iš nosies daugeliui 
ir publikai išpasakojo žmonių. Mat, kur tik oras 

skystesnis, kur nėra jo di- 
labai delio spaudimo, ten krau- 

igus prakal-Ljui atsidaro ])roga išsis""1-4- 
; ėjo gatvėmis'per mažas gysleles. Bet 
Šalin kunigus, j skystame

din bažnyčias! Lai gyvuo- |ga tiek daug ir ne visiem 
įbėga. Tūli žmonės turi la- 

gleivine 
mt'plėvę nosyj, todėl jiems bile

kurioje kun. Francisco Vie-'iš nosies. Pastebėtina, kad 
czel laiko mišias, bet vai-1 ir jauni žmonės, ypač, prieš 

20 metų, kad turi nosies 
plovės plonas, ir kraujo bė
gimą iš nosies turi tankiau, 
negu senesnieji.

naujos
du'džia nepavelijo. Tokiu būdu 
čia dko perkeltas i 11 d. rugpjū- 

j vie-

renge protesto mitingą prieš 
kun. Francisco Vieczel, ku
ris išgėdino vienuolikos me
tų vaiką. Protesto mitingas 
įvyko ant Plaza La Merced, 
prieš bažnyčią, kurioje tas

agitaciją begėdis laiko mišias. Buvo 
v ’.tris kalbėtojai ir jie neblo

giausiai išdėstė kunigėlių 
darbelius. Žmonių prisirin
ko labai daug.

Pu tinas.

statais ir skyrius likosi ne
sutvertas.

Tuomet “Vargdienio” 
draugystės narys K. Gasiū- 
nas ir F. Maliauskas ėmė 
varyti purviną
prieš naujai tveriamą drau
gystę ir gaudyti narius ]>ir- 
mosios draugystes skyriui. 

įSuprantama, kelinta sužve- 
susirinkime dalyvavo 20 y-Jooj, bet greit tie na*
patų. Buvo perskaityta i riai atsisakė nuo to sky- 
draugystės įstatai ir su ma- riaus ir prisidėjo prie nau- 
žais pataisymais priimta. jai 
Paskui išrinkta centrale į Mat, 
valdyba, į kurią įėjo 
ypatos: pirm. J. Janiūnas, : 
pagelb. P. Kiaulėnąs, se- 
kret. J. Akelaitis, pagelb. 
sekrt. J Rakunas, ižd. P I- 
vaškevičius Iždininkas pri
valo užsistatyti 200 pesų 
kaucijos.

Valdyba kviečia visus Ar 
gentines lietuvius prisidėti i 
prie šios draugystės, tve-, 
riant atskiras kuopas. Kuo-! 
pos gali susitverti iš penkių 
narių.

Draugystės tikslas:
1) Draugystė šelps lietu

vius, nukentėjusius dabar
tinėj'karėj, be skirtumo pa
žiūrų, tikėjimo ir lyties.

2) Ši draugystė išsižada 
skirti pinigų palaikymui ti
kėjimo ir visoms klerikali
nėms įstaigoms.

3) Draugystė stengsis, 
kad visos surinktos aukos 
butų pasiųstos toms įstai
goms, kurias nurodys darbi
ninkų laikraščiai, kaip tai 
<fKova”, “Rankpelnis”, “Lai 
svė” ir kiti. Reiškia

Ensenada. — 2 9d. liepos
ipasklydo gandas, būk kata- Vieni jų turi paprotį krap- 
|liku kunigas Francisco Vie-

.’icz.ol, lenkas, išgėdino 11 me
tų amžiaus mergaitę J. Ba-
ratti. Vaikas lankė mokyklą, 
kurioje minėtas kunigas bu
vo mokytoju. Jis su tuo

kas jam yra, prisipažino.
Prasidėjo tardymai ir 

dvasiškas tėvelis tapo sua
reštuotas. Vietos ii’ apielin- 
kių lietuviai baisiai pasipik
tino iš tokio kunigėlio pa- 

elgimo.
Tardymas tęsės kelis mene- 

|sius ir kada kunigėlis stojo

Persišaldymu.? ir 
būdas gydyn

vietos laikraščių apie vei
kimą amerikiečiu komiteto. 
Amerikiečių Komitetan Lie
tuvai šelpti įėjo šie žmonės: 
pirmininkas— advokatas W

boj knyga, iš kurio* 
kiekvienas gali lengvai 
išmokti f otngraf y stos 
amato. Prisiųskite $1, 
o gausite Šitą knygą. 
Siuntimą apmokame.

adresuokite:
END PHOTO CO.NORTH

376 Selkirk Avenue
Winnipeg, Man., Canada.Man

APTIEKA
Gyduolės teisingos, patarnavimai 

• draugiškas ir kuoman agiausias. Gy« 
Kiti komiteto duoU‘s Kalima gauti per pačtą ir yjMK 

\ . tiškai,kokios tik pasaulyj vartojamos.
nf)Q ( -i nn\ i n - Ypatingai užlaikau puikias sekančiai 

! gyduoles:
N u o 
Nuo 
Nuo
Nuo

kas Pittsburgh) majoras J.

pritrūksta kraujo, todėl tos'vairių ligų. Žmogus truputį 
sunkiasi laukan. Tokiom Ii- -uzsišaldęs tuojau gauna ko- 
gom yra širdies ir kartais, sulį, branchitis, aphonia, 
ir inkstų ligos. Vienok di- Tcumatizmą, pneumonia n; 
džiuma žmonių su širdies ir'kitokias ligas. Kaip pirma 
plaučiu ligom neturi kraujo sakiau, jog peršalimas tai 
1 - • • jų 'yra įvairių ligų pamatas ir

kad dabai reik vaktuotis. kad

; degimas verčia jį sunktis j 
mėsas, gali būt gana žymus 
bėgimas iš nosies. Karštli
gėj (typhoid fever) ypa
tingai tūli ligoniai atsižymi 

Yra tokiu žmonių, kurie 1-ram'o bėgimu iš nosies; 
turi tankesnį ar retesni h””5 kitnR i’ nebėga visai, 
kraujo bėgimais nosies.ISkarlatinoj, timuose ir ke-

sni vaistai. Daugelis vaistu 
pabrango ant kelių šimtų 
'nuošimčių, todėl kad daug 

į i vaistų išdirba Europoje ir 
i iš-priežasties karės negal at- 
i vežti nei vaistų nei tam rei-

štinėtis nosį, kol sužeidžia 
gleivinę plėvę ir tuomet, ži
noma kraujas pradeda bėgt. 
Kiti turi paprotį perdaug 
suspausti nosį, ją nusausin
dami — ir vėl ji lieka su
žeista. Susižeisti nosį gali
ma puolant, besimušant ir 
kitaip ir kraujo bėgimas bus 
neišvengiamas.

1 vaistai labai pabrango, ku- 
įrie yra daugiau naudingos- 
|ni, kai]) tai thiocol (labai 

, w. Igeri nuo kosulio), oil win- karsciuose \itergreen (nuo reumatizmo) 
- ir tt.

Nors paminėti vaistai ir 
' rių kraujas neklenka. Jie yra naudingi,, bet. da- 
tankiausiai paeina iš tokiųf^ar ištarai mažai _ ligo*
šeimynų, kurios turi krair. juos išrašo, todėl, kad 
jo neklekimą. Tokių žmonių .l'uos veikia brangiai už- 
mažai, bet jei jiems krau
jas pradeda bėgt, tuomet 
bėgimas buna žymus, ilgas 
ir sunkiausiai sustabdomas.

Iš viršiau s privestų paaiš
kinimų ! 
kiek daug priežasčių 

ką kitą į nosį ir palieka ten. I kraujo bėgimo iš nosies 
Prasideda žlugsėjimas ir'j..^ .?___ j .
kraujo bėgimas. Nosies Ii-1kad neužsimoka ir : 
gos tankiausiai būna prie-; atkreipti, o kitos tai]) svai

yra nors ligoniui jie yra ir la
peliai reikalingi. O jeigu-dak- 

žlugsėjimas ir jog vienos ju tiek menkos, :^rai \r išrašo ,tai mažai ap- 
atydos tiekorių yra, kurie teisin- 

rJgai tuos receptus išpildytų. 
]) r i e ž a s t i es b i ’angų m o.žastim, kada kraujas bėga bios, kad tuoj reikia pagek.^ 

be jokio susižeidimo. Dalei- l.os jieškot ne del vien krau
stome, žmogus turi chroni- jo bėgimo 

prieš teismą, tai teisėjai jį šką nosies uždegimą; jo no- 
S1, išteisino, nes, girdi, užtekti-įsi 

draugystė rūpinsis sušelpti'naį nėsa prirodymų, kad mažų gyslelių, per 
tik tuos, kurie ištikro rei- nuteisti.

; gleivinė plėvė yra pilna'tai atsitinka, 
aug, nors yra atsitikimų, 

kraujas sunkiasi į mėsas, kad reikia jį stabdyt.
išleido ' Išpūtimas tų gyslelių ir

i gali but sustoja bėgęs, tečiaus 
taip didelis, kad kraujas jis bėga perdaug arba 
pradeda išeiti į nosį ir la- ilgai, reikia kokiu nors bu- 

lerisso, Calle Montevideo teisingas ir jų draugas ku- šėt. Neretai nosies uždegime du stabdyt. Kartais užtenka

3 d. ru

1600 Oregon avė. ,
Vice pirm. T. Rimkus, 

1062 Ansel Rd.
Nutarimu rast. H. 1’. Pratkionis, 

1527 E. 33 rd St., 
Fin. rast. Antanas Danelis, 

1117 E. 25th St r.
Ižd. '1'. Neura,

2202 Hamilton avė.
Kasos globėja V. Granauskiutč, 

1d52 'E. 33rd St r.
Dainų repeticijos atsibuna kiek

viena sereda nuo 7:30 vakaro ant 
Schwab svetainės. 6131 St. Clair avė. 
mėnesiniai susirinkimai atsibūna kas 
3-čia pelnyčiu kiekvieno menesio nuo 
7:30 vai. vakare ant Schwab svetai
nės GI31 St. Clair avė.

Knygynas' randasi Neuros krau
tuvei),2047 Hamilton avė., knygos iš
duodamos kiekvieną panedėlio vakarą, 
nuo 7:30.
Knygiai, Franas Tumosas 

3570 E. 72nd St r. 
Jos Menčinskas, 

7214 Hacker avė.
Nutarimu rast. H. P. Pratkionis, 
152? E. 23rd st. Cleveland, Ohio.

Reumatizmo ........
kojų prakaitavimo

milteliai
ir plaukų slin-

.................... $1.08
plaukų ... $1.08 
(užtrynimo ant

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

Taip-pat visokių vaistų dėl visokią 
lytiškų ligų kaip dėl vyrų, taip ir d® 
moterų. Visokius patarimus duosiu 
dykai. Klausianti per laiškus, teprf- 
siunčia tik krasos ženklelį atsakymui.

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

Lietuvis Aptiekoriua ir Savininkai

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

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

kurią išdirba Mentholatum Co., ir 
visi daktarai ir aptiekeriai pripažįs
ta geriausia.

Ištepant moste |veidą prieš einant 
pult per kelis va'.arus padaro veidą 
tyru ir skaisčiu. Mastis išima viso
kius spuogus ir dūmes-pletmus. Kai
na dėžutės 50 c. ir ?1.00.

J. RIMKUS.
Box 36, Holbrook, Mass.

GERA PROGA PIRKTI!
Waterbury—Naugatuck, parsiduo

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

F. ADOMAITIS,
38 So. Riverside St., Waterbury, (X

76—82.
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i (TEISINGIAUSIA UŽEIGA 
bot dėl’ligos?ku- negalimą, rasti:'thiocol, 

ri verčia ji bėgt. Labai re- ozo^ carb., phcnacctine
* * '■ . kad jo išbėgtų kitokių brangių vaistų.

neturi, arba neduoda, 
ir turi, nes žino, kad 
cientas rūgos, o gal ir ne
ateis daugiau pas jį iš prie- 

J. Akelaitis'kunigai dėjo visas pastan- daro šašas, kuris gali likti sies ledo, kad sustabdžius, pasties brangumo. Daugelis 
gas, samdė advokatus, kad kaip nors nuluptas,

-

DAKTARAS

Matulaitis
418 BOYLSTON ST„ BOSTON,KAM

Netoli didžiojo miesto Įmygy
Ottbo



Vaidilos Ainis.

Tarp siaučiančių marių
(1815—1915).

POEMA.

Apgarsinimų kainos ant užklausi

Pėtnyčiomis.
Brooklyn, N. Y.

Kooperatyviška 
183 Roebling St., 
Pirmininkas Ch.

Eina du sykiu savaitėj 
Utaminkais ir

<81 Roebling St., 
Laidžia Lietuvių 
Spaudos Bendrovė, 
Brooklyn, N. Y.
Liutkus, Sekretorius A. Jurevičius, 
Caaierius V. Paukštys, Redaktorius 
L. Pruseika, pagelbininkas red. V.
Paakžtya.

Prenumerata metams: Amerikoje- 
tt.50, Kanadoje ir u’rubežiuose - 
U.50; pusei metu Amerikoje $1.25 
Kanadoje ir užrubežiuose—$1.75.

•aiaphono Graenpalnt <281. Tai valandėlę. Vėl jau nubudo, 
Vėl jau jis tvirtas, sakalo būdo, 
Piktas, lyg liūtas laksto po narvą, 
Protu atrasti išeigą bando, 
Mąsto, kankinas, bet nesuranda 
Kelio, nors šaltas prakaitas varva.

“RAUDONOSIOS SAVAI
TĖS” MARŠRUTAS 

Massachusetts valstijoj.
Drg. J. Neviackas kalbės 

šiose vietose:
Lowell, 29 spalių, 2 vai. po

''' -

Telephone Greenpoint 5231.
The Lithuanian Semi-Weekly

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

Every Tuesday and Friday 
at 183 Roehling St.. Brooklyn. N. Y.

^res. Chas. Lutkus, Secretary A. 
J»revičius, Treasurer V. Paukštys. 
Editor L. Pruseika, Ass’t editor V.
Paukštys.

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

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

Jeigu norite gauti infor
macijų lietuvių dienos rei
kaluose, kreipkitės prie K. 
Gugio, 3323 So. Halsted str.

• Chicago, Ill.

Neužmirškite Lietuv
Socialdemokratų Partijos.

“Vienybė Lietuvninkų sa
ko, kad lietuviai socialistai 
nesirūpina kooperacijų rei
kalais.

Klausykit vyrai, kamgi 
niekus pasakojat. Kreipki
tės į Bostoną, Montgllo, 
Brightoną, Gardnerį, Mc 
Kees Rocks, N. S. Pits- 
burgh ir paprašykite infor
macijų apie socialistų veiki
mą tų miestų kooperacijose.

Long Island City jau bu
vo susikirtimų ir muštynių 
tarpe baltųjų ir Juodujii 
darbininku.

Muštynės yra blogiausias 
būdas rišti nesusipratimams 
tarpe darbininkų.

sako

Tamsios putotos didžmario bangos 
Velias ir lekia, auga ir rangos, 
šniokščia ir šiaušias, kįla ir kįla, 
Veržias ant kranto, slūgsta ir grimsta, 
šiaušiasi naujos, šniokščia, nerimsta, 
Tykšta, tik tykšta, vis nenutįla.

Amžiais skalotas, amžiais taškytas, 
Stovi yt siena, kietas granitas. 
Stačiosios uolos, kubrį iškėlę

. Stovi, kaip amžių amžiais stovėjo, 
Užsigrozdoję ir neapžėlę.

Čia tai, tarp šitų siaučiančių marių, 
Po nuolatinių musių ir karių, 
Po begalinių pasisekimų, 
Jis, visą žemę krauju pripildęs, 
Karšto troškimo gi nenutildęs,

Kam tevaidinas smarkusai karas, 
Nors ir apkaltas, bent valandėlę 
Siaučiančiai sielai leisti nurimti. 
Verdančiam siausmui užmarštin grimsti, 
Tapti taip romus, kaip balandėlė!

Ne, jis nežino: siela jo virė,

Jį nuo'pasaulio; mintys jo skraidė 
Ten, kili- kareivių eilios lingavo, 
Ten kili’ raiteliai arklius švvtravo,

Kiekkart ant marių kranto stovėdams, 
Kiekkart Į vilniu siausmą žiurėdams. 
Rodėsi, seną gvardiją matė:

Žengia jos eilios, eilios ir eilios, 
Dženksenčios ginklais, tiesios ir dailios,

Knibžda, tik knibžda priešo stovykl 
Vos tik išvydo šitą regyklą, 
Visas, lyg lapas, jis suvirpėjo: 
Kartasai kraujas mušė į veidą, 
Spusterėj žirgą, paukščiu paleido, 
Lekia raiteliai, vos tik paspėja.

Kaukia kanuolės, tranko perkūnai, 
Krinta, voliojas, mindosi kūnai, 
švicdrosios eilios greitai retėja. 
Jis to nemato, jis to nejaučia; 
Siela jam dega, sakalu siaučia. 
Skina, tik skina, priešą genėja.

Lipa į uolą, žiuri į jurę, 
Ar nebaltuoja tatp bangų burė. 
Kartą jam rodės, kas tai judėjo. 
Ko jis nedarė: kaip nemosavo, 
Kaip negrumojo, kaip nemaldavo, 
Visa tat veltui, nepastebėjo. y

Tik, kai tarp marių taškas pranyko, 
Jam apsimąsčius, gėda paliko.
Ach, kai}) jis buvo silpnas ir paikas. 
Gal ten juodavo viškai nežmonės, 
Jeigu ir žmonės, jis jų malonės 
Nereikalingas: Jis-juk nevaikas.

Rauda, bet tolę vis žvilgsniu skrodė, 
Veltui, kas dingo, nebpasirodė. 
Veltui ant kranto ištisą dieną, 
Žvilgsnį įsmeigęs tolėn stovėjo, 
Veltui, —tik marės, šiaušiamos vėjo, 
Blaškės ir daužė akmenio sieną.

(Daugiau bus)

ŠTAI JŲ TIKRIEJI DARBAI.
(Iš “Naujosios Lietuvos”)

ka-Del pažangiųjų sluoksnių išrišimo, 
smūgiui ištikus, jų politinio naivumo irro

dar dėl kitų dažnai minėtų priežasčių visos 
organizacijos nukentėjusiems del karo šel
pti atsidūrė klerikalų rankose ir jų sėbrų— 
tautininkų bei kai kurių renegatų kairiųjų.

Lawrence, 29 spalių, 7 vai. 
vakare.

Cambridge, 30 spal. 7 vai. 
vakare.

vakare.
Nashua, N. H. 

vai vakare.
Manchester, N

7:30 vai. vakare.
Exeter, N. H. 

vąlandą vak.

vakare.

Montello, 8 lap. 7 vai. po 
pietų.

bes šiose vietose:
Eitchburg, 29 spalių, 2 va

landą po pietų.
So. Bostone, 29 spal. 7 vai.

Gardner, 30 spalių 7 .va

liu dso n, 31 spalių, 7 va-

Montello, 1 lap'. 7 valandą

Nd

Karės kontraktai, 
Bergeris, atnešė Amerikai 3 
miliardus 500 milionų dole
rių. Tai reikštų, kad mes 
galėtume pabudavoti milio- 
nui familijų po namą vertės 
$3.500 už kiekvieną.

Ar turim mes tai?
Pasiklauskit kapitalistų 

kišeniaus!

Priešas jau linksta, traukiasi, miršta. 
Kiek jo sugauta, kiek jo surišta, 
Kiek iškapota! Grobio, gi grobio: 
Spindi sidabras, auksas tik blizga, 
Perles tik žėri, diemantai tvyska, 
Niekas da nėra matęs tiek lobio.

Tik, lyg iš miego staiga pabudę, 
Dairos, nejaugi būtų pabludęs?! 
Ką-gi tat reiškia? Stovi ant kranto 
Siaučiančių marių, vėtra gi dūksta, 
Bangos tik kįla, lekia ir slūgsta. 
Kas su juo dedas, jis nesupranta.

Kuomet Allan Benson sa
kė prakalbą Bostone, tai tik 
vienas iš dešimties jo klau
sytojų buvo socialistų parti
jos narys.

A, atsiminė: Jis-juk apkaltas! 
Žvilgsnį, sumišęs remia į šaltas 
Bangas, ir stovi liūdnas ir piktas. 
Sąmonė nyksta, mintys apleido, 
Mežlungis trauko atvirą veidą, 
Visas lyg butų stabo ištiktas.

Brooklyne bus perstatyta labai žingeidus 
veikalas. Tas veikalas yra vienas iš di
džiausių; iš pirmųjų Rusijos revoliucijos 
žingsnių. Stato scenon L.S.§. II kuopos 

Aktoriai. Rengia:

H

L S S. IV RAJONAS NAl DAI 
ŽURN. “NAUJOJI GADYNE’’
Perstatymas prasidės lygiai 8 v. vakare.

25c., 35c., 50c, 75c., $1.00
Tikietus išanksto galima gauti pas L.S.S.

IV Rajono kuopų narius.

bo!
LSS VI Rajono Organiza

torius Michael M. Plepis,
5 Thomas Park, So. Bos

ton, Mass.
P. S. Ant greitųjų galima 

kreiptis per telefoną: So. 
Boston, 1871 W. Tarpe 6 ir 
7 vai. šiokiais vakarais 
klaskite manęs.

Trįs Amerikos lietuviai

ir rodo net jiems simpati
jos. Jie gyvena: Lawrence, 
Mass., Scranton, Pa., ir 
Westville, Ill.

į,’*, >■ • ■'' u ■
’

■ Kas gyvas, visPprie dar- kunigai nekeikia socialistų 
• • t •‘b ♦ _ _

PARSIDUODA krautuvė 
(Dry Goods Store) geroj 
vietoj, biznis išdirbtas 
per 10 metų. A. Jankaus- - 
kas, 56 Hudson avė., 
Brooklyn, N. Y. (85"88)

ĮSITĖMYK!
Dabar geriausias ir pay. 

Tankiausias laikas užsisą^ 
kyt siutą, todėl kad ank
ščiau duotas užsakymas, 
kriaušius turi laiką jį gerai 
pritaikinti, antra dabar ga
lima pasirinkti geriausią 
materiją ir gražiausios ma
dos. Kas pirmiau ateis, tas 
gaus naujausios ma
dos) materiją ir bus pasiu
tas ir pritaikytas pagal no
rą iš visų atžvilgių. Nepa
miršk adreso.

SCHNEIDER BROS.
236 Grand St. arti Driggs 
avenue, Brooklyn, N. Y.
.Atminkit! Kiekvienas at

ėjęs bus' užganėdintas ir 
priimtas kaipo senas drau- *

* ■»/<«>♦****

- ti užimtuose kasimuose”, nes — patogus 
laika?’. Paraše ant savo Vėluvos prakilnų o 
balsi: “Pagalba nukentėjusiems”, jie vy- 

i kinti savo planus, savo tikslus, o tuo obalsiu 
Įtik dengėsi. Ir prasidėjo pasibjaurėjimo 
įverta, šlykšti spekuliacija “liaudies žaizdo- 
1 mis.”

Komitetų rankosna pradėjo plaukti di
delės pinigų sumos, bet kadangi daugiausia 
tai buvo valdžios duodamieji rubliai, todėl 
ir Komiteto šulai nutarė, jog jie atsako už 
savo darbą tik biurokratams, su kuriais, zi
noma, jie laižėsi ir laižosi. Jauzdami tiki- »«>. • 
tokią atsakomybę, jie ir pradėjo šeiminin-j Montello 5 lap. 2 vai. po- 
kauti suvis be kontrolio ir, naudodamiesi pietų; 
liaudies nelaime, vykinti savo senus, nuola
tinius uždavinius.

Didžiausio sumišimo metu, kai pabėgę- vietose: 
i liai ir tremtiniai nežinojo, kur savo galvą

Stoughton, 4 lap. 7 valan-

ENAS LIETUVIU A1TJEKORIUS
DR. II. A. MEDOFF

Buvęs ant kampo No. 2nd ir Berry 
St., dabar uždėjo APTIEKĄ po num. 
K)0 Grand Str., Brooklyn, N. Y.

Bri

da vakare.

skaitys paskaitas šiose vie- ‘ 
tose:

Norwood 29 spalių, 2 vai.
po pietų;

Brighton, Mass., 29 spal.

Drg. M Dusevieius kalbės 
bei paskaitas skaitys šiose

, Lawrence, 1 lap. 7 valan- 
priglausti, maldavo, lyg kokie elgetos, iš vi- dą vakare;

Lowell, 2 lap. 7 vai. vaka- 
klerikalų re;

Haverhill, 3 lap. 7 vai. va
kare;

Tauton, 5 lapk. 2 valandą

šokių lietuvių ir nelietuvių Komitetų nors 
skatikais duodamos almužnos,
(Vadinu klerikalų, nes, jei viename-antra- 
me Komitete klerikalai ir neviešpatauja, 
betgi, apskritai, veda tautinę-klerikalinę 
politiką. V. D.) Komitetai nutarė “apsika
sti?’

Tuo tikslu jie stengėsi sutraukti savo 
darban kuodaugiausia inteligentų, sugalvo
jo įvairiausių jiems vietų, “cinų”’ bet suvis

Bridgewater, spalio 29, 
2 vai. po pietų.

Jeigu kurios kuopos nore 
_______ 'tų parengti dar dauginus 

nežiūrėjo, ar visa tai yra reikalinga. Visos vakarų, lai kreipiasi pas 
tos vietos, žinoma, buvo gerai mokamos, organizatorių.

į Bedarbių inteligentų buvo daug. Jais pasi-! Taip pat turiu priminti, 
1 naudoti, juos savo darban įtraukti ir pada- kad kiekviena kuopa turi 
ryti įrankiu saviems tikslams vykinti —tai. iš anksto pasirūpinti užtek- 
pasidarė svarbiausiu musų klerikalų Ko- tinai literatūros tai savai- 
mitetų šulų uždaviniu. Tokiu budu jie tei. “Kova”, “Naujoji Gady- Į 
stengėsi savo įtaką plėsti. ,nė”, “Laisvė”, “Keleivis”,

Klerikalai nudavė, darą bendrą talką “Naujienos”, “Tiesa” ir kiti 
nukentėjusiems del karo gelbėti. Sakome socialistų raštai turi būti į 
nudavė, nes tuo jie tikėjosi apdumti akis, platinami, nežiūrint ar juos į 
suklaidinti tuos, kurie ištikrųjų norėjo ir išleido privatiškos ' ar vi- Į 

(Pabaiga bus) someniškos spaustuvės.

TEATRAS! TEATRAS!

Arba Užmušimas Caro Aleksandro Antrojo
Tragedija trijuose aktuose keturiuose atidengimuose.

\ Lošime dalyvauja apie 40 aktorių.

Žinokit, kad daugiausia galvos 
skaudėjimas paeina nuo akių. Vieni ntėli vaistai ,tai yra 

moksliškai pri-taikinti akiniai. . _ •
I)r. H. A. Medoff’as atsidavęs tamtikslui ir jis savo atsidavimu 
kiek vienam suteikė geriausią pagelbą. Malonėkit atsilankyti 
ir persitik linti. Akių ofisas randasi jo aptiekoj.
DR. IL A. MEDOFF, 500 Grand St. Kampas Union Avė., 

Brooklyn, N. Y.
Patarimą suteikiu už dyką. Akiniai prisirašo jeigu būtinai yra 

reikalinga. DR. H. A. MEDOFF.

BOSAK STATE BANK
434 LACKAWANNA AVE., SCRANTON, PA.

UŽTVIRTINTAS IR LAIKOMAS PO PRIEŽIŪRA BANKINIO SKYRIAUS 
PENNSYLV ANUOS V ALSU JOJ. 

--------------------------------------------------- y---------------------------------------------------------------- ——
BOSAK STATE BANK nepaprastai greitu augimu kapitalo, per 

viršijo visus re) o .dus ir šiandien priskaitomas prie didžiausių Pennsylva- 
nijos BANK V .

Štai augimas padėliu tik per septynis menesius:
d. 1 apkričio (Nov.) depazitas
., Sausio (Jan.), 1916 ,,
., Kovo (Mr.rcM, ,, ,,
,, B:rže!io (June) ,.

Toks greitas irdidelis padėlių augimas aiškiai liudija, kad musy ban
kas turi gerą užsitikejin ą tarpe depazitorių. Ir jt igu jus rorite, kad ju- 
sų sunkiai uždiil ti ir sutaupyti pinigai butų pilnai apsaugoti ir išmokėti 
jums ant kiekvieno jusy pareikalavimo, dėkite juos j BOSAK STATE 
B A N K A .

11
12
3<i

$ 652.316.39 
$ 815.515.04 
$1.011.017.68 
$1.137.131.85

Jeigu norite ; iysti pinigus į Rusija aiba j užimtą vokiiČ'ais Lietuvą 
savo giminėms ar pažystamiems, arba taupinimui j Rusijos valdiškas 
bankas, siųskite visuomet per BOSAK STATE BANKA. Atminkite, 
kad už $33.00 galite nusiyti L100 rublių, kuriuos taip sunku uždirbti 
Lietuvoje.

Laivakortes parduodame ant visų’geriausių linijų sulyg kompanijos 
prekes. Klauskite informacijų. Patarimus tuteikiame dykai.

BANKAS turi didelį lietuvišką skyrių.

BOSAK STATE BANK
434 Lackawanna Avenue, Scranton, Pa

i •
Tas puikus veikalas bus perstatytas gra-

McCADDIN MEMORIAL HALL
BERRY STREET, 

tarpe So. 2-tros ir 3=čios, Brooklyn, N. Y.
ATSIBUS SUBATOJE,

28 SPALIO
(October, 1916 m.)

Gerbiamieji! Nuoširdžiai prašome atsilan
kyti kuoskaitlingiausiai. Prašome nesi- 
vėlinti, nes pradžia punktuališkai 8 vak.

KOMITETAS.
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DENTIST'AS

ros

rai Tautininkai ir klerikalai
ti ėjo laukan, treti

8 d. spalių buvo prakal
bos TMD. kuopos. Kalbėto- 
jum buvo Martus. Kada jis

RACINE, WIS.
d. spalių buvo prakal

prot. sekretorius L Bory- 
sas rezignavo nuo vietos;
jo vietų išrinkta O. Žvingi 
liūtė.

draugystės ir kuopos palai-jliuose didžiuma lietuvių at> 
kys pirmeivių pusę, todėl vi- ž<igareivių ir jie bi- 
sus delegatus šaukė ir atski- į josi akis į viršų pakelti ir 
rai klausė ar neprisidės į daugiau apsišvietusį žmo- 
prie jų. Visi delegatai pasa-'gų pažvelgti.
kė, kad jų draugystės be:| Man teko su keliata pasi" 
kuopos reikalauja trečdalio kalbėti ir kuomet jų užklau- 
arstovybės komitete ir tre- siau, kokius laikraščius skai- 
čdalio surinktu auku

C. Harchin Co. darbiniu 
kai laimėjo streiką. Daugu
ma streikierių lietuviai.

ir kelios y pa tos, nepriklau
sančio^ prie LSS. 42 kuopos, 
Dabar atitaisau tą klaidą, 
išpildydamas kuopos no-

EASTON, PA.
Klaidos atitaisymas.
Laisvės” N r. 74 tilpo iš

WEST LYNN, MASS.
8 d. spalių vietos komite

tas rinkimui auku “Lietuvių

sisakė duoti trečdalį surink

j Intas, P Vasis, J Žemaitis, 
i K. Vėgėlienė, M Podžiuliutė 
’— po 50 c.; A Butkus, J. 
įBalčaitis, J Čapas, P Janu
šauskas, J Margis, P. Ke- 
| palas, S Matcus, M. Kaupas 
J. Vasilaitis, P. Rakštis, A. 
Saladžius, A Juozapaviče, P

nukentėjusių 
Aukavo:
ir A Žileviče —

GARDNER, MASS. 7 't
11 d. spalių buvo prakal

bos, kurias surengė LSS. VI 
Rajonas, ’
ta iš Detroit, Mich. Publi
kos buvo vidutiniškai ir kal
bėtojas ją pilnai užganėdi
no. Pabaigus jam kalbėti, 
pasipylė Įvairus klausimai, į 
kuriuos kalbėtojas atsakinė
jo, o publika gardžiai prisi
juokė.

jai rengėsi prie jo perstaty 
monijų ir pamaldų. Mat, Pit-j mo, vienok neatlikta, kaip

SCRANTON, PA. 
Klaidos atitaisymas.

Laisvės” N r. 83 pasaky
ta, kad vietos LŠF. komite- 

pradėkite veik-'t:-s šaukia konferenciją ant 
! 26 d. spalių. Ištikrųjų kon- 

apsišvietu 'fercncija šaukiama 23 d. 
palių. Pradžia 7:30 vai. va

šiau
to ir prie kokių partijų Im

liausiai tautininkai nustebo ksta, tuomet gavau atsaky
mą, kad jie netikę prie skai
tymo ir nemėgsta skaityti,, 

mieste Taipgi nematą tarpe žmonių 
)ė neįvyko. Sugrįžę de- jokių pakraipų. Girdi, dir-

NASHUA, N. II.
7 d. spalių teatras ir ba

lius, surentgas LSS. 192 kp. 
sulošta veikalas “Nenorė
jai Duonos, Griaužk Ply
tas”. Lošimas išėjo gana ge
rai. Aktoriai savo roles at
liko labai gerai. Iš pįnigiš- 
ko atžvilgio vakaras irgi 
neblogai pavyko, — kuopai 
liko keliatas dolerių pelno.

Dabar socialistų kuopelei. Dienoj” buvo sušaukęs

Sako: 'pradėjo pasakoti, ką jis ma
tė Lietuvoj ir tt. Ant galo

“Lietuvių Dienoj” ant gat
vių rinkti aukas.

Visur Esantis

DETROIT, MICH.
Nelaimingas atsitikimas
10 d. spalių, apie 10 vai. 

vakare, automobilius suva
žinėjo Jono Toleikio 8 me
tu vaiką. Toleikis važinėja 
motormanu ant gatvekario. 
Vaikas jam nunešė vakarie
nę ir grįžtant atgal, papuo
lė po automobilium.

Toleikiai laisvi, todėl ir 
kūdikį auklėjo laisvoj dva
sioj.

1 2d. spalių tapo palaido
tas be bažnytinių ceremoni
jų. Ant kapinių Kasparka 
pasakė trumpą prakalbą.

Lai buna jam lengva šios 
šalies žemelė.

BINGHAMTON. N. Y
Spalių 1 4d. LSS. kuopos Berukštis jam atsako 

dramatiškas ratelis persta- 
veiksmu 
ii.” Vei-

ie ir nu davimų nepa- 
i įsakančiai.

Iš pinigiškos pusės irgi 
nepergeriausiai pavyko, nes 

6 : tokio veikalo perstatymas 
į ncjnažai lėšavo, tad ir peln° 
s visai mažai bus.

Scenos Velniukas.

ta kreiptis į miesto apšvie 
J. P. tos tarybą prašant “Lietu-

kevičienė, P Potcienė .— pc 
225 c. Smulkių auku surink
ta $2.45. Viso $13.49.

Aukos bus pasiųstos L Š 
Fondan.

mingas kapines ir gali apsi
eiti be katalikų kapinių.

J. Greblikas prigulėjo 
prie Lietuvos sūnų draugy
stės ir pastaroji paskyrė (. 
vyrus nunešti jo lavoną į 
kapines. Velionis paėjo iš 
Strumbagalių kaimo, Ruda
minos parapijos, Kalvarijos 
pavieto, turėjo 34 metus am- 

nevedęs.

avo susirenka tų “šviesunų?”
J. Gyvūnėlis

12 d. spalių vietos kapi
talistai buvo surengę de
monstraciją. Paskui visi de
monstrantai susirinko į sve
tainę ir ten buvo prakal
bos. Kalbėtojas agitavo, 
kad darbininkai ir visi “vie- 
rni” piliečiai balsuotų už jiį 
kandidatus. Pasirodo, jie' 
labai bijo, kad jų kandida
tai nepraloštų. Tarpe kalbė
tojų buvo ir Mass, valstijos 
gubernatorius.

LSS. 89 kp. Reporteris.

gi ncai 
stengiasi susirinkimą per
kalbėti, kad surinktos aukos 
būtų siunčiamos į Tautos 
Fonda.

Po ilgų ginčų paleista nu
balsuoti, ar pavelyti tiems 
ponams aukas rinkti. Dide
lė didžiuma nubalsavo ne
duoti. Tuomet Bielskis ėmė

Nors daug buvo rašoma Į Jeigu kuopa surengia ko- 
apie šiuos du miestuku, bet kią nors pramogą, ar daug 
ir aš norėčiau tarti 
žodį, nes pasirodo, kad tūli 
draugai rašinėja korespon
dencijas be jokio patyrimo 
in st e n gaiši užgauti tuos
draugus, kurie darbuojasi
dėl labo LSS. 161 kopos, štai , musų miesto korespondenci- 
“Laisvės” Nr. 75 tūlas ko- ja, kurioje Įvyko klaida, 
respondentas sako, būk prie Praleidžia nepaminėjęs, kad 
LSS. 161 kuopos priklauso nusamdymui “beno” aukavo 
nemažas skaitlius apsišvietu 
siu vaikinų ir merginų, bet 
jie nieko neveikią. Jeigu ne
suprantamos priežastis ne
veikimo ,tuomet geriau visai 
neužsiimti rašymu tokių ko
respondencijų, bet jeigu ma
tyt daug apšviestų vaikinų 
ii- merginų, kurie nieko 
neveikią, tuomet prisidėki
te prie jų ir ]

7 d. spalių buvo vakaras 
LŠF. sulošta veikalas “Apsi 
ryko.” Nors aktoriai ma
žai turėjo laiko mokvties, kinių miestelių 
rolių, bet veikalėlį sulošė la
bai gerai. Ypač savo rolę gė

riko A. Balzeris (storo- 
(, nes jis išrodė typiška 
atka. Visi Jkiti irgi ge-

ftstHko. Žmonių susirinko

Tiesa, yra 
siu vaikinų ir merginų 
ne šiuose miestuose, bet kur kare, 
nors kitur. Šiuose gi mieste-i LŠF. sekret. S P. šonas,

JERSEY CITY, N. J. 
Katalikai eina mažyn.

Kas metai vietos katali
kai rengia parodą, norėda
mi, parodyti savo galybę. 
Bet menkai gali savo ta ga
lybe pasididžiuoti. Musų 
mieste randasi apie 500,000 
gyventojų, o katalikų paro
doj šiemet dalyvavo apie 
10.000. Gal daugelis pasa
kys, kad čia katalikų mažai 
gyvena, todėl ir parodoj ne- . 
skaitlingai dalyvauja. Jeigu ainetis, JVI. Direškeviče,. K 
taip butų, nieko nesakyčiau, 
bet dabar klerikalai nuola
tos šaukia, būk čia jų esą 
Idevynios galybės. Tai kur
gi tos galybės? Kodėl jos ne
pasirodo, Pasirodo, kad mu
su mieste randasi tik 2 nuo
šimčiu kataliku.

Aiškiai matosi katalikų 
skaitliaus puolimas ir jeigu i 
katalikų kunigai ir ant to- 

Kuopa liaus taip elgsis, tuomet gali 
trejas! netekti ir tų, kuriuos da

bar už nosies tampo.
“L.” Korespondentas.

buna jam lengva šios,bos Liet. Brolių draugystės, 
žemelė. į Kalbėjo P. Grigaitis, “Nau-

jienų” redaktorius. Pirmoj 
daly savo kalbos nurodė, ką 
darbininkai turi daryti, kad 
pagerinus savo būvį. Antroj 
dalyj — nurodė reikalingu
mą prigulėti prie pašelpinių 
draugysčių. Publikos susi
rinko nemažai ir kalbėtojas 
ja užganėdino.

Pertraukoje rinkta aukos 
sušelpimui 
nuo karės.

Puktris
po $1.00; J Minett — 54 c.: 
S. Idzelis, N Vaitiekūnas, J,

bar “Lietuvių Dienoj” 
da už dyką svetainę.

Rochesterio majoras 
tos lietuviams ' neleidžia' rinkus visų draugysčių at

stovams, kunigas neparodo 
akiu.

Aukos sutikta siųsti pa
gal C. K. nutarimą, bet su 
ta išlyga, kad jos butų per
duotos visoms įstaigoms, 

| kurios rūpinasi šelpimu nu
kentėjusių nuo karės.

Konf. Korespondentas
J. Mockaitis.

ko surinko pinigus Gelbėji
mo Fondas?”

Martus ėmė pasakoti, būk iti ii

pasižadėjo aukuoti tos die
nos uždarbį, nekurie net 
po $10. Lietuvių Politikos 
kliubas iš savo iždo aukuo
ja $50. Kitos žada vėliaus 
paaukuoti.

Kolektorių “Lietuviu Die
nai” suorganizuota apie 
100, bet tokio skaitliaus ne
užtenka.

Pirmiaus buvo ignoruoja-
8 d. spalių DLK. Gedimino n20S pažangiosios draugys- 

draugvstė nutarė paaukuoti, tės bei kuopos, nes kunigas 
iš savo iždo $25 LŠF. Per, buvo pradėjęs ta darbą va- 
ž.iema draugystė surengė ''.V t i ir kvietė tik tas draugy- 
du balių LŠF. naudai ir da-^tes bei kuopas, kurios jam 

duo-'Patiko. Kada susirinko dele- 
Igatai ,tuomet nutarė visas 

vie-' draugystes užkviesti. Susi-

Telephonc Yards S51 «r IKK

TIKRA LIETUVIŠKA APTINKA
CHICAGOJE Al 1 1E1W1

ANSONIA, CONN. 
Vietos draugystes rengiasi 

bendrai veikti.
8 d .spalių buvo konferen

cija, kurioje tartasi apie 
“Lietuvių Dieną’1. šioj

i nuo 
atstovai, t. y. 

visos vietos draugystės at-

EXETER BORO, PA.
4 d. spalių, anglių kasyk

loj ‘Mt. Lookout” tapo sun 
kiai sužeistas Juozas Grebi i 
kas ir 6 d. ligonbuty mirė 
Velionis buvo laisvų pažiū
rų, neprigulėjo prie parapi
jos ir nėjo išpažinties. Gimi 
nes sumanė palaidoti su ba
žnytinėmis ceremonijomis, | 
bet kunigėlis atsisakė tą tč scenoje 
padaryti. Pagaliaus, už $20 dramą “Žm 
sutiko palaidoti ant katalikų kalas didelis it musų mege 
kapinių, tik be jokių cere

UNIVERSAL, IND.
Šiame miestelyj gyvena 

lietuvių 11 šeimynų ir 9 pa
vieniai, kurių didžiuma pri
klauso prie vietos Socialist 
Party kuopos. Tikimės, kad 
greitu laiku ir likusieji pri
sirašys prie kuopos.

Čia kuopelė neseniai susi
tvėrė, bet dabar prie jos 
priklauso virš 30 įvairių 
tautų žmonių, tarpe kurių 
didžiuma lietuvių. Kuopa 
darbuojasi, varydama agi ta 
ei ją už E. Debsą, kad jį iš
rinkus į kongresą, 
jau spėjo surengti 
prakalbas; publikos visus 
tris sykius susirinko gana 
skaitlingai. Demokratai irgi 
buvo surengę prakalbas, bet 
neturėjo pasisekimo — apie 
50 ypatų susirinko prakalbų 
klausyti ir dar tarpe tų 
buvo pusė socialistų. Vietos 
gyventojai pradeda atskirti 
pelus nuo grūdų. i konferencijoj dalyvavo

Iki rinkimų socialistai, 14 draugijų ; 
mano surengti keliata pra 
kalbų ir pavaryti smarkią siuntė savo atstovus. Nutar 
agitaciją.

mokslo mergaites, kurios j Raudonosios Savaites , ka- 
galėtų pagelbėti aukų rinki- įdangi turim ižde kelioliką 
mui. Kadangi prie Ansonia dolerių.
miesto priklauso ir apielin-

lietuviai, 
kaip tai: Derby, Shelton ir 
Seymour, todėl nutarta 
kreiptis pas tų miestų admi
nistraciją, prašant išduoti 
leidimą aukų rinkimui. . ,, „

Dalis lietuviu jau dabar nęrymavo. Daug melagysčių padavė raštelį, kad tuojaus iti, kad visos

nelaikome kuogerlaaafaa mitina. Sc didele atyda lipidam 
raeeptva kaip Amerikon, taip ir Earopoa daktarų. Patarimai per 
Jaiikua aatfikiaiu dykai.

Savin'nkaa ir Proviaorlaa
F. A. JOZAPAITIS

•5M1 SO. HALSTED STREET. CHICAGO. ILL.
Gyvenimo Telephone Drover 7781. ___

išgirdę nuo SLA. kuopos to 
k i reikalavimą.

Tokiu bu du musu
\ ienyl 
legatai padarė savo konfe bu, uždirbu neblogai, išsige- 
lonciją. Išrinkta komisija riu ir ko man daugiau rei- 
eiti pas majorą ii’ gauti lei-(kia?

Na, ar tokius galima pris- 
kaityti prie susipratusių? 

isur Esantis. Ištikro, jie neskaito, nesila" 
-----  'vina ir viską žino.

Kituose miestuose mačiau 
r merginų, kurie 

su įvairiais pamarginimais lavinasi, mokinasi ir sten- 
LSS. 80 kuopos. Sulošta vo-'giasi suprasti visą dalykų 
devilis, pasakyta monologų, 'stovį, bet deja, čia tokių nė- 
deklamacijų ir tt. Paskui ra. Čia randasi, tokie, kurie 
prasidėjo šokiai. Publikos daugiau nieko nežino, kaip 
susirinko nemažai. .tik bažnyčią, smuklę ir dirb-

K. ž. tuvę. Čia yra dar tokių, 
-- i kurie slapstosi pamatę žmo- 

HARRISON ir KEARNEY, gų praeinant pro jų baku-

Sutartį su Vokie ‘jos Banka
Berline, todėl galime persiųsti pinigus j tas vietas ant sumos n»- 
augščiau 800 markių (apie .r25 rubliai).

MŪSŲ BANKAS PO NUOLATINĖ VALDŽIOS PRIEŽIŪRA, 
TODĖL TAVO PINIGAI GVARANTL’OTL

Norėdami gauti daugiau informacijų kreipkitės ypatiikai ar ra
šykite laišką pas '

sušaukti didelį mitingą, už
kviesti vietos valdininkus 
kalbėti ir plačiai paaiškinti 
apie “Lietuvių Dieną”. Da
bar pasirodė, kad svetainė 
jau užimta ir nežinia kas 
šaukia visuotiną mitingą.

Jeigu šis darbas suirs, 
tuomet visi “nuopelnai” 

Kalbėjo J. K. Dan-|Puls kunigui Kemešiui ir 
dr. Bielskiui.

v o j, tai “Naujienos” 
išjuokė, sakydamos, 
Lietuvoj nėra vargo, 
žmonės veselijas kelia

Pabaigus jam kalbėt, so- K.
ciab’stai prieš jo tas melagy- kad čia ne 
stes užprotestavo. Drg. P 
Berukštis, gavęs balsą, pa
sakė: “Ponas Martus sakai 
kad socialistai nesirūpina' siųsti į Lietuvą, nepriside- 
nuo karės nukentėjusiais dant prie fondų. Kįla dideli 
ir net stengias kitiems pa- ! ginčai. Bielskis ir Kemėšis 
kenkti, bet štai faktas: LŠ. 
F. kurį atstovauja socialis
tai, surinko aukų netoli 30.- 
000 doL, o LGF., kurį atsto
vauja Martaus partija, su
rinko tik virš 10.000 dol, tai 
kurie gi daugiau rūpinasi 
nuo karės nukentėjusiais?”

Tuomet Martus pašoka ir
sako: “bet iš ko socialistai šaukti: “Jeigu jūs surinktų 
surinko tuos pinigus, jei ne,aukų nešinsite Tautos Fon- 
iš geros širdies žmonių.” jdui, tuomet pinigus pasilai

kykite kišenių j ir jieaukau- 
kite jokiems fondams!”

Publika pradeda nerimau- 
*r visokiais komplimentais 

T ŠF. pasiuntęs į Lietuva tik ! garbinti svečius. Iškilo dide- 
$5,000, o visus kitus pas ,lč betvarkė ir pirmininkas 

pranešė, kad susirinkimas 
užbaigtas.

Publikai išsiskirsčius, sve
čiai pasigavo keliata savo 
šalininkų, kurių tarpe buvo 
ir keli komiteto nariai, nuė
jo į privatinę stubą, kad pa
sikalbėjus apie tuos dalykus.

Dabar tie komiteto na
riai atsisako nuo bendro 
veikimo ir nori sutverti 
Tautos Fondo skyrių. Liku
sieji nežino nei ką daryti.

Susirinkime buvo nutarta

pripliauškė apie socialistus.! pribus kun. Bartuška is dr. 
Girdi, socialistai netik nesi-į Bielskis. Nepoilgam atsilan- 
rupina nuo karės nukentėju- • kė Bielskis ir kun. Kemėšis, 
siais, bet dar stengias pa-, vieton Bartuškos. Bielskis 
kenkt ir kitiems. 1 
“Kada aš atvažiavau Ame 
rikon ir pradėjau pasakoti pasakė, kad jis čia rinksiąs 
koksai didelis vargas Lietu- aukas ir siusiąs Tautos Fon- 

mane'dui, kuris esąs geriausias.
kad Kitus fondus pradėjo nie~ 
ten kinti.

” | Susirinkimo pirmininkas
Preitis užprotestuoja, 

vieta rinkti au
kautos Fondui

susirinkusieji nutarė veikti 
atskirai ir surinktas aukas

WAUKEGAN, ILL.
Progresyves draugystes ga 

vo leidimą rinkti aukas 
“Lietuvių Dienoj”.

save laikąs ir pasiųstieji 
pinigai buvę skiriami ne 
sušelpimui nuo karės nu
kentėjusių, bet palaikymui 
kokio tai laikraščio.

Kada Berukštis nurodė į 
tilpusi LŠF. sekretoriaus 
raportą bei atskaitas, kur 
pasakyta kiek pinigų iš
siųsta į Lietuva, tuomet 
Martus pradėjo šaukti.

“Męs tamstai balsą su- 
teikėm ne mano prakalbą 
kritikuoti, bet klausimus 
uždavinėti, į kuriuos aš at-pusamdyti teatrinę svetainę, 
sakinėsiu.”

Tai matot kokius įrankius 
musų priešai vartoja. Bet 
jie patys save susikritikuo- 
ja. “L.” Korespondentas

8 d. spalių, Liberty LlalI 
svetainėj, buvo susirinkimas 
progresyvių draugysčių de
legatų. Delegatai pribuvo 
nuo šių dr-jų: nuo Lietu
vių Laisvės Mylėtojų — M. 
Valentikonis, J. Jaseliunas, 
A. F. Sabeckis, J. Buksas ir
S. T. Ribelis, nuo Liet. Sūnų 
ir Duktėru
T. Deikus, nuo Socialist Par
ty lietuvių skyriaus — M. J. 
Šoblickas ir J. Radavičia, 
nuo Liet. Teatr. Dainorių— 
K Grinius, nuo SLA. 262 
kuopos

Kadangi delegatai neturė
jo jokios žinios nuo miesto 
valdžios, tai nieko svarbaus 
nei tarti negalėjo. Apsvars
čius tautininkų ir klerikalu 
elgimąsi besirengiant prie 
"Lietuviu Dienos,” nutarta 
parašyti majorui prašimą, 
po kuriuo pasirašė visi dele
gatai, išrinkta komisija ir 
pasiųsta su tuo prašymu pas 
majorą. Taipgi nutarta ant
ru sykiu, susirinkti 11 d. 
spalių.

Komitetas įteikė majorui 
prašymą. Tautininkai ir kle
rikalai buvo jau išsiėmę lei
dimą ir pasakę, būk visi 
vietos lietuviai sykiu su jais 
einą, išskiriant kelių sočia 
listų. Miesto majoras per 
skaitė ta prašymą Coucil 
susirinkime ir pareikalavo 
komiteto paaiškinti, kodėl 
vietos lietuviai 
dviejų leidimų.
paaiškino dalykų stovį ir 
Majoras pasakė, kad visos 
tautos turi srioves, todėl ga
lima išduoti kiekvienai srio - 
▼ei leidimą “Lietuvių Die- 
Bof ’rinkti aukas.

Tokiu būdu mes gavome 
leidimą ir dabar skyrium 
rinksime aukas.

A. F. Sobeckis.

Gvarantuota ant 20 metų
Uždėjimas kepuraites 22 k. ... $5.06 

Užplombavimas 50 c. ir augščiau. 
Išvalymas ....................................... 50c.
Nžplombavimas auksu ............ $1.00

Skaudanti dantį duok ištraukti 
ryte, o vakar<®%pžiūrčt.

Sanitary Dental Parlor
307 Bedford Ave. Tarpe 

1-mos gatvių. 
BROHKT' NJ, n.

Kalbame lietuviškai.

TURINČIUS GIM’NES TOSE GUBERNIJOSE 
, KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI.

Per mūsų banką galite pagelbėti savo giminėms bei pažjst*- 
miems užimtose vietose vokiečiais. Męs turime

ROCHESTER, N. Y.
4 d. spalių įvyko visuoti

nas susirinkimas visų vie
tos sriovių, kad pasikalbę - 
jus apie “Lietuvių Dieną”. 
Iš pirmeivių srioves dalyva
vo 7 draugystės bei kuopos, 
atsiųsdamos 13 delegatų, 
būtent DLK. Gedimino 
draugystė, LSS. 7 kuopa, 

vių Dienoj” paliuosuoti nuojbus smagiau rengtis prie suotiną mitingą. Komiteto .LDLD. 50 kuopa, Aido cho- 
mergaites, kurios l“Raudonosios Savaitės” ka-!prot. sekretorius L Bory- Iras, SLA. 69 kuopa, Lietu- 

' • • • - > i i- • • • vaį£jų kliubas ir vietos LŠ.
F. komiteto atstovas. Tau
tininkai su klerikalais suti- 

Mitinge nutarta neprisi- ko įsileisti į komitetą treč- 
dėti nei prie vieno fondo 
bet surinktas aukas “Lietu 
vių Dienoj” patiems pasių- tų aukų.

kalbėjo, tai vieni snaudė, kirsti į Lietuvą. Tautininkai ir klerikalai
Baigiant mitingą, kas tai jokiu budu negalėjo patikė- 

k ‘ Sirs minėtos

n GINKI KAb C. ŽAKU, Bankierius 
Metropolitan Saving Bank Building

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

daug ir vietos LŠF. skyrius 
pelno turės. Po perstatymui 
prasidėjo šokiai.
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Temykite LIETUVIAI!
PAGAL NAUJĄ BUDĄ GREIT.GALIU SUJIEŠKOT JUS GIMI 
NES, VIETOSE, UŽIMTOSE VOKIEČIAIS, ARBA RUSIJOJE.

Reikalaudami informacijų įdėkite štampą už 2 centu.

Geriausia pirmeiviška užeiga 
pas

GEO LASKEVIČIĄ
kares nusiunčiu pinigus ir laiškus nes per mano

Į* i

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

TELEGRAMOS.

Haverhill, Mass. — Musu 
mieste dar tokio atsitikimo 
nebuvo, kaip jis gyvuoja. 
Susirinko kelintas vaikinų, 
pasiėmė dievo muzikantą ir 
pradėjo “melstis” beskleisty- 
dami šventus abrozelius.

T.— Kadangi tamsta pri
sipažįsti pr'e kaltės, todėl 
už įžeidimą jo garbūs, turi 

j užsimokėti dešimts dolerių 
bausmės. Ar sutinki su tei
smo nuosprendžiu?

K.— Nesutiniku. Aš ape
liuosiu į augštesnj teismą.

T.— Bet tamsta nieko ne

ir visus nugabeno į belan
gę. Kadangi tas atsitiko 
svbatos vakare, todėl dievo 
muzikantui nedūlioj gadzin- 
kas ir mišparus prisiėjo be
langėj grajit. Už nakvynę gi 
ulsimokėjo penkinę.

Tik ir policija bedieviš
ka! Areštuok tu man dievo 
muzikantą, sodink Į belangę 
ir dar nubausk penkine! 
Tfu!..

Law rence'o Reporteris.

žinau
Į bet apeliuodamas augštes 
nian teisman, parodysiu ir

‘cigaru. Krautuvninkas misi-

— Mes cigarų nepardav’ 
neja m e,

— O ką jus pardavinėja

Pabčgūliam nuo
Banką galite siųst į visas vietas, užimtas vokiečiais, o tikrai nu

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

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

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

VISOKIOS RODOS-l’ATARIMAI DOVANAI.
Kreipkitės šiuo adresu:

BANKER JOHN KOVACS
wxr 1 r<. Kilia: 155 CLINTON AVE.,Grand Street, maspeth, l. i. n. y.
NEW YORK, Borough «f Brooklyn.

ri

771 BANK ST., Tel. 964-3

WATERBURY, CONN. ’

APDRAUDA
(INSURANCE

Biznių visokios rūšies pardavi
mas ir pirkimas.

P A T A R N A VIM A S VIS O S E 
KALBOSE.

Kreipkitės prie

4

varduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi šito- 
cių vaistų: 1) M1XTURAS, labai geras nuo kosulio vaikams ir didė
lėms, bonka 25c. ORRAPH’AS, Linimentas dėl reumatizmo. Bon- 
la 25 ir 50c. 3) Tikra lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir 50c. 
ŽUVIES TAUKAI, reikalingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 5^ ĮVAI
RUS VAISTAI DĖL ATAUGINIMO PLAUKŲ ir TONIC’AS. 6) 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonos, perfumoB ir 
visokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas dėl vi
durių. Bonka 50c. Kraujo Valytojas — bonka $1.00. Mūsų aptieko- 
ee kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atsilan
kyti. Visas persiuntrno lėšas apmokame męs. Siunčiant laiškus, 
galima siųsti pinigais arba (Rampomis.

i. SHAPIRO, LietuvižkuR Aptiekorius
<06 So. 2nd Street, kampan Union Are

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

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ.

Draugystėms, Kuopoms ir Kliubama! 
Išdirbu visokias

KUKARDAS, “BADGES”, GUZIKUS

šermenims ir 
Darau visokius Medalius ir vi- 

atspaudaB draugystėms, 
kiekvieno pareikalavimo pri- 
sampelius.

A. STRUPAS
Novelty Manufacturer

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

Visokioms piknikams, 
t. t. 
eokias

Ant 
siunčiu

J.
p.
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R. G AYSON & CO.
BALTRŪNAS, Mcnadžeris.
BANK ST., Room 7
WATERBURY, CONN.

r - A RM os.
Vienintelis pardavėjas že

mės ir ūkių, kuris rūpinasi 
savo tautiečių gerove ir pi
giau galima pirkti, 
nuo ko kito.

į SUčeDYK pinigus 
IR SKAUSMĄ.

TEISINGIAUSIA ir GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

Lenktynės.
Jonas:— Ar tamsta pas

tebėjai, kad motern čevery
kų aulai vis kįla ir kįla aug- 
štyn ir nežinia kada apsis
tos.

Jurgis:— Moterų čevery
kų aulai tuomet apsistos ki
lę, kuomet jie aplenks anda 
rokus, o tas sunku atsiek
ti, nes andarokai irgi au
lams nepasiduoda ir kas syk 
dar augščiau pakįla.

, Jonas:— Kokios tuomet 
pasekmės gali būt iš tų len-

žmogus.
—Durnius!—atkerta per 

pykęs krautuvninkas.
-- Kaip matau, tai gerai 

biznis eina, nes tik vienas 
tamsta ir užsilikai, — atsa* 
kč žmogus.

Jis netiki.
perpykęs ant

SERGANTIEJI!
Diena po dienai, 

u.žsimu gydymu 
Persistatykite sau, 
kiek palinksminau 
jumis gyvenimas 
visokias gyduoles ir jaučiatės 
lat blogiau .tuomet, nieko

tuntį daktaru ir

metas po metui jjft 
sergančių žmonių, 
kiek aš išgydžiau, Va 
gyvenimą. Jeigu K 
įkirėjo vartojant 

; nuo- a. 
nelauk- VK 
supran- fyj

o

Duodu 
•tokias rodąs, patarimus 
prisiunčiu didelį katalogą 
rmu dykai.

mAvalenčius
0. Box 4, 

'COttville

Rjat.rX'.xlMfc aka u nonai dantą 
ausiabdomaa antsyk. IATRAU- 
KIMAS danti«R atliekamai be 
mažiauBio ukausmo. Artiatil- 
kas “bridge” ir “plate” darbas 
ai liekamas mino moderniška 
rne ofise už prieinamą kairią

DR. J. LIEBERMAN
DENTISTAS

Sutaisau receptus bu didžiausia 
atyda, nežiūrint, ar tie receptai 
Lietuvos ar Amerikos daktarų. 
Tai vienatinė lietuviška aptieka 
Bostono ir Massachusetts valstijoj. 
Gyduolių galit gaut, kokios tik ,pa- 
fluuly yra vartojamos. Galit rei
kalaut per laiškus, o aš prisiųsiu 
nėr expresą.

K. SIDLAUSKAS.
Aptiekorius ir Savininkai?

226 Broadway, k n m p. C Street 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 21014 Ir 21013.

Michigan.

Brooklyn, N. Y.
Telephone Stagg M02G
Kalbame Lietuviškai, Lenkiškai į
irf Rusiškai. i

t

BENAS

Jurgis:— Manau, kad už 
kelių mėnesių čeverykų au
lai visiškai andarokus nuo 
moterų nuvis. v

vo tarno sako:
— Klausyk, Jonai, jeigu 

tu ir tolinus taip elgsies, 
tuomet gali mane iš proto 
išvesti, arba pats bepročiu 
pal'kti.

Tarnas rimtai atsakė:
—Aš netikiu, kad tamsta 

beprotį pas save laikytum, 
todėl veikiausia tamstai pri
sieis iš proto išeiti.

DR. LAMMOE S

jums be pinigu patars, ką da- 
kad išgelbėti gyvastį ir paaiš- 
apie ligą. Gydau per 20 metu 

visokias ligas ' su didžiausiomis pa
sekmėmis kaip tai: nusilpnėjinią, už
sikrėtimą kraujo, pilvo, širdies, plau
čiu jaknų ir tt.

Dėl gydymo nervų ir lytiškų ligų 
turiu visiems gerai žinomą elektrišką 
aparatą ir X-spinduliai, per kurią 
matyt kiaurai kūne. Ne kiekvienas 
daktaras turi tokius aparatus, dėl 
to, kad labai brangs. Chemiškas iš
tyrinėjimas šlapume. Neatidėliokite 
ant rytojaus, bet tuojau ateikite pas 
gerai žinoma:

DR. LEONARD LANDES
Ofiso vai.:

ryti

SUSI- 140 EAST 22 ST,N.Y.

nuo 10 vai. ryto iki 8 
šventadieniais nuo 10 

v. ryto iki 4 vai. po pietų.
110 E. 22nd St., Lexington ir

3rd Ave., New York City.
Restaurac’joj žmogus pa
laukė patarnauto i a ir sa*

Faktiškai prirodė.
Tūlam sufragisčių 

rinkime kalbėtoja atsistojo 
ir ėmė šaukti:

— Gerbiamos draugės, aš:
jums pasakysiu, kad di- Ro
džiausi musų priešai — vy
rai! Jie su mumis barbari
škai elgiasi, mus kankina, 
išsiurbia musu kraują, už- 
r.uodina musų gyvenimą, 
išplėšia jausmus ir be lai
ko nuvaro į kapines! Mes
privalome kovoti, kovoti be ue muilu, bet keros'nu smir- 
paliovos, kad nuveikus tuos da ir tamsta gali ją drąsiai 
barbarus! Pakol mes jų 
nenuveiksime, patol busime 
vergėmis!

— Tu man atnešai sriu
bos, bet aš negaliu valgyti, 
nes ji muilu smirda.

Patarnautojas pavuodū ir 
sako:

— Kaip matrtu, 
stambiai apsirikai.

tamsta
Sriuba

Nevisuomet.

KIEKVIENAI MOTEI'EI žINOTiNa

JUSERB M. D
Speeialitsas Moteriškų Hrtj
E. 50th St., New York, N. Y 

OFISO VAI,ANDOS:
10 vai. lyte; nuu 1 iki 2 vai. 
ir mio 7 iki 8 vai. vakare;
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.ki 
piet

Nedaliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs Išt! 

riatne ir pasakome vi as ligas ir pj* 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusiems h 
goniairm parūpiname vietą, koi gydo 
si. Reikalui esant, kreipkitės, -■ • r 
apžiūrėsime ir duosime prieGdišką ro

Neuidą. Patarnavimas visai pigus, 
mirškite mano imtrašo.

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

Kalbam© lietuviškai.

Siuoini pranešam vlsorni draugi 
jonu? ir visai Lietuvių viRUornend 
kad BROOK LYNO LIETUVIŲ Mi' 
ZIKANTŲ UNIJA sutaiso kuogra 
žiaufij beną ir orkestrą už prieina 
miausią kainą dėl teatrų, koncertų 
balių, piknikų, veselijų ir del Jialj 
pasilinksminimų. Taigi vIhom liatu 

draugijos ir šaip visi rengėja^ 
įvairių pasilinksminimų, kuriemu tik 
reikalingi muzikantai, visuomet mu- 
lor.ekite kreiptis į L. M. Unijoa ofi»n 
po N.o 73Grand St., Brooklyn, N. Y.

Męs tikimės, kad draugystėm, r»nj 
Į damos įvairius pasilinksminimui 
Ramdys L. U. Muzikantus, todėl at- 
kieipiame atydą, kad nuo muzikantę 
reikalautumėt L. M. Unijos kortą 
kurias įsteigė L. M. U. kiekviena® 
♦lavo pilnam nariui.
ta1 neturi vlršmintos kortos—tia mi 
zikantai ne unijietai. Viršminėtac 
kortos yra išdudamos kas trį» mėne
siai nanjoB, todėl samdytojai maloni- 
kit« pažiūrėti, kad kortor. būtų Vai
singos. Męs tą padarėm todėl,, kaė 
pradėjo atsirasti tokių muzikantę 
kurie nepriklauso prie Liet. Muzikan
tų Un’Jos, bet pasivadina
ir grajinr. po vardu L. M. U.

Liet. Muzikantų Unijos praktikor 
bvi repeticijop, būna kiekvieną i«r» 

dot vakarą po N7X Grane Struct, 
Brooklyn. N. Y

NEVVARKO
AKUŠERKA

Pabaigusi Imperatrici Marij A- 
kušerkų mokyklą Peterburge Ir 
Dipliomuota New Jersey valsti
joj. Turi puikiau pasekmes 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi gera! apBipažtnua bk nimpto- 
'uaia visų moteriškų ligų ir rei
kalui esant, galite gauti patar- 
naviiną.

O. STROLJENk 
Jauniškaiti

m Walnut SUNEWAR, N.J.
, 3062Telefone Market

Kurie muzikan

Sąmoninga gaspadine 
visada turi savo namuose buteliuku 

D-ro Richter’io

PAIN-EXPELLER
Neabejojantis būdas įtrinimui nu* 
skaudėjimo Reumatizmo, pcrsišal 

dimo, išsinarinimo ir tt.
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ”
25c. ir 50c buteliukas visono aptiekose arba- 

stačiai nuo
F. A D. RtClITl-R & CO. 

74-80 Washington Street. New York N. Y

unijiatair

Jeigu dar ne skaitęs esi knygutes Mokslo Nereikia Jieškotl 
Moteriške ir meile”, tai nusipirk! lilelto, kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglų kalbą, aritmetiką ii’ 

llifetuvių kalbos gramatiką savo namuose liuosame laike. Visi išmoksi 
Nurodymai ir knyįa DYKAI, (dėk stempą- Adresas?

lietuviu Korespondencijiue Mokykla. 1327 N.RobevSLChica^

K. Hensas

kinas ir sako:
— Aš reikalauju, kad kal

bėtoja faktiškai prirodytų 
ar iš tikro tokie vyrai, 1 
kiais juos nupiešė?

Kablėtoja pašokus:
— Žiūrėkite, tie barba

rai, tie musu sveikatos ėdė 
jai, tie dūlės dar nori, 
aš jiems faktiškai prirody- 
čiau jų barbarizmą! Jeigu 
taip, klausykite: aš penki 
metai kankinuos, blaškaus, 
džiustu ir jokiu būdu nega
liu vyrą gauti. Ar tai čia ne 
vyrų kaltė? Jeigu mes, mo- 
terįs turėtume 
teises, tuomet 
priverstume visus 
mus apsivesti. O dabar pa
žiūrėkite į šį susirinkimą, 
kiek čia yra senbernių ir 
daugelio pakaušiai pliki, o 
jie apie apsivedimą nei 
sapne nesapnuoja!

Senbernis.

ant kelių jo šešių metų mer- 
k^Įgaitę ir bučiuojant, paklau-

— Ar jis v'suomet tave 
iarba-", — Kada pape esi namie,

ka(Į; tuomet mane bučiuoja, bet i
kada papūs nū ra, jis mamę 
bučiuoja.

Teisėjas:— Jeigu tu duo-

nevogsi ,tuomet aš 
balsavimo teisinsiu.

įstatimiškai
senber-

Kaltinamas’s: — 
garbės žodį, jeigu 
mane teisėjas išteisinsi, 
daugiau čia niekad nematy
si.

SI
4-

Nesutinka.
Ar tamsta šį

Brooklyno ir apielinkes 
Lietuviams.

Lietuviškas Kontraktorias.
Padarome visokį darbą prie naujų 

namų statymo ir senų pataisymo. Iš- 
plasbavojam, iscementuojam ir t.t. E- 
sant reikalui, kreipkitės 4>as:

P. GRAŽYS
122 Loftesr SU Broeklys, N. T.

CAFE IR POOL ROOM 
linksmai laiką praleist.

Tai yra geriausia vieta

K. HENSAS
69 Gold St.,

BROOKLYN, N. Y
Telephone Main 7529.

Tel. 885 Green point.

SENIAUSIA užeigos
VIETA PAS

A. SHRUPSKI
mus galite gauti ska-Pas

nlausio alaus, puikios degti
nės ir skanaus vyno. Pa
tarnavimas puikiausias, at
eikite, o persitikrinsite.

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

į Akušerka
t?ab«igu.l kur Woman. MediccS 

College, Baltimore, Md,
Pasekmingai atlieka «avo darbą prie 

gimdyme, taipgi auteikia visokiai rodaa te 
pageltą invairloee moterų ligose, 

F. Stropiene,‘,^i“,’ 
SO. BOSTON. MASS.

Mano
Ypatiškas 
Pranešimas
Vilties.

Ai noriu suslpiOlnt! su kiekvienu scr- 's 
Kančių, lietuviškai kalbančiu vyru ir mo
tore pasaulve. Aš noriu, kad jie mane 
žinotų, kaipo teisins.} draugų ir Reredait — 
kad žinotų kas aš esu —kuomi aš ėsu—ka aš 
esu padaręs praeityje ir kad žinotų apie pra
kilnų darbų, kurj aš dabar veikiu. Is mano 
paveikslo jus galite maty ti, kad aš užsiėmiau 
medicinos praktikavimu per daugelį, daugel) 
meti). Mano plaukai dabar yra pabalę delei 
mano ilgų metų mokslo, tirinęjimi) tr patiri- 
ino. Aš atidžiai studijivau ir tirinėjau tas se
nas, chroniškas, giliai įsisėdusias ligas, taip 
sunkiai gydomas ir apie kurias kiti daktarai 
taip mažai Žino. AS noriu, kati kiekvienas 
sergantis ir nusiminęs vyras bei moteris 
savo negales man atneštų. Aš jiems teisin
gai patarsiu. Leiskite man būti jūsų draugu 
Ir geradariu. Parsisiųsdinkite mano Dykai 
Duodamų Knygų ir skaitykite mano pra
nešima vilties.

Dyspepsijair Nevirinimas, Jaknu Negales, Tulžingu
mas, Prietvarius, Raudonosios Gyslos (heinoroithii), 
Reumatizmas, Kataras, Dusulys, Veiksminiai širdies 
Suirimai gali but i pasekmingai gydomi Tamistos 
Daniuose už labai maža užmokesti.

GERIAUSIOS FARMOS.
Pirkite pas mus farm-s did*ia»- 

šioje Lietuvių Farmerių Kolionijoje 
Amerikoj. Ta kolionija y a mūsų ai
dėta 1905 metais, ir jau apgyvendino
me su 360 lietuviais farmeriais. Męo 
esam seniausi ir didžiausi farmU par
davėjai lietuviai Amerikoje. Mę® 
parduodame teisingiausiu būdu, išduo
dant pirkėjams warantuotus popierius, 
Deeds ir čystus Abstraktus be jokit 
extra mokesčių. Męs turime Šimtus 
visokio didumo farmų parduoti: ii- 
dirbtų, su užsėtais javais, su sodais 
ir budinkais. žemė derlingiausiai 
lygi, su juodžemiu ir moliu, ir molis 
su gera smielžeme. Geriausia žemi 
dėl visokių javų, daržovių, sodų, plo
vų ir del ganyklų. Turime daug žo- 
rnės neišdirbtos, geros.kuri parduoda
ma visokio didumo plotais, pigiai, po 
$6.00 akeris ir brangiau, ant lengvu 
išmokėjimų. Kiekvienas gali tokios 
žemės pasiimti, ir dirbdamas miesto 
išmokėti, į ydamas tokiu būdu go
riausią farmą. Pasiskubinkite nusi
pirkti žemės nes ji greit eina bran- 
gyn. A*valiuoki' mus, męs už
tikriname jus, kad surasit farmų pa
gal savo 
dėkingi, 
bininkus 
gražiat
pilna apli .k vaikams mokyklų, baž
nyčių, geležinkelių ir gerų žvyruotą 
kelių, a, nkė pirklybim'o miesto 
Scottville’ės ir paČtavo miesto Lu
dington, Mich. Nusipirkite mūsų ko
lonijose f mas, ir jums tai pa
tiks ant mūsų f rmų, kad apie mlrf- 
:ą nei pamislyti nenorėsite. 2 
site ant fanuos 
gyvenimą; trumpu 
išsimokės visokias 
site į kelis metus
riais. Rašykite tuoj, gausite Lietu
vių Kolionijos mapą ir farmų kata
logą dovanai. Tik įdėkite už 4c.

Tikras adresas:

A. KIEDIS & C0.
REAL ESTATE

Peoples State Bank Building
SCOTTVILLE. MICHIGAN.

norą, ir už ką būsite niurną 
K vie me visus miestų dar- 
ir bi nierius apsigyventi 
ir sv ikame krašt kur yra

norimi' apie musu
pasekmingą metodą, muilinio gydymo tokiu smarkiu 
ir chronišku ligų kaip Syfilis arba Kraujo uznuodi- 
jinias, Odos Ligos, Gonorea, Nerviškas Nusilpnimas, 
Sukreko j imo Striktura, Pūsles bei Inkstą Negales 
ir ligos Lytiškai-šlapimo organu, kurios vyrus taip 
tankiai kankina.

BRANGI 86 PUSLAPIU KNYGA 
SIUNČIAMA DYKAI.

u užtikrintą gsną

skolas, ir jūs IBb-

kyli aiškus fa 
sandeliu žinijos

.Tojo pašo

•ij;is ir patarimus, 
u žinoti ir sekti—• 
<ti. Jeigu norite

kata, stiprybė ir gyvingmnas, jus turite tuojaus parsisiųsdinti 
šitą dykai duodamą knygą ir patilti faktus apie tokias 

skite mums pinigu—siųskite tiktai savo 
iiškiai parašytą ant dykai duodamos knygos

kupono, e
pinigus už nioliam nevertus vaistus, bet skaitykite šitą brangu vadą j svei
katą ir pasinaudokite jos laiku paduotais patarimais. Jus patirsite savo 
kentėjimų priežastis ir kaip jūsų negalės gali būti prašalinamos.

DYKAI DUDDAMDS KNYGOS KUPONAS
Parašyk savo pilną vardą ir adresą, iškirpk ir siųsk munis šiandien. 

Neužmiršk užlipinti stenipą, kad laiškas pas mus ateity greitai.

Dr. J, Russell Price Co., l.iioo-9 so. cunton st., Chicago, in.
Gerbiamieji:—Meldžiu man tuojaus pasiųsti visai dykai, apmokėta 

pačta jūsų brangią medikališką knygą.

Vardas ir pavardė......................................

Gatvi ir No....................................................
Miestas Valstija

DR. I. A. LEVITT
SURGEON DENTISTAS

Skausmą dantų vustabdaa 
antsyk. Ištraukia be jokio

Paklauskite, kas'skausmo, 
pas mana dantis teisi.

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

■ \



APLA. REIKALUOSE.
Ant APLA. centrališkos 

•valdybos palaikė kandidatū
rą šie nariai:

Ant centro pirmininko: 
J. M. Maskeliūnas 7 kp. na
rys; J Gataveckas, 3 kp.;
M. Navickas 2 kp.; J. Savu-; 
kaitis, 5 kp.; J A Rinkas, LI 
kp.; ant centro sekreto
riaus: P. Samolionis 2 kp.; 
J. Mickevičia, 8 kp.; ant iž
dininko: K. Varasis 1 kp.; 
A. Rauktis 7 kp. J. Šimkus 
1 kp.; ant turtų kontr. ko
misijos: A. Tėvelis, 8 kp. 
M. Urlakis 1 kp.; F Pikš- 
rys, 4 kp.; J. Menkevičia, 5 
kp.; V. Medvikis, 4 kp.; J. 
I. Aleksis 1 kp., A. Rudžen- 
skis 9 kp.; J Jankus, 1 kp.;‘

Užklausęs buvau visų 
nominuotų ypatų, bet atsa
kymą gavau tik nuo tų, ku
riuos statau j balsavimo 
blanką, ir taip dar nėra pil
no skaičiaus ant pirminin
ko, sek. ir turtų kon. komi
sijos.

Man nors suteikė APLA., 
nariai gerą skaičių balsų 
nominacijoj, bet man dėl 
tūlų' priežasčių nėra galima 
palaikyti kandidatūros šiais 
metais.

4 kuopos nariams: J. Ja-'kom. $2.15. Už antspaudą A. 
nuliui $7, F. Saukevičiai 
$14.

5 kp. nariui, A. Gvildžiui, 
$14.

7 kp. nariams: V Adomai
čiui $14, K. Žiameckui $14,
F. Čiperiui $28, St. Žiogui 
$28, A Bernotui $28, V Sa
vickui $42, P Kuziui $14, J. 
Ruzenckui $35.

8 kuopos nariui K. Kas
paravičiui $14.

5 kp. nariui A. Kučiaus- 
kui $103.

Viso labo $956.00.

PLA. kp. kurią atpirko 
cen. $3.00. Sykiu $5.15..

Abelna sutrauka išmokė
jimų :

Pašelpos ligoniams išmo-

Posmertinės 
$100.00;

Visokiems reikalams $5.- 
15: Sykiu išmokėta $1,061,15

išmokėta

J. K Mažiukna.
APLA, cent r. sekretorius.

ATYDAI APLA. DR JOS 
NARIŲ.

APLA. nariai turi steng
ies neatbūtinai būti ant 
kuopos susirinkimų Lapkri
čio mėnesį, nes bus tada 
balsavimas centrališkos vai
dybos ant 1917 m. ir balsa
vimas septinto susivažiavi
mo protokolo, kuris turį 
daug svarbių naujų nutari
mų.

- Atydai APLA. centro 
sekretorių.

Pasiunčiu visom kuopoms 
blankas balsavimo centrali- 
škos valdybos ant 1917 m., ir 
septinto susivažiavimo pro
tokolo. Pasekmės balsavimo 
centrališkos valdybos ir 7-to 
.susivažiavimo protokolo, tu
ri būti sugražintos centro 
sekr. nevėliau lapkričio 30 
d. 1916 m. Jeigu kurios kuo
pos sek. nebūtų aplaikęs, lai 
tuojau praneša centr. sek
reto riui.

J. K. MAŽIUKNA, 
APLA. centr. sekretorius

Atskaita įplaukti ir išplaukę

sėjo mėn.
K Jplaukė nuo kuopų: 

APLA. 1 kuopos
2 kp.

4 kp.

8
9

10

kP. 
kp.

$367.40
f, 634.25

130.75
203.40

91.85
366.20
132.25
44.30
14.10

Sykiu įplaukė $1,984.50

kuopos, W. Ra- 
$14.00.
1 kuopos: Juk.

A. Wenslavui

Išplaukų buvo per 3 men.:
Ligoniams pašelpos užmo

kėta:
Nariui 3 

manauskui
Nariams 

Česnai $14,
$42. J Jankui $21; K. Sto
nui $49; W. Urneziui $14, 
J Šidlauskui $7; A. Simučiui 
59, V. Jarkauskui $21, V. 
Venckui 42.

2 kuopos nariams: J. Sa- 
lemonui $14, J Jatuliui $59, 
A. Baniuliui $14, P Barš
kuliui $21, P. Slanioniui $21, 
1". Dusevičiai $14, R. De- 
*, akiui $14, P. žaviskiui 
$7 u, K. Petry lai $14.

3 kuopos nariams Z. Ku
priui $14, T. Šaukliui $14,

v • • A JC.

t.:..,

Pasmertinės išmokėta:
4 kp. nariui J. Kavaliaus-

7 kp. nariui K. Žukauskui 
(jo moterei Marijonai) $50.

Sykiu $100.00

Vispki išmokėjimai:
Padarytos lėšos laike 

dviejų posėdžių APLA.

Abelna sutrauka: 
įplaukų buvo per 3 

nesiūs $1984,50;
Išplauki; $1,061.15.
Liko 923.35.
Buvo nuo seniau APLA. 

ižde $6,806.25.
Viso labo randas APLA. 

turto $7,729.60.

nie-

J . K. MAŽIUKNA 
APLA. centr. sekretorius |

iGiERAS

LINIMENTAS
yra kiekvienai šeimynai reikalingaM vaistas. Nė
ra tos dienos, kad neprisieina viemim iš šeimynos 
narių tokį vaistą vartoti.

SEVERAS GOTHARD OIL
(Severos Gotliardiškas Aliojus) yra ir buvo toks 
šeimyniškas linimentas per pastaruosius 35 
metus ir jo vertė ncapibranginta norint ap
turėti palengvinimą nuo

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

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

iSką: “Severas Gothnrdiškas Aliejus pasirodė labui veiklus, 
ris turėjo diegiančius skausmus kojose, bet pradėjus vartoti 
tbardiškiĮ Aliejų skausmas pradėjo marintis ir kol suvarto- 
įmukus, tie skausmai visiškai išnyko.-’ .
John Mikulastik, R. F. 1). 1, Box 9(>, Iron Mountain. Mich.

Ui DRAUGIJOS, KURIOS L
SAVO ORGANU

ĮlL,_
Gaukitc Sovcros Preparatus nuo savo aptickoriaus. Negalint gauti, už

sisakyk tiesiai nuo mus. Neimk kitokių vaistų bei užvaduotojų!

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.

A. P. L. A. DK-JOS CENTRO VAL
DYBOS IR KU PŲ SEKRETO

RIŲ ADRESAI:
Centro pirinuiinkas J. M. Maskeliūnas 

2U2b Colwell St., Pittsburgh, Pa.
Pirmininko pagelbininkas J. A. Kukas 
3Ulb Slayton bt., N. S. Pittsburgh,Pa. 
Centro bekretonus J.
1111 Market SL, N.S. Pittsburgh, P . 
Centro iždininkus K.
12 & Carson Sts.,S.S.

Tūrių Kontroles 
Urlakis,

313 Sixth St., 
Urnežis, 1429 Keedsdai* SL, 

N. S. Pittsburgh, 
Markūnas,

2120 l'orbes St., Pittsburgh, 
Kuopų sekretorių adresai:

i kuopos — J. L Alexis, 
F. O. Box 344 North Diamond

Pittsburgh, 
kuopos P. Francikevicius, 
222 Sagamore St., Esplein,

.Pittsburgh, 
kuopoi, J. Galginas, P. O. Box

Laupurex, 
kuopos Ig. Rasinskis,

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

P. O. Box 292, Cuddy, Pa. 
kuopos, A. Žvirblis,

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

2123 Wrights St., S. S. Pittsburgh,Pa.
9 kuopos, K. btasinskas,

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

713 McKean Ave., Donora, Pa.

, Mažiukna 
V

Varasu,
L' ttsburgh, Pa.
Komisija:

LIET. SŪNŲ IR ’ TERŲ DRAU
GYSTĖ, ROCKFORD, ILU, 
VIRŠININKŲ ADRESAI: 

Pirmininkas F. Raškevičis,
1012 So. Main M.

Vice-pirmininkas B. Vosylius,
535 Island Ava.

Protokolų r-štininkas O. Užbalidti, 
622 H ui in Si.

Finansų raštininkas P. G. Aleksynai,

W.

W.

2

8

4

5

7

8

Charleroi, Pa.

Pa.

Iždininkas S. Buzinskis, 
719 Lincola Avw 

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

Organo prižiūrėtojas:
A. Kelly, 1032 Loomis SL 

Susirinkimai atsibūna pirmą n*dU-
dienį kiekvieno menesio, 1010 S*.

2 vai. po pietų.
Sta.
Pa. Main St

Pu.
113,

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

Pirmininkas D. Petrauskas,

TURĖK MUZIKĄ SAVO NAMUOSE
Pilni namai linksmybes iš vieno gramafono. NUSIPIRKIT SAU VIENĄ. 
Duodame ant išmokesčio. Turi dolerį ir gali būti savininku gramafono.

/T W H V V «

į SKAITYKITE LABAI 
Į ATYDŽIAI!
| Taipgi užlaikau įvairių į- 
» vairiausiu auksoriškų daik- 
j tų ir muzikališkų instrir 
J mentų. Taipgi įtaisau įvai- 
r rius muzikališkus instru- 
1 mentus ir įvairius auksoriš- 
1 kus daiktus. Tavo ra išsiun- 
| čiam greitai ir saugiai. To- 
I dėl, jeigu reikalauji kokį- 
» nors muzikališką instrumen- 
I tą, kreipkitės pas mane.

Columbia Grafonola, kurį ma- 
čionai ant paveiksluko re-tai

kordai sudedami pagal numerius, 
taip kad paspaudus guziką. au
tomatiškai ištstumia rekordą. 
Padarytas iš raudonmedžio (ma
hogany), brangaus išdarbio, aug
ščio 42 coliai, 19X21. Galima 
sudėt 45 rekordai.

Kaina $85.00

. 25. Columbia Grafonola. Pada- 
rtyas iš rauodnmedžio, puikiai 
išdabintas. Didumo 15JX15Ą.

Kaina ................... $25.00

Improved Royal. Veik tok 
No. 25 II., bet biskį didės 
pagerinta mašinerija. tri- 

sprenžinomis, aržnolini

kaip 
nis, 
mis 
143 colių pločio ir 7i augščio.

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

Tokio pat išdarbio kaip 
didžio ir pločio, 

sunumeravimo rekordų

No.75
85 
be 
automatiško išmetimo.

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

num. 
tiktai 

ir

Lietuviški reKoruai įvairių šokių ir 
dainų. (Kaip matote ant paveikslėlio 
— klumpakojis).
E 2397)

E 2360.

Klumpakojis
) Kokielka Polka ir klumpa

kojis.
. Varpelis. Valcas Dr. Kudirka.
Mano mielas. Polka.

Armoniko duetas.
E 2581. Gražioji. Po'ka. 

Pavasario rytas. Vairas.
E 2582. Kalnų augštumas. Vairas. 

Kariškas maršas.
!■' 2706. Žemaičių I’olka.

Gudri. Mazurka.

Ir daugybė kitokių lietuviškų, ru
siškų, lenkiškų rekordų.

No. 50. Columbia Grafonola. 
rinktinio raudonmedžio ir 
žuolo puikiai šlipuotas. 
214X18.’, ir 13 col. augščio.

$50.00Kaina
Įsitėmykit! Galima įgyt labai gerų p r _ i.) a - X m « r-

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

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

No. 2 H. Columbia Gu..xvnola. Ar- 
žuolinis labai gerai padarytas, e- 
namaliuotas žaliais ar raudonais 
ruožais, metalinė truba.

Kaina ................... $25.00

J. GIRDĖS 103 Grand Street, Brookly
TEL. 4659 GREENPOINT

LAISVĖS SŪNŲ DRAUGYSTĖ, 
MAHANOY CITY, PA.

Valdybos adresai:
Pirmininkas W. Žemaitis

312 E. Centr*
Pirmininko pagelbininkas P. įsėda

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

SL

St.

Vice -pirmininkai T. Rimkui,
1330 Rusiall KAL 

Nutarimų raštininkas K. Petrikonia,
1527 E. 83rd Si.

Finansų raštininkas A. Banialta,
1830 E. 17th Ii. 

Iždininkas T. Ncura,
2202 Hamilton Ava, 

Kasos globėjas V. Ivanauskiūtė,
1452 E. 33rd M.

Dainų repeticijos atsibūna kiekvie
ną seredą nuo 7:30 vai. vakar* ant 
Star svetainės, 2041 Hamilton Ava,

Mėnesiniai susirinkimai atsibūaa 
kas trečią pėtnyčią kiekvieno mėnaaln 
nuo 7:30 vai. vakane ant Star iv*- 
tainės, 2041 Hamilton Av*.

Knygynas, saldumynų krautwvi, 
2047 Hamilton Ave.

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

Knygius K. Luobikta, 2364 E. IL

st.
36

1025 E. Pine
Finansų raštiniu. P. Petčiulis, 

1227 E. Pine
Iždo trustisai: A. Račkauskas, 

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

Maršalka W. Svintickan,
515 W. Pine

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

St. 
pa-

DIDŽIOJO NEW YORKO LIETUVI
ŠKU DRAUGYSČIŲ SĄJUNGOS 

Viešų Reikalų Komitetas: 
Pirmininkas F.

183 Roebling
Sekretorius T. 

183 Roebling
K. Vilkas, 208

Kalpokas, 
St. Brooklyn, 
M. Lisayus, 
St. Brooklyn, 
Leonard St.

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

New York, 
K. itriaueiunas, 538 Lorimer 

Brooklyn, 
A. Langaitis, 231 Berry str.

Brooklyn,
S. Pavalkis, 37 Stagg St., 

Brooklyn,
K. Ničinskas, 143 Metropalitan ave, 

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

Brooklyn, N. Y.
J. Samulevičius Sąjungos rekomen

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

St.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, ILL.

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

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

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

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

St. Bučta, 1408 So. Park Av*.
Waukegan, 

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

Pagelbininkas J. Werdauskii.
Susirinkimai atsibūna kas ti^SIa 

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

m.

m.

m.

m.

I1L

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DR-STĖS VIRŠININKŲ ADRESAI. 

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

108 Inslce Place, 
Nutarimų raštininkas: S. Morkta, 

79 Bond Street,
Turtų rašt. P. Kardokas, 

220 Court St.
Iždininkas: J. Yužapaitia, 

234 Clark PI.
Iždo globėjai: E. Makutienienė. 

149 Clark PI.
” D. Grigutis,

122 Pine st.
Maršalka B. Budrius

240 Second St.
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 atsakymą.

LIETUVIŲ BROLIŲ DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI. 

RACINE, W1S.
Pirmininkas J Vasilaitis, 

1021 La Sall St., 
Vice pirmininkas P. Sadula, 

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

1915 Ja” Eye See Ave.
Turtų sekretorius J. žemaitis,

Iždininkas N. Vaitiekūnas,
931. Walnut St.,

LBD. laiko savo susirinkimus kas 
trečią nedėldienį kiekvieno mėnesio, 
Winter HaH, 412 6th SL, Rad- 
ns, Wia.

J* >• ■iL • j • ■ V&aiGjiS 1 'Mm

DRAUGIJA SŪNŲ IR DUKTIRŲ, 
MELROSE PARK, ILL.

Pirmininkas K. Jankauskas,
P. O. Box 749, M ei rosi Park, Ilk. 

Pagelbininkas D. Rimša,
P. O. Box 849, Melroi* Park, Ilk. 

Protokolų raštin. Alek. Morkui, 
907—22nd Ava., Maitas* Para Ok.

Fin. ruitln. W. 81 rum ill*,
1814 So. 50th A v*., 

lidininkai F. Lapinekl,
P. O. Box 1109,

Cicere, Ilky

M*lre**A*
P. O. Box 1109, Melrose Park, I1L 
Iždo globėjai: W. Janėnas Box 671 i» 
J. Snarskis, P. O. Box 761, M*lr**» 
Park, Ill.

Maršalka: A. Plėštis, P. O. B*» 
676, Melrose Park, 111.

Susirinkimai atsibūna kas tr*iių 
savaitę kiekvieno mėnesio Frank i*i 
James svetainėj, 23-čia Avė. ir Lak* 
gatvė, apie 1 vai. po pietų.

LIETUVIŲ PAšELPINftS DR-STtS 
“LAISVĖS”, EASTON, PA. 
VIRŠININKŲ ADRESAI: 

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

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

Protokolų raštininkas ir organo pri
žiūrėtojas Alex Vituris, ‘

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

606 Northampton St., Easton, Pa, 
Kaperius J. Jankauskas,

1820 Fairow Ave., Eua’^n Pa, 
Kasos g’obėjai:

A. Biga, 1021 Elm St., Easton, Pa.
A. Meškauskas, 1222 Pins 8t., 

Eastm, P*.
Maršalka J. Gamta,

634 Ferry St., Eatson, P*» 
’Susirinkimai atsibūna kas ’ ’ **| 

petnyčią kiekvieno mėnesio anglų *•• 
cialistų ruime po No. 489 Northam>> 
ton St., Easton, Pa.

nu
nu
ra

LAISVĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTE 
COLLINSVILLE. ILL.. VALDYBAI 

Pirmininkas J. Čebenauskai
420 So. Chestnut St.

Collinsvill*, HL 
Pirm, pagelbininkaa P. Papeik*, 
424 So. Chestnut St., Collinsvill*, IH 
Nutarimų raštininkas A. Dzidolikaa, 

858 E. Wickliff Ave.,
Collinsvill*, 

Hn. Raštininkas F. Skamarakai,
416 Wickliff Ave., Collinsvill*, 

Iždininkas J. Willimat.
837 Central Ave., Collinsvill*,

Susirinkimai būna kiekvieno m***- 
šio 1-mą ir 3-čią nedėldienį, 1-mą va
landą po pietų, Sallel salėj, kanapa* 
E. Main ir N. Morrison A v*. C*1H**> 
vilta, Illinois.

LIET. SVIESOS DRAUGYSTE 
ANSONIA, CONN., VIRAI- 

NINKU ADRESAI.
Pirmininkai A. Mureika,

113 Liberty SL, Ansonia, CeMk 
Vic*-pirmininkas J. Mockaitii,

P. O. Box 128, Ansonia, Cmb. 
Nutarimų raštin. 8. Tiškevičiui,

P. O. Box 176, Ansonia, C*aa« 
Finansų raštininkas P. Ragiltii,

161 N. Main 8t.. Ansaala, C<MUl« 
Iždininkas J. Valaitis,

11 Oak SL, Amonia, Casuų 
Knygius O. Radzevičiūtė.

264 N. State St., Ansonia, C*a»i 
Knygiaus pagelbininkas A. Yakityi*

103 Liberty St., Ansonia, C*««» 
Knygiaua raštininkas P. Labanauikal 

491 Main SL, Anhonia, C**a*

AMALGAMATED CLOTHING 
WORKERS of A. PHASER! Ų 
58 SKYRIAUS KOMITETASl 

Pirmininku* A. Mačaitis,
109 Grand St., Brooklyn, N.

Protokolų raštin. J A. Bekampis, 
183 Rooblnt SL, Brooklyn, N. W» 

Finansų raktininkas VI. Jlečiui, 
67 Btagg SL, Brooklyn, N. M 

litbslakas Kasimiems Šimkus,
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adresus ir už 2 centus 
tuoj apturesit gražią do-

1

IŠSIRANDAVOJA kambaris dėl vie
no arba dviejų žmonių. Kam rei
kalingas, atsišaukit. 78 Devoe st. 
(ant viršutiniu lubų), Brooklyn, N. 

Y. 84—87.

s

IsSIRANDAVOJ A didelis kambarys 
(bedruimis) dėl 2 ypatų ir kitas 
ruimas dėl vienos ypatos, ant pirmi} 
lubų. F. Sakalauskas, 530 Grand st. 
Brooklyn, N. Y.

Chas S. Urban, 
Leonard St., N. W.

Grand Rapids, Mich.

Aimtan kontanrerių iš visi; 
kraštų Ir tautų, išmokėdami 
$1.09 ar $2.09 jį savaitę, pxwK 
Heka tikrai® savininkais 
riassių daiktu.

F. KLASTAUSKAS,

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

rėsite.

Name 101-103

TIK DEL JAUNIMO.
Vaikinai ir merginos, kurie patė- 

mysit šj apgarsinimą, greitai prisiųs- 
kit save 
štampą,
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Įgykite
“DARBO ŽMONIŲ 
ISTORIJĄ”.

“Laisvės”

PERIOD SUITE !i\

f-lllu'

VIETINES ŽINIOS,1:;"'“1'"st
Del lietuvių dienos.

Reikalinga, kad pirmą 
dieną lapkričio, kada visoje 
Amerikoje bs renkama au
kos nukentėjusioms nuo 
karės lietuviams— Didžiam- 
jam New Yorke butų pasta
tyta kuodaugiausia rinkikų. 
Lrgišiol nedaugiausia rinki
kų užsiregistravo,o jų reikia 
kuodaugiausia. Ir reikia už
sirašyti iš anksto, kad butų 
galima viską suplenuoti. 
Rinkikai bus paskirstyti į

a—Naktinius 
čios vai- ryte).

b—Dieninius 
vai.)

Pradžia lygiai 7.30 vaka
re. Malonėkite visi pribūti ir 
atsinešti knygeles, nes šis 
susirinkimas yra vienas iš 
svarbiausių kada nors buvu
siųjų. Tarp kitų reikalų bus 
svarstoma ir prisirengimas 
prie generališko streiko se
kančiam sezone-

Komitetas.

14 d. spalių, McCaddin 
svetainėj, buvo vakaras Lie
tuvių Moterų Progresyviu

LAISVE

lošta keturių aktų t drama 
“Du Broliu”- Žmonių susi
rinko virš 800. Aktoriai sa
ve užduotis atliko labai ge
rai. Publika pilnai užganė
dinta. Kuopa turės gražaus

minėtu 
skyrius

d—Popietinius 
vai. vakare).

e—Vakarinius 
vai nakčia).

Apart augščiau 
rinkėjų bus taipgi
skrajojančių rinkėjų, kurie 
rinks aukas namuose, krau
tuvėse ir tt.

Taigi, registruokitės kuo- 
greičiausia. Pašvęskit bent 
valandėlę savo laiko aukoms 
parinkti. Pakalbinki t savo 
pažįstamuosius, kad ir jie 
liktų rinkikais. New Yorkas 
ir Brooklynas — didžiausias 
Amerikos miestas ir čia rei
kia daugiausia rinkikų- Vi
sas New Yorkas ir Brookly
nas yra paskirstytas i 10 
apskričių (jų surašąs a* 
2 puslapio šiame ^‘Laisvės” 
N-ry).

Užsirašyti rinkikais galit 
t šiose vietose: Ambraziejaus

Str., B’klyn, K. Liutkaus 
krautuvėje, 131 Grand st., 

’“Laisvės”, “Vien- Liet.
‘‘Tėvynės” ofisuose.

Skubinkitės užsirašyt, nes 
ims laiko galutinai sutvar
kyti ši rinkikų minia.

Neprigulmingas kliubas 
smarkiai auga.

Neprigulmingas lietuvių 
kliubas Central Brooklyne 
auga labai smarkiai. Turi 
jau šimtą narių. Kliubo 
valdyba, susidedanti iš Vid- 
rinskio, Purickio, Klimaičio 
ir Glebausko, darbuojasi la
bai gražiai.

Kliubas persikėlė dabar į 
naują vietą po Nr. 33 Hud
son avė. kur yra gražus 
kambarėlis ir pasiskaityti 
laikraščių.

LSS 83 kuopa rengia 4 d. 
lapkričio puikų koncertą.

Kriaučių unija ir lietuvių 
diena.

Mes girdėjome iš kriau
čių unijos delegato, drg. J- 
Bekampio, kad kriaučiai la
bai susirūpinę lietuvių die
na. Manoma, kad visi unijos 
nariai nedirbs 1 d. lapkričio 
ir eis aukų rinkti.

Žinoma, dabar tas viskas 
galės įvykti, kuomet sriovės 
susitarė bendrai darbuotis 
lietuvių dienoje-

Cukerninkų unija, kaip 
pasirodo, dar gyvuoja, ir 
mano surengti prakalbas.

Šią pėtnyčią 7:30 vai. va
kare tautiškame name Įvyks 
prakalbos dėl įsteigimo liau
dies mokyklos. Kalbės L. 
Pruseika-

Kam tik rūpi Įsteigimas 
liaudies mokyklos Brookly- 
ne, būtinai ateikite ant pra
kalbų. Daugelis draugi jų iau 
pasižadėjo remti būsiančią 
mokyklą pinigiškai.

Extra kriaučių mitingas.
2# d. spalių, pėtnyčioj, į- 

vyks mitingas kriaučių-pre- 
serių ir merginų unijos sky-

Pora mėnesių atgal “Har
monijos” choras nutarė mo
kintis veikalą “Vagįs”, pasi
skirstė roles ir pradėjo mo
kintis. Dabar
83 kriaučių atstovas 
kampis praneša, kad kriau- 
č-ai preseriai ir nutarę mo
kintis veikalą “Vagis”.

Laisvės” Nr.
Be

sudalinome ir pradėjom mo
kintis, labai gerai butų, kad 
kriaučiai preseriai pasirin-

rnes ir kriaučiai statysime 
scenoj tą patį veikalą, nieko 
gero neišeis.

“Harmonijos” choro 
KOMITETAS.

Subatoj, 21 d. spalių, Tau
tiškame
Grand St, Brooklyn, N Y., 
bus 18-tas metinis balius D.

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

J. Andrulis, 
Calle Dominguež 943 
Pinero Avellaneda, 

BUENOS AIRES, REP.
ARGENTINA.

,IS GIMINES JAU SUJIEŠKOTI. 
Atsišaukite ir atsiųskit štampų už 
centus, arba ateikit j Banką patįs. 
Antonina Raineidieml, 
Jonas Buiv'-das, 
Adomas Romeika, 
Antanas Možeika, 
Juozas Streleckas, 
Marianna Bielavicziutė, 
Anton Valūnas,

Kreipkitės šiuo adresu: 
JOHN KOVACS BANKER 
Grand Street, Brooklyn, N. Y.

TREiJOS DEVYNERiGS 
arba

T RĖJA M K ,4i
Šujidtda ii rj įvairių gydančių tolių luTa*.

Sutainyta au degtine arba virintu vandeniu 
yra geriausiu vaistu arba karčiu 

vynu dePskilvio.
Gydo visokias skilvio ligas, nemallma, 
gumbą, dispepsija, išpūtimą, riemenk 
dieglius šonuose, krutinėję ir nugaroje, 
patrūkimą, sunkumą ant krūtinė* ir 
visokias kitas skilvio ligas. Geriausiai 

pataiso apetitą.
VARTOJIMAS: Viena pakeli iittj gydaniitj 

augmenų užmerkti | vieną kvorta Čyato spiruto 
ir tiek pat vandena, arba ižvirti ėyatame van
denyje ir po 24 valandų gerti po pute uiklebo 
arba mažiau.

Tęl. Orchard 3716.

MIK. KARUKŠTIS 
__ C A F R —

Kiekvieną pakelevingą pri
imame kuogražiausiai ir vi
sados. Tikra lietuviška užei
ga-
542 E.'74th St.,

NKW YORK 
Cor. Avė. B.

JOHN KULBOK
CAFE

Didelis hotelis, gera vieta pa 
kcleivingiems, kambar’ i įtai
syti pagal nuają madą, ir via' 
busit užganėdinti.

Turite kokį nors išradimą ar gal a- 
bejojate apie jį, prisiųskite mums dėl 
uzpatentavimo. Dovanai duodame ro- 

' dą ir nurodymus apie užpatentavimą. 
1 Dovanai gaus kiekvienas lictuviš- 
I ką knygutę ką išrasti, kaip užpaten
tuoti ir kokie išradimai pageidauja- 

į ma. Pinigus už užpatentavimą iš 
'kaino neimamo, tik prisiųskite mažą 
j dalį rankpinigių, o likusius užmokė
site, kaip gausite popieras, abclnai 
sakant kaip busite užganėdinti.

Dovanai padedame parduoti užpa- 
I tentuotus išradimus. Užtikriname ge- 
I rūmą $10.000.
I

American European Patent Offices 
309 BROADWAY, NEW YORK CITY

VINCAS J. DAUNORA,
229 Bedford At«., Brooklyn, N. Y.

Kampan North 4-von fatrėn.

Macys & Marcin Furniture Co

Jonas MATHUS’
GERIAUSIAS DIDŽIAUSUS 

IR SVARIAUSIAS SALIO. į 
NaS VlivA.U SU.

BOSTONE.
mai ir užkandžiai. Patarnari- Į 
ni*H prielankus. Atsilankykit®, 
o persitikrinsite.

JONAS MATHUS
(Lietuvis Savininkas)

142—344 W. Broadway 
So. Boston, Maus.

(Dešimts žingsnių nuo Lietuvių 
Labdarystės Draugijos namo).

SavininkaiJOHN KI lhuh.
291 Wythe Ave., Cor. So. 1 

BROOKLYN, N. Y.
TeL 279 Greenpoint.

Juozas Garšva
GRABOR1US (Undertaker)

Mt
V. VAIVADAS
SPORTING CAFE 

Puikiausia ir švariausia

L K. Gedimino draugystės. F0[Qgrafijų GALERIJA 
rradzia 1 vai. vakare. Įzan- 5 J \________

ga: vyrams 25c., moterims 
IT c.

Kviečiame visus vietos ir 
apielinkiu lietuviais atsilan
kyti.

Komitetas.
20 d. spalių bus ekstra su

sirinkimas Liet. Gimnasti
kos kliubo. Pradžia 8 vai. 
vakare. Bus svarstoma apie, 
pirkimą namo. Neatsilankę 
nariai bus nubausti 50 c.

Sekrt. J. Norbutaitis

Nedėlioj 22 d. spalių, bus 
pusmėnesinis susirinkimas 
LSS. 19 kuopos. Tautiškam 
Name. Pradžia 2 vai. po pie
tų,

Prot. sekrt. J. Černiauskas

Padarau paveiks
lus pagal naujausią 
madą; iš išdilusių 
paveikslų atnauji
nu.

Kiekvienam savo 
kostumierui duodu 
išmaliavotą jojo pa- 

dovanų. 
važiuoju į 
potografuo-

trifisą, kad Ii
Sitofli (Ntalgaa

ažgaai-
dintl na Šim
tai, bet tiki-

žmoalf
vlcioki-j kiasų.

7 1\s./ j >

Kodil Hra- 
(fklyniečlai za- 

taržt, k*® 
item* palikit 
i- reik®liug*.

JftHil tarp® 
vieaintJU

Iž įpia-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS, 
tibalxam uoju ir laidoju nnmimsiiB® 

ant visokių kapinių.
Parsamdau Automobilius ir Kari®- 

f i tas Veselijoms, Krikštynoms Ir šisdjt 
” pasivažinėjimams.^

Ofisai:
144 N. 5th St.. 264 FRONT ST. 
Brooklyn, N. Y. C. Brooklyn, N. Y. 
Tei. 2320 Greenpoint

Telephone 7867 Mai®

7

N

Užcikit ir persitikrinkite
442 Grand St,

BROOKLYN, N. Y.
Telephone Stagg 3534.

198-200 Grand St.,
Tarp® Drlggn Ir Bedford Ave»a®«. Hraoklya, N. Y.

Telc^hone £371 Greenpalotl

Visi, kurie nešioja

MANHATTAN Skrybėlės,

C®

CV 3

O 
(n

M
O

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

K. LIUTKŲ.
Apie gerumą tavoro ir tei

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

K. LIUTKUS
131 GRAND ST, 

Brooklyn, N. Y. 
(arti Berry St)

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 (nlenu) 
ir net automatiškai pradėjimo (self 
startos). Visiems dykai dirbtuvė. 
Gvarantuojame diplomą. Duodamo pa
liudijimą. Atvažiavusiems turime vie
tą apsistojimui. Ateikite ir persitik
rinkite. Vedėjas visiem gerai žinomas 
L. TYKNEVIČIUS.

THE COSMOPOLITAN 
ACTO SCHOOL

231 W*. 50 St., New York, City

Pajieškau brolių Jono ir Juozo 
Suopių, Suvalkų gub., Naumiesčio pa
vieto, Suopių kaimo, gyvena Glasgow, 
Scotland. Taipgi Prano Plaušinaičio, 
jis taipgi gyvena Glasgow.

A. Suopis,
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 
83—8G.

$1 ant RANKOS
$1 ant Savaites

SUTAUPINSI

iki 50°
J iii pirksi pas

Maliauską ir Vidžiūną

Norinti platesnių informacijų ar
ba AGENTO, kreipkitės žemiau 
paduotu adresu 
arba telephonu.

Telephone
4263 South
6075 South

Agentas
Vaicekauskas

ŠFUBMTljRE CQ
fe AfeoSTujAYM
o'.'Coo. JIUįjTi * r. '><!'■ /.čVjNI

■-■■■■■ r BROOKLYN,

DOVANAI 6 DAINOS, DOVANAI!
Specijališkas nasiulijimas. Grafa- 

fonas lygiai toks pat, kaip už $35.00 
su 6 dainomis ir 1000 adatxi už $19.95.

Tas grafafonas gvarantuotas ant 
15 metų. Pasinaudok, mokėk $5.00, o 
likusiuos užmokėsi prie atsiėmimo.

Reikalauk katalogo, mes prisiusime dykai.
THE GRAND PHONOGRAPH CO., 

390 Grand Str. Brooklyn, N. Y. Telephone 4910 Stagg
................... ...... I II ■■■■!—

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

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

MANHATTAN HATS KRAUTU VIŲ
230 GRAND ST.,

arti Driggs avenue,
BROOKLYN, N. Y.

Pirmas Lietuviškas

RESTAURANTAS

LIETUVIŠKA
MUZIKOS

Konservatorija

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

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

Direktorius
M. PETRAUSKAS.

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

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

©The C & K© 

musų skrybėlės yra pa- 
daug didesnis pasirin-

Pagamina geriausius lieturižku' 
valgius. Pietus galima jauti po 15c 
20c ir 25c.

Alijošius Grinkevičius
2 HOPE ST.. Cor. Roebling St 

BROOKLYN. N. Y. knygyną.

V

Nusipirk gerus ir tvirtus čeverykus
NORI VALGYT GERĄ DUONĄ? ^CĖU

GARSAS GERIAUSIA KEPTUVE
Tėmyk, nes krautuvę 

erkrausčiaus nuo 109 
Grand Street t o numeriu 
157 Grand St?eet.

J. MARTI! \ITIf
157 GRAND ST., 

BROOKLYN, N. Y

Kepa geriausią duoną iš 
Cyst u ruginių miltų. 
Teipat mes kepame ge
riausius keiksus veseli- 
joms ir kitokiems poki- 
liams *******

Turėdami kokį nors užsa
kymą ir norėdami valgyti 
gerų, skanią, puikiai pa
darytų duoną, tai visados 
kreipkitės j mus. Duom 
siunčiame ir kitą miestą.

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




