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Amerikai Gręsia Badas
• Yuma, Ariz., 20 d. spalių. Į000. Tos sumos pakaks, kad 
— Socialist Party kandida-'globoti Francijos vaikučius, 
tas į prezidentus L Benson, likusius našlaičiais.
kalbėdamas Arizonos valsti | Pirmą dieną jie surinko 
joj pasakė kad Amerikai $125.000. 
gręsia badas, jeigu valdžia 
rieuždraus gabenti maistą į 
užsienį.

Jis nurodo, kad nuo civi
lis karės dar nebuvo miltai 
taip pabrangę, kai]) kad 
dabar. Šiais metais Ameri-: 
koje javų derlius ne koks, — 
užaugo 611 milionų bušelių, 
o Amerikos gyventojai į' 
metus suvartoja 630 milio- Į 
nų bušelių. Reiškia, šių me* i 
tų derliaus dar neužtenka 
šios šalies gyventojams, tuo • 
tarpu kontraktoriai pasiža
dėjo išgabenti į Europą 430 
milionų bušelių. Jeigu is-1 
tikrųjų bus leista išgabenti 
į Europą 430 milionų buše-' 
lių javų, tuomet kas lieka! 
vietos gyventojams? Ame*!

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

Gclžkelių kompanijos 
pasiuto.

New York, New Haven 
and Hartford gelžkelio kom
panija prašo valdžios leidi
mo pakelti prekę už paSa- 
žierių gabenimą. Ji nori 
gauti po 2;j cento už mylią 
nuo žmogaus.

Juk tai nesvietiška. Žmo
nės turės pėksti vaikščioti.

E DEBS GAL IR LAIMĖS.
Socialistų rūpestis praves

ti Eugen Debsą iš Indiana

AMERIKOS EKSPORTAS 
UŽ RUGSĖJO MENESĮ.

Rugsėjo mėnesį iš Ameri
kos išgabenta tavorų už 
$510.000.000. Tai rekordinė 
skaitlinė, pirma tos rūšies 
.A m e r i kos isto r i j o j.

Iš svetimų šalių Ameri
kon importuota tavoru už ■ į kongresą, veikiausia pasi- 
$164.128.000. seks. Dobs gaus daug balsų

Išviso per paskutinius 12'nuo tų žmonių, kurie seniau 
mėnesių Amerika išgabena'ėjo su republikonais ir de*
tavom veik už 9 bilionus. v

; REPUBLIKONŲ PARTI- 
1S?JA SKIRIA 1 MIL1ONĄ 

DOLERIŲ AGITACIJOS 
REIKALAMS.

Republikonų partija šio- 
rikos gyventojai turės badu'uiLs dienomis išleis 1 milio - 
mirti. Ilia dolerių agitacijos reika-

mokratais.
Tai]) tvirtina . draugas 

Wilson, kuris veda Dėbso 
išrinkimo reikalus.

AMERIKA RŪPINSIS 
FRANCUOS NAŠ

LAIČIAIS.

Iną dolerių agitacijos reika- 
llams už 
j Hughes 
į New Jersey ir Connecticut

INDIJONŲ SKAITLIUS 
EINA DIDYN.

Iki šiol buvtl manyta, kad 
ndijonai nyksta ir nepoil-

tik

New Yorke įsikūrė dratr kitų valstijų?

kandidatą
New Yorko^ £am jie visiškai išnyks. Da*

gija, kuri rūpinsis Franci-! Kapitalistai nesigaili iš- 

į-i rinkus prezidentu savo tar 
sideda daugiausia iš turčių, ną, nes paskui galės trigu- 
Jie mano surinkti $130.000.- bai atsiimt.

jos našlaičiais, kurių tėvai leisti milionų, kad tik 
žuvo karėje. Ta draugija su- j

Šliupiutes važiuos į Lietuvą
DEL LIETUVIŲ DIENOS.

Mums praneša iš Minner- 
sville, .Mahanoy City, Anso 
nia ir Newark, N. J., jog 
ten įvykusi vienybė lietuvių 
dienos reikaluose.

Bostono lietuviai kriau
nai nedirbs lietuvių dienoje 
ir eis aukų rinkti. Apie tai 
mes girdėjome iš patikėtinų 
šaltinių

M Yčas su kun. Žilinsku 
organizuoja daktarų buri, 
kuris vyks Lietuvon.

“The Scranton Times” 
praneša, kad Drė Jankau
skienė iš Brooklyno vyksta 
Lietuvon ir bus ligonbučio 
prižiūrėtoja. Jinai bus glo
boje Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus.

Hypatit Šliupiutė, kuri 
jau bebaigianti Cornell uni
versitetą, būsianti gimnazi
jos mokytoja

M. Yčas pasakė laikraš
tininkų suvažiavime, kad 
jisai jau turįs vardus ar še- mo yra uždrausta. Gabenti 
šių daktarų, kurie žada vyki 
Lietuvon.

Apie vykimą Lietuvon 
galvoja ir Chicagos D ras A. 
Karalius, kuris šiomis die
nomis buvo “Laisvės” reda
kcijoj.

DEGTINĖS PARDAVINĖ
JIMAS LIETUVOJE.

Degtinę gaminti be leidi-

iš Vokiečių leista yra tiktai 
vyriausios vadovybės ūkio 
komisijai. Ūkio komisijai 
priguli teisė pardavinėt deg
tinę. Pardavinėjimas smuk
lėse tuom tarpu Uždraus*

POPAS ILIODORAS GAVO $4 000
UŽ NEAPSKELBTĄ STRAIPSNI

__________ w
Didysis “Metropolitan^” i “Metropolitan^” nieko nė- 

magazinas žadėjo patalpinti r” lanvL-n Knmt
lapkričio numery straipsnį;
minyko Iliodoro apie Rusi
jos caro dvaro slaptybes ir 
apie garsųjį Rasputinį, ku
ris, rodosi, jau nebegyvas. 
Patsai Iliodoras savo laiku 
buvo garsus juodašimtis ir 
artimas caro dvariškiams. 
Dabar jisai atsimetė nuo jų 
ir atvyko Amerikon.

To pažadėto 
visi nekantriai laukė, 
visiems rūpi dideli sekretai, sniai nepasirodo 
Bet štai, lapkričio n-ry šeiuose.

bar Su v. Valstijų komisio- 
nierius indijonų reikaluose 
pranešė, kad jų skaitlius ei 
na didyn. Dabar indijonų e- 
są kur kas daugiau, 
pirmiau buvę.

Reiškia, indijonų 
negręsia Išnykimo pavojus.

PIETŲ AMERIKA LAU
KIA LENKŲ.

Buenos Aires. Naujoji 
Argentinos administracija 
laukia pribūnant to miliono 
lenkų farmerių, kurių per
kėlimu į pietų Ameriką taip 
susirūpinusi rusų valdžia.

Norėjo nužudyt Wilsoną

Laike buvimo prezidento 
Wilsono Pittsburge, ant jo 
norėjo užpulti jaunas maši
nistas Richardas Cullen.

Dabar tą vaikiną nugabe
no į pamišėlių namus. Jisai 
sako, kad jam nepatinkąs 
Wilsonas, nes negari vedąs 
užsienio politikos reikalus.

VI METAS.

ANARCHIJA GRAIKIJOJE
FALKENHAYEN SUŽEISTAS

Rymas. — Gerįrolas Fal* 
kenhaynas, komąndieras vo
kiečių ir austrų kariume
nės Transilvanijoj, paskuti
niuose mūšiuose tapęs su 
žeistas į koją.

ANARCHIJA GRAIKIJOS 
ŠALY.

Graikijoj viešpatauja tik
riausia anarchija. Sunku ir 
įsivaizdinti, kas ten dedasi. 
Vokiečių šalininkai, kurių y- 
yra gana daug ir kartume- 
nes tarpe, protęį^MV^ prieš 
franeuzų ir anglu "f.mpado- 

&se ne* 
Vo- 

iančios 
’a ant 
šūdais 

niekina juos ir rengiasi vyti 
laukan.

Daugelis graikų laikraš
čių pritaria karaliui Kons
tantinui ir vokiečiams. Di
džiuma rezervistų eina 
išvien su vokiečiais. Ir, ro
dosi, didžiuma Graikijos 
kariumenės taip pat eina su 
vokiečiais.

Prancūzai ir anglui, kaip 
jau rašoma, užėmė visus 
Graikijos laivus, užėmė gel- 
žkelius, pačtą ir įstatė savo 
cenzorius, kurie peržiūrinė
ja laikraščių straipsnius. 
Taigi, vadinasi, ir šešėlis 
Graikijos neutraliteto išny-

generolo Mackensen, sumu
šė rumunus.

Reiškia, vienur laimėjo, 
bet kitur pralaimėjo.

neą jam neužtenka tų 80,-j be laikraščių. Laikraščių 
000 dolerių. Anglijos valdžia'.F'dėjai inteikė valdžiai pra- 
ats.isakė daugiau mokėti ir 
paprašė, kad jis išduotų iš 
laidų apyskaitas. Juodkalni
jos karalius tuomi 
įsižeidė ir apskundė

KARĖS PABAIGOS 
NESIMATO.

Amerikos ambasadorius 
William G. Sharp, neseniai 
atvykęs iš Paryžiaus, vėl 
grįžta atgal. 20 d. spalių, 
prieš apleisiant šią šalį, jis 
kalbėjo Bostone City Club 
ir pasakė, kad Europos ka-

labai

RUSIJOJ.
Skaitytojai žino, kad mes, 

lietuviai, savo draugijų susi
rinkimuose kalbėdavo iki 
šiol lietuviškai. Tai buvo lei
džiama 1906 m. kovo 4 d., 
įstatymu. Paskutiniu metu 
vidaus reikalų ministerijoje, 
dar tebesant ‘Štiurmeriui, 
buvo į tai domės atkreipta. 
Ministerijos numanymu, da
bar ištisa lenku, latviu, lie- 
tuvių draugijų eilė paliko be 
valdžios priežiūros, nes jos 
atsidūrė Rusų gilumoje, ka
me beveik nė vienas policis- 
tas nemoka minėtu kalbu. 
Nors policistai visados siun
tinėjami į minėtų dr*jų susi
rinkimus, bet jie negalėjo 
ten nieko suprasti.

Todėl ministerija pripaži
no reikalinga 1906 m. kovo 
4 d. įstatymą kuriam lai
kui perkeisti, taip būtent: 
visų nerusų draugijų susi
rinkimai turi būti vedami 
rusų kalba. Savo kalba gali 
būti vedami tik tada, jei ku* 
ris-nors vietos policistų mo
kės minėtos kalbos. Kadan
gi pati ministerija įstatymų 
mainyti neturi, teises, todėl 
ir šitas sumanymas įteiktas 
senatui.

Tai]) visados daroma, ir 
gyvenimas parode, kad mi
nisterijų pasiūlymai visados 
būna “gerojon” pusėn pa
aiškinta. Reik manyti, kad 
ir šitas pasiūlymas lygiai 
taip pat bus paaiškintas.

šymą, kad laikraščių redak
torius, bendradarbius, rai- . ____ 7________
džių statytojus ir tt. paliuo Gūs pabaigos nesimato. Ka-
su otų nuo kareiviavimo ii 
laikraščius įskaitytų armi
jos užpakalio apsaugon 
Valdžia .pripažino laikraš
čius valdžiai reikalingais ii 
davė savaitę laiko inteikti 
valdžiai prašymą dėlei laik
raščiu bendradarbiu ir tt. 
paliuosavimo nuo kareivia
vimo.

NORVEGIJA LIKO BE 171 
GARLAIVIO.

Londonas. — Nuo pra
džios karės Norvegija nus
tojo 171 laivo. Daugiausiai 
laivu nuskandino minos ir 
submarines. Tie laivai ka
štavo nemažiau, kaip $22.-

BREMENAS ŽUVO.
Anglai buvo paskelbę, 

būk jiem pavykę pagauti 
vokiečiu submarinas už- 

. vardytas “Bremenas”. Da
bar Washingtone Vokietijos 
diplomatai sako, būk anglų 
pranešimas apie sugavimą 
submarinų esąs neteisingas 
Submarina Bremen išplau
kus iš Vokietijos ir dingus 
jūrėse. Jie spėja, būk ji žu- 
"c nuo nelaimingo atsitiki - 
mo. Vienok vokiečiai esą 
nenusiminę ir greitu laiku 
maną paleisti keliatą sub- 

, marinų, kurios tarpe Ame
rikos ir Vokietijos darysią 
reguliariškus reisus.

re galinti tęstis labai ilgai, 
nes dabar svarbiausią rolę 
lošia ne žmonių jiega, bet 
mašininių kanuolių, kurių 
netrūksta nei vienoj, nei 
kitoj pusėj.

KVIEČIAI PABRANGO.
Chicago, Ill. — Kviečiai 

pabrango po 10 centų ant 
bušelio. Taip smarkiai pašo- 
ko kainos į dvi dieni. Geres
nės rūšies kviečiai jau parsi- 
davinėja po**$l.fi8. '

OLSEWSKIO BANKAS 
APSKŲSTAS.

CHICAGO, ILL. Olšey- 
skio banko reikalai jau tei
sėjo Landis rankose. Atei
nantį ketvergą bus nusprę
sta banko likimas. Dcpozito- 
riai apskundė Olševskį už 
neišmokėjimą pinigų.

ra. Straipsnis išnyko. Kame 
gi dalykas.

Nejaugi čia butų Rusijos 
valdžios pirštas?

“The Call” girdėjo, kad 
Iliodoras už tą straipsnį ga
vo $4.000, už jo tąsą buvo 
dar daugiau pažadėta.

Minykas pasipelnys, bet 
j žmonės vis nieko nežinos. 
| “The Call” misli, kad A- 

straipsnio merikoj yra rusų cenzūra 
nes ir neprielankus carui straip- 

laikra-

NEBRASKA VALSTIJOS 
SOCIALISTAI MANO 

LAIMĖTI.
Nebraska valstijos socia

listais šiais metais mano 
pravesti į valstijos legisla
te ra du savo kandidatus. 
Tuo tikslu Socialist Party 
sekretorius Nebraska vals
tijos per visą vasarą važinė
jo su prakalbomis ir agita
vo už savo kandidatus. A- 
part prakalbų, jis stengėsi 
išplatinti kodaugiausiai so
cialistų literatūros.

LENKŲ LEGIONAI 
SUSKILO.

Iš Šveicarijos praneša, 
kad lenkų legionai, kurie 
kariavo po Austrijos vado
vyste, suskilo. Išviso tuose 
legionuose buvo 18.000 len
kų.

Keturios brigados pakėlė 
maištą. Juos nuginklavo ir 
dabar laiko Lietuvių Bras
tos (Gardino gub.) kazar- 
mėse. Kita dalis legionų nu
siųsta Austrijos gilūmon.

Salonikuose gi įsikūrė lai
kinoji Graikijos valdžia, ku* 
ria vadovauja Venizelos.

Talkininkai patįs tarp sa
vęs nesusitaiko reikaluose 
Graikijos politikos. Padėki
me, Italijos reikalai yra 
griežtai priešingi Graikijos 
reikalams. Graikijos preky
binis laivynas atima labai 
daug biznio iš Italijos lai
vyno. Ir Italija ir Graikija 
nori viešpatauti rytų daly 
Viduržemio jurose. Ir la
biausia del Italijos Graikija 
nenori dėties su talkinin
kais.

Graikų kariumenės tarpe 
viešpatauja vėlei tikriausia 
anarchija.

Apie 60.000 graikų nuga
benta Vokietijon. Apie 10.- 
000 graikų kariumenės eina 
su Venizelosu. O reštas ne
sideda nei vienon, nei kiton 
pusėn. ___________
JUODKALNIJOS KARA-

LIUS PEŠASI SU 
ANGLIJA.

Apie Juodkalnijos kara
lių Nikalojų veik visi buvo 
užmiršę ir tik dabar išgir
dome, kad jis dar “gyvas” 
ii' vis vadinasi karalium, 
nors neturi nei pėdos žemės 
savo “karalystės”. Jis ran
dasi kur tai Francijoj ir 
talkininkai moka jam po 
$80.000 į mėnesį. Iš tų pini
gų jis turi pats su šeimyna 
pragyventi ir užlaikyti lie
kanas savo kariumenės.

Pastaruoju laiku karalius'dejuoja, kad dėlei mobiliza-| Bet Dobrudža rajone teu- 
pareikalavo daugiau pinigų, j ei jos turėsią sustoti daugy-1 tonų armiją, po vadovyste

SAKO RUSIJA TAIKIN
SIĄS APIE PAVASA

RI-
Žinomas Amerikos vokie - 

čių agitatorius, Cambridge- 
iaus universiteto profeso
rius Hugo Muensterberg sa- 
kp, kad Rusija taikysis su 
Vokietija apie pavasarį. Ji
sai žinąs tatai iš labai pati
kėtinų šaltiniu.V v- •

ŽUVO DAUG DIDŽIŪNŲ.
Franci jos ir kituose fron

tuose žuvo 55 sūnus Angli
jos lordų. Mūšiuose taip pat 
žuvo 4 sūnus Anglijos mini-

Paskandino 3 laivus vo
kiečių submarinas paskan
dino Viduržemio Juroje 3 
anglų laivus. Du iš jų gabe
no ammuniciją j Solonikų 
frontą. *

Vokiečių submarines vėlei 
smarkiau pradeda darbuo-

________ r
50.000 ŠVEICARŲ TAKO 

BE DARBO.
Geneva. — Šveicarijos 

kad Rusijai’su Japonija eina'valdžia padarė sutartį su 
išvien. Prie tos dvijulės są- į Vokietija, kad visos tos dir- 
jungos su laiku prisidės ir btuvės, kurios naudoja Vo- 
Vokietija. Tuomet Rusija, kietijos plieną^ir anglį, ne- 
Japonija ir Vokietija suda- gali gaminti ammunicijos 
rys drūtą spėką, kuri atsi- talkininkams. Kadangi te
kreips prieš Angliją: Anglį- kių dirbtuvių gana daug, tai 
jos pasaulinė spėka ture- ’ '
sianti žūti.

V v- •

Muenstęrberg džiaugiasi, |

viso jos turėjo sustot ir 50,- 
000 žmonių likosi be darbo.

RUMUNAI TRUPUTI 
ATSIGAVO.

Rumunai pastaromis die-

RATNINKŲ MOBILIZA
CIJA IR LAIKRAŠČIAI 

RUSIJOJ.
Dėlei dabar busiančios nomis Transilvanijoj pradė- 

mobilizacijos daug, esą, pa-, jo atsigauti: jie sumušė te
šauksią kariuomenėn redak- utonus, užimdami augštu- 
torių, bendradarbių ir rai- mas palei Alt upę ir paėmė 
džių statytojų. Redaktoriai kelię šimtus nelaisvėn.

Meyer London iš New 
Yorko; Morris Hillquith iš 
New Yorko; Viktoras Ber
ger iš Milwaukee; Wk Gay
lord iš Milwaukee; Eugene 
Debs iš Indiana; H. Shelton, 
Allan Adams, O. Morris, 
Stallard iš Oklahoma —

ve žmonės, kuriuos lapkri
čio 7 d. socialistų partija no
ri pravesti kongresam

Agituokite už Socialistų

BAYONNE’S DARBININ
KAI STREIKĄ PRA

LAIMĖJO.
Bayonne’s Standard Oil 

Co. darbininkai streiką pra
laimėjo. Kompanija su pa-' 
gelba ginkluotos policijos, 
streiklaužių ir geltonosios 
spaudos privertė darbinin
kus grįžti prie darbo seno
mis išlygomis. Tiesa, Darbo 
Department© atsiųstoji ko
misija iš Washingtono dar* 
bininkams pranešė, būk 
Standard Oil Co. oficialiai 
darbininkams nieko neduo
da, bet neoficialiai pakelsian 
t: algas.

Paskutiniam darbininkų 
mitinge buvo svarstyta, ar 
streiką tęsti toliau ar grįž
ti prie darbo. Pirmiausiai 
pusė balsavo streikuoti, o 
pusė grįžti prie darbo. An
tru sykiu palengva nubal* 
suota ir jau veik visi sutiko 
grįžti prie darbo.

Darbininkai streikavo 10 
dienų. Per tą laiką tapo po
licijos nušauta 4 darbininkai 
ir kelios dešimtįs sužeista.

Didžiausia pralaimėjimo 
streiko priežastis, —■ nesusi- 
organizavimas. Jeigu prieš 
streiką būtų darbininkai su
siorganizavę, be abejonės ie 
streiką butų laimėję.

O
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Įžangos nios ir informacijos
apie Lietuvių Dieną

Tik anaiptol nepasiduoki
te klerikalams ar tautinin
kams. Nesuminkštėki t dėl 
ju ašarojimo. Jeigu jie. ne
nori vienybės, tai tegul jų 
dalgė užeina ant musų 
ko egojizmo jausmo.

Užmiršti

svei
reikalai

viršininko ir prištavo visas 
šunybes ir kyšių ėmimą. 
Tuose apkaltinimuose rei
kalavau, kad prokuroras 
pradėtų tardymą. Policijos

Lietuvių dienos reikalais

sias pasa'uly miestas. Orga
nizuoti jame aukų rinkimą, 

įstatyti kiekvienoj reikia-

Be iliuzijų, be bergždžių 
svajonių, draugai!

Daugumoje vietų, kuo
met ateis pirmoji lapkričio 
mes rinksime aukas išbadė ii
jusiai tėvynei išvien su kle- f*°j vietoj aukų rinkėją y- 
tikalais ir tautininkais. Mus ra begalo sunkus ir painus 

darbas. Todėl kiekvieno ge 
r<‘ žmogaus pagelba yra 
begalo reikalinga.

Geresniai tvarkai įvesti 
rmkant aukas lietuviu die-

jungia su jais bendras 
praktiškas tikslas. Mes visi 
norime nurinkti kuodau- 
giausia aukų.

Vaciaus, neužmirškim nei 
valandėlei, kad tautininkai 
ir klerikalai yra tai tos vi
suomeninės sriovės, ku
rios, principe, sutinka su

(žinoma, su Brooklynu) e- 
t ąs padalintas į dešimts da
lu.' (distriktų). Kokio tie 
distriktai yra didumo, buvo 
minėta pereitame “Laisves’ 
N ry, ant antro puslapio.

Kiekvienas distriktas turi 
savo valdybą, susidedančią 
iŠ 10 žmonių. Valdyba turi 
nuodugniai ištirti savo dis- 
triktą, nužiūrėti vietas, kur 
daugiausia reikia rinkėjų, 

'Hohenzolle-; patirti, kur reikia specialiu
• Rockefel- j leidimo aukas rinkti ir taip 

n(>si įtoliaus. Iš savo tarpo kiek- 
l)C_ v’n no distrikto valdybos na- 

Laip! iiai išsirenka pirmininką, 
h kol didžiuma žmonių hm 
tautininkais ir klerikalais

kurios nuoseklioji, pasekmė 
tau- 

moka 
ran-

yra karė. Karei kilus, 
tininkai ir klerikalai

kas, aimanuot

aukoms. Kovoti gi 
tvarka, kurios šulais 
Romanovai, 
rnai, Briandai ii 
leriai jie nekovoja ir 
rengia kovoti. Tai yra

su ta

sekretorių ir iždininką. '

Štai kodėl ir per lietuvių 
dieną ir po lietuvių dienos 
socialistai turi rūpinties, 
kad tos musų žmonių mi
nios, kurios dar klauso ir 
tiki tautininkų ir klerikalų 
cbalsiams, liautųsi jais ti-

i inktos.
Pirmas distriktas

i auskas, K Kriaučiūnas, K 
\ ilkevičius, M. Bush, M. Mi

Nei valandėlei neužmirš
kime, draugai socialistai, 
kad mes esame pašaukti iš| 
pat pamatų perkeist da
bartinę visuomeninę tvar
ką, padaryt galą 
vergijai ir pastatyt 
žmones dirbtuvių, 
audinyčių ir laukų pilnatei
siais savininkais.

darbo 
mainų,

ponaitis, Paulonis, Geležiu 
nas ir Drė Misevičienė.

Antras distriktas (Nuo 
Battery parko iki 23 rd st., 
nuo North River iki Broad
way), A. Andrišiunas, T. 
Petrauskas, K. Krušinskas, 
K. Duoblys, J. Stanevi
čius, V. Šibunauskas, P. Mo
tiejūnas, Lisauskas, Bajory- 
nas.

Trečias distriktas (nuo 
Chambers st. iki 14 st., nuo 
Broadway iki East upės,

i Patriotizmo 
branduolys.

' Vokietijos nese
niai užtraukė jau penktą iš 
eilės naminę paskolą karei 
vesti. -Skolino pinigų nuo 
8avo gi žmonių. Kad gavus 
pinigų pasiskolint vartota į- 
vairiausi argumentai: šaul 
ktasi į širdies jausmus, nu
rodinėta į priedermę, gą- 
zdinta priešo pergale. Bet, 
vyriausias, rodos, bene buvo 
tas argumentas, kad būti 
patriotų, vadinasi, skolinti 
pinigų karei vesti — yra la
bai pelningas biznis.

Žiūrėkit, kaij> j

V. Abromavičius. V. 
Kriaučiūnas, B. Švegždžiu 
te, V. Bendoravičius, A. Ki- 
vita, A Kundrotą, A Sade- 
perskiutė, A Lukoševičius, 
J Luknevičius, K Pužaus-

Ketvirtas distriktas (nuo 
14 iki 42 st., nuo 6th avė. iki 
East upės) J Dekeris, J. 
Augimas, A. Augimas, L. 
Pruseika, F. Jurgeliutė, A. 
Lapinskas, K. Jankevičius, 
Bajoras, Vaitukaitis, Kuli
kauskas.

Penktas distriktas. (nuo 
28 rd st. iki 110 st., nuo Hud-

Žiūrėkit, kai]) poetiškai River iki 6th Avė.) J. 
rašo “Nauja Lietuviška Cei- 8ertvytis, A. Strimaitis, A.

Ramanauskas, O. Alytienė, 
Adomaitis, B. Raibužiutė, A 

* 25 Kučas, A. Miliauskiutė, P. 
Vaitekūnas, P. Markevičius.

šeštas distriktas. (Nuo 
42nd st. iki 110 st., nuo 6th 
avė., iki East upės) Alek
sį, ndravičius, A. Miliauskas, 
J. Bekampis, K Karpavičius, 
S Karvelis, V. Daubaras, 
A. Žukas, Urboniutė, V. 
I'aulonis, V. Barzdaitis.

Septintas distriktas (vir
šui New Yorko) V. Vaitkus, 
R Strazdas, P. Motvyla, Pa- 
skačinas, Rabužinskas, Ju- 
revičia, Činga, A. Herman, 
P Kubilius, P Povilonis.

Taigi, taigi, Rambykalnio Aštuntas distriktas (Wd* 
patriotai, atsiminkit, kad 
Socialistai visuomet sakė ir 
Aobesako,

tunga”, advokataudama 
karės paskolą:

“Pažičyk man 
markes, sako ciesorystė 
prie penktos pažyčkos, 
o aš atmokėsiu tau šim
tą markių; pažičyk'man 
950.markių, o aš atmo
kėsiu tau 1000 markių. 
Kur ant viso svieto tau 
toks naudingas gešef- 
tas prisiulomas? Bėgi
nėk aplinkui mieste ar 
laukuose, kas dovanos 
tau dolerį ar markę? A- 
le vokiškoji Ciesorystė 
tai daro, o tu nepriva
lai nei dėkui sakyti.”

> V

hamsburgo lietuvių koloni
ja,Greenpųint ir Long Is- 

jog patriotiški land city) T. Urbonavičius, 
jausmai tai tie patįs doleri- J. Razminas, P. Kulis, J. 
Uio patriotizmo jausmai. Čiupas, F”” T>r'+V”.v. , 

Pinigas nesmirda! Duokš šertvykienė, A. Drabišius.

East River, iki miesto pa
kraščių) J Sirvydas, K Bun* 
donis, J. Stačiokas, A. Do
meika, J Adomavičius, J. 
Raščius, J. Banišauskas, J. 
Adomavičius ir Pūkas.

Dešimtas distriktas (So. 
Brooklyn) K. Klimaitis, K. 
Clebauskas, B. Ščegauskas, 
J. Ginaitis, A. Vizdžiimas, 
\ Januška, V. Kazlauskas, 
Liudukas, P. Bau ra, A Men- 
keliu nas.

Žinoma, aukų rinkimas 
tiktai tuomet apsivainikuos 
visišku pasisekimu, kuomet 
bus ganėtina rinkėjų. Ir to
dėl visų musų priedermė, 
kas tik gali, užsirašyti au
kų rinkėjais. Kas išgali — 
tegul renka kadi r visą die
ną, o kas ne — bent še
šias valandas. Aukų rinki
mas prasidės nuo 6 valan-

Kiekviena mergina, kiek
vienas vaikinas, kiekviena 

ir net suaugę 
rašosi atiku v

moteriškė

galima šiose vietose

K. Liutkaus krautuvėje, 131 
“Vien, 
ofisuo-Liet.’ tėvynės

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

Kiekvienas aukų rinkėjas 
gaus nuo registratoriaus 
blanką, o kita blanku bus 
pasiųsta sekretoriui Strum- 
skiui. Užsiregistruojant bus 
pasakyta, kur reikės ateiti 
i susirinkimus.

Kiekvienas pasižadėjęs 
i inkti aukas tegul būtinai 
ateina seredoj, ketverge, 
pėtnyčioj ar subatoj, , Oc
tober 25, 26, 27 arba 28 —

Pan. šv. parapijos svetainę, 
Havemeyer ir North 5 th st., 
kur sekretoriai paskirs ati
ku rinkimo vieta ir visa kas 
re i kalinga.

nesusitarta bendrai dirbti 
lietuvių dienoje?
Mes gaunam gana daug 

tokiu užklausimu — kas da
ryti Lietuvos šelpimo Fon
do šalininkams tose lietuviu 
kolionijose, kur sutarties 
tarpe snovių neįvyko?

Darbuokitės skyrium nuo 
tautininkų ir klerikalų, bet 
anaiptol ne bernauki! jiems.

Anaiptol ne bernauti! A- 
naiptol neiti ant nusižemini
mo! Bet kritikuoti ir aiškin
ti žmonėms jų veidmainiu - 
gumą. Nei cento neaukauti 
ju rinkėjams, bet veikt sa- 
vvstoviai.

Visųpirmiausia reikia 
gaut leidimą nuo vietos val
džios rinkti aukas ant gat
vių ir organizuoti rinkėjus. 
Peikia kreipties į plačią, ne 
vien lietuvių publiką, pra
šant paramos.

Bet kas daryti tame atsi 
tikime, jeigu vietos valdžia 
neduotu teisės rinkti atiku fc- v

C h icag ieči ų pagelba.
Chicagos Lietuvos Šelpi

mo Fondas prisiulo lietuvių 
dienai:

Ištremtieji nuolatos siun -

mu prie Amerikiečių, 
trumpu paaiškinimu da
lykų stovio Lietuvoj ir 
trumpa lietuvių istori-

reikalinga aukas ren
kant, o taipgi bus nau

vių Dienoj ją galima 
bus ^irdavinėti aukas 
renkant arba dalinti dy
kai aukautojams. Kny

ir draugijoms — 3c. už 
egzempliorių. Užsisaky
kite knygutes tuojaus— 
šimtais ar tūkstančiais. 
Pinigus galima siųsti 
su užsakymu Lietuvių 
Dienos Komitetui arba 
vėliaus,' kada knygutės 

■ bus sunaudotos. Vienok

pasiustos tik ant užsa
kymų su draugijos ar 
ko 4. i te to pečėtim.

laipsnių ir atsišau- 
kir į anglų laikraš-

z-i,aiškų į pavienius a 
merikiečius.

Užsisakant ženklu-- 
kus: dėžutės, knygutes

Komiteto sekretoriui A. 
LALIUI, 1840 So. Hals 
ted Str., Chicago, III.

TANANEVIČIAUS BAN
KAS UŽDARYTAS.

“Laisvei” praneša iš Chi
cagos: J. M. Tananevičiaus 
bankas jau receiverių ran
kose. Apie tai praneša Chi
ta go Daily Tribune.

toriams

Laud is

mus, kad juos rečiau iš
sklaidytų, bet nieko negelbė
jo. Tuomet ūkininkai pra- 
dijo savo valsčių sueigose 
protestuoti ir tuos protes • 
tus siųsti gubernatoriui nu
rodant, kad jie vasaros me
tu galėjo ir laukuose miego
ti. užleisdami savo namus 
ištremtiemsiems, bet arti
nantis žiemai, turės atbulai

namus, o ištremtuosius pa
siųsti Į laukus. Tokie pro
testai visgi atnešė naudą — 
rugpjūčio imrugsėjo mėnesį 
iš Narinio apskričio vai 
džia trečdalį ištremtųjų iš
kėlė kitur, i Molčanovo vaL

(iepartmentas paliepė pra
šalinti nuo vietos viršininką 
ir virš 10 sargybinių.

Mano skundas pasekmin
gas. Bet štai Tomsko gu 
bernijos valdytojas Volodi- 
merovas pripažino mane

Ruhežius tarpe Prūsų
ir Lietuvos.
Rubežius taroje Prūsų ir 

i Lietuvos labai saugiai da
bojamas.

Tilžėje neseniai teista ke- 
!• žmonės, kurie be leidimo 

įbuvo perėję Didžiojon Lie* 
pavojingu ir kenksmingu tuvon. Tie žmonės r—

v ešpataujaučiai valdžiai,“ 
todėl paliepė etapu ištrem-

paviete.
Sargybiniai, matydami 

savo viršininkus taip el
giantis su ištremtaisiais,

Prie to visko dar prisi
deda suvaržymas iš policijos 
pusės ir ištremtųjų gyveni
mas pasidaro nepanešamu.i 
Ištremtųjų viršininkas, — 
Tomsko apskričio isprauniiT

Sumušimas ištremtųjų pasi
darė paprastu, kasdieniniu 
apsireiškimu. Buvo ir tokių 
aisitikimu, kad sargybiniai 
užmušdavo ištremtąjį ir už 
U.i jokios bausmės negauda
vo, — ištrėmimo viršinin
kas ui juos užstodavo ir 
išteisindavo.

Prie tokių gyvenimo ap

norėję 
maisto parsinešti, bet turė
ję užsimokėti po 20 markių 
bausmės.

Tūlo ūkininko duktė sla
pta perdavė laišką, gautą iš 
Amerikos, į Didžiąją 
tuvą. Prūsų valdžia, 
kusi tai, nubaudė ją 
30 markių.

Lie- 
suse- 

ant

ju susirgo proto ligoniu

dojo įvesti nerašytus 
augštesnei valdžiai nežino
mus Įstatymus suvaržymui 
ir persekiojimui ištremtųjų.

Jis uždraudė ištremtiem- 
siems išeiti iš kaimo, kūriau 
jie paskirti: uždrausta net

Ištremtieji buvo bepradedą 
l* truputį lengviau atsikvėpti, 

kuomet vidaus dalykų mi
nisteriu tapo paskirtas N. 
ščerbatovas. Tuomet isprau

ti. Pirmiaus ištremtieji dair 
eiapUai maitindavosi žuvi- 4. > 
mis ir riešutais, bet vėliaus 
tapo uždrausta žuvauti ir 
riešutauti’. Jeigu ištremtasis *• 
turi virš

mus ir ministerijos bei poli
cijos departments išleistus- 
cirkuliorus, nieko nuo savęs 
prie jų neprideda!) i.

Iš Suvalkų gubernijos.
Tilžiškės “Naujos Lietu* 

\ iškos Ceitungos” paduo
damomis žiniomis, Mariam- 
polėje, Suvalkų gub., įvyko 
“Žiburio” draugijos susirin*, 
k imas, ką dalei do apskričio 
viršininkas baronas Miun- 
chausen. Susirinkimas įvy** 
ko tuo tikslu, kad atgaivi
nus draugijos veikimą.

Susirinkime išrinkta ko
mitetas, kuriam pavesta rū
pi uties nukentėjusių nuo 
karės šelpimu. Komitete 
viršininkauja kum M.* Pet-

visoj

vgs arei vyskupas pa velijęs 
dirbti ir nedėldieniais.

Veiverių seminarija, a- 
not “Naujos Liet. Ceitun
gos”, jau atidaryta. Semi
nariją lanko 135 vaikai, jų 
tarpe 109 lietuviai. J

Ey (kūnuose (Stalupienų

(io. kad pirmiau nepaisyta 
nei įstatymų, nei ministeri- 
: • ir policijos cirkuliorų,

, P-
| ščerbatovas neilgai buvo 
vidaus dalykų ministeriu ir 
kaip greit jis apleido savo 
vietą, tai]) greit ištremtieji 
susilaukė senosios tvarkos.

Tai]) drg. G. S. rašo apie 
ištremtuosius į Sibirą. Iš 
j c. pranešimo matoma, kad 
ten lietuviai užima ketvirta 
vietą, — reiškia, lietuvių y* 
,ra daug. Bet męs apie juos

/ r . los ir policijos < 
s runlių pinigų, e|gtasį savai]

pristavą Vaterą. Pirmiaus 
galima buvo nusipirkti mai
sto ir visokių produktų ne
palyginamai pigesnėmis kai
nomis ant laivų, plaukian
čių per Narinio apskritį; 
dabar jau ir to negalima 
gauti, nes viršininkas už
draudė užeiti ant laivu.u

maisto, tapo išplėšta. Mais
tas buvo gabenamas Prūsų 

gelžkeliokareiviams. Daug 
.tarnų suinfta.

desetką sargybinių ir 
nei vieno neprileidžia

tie

Trust Comp. S. H. Vowell irilaivo' Uždraudė pas 
advokato J. Ringer. “"M' virš 20 knygų,

Ringer pasakė: ’’the de-j'as skaitlius susidėtų 
positors will be lunky to get maž0 brošiūrėlių, cenzūros

prie! visiškai užmiršome.

Vilniuje viešpatauja dide* 
lis vargas. Anot “N. Liet. 
Ceitungos” Vilniaus varg- 
oienių kuratorija kasdien

save:laikas būtų ii- apie tai pa- lcikianti maisto 14.000 ypa- 
nors kalbėti?..

50 cents on the dollar”.
Who is next? — klausia 

‘‘Laisvės” korespondentas.
“Naujienos” apie tai rašo:
Jacob Ringer, skundėjų ,’1'omsko karęs cenzoriui,

(■ras mokyklas, nes tame 
mato pasikėsinimą nuversti

švencion iškis.

Ateitis’ 'eina išvien su
Dėl liuteronų ir 
kalvynistų.

advokatas, kaltina, kad Ta- 
nanevičiauš bankas, kuris 
buvo uždarytas jau nuo spa
lių 3 dienos, turi tik 300,000 
dolerių turto, kuomet banko 
skolos siekia 400,000 dolerių. 

į Vadinas, Tananevičiaus ban
ke yra nedateklius $100,000.

Aplaikęs peticiją teisėjas 
Landis paskyrė < 
Trust Company Tananevi
čiaus banko reikalų priėmė
jais ir tuojaus atidavė visus 
to banko reikalus kompani
jos nuožiūrai.

Padavėjai skundo buvo: 
Impolitas Ramarska (vei
kiausia Ipolitas Raniaška) 
turėjęs Tananevičiaus ban
ke $1,000, Leonas Laremb- 
ka, turėjęs $202.80 ir Bene
dict Le Causkis (tu r būt 
Lekauskis), turėjęs batiko
je $270.68.

, iš
trėmimo viršininkas už
draudė laiškais susirašinėji
mus, daleisdamas rašyti tik 
ant atvirlaiškių. Visi ilgesni 
laiškai buvo naikinami, nie
ko nepranešant siuntėjui.

Iki šiol jeigu žydas iš
tremtas Sibiran, tai pas jį 
galėdavo atvažiuoti šeimy-

leidi- 
visa

Kaizerio valdžia susirūpi
nus tais liuteronais ir kai* 
vynistais, kūne gyvena Di
džiojoj Lietuvoj. Ji atsiun
tė Jurbarkan kunigą Mille- 
r., kuriam įsakyta apvaži- 
nėti liuteronų parapijas. 
Kunigas gi Garmeister iš 
Pilkalnio paskirtas į Biržus 
aprūpint kalvynistų reika-

dėkini, Rochester, N. Y. ar 
Bridgeport, Conn., ir kitur?

Tuomet šaukite susirinki
mus svetainėse, vaikščiokite 
po stubas, rinkit aukas dir
btuvėse ir visa tai darykit 
Lietuvos Šelpimo Fondo 
vardu. Visas surinktas au
kas siųskit Lietuvos Šelpi
mo Fondui.

TEISĖJO NUOMONĖ A- 
PIE PRIVATINIUS

BANKUS.
“Tie privatiniai bankąi y- 

ra priežastimi baisiausių da
lykų”,taip išsireiškė teisėjas 
Landis apie privatinius ban
kus, skirdamas Jono# Tana
nevičiaus privatinio banko 
reikalų priėmėjus.”

Central.11:1 •*' sVkiu gyventi. Prasi- 
j. dėjus karei, iš Lenkijos ir 

Lietuvos daugelis žydų šei
mynų atvažiavo pas pirmi- 
miau ištremtuosius ir apsi
gyveno. Ištremtųjų virši
ninkas išleidžia įsakymą, 
kad Na rimo apygardoj esą 
žydams nevalia gyventi, to
dėl visų ištremtųjų šeimy
nos būsią etapu nuvarytos 
ten, iš kur jos atvyko. Iš
tremtieji kreipėsi prie Dū 
mos atstovo advokato N. 
Fridmano, pastarasis ypati- 
škai apsilankė vidaus daly- įasi su Šliupu, 
kų ministerijoj ir ministeri

ja panaikino tą jo išleistą į- -------

sku vyko W’ashingtonan 
skųsti' Lietuvos šelpimo 
Fondo šalininkus, kad jisai 
liepęs areštuoti to fondo 
šalininkus, jie jie rinks au- 
l.ų lietuvių dienoje be Šliu
po ir Com]), komiteto 
mo, kad jisai paleidęs 
pluoštą melų apie
Laud. Kryžiaus — visa ta! 
“Ateities” redaktoriaus nuo
mone, yra taip paprasta ir 
švaru, jog neapsimoka ir 
kalbėti.

“Ateitis” paduoda ranką 
cenunciatoriui Šliupui, ku
ris savo intrygom žymiai 
pakenkė aukų rinkimui.

Pirmeiviška visuomenė 
p;ktinasi p. Šliupo “apašta
liška” misija į Washingto- 
ną. “Ateitis”, kuri turi 
j retenzijąs vadinties pir
meivių organu, solidurizuo-

Iš kalvynistų kunigų tik
tai Wiemer likęs Tauragė-

' ŽEMĖS DREBĖJIMAS.
-j Atlanta, Ga., Alabamoj, 

kioja ištremtuosius, norėda- Geologijoj ir Kentucky šio- 
mas iš jų gauti kyšių. Su* mis dienomis buvo jaučia* 
rinkęs užtektinai medegos ir r.ias gana stiprus žemės dre- 
faktų, padaviau skundus 
prokurorui ir gubernatoriui 
nurodydamas ištrėmimo

Vėliaus man pavyko pa 
tirti, kad viršininkas perse

Rabinai ir kunigai.
Žydų rabinai tokie jau, 

kaip ir musų kunigai.
Iš New Yorko norima ir 

šįmet pravesti kongresan 
d) augą Meyerį Londoną, so
cialistą.

Žydų rabinai subruzdo 
prieš jį agituoti. East Sides 
rabinai, susitarę, išleido 
“manifestą” prieš Londoną, 
1 a Įtindami jį bedievybėje ir 
užmiršime visų žydiškų rei
kalų. Po manifestu pasirašė 
rabinai Silverman, Gros* 
sman ir Drachman.

Vienas iš rabinų pasakęs, 
kad Londonas nei per plau
ką gero nepadaręs, būdamas 
kongrese. Jisai tik pasigar
sinęs esąs bedieviu.



LIETUVIABA

APTIEKANeapykanta Svetimtaučių 
Kopenhagoje.

sekimą Danijos sviestas ir 
sūriai prieš karę daugiausia 
buvo gabenama Anglijau 
taip, kad tie produktai už

Iš kooperacijų PAAIŠKINIMAI
gyvavimo

“Laisvėje” jau buvo rašy- vinoj propagandoj, tečiaus- 
ta, jog du Kopenhagoj iš- gi gana atjaučiama nepasi- 
einančiu dienraščiu “Fol- tenkinimas svetimtaučiais, 
kets Avis” ir “Aftenbladet”[ypač neapkenčiama rusų, 
veda smarkią agitaciją prieš lenkų o taipgi ir vokiečių, 
svetimtaučius, gyvenančius Laike karės ši i

Amerikos lietuviai darbina žymią vietą; šiandjen g
gabenimas sviesto ten be- -ninkai stengiasi įkurti ko- Į 
veik suvis apsistojo, nes/operatyves krautuves. Veik ( 
viskas išvežama Vokieti
jon; iš tos priežasties Aug

apsiveisimui yra
tam 
nuo,

mo
ti k

me-

I neturi klekimo, ypatybės, 
’jie vadinasi hemophilikais, 
o jų liga hemophiliją. To
kių žmonių yra labai mažai 
ir jų liga paeina iš jų gent- 

i kertės. Panratai. iei vie- 
tu-nas šeimynos narys 

ri ją, tai ir kiti turi.

svetimtaučius 
Kopenhagoj. Laikui bėgant, 
ši nešvarioji agitacija įgau- i 
na vis šlykštesnę formą: 
kartais įvedamą net tam 
tikslui atskiros rubrikos ar 
svetimtaučiams šmeižti. Da
bartiniu laiku, iš priežasties 
karės svetimtaučių skar

neapykanta 
rodos pasididino, ką žinoma 
ir aš atjaučiau ant savęs. 
Esant namieje ar einant

■ Rusal. Polak, Baloti Alber
ti (rusas, lenkas; Baloti ir 
Alberti —tai atsižymėjusių

didėjo, nuo pat pradžios ka- dažnai prasimanoma dar 
rėš namų randus čia baisiai,ir kitokių bjaurių žodžių 
ėmė kilti; iš tos priežasties 'svetimtaučių lojojimui. La- 
minėtų du laikraštpalai-kai plačiai įėjo paprotin čia

svetimtaučių, būk tai jų ta
me kaltė, nors aiškiai žino
ma, kad beveik visi pasta
ruoju laiku atvykę užsie-

jimui ir erzinimui svetim
taučiu maži vaikai; ir kas

piečiai apsigyvena viešini - 
čiuose. Bjauri chuliganiško-

taučių šiuose šunlupiuose luinas apima, jeigu kitatair 
rodos dabar jau pasiekė jas - ateivis apsukriau ver- 
auffščiausio laipsnio: strain- ėiasi, ar geriau gyvena, ar-
sniuose, kur pasmerkiama !’<i geresni darbą turi, lai 
svetimtaučiai, randama tok; kaipgi čia ne pavydėti! No- 
žodžiai ir reiškiniai, ku- nuns nenorams man 
riais gal kartais drovėtusi n.ena da tie laikai, 
raudotis rusų—juodašimčių blet septyni 
organai —plūdimo ir kei- įdirbant fab 
ksmo žodžiai vartojama ko- rinkai - fanatikėliai 
nobjauriausi: “Banditai,
sukčiai, vagiliai, valkatos, 
nekviesti svečiai. Židikai, 
nedorėliai, ir t. t.” tai tu

metai

•met išmėt
■ “nuodėmės”
m i reikalavo

' esą svetimtaučiai

kuo-

V ĮSU O 
rusų! 

ir prisispirda - ’ 
“fundyti”, nes 

nuo čia

liai svetimtaučiu išrėkiama- t

vimui. Ištisuose ’strapsniuo Įl,nes musd reikalavimą, 
se išmetinėjama, kad sve i1/1^ mes tave įsRu^s^ni Kusi’ 
timtaučiai turi čia per daug p' 0 ten busi pakartas, ar 
didelę laisvę, per gerai gy— ^šaudytas!” lokiais tai 
veną; anot jų reikėtų 
svetimtaučių įvesti 
kazermių disciplina,

krovimas dideliais mokes
čiais ir įvedimas įstatymų 
varžančių svetimtaučių įėji
mą Danijon.

Visos vagystės ir prasi
žengimai, kurių kaltininkų 
nesurandama — minėtu du 
šunlapiu su dideliu pasigėrė 
jimu viską sukrauna ant 
lenkų rusti bei vokiečių pe
čių, kurie čionais tebegyve
na.

Danijos sviestui, pasibai
gus karei. Nuo pradžios ka-

konservu fabrikų: 
vai parduodama

kiekvienoj didesnėj lietuvių 
kolionijoj randasi tokios 
krautuvės, bet apie jas 
labai mažai rašoma ir pla
tesnė visuomenė veik nieko 
nežino, ar toms kooperaci
joms sekasi ar ne.

1910 metais Gardner, 
Mass, pažangesnieji lietu-

ilgais tyrinėjimais ant žmo
nių ir tūlų beždžionių veis-d 
liti, kad apsivaisinimas grei-' 
ciaųsiai įvyksta tuoj po mė-! 
nosinių ir prieš jas. Mat lai-' 
ko mėnesinių uteruso (gim-l

Jiet paeinanti nuo tėvų. Rei- 
tebūti, kad moterų 
hemophilikhi laba;

LIETUVIŠKA

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

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

išimtinai i viai susiorganizavo į koope- 
Nemažai j ratyvę bendrovę ir atidarė 

tokiu konservu fabrikantu i i valgomų daiktų krautuvę.
»• 1 - I - .

riais. Buvo narių, sudedant

rikantai ėmė panaudoti tau

mėsą, šunieną, katieną, gy-
krautuve gyvavo gerai 
turtas kilo.

] aprastai perduoda ne lė-
' as, o molina. Daleiskimc 
hemophiliko tėvo vaikai ne
turės hemophilijos patįę

P. A. URBANAVIČIUS 
151 Metropolitan Aveniu 

BROOKLYN, N. Y.

ir jos vietoj auga nauja, 
šviežia, jautri plėvė, kuri 
pi adžioj yra labai plona i r ' 
patogi užsiveisusiam mom . . .. . . . .
terš kiaušinėliui prilipti ir'™a velk •"!kl,u bu,lu 
panti maisto. Prieš mėnesi ■'1,1 ,ls.lelna, ,lllotl V

i calcium lactas, bet ne
ii tas negelbsti ,tuomet lei-1 

'ūžiamas i kraują arklio se 
11 urnas, kuris irgi nevislia-• *

• '1 • atlieka užduoti. Bemoli’ čia uzsiveisęs klausinėlis ■ . .... . , . '
..t.m,...:.. m. a...... phihkams labai pavojinga

11 yra labai pritvinkusi krau
jo, kuris jau pradeda net

turtas siekė į .$3000. Šerai 
pakilo nuo $10 iki $15. Vis- 

,kas ėjo labai gerai. Bet 
tokiii fabrikantų, jiems-Mai krautuvė pareina į kitas

\ isokias atmetąs, manyda
mi, jog išalkusio vokieči*

areštuoti ir aštriai nubaus
ti; ateina žinios, kad jiems

jie maitinami jų pa-

Danijos

jie įtariami sulve šninų nu- 
i’- dymo, už išgabenimą V o

sni-

siąs su juom drauge į Jut-

kaltl Plikėje, i*' šnipas nejučio-
žudyme, korime arba da
bartinėj kruvinoj karėj. 
Dažnai girdima vaiku tėvus 
net pasidžiaugiant jeigu jų 
\ ūkai įžeidžia kokį-nors — 
“Polak” arba “Rusai“., d'ai]-. 
jie džiaugiasi, kad jų vai

Tokiu tai būdu, jau nuo

Nesakau tiesiog, kad tie
du laikraštpalaikiu turi ..... __ ,
gerą pasisekimą savo pur- I vagiliais.

sielosna įsiskverbia neapy
kantos kirminas linkui sve
timtaučiu. Nėr nieko stebė
tino, jeigu prie tokių sąlygų 
nemažai vaiku šiame did - 
miesty da jaunose savo die
nose tampa valkatomis ir

Pramonija Danijoje.
_(Nuo musų korespondento iš Danijos).

laiki! jmokėdavo be jokiu derybų, 
naujų-ar patėmijimų tiek, kiek

Čia pastaruoj 
susitvėrė daugybe 
garlaivių kompanijų ir vi- į buvo reikalaujama. Taip da- 
soms joms gana gerai klo- lykams virtus, pačioje Da- 
jasi. Su visu tuom rišasi n’joje ėmė trūkti mėsos; iš 
gerbūvis bankų, kurie, tu
rint didelę apyvartą, prisi
žėrė sau aukso maišus. Nuo 
pat pradžios karės Vokieti
ja sparčiai ėmė pirkti iš 
Danijos arklius, raguočius 
gyvulius, mėsą ir pieninius 
produktus, neatsižvelgiant 
nė į baisiai augštas kainas.
Pasekmė to buvo staigus j testų... Tuomet jau valdžia 
pabrangimas visų valgomų'ėmė tyrinėti priežastis mar 
daiktų, o ypač mėsos. Atsi- sto pabrangimo ir pradėjo 
rado daugybė spekuliantų,'tvarkyti ir prižiūrėti gabe- 
kurie supirkinėjo visus rimą valgomųjų daiktų i 
valgomus daiktus ir išgabe- užsienį. Platesniam šio da
nę į Vokietiją ir net į Aus- lyko aptarimui buvo paskir* 
triją, turėjo iš to didelį pel ta tam tikra komisija, kuri 
ną. Dažnai atvažiuoja tanijiv nustatė kainas ant visų 
panašus pirkikai iš Berlyno į reikalingų daiktų, gaila tik, 
arba iš Vienuos ir pirkdavo,kad nevisi pirkliai pildydavo 
ne tik mėsą, bet ir gyvulius, minėtos komisijos nutari

mus.
Kadangi Vokietijos pirk-

tos priežasties nemaža da 
lis krautuvių suvis užsidarė. 
\ ietinių gyventojų tarpe ki
lo neužsiganėdinimas; pa
brangus maistui, biednies- 
niejie žmonės’ neįstengdavo 
diug-ko nusipirkti, esant 
jau taip augštoms kainoms. 
Pasipylė iš visur eilės pro-

T gyvulių pardavėjai kas
baisiai keldavo kainas, 

ius svetimtaučiai pirk- liai už viską daug brangiau 
kurie visupmet pirkda mokėdavo negu kiti, tad jie

žia gerą pask
....................... 11"

taip. Krautuves darbininkai 
pradeda elgtis nesąmonirr

įvyksta betvarkė.
Darbininkai pareikalauja 

‘■palengvinimų”. Jie prade-

užrašoma ant tam tikrų

naikinta. Panaikinus ta si
stemą, sukontroliavimas pa-

pripažinta, kad užtenka 
kontrolės komisijai priduo
ti kiek išmokėta ir kiek pel

sistema, kontrolieriai visi- € /

paduodama rekordų, 
net laike mėnesinių

no lytiško susinešimo mote 
liai gresia apsivaisinimas, 
nors nevisuomet taip atsi-

Let del tam tikrų mechaniš- 
|kų kliūčių nevisuomet sėk-

sitinka su moters kiaušinė
liu, arba susitikę, nevisuo
met randa gerą vietą įsiso
dinti dėl augimo.

cho vaistų — “606.”
Šiuo laiku Danijoj gyvena

dama ir net nežinojo, kiek 
krautuvėj tavoro randasi.

Koop. komitetas priėjo 
prie to, kad pripažino nerei
kalingu visuotinus susirin
kimus ir tik sušaukdavo 

šėrinin- 
nuo

nemažai svetimtaučių, atvy- p^^biius. Reiškia, 
kusiu iš kariaujančiu šalių, kai visiškai atsitolino 
Kopenhagos viešbučiai kone koo]>. krautuvės ir ją paėmė 
visi užimti ir namų randus komitetas į savo rankas, 
jau nuo pernai pradėjo bai
siai kilti;. didžiuma namų
savininku pasirodė ant tiek i tvarkos, bet trūko suprati -- 
nesanžiningais, jog beveik'"1“ fvn”v‘1
kas mėnuo ėmė kelti ran
das; žmonės netekę kantry
bės ėmė protestuoti

Šėrininkai pradėjo kukž-

na
rių, bijodami ]>rapuldyti 

prieš savo stengiasi kodau- 
miesto ■ .ginusiai iš krautuvės išimti

administracijai įsikišti, iš
leidžiant tam tikrą laikinį

suvar*
be

įstatymą, kuriuom 
žoma namu savininku 

t t

Abelnai ši karė atnešda
ma gerus laikus čionyk
senams Kapitalistams, pa
gimdė daugybę spekuliantų

šokių priemonių, kad tik 
prisiplėšus pinigų; bet ne' 
visada ir jiems laimė švie-

tokių yra net vienas žymus

i ir pagimdo sūnūs su mine-j 
i t; ja liga. J u kraujas ne- i 

ir.

racijos negalima daryt, dai

lu is, kad neprisieitų trauk
• ti —abelnai jie turi vengti 
I visko, kas pagimdo kraujo 
Ibėgimą, nes sunku arba ne
galima ji yra sustabdyti.

rite kokią kraujo ilgą. Bet

valandas ir jei turite bro-

i rosi tai]) pat, tai žinokit, jog
I turite hemophiliją arba 
kraujo neklekimą.

A. Montvklas.
nuo klausimo, bet noriu pri- . v.. .. ., . . . .... 1 iper laikrašti neišpultu ais-uurt, kad apsivaisinimas ne • .. . . ‘

; , . . . į kinti, visada įdekite stampabūtinai įvyksta lv'- • 1 1
tiško susinešimo. Iatsakymui. Klausimus siųs- 

|kite uždėję mano pravardę 
, . ii- i- ’i' ši adresa: 315 No. Ash
jos net per kelias dienas , :.. i .v., Hand avė., Chicago, 111.

vėliau, negu buvo lytiškas 
aktas. Todėl ir nėštumo pra

jau lengva, 
mano.

HEMOPHILIA.
T. K. rašo:— Esu 21 metu

Telephone 595 Greenpoint.
Daktaras J. MISEVIČE

Specialistas širdies ir 
Plaučių ligų.

8—10 ryte
12—2 po p’“t 
6—8 vakare.

270 BERRY STREET
BROOKLYN, N. Y.

Nuo 
N uo 
Nuo

jAkušerka
1«/
I A
; i,
i l• a
i
i a
a

kovą su Vokietijos povande
ninėmis valtimis, kurios 
liek daug nuostolių padarė

line sargyba ir technikoskulį įsiduriu ar įsipiauju, 
kraujas bėga per kelias va- priemonės (plieno vielų tin- 
landas be sustojimo. Kitiiklai, pagavimui povandeni- 
sako, kad perdaug kraujo nių valčių) trukdo vokiečių 

povandenines atakas, bet

Wonwni 
Joflege, Baltimore M<J 

atlieka ahvc rtarba 
/imilyraa taipgi suteikia ^luokiaa <•" 
’jag'-lbn n r*'>«<• moterį- ngo««>

F. Stropiene,^X’.»
SO I1OSTON, MAHH.

JOKŪBAS

CAFH

KANCTERIUS

Pak>l«- 
vlng'ua pri
imam k«- 
nogražiau- 
eiai ir vi

sados
Uitiingą 

rodą.
TEISINGIAUSIA UŽEIGA
253 WYTHE A V E., kam p. North

BROOKLYN, N.' Y. 
Telephone Greenpoint 5311.

PERSKAITYK!

Paukščiai išdavikai
(Nuo mū>u korespondento).

Kiekv'enas n&fe- 
jas skaitytoju, 
kuris užsiraiyt 
pas mane “Lafe- 
vę” ant metų br 

užsimokės $2.W; 
ta* gaus devaaą 
knygų vertit 
1 dolerio art* 
“Kardą” ant 
tų. Senas aha#- 
tytojas, kuria 
naujins, gau 

Kas iš neskaitan&i 
Keleivį” $1.50, gau 

i skaitytojas 
Kas prisius af

išima iš krautuvės net ke
liais desėtkais viršaus savo 
ščro ir nuo jos prasišalina. 
Net ir direktoriai įsiskolina 
po 60 dolerių ir daugiau.\

Kokios pasekmės tos be 
tvarkęs? Pasirodo, kad iš 
krautuves žmonėms išduo
ta be pinigų už 4.000 dolerių 
tavoro. Daugybė bilų kom
panijoms neapmokėta. Kom neklektų. Jame yra 
panijos atsisako į skolą duo tikri elementai, kurie 

Vlo klenkančias med

turiu, todėl ir bėga. Ar tai
tiesa, ar kokia kita prie
žastis yra?

Atsakymas. — Paprastai
pas tuos, kurie išrodo daug nuo kranto jūrėse pauk

ščiai, lekiodami, lengvai 
gali matyti povandeninės 
valties judėjimus, nors pa

te’kė savo budrumu nema
žai naudos angliams. Toli

greičiau, negu pas išblyšku-

kraujus. Kraujas iš sužeis

kol žmogus numirtų, jei jis 
tam 
ginu

ti ir perkant reikalauja tuo- 
' jaus pinigų. O čia pinigų nė- 
! ra ir dar senos skolos neap
mokėtos.

Kad palaikius kooperaci - 
jos krautuvę, mažiausia rei
kia sudėti apie 1000 dolerių. 
Žmonės skolingi virš ketu- 
riti tūkstančiu doleriu, bett *. C- c Z

Užtėmiję kur nors povan
deninę valtį jūrių paukščiai, 
susirinkę būriais, ima rėkti 
ir plasnoti savo sparnais 
palei vandenį, sekdami to
kiu būdu tą “milžiniška žu
vį” per ištisas valandas.

naudodami tokiu paukščiųsose pramonės šakose iš- 
dirbystė žymiai pakilo; fa
brikų išdirbystė irgi pasi
daugino, todėlei darbinin
kams dabar nesunku darba
gauti; bedarbių beveik nesi-. v<u ioju 
randa. Bet, nepaisant į tai, pusę iškolektuoti. 
darbininkų padėjimas ma
žai tepasigerino: nors ir už- vės susirinkimas. Pirminin- 
dirbama neblogai, tečiausjkas kvietė publiką prisira- 
pabrangus maistui ir vi
siems gyvenimo reikmenims, tas kvietimas 
biednesniems gana sunku, pasiliko, 
verstis, tuom labjau turinti ' 
dideles šeimynas; tiesa, 
daugelis firmų ir fabrikų, 
turėdiami šiuo tarpu daug 
pelno, pakėlė šiek tiek

17 d. rugsėjo buvo bendro-

ti povandeninės valties ju
dėjimus.

ir keli kiti

syti prie kooperacijos, bet 
kvietimu ir 

Žmonės pradeda 
skeptiškai į tai žiūrėti.

Tai taip musų kooperaci
ja gyvuoja. Geistina būtų, 
kad lietuviai daugiau rašy-

" - -. apie kooperacijas ir ' i jų
darbininkų algas, idant iš- tvarką.
vengus streikų

■B’...........
sa M. J. Vaitiekus.

kad dideliame sužeidime 
kiekinio laikas bus kitokis, 
negu mažame, 
nuo to, kokią 
ūžiate, šiluma 
žeidimo būdas
dalykai lošia rolę laiko su
trumpinime arba prailgini
me. Be to, pas tūlas ypatas 
jis klenkia biskį greičiau, 
negu pas kitas. Paprastai 
vidutiniškoj šilumoj krau
jas suklenka į 15 minutų 
pas žmogų ir nustoja bė
gęs. Tam tikrose kraujo li
gose jis gali klekti lėčiau 
arba greičiau. Yra tokių 
žmonių, kurių kraujas veik 
.... .. v

knygų uz oOc. 
dar prisius už 
knygų už 50c., senas 
gaus knygų už 25c. T* 
“Kovą” $2.00, gaus knygų už 76c; 
kas prisius už “kardą” $1.00,ta« 
knygų už 35c., senas skaitytojas *4 
25 centus. Kas užsirašys “Naująjį 
Gadynę”, kaina metams $1.50, U* 
gaus knygų už 50c.

Todėl visi u žsi rašykit tuos la®> 
rašeius per mane. Tiek pat mokei** 
m i gausite gerų knygų pasiskaitę* 
mui. Būtinai pasakyk apie tai Mk 
vo draugui ir pažįstamui. Knygas 
duosiu tik “Laisvės” laidos.

Pinigus siųskit šiuo adresu:

J. POCIUS
2370 Margaret St., Philadelphia, Pit

KIEKVIENAS GALI RUTJ 
EOTOGRAEISTU,

Kątik išėjo iš spa» 
dos pirma lietuvių k-Jk« 
boj knyga, iš kuri* 
kiekvienas gali lengvi* 
išmokti fotografyst# 
amato. Prisiųskite fV 
o gausite šitą knygą. 
Siuntimą apmokama 

adresuokite:
END PHOTO CO.

Canada.

NOKTU 
376 Selkirk Avenue

Winnipeg, Dian

TĖMYKITE! TeMYKITES

sekdami paskui povandenin 
priešą, laukdami tik progos 
kad povandeninė valtis iškij 
viršun savo perioskopą; 
tuomet jos likimą jau nus-

. ' .. V— • • iKiujau.vvo muiviaJt, ^r.LlW

])ręs kanUOlllĮ šūviai. Dauge- siu firmų. Prieinamas kursas teorija 
Imi D'Qi iši’odo o'rmQ kpDtoi Pi'^i'U^us ir tas viskas už 1U1 gal ĮSI OOO gana Keistai, i,ckcijos važinėjimo, sustatyme Ir 
kųd apie tai gana pla- ardymo, mokinimas braižinių 1 pieną) 

nniMlnnln 4-nK ir net automatiškai pradėjimo (mICCiai paminėjo tūli Anglijos Startes). Visiems dykai dirbtmrt, 
laikraščiai, Žinoma tas gali- C.varantuojame diplomą. Duodame *»> 
llia Vien tik dieną, naktyj-gi, tą apsistojimui. Ateikite ir perą to 
vargiai paukščiai gali tai £” TYKNEvftiu“8“ <erai

SMrlii)UMmk M

Vienatinė lietuviška automohilię 
mokykla, kuri perviršija visas kita* 
mokyklas savo sutvarkymu kliasų mb 

1 naujausios mados motorais geriu*

ir net automatiškai pradėjimo (self 
Visiems dykai dirbta*.

liudijimą. Atvažiavusiems turime

THE COSMOPOLITAN 
AUTO SCHOOL .

IT. M

.■> - šį-jMb i'-.
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Laikraštininkų suvažiavi* 
man, kuris įvyko 19 d. spa
lių Brooklyne, iš socialistų 
pusės buvo nuėję informa
cijų tikslais K. Vidikas (ko*

tis) ir Dras A. Karalius.

Prie “Laisvės” bendrovės 
prisirašė draugas St. Lau
rinaitis iš Brooklyn, N. Y.

Prie lietuviu socialistu 
laikraštininkų Sandoros pri
sidėjo ir “Moterų Balsas”. 
Dabar prie Sandoros pride
ra: “Naujienos”, “Keleivis”, 
“Kova”, “Laisvė”, ir “Mote
rų Bajsas.”

Sekretorium Sandoros iš
rinktas B. Pruseika,

Neužmirškite, kad “Lais
vės” koncertas įvyks 17 d. 
gruodžio Labor Lyceum, 

x Brooklvne. 
' 4k

Mums broliškas “Naujie
nų” dienraštis turi jau šū
vi rš 800 šerininkų.

Chicagiečiai socialistai 
šiuo žvilgsniu daug daugiau 
remia “Naujienas”, negu 
broklyniečiai “Laisvę.”

New Yorko “World”, de
mokratų administracijos or
ganas sako: dėkavokit Die
vui už Wilsona. Jeigu ne jis, 
Amerika jau kariautų.

O socialistas Algernon 
Lee ve kaip misli: nei vienas 
iš Amerikos prezidentų ne-
pastumėjo tiek Ameriką, 
karės keliu, kaip Wilsonas. 1

(

Vaidilos Ainis.

Tarp siaučiančių marių

Kartą, kai saulė marėsna grimo, 
Vėjas nutilo, bangos nurimo, 
Jis užsimiršo, užsisvajojo.
Mat, taip ir aras kartais nejunta, 
Kad stiprus sparnas vos tesukrunta, 
Arba tik plauko, net neplasnoja.

Taigi svajoja. Mintys bekūnės 
Skrenda, yt baltos gulbės lakūnės, 
I atminimų skaidriąją s rytį, 
Trykštančią laime skaisčią vaikystą. 
Mato, kaip jauno vietomis klysta, 
Tik jau pervėlu bepa tai syti.

Plauko svajonių laivas be vairo

Pilkojo ruko, slepiantis upę 
Storasai šydai*, sklaidos ir nyksta,

Tai kūdikystės rausvojo ryto 
JĮ atminimai skaistūs apspito. 
Pirma neaiškūs ir susipinę 
Taip, kad net sunku juos ir pažinti. 
Jie vis aiškėja, prikelia mintį

Guli ir seka lapų šlamėsi,
Klausos, kaip medžiai šnabždasi, šneka, 
Klausos, kaip kregždės, skraidžioja, kar)

Tat ir svajonės buvo jo drąsios: 
Jis tesvajojo vien apie karą, 
Taigi, kad mėgo įsivaizdinti 
Muši, ir troško priešą sutrinti, 
Davė nujausti busianti arą.

štai ir mokykla. Čia pirmą kartą 
Jis pavartojo šviedrųjį kardą, 
Ir nors tas kardas buvo medinis, 
Juom atsidžiaugti jis negalėjo: 
Mokėsi, žaidė, valgė, gulėjo,— 
Vis laikė kardą prisikabinęs.

Vėl atsiminęs atsispeikėjęs, 
Vaikšto dirksningai karo veikėjas. 
Galvą jam skauda: ją lyg kas kala. 
Jis to nemato, jis to nejaučia; 
Siela jam kaista, dega ir siaučia! 
Vaikšto tik vaikšto, vaikšto po salą.

Vaikšto tik vaikšto karo veikėjas.

Tenesidžiaugia. Jis nors ir kali, 
Bet nepavergtas, nepasidavęs.
Taip, da jis kartais pasiliuosavę

Ir netik gali, bet pasiryžę

Vėl atsiimti sostą paveržtą. 
Armija laukia savo valdovo, 
Trokšta kariauti, veržias i kova. 
Kruvina kovą, amžiną kerštą.

Čia jis iš pikčių, kad įmanytų, 
Uolą sučiupęs, tuoj sudraskytų: 
Rodos, kad trenktų salą į jūrą, 
Tai net ir ženklo jos nebebūtų. 
įVelik jį patį uolos užgriūtų, 
Bil tik sugriautų akmenio mūrą.

i

i** j

KENOSHA, WIS.
6 d. spalių persiskyrė su 

šiuo pasauliu Katrina Pre- 
pol-Šteimikienė. 8^1. spalių 
velionė tapo palaidota .ant 
miesto kapinių. Laidotuvėse 
dalyvavo nemažas būrelis 
giminių ir šiaip pažįst’amų. 
Mes velionės vaikai, taria
me širdingą ačiū visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse.

Katrina Prepol-Šteimikie- 
ne buvo laisvų pažiūrų. 1905 
m. Lietuvoj dalyvavo revo- 
liucijiniame judėjime ir tūlą 
laiką sėdėjo kalėjime. Tapo 
palaidota be bažnytinių ce
remonijų. .

Lai būna jai lengva 
ialies žemele.

Kaz^^razevičius,

šios

Bet gi ir keršys! Niekas nežino 
kokį kerštą jis pagamino.To,

Bus tat beširdžio aro lakūno
Kruvinas kerštas, siaučianti Ugnė, 
Už nupuolimo gilią bedugnę, 
Kerštas už gėdą, kerštas už sūnų...

Sūnų.... Ir sūnų jis atsiminęs 
Stovi bejiegis, susigriaudinęs. 
Nieko pasaulyj taip nemylėjo, 
Kaip ’Vienaturtį, nieko, net karą. 
Nungi, kas žino, ką su juo daro: 
Gal jis apkaltas? Gal jis kalėjo?

Gal?.. Ir jį visą šiurpas nukrato.
Ko jis taip bijo, tai ir pamato:
Jo vienaturtis... visas paplūdęs
Baloje juodo krekenčio kraujo.
Jis sau iš skausmo plaukus net rauja, 
Vaikšto po krantą kone pabludęs.

Veržias ant kranto, slūgsta ir grimsta.
Siela jo dega, siela jo siaučia, 
Jis, kaip ir marės, audrą tejaučia, 
Jo, kaip paariu siausmas nerimsta.

OJ

MOTERIMS NAUJIENOS Montello, Mass. — Šiomis 
dienomis apsivedė LSS. 17

MOTERIS KANDIDATĖ Į 
GUBERNATORIUS.

kogeriausio šeimyniško gy
venimo. Aš ir visi.

Varde LMPS. 12 kuopos 
tariu širdingą ačiū visiems, 
kurie prisidėjo'prie išpildy
mo programo ir publikai už

LAISVE

* * *

Taip ir kankinos šešetą metų, 
Tarp didžiamarių vėtrų, verpetų, 
Tas, kurs pasaulį krauju pripildė 
Ir tečiaus sielos arės siautimo 
Vis nenuramdė tol, kol likimo 
Ranka ant amžių jo nenutildė.

Senas tai laikas. Jau net užmiršti 
Buvom jį spėję. Nūn tik, kai tiršti 
Debesys musų dangų užklojo, 
Mes atsiminėm buvus prieš metų 
Šimtą taipogi karo verpetų, 
Laiką, kai jis da liuesas lakiojo.
Melaišiai, VLVII-1916 m.

----- o o
RUDUO.

Nuliūdus, kad šaltas ruduo jau ate 
Kad grožė dienelių išnyko,
Kad gėles nežydi, kvietkelių neliko..

Tari tu m paskendus audrų sūkuryje,

Kurgi pražuvo to laiko grožybe?..

Apniauktos paveikslais saldžių atminimų 
Kurie nū paliko širdies nuliūdimų.

jau šaltas dūko ir putė,

Ir dangų gyvenimo debesis niaukė...
P. A. Jatulevičius.

-----o-o-----

t

Aš grįžšiu tėvynėn atlankyti savus;
Trokšta mano krutinę išvyst’ tuos takus. 
Kur ošė pušelės, žalieji miškai, 
Kur liūdi berželis, kur lygūs laukai.
Aš myliu tą šalį už viską labiaus;
Kur teka upelis tarp žydro dangaus.

Paėmęs.

Vaikšto, tik vaikšto kumščias sugniaužęs, 
Bangos gi kjla, lekia ir šiaušias,

o - o

ŠTAI J V TIKRIEJI DARBAI.

ėjo gelbėtų, manydami, kad gerą darbą ga
lima visur dirbti. Ir tikrai juos suklaidino. 
Davė jiems technikos darbą netikusiose a’ 
pystovose, netikusioje sistemoje; jie ir ne
pasijuto, pasidarę paprasti Komiteto vadų 
sumanymų pildytojai, likę be savo inicija- 
tyvos. Bet labiausia bedarbius inteligentus 
masino geros algos.

Komitetas pataikė j jautriausią žmo
gaus stygą — “kailio” reikalus.. To tik ir 
tereikia silpniems, be principų, i 
bile kur “įsitaisyti”, asmenims. Taip tatai 
Komitetų šulams pasisekė surinkti samdi
ninkų i)- pririšti juos prie savęs duonos ką
sniu, teisybe, dideliu, gardžiu ir boto “pa- 
trijotiniu.”

Visur šaukė Komitetų vardu klerika
lai ir jų sėbrai: “Eikite į musų organizaci-

pys su p*le Ona Usaite. Šliū- 
bą ėmė bažnyčioj. Laike ve
stuvių svečiai suaukavo L. 
SDP. $14.50.

Laimingo šeimyniško * gy-’ 
veninio musų jaunavedžiam.

J. A. Svyrūnėlis. t

ko, nutarta prisidėti

Cleveland, Ohio. — Pasta

pareigas nei kiek neblogiau

P. U.

JAUNOS POROS.

gubernatore.

Visiems aukuoto jams ta-

tiška ekonomija. Kas nesu 
pranta politiškos ekonoim-

Onos Triplovos tėvai pa
bėgę iš Rusijos ir tapę šios

natorius. Triplova 17 me
tų darbuojasi ant visuome
niškos dirvos, ypatingai mo- 
kvklu komitetuose. Jau ket
virti metai ji pildo advoka

užsiimti advokatūra, Įgijo 
nepaprastą įtekmę visuome
nėj.

Raikė susirinkimo dv 
moterėlės tuštino bonkutes.

Idaho valstijoj socialis
tų partija išstatė d r g. Oną

moteris, užėmus

si i jos. Ii* jeigu būna išrink
tas gubernatorium nesu 
prantantis jos, tuomet jis

Kuopos sekretorė
J. Mikalavičiutė.

iš So. Bostono. Prie tam 
drg. J. B Smelstorius paša*

rius. Valdymui valstijos rei-
girnas
jokios garbės nesuteikia. Ar 
negeriau būtu ta “mada” 
visiškai panaikinti?

Visur Esantis.

M. Repenins.
Aukas priėmiau T. Dun- 

poraidulis.

eilių

b

•>
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jos visos vietos gabiausios 
moteris ir merginos.

J. A. Svyrūnėlis.

Gaukite Severos Preparatus nuo savo aptiekoriaug. Negalint gauti, •!- 
aiaakyk tiesiai nuo ipųs. Neimk kitokių vaistų bei užvaduotojų!

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.

P J. Bagočius. Taipgi buvo 
daug puikių pamarginimų, 
kaip tai: duetų

yra kiekvienai šeimynai reikalingas vaistas. Nė
ra tos dienos, kad neprisieina vienam iš šeimynos 
nariu tokį vaistą vartoti.

SEVERAS GOTHARD OIL
(Severos Gothardiškas Aliejus) yra ir buvo toks 
šeimyniškas liniinentas per pastaruosius 35 
metus ir jo vertė neapibranginta noriut ap
turėti palengvinimų nuo

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

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

Skaitykite Šį laiškų: “Severos Gotbardiškas Aliojus pasirodė labai veiklus. 
Mano moteris turėjo diegiančius skausmus kojose, bet pradėjus vartoti 
Severos Gotbardiškų Aliejų skausmas pradėjo tnažintis ir kol suvarto
jome pusę bonkos. tie skausmui visiškai išnyko.“

John Mikulastik, R. F. I). 1, Box 96, Iron Mountain. Mich.

£

SUGRĮŽO BROOKLYNAN SENAS LIETUVIU APT1EKOR1US 
DR. H. A. MEDOFF 

Buvęs ant kampo No. 2nd ir Berry 
dabar uždėjo APTIEK A po num. 

00 Grand Str., Brooklyn, N. Y.

ninkė, daug užsiima .skai
tymu ir gerai išstudijavusi 
politišką ekonomiją. Ji, pra
kalbą sakydama, išsireiškė, 
kad užėmimas gubernato
riaus vietos, ją nei kiek ne
apsunkins, bet tik suteiks 
platesnę dirvą veikimui. Aš

MONTELLO, MASS.
Spalių 14 d. “Birutės” 

moterų draugija parengė 
balių. Programas buvo ga
na įvairus:— bene geriau
sia buvo programo vieta, tai 
dainos paneliu Žvingiliučiu

norintiems j k<?kil-.’ nluzjk(,s- .j1; "■

advokatai, technikai, inžinieriai, mokytojai,! , 
1 »• ff n/ic incn i’rio VAproKnnJ ' Uir tt. nes visi jūs reikalingi nukentėjusioms 
broliams!” Ir daug kas liuosųjų” ėmėsi “vi
suomenės darbo.” Ėmė už savo darbo šim
tus, važinėjosi- šiltuose vagonuose, gaudavo 
butą “su šviesa, kuru ir rakandais” ir... da
lindavo trupinius tremtiniams.

Galų-gale klerikalai pradėjo stačiai 
gaudyti, “žvejoti, tuos, kurie pradžioje ne
pasidavė įvairiems masinimams. Šį kartą 
labjau nepastovius jau pasisekė patraukti, 
nes davė tai, ka taip ar kitam asmeniui tuo 
momentu buvo reikalingiausia, žodžiu, trau 
kė, viliojo visokiais būdais, visokiomis prie
monėmis.

Daug gražių žodžių prikalbėjo kleri
kalai del organizavimo nukentėjusioms pla
čios pagalbos — medžiaginės ir dvasinės; 
daug kalbėjo del “statymo ateities pama
tų”, dėl “rengimo būsimųjų Lietuvos sta
tytojų” — technikų, dailydžių, visokių ama- 
tninkų, ruošėsi atidaryti įvairių kursų iš 
anksto, be abejonės, žinodami, kad iš šitų 
“statytojų”, kuone vaikų, nieko rimta ne
gali būti. Jie žinojo, kad sugriautiems mies
tams ir sodžiams atstatyti reikalinga ne 
kelios dešimtys vaikų bei merginų, bet or
ganizuota, niekuo, nevaržoipą liaudis, galim 
^arody^|gyo|savąrankupią,

riausia vieta priklauso p-lei 
V Putvinskaitei, kuri su
dainavo solo. Žmonių susi
rinko pilna svetainė. Aukų 
surinkta $11. Prie kuopos 
prisirašė 25 naujos narės. 
Buvo užrašinėjama “Mote* 
rų Balsas” ir pardavinėjama 
“Naujoji Gadynė”. Per tuos 

t vakaru moteris parodė, 
kad jos moka daug geriau 
viską surengti, negu vyrai, 
nes vyrai nieko naujo ne
duoda publikai. Manau, kad 
22 kp. turės gražią ateitį,

SO. BOSTON, MASS.
30 d. rugsėjo buvo balius 

Lietuvių Moterų Progresy
viu Susivienijimo 13 kuo
pos. Žmonių susirinko gana 
daug. Viskas pavyko labai

Th. Sarapas..

WATERBURY, CT.
8 d. spalių buvo koncer

tas Lietuvių Moterų Prog- 
resyvio Susivienijimo 12 kp. 
Publikos susirinko gana 
daug ir viskas pavyko • la
bai puikiai. Kuopai nuo 
koncerto liko gryno pelno

ROCHESTER, N. V.
2d. spalių buvo susirinki

mas vietos Lietuvaičių Kliu- 
bo. Vasaros metu, rodos, . . ILietuvaičių Kliubas ir susi- • i • i • 1 m. a y • i '

Lowell, Mass.— 26 d. rug- ' 
pjūčio apsivedė du LSS. 203 
kuopos nariu — J. Blažio- 
nis su J. Aleksiutė ir F. 
Gerbutavičius su P. Kuzbos’ 
kiutė. Šliūbus ėmė pas lenkų

tas už šliubą ima po $5.00. 
Vestuvės buvo puikios, be 

vio Susivienijimo. Geistina, L’iuksm.* ir be bačkų- 
kad tas jų nutarimas butų .^’11-- N.
gyveniman įvykdintas, nes, ;
kiek man prisimena, jau btr lev eland, Ohio. — Rašta
vo syki nutarusios prisidė- i l’u°ju koku apsivedė J. J..

i Jakštis su Barbora Venulai-i V •

to. šliūbą ėmė civilį. Jakštas 
j'priklauso prie LSS. kuopos, 

g B. Vienulaitė prie pašelpi- 
uės draugystės “Vienybes”, 

Lietuvaičiu Kliubui “ighton, Mass, ii’ prie SLA.
Linkėtina naujavedžiams 

j laimingo šeimyniško gyveni
mo.

Nashua, N. H. 17 d. rug 
sėjo apsivedė F Žibalis su 
L. Baliutin. Besilinskmi- 
nant svečiams, sumanyta 
paaukauti po keliatą centų 
s’šelpimui nukentėjusių nuo 
karės. Aukavo: F. Žibalis, 
M Kepenius, M Žibalis, R 
Krušiutė, I, Basalavičius, F. 

i Bieliūnas, M. Briedis ir M. 
ĮBruzgiute po 50 c. J Žiba-

Buenos Aires, Arg. — 12 hs, Meišnis — po 25 c.; K. 
d. rugpjūčio apsivedė LSS. Seibutis — 15 s.; S PeL 
2 kuopos narė Ona M. Ve- džauskas — 5c., Viso $4.70. 
deraitė su Gustavu Albie

Prūsų Lietuvos lietuviu), rių širdingą ačiū, o jauna* 
Šliūbą ėmė civilišką. jvedžiams linkiu laimingo 

Geistina būtų, kad ji pa- šeimyniško gyvenimo.
sistengtų ir savo vyrą, prie 
kuopos prirašyti.

Linkėtina naujai

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

moksliškai pri-taikinti akiniai.
Dr. U. A. Medoff’as atsidavęs tamtikslui ir jis savo atsidavimu 
kiek vienam suteikė geriausią pagelbą. .Malonėkit atsilankyti 
ir persitik > int i. Akiu ofisas randasi jo aptiekoj.
I)R. H. A. MEDOFF,* 500 Grand St. Kampas Union Avė., 

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

reikalinga. DR. H. A. MEDOFF.

GERAS 
LINIMENTAS



V KORESPONDENCIJOS V
Tžiška, Vileišį, Šiaulį ir Kairį.’kim

i Kitas keturias ypatas pa- i kuo]
! skirs katalikai. bėju

tas vietos draugysčių ir 
pa- • kuopų atstovų, kad pasikak 

__________ bėjus apie “Lietuvių Die- 
Gal būt susivienyjimas iriną”. Atstovai pribuvo nuo 

J seįvykęs, bet pažangioji SLA. 207 kuopos, TMD. 103 
■ sriovė, nepritarianti Wilkes kuopos, DLKV. draugys-

rėdymus, bet su ta pastaba, 
kad C. komitetas trečdalį 
aukų pasiųs į Vilnių Agro 
nomijos ir Teisių draugijai.

Sušaukti viešą susirinki
mą ir pakviesti žymesnius

bininko”. Mat, jie buvo at-, 
vykę taikyti vietos lietuvių 
bendrai veikti “Lietuvių

Auk u 
0G.

surintka LŠF. $21.-

PHILADELPHIA. PA.
15 d. spalių klerikalai su 

tautininkais surengė p ra*; 
kalbas. Kalbėjo Yčas ir 
kun. Žilinskas, žmonių su
sirinko virš 300. Aukų su
rinkta virš 250 dolerių. Kal
bėtojai * aiškino Lietuvos 
gyventojų vargus ir tt. Rei
kia pažymėti, kad jiedu ne- 
pliauškė visokių nesąmonių

zės rūbsiuviai dirbsią po 48 Barre konferencijos nutari-'tos ir LSS. 214 kuopos. Bu* lietuvius ir anglus kalbėto*

kaip kad pliauškia Amerikos i 
klerikalų kalbėtojai.

Po prakalbų rodė paveik
slus iš pabėgėlių gyvenimo. 
Pirmiausia pradėjo rodyti 
Centralio Komiteto veikėjus 
ir kada parodė kun. Alšau-

vai. i savaite ir už viršlaik i manls> pirmiau gavo iš mies- vo kviesta ir SLRKA. kuo- 
J * v 1 .1 X • ----- — - -- — 1-1. - 1 !-_?• . 1 . * „ — 1 _ T? 1 „ 1 _

i gausią pusantro sykio mo
kėti. Darbdaviai, pažadėda
mi tokias darbo sąlygas, ti
kisi nedaleisti darbininku 
prie streiko ir sulaikyti nuo 
organizavimosi į uniją. Bei; 
kosžin, ar ilgai jiems pasi
seks taip mulkinti darbinin
kus. Kadangi darbininkai 

(dar atsakančiai nesusiorga
nizavę, todėl negalima pa- 
įeikalauti tokių darbo sąly
gų, kokios 
būti.

to valdžios leidimą rinkti 
aukas “Lietuvių Dienoj”. 
Kada tautininkąi ir katali
kai nuėjo išsiimti leidimo,

pa, bet ji atsisakė dalyvau
ti. Delegatai nutarė “Lietu
vių Dienoj” veikti išvien, iš-

duotas. Tokiu bu du katali
kai ir tautininkai priversti

Išrinkta komitetas “Lie
tuvių Dienos” tvarkymui. Į 
komitetą įėjo šios ypatos: 
pirm. J. Januškevičius, pa- 
gelbininku — V. Kvašis, 
rašt. — J. Lukštas, ižd.—J.

Dabar vietos lietuviai pri* 
valo pasidarbuoti, kad toj 
dienoj surinkus kodaugiau-[Tvaronas, iždo globėjai: J. 
šia aukų. Geistina, kad mer- Krauzaitis ir I. Pašakarnis.

balsai: “Ar tai tas,kuris ma
karonus šinkavoja?”

Jokiu klausimu neleido 
duoti ir pasakė, kad jie dis
kusijų nevešią ir viską ig
noruosią. Musu klerika - 
lams tas labai patiko ir jie 
ėmė rankopiis ploti.

Ra pu t is.

SCRANTON, PA.
Ekspliozija anglių kasykloj.

Šiomis dienomis čia įvyko 
anglių kasykloj ekspliozija,

gino penkis darbininkus. 
Juozas Venckus ir du lenku 
pavojingai o Juozas Rau
donaitis ir Antanas Domei
ka lengviau. ,J R.

RUMFORD. ME.
Mūsų mieste daugelis 

žmonių įvairių tautų pradė
jo sirgti protlige. Dau
gelį policija suareštavo ir 
nugabeno į beprotnamį, bet 

' daugelis dar vaikščioja gat
vėmis. M. A. G.

‘ CAMBRIDGE. MASS.
Vietos lietuviai susitaikė 

“Lietuvių Dienoj” rinkti au
kas išvien. Surinktas aukas 
pasiųs į Washingtona Rau
donajam Kryžiui ir nuro
dys, kad jis visus pinigus pa
siųstų į Lietuvą ir lygiai pa
dalintu 
vėm.

visom trim srio

spalių

! ginos prisidėtų prie šio dar
bo.

Mūsų mieste jau buvo 
rengiamos “7* ‘
nos”. Pirmą sykį 

! draugysčių sąryšis, bet tuo- 
•met. pasekmės buvo 

l virš 
100 dolerių. Tada merginos 
mažai prisidėjo prie veiki
mo, — vienos visiškai ne
apsiėmė aukų rinkti, o ku
rios ir apsiėmė, visgi savo 
darbo neatliko. Jeigu tą die
ną neapsiėmė tamsių tė
vų dukreles, visiškai nenuo
stabu, bet kad neapsiėmė ir 
taip vadinami! garsių lais- lyn, N. Y. 

jvamanių, tai jau reikia ste* nemažai ir kalbėtojas ją už- 
į bėtis. Antru sykiu “Lietu-

bar nei vieni nei kiti netu- jv’p Diena” buvo pasekmių-. Jūsų surinkta virš astuonių 
ri iš miesto valdžios leidimu i . SU)inLta
rinkti aukas ant gatvių. n’ alkni t
'/.‘ino’iosin< dvmiovstoQ nnrln-i daUgCHS laisvamanių

turėtu

Dabar musų mieste 
spėkos dedamos suorganiza
vimui įvairių komitetu “Lie
tuvių Dienoj __________
Pirmiau buvo susitarę visos 
ti įs sriovės darbuotis iš
vien, nes atžagareiviai tau
tininkai ir klerikalai sutiko 
trečdalį atiku duoti “Agro
nomijos

VISOS

* 

* ♦

7 d. spalių buvo balius D. 
Lietuvių Die jLKV. draugystes. Viskas 
' i surengė • pavyko labai gerai. “Lais-

Lt za L L 11 /n I D L-» I t t »

j” rinkti aukas, Prastos, surinkta

draugi-

atzagalinėjo vėjais. Kada 
reiviai tautinihkai
Lalai išgirdo šliupo
tuojaus atšaukė savo sutiki-1

/ę” laimėjo S. Šveisčiutė, 
'Keleivį” — J. Užupis. * *

♦

d. spalių buvo diskusi- 
LSS. 214 kuopos. Kvie* 
buvo katalikai į disku

sijas, bet jų diskusantai pa
būgo ir į diskusijas nestojo. 
Tokiu būdu iš diskusijų pri
siėjo padaryti prakalbas. 
Kalbėjo J. Šukys iš Brook- 

Publikos buvo

jos

ganėdino. Aukų padengimui
I 1 ~ Z • 1 J • V Vi •

ri iš miesto valdžios leidimo i "
rinkti aukas1 ant gatvių.
žangiosios draugystės pada-į( , &’e . .
vė miesto majorui prašymą 
leisti ant gatvių rinkti au
kas. Paskui padavė ir tauti
ninkai su klerikalais, vienok 
miesto taryba tą klausimą 
atidėjo ant toliaus. Dabai’ 
dalykai stovi taip, kad visos 
sriovės turi susitaikyti, o 
jeigu nesusitaikys, tuomet 
gali negauti leidimo nei vie
ni, nei kiti.

Šis klausimas galutinai

1110.

10 d. spalių p. Račiūnas 
rode krutančius paveikslus.

kričio, atsiras merginų, ku
rios atsisakys rinkti aukas, 
tuomet prisieis ir jų pavar
des į laikraščius patalpinti.

Ign. Draugas.

MINERSVILLE. PA.
Vietos lietuviai veiks 

išvien.

jus. Toks susirinkimas įvyks 
25 d. spalių.

Atspausdinti anglų kalba 
atsišaukimus ir prieš “Lie
tuvių Dieną” išdalinti juos 
tarpe svetimtaučių, kad su
pažindinus su ta. diena.

Rengiantis prie “Lietuvių 
Dienos”, privalome energin
giau pasidarbuoti ne tik ko
miteto nariai, bet ii' visi vie
tos lietuviai, nes visų lygi 
pareiga rūpintis sųšelpimu 
nukentėjusių nuo karės.

čiskų Kazys.

* *
♦

LSS. 17 kuopa skubiai 
rengiasi prie Raudonosios 
Savaitės. Išrinkta tam tik
ra komisija, kurį pasirūpins 
visiems nariams paskirti ko-

Reikia pažymėti, kad bu
vo atsilankiusių ir gyvulių, 
kurie laike lošimo svetainėj 
pradėjo “ožius lupti”, 
riau tokie sutvėrimai 
čiamoj sėdėtų, negu į 
statymus lankytųsi.

Publikos susirinko
250. Po lošimui prasidėjo šo
kiai. Kuopai liks keliatas

kar- 
per-

apie

Vergas.

FITCHBURG,

bos. Kalbėjo dr. Bielskis. 
Žmonių susirinko nemažai, 
bet pradėjus Bielskiui kal-

tis. Aukų surintka $12.40.
♦ *

8 d. spalių susitvėrė vie

Liet. Jaunuomenės Draugy-

I komitetą įėjo šios ypatus:

nauskas. Komitetas gavo iš 
miesto valdžios leidimą rin
kti aukas “Lietuvių Dienoj”. 
Sulaukus tos dienos, mano
ma išleisti ant gatvių apie

J: buvo užkvietus SLA. 207 60 rinkikų. Visos surinktos

Kratantieji paveikslai žmo
nėms patiko.

aukos eis per LŠF 
tos lietuviai šiam 
simpatizuoja.*

*

•> nes vie* 
fondui

ST LOUIS, MO.

I.as, 1 d. spalių, 1916 m. Au-

Vincas Dunaitis $5.00; po .. .
2 dolerius — Joz. Baltrušai j’ 
tis, J šnipas,'L. Menčinskie-Į .

ROCHESTER, N. Y.
P r a n c š i m a s.

28 d. spalių, Liet, svetai
nėj, 575 Joseph avė., bus 
tarptautinis koncertas, kurį 
rengia pagelbos komitetas 
nukentėjusioms nuo karės

Geistina butu, kad visi
n. ir A. šiuškus; po $1. — V. vieL,,s ir apylinkių lietuviai
Damaševičius, J. Daujotas, 
h. Šimkus, O. Wedeckiute, 
J šultužiekas, K. šlara* 
Bataitis, J. šinkienė, L.

t l omi prisidėtų prie sušel- 
nukentėjusų nuoj pilno

Komitetas.
kevičius, P Belskis, V. Sta 
ras, M Mocijauskas, V. Ta- 
mašaitis, F Delenikaitis, A.

REDAKCIJOS ATSAKAI

15 d. 
prakalbos. Pirmas surengė 
“Lietuvių Dienos” komite
tas. Kalbėjo dr. Bielskis ir 
clrg. Dusevičia. Pirmasis 
aiškino, ką jis patyrė bū
damas Lietuvoj. Antrasis a 
gi tavo visus darbuotis “Lie
tuvių Dienoj”. Pertraukose 
p-lė Turauskiutė puikiai pa
dainavo.

Vakare buvo prakalbos 
LSS. 71 kuopos. Kalbėjo 
drg. Danta iš Detroit, Mich. 
Drg. Danta kalba gana ge
rai ir galimas daiktas, kad 
ateity bus geras kalbėtojas. 
Į abejas prakalbas žmonių 
atsilankė gana daug. Buvo 
renkami kolektoriai “Lietu
vių Dienai”, bet užsirašė la
bai mažai — vos 84 ypatos. 
Vietos lietuviai turėtų 
pasigailėti savo triūso 
toj dienoj pasidarbuoti.

♦

• ♦ ♦

“Laisvės” choras, po vasa
ros vakacijų vėl pradėjo mo
kintis. Mokina drg. B. Simo- 
ravičius. Choras auga ir vi
skas jam sekasi.

Uranas.

buvo

ne-
ir

CHICAGO, ILL.
R&taiuviu bosai gerinąs

darbininkams.

15 d. spalių buvo visuoti
nas susirinkimas apkalbėji
mui “Lietuvių Dienos”. Su
sirinkimą šaukė centralis 
komitetas. Dalyvavo visų 

tauti- sriovių po du atstovu. Kilo • 
rinkai ir klerikalai praleidę dideles diskusijos pažangio-i 

Kasputį šios sriovės atstovų su ka- 
užimti Ga- talikais. Pagaliaus susitai- 

lėšos kyta. Daug prisidėjo prie 
aukų, j taikymo centralio komiteto' 

kol kas tam tikro fondo; iždininkas V. Lukoševičius, 
neturi.

..." Korespondentas.

Daugybė draugysčių] pri
taria progresyvių pusei. 
Tautininkai ir klerikalai pa
skyrė vyriausiu finansų mi
ll isteriu K. Kasputį.

Eina gandas, būk

“Lietuviu Diena”,4. C- 7

siusią į Paryžių 
brio vietą. Keliones 
būsią padengtos iš 
nes

BRIDGEPORT, CONN.
15 d. spalių vietos LŠF. 

komitetas buvo sušaukęs 
viešą mitingą apkalbėjimui 
“Liet. Dienos” reikalų. Į 
susirinkimą atsilankė ne- 
perdaugiausiai žmonių. 
Mat, kurie nepritaria LŠF'., 
nėjo. Tiesa, buvo keliatas 

'atsilankiusių ir priešų, bet 
įtik įžymesnieji. Atidarius 
'susirinkimą, netikėtai pasi
rodė svetainėj ir drg. J. Štr

prakal-buvo 
kuopos. Kal-bos LS.S. 134

bėjo drg. J. Danta, žmonių 
su si rinko neperdaugiausiai, 
nes dauguma naktimis dirba 
ir negali atsilankyti. Kal
bėtojas savo užduotis atliko 
gerai.

Proletaras.

CARO UŽMUŠIMAS.

ažangioji sriovė' išstatė

jaus buvo pakviestas 
kalbėti apie
ną”. Kalbėtojas aiškiai

GARDNER, MASS./
15 d. spalių buvo disku

sijos LSS. 89 kuopos. Dis* 
kusuota klausimas: “Ar pri
valome remti kooperacijas” 
Diskusantams buvo leista po 
10 minutu kalbėti. Už reini
n'* ą kalbėjo 6 ypatos. Prieš 
— buvo pavartota geresni 
faktai ir kada reikė nu
balsuoti ar remti ar nerem
ti. balsai pasidalino pusiau.

15 d. spalių buvo Liet. 
Darbininkų Kooperacijos 
susirinkimas. Žmonių susi
rinko gana daug ir reikia 
tikėtis, kad visi keblumai, 
kurie iki šiol koop. kenkė, 
bus prašalinti: nutarta ko
op. krautuvę perkelti į biz- 
r.ieriškesnę vietą. Nutarta į 
skolą duoti tik vieną, savai-i 
tę. Senuosius i 
patraukti teisman.

1) Suteikti visuose komi
tetuose trečdalį atstovybės.

2) Surinktas aukas pasių
sti į Washingtona Raud.' 

i Kryžiui, o jis trečdalį aukų!
turės pasiųsti toms įstai
goms, kurioms nurodys L. 
Š. F. centro komitetas.

3) Surinktos aukos turi 
būt sunaudotos vien tik su-' 
šelpimui nukentėjusių nuo 
karės.

Su šiais reikalavimais su
tiko katalikai ir tautininkai.

J. Ramanauskas.

F. K., Harrison, N. J. — 
I anašų atsakymą talpiname 
ankščiau gautą.

L. S., Harrison, N. J. — 
A]įie tai buvo trumpai mi
nėta ir dėl vietos stokos 
platesnio aprašymo negali
me sunaudoti. Apart to, to
kio turinio korespondenci
jos iššaukia tuščias polemi
kas, kuriomis skaitytojai 
nesižingeidauja. ’

P. Baltrenui, Waterbury, 
Conn. — Apie moterų kon* 
ct rtą talpiname ankščiau 
gautą. Atleiskite, kad nega
lėjome sunaudoti.
šv. Roko nariui, Rumford, 

Me. — Labai neaiškiai pa- 
rašėt, — vienoj vietoj sakot 
susitvėrė ratelis, bet nepa
žymite koks ratelio tikštas, 
c kitoj vietoj sakote, kad 
kuopa ir jai vyčiai nori už
kenkti. Parašykite aiškiau 
apie ratelį, tuomet patalpiir 
s’; me.

. .... j J. B. Rockford, Ill. —Dėl 
Šimas išėjo nepergeriausiai. tokių menkniekių neverta 
Sufliorius garsiai kalbėjo ii kritikuotis ir bereikalingai 
publika matė jo knygą. Tas laikrašty vietą užimti. Sy- 
darė prasta ispudi. iki atsakėt ir užtenka.

niutė, M Deraitis, M B. O. 
Levanienė, J Prapoienis, P 
Makaravičius, J Dičkus, J.

1882 metais Peterburge 
ipo užmuštas Rusijos ca- 
.is Aleksandras II. Prieš 

pa- carą lenkė galvas visi Rusi- 
“Lietuvių Die- jos gyventojai, bet atsirado!

iri jaunas studentas, metė į ca-|
faktiškai nurodė, kaip kle • ra bombą ir ant vietos jį 
rikalai šelpia nukentėjusius užmušė. Tas atsitikimas su 
nuo karės ir perspėjo lietu- ji-dino ne tik Rusijos gy
vius, kad jie, siųsdami į Lie*, ventojus, bet ir visą pašau 

jtuvą suaukautus pinigus, h.
įžiūrėtų, kam siunčia ir kas) Kas nori sužinoti už ką ir 
juos sunaudos. Į kaip likosi užmuštas caras.

Po prakalbų tapo išrinkta' lai 28 d. spalių, 8 vai. vaka- 
komisija, kuri pasistengs iš re, ateina McCaddin svetai- 
miesto valdžios gauti leidi-Iną ant Berry st., Brooklyn, 
mą “Lietuvių Dienoj” rink- N. Y. ir ten pamatys, kaip 

Taipgi išrinkta ir už ką jį užmušė.
Taigi, vietos ir apielinkių 

lietuviai nepraleiskite šios 
svarbios progos, atsilanky
kite pažiūrėti.

LSS. IV Rajono Sekret.
D. PILKA.

ti aukas.
komitetas, kuris rūpinsis 
suorganizuoti rinkikus au
kų. Nutarta pagarsinti vie 
tos anglų laikraščiuose, kad 
čia lietuviai nesusitaikė 
bendrai dirbti ir dabar au

S. MANCHESTER, CT. kas rinks dvi sriovi.
2 d. spalių netikėtai į mu ' 

su miestą pribuvo dr. Biel
skis. Katalikai ant greitųjų 
surengė prakalbas. Negalė-

žaibas.

čiutė

Viso su smulkiomis 
rinkta $47.00.

ta už $4.50. Sykiu—$51.50.
“Žiburėliui’ ’aukavo po 

$1. M Damošaitienė, P Su

A. Šimkus, J Šultzickas, V. 
Tamošaitis, Kaz. Brazis, J. 
Stankevičius, A. Leponis ir 
Savickas. Viso su smulkio 
mis — $13.35.

W. Domaševičius.

ROCKFORD, ILL.
Čia įvyko vakaras 

LSS. 75 kuopos. Sulošta dra-1 
ma “Gadynės Žaizdos”. Lo-į

DOVANAI 6 DAINOS, DOVANAI!
SpecijaliSkas nasiulijiinas. Grafa- 

fonas lygiai toks pat, kaip už $35.00 
su 6 dailiomis ir 1000 adatų 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 1910 Stagg.
.   .   ............... —■  ...... .-i I —...... Ill II

| AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ?

I GARSAS GERIAUSIA KEPTUVE
Kepa geriausią duoną iš 
Cysty ruginių miltų. 
Teipat mes kepame ge
riausius keiksus veseli- 
joms ir kitokiems poky
liams *♦*»*»*

Turėdami kokį nors u’zaa- 
kyinn ir norėdami valgyti 
gerą, skanią, puikiai pa-*' 
darytą duoną, tai visadoe 
kreipkitės i mus. Duoną 
siunčiame ir kitą miestą.

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

CLIFFSIDE, N. J.
Vietos lietuviai irgi Atydai Lietuviu

TURINČIUS GIMINES TOSE GUBERNIJOSE, 
KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI.

Per mūsų banką galite pagelbėti savo giminėms bd pažada
miems užimtose vietose vokiečiais. Męs turime

Sutartį su Vokie ‘jos Banka
Berline, todėl galime persiųsti pinigus j tas vietas ant sumos ne
augėčiau 800 markių (apie* 525 rubliai).

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

Norėdami gauti daugiau informacijų kreipkitės ypatiškai ar ra- 
iykite laišką pas

HENRIKAS ę. ZARO, Bankierius
Metropolitan Saving Bank Building

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

su- 
“Lie- 

. 10 d. spalių 
veik buvo susirinkimas, kuriame

p'darni kitaip išgarsinti, vaik*. brazdo rengtis prie 
skolininkus (ščioj0 po stubas. ir kvietė į tuvių Dienos”.

prakalbas. Susirinko 
visi vietos katalikai; atsi
lankė ir kitų pažiūrų žmo
nių. Kalbėtojas nieko, o 
nieko nepasakė ir žmonės 
likosi neužsiganėdinę. Ne-

WATERBURY, CT.
Vietos lietuviai susitaikė.
Pagaliaus ir vietos lietu- __________ o_____

viai susitaikė rinkti aukas | paisant į tai, kad publika 
“Lietuvių Dienoj”. Visus su- buvo katalikiška ir daktaras 
rinktus pinigus pasiųs į 
Vilnių sušelpimui nukentė
jusių no karės lietuvių. Pi
nigai bus siunčiami ant 8 y-

S?0’

Bielskis kyietė aukoti Tau
tos i Fondui 
surinkta tik 54 dol.

MONTELLO, MASS.
Vietos lietuviai susitarė 

“Liet. Dienoj” dirbti ben
drai ant tų pačių išlygų, 
kaip ir Bostone, t. y., su
rinktas aukas siųs Vilniun 
vardu Janulaičio, Šiaulio,

dalyvavo SLA. 20 kuopos ir Smetonos ir kitų. Taikė Y. 
Šv. Franciškaus draugystės M. C. A. sekretorius G. 
atstovai. Išrinkta komitetas į Gold, 
tvarkymui “Lietuvių Die
nos”. Į komitetą įėjo šios 
ypatos: pirm. K Steponai" 
vice, pagelb.,

*
* *

11 d. spalių buvo prakal- 
J Vaičiulis, bos LŠF.; kalbėjo‘F J Ba-1 

sekret. — V. Vaičiūnas, an-'gočius. Plačiai nupiešė vei- 
aukų »tini sekrt. K. Grinius, ižd. kimą komitetų Lietuvoj ir 

Rusijoj, kurie rūpinasi šel
pimu nukentėjusių nuo ka

S Burgis; iždo globėjais —
L Pocius ir J Vaičiulis.

Nutarta aukas rinkti pa-j rėš. Paskui kalbėjo K. šid-
lfaUskas ir»“Dar-
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ORAKULO PATARIMAI. su pragaru ir išperka nelai- 
Klausimas. — Išmintin mingas duseles.

gas Orakule! (Suprantama, i 
kad nekvailas! — Oraku
las.) Mus, viernų katalikų 
būrelis, sykiu su savo dva
siškais tėveliais esa
me dideliam . nuliūdime. 
(Kas per t rūbelis? — Ora
kulas.) Kasdien katalikų 
skaitlius eina žemyn, o be

garbindavo, mūsų
JUOS

liepia vyčiams garbinti, 
daigi tarpe senovės ir da 
bartiniu vyčiu mažas skir
tumas. tik senovės vyčiai v

talikai pameta
šią ir prisideda prie bedie
vių. Ar tu, Arakule, nega 
Ičtum duoti patarimą, kaip 
galima būtų sustiprinti mu
ši: katalikus, kad jie neap
leistu bažnvčios šventos, t • Darbininkų Sąjungą,

Atsakymas:— Pirmiau
šiai turite suorganizuoti 
sargybą ir prižiūrėti neišti
kimas y patas, bet dar nepa- 
metusias šventos dvasios. 
Kaip tik kuris nors dvasią 
pameta, tuojaus ją pagauk? 
te, įvarykite į bonka ir drū
čiai užkiškite, kad nepražu-

venimą. Tuomet dievas pra-

paklusnuosius. Kada visi jie

žemes.

kai dirbs ir kunigus maitins, 
ii tokiu būdu musų žemę 
apgyvens vieni bedieviai.

eikite i bedieviu susi rinki
ny ir visas išleiskite. Tuo
met jos įsigaus į bedievius 
i** daugelis jų taps vieniais 
katalikais. kaip tapo šliu
pas, Sirvydas ir kompanija. 
Kurie katalikai drūčiai lai
ko šventą dvasią, tankiau 
šaukite juos į susirinkimus 
ir vaišinkite šlicu. Šlicas pa
laiko dvasią.

Bus dar sunkesnis.
moteris

vieną markę prilipinti.

bi! Jeigu jis dabar su 
tai kuomet prilipinsiu

Klausimas.— Garbingiau
sias Orakule! Tu s\ 
vei patarimą, ką vyrai turi 
daryti, kuomet sapnuoja a- 
pie merginas. Ar negalė
tum dabar patarti, ką turi 
merginos daryti, kuomet 
sapnuoja apie vyrus?

Kodėl daugelis merginų 
dienomis laižo savo lūpas?

Aš ir visi.

Didele nuodėme
Jauna mere

as
en-

nesu-
|.rantamų man žodžių. A 
tai nėra nuodėmės?

— Mano vaikeli, didel

Atsakymas.— Tamsta nu
eik pas kunigo gaspadinę, 
turinčią nemažiau 10 metų

nes

paslaptį, kas reikia daryti 
merginai, kuomet apie vy
rus sapnuoja.

Tos merginos dienomis 
laižo lūpas, kurios naktimis 
bučiuojasi su senberniais. 
Jos jaučia nepaprastą sal
dumą ir nejučiomis ant lu-

mane pasiklausti, o 
aiškinsiu.

Vaikina

— Mano miela, o kas bū

bučiuočiau ?

Klausimas. ts tuojaus...

tik nelankei dvasiška semi
nariją? — Orakulas). Ar 
kunigai gaudami už miru
sių dusias pinigus, stačiai 
pasiunčia į dangų
kitur juos padeda? Tai vie
nas klausimas.

Antras, — senovės vyčiai

Atkeršijo.
ir kur

meldžiai, o mūsų dabarti
niai vyčiai karšti katalikai. 
Kodėl jie neseka senovės vy
čių pėdomis?

Trečias, — ar švento Juo- 
šapo sąjungos darbininkai 
gali išeiti į streiką? Juk,

kuoti? * OI—s.
' • Atsakymas.— Kunigai vi
sus pinigus, gautus išpirki
mui iš pragaro nasrų bied- 
nų duselių, atiduoda 
gaspadinėm, 
lietuvišką patarlę, 
"boba ir už velnią gudres 
nė”, o gaspadinės susineša

savo 
nes tu žinai 

kad

uzsr

Joną išvadinau apgaviku,

— Na ir jis tavęs nepa
traukė teisman už įžeidimą?
— Ne... Mat, aš tą atsakiau

dar pašnabždomis, kad nie-

Peranksti.
Vaikinas sako merginai:
— Žinai, mano brangi, dėl 

tavęs aš sutinku ir gyvas
tį paaukauti.

— Jonuk, dabar dar per
anksti... Pirmiaus tu par
vesk ant mano vardo banki-
nę knygutę, o paskui Jau 
galėsi ir gyvastį paaukauti

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

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

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

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

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

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

VISOKIOS RODOS-PA TARIMAI DOVANAI.
Kreipkitės šiuo adresu:

BANKER JOHN KOVACS
... . Filin: 155 CLINTON AVEGrand Street, maspeth, l. i. n. y.
NEW YORK, Boroagh ®f Brooklyn.

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ

ATYDA '
Draugystėms, Kuopoms ir Kimbamai 

Išdirbu visokias
KUKARDAS, “BADGES”, GUZIKUS 

IR ŽENKLELIUS
Visokiems piknikams, šermenim® Ir 

Darau visokius Medalius ir vi- 
i atspaudas draugystėms.

kiekvieno pareikalavimo pri- 
sam polius.

A. STRUPA8
Novelty Manufacturer

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

r L LJ tokias
E Ant
| aiunčiu

SERGANTIEJI! AR NUSTOJOTE S V I 
PRIEŽASTIES LIGOS?

Diena po dienai, 
užsiimi gydymu 
Persistatykite sau, 
kiek palinksminau 
jumis gyvenimas

DR. L/VND Ę S

XJi

M

metas po metui 
sergančių žmonių, 
kiek aš išlydžiau, 
gyvenimą. Jeigu 
į kirejo vartojant 

visokias gyduoles ir jaučiatės nuo
lat blogiau ,tuomet, nieko nelauk
damas, kreipkitės pas gerai supran
tantį daktara ir specialist:!

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

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

Dėl gydymo4 nervų ir lytiškų ligų 
turiu visiems gerai žinomą elektrišką 
aparatą ir X-spinduliai, 
matyt kiaurai kūne, 
daktaras turi tokius 
to, kad labai brangs, 
tyrinėjimas šlapume.
ant rytojaus, bet tuojau ateikite pas 
gerai žinomą:

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

vai. vakare, šventadieniais nuo JO

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

v. ryto iki 4 vai. po pietų.
140 B. 22nd St., Lexington ir

3rd Ave., New York City.

DENTISTAS
Gvarantuota ant 20 metų

Uždėjimas kepuraitės 22 k. ... $5.00 
t /plombavimas 50 c. ir augščiau.

Išvalymas ........................................... 50c.
Nžploiubav imas auksu ............. $1.00

Skaudanti dantį duok ištraukti

307 Bedford Ave. Tarpe 2-ros ir 
1-inos gatvių. 

BROOKLYN. N. Y.
Kalbame lietuviškai.

Telephone Yard® 551 ®r ĮSI

TIKRA LIETUVIŠKA A PTIFlf A 
chicagoje Ari ILK A

nžlaikomc kuogerlaosin® vaistus. Su didele atyda tipildon 
recepte® kaip Amerikos, taip ir Hnropo® daktaru. Patarimas y®- 
laišku® aateikiam dykai.

Savininke® Ir Provioorlw®
F. A. JOZAPAITIS

IMI HO. HALSTED STREET. CHICAGO, ILL.
Gyvenime Telephone Drover 7781.

ČIA GALIMA UŽSIRAŠYTI “LAISVŲ

Tel. 885 Greenpoint,

SENIAUSIA UŽEIGOS 
VIETA PAS

A. SHRUPSKI
Pas mus galite gauti ska 

niausio alaus, puikios degti 
nes ir skanaus vyno. Pa 
tarnavimas puikiausias, at
eikite, o persitikrinsite.

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

Geriausia pirmeiviška užeiga 
pas

GEO LASKEVIČIĄ

Tel. 9G4-3771 BANK ST.,
WATERBURY, CONN.

APDRAUDA
(INSURANCE

s Biznių visokios rūšies pardavi
mas ir pirkimas.

PATARNAVIMAS VISOSE
! KALBOSE.

1 Kreipkitės prie

J. R. G AYSON & CO.
į P. BALTRŪNAS, Menadžeris.

95 BANK ST., Room 7
WATERBURY, CONN.

PARMOS.
mes ir ūkių, kuris rūpinasi 
tavo tautiečių gerove ir pi- 
g;au galima pirkti, negu 
nuo ko kito. Duodu
visokias rodąs, patarimus 
ir prisiunčiu didelį katalogą 
farmų dykai.

M. WALENCIUS

Scottville,

DIDELA PROGA
DEL VYRU NUSILPNEJISIU

ANT LYTIŠKU ORGANU

Prlsiunskite mums tik 50c.
Knsihmi'jle ant lytišku organu vyrai, 

kai)) tai naiviu, paliks išn.vdyuti ant visa
dos jkt vartojimu, žyduoliu NOVO. Tai 
yra. galima pasakyt i. cud.iiine gyduolė, 
kurios išgydo jau t liksiančius vyt u ser
gančiu lytiškoms ligoms. Jei esate ser
ganti ant lytišku nusilpnėjimu, kad ken
kia jums betvarke iierviu, kad nustoct 
vyriškumu. kad esate inisilpnejesia m 
padėjime, šaltos rankos arba kojos, galvos 
sopėjimai, už.k't e jiniai viduriu, nevirini- 
mai skilvio, inkstu l’g:) arba kitos ligos 
puslęs, lieti 
žiitonitis, k 
išg.vdynti pt 
Cyifuoles ta 
sveikais, tv 
galima bus

n< kurie.

laimingais, tada «l 
is gyveniniu ir jo 
i>s, idant pertikrinti 
() gyduoles tff pada- 

ris, išsiunsnie jums DYKAI kompletišką 
kursą tu gyduolių, užtektinai ant 15 dienu, 
kada gi prisiuostę mums savo antraši) ir 
pavarde, taip gi sykiu 50c krasos ženkle
les arba sidabru del apmokejima liepti 
persiuntimą. Malom-kite atkreipti atydą 
ant to. kad tai nėra maža depute, bet 
komletiškas kursas išsigrydymui. užtekti
nai ant 15 dienu, labai tanke yra užtekti
nai išsigydymui. 'l’a proga yra vien 
svarbia ant trumpo Įniki). Kasykite mums 
non t įdėliok it e. taip-gi praneškite kokiam 
laikrašti skaitite ta apgarsinima ir mes 
išsiunsnie jums t uolaus tas gyduoles.

NOVO COMPANY.
Dept. 37, Box 4000, Philadelphia, Pa.
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KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA
JOSEPH UPMAN. M. D.,

Specialitsas Moteriškų ligą 
50th St., New York, N.
OFISO VALANDOS: 

vai. ryte; nuo 1 iki 2 vai. 
nuo 7 iki 8 vai. vakare;
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Iki 10 
piet ir

Nedėliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs išti

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

DR. J LIPMAN
114 N. BOth Stę, NEW YORK, N, Y. 

Kalbama lietuviškaL
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LIETUVIŠKA APTIEKA.
Šluomi pranešame, kad gavome daugybę daiktų, reikalingų šiam 

sezonui. Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiekų, galima 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi šito
kių vaistų: 1) MIXTURAS, labai geras nuo kosulio vaikams ir dide
liems, bonka 25c. ORRAPH’AS, Linimentas dėl reumatizmo. Bon- 
ka 25 ir 50c. 3) Tikra lietuviška TREJANKA, baksas 26 ir 50c. 
ŽUVIES TAUKAI, reikalingi del įvairių ligų žiemos laike. 5) ĮVAI
RUS VAISTAI DĖL ATAUGI N J MO PLAUKŲ ir TONIC’AS. 6) 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonos, perfumoa ir 
visokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas dėl vi
durių. Bonka 50c. Kraujo Valytojas — bonka $1.00. Mūsų aptieko- 
se kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atsilan
kyti. Visas ‘per.siuntmo lėšas apmokame męs. Siunčiant laiškus, 
gulima siųsti pinigais arba įtampomis.

I. SHAPIRO, Lietuviška* Aptiekoriui 
ii® So. 2nd Street, kampas Union Av«

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

į SUčeDYK PINIGUS <į, 
t’ IR SKAUSMĄ.

Bjfturlx.t»MUtr tkasimu dantie 
vuat&bdonaae antsyk. IŠTRAU
KIMAS danti®« atliekam ai b« 
mažiaunio skausmo. Artistiš
kas “bridge” ir “plat®” darbai 
atliekamas wiano moderniška
me ofiio už prieinamą kainą.

DR. J. LIEBERMAN
DENTISTAS

408 -410 So. 2nd St.,

Telephone b’txgg 3020.
Kalbame Lietuviškai, Lenkiškai 
ir Rusiškai.

J. DANDERIO
VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ 

ČEVERYKŲ IR

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

ŪMOS ČEVERYKA1.
869 BANK ST., 

WATERBURY, CONN.

Sąmoninga gaspadinę 
visada turi savo namuose buteliuku 

D-ro Ricbter'io

PAIN-EXPELLER
Neabcjojantis būdas jtrinimui nu® 
skaudėjimo Reumatizmo, persišal- 

ditno, išsinarinimo ir tt.
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ”
2ic. ir 50c. buteliukas vit>o«e aptiekoae arbt> 

staėini nuo
P. AD. RICMTLR & CO. 

74-ao Washington Street. New York N. Y

TEISINGIAUSIA ir GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

APTIEKA
Sutaisau receptu? fu didžiausia v 
atyda, nežiūrint, ar tie receptai ? 
Lietuvos ar Amerikos daktarų. ) 
Tai vienatinė lietuviška aptieka ę 
Bostono ir Massachusetts valstijoj. : 
Gyduolių galit gaut, kokios tik pa- ( 
aauty yra vartojamos. Galit reL ) 
kalaut per laiškus, o aš prisiųsta \ 
per expresą.

h. A1DLAUSKA8,
AptiekoriuB ir Savininka®

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

Tel. So. Boston 21014 ir 21018. )

NEVVARKO
AKUŠERKA

Pabaigusi Imperatrici Marij A- 
hnšerkų mokyklą l’eterharge ir 
Diplioinuota New Jersey valsti- 

Ijoj. Turi paikiai pasekmes 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi gerai apaipažinca s« simpto
mais visų moteriškų ligų Ir rei
kalui esant, galite gauti patar
navimą.

O. STROLIENft
Jauniikaiti

11 f Walnut SL.NEWAR, NJ.

Į Telefoną® 'A, Market

DR. I.A. LEVITT
SURGEON DENTISTAS ’

Skausmą dantų sustabdai 
antsyk. Ištraukia b® jokio 
akausmo. Paklauskit®, kas 
pas mane dantį® taisė.

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

REIKALAUKIT MUSU KNYGOS!

Teisybe Apie Plaukus!
Parašė garsus Europos specialistas. Jeigu jus norite turėt dailius ir 

gražius plati kus sekite Calvacura’os būdą.
l’onas Jonas Malavin rašo mums: 

Tas prisiųstasis baksukas ant pa
žiūrėjimo, kurį pavartojus, pradej® 
plaukai augti ir esu taip užganėdia- 
taf. kad aš atsiduodu jūsų gydymui.

Ponas Frank H. Wright rašo: Jūsų

naturalis būdas, kurio pasekmė 
nepaprastos.

AR JUS KANKINA PLAISKANOS? 
l’laiskanos?
Plaukų slinkimas?
Nelaikinis pražilimas ?
Niežėjimas arba peršeėjimas

skuros?
Ar jus esate plikas
Ar neslenka plaukai

ar arti to? 
•>

Puokit progą pertikrinti ant musų

IŠBANDYK IT
Calvacura, naturalis būdas gi- 
sustabdo plaukų slinkimų, pra- 
plaiskanas, niežėjimą skuros

dymo 
šalina 
ir padaugina augimą. Mes pasiųsime 
vaistų vertės $1.00 baksuką Calvacu- 
rą N. 1 ir knygą “Teisybė apie plau
kus”, jeigu prisiųsit mums savo var
dą, adresą ir 10 c. pinigais ar mar
kėmis, kas liudys, kad reikalaujate.

KUPONAS No. 545 A.
galioja gauti baksuką Calvacura ver- 
;ės $1.00. (dviem savaitėm gydymo).

i no švogerj ir aš rekomenduoju jį kie
kvienam.

l’onas H. Wedin sako: Aš pavar
tojau Calvacura No. 1 ir mano plau
kai sustojo slinkę ir dabar yra svet-

Poni Rosa Stephens 
vartojau sampelį ir manau.

rašo: aš s«-

Poni Lina Belperio, kurios 
v< ik.-las čia telpa, prisiuntė 
svarbu dokumentą, kuriame 
kati pavartojus Calvacura būdą, davė 
puikiausius rezultus man ir maxM 
v; ikams. Mes norėtume pasiųst kopi
ją šio dokumento.

PLAISKANOS.
Jeigu turite plaiskanu — reiškia 

greitu laiku neteksite niauku.
GERAS IšTYRIM'*.

Patraukit šukomis per plaukus ir 
Jeigu pasiliktų plaukų tai pasirūpink 
juo- gerai ištirti. Jeigu šaknis išro
do tamsios ir lyg numirę, tai tuojaus 
jiems jieškokit pagelbos, jeigu nen®- 
ri likti plikagalviu.

X 
saka

ATIDĖLIOJIMO DIENOS PAVO
JINGOS.

Jeigu jus kankina bile kuri liga iš 
šalę minėtų, neapsileiskit bet bandy
kit išsigydyt tuojau. Reikalaukit mus 

i iliustruotos knygos vardu “Teisybe 
1 apie plaukus.“

No. 1 ir musų knyga “Teisybė apie 
plaukus. Iškirpkite šitą kuponą ir 
pasiuskit 10 c. pinigais arba marko
mis.

MOKSLIŠKAS GYDYMAS.
Union Labaratory — vienatini A- 

merikos agentai. Garsus Calvacura 
Bucas - gydymas.

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



BROOKLYNO LIETUVIAI
RŪPINASI SAVO 

MOKYKLOS ĮSTEIGIMU.

6 d. spalių, Tautiškam Na
me, buvo konferencija drau
gijų delegatų pasitarti apie 
Įsteigimą Lietuvių Liaudie 
Mokyklos. Konferenciją ati
darė A. Jurevičius. Pirmi
ninku išrinktas A. Jurevi
čius, sekretorium F. Kalpo
kas.

Konferencijoj dalyvavo tų 
draugijų atstovai, kurios su
tiko mokėti po 10 c. į metus 
nuo kiekvieno nario.

Į konferenciją pribuvo:
Nuo Lietuvių Darbininkų 

Literatūros Draugijos 1 kp.

ves prakalbas. Tas darbas 
pavesta komitetui.

Nutarta, kad draugijos 
iki sekančiai konferencijai 
pasistengtų išrinkti nuolati
nius atstovus.

Sekanti konferencija, i- 
vyks pradžioj lapkričio mė-

Brooklyao ir apielinkes 
Lietuviams.

Lietuviškas Kontraktoriaa.
Padarom® visokį darbą pri® naujų 

namų statymo ir senų pataisymo. Iš- 
plasbavojam, iscementuojam ir t.t. E- 
sant reikalui, kreipkitės pasi

P. GRAŽYS
522 Ix>rimer St., Brooklyi, N. v.

LAISVĖ

I K. Hensas
CAFE IR POOL ROOM 

linksmai laiką praleist.
Tai yra geriausia vieta

K. HENSAS
69 Gold St.,

BROOKLYN, N. Y.
Telephone Main 7529.

Įgykite
“DARBO ŽMONIŲ 
ISTORIJĄ”.

Kreipkitės *į “Laisvės” 
knygyną.

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

Pirmininkas D. Petrauskas, 
1600 Oregon avė. , 

Viro pirm. T. Rimkus, 
1062 Ansel Rd.

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

Fin. rašt. Antanas Danelis, 
1447 E. 25th St r.

Ižd. T. Neura,
2202 Hamilton avė.

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

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 mėnesio nuo 
7:30 vai. vakare ant Schwab svetai
nės 6131 St. Clair avė.

Knygynas randasi Neuros krau
tuvei!,2047 Hamilton avė., knygos iš
duodamos kiekvieną panedėlio vakarą, 
nuo 7 :3O.

I'umosas

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

Pirmininkas F. Raškevičis,
1012 So. Mala BA 

Vice-pirmininkas B. Vosylius,

Protokolų r-štininkas O. UžbalidtA
622 Hulin BA

Finansų raštininkas P. G. Aleksynai*
Y.N. Iždininkas S. Buzinskis,

Pa.

8 113,

6

7

8

6t.

& Carson Sts.,8.S.
Turtų Kontroles 

Urlakis,
313 Sixth St.,N. Y.

Grand

Mažiukna
Pittsburgh, P .
Varasis,
P ttsburgh, Pa.
Komisija:

Jos Menčinskas, 
7214 Hacker avė. 

Nutarimų rašt. H. P. Pratkionis, 
1527 E. 23rd st. Cleveland, Ohio

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

Centro vaidyba:
Pirmininkas J. Jakimavičius,

J83 Rv'blmg St., Brooklyn, N. Y. 
Vice-pirmįninkąs V. Vitkevičius,

29 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.
SekretoriuB F. Kalpokas,

183 Roebling St., Brooklyn,
Kasierius J. Semenas,

834—29th St., Brooklyn,
Trustisai: M. Liberia- 121

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

Kuopų Sekretorių adrenal:
J. Puj-cnas, 292 Manhattan avė..

Kuopos Brooklyn®—V. Vltkrvlčla,
29 Hudson Av®., Brooklyn, N. Y.

DRAUGIJOS, KURIOS
SAVO ORGANU

A. P. L. A. DR-JOS CENTRO VAL
DI BOS IR KU PŲ SEKRETO

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas J. M. Maskeliūnas 

2025 Colwell St., Pittsburgh, Pa. 
Pirmininko pagelbinuikas J. A. Kukas
3Ulb Stayton St., N. S. Pittsl urgh,Pa.
Centro Sekretorius J.
1111 Market St., N.S.
Centro Iždininkas K.
12

Kasos globėjai:
A. Kunca, 829 Island Av®.
P. KazokeviČiufi, 1530 West 8i.
Maršalka P. Vaitkus, 415 Wall fti.

Organo prižiūrėtojas:
A. Kelly, 1032 Loomis St.

Susirinkimai atsibūna pirmą n®dIL 
Eta. dienį kiekvieno mėnesio, 1010 
pa. Main St., 2 vai. po pietų.

Charleroi,
W. Urnežis, 1429 Reedsdal® St., 

N. S. Pittsburgh,
W. Markūnas,

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

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

Pittsburgh, 
kuopos P. Francikeviėius, 
222 Sagamora St., Esplein, 

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

Laupurex, 
kuopos Ig. Rasinskis,

205 Soho 8t., Pittsburgh, Pa. 
kuopos, J. Kvetkauskas,

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

2228 i'orbes St., Pittsburgh, Pa. 
kuopos, A. Palučis,

2123 Wrights Si., S. S. Pittsburgh,Pa. 
y kuopos, K. Slasinskas,

Box 233, Arnold, Pa.
10 kuopos, V. S. Riukas,,

713 McKean Ava., Donora, Pa.

2

St.

b«x m
V. Kazlauckas. Citara, IBj

P. O. Box 761, Maine®N. Y.

N. Y.

*«

St.
39

A. Plėštis, P. O. Bu 
Park, Ill.

St. 
pa-

VALDYBA C. L. T. D. D. M IRTO t, 
CLEVELAND, OHIO.

Pirmininkas D. Pstrauskae,

N. Y. 
St.

nas.
Draugijų atstovai dalyva

vo patyrimui abclno veiki
mo.

Nuo Lietuviu
— J. Murauc-

J. Žubavičius.
Nuo LMPSA. G kuopos— 

T. Stakauskiutė.
Nuo Liet. Kelionės Pašel-

pos draugystės 1 kuopos — 
J. Jakimavičius ir A. Dam- 
brauskiutė.

Nuo Liet. Ukėsu Politikos 
kliubo J. Grybas ir V. 
Grybas ir V. J Gendvila

Nuo

Liet. Preserių l.’nr 
lokalo — S. Šulins-

Nuo
jos 58
skas, ir J Glaveckas.

Nuo Liet. Moterų 
resyvio Susivienyjimo Ame
rikoj 1 kuopos — J. Jurevi 
čienė, M. Glavickienė ir O 
Budveičiutė.

Nuo Lietuvaičiii
—P. Jakimavičiene.

Nuo Liet, Socialistu Sajų

Amerikoje 19 kuopos —• A. 
Jurevičius.

Nuo Amerikos Liet. Tau- 
' nines Sandoros kuopos —A. 

Senkevičius.
Nuo Liet. Tautiečių kliu- 

bo — A. Stankevičius ir P. 
Vaitkus.

Nuo Aido choro — P. Vo
veris, V. Kubilius ir J. Alek- 
saitis.

Nuo Susivienyjimo Liet. 
A’merikoj 83 kuopos — P. 
Petrauskas.

Nuo Jaunuomenės Lavini
mosi Ratelio — L. G. 
zaunas.

Nuo Liet. Kelionės Pašei

riaus 54 lokalo — J. Mamu
tas ir A .Plaušinaitis.

Nuo Liet. Ukėsų kliubo— 
J. Stanevičius ir J. Aymo- 
nas.

Nuo V. R. komiteto —T. 
Lisajus.

Skaitytas protokolas pe
reitos konferencijos ir pri
imtas.

Buvo pakeltas finansinis 
klausimas. Nutarta išrinkti 
B. L. L. M. komitetą. Į ko
mitetą išrinkta šios ypatos: 
pirm. P Veiveris, p rot. sek- 
F. Kalpokas, finansų sekrt. 
O Budveičiutė, ižd. P Jaki
mavičienė. Iždo globėjai: J. 
Jurevičienė ir J. Grybas. )

B. L. L M. vietos suradi
mui išrinkta komisija į ku
rią įėjo J Jakimavičius, P.. 
Petrauskas, V. Kubilius.

Kasierius turi užsistatyti 
50 dolerių kaucijos. Jeigu 
kasos globėjai matys reika
lingumą padidinti 
kasierius privalės 
padėti.

Už kasieriaus 
nuošimčius apmokės kolek
tyve bendrovė. LG. Kaziū- 
nas apsiėmė gauti informa
cijų iš apšvietos skyriaus.

Nutarta surengti agitaty-

kauciją, 
didesnę

kauciją

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

ma
re-

o. 85. Columbia Grafonola, kdKį 
tai čionai ant paveiksluko 
kordai sudedami pagal numerius, 
taip kad paspaudus guziką au
tomatiškai ištstumia rekordą. 
Padarytas iš raudonmedžio (ma
hogany). brangaus išdarbio, aug- 

2 coliai. 19 Galima 
45 rekordai.

$85.00

Columbia Grafonola. Pada- 
rtyas iš rauodnmedžio, puikiai 
išdabintas. Didumo 151X151.

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

Jsitėmykit! Galima įgyt labai gerą 
grafofoną su 12 dainų tik už $15.00. 
už kurį turėtum mokėt 25 dol. Parduo
dame taip pigiai todėl, kad geriau pasi
garsinus. *

Reikalaukit katalogo.

Naujausio išradimo vargonus, 
it.i vargonų galima neštis ant balių, 
iknikų. nes jis susideda iš 4 kavalky. 
rudu kaip baksas. Šitą vargonų gail
ia sulankstyti, kad neužimtų daug viv- 
,)š kada negriijini. Kainų oktavų 
10.00, 4 oktavų $35.00, 5 oktavų $40.

LAISVĖS SŪNŲ DRAUGYSTĖ, 
MAHANOY CITY, PA.

Valdybos adresai,
Pirmininkas W. Žemaitis

312 E. Centre
Pirmininko pagelbininkas P. Įsėda, 

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

1025 E. Pino
Finansų raštinin. P. Petčiulis,

1227 E. Pine
Iždo trustisai: A. Račkauskas,

Tenth St., J. Bankus, 1121 E. Ma- 
hanoy Ave., W. Simniškii, 1227 E. 
Mahanoy Avė,

Maršalka W. Svintickas,
515 W. Pine

Susirinkimai atsibūna paskutini 
nedėlj kiekvieno mėnesio 7 vai. 
kar® Juozo Margelio svetainėj, 60 N. 
Main St., Mahanoy City, Pa.

Vie* -pirmininkas T. Rimkus, 
1330 Russell BA.

Nutarimų raštininkas K. Petrikonl®, 
1527 E. 33rd it.

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

Iždininkas T. Neura,
2202 Hamilton Ara, 

Kasos globėjas V. Ivanauskiūtė,
1462 E. 83rd St.

Dainų repeticijos atsibūna kiekvie
ną sercdą nuo 7:30 vai. vakaro ant 
Star svetainės, 2041 Hamilton Ava.

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

Knygynas, saldumynų k rauta vi,
20-17 Hamilton Ave.

Knygos išduodamos skaitytojams 
ant 7:30 vai. vakare.

Knygius K. Luobikis, 2364 E. Si.

DRAUGIJA ŠONU IR DUKTKHŲ, 
MELROSE PARK, ILL. 

Pirmininkas K. Jankauskas,
P. O. Box 749. Melrose Park, IB. 

Pagelbininkas D. Rimša,
P. O. Box 849, Metros* Park, IH, 

Protokolų raštin. Alek. Markes, 
907—22nd At*., Paet. KB.

dogo su visomis kitomis mašinomis,

damų. (Kaip matote ant
— kium pakojis).

k'lumpakoji.- 
Kokiot.ka Polka i 
kojų-.
Varpelis. Vairas Dr. Kudirka 

Mano miela - Polka.
E 2360.

Arm on i ko duetą?.
2581. Gražioji. Po'ka.

2582. Kalnų augštumas

2706. Žemaičių Polka.
Gudri. Mazurka.

Ir daugybė kitokiu liet

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

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

P

U.
Tokio pat išdarbio kai| 

didžio ir pločio, 
s u n u m c ra v i m o rok o rd ų

No.75
85 
be 
automatiško išmetimo.

Kaina.........

Columbia Grafonola. 
rinktinio raudonmedžio ir 
žuolo puikiai šlipuotas. 
21IX18.} ir 13 col. augščio.

tikt

DIDŽIOJO NEW YORKO LIETUVI
ŠKŲ DRAUGYSČIŲ SĄJUNGOS 

Viešų Reikalų Komitetas:
Pirmininkas F. Kalpokas,

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

183 Roebling St. Brooklyn,
K. Vilkas, 298 Leonard St.

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

New York,
K. Kriaučiūnas, 538 Lorimer 

Brooklyn,
A. Lan gait is, 231 Berry str.

Brooklyn,
S, Pavalkis, 37 Sta^g st„ 

Brooklyn,
K. Čičinskas, 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.

1 ■■■!■■ •**<*-«•

Fįn, y*Žtln. W. Strumill*, 
1814 8®. 50th Av®., 

Iždininkai F. La pin s id,
P. O. Box 1109, 

P. O. Box 1109, Melroi® Park, I1L 
Iždo globėjai: W. Janėnas Box 67i ia 
J. Snarskifi. 
Park, III.

Maršalka: 
676, Melrose

Susirinkimai atsibūna kaa traiii 
savaitę kiekvieno mėnesio Frank 
James svetainėj, 23-čia Av®. ir Laki 
gatvė, apie 1 vai. po pietų.

LIETUVIŲ PASELPINftS DR-8TM 
“LAISVĖS”, EASTON, PA. 
VIRŠININKŲ ADRESAI? 

Prezidentas L. Bačkia,
668 Northainptin St, Easton, Pa, 

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

Protokolų raštininkas ir organ® pri
žiūrėtojas Alex Vituris,

139 Bank St., Easton, F®^
LIETUVOS SŪNŲ Iii DUKTERŲ į’ 

ur\ irtri-r a m ' 606 Northampton St.,

ar- 
Didis

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

Kaina .................. $25.00
No. 4. Improved Royal. Veik toks 

kaip No. 2 bet biskj dides
nis, pagerinta mašinerija, tri
mis sprenžinomis, aržuolinis 
1411 colių pločio ir 7A augščio.

Kaina

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

I CIRDFS 103 Grand Street> Brook|yn- N-Y •J® vJUVl-Jl-akJ* TEL. 4659 GREENPOINT

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, Ill. 
Fin. Sekretorius J. Vaičis,

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

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

St. Bučia, 1408 So. Park Ava.
Waukegan, Ill. 

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

Pagelbininkas J. Werdauskia.
Susirinkimai atsibūna kas tiwMa 

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

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DR-STĖS VIRŠININKŲ ADRESAI.

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

108 Inslee Place, 
Nutarimų raštininkas: S. Morkia, 

79 Bond Street, 
Turtų rast. P. Kardokas, 

220 Court St.
Iždininkas: J. Yužapaitis, 

234 Clark PI.
Iždo globėjai: E. Makutienienė, 

149 Clark PI.
D. Grigutis, 

122 Pine st.
Maršalka B. Budrius

240 Second St.
Draugai ir drauges, kurie dar ne

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

LIETUVIŲ BROLIŲ DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI. 

RACINE, WIS.
Pirmininkas J Vasilaitis, 

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

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

1915 Jav Eye See Ave.
Turtų sekretorius J. žemaitia, • 

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

931 Walnut St.,
LBD. laiko savo susirinkimui kae 

trečią nedčldienj kiekvieno mėnesio, 
Winter Hal», 412 «th gt., Raci

ne, Wte.

, EaetM, J
Kac.eriuu J. Jankausk&s,

1826 Avė., En'nr J
Kasos g’obėjai:

A. Biga, 1021 Elm St., Ėiatoa, ?
A. Meškauskas, 1222 Plūi St.,

Eaaton, 
Maršalka J. Gamla,

634 Ferry St., Eateon, 
Susirinkimai atsibūna kaa r' 

pėtnyčią kiekvieną mėnesio anglą »•- 
cialistų ruime po No. 439 Northwijk 
ton St., Eastou, Pa.

LAISVĖS MYLĖTOJU DRAUGYSTE 
COLLINSVILLE. ILL„ VALDYBAI 

Pirmininkas J. čebenauskaa 
420 So. Chestnut St 

Collinsville, IK. 
Plrm. pngelbininkas P. Papefka, 
424 So. Chestnut St, Collinsville, IM. 
Nutarimų raštininkas A. Dzidolfkaa.

858 E. Wickliff Ave., 
Collinsville, Bl. 

Fin. Raštininkas F. Skamarakaa,
416 Wickliff Ave., Collinsville, BL 

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

Susirinkimai būna kiekvieno **•** 
šio 1-mą ir 8-Čią nedėldienj, 1-mą va
landą po pietų, Seilei salėj, kaaapaa 
E. Main ir N. Morrison Ava. CeRiao- 
ville, Illinois. ____

LIET. ŠVIESOS DRAUGYBTB 
ANSONIA, CONN., V1RM- 

NINKŲ ADRESAI.
Pirmininkas A. Muraika,

113 Liberty St, Ansonia, Cema 
Vico-plrmininkas J. Mockaltia,

P. O. Box 128, Ansonia, Com. 
Na tarimų raštin. S. Tiškevičhu,

P. O. Box 176, Ansonia, C—ai 
Finansų raštininkas P. RafeliU,

161 N. Main St., Aaeeala, CeMk
Iždininkas J. Valaitis,

11 Oak SL, Ansonia, C«UU 
Knygine O. Radzevičiūtė.

264 N. Stato St., Ansonia, CmM. 
Knygiaua pagelbininka* A. YatoKy^

103 Liberty St, Ansonia, Cams 
K n y glaus raštininkas P. LabanaukaM 

491 Main St, Ansonia, C—■■

AMALGAMATED CLOTHIJNI 
WORKERS of A. PRASKRIŲ 
*8 SKYRIAUS KOMITETAS*

Pirmininkas A. MaČaitis,
109 Grand St, Brooklyn, N. X 

P ra toko! ų raštin. J. A. Bekaatfb,
188 Rotblng 8L, Brooklyn, K. W. 

Finansų raitininku VL J Iečiai,
C7 Start St, Brooklyn, M. M 

IMiafnkaa Kasimiem ftlmkaa.
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VIETINES ŽINIOS,
ATSIŠAUKIMAS 

Lietuvių Dienos reikalais j 
Brooklyno lietuvių vi

suomenę.
Gerbiamieji!

Po ilgų kivirčių su katali
kais ir tautiečiai, mes galų 
gale, 16 spalio, susitarėme 
Lietuvių Dienoje aukas lin
kti iš vien, padarę tam tikrą 
sutartį.

Todėl dabar Liet. šelp. 
Fondo vietos komitetas at-- 
sišaukia, kad sukrustu te 
kiekvienas prie darbo, prie

noje. Mums yra reikalinga, 
gamobiiizuoti kodą ilgiau šia 
rinkėjų, kad galėtume tą

kuodaugiausiai aukų surin
kti del savo tėvų, brolių ir 
seserų, ten karės lakuose

čias, jų ašaras ir šaukimą 
pagelios. Mes turime pa
duot jiems savo broliška

vių Dieną, eidami kožnas 
aukų rinkti. Musų suprati
mu butų už vis didžiausia 
nuodėmė, jei kas iš Lietuvių 
galėdamas, o atsisakytų ta 
dienų aukų rinkti. T .dėl 
mes šiuomi a Įsišaukia m, 
k viesda m i koska i t Ii n g ja u s i a 
užsiregistruoti prie rinkimo

šyti galit sekančiose vieto
se: pas šigauska ir Ambra 
ziejų 186 GRAND si., pas

GRAND Si., pas kriaučių 
delegatą Bekampį ir “Lais
vės” ir “V ien. Liet, ofisiio-

Vietinis LšE. komitetą

rast. K Liutkus,

12 d. spalių Central Brook- 
iyne atsibuvo prakalbos. 
Kalbėjo L P ruse i ka. Norėta 
sutevrti Lietuvių Dąrbinin-

pą, kas ir puikiai pavyki

šė 17 draugų, kurie tuojaus 
pasimokėjo mokestis. Išrin
kta valdyba iš sekančių 
draugų: pirmininku Bakai
tis, sekretorium K. Glebaus 
kas ir iždininku Purickas.

Kriaučiai nedirbs lietuvių 
dienoje.

Kada ateis pirmoji lapkri
čio, lietuvių diena, kiančiai, 
preseriai ir merginos siuvė
jos nedirbs, o eis aukų rink 
ti.

Taip nutarė bendrasai vi
sų unijos skyrių mitingas, į-

Kas iš unijistų tą dieną 
dirbtų, jo alga bus konfis
kuota ir atiduota Lietuvos 
Šelpimo Fondan.

Ačiū.
LMPS. 1 kuopa išreiškia 

širdingą ačiū draugams ak
toriams, dalyvavusiems prie 
perstatymo veikalo “Du 
Broliu”. Taipgi tariame šir
dingą ačiū ir tiems, 
prigelbėjo pastatyti 
svarbų veikalą.

Kuopos Komitetas.

kurie 
taip

25 d. spalių, Sokolų sve
tainėj, bus mėnesinis susi
rinkimas Aido choro. Pra
džia 8 vai. vakare. Visi na
riai malonėkt atsilankyt, nes 
turime daug svarbių reika
lų. Taipgi turėsime apkalbė
ti koncerto reikalus.

Sekret. J. Aleksaitis.

Lietuviai, tėmykite!
29 d. spalių, Arlington, . t-, c Pajieškau sesers sunaus Vladosvetainėj, Nr. 19'23 East 8 Strumilos, Kauno gub., Raseinių pa- 

Qf- Npw York bos knnppr- Girkalnoi parapijos, Skinolių M., I or is., DUS Koncct paivarkOt Meldžiu atsišaukti arba
tas gerai lietuviams žinomo i kas žino pranešti.

dainininko Mykolo ZazulaJ^. 51 
Tame koncerte dalyvaus^ 
daug žymesnių aktorių. Vi
sas pelnas nuo koncerto ski
riamas sušclpimui nukentė' .iLs laiP«i gyvena 

pisiu nuo kares Kusi oi. 1 ra ibg Rorbiintr st.,

arba

Z. B. Daugialla, 
Hicks Xtr., Meriden, Conn.

J Pajieškau broliu Jono ir Juozo 
j^uopiiĮ, Suvalkų gub., Naumiesčio pa
vieto, Suopiu kaimo, gyvena Glasgow, 
Scotland. Taipgi Prano Plaušinaičio, 

i Glasgow.

■ 86.
Brooklyn, N. Y.

c., 50 c., 75 c ir $1.00.
Geistina butu, kad ir lie-

nuojant puikius daininkus, 
griežiant smuikininkus ir t. 
t. Taipgi savo atsilanky
mu prisidėtų prie sušelpimo 
nukentėjusių nuo karės.

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

,1. Andrulis,
Calle Dominguež 943 
Pinero Avellaneda,

BUENOS AIRES, REP.
ARGENTINA,

Pajieškau brolio Povilo čeroškos; 
Kauno gub., Vilkmergės pav., Deltu
vos miestelio. Amerikoj gyvena jau 
I i melu.

čereška.

86 - 89.

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

.linini r—.—“t~*'

Tel. Orchard 3716.
MIK. KARUKŠTIS 

_ c * R —

APTINKA
Gyduolės teisingos, patarnavimai 

draugiškas ir kuoman agiausias. Gy
duoles galima gauti per pačtą ir ypa- 
tiškai,kokios tik pasaulyj vartojamo*. 
Ypatingai užlaikau puikias sekančia 
gyduoles:

Nuo
Nuo
Nuo 
Nuo

Reumatizmo ............. 11.00
kojų prakaitavimo ... 60c. 
perša’imo milteliai 
pleiskanų ir plaukų 

kimo ...............................
Dėl at augimo plaukų ... 
Nuo vištakių (užtrynimo 

kojų ........................ .

rept'tilija veikalo “Patamsio 
Galybė.” Aktoriai davė gar
bės žodi, kad visi susiNnks 
7:45 vai. vakare ir pradės

Simai: Kodėl K
ant produktų? ii

savo ZO

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

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

Ištepant moste veidą prieš einant 
gult per kelis vakarus padaro veidą 
tyru ir skaisčiu. Mostis išima viso
kius spuogus ir demes-pletmus. Kai
na dėžutės 50 c. ir $1.00.

.1. RIMKUS,
Box 36. Holbrook, Mass.

TREJOS DEVYNERIOS 
arba

_______TRĮEJA^KA __
i'vjidtiia ii J? jvoirti/ cyG’.MAtf Auitv’ ir "Tolotf-

SutahytA »u degtine arba virintu vandeniu 
yra geriausiu vaistu nrba kuršiu 

vynu del’skilvio.
Gydo visokias skilvio ligas, neinalim^, 
gumbą, dispepsija, išpūtimą, riemenj, 
dieglius Šonuose, Krutinėję ir nugaroje, 
patrūkimą, sunkumą ant krutinės ir 
visokias kitas skilvio ligas- Geriausiai 

pataiso apetitą.
VARTOJIMAS: Vien* pkeli 4inj gydir^iij 

augmenų užmerkti | vienį Kvortą čyato »p.rulo 
ir tiek pat vandens, arba iivirti čyptame v»J>- 
denyje ir po ią valandų gerli po puM atiMabo 
arbs mažiau.

VINCAS J. DAUNORA, Afliekmw 
229 Bedford Ava , M. Y.

Kampa* North .-to* fatvA*. W5

I ARSIDUODA krautuve 
(Dry Goods Store) geroj 
vietoj, biznis išdirbtas 
per 10 metų. A. Jankaus
kas, 56 Hudson avė.,

kėliuos (ŠSIRANDAVOJA didelis kambarys
Ar sočia 

išrokavimas
(bedruimis) del 2 ypatų ir kitas 
ruimą- dėl vienos ypatos, ant pirmų 
lubų. E. Sakalauskas, 550 Grand st. 
Brooklyn, N. Y.

Macys & Marcin Furniture Co. i
tfAOAM PERIOD SUITE • I

.“A : H 

y d. ' * i

bxa.-nss4Fą

Atsilankykite koskaitlin- 
giausiai.

Komisija.

Telephone 195(' Ureenpoint

Dr. H. Mendkwitz
< lydau ligonius įvairiomis ligomis, 

o ypač mano specialė

Ge>-ai įsitemykit adresą:

DR. H. MFNDLOWH Z
271 Berry St., Brooklyn,N.Y.

Kampas So. 1-mos gatves.

IšSI RANDA VOJ A kambaris del vie
no arba dviejų žmonių. Kam rei
kalingas, atsišaukit. 78 Devoe, st. 
(ant viršutinių lubų), Brooklyn, N. 
Y. ' 84—87.

4

IS GIMINES .1 \ll SUJIEŠKOTI. 
Atsišaukite ir atsiųskit štampų už 
centus, arba ateikit. į Banką 
Antonina Rarneidiene. 
Jonas Buivvdas, 
Adomas Romeika, 
Antanas Možeika, 
Juozas Streleckas, 
Marianna Biclavicziute, 
Anton Valūnas, 

Kreipkitės šiuo 
JOHN KOVACS

(83—86.

adresu:
RANKER
Brookly n.

patįs

Y

JAUNIMO.
merginos, kurie, pate- 

ipgarsinimą, greitai prisiųs- 
adresus ir už 2 centus 

do-

TIK D EI
Vaikinai ir 

m y si t šį 
k it savo 
štampą, o tuoj apturesit gražią 
vanėlę.

506

84—87.

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

Grand Rapids, Mich.

, Šimtui koaUnf erių iii visą 
krantų ir tautų išmokėdavai

/ $1.00 AT $2.00 j HAVAltę, p M vi 
! lieka tikrais 
į riaaaitj

m a g#
daiktu.

Kodil Bra- 
Atyniečiai ne
sali twrit, kaa 
J-eana p*L..iąa 
r reikalinga.

JSs’ž tarpa 
•'teals žili te- 
sir. kraatavJi 
’11 sjola-

.nakau* 
jam vhą aayo 
Jriftaą, kad Ii 
iltoi lataigM 
'jfitų ašgani- 
ėirti ne lim
ta!, bet tiki*

Ui!■ į ’ 
r■*: —

198=200 Grand St.,
Tarpa Drlg^ ir B«?J'sr« AvanwM. Rra^klya, N. Y,

, I 4^
TcOphmhc 2X72 GreaniMitvt

Kiekvieną paK-levmgą pri
imame kuogražiausiai ir vi
sados. Tikra lietuviška užei
ga.
542 Ę?‘14th St.,

NEW YORK
Cor. Avė. B.

Jonas MATHUS
GERIAUSIAS DIDŽIAUSIAI 

IR ŠVARIAUSIAS BALIO
NAS bU.
BOSTONE.

/

rnai ir užkandžiai. Patarnavi- 
maa prielankus. Atsila 
o persitikrinsite.

JONAS MATH US f
(Lietuvis Savininkas)

342—344 W. Broadway |
So. Boston, Maafl. f 

(Dešimts žingsnių nuo Lietuviųw 
Labdarystes Draugijos namo). w

nkykB •,

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda puikus storas, cigarų, 

maldaknygių įvairiu knygučių ir bro- 
dvų, visokių popierų. Biznis išdirbtas 
per kelis metus parsiduoda už labai 
prieinamą kaimą. Priežastis pardavi
mo — išvažiuoju į kitą miestą.

Parsiduoda puikus mūrinis narnas 
Williamsburge, 8 šeimynoms po 4 
kambarius viskas įtaisyta kuogeriau- 
siai ramios neša $900, įmokei $1000, 
kainuoja $7.750.

Puikus mūrinis namas Williams- 
butge, 6 šeimynoms po 4 kambarius 
ant loro, lotas 25x100, randos $65, 
įlinkėti $800, kaina tik $5000.

Norėdami šiuos namus 
meldžiame pasiskubinti, siu 
pardavimas svarbus.

Kreipkitės šiuo adrseu:
B. A. Zinis,

131 Grand St.. Brooklyn, 
Tel 3355 Greenpoint

IŠRADIMAI.

pamat yt i. 
namų

N.

(85—88).

Ar nori kad tave 
mergina mylėtų?

mes
ne

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

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

Brooklyn, New York.

LIETUVIŲ BENAS.
Pranešame visoms lietuvių draugi

joms, kad Brooklyno Lietuvių Muzi
kantų unija sutaiso kuogražiausią be
ria ir orkestrą už prieinamiausią kai
ną. dėl teatrų, koncertų, balių, pik
niku, voselijų ir dėl šiaip pasilinks
minimų. Atkreipiame atydą, kad 
samdydami L. M. Unijos muzikantus 
reikalautumėt unijos kortų, kurios 
yra išduotos kiekveinam pilnam na
riui. Kurie ne unijistai — tie neturi 
minėtos kortos. Reikalaudami muzi
kantų kreipkitės šiuo adresu: L. M. 
Unijos ofisas: 73 GRAND ST.,
Brooklyn, N. Y.

L. Muzikantų unijos praktikos bei 
repeticijos atsibuna kiekvieną seredos 
vakarą po No. 73 Grand st. Brook
lyn.

bejojate api<‘ jį. prisiųskite mums dėl 
užpatentavimo. Dovanai duodame, ro
dą ir nurodymus apie užpatentavimą.

Dovanai gaus kiekvienas lietuviš
ką knygutę ką išrasti, kaip užpaten
tuoti ir kokie išradimai pageidauja
ma. Pinigus už užpatentavimą iš 
kalno neimamo, tik prisiųskite^ mažą 
dalį rankpinigių, o likusius užmokė
site, kaip gausite popieras, abelnai 
sakant kaip busite užganėdinti.

Dovanai padedamo parduoti užpa
tentuotus išradimus. Užtikriname ge
rumą $1 (),()()().

American European Patent Offices 
309 BROADWAY, NEW YORK CITY

(L.), _

F0RN1S1A1ANT LENGVŲ
Išmokesčių
$1 ant RANKOS
$1 ant Savaitės

SUTAUPINSI

I0 n iki 50°
Jai pirksi pas

Mnliatiską ir Vidžiūną

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

Telephone
4263 South
6075 South

Agentas
Vaicekauskas# FURNITURE CO

8” 3”-” Avi: O&.o 658 5TI‘Av Ntnn 19’0 st 
BROOKLYN. N Y.

75c.
Blin- 

$1.00 . 
$1.00 

ant 
25c, i

' Til^ra lietuviška trojanka 25 50c.ir$l 
Taip-pat visokių vaistų dėl visokių 

lytiškų ligų kaip dėl vyrų, taip ir dėl 
moterų. Visokius patarimus duosią 
dykai. Klausianti j>er laiškus, tepri- 
siunčia tik krasos ženklelį atsakymui 

Receptus sutaisau teisingai ir sa 
didžiausiu atsargumu. Taigi, lietu
viai, visados kreipkitės pas mane, • 
būsite užganėdinti. ,
Lietuvis Aptiekorius ir Savininkas 

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

JOHN KULBOK
CAFE

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

*W? ■

▼lai
užganėdinti.

JOHN Kl Lisun. Savinlnkaa
291 Wvthe Ave., Cor. So. 1 ai. 

BROOKLYN, N. Y.
Tel 279 Greenpoint.

Juozas Garšva
GRABORIUS (Undertaker)

ĮSITeMYK!
Dabar geriausias ir pa

rankiausias laikas užsisa- 
kyt siutą, todėl kad ank
ščiau duotas užsakymas, 
kriaučius turi laiką jį gerai 
pritaikinti, antra dabar ga^ 
Įima 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

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

Nusipirk gerus ir tvirtus čeverykus
---- -------—-......

Tėmyk, nes krautuvę 
erkrausčiaus nuo 109 

Grand Street t o numeriu 
157 Grand Street

J. MARTIl VITU
157 GRAND ST 

BROOKLYN. N.

Mokslo Nereikia Jieškoti
Idelto, kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglų kalbą, aritmetiką & 
lietuviu kalbom gramatiką savo namuose i luošam e (alke Visi išmoksta

* Nurodymai ir kny^a DYKAI Įdėk stempą Adresasr

Metamu Korespondencijiae Mokykla, 1327 N.RobevSLChicaji

Pirmas Lietuviškai

RESTAURANTAS

Pagaminu geriausius lietuvlAku> 
valgius. Pietus galima ;;autl po 15c 
20c ir 25c.

AIiiožins Grinkevičfag
2 HOPE ST., Cor. Roebling St 

BROOKLYN, N. Y.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS.
Išbalfiamooju ir laidoju nvmiraalBa 

ant visokių kapinių.
Pareamdau Automobilius Ir Karie

tas Veselijoms, Krikštynoms Ir šiaip 
pasivažinėjimams.

Ofisai:
144 N. 5th St., 264 FRONT SI, 
Brooklyn, N. Y. C. Brooklyn, N. T, 
Tek 2320 Greenpoint

Telephone 7867 Mab

gerai lire-Jei nori, kad 
dytum, pirk skrybėles, marš
kinius ir visus aprėdalus paa

K. LIUTKŲ.
Apie gerumą tavoro ir tei

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

K. LIUTKUS
131 GRAND ST, 

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

NORINTIEMS PASINAUD OT PROGA.
Geriausias grafafonas su dabartinėmis lietuviškomis dainomis, labai pi-

DUODAME DYKA) 
2(1 lietuvišku dainų, 1000 adatų ir 
albumą.

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

Prisiųskite 3 dol. rankpinigių, liku
siuos užmokėsite prie atsiėmimo. Gra
fafonas su didele triuba, pauksuotaia 
kraštais, mechanizmas grafafono ge
riausios konstrukcijos, kuri galima 
užsukti laike grajinimo. Tinka re
kordai įvairaus didžio. Balsą išduo
da ėystą, kuris girdėt balsiai ir aiš
kiai. Vietinių meldžiame atsilankyti | 
musų krautuvę, kuri atidaryta nuo 
9 vai. ryto iki 10 .vai. vakaro ir taip 
pat nedėldieniais. Siunčiame dykai 
katalogą muzikališkų instrumentų ai , 
pareikalavimo.

Adresuokite:
NEW YORK PHONOGRAPH, CO.

310 Grand Str., New York, N. Y, Dept. L. 1
GREATER




