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Lietuvių Socialistų Sąjun
ga turi įgyti nuosavus ra
mus. Aukaukit ir skolin
iui tam tikslui. i

No. 88. VI METAS.

KĄ DARIS KAIZERIUI 
KAREI PAS! BAIGUS ?

SUBMARINA “DEUTSCHLAND”
SUGRĮŽO AMERIKON. HINDENBURGAS GIRIASIK

KĄ DARYS SU VOKIE
ČIU KAIZERIU?

Anglijoj, Francijoj ir Rusi
joj gana daug kalbama, kas 
reikės padaryti su vokiečių 
kaizeriu Wilhelmu, kada 
pasibaigs karės. Anglijos li
beralai mano, kad karei pa
sibaigus, kaizerį reikės ati
duoti teisman ,kaipo vy
riausi kraujo praliejimo 
kaltininką. Rusų liberalų 
laikraščiai pritaria tam, kad 
ištikrųjų kaizerį reikia 
teist. Rusijos juodašimčiai 
tam priešingi. Visgi, sako 

kaizeris karunavotas ir 
dievo pateptinis ir jo negali 
teisti kokie nors masonai ir 
šliuptarniai. Francuzhi, kai
po karštesnio kraujo žmo
nės, jau ir bausmę kaizeriu’ 
surado. Vieni rekomenduoja 
kaizerį pakarti, kiti sušau 
nyti. Bet laikraštėly “Paris- 
Midi” vienas rašytojas re
komenduoja pasodint kaize
rį į meškų gulyklą Pary
žiaus zoologiškam sodne, 
kur jį visi galėtų pamatyt ir 
per dratinę tvorą mesti tru
pinius duonos.

Na, o kažin, ką jie darys 
su Mike, su Anglijos Jurgiu, 
Prancūzų Poincare ir ki
tais?

KIEK REIKIA LENKIJOS 
IR LIETUVOS ATBŪDA

VO JIMUI?
Specialė rasų valdžios iš

rinktoji komisija ištyrė, kad 
Lenkijos. Lietuvos ir Lat
vijos sodžių bei miestelių 
atbudavojimui reikėsią sep
tynių šimtų milionų rublių.

VOKIETIJOS SOCIALIS
TAI REIKALAUJA KA

RĖS UŽBAIGIMO.
Iš Paryžiaus praneša, 

kad žymus Vokietijos sočia 
lietas Eduardas Bernstei- 

X na, viename paskutinių jų 
reichstago posėdžių, pas
merkė tolimesnį karės ve
dimą ir reikalavo kogrei- 
eiausio jos užbaigimo, A- 
part kitko jis pasakė:

“Mes šią karę pradėjome, 
bet vėliaus pasirodome be
miegiais ją sulaikyti. Ši ka
re jau prarijo keturis ir pu
se milionų gyvasčių ir su
žeidė keturiolika ir pusę mi- 
liono žmonių. Mes tuojaus 
privalome išreikšti savo 
norą, kad karė kogreičiau- 
siai būtų užbaigta.”

BRITŲ NUOSTOLIAI.
Londonas, 1 d. lapkričio. 

— Jau keturi mėnesiai pra
slinko nuo to laiko, kaip bri
tų kariumenė Somme’s 
fronte pradėjo daryti ant 
vokiečių smarkias atakas. 
Bet tos atakos britams 
brangiai atsiėjo: per tą 
laiką neteko 414.200 žmo
nių.- Vidutiniai kasdien jie 
neteko po 3,452 žmogų.

Per spaliu mėnesį britai (Škotijos) į Baltimorę ir ke- 
»eteko 108,255 žmonių. Iš ly tapo paskandintas. Pir
što skaitliaus 22,859 užmuš- mos žinios skelbia, buk sub-
tų, ’ 484 aficeriai ir 21, 
372 kareiviai). 76.684 žmo
nės sužeistų (2,858 aficieriai 
ir 73,826 kareiviai) ir 8,- 
712 be žinios dingusių.

Pirmąją lapkričio New 
Londonan, Conn., netikėtai 
pribuvo submarina “Deuts
chland”, ta pati, kuri pirmu 
sykiu atplaukė Baltimorėn 
9 d. liepos mėnesio.

Apie Deutschlando pribu
vimą veik niekas nieko ne
žinojo.

Iš Bremeno Deutschland 
išplaukė 10 d. spalių, vadi
nasi, kelionėje* išbuvo 20 
dienų. Didelių vargu kelio
nėje neturėjusi. Atvežusi 
dideli krovini chemišku 
kvarbų, kurių taip trūksta 
Amerikoj. Be abejonės pa
darys labai dideli biznį. 
Deutschlando vyrija suside
da iš 25 žmonių, kapitonas 
tasai pats — Koenig. Visi 
jie sveikučiai.

Vokiečių tarpe viešpatau
ja didelis džiaugsmas.

Vokiečių kariška subma- 
rina U—53, kuri pridirbo 
daug nuostolių anglų lai
vams Amerikos pakrašty, 
ties Nantucket, jau sugrižo 
namo. Išviso ji paskandino 
penkis laivus. U—53 pasi
darbavimas Amerikos pa
jūry buvę sukėlęs labai di
delį triukšmą.

10,000 RUMUNŲ PAIMTA 
NELAISVĖN.

Berlynas, 1 d. lapkričio.— 
Nuo 10 d. spalių vokiečių ir 
austrų kariumenė, po vado
vyste gen. Falkenhayito. 
[Transilvanijoj paėmė 10\ 
000 rumunų nelaisvėn. A- 
part to, paimta 34 kanuolės, 
47 pulemiotai ir daugybė a- 
municijos.

TARPE NORVEGIJOS IR 
VOKIETIJOS KIVIRČIAI 

DIDINASI.
Kopenhagenas, 1d. lapkri

čio. — Čia gauta žinių, kad 
Norvegijos valdžia antru 

[sykiu griežtai atsisakė į sa
vo portus įsileisti Vokietijos 
submarinas. Mat, kada Nor
vegija pranešė Vokietijai, 
[kad neįsileis į savo portus 
'submarinų, tuomet Vokieti
ja smarkiai užprotestavo 
prieš Norvegijos valdžios 
tokį pasielgimą. Dabar Nor
vegija atsakė ant Vokietijos 
protesto.

Iš tos priežasties tarpe 
Norvegijos ir Vokietijos 
diplomatiški ryšiai labai pa
blogėjo ir galimas daiktas, 

'kad jie bus pertraukti.

TARPE SUV. VALSTIJŲ 
IR VOKIETIJOS GALI 

KILTI NAUJI 
KIVIRČIAI.

Vokiečių submarina pas
kandino anglų laivą “Mari
na”, ant kurio važiavo 49 
Suv. Valstijų piliiečiai ir 8 
jų žuvo.

25 d. spalių laivas “Ma
rina’ išplaukė iš Glasgowo 

marina paskandinus “Mari
ną” be jokio persergėjimo. 
Jeigu tos žinios pasitvirtins, 
tuomet tarpe Suv. Valstijų 
ir Vokietijos gali kilti nauji 

kivirčiai. Kolbas Washin g- 
tino valdžia tyrinėja, ar iš- 
tikro “Mariną” paskandino 
be jokio persergėjimo;

Paskandinimas “Marinos’ 
atsiliepė ir ant Wall st. A- 
municijos išdirbystės ir kitų 
kompanijų akcijos pradėjo 
pulti žemyn.

FRANCUZŲ GENERO
LAS KOMANDUOJA 
RUMUNŲ ARMIJĄ.

Iš Paryžiaus praneša, 
kad franeuzų generolas 
Bertole paskirtas vyriausiu 
karės vadu Rumunijoj. Jo 
pagelbininkas esąs rusų ge
nerolas Bieliajev’as. Bertole 
valdys visą talkininkų ka- 
riumenę, kuri dabar randa
si Rumunijoj.

Iš Bucharesto praneša, 
būk rumunams ir rusams 
pavyko sulaikyt vokiečių ar
mija, kuria vadovauja Fal- 
kenhayn’as. Į šiaurius nuo 
Kompolungo įvyko baisus 
mūšiai. Vokiečių kariumenė 
tapo atstumta atgal ant 3 
mylių. Žiul lygume rusų ir 
rumunų armija sumušė ba- 
variečius ir paėmė kelis 
šimtus nelaisvėn.

Aštuoniolika sausų 
valstijų Amerikoje.

Iki šiol Suv. Valstijose bu
vo 17 “sausų” valstijų, da
bar blaivininkai dar vie
ną užkariavo — Virginia. 
Reiškia, viso yra 18 valstijų
blaivininkų rankose.

Virginia — seniausia val
stija ir dabar joje uždaro
ma 800 saliunų.

Iš priežasties blaivininkų 
laimėjimo, visose bažnyčiose 
skambino varpai, kunigai 
meldėsi, šalininkai blaivy
bės šoko, staugė ir kėlė di- 
džiausį triukšmą.

Prievartinis įvedimas 
blaivybės mažą naudą at
neša visuomenei, bereika
lingas blaivininkų džiaugs
mas.

ATSISAKĖ NUO KUNI
GYSTĖS.

Denver, Col., 30 d. spalių. 
— Žymus kunigas A. Tun
ner atsisakė nuo kunigys
tės ir tuomi labai sujudino 
dvasiški ją. Jis panorėjo ar
čiau susipažinti su darbinin
kų padėjimu, jų darbo są
lygomis, giliau pažinti eko
nomių į klausimą ir nuodug
niau patirti sociali klausi
mą, kuris dabar daugeliui 
apeina. Apart kit ko . jis 
pasakė: '—7

“Bažnyčia, jeigu ji neno- 
ri nustoti žmonėse Įtekmės, 
privalo rūpinties vien tik 
žmonių reikalais. Lai kas
dvasiški j ai paliauti pasako
jus apie dievą ir tam pana
šius dalykus, nes reikalin
ga atkreipt atydą į artimo 
meilę. Kunigai labai daug 
svarsto ir galvoja apie die
vą, bet labai mažai apie 
žmones.”

KĄ SAKO HINDENBUR- I laimėjimui reikia
GAP TR K? Sz\KO 
“VORWAERTS”.

Vyriausias vokiečių ka
lės vadas von Hiųdenburg 
kalbėjosi su tūlo laikraščio 
korespondentu. Pasikalbėji
me dalyvavo ir žymus vo
kiečių generolas von Lu- 
dendorf, taip pat iŠ genera- 
lio štabo.

Hindenburgas pasakė, 
kad Vokietija gali 30 metų 
laikyties, vis viena fracu- 
j-ai su anglais neprasimuš 
per vokiečių eiles. Hinden
burgas gailisi Franci jos ir 
tvirtina, kad Anglija galuti
nai nusilpnins Franci ją. An
glija nesigaili franeuzų 
kraujo — pasakė Hinden
burgas ir, nors franeuzai 
puikiai kariauja, bet jau ją 
spėkos eina mažyn. Franci- 
ja pražus, klausydama ang
lu.

Kareivių daugumos Vo
kietija nesibijanti. Ir vo
kiečiams priauga naujų ka
reivių. Rusijos Vokietija 
taip pat nesibijo nors rusų 
daug. Rusų kareiviai gana 
prasti, jie tik aklai pjjdo 
komandierių paliepimus, 
o savo vąlios neturi, bet 
rusu artilerija Jau daug ge
resnė, negu ji seniau buvo. 
Tai todėl, kad franeuzai ir 
japonai mokina rusus. Ru
munija tuoj būsianti ap
veikta.

Ir Hindenburgas ir Lud- 
endorf pilnai užganėdinti 
Au s t r o - V en gr i j a, B ulgar i j a 
ir Turkija. Jie sako, kad

Graikijos revoliucionierių partijos lyderiai, kurie sukilo prieš karalių Kon
stantiną ,kad pastarasis neprisideda prie talkininkų. ,

1) Generolas Dauglis, 2) E. Venezelos, 3) admirolas Coundouriotes, 4) A. Mi- 
aoulis, 5) P. Argyropould ir 8) E. Embirikos.

tvirtos 
valios.

Berlyno socialistų dienra
štis “Vorwaerts” smarkiai 
kr i tikuo j a Hin den bu rgą.
“Vorwaerts” primena feld
maršalui, kad ne tik Fran- 
cija braido kraujuose ir 
dreba kankinimuose, bet 
taip yra ir su Vokietija ir 
su visa kraujuos paplukusia 
Europa. Ne tik Franci j a,
bet ir Vokietija turi atgauti 
sveiką protą. Jeigu karė dar 
toliau tęsis, tuomet Europa 
nebeatsigaus.

RUMUNAI PRADEDA
ATSIGAUTI. ę

Londonas, 1 d. lapkričio. 
— Rumunų kariumenė 
Transilvanijoj pradeda at
sigauti. Pradėjo daryti 
kontratakas, kurios turėjo 
geras pasekmes, nes paėmė 
nelaisvėn daugelį kareivių 
su dideliu skaitliumi ka- 
n uoliu.

Iš Petrogrado praneša, 
būk Dobrudžio fronte ru
munai gavę nuo rusų dide
lę pagelbą ir prasidėję Kar
šti mūšiai.

Vokiečiai gi praneša, kad 
Mackensen armija turėjo 
pasisekimus rytinėj pusėj 
Altos upės ir kitose dalyse.

BRITAI UŽĖMĖ BULGA
RIJOS MIESTĄ.

Paryžius, 1 d. lapkričio.— 
Britu kariumenė Macedoni- 
joj sumušė bulgarus ir už
ėmė miestą Barakii Džiu- 
mą. Sykiu paėmė 315 karei- 
x ?ų nelaisvėn.

Šis miestas randasi 4 atmetė Fondo konferenci- 
mylios nuo Struma upės ir,jus pasiūlymą sušaukti ne—, 
netoli gelžkclio, einančio į kariaujančių valstybių kon- 
Solonikus. Anglų laikraš- ferenciją tarpininkavimo 
čiai užėmimui to miesto klausimui aptarti. Taryba 
pi įduoda didelę svarbą.

ANGLAI SULAIKĖ VISĄ 
VOKIETIJOS PAčTĄ.
Šiomis dienomis pribuvo j 

New Yorką Scandinavijos 
linijos laivas Oscar II ir 
kapitonas pasakė, kad ang
lį i kariški laivai jį sulaikė 
ir paėmė visą pačtą, kurią 
jis vežė iš Vokietijos.,

Ant šio laivo pribuvo iš 
Europos 450 pasažierių.

Maištai Rusijoje.
Iš Stockholmo praneša a- 

pie maistus, kurie kilo Mas
kvoje, Kijeve ir visoje ei
lėje Pavolgės miestų. Išba
dėję žmonės atakavo mėsi- 
nyčias, bet nieko ten nera
do. Kijeve laike maišto už
mušta du žmonės.

ATMUŠĖ PENKIAS RUSŲ 
ATAKAS.

Berlynas, 1 d. lapkričio. 
— Rusų kariumenė, po va
dovyste gen. Brasilovo, Ga
licijoj, palei Maravka upę, 
darė penkias smarkias at
kas, bet visos tapo atmuštos. 
Nuostoliai vienų ir kitų la- 
ba(i dideli.

ŠVEICARUOSE.
Ir tie ne tarpininkauja.

Šveicarų Tautos Taryba 

sako, kad dabar nė viena 
kariaujančių valstybių dar 
nekalba apie taiką, todėl 
bergždžias šiuo tarpu bus 
ir mėginimas jas taikinti.

ANGLIES TONAS KAŠ
TUOS $20.00.

Pastaruoju laiku anglįs 
pašėlusiai pradėjo brangti. 
Dabar jau už anglies toną 
mokama $122 ir kaina vis 
dar kįla. Sakoma, kad apie 
Kalėdas New Yorke anglies 
tonas kaštuos $20.

Ohio, West Virginia ir 
Kentucky valstijų anglies 
viešpačiai sako, kad nesą 
karų, jie negalį gelžkeliato 
užtektinai anglies išsiųsti, 
todėl ir kaina kįlanti. Kiti 
gi sako, būk darbininkų ne
užtenka, todėl ir pabrango.

Suprantamas dalykas, ka
da anglies trustas nutaria 
pakelti kainas, tuomet pra
deda nurodinėti įvairias 
priežastis. Pradėjus brang
ti anglims, Conneant, Ohio, 
miestas pats pradėjo anglis 
pristatyti ir pardavinėti gy
ventojams. Ir štai jis parda
vinėja toną po $4>50.

Reiškia, anglių kompani
jos pardavinėja po 12 dol., 
o miestas gali anglies toną 
parduoti po $4.50. O juk ir 
miestas dar gauna pelno.

Panašiai yra ir su kitų 
produktų pabrangimu.

HUGHES SEKS WII£O-
NO PĖDOMIS.

Republikonų partijos 
kandidatas į prezidentus 
Charles E. Hughes pasakė, 
jeigu jis bus išrinktas pre
zidentu, tai nesulaikys a- 
municijos dirbimo ir siunti
nio talkininkams. Girdi, 
Suv. Valstijos kaip dirbo ir 
siuntė amuniciją į Europą, 
taip ją ateity dirbs ir siųs.

Reiškia, kaip Wilsonui, 
taip ir Hughes rapžjo 
ir rūpės kapitalistų rei
kalai. f

ŽUVO DU AMERIKOS 
ORLAIVININKU.

Paryžius, 1 d. lapkričio.— 
telegramos praneša, kad 
fiancuzu fronte žuvo du 
Amerikos orlaivininku, ku
rie pirmiaus buvo liuosno- 
r:ais pasidavę.

Darbininkai, atsiminkit
7 d. Lapkričio.

Darbininkai, 7 d. lapkri
čio balsuokite už Socialist 
Party kandidatus į prezi
dentus, vice-prezidentus, 
kongresmanus ir valstijų u- 
rėdninkus bei legislatorius. 
Atsiminkime, kad tik Socia
lu Party kandidatai — yra 
darbo žmonių klesos kandi
datai, todėl darbininkai pri
valo už savo kandidatus ir 
balsus atiduoti. /



LAISVE

Laikraščiu ir Gyvenimo Apžvalga PEIKIA ŠKOTIJOS SOCIALISTUS
Škotijos

“Keleivis” gavo telegra
mą iš Petrogrado, kad te- tono, kaip ir visos Ameri- 
nais rusų valdžia užtvirti-j bos darbininkai puikiai pa- 
no draugiją “Grūdas”. Po;
telegrama pasirašo atstovas
Januškevičius ir L. Požėla.

Ta draugija, be abejonės,
nuodarbuosis skyrium

Centralio Komiteto.

a- 
iš 
ir 
ir

Atkreipiame skaitytojų 
tydą į korespondenciją 
Scranton, Pa., Begėdis 
denunciatorius Šliupas 
vėlei pasirodė bjauriausioje

Mes manome, kad tas 
žmogus vaduojasi tik kerš
tu. Kaipo su rimtu visuo
menės veikėju jau su juo 
visiškai negalima skaity- 
ties.

tyrė, kiek “gero” atnešė A- 
merikai Wilsono administra 
cija. Maistas, drapanos, 
kura^'mesvietiškai pabran
go. vVilsonas sutiko išleisti 
kariumenės ir 'laivyno rei
kalams apie 700 milionų do
lerių. Jisai “subytino” ir 
kaizerį ir Rusijos carą mi
ll turizmą remdamas. VVilso
nas pasirašė po billiumi, j- 
vedančiu priverstiną karei
viavimą karės laiku.

VVilsonas nieko gero ne
suteikė darbininkų klesai.

O Scrantono denunciato 
rlus eina už jį. Dar vieną 
karta Scrantono lietuviai 
turi progos pamatyt, 
Šliupas politikierių 
politikierius.

ŠIO -

Mes manom, kad Scran-1 savo poziciją. Bet jisai ap
sirinko kitą kelią — viską 
i asmerkia, viską akėja, nie
ko gero neranda. Ištiesi], 
tasai begalinis nesusivaldy
mas mums primena 
maus jausmus.

Mes galime pasakyti, kad 
Sąjunga šiandien labai toli 
stovi nuo peštukizmo, o 
“Kovos” biznio ir idėjos rei
kalai tvarkosi geriau, negu 
kada nors seniau. Mes ma
nom, kad ten jau nesugrįžš 
tie laikai, kada redakto
riams puodynes ant galvos 
dėdavo, o jie rašydavo 
straipsnius, kuriuos anot 
■'Naujienų” tankiai reikėda
vo išverst lietuviu kalbom

tik

Puiku darbo, atliko gerb.
C * v < .7

šęs “An appeal for starving 
1 ithuania.”

Ta brošiūrėlė bus naudin
ga ir per lietuvių dieną ir 
vėliaus. Joje trumpoj for
moj, papasakota apie Lic- 

. tuvą, jos vargus, įo rasi i a- 
vą ir viltis geresnės ateities. 

' Knygelę išleido Lietuvos 
Šelpimo Fondas. Kas nori

verdiktas.
Mūsų, socialistų, tarpe y- 

13 veikliu ir sumaniu žmo
nių, tik visa bėda tame, kad 
jie labai tankiai vaduojasi 
momento įspūdžiu ii’ 
jau pradeda 
kritikai nėra

kad 
kritiką tai tai 
saiko, nėra

Smūgis kun. Laukaičio 
kompanijai.
Iš tiktai ką atėjusių “N. 

Lietuvos” ir “Liet. Balso’' 
numerių patiriame apie tai, 
kas dėjosi visuotiname susi
rinkime Petrapilio ’ ietuvių. 
Draugijos nukentėjusierfts 
dėl' karės šelpti. Iš prane
šimų aiškiai matyties —kle
rikalų įtekmei toj draugi-

organą “Kovą:

Draugas V. Kapsukas, at- tvers LSS.
važiavęs Amerikon, parašė draugams pertoli Manches- 
škotiečiams savo įspūdžius toris, 
apie amerikiečius socialia- dar j 
tus, nupiepdamas jų palinki- tijos draugai yra veiklus, 

i, tai daug veikė ir gerai veikė 
linkui, bet tik netoliau, kaiptraukimą dolerio

tilpo “Rankpelny”. Po tų 
jo įspūdžių, tame pačiame 
“Rankpelny”, randame iš
spausdintą “atvirą” laišką 
Škotijos draugams” buvusio

Vasaičio, kuris pereitais 
metais apleido Detroitą ir 
išvažiavo Londonan. Jis 
tame savo laiške sako, kad 
jiems, Londone gyvenant, 
greičiau galima sus) nešti su 
Amerikos draugais, negu su

priversti savais reikalais 
kreiptis į Amerikos laikra
ščių redakcijas, aplenkdami 
“Rankpelnį”. Jeigu prisiei
na gauti kokių nors knygų, 
lapelių arba būna kitokie 
įeikalai, — sako drg. Va
laitis, — daug greičiau gau
ni iš Amerikos, negu iš 
Bellshillio^ — Škotijos. Nuo 
škotiečių tankiai jokio atsa
kymo negauni.

To liaus drg. Vasaitis ra
šo :

ar ne? Aš sakiau ir

prievarta atpirko nuo kap<' 
talistų, išskirstė ją į vien
sėdžius po 40 akrų ir kas 
tik sutiko pats žemę ap
dirbti, tam valdžia davė 40 
akrų ant dviejų metų. Į

kas popieras darbininkai 
bus priimami į darbą, o tie, 
kurie jau dirba ir dar po- 
pierų neturi, iš darbo ne
bus prašalinti, bet geresnės 
vietos negaus, nepaisant jų

Drg. Savickas prisiuntė 
mums iškarpą iš “Daven
port (Iowa) Daily Times”. 
Toje iškarpoje radom gana 
svarbią žinią apie tai, kaip 
socialistų kandidatas į pre
zidentus Allan Benson pris
pyrė prie sienos Wilsoną ir 
lasai turėjo prisipažinti,

toriams, kad jie liautų 
tą nobodų kaukšėjimą: 
“socialpatriotai srovės, 
patrijotai.” Sąjungie- 
čiams pilvą skauda nuo 
taip dull likusios “Ko
vos”. Argi jie mano, 
kad sąjungiečiai turi 
sloniaus jausmus ir il
gai galės kęsti tą kank- 
sėjimą; kalimą “čiort 
znai” kokių ten “pat- 
rijotų” bei srovių? Ir 
da už to durno peštuki
zmo sėjimą galės mokėt 
$25 savaitei”.

Kaip matyt iš^ laiško, 
žmogus kerta iš peties. Su
siturėjimo, mandagumo nė
ra. Ir taip aštrų verdiktą 
jisai išleidžia prieš “Kovą”,

dėjo savo parašą po Hay— 
Chamberlaino billiumi. Ta
sai billius jau virto įstaty
mu. Su lyg jo, prezidentas 
Suvienytų Valstijų, esant 
reikalui, gali priverstinai 
pašaukti karįųmenūn kiek-' 
vieną suaugusį vyrą iki 43 
metų. Kapitalistu partijos 
ir jų laikraščiai buvo be
mėginą tylomis praeiti pro' 
tą įstatymą .taip kad nei 
lapė nelotų. Bet drg. Ben- 
sonas nustvėrė Wilsona už 
keteros ir dabar Wilsono 
sekretorius J. Tumulty vie
šai prisipažįsta, kad toks 
įstatymas ištiesti yra, kad 
sulyg tuo įstatymu preziden 
tas turi galę priverstinai 
šaukti vyrus kariumenėn. 
Tumulty pripažįsta, kad į- 
statymo tekstas labai blo-1 . . . 
gai suredaguotas ir todėl, kltas dalykas, 
girdi, yeikesią jį permainy-1. K°_X? Svll^na f

Pasirodo, kad Wilsonas 
pasirašo po billiais, kurie’ 
labai netikusiai suredaguo
ti ir kurie niekais verčia 
demokratizmo principus.

Nejaugi galima balsuot 
už tokį žmogų?

ko ir Vidiko redaguojama, 
turi labai didelį autoritetą 
ir musų visuomenėje ir mu
sų laikraščių šeimynoje. Su 
“Kova” šiandien visi skai
tos. Jos nuomonės visuomet 
cituojamos, visuomet 
puleriškai išreiškiamos, 
jeigu kaip kada su 
negalima sutikti, tai jau vi-

Jeigu 
t socialistų 

judėjimo paklaidas, jeigu ji 
atsiliepia opiausiais europi
nio socializmo klausimais— 
juk tai jos priedermė. Kam 
iš musų brangi soc. judėji
mo ateitis tas negali igno
ruoti stambių paklaidų, ko
kias padarė kariškieji so
cialistai. Pagaliaus. ir visa 
Sąjunga per savo paskuti
ni suvažiavimą aiškiai užė
mė tokią jau poziciją Tarp
tautinės klausimais, kokią 
užima “ĮKova”. Jeigu tas 
nepatinka drg. D. Klingai, 
jam išpuola protestuot ne

J. šliupas už 
darbininkų priešą. 
Dras J. Šliupas pasakė 

“Scranton Times” kores
pondentui, kad jisai balsuo
siąs už Wilsona ir kitus

, kviesiąs už jį balsuoti. “Vi- tiek prieš ^Kovą”, bet prieš 
sa mano širdžia ir dūšia aš 
einu už Wilsono išrinkimą... jisai nors, matyt, 
Wilsonas esąs didžiausias 
pirmeivis šioje šalyje, aiš
kiausio proto žmogus, Wil
sonas yra didis preziden
tas...” '

Tai, mat, kur nusirito 
tas buvęs socialistas ir bu
vęs progresistas, kuris prieš 
kelis metus agitavęs už 
Rooseveltą.

IX LSS. Suvažiavimą. Bet 
begalo 

drąsus, tiek drąsumo visgi 
dar neturi. •

Kas kita būtu buvę, jeigu 
padėkim, drg. D. Klinga bu 
tų kritikavęs “Kovos” pozi
ciją viename ar kitame at
skirame klausime. Tuomet, 
paėmęs nagrinėti atskirą 
klausimą, jisai butų galėjęs 
pilniau ir tiksliau nušviesti

I

muose ir debatuose klerika
lai ir jiems pataikaujanti 
tautininkai likos visiškai 
nuveikti. Suklerikalėjęs Le
onas nepraėjo į susirinkimo 
pirmininkus. Tam ponui ge
ra pamoka. Tegul žino jisai, 
kad lietuvių demokratija 
dar gyva ii- neis bernauti 
kunigų politikai.

“N. L.” sako, kad kunigai 
Laukaitis ir Vailokaitis bu 
vo labai nusiminę ir nedrą
sus. Tie momento karžygiai 
j.r učia, kad visuomenės li
pe įvyksta persilaužymas ir 
tai ne gerojon, bet blogojon 
jiems pusėn.

Apie tą susirinkimą “N. 
i Lietuva” rašo sekamai:

“Opozicijos kalbėto
jai parodė tą bjauriau
sią tvarką, kuri yra jei 
ne visose ,tai bent kai 
kuriose Komiteto įstai
gose. Pasirodė, kad 
prieglaudose vaikai 
kankinami, mušami ry
kštėmis. Prieglaudų 
prievaizdų elgimaisi ly
gus kalėjimo tarnų el- 
gimamsi. Yra vaikų, 
kurie del mušimo ap
kurto. Kam nors pasii 
skusti jie negali, nes 
net laiško neparašyti
be globėjų cenzūros. 
Jie ten mato net visokiu 
tvirkinančių savo glo
bėjų pasielgimų. Vai
kai bėga iš tų kalėjimų- 
prieglaudų.

Darbininkai v Komite
to dirbtuvėse — tai 
vergai. Jie nežino, nei 
kiek valandų reik jiems 
dirbti, nei kiek uždirba, 
nes gauna tiek, kiek 
ponų globėjų “loska”. 
Naudojimas kuodidžiau 
sias.”

Turbūt, ištiesti toj drau
gijoj klerikalai privirė tiek 
daug košės, kad net p. M. 
Yčo organas “Lietuvių Bal
sas” neišdrįsta juos ginti.

Susirinkimas priėmė re
zoliuciją, kuria komiteto a- 
pyskaitą paskelbia neaiškia, 
o revizijos komisijos prane
šimą neužtenkamu ir reika
lauja naujų valdybos rinki
mų. Tą rezoliuciją pasiūlė 
drg. L. Požėla (Jos auto
rius M. Šleževičius).

Už ją balsavo 170, prieš 
tik 64. Tuo budu klerikalų 
pozicijai užduota baisus 
smūgis.

šiai laiko, aš rašiau laišką 
LSS. C-ro Komiteto sekre
toriui klausdams, ar negalė
tu atvažiuot iš Škotijos

siškai kalbėti, kad susipa
žinti su londoniečiu veiki
mu, t. y. lietuviais, ir vi
somis kitomis draugijomis, 
kairios sutvėrė Lygą kovai 
prieš, ėmimą Rusijos valdi
nių į kariuomenę arba de
portavimą jų į Rusiją. Tos 
Lygos veikimas yra gana 
platus, o visaką aprašinėti 
per laiškus, dėl tūlų prie
žasčių būtų labai sunku, o 
gal ir negalima.... Tai buvo 
nutarta surengti dideles 
prakalbas ir pasikviesti 
vieną draugą iš Škotijos— 
butų buvę apmokėta ir ke
lionės išlaidos. Su tuo suti
ko ir LSS. 21 kuopa. Bet 
atsakymo ir šiandien tebe
laukiame. Geras atsakymas 
gautas ir iš “R-nio” Redak
cijos, kur pasakyta: “Rū
pinkitės patys,
Mes jūs pasiekti negalime. 
Reiškia per daug toli, 
ne?”

draugai, 

ar

su-tiečius, kad jie negali 
tverti LSS. kuopos net to
liame mieste, kaip Manche
ster's. Apart kitko jis sa
ko:

“Dabar mes laukiame, ir 
gal neužilgio sulauksime 
atvažiuojant iš 
kito draugo,
žinos į Manchester! ir

Amerikos 
kuris nuva- 

su-

Mes tikimės, kad sociali
stai ir pirmeiviai paims 
toj draugijoj viršų ir atei
čiai išsirinks tinkamesnę 
valdybą. Tegul ponai Leo
nai, Laukaičiai, ir Vailokai
čiai važiuoja sau ant vaka-

M. Yčo organas “Lietuvių 
Balsas” begalo neužganė
dintas tuo susirinkimu. Ji
sai nesigaili paniekos žo
džių “Liutkevičiam. Biels
ki am, Požėlom, Lukauskiam 
ir kitiems”. Jo piktumas, 
taip didelis, kad net Bulo
tą pakeikia, nors Bulotos 
tame mitinge nei dvasios 
i ebuvo.

Ponas šilingas ir Norei
ka, matomai, jaučia kad po 
Petrapilio draugijai 
kuomet nors ir 
komiteto eilė.

ateis 
Centralio

apie 
“R-nio” duris. Amerikoj ne 
rastum tokio miesto 
A ianchesteris, kuriame 
butų LSSA. kuopos. Ten 1 
yra buvę ir taip, kad drau
gai Įsikibę i tavorinius va- 
gonus nuvažiuodavo kur 
reikia, surengdavo pra
kalbas ir sutverdavo** kuo
pą, kurių daugelis ir šian
dien gyvuoja. Na, o Škoti
jos draugai, — nupirk jiems 
pirmos klcsos bilietą — jie 
neišlįs iš mainu ir niekur 
nevažiuos.”

“Bet Škotijos draugai la
bai greit pamato ir myli nu
peikti amerikiečių neveiklu
mą, jų laikraščiuose tru
kumą, Sąjungos mažuma ir

ti'umpą laiką tapo išdalinta • darbštumo ir gabumo. Ap- 
50,000 viensėdžių. Praslin- lamai, dabar visoj Amerikoj 
kus dviems metams, iš tų platinasi tarpe “tikrųjų 
50,000 ūkininkų, gavusių po|merikonų agitacija, L 
40 akrų žemes, buvo 40,000 į J

kaiPi puikių žemdirbių ir valdžia |
n C” i, nmc norlmrnn/un I i i/ic xri ziti _ I

T a- 
, idant 

kiekvieną ateivį noroms-ne- 
noroms, padaryti “popieri
niu” piliečiu ir prikimšti jį 
čionykščia “augsta” kultūra

si, kad pas amerikiečius 
draugus vietoj socialistų 
ženklelio ant jų lapelių gu
li doleris, lyg mėnulis. Ško
tijos draugams šlykštu i 
tai žiūrėt. Bet jie tankiai 
Šaukiasi amerikiečiu’ pagal
bus. Bet kokios pagalbos: 
senų čebatų, švarko, duo
nos? Visai ne — jie šaukia
si dolerio.”

mas savo laiška, sako:
“Kodėl nieko negirdėt a- 

pie D-ja leisti knygoms, 
vardu “Vilnis?” Vienas-ki- 
tas draugas prašė sugražin
ti įmokėtus pinigus, o apie 
tą Draugiją aš nieko neži
nau.” . v

Perskaičius drg. Vasaičio 
laišką, galima padaryti to
kį išvedimą: Amerikos so
cialistai važinėja, prakal
bas sako, trankosi ir už tą 
savo triūsą pareikalauja at
lyginimo. Škotijos socialis
tai priešingi atlyginimui, to
dėl niekur nevažiuoja ir 
veikia tik savo kuopose. Da
bar lai skaitytojai pasako,, 
kurie didesne nauda atne c- v

MEX1KA —
“BARBARŲ

ŠALIS

Ij-enis padovanojo tuos vien
sėdžius. z

Kad geriau prigelbėjus 
naujiems ūkininkams, val
džia įsteigė agrikulturinę 
mokyklą ir daugybę taip 
vadinamų agrikulturiniu 
stočių, kuriose randasi pra- .uesa balsuoti, laikvti kar- 
ktiški agronomai ir ūkiniu- eiania arba šiaip politikie 
kains už dyką suteikia vi- “(]žiabą”, bet čionyk- 
sokius patarimus, bei patar-liųjs tautiškas šovinizmas 

jau pertoli nuvažiavo.
“Ši šalis yra mūs” — sako 

mums šovinistai. — “Mes 
jūs čia nekvietėm, — nepa
tinka, išsinešk iškur atva
žiavai. Mes šią šalį sutvė- 
<rėm, męs už ją kovojam!” 

Paklauskime gi tų “tik
tųjų” amerikųnų: “Kas juos 
ar jų bočius į Ameriką už- 
sikvietė? Gal tie indijonai, 
kuriuos jų bočiai taip be
širdžiai apvogė ir išskerdė! 
Žinome, jog Ameriką atra
do tūlas italas “Dago”, anot 
dabartiniu amerikonu. Ži
nome, jog už šios šalies lai
svę kovojo drauge su Wa
sh ingtonu ir kitų tautų 
žmonės. Šiandieniniai ame
rikonai jau rašo teises, jog 
vienus galima į šią šalį įsi
leisti, o kitus ne.

Bet grjždams prie piliety- 
stės, norėčiau paklausti tų 
fanatiku amerikonu: Ar 
daugelis jų tapo piliečiais

Labai gražu, bet tik iš 
vienos pusės. Aš nebėsiu 
priešingų Įgijimui piliety- 
siės, kur suteikia mums

uz-Gal ne vienas mūsų, 
siminęs apie Mexika, pasa
kė: “Mexika— barbarų ša
lis”. Ne vienas sau persista
tė, jeigu Suv. Valstijos Me- 
xiką užimtų, tuomet ten 
geresnė tvarka būtų. Ir iš- 
tikrųjų, ,argi galima laukti 
ko gero tokioj šaly, kur die
ną ir naktį nenurimsta re- 
voliucijinis judėjimas? A- 
part to, revoliucijas kelia 
no darbo žmonės, bet vado
vai, trokštanti garbės, no
rinti būti valdonais ir tt.

Vienok “barbarų” šalis 
reformomis aplenkė ir Suv. 
Valstijas. Neseniai “The 
New York Call’ išspausdino 
straipsnį plačiai žinomo vi
suomenės veikėjo Medosto 
Roland. To straipsnio auto
rius supažindina mus su 
Yucatan valstijos reformo
mis. Pasirodo, kad pirmiau 
šioj valstijoj visa žemė, pri
klausė būreliui kapitalistų, 
paeinančių iš ispanų kilmės. 
Kapitalistai apdirbimui že
mės samdydavo bežemius 
bei pavergtuosius ir neapsa
komai juos išnaudodavo. 
Dabar, revoliucijai užėjus, 
valdžia konfiskavo visas že
mes, priklausančias vienuo
lynams ir kitoms panašioms 
įstaigoms; taipgi dalį žemių

ravimus.

mes reformą, pradėjo ge
rinti ir darbininkų būvį. Pa
vyzdžiui, išleido < įstatymą 
apie minimum užmokestį ir 
8‘vai. darbo dieną. Taipgi 
išleido įstatymą, kad už su- 
sižeidimus laike darbo dar
bininkam būtų atlyginta ir 
kad darbininkai butų ap
drausti nuo senatvės.

Išleista įstatymai, drau
džianti kūdikiams iki 13 me
tu amžiaus dirbti jvąiriose 
dirbtuvėse. Nevalia nakti
mis dirbti vaikinams iki 
15 metų amžiaus ir mergai
tėms iki 18 metų. Išleista į- 
statymai, kad visi nesusi
pratimai tarpe darbininkų 
ir darbdaviu būtu rišami ar
bitram j a.

Neužmiršta ir moterų. 
Ten moterims suteikta to
kios privilegijos, kokių se
niai Amerikos ir Europos 
moteris reikalauja, bet ne
gali išreikalauti. Pavyz
džiui, nėščiai moteriai už
drausta dirbtuvėse dirbti 30 
dienų prieš gimdymą ir 30 
po gimdymo. Bet darbdavis 
privalo jai už tą laiką pil
nai užmokėti ir kada ji su
grįžta prie darbo, darbdavis 
privalo jai duoti tą patį dar
bą, kokį ji pirmiau dirbo. 
Taipgi išleista įstatymas, 
kad prie visų dirbtuvių, 
kur tik dirba moterįs, būtų 
įtaisyta tam tikra vieta, 
švari ir sanitariška, kurioje 
moterįs, turinčios žindan
čius kūdikius, galėtų juos 
pa žindyti kas dvi valandos, 
imdamos kas syk po 15 mi
liutų laiko. Darbdavis gi už 
sugaištą laiką privalo pil
nai apmokėti.

Dabar Yucatano valstijoj 
jau yra įkurta 2,400 pradi
nių mokyklų; taipgi kuria
ma suaugusiems vakarinės 
mokyklos.

Pasirodo, kad Meksikoj, 
“barbarų” šaly, į kurią 
Suv. Valstijų valdžia siun - 
čia savo kariumenę ir sten
giasi “tvarką” palaikyti, 
daug geriau įstatymiškai 
aprūpinami ūkininkai ir 
darbininkai. Suv. Valstijų 
darbininkams dar ilgai rei
kės kovoti, pakol jie gaus tą. 
ka Mexikos darbininkai 
jau turi.

Reiškia, geriau darbinin
kams gyventi “barbarų” ša
ly, negu civilizacijos.

' švenčioniškis.

ČIONYKŠTIS
TAUTIŠKAS

ŠOVINIZMAS
Dar neseniai viena didelė 

automobilių dirbtuvė Det
roite išleido savo darbinin
kams pranešimą, kuriame 
tarp ko kito pasakyta, jog 
ąteityje tik turinti pilietiš

joj? O jug daugelis jų/‘bro
lių sėdi ilgus metus tose 
ir kitose šalyse, turi gerai 
apmokamas vietas ir “biz
nius”, bet piliečiais nelieka. 
Kaip tik jiems ten kas blo
go atsitinka, tuoj aus šau
kiasi prie savo atstovų 
žvaigždėtos vėliavos, idant 
už juos užtartų. Kur tik 
užsimano ten nuvažiuoja ir 
kiek aš žinau, nieks nuo 
jų pagalvinės mokesties ne
reikalauja, neklausia, ar 
moka skaityti ir rašyti ir 
neverčia tapti piliečiais. Iš
tiesi], augant ..čionykščiam 
tautiškam šovinizmui* jau 
visai nebus galima į šią, 
“išrinktą” šalį ' svetimže- 
miams dasigauti. Prie da
bartiniu teisiu Lincolno mo
tinos jau nebūtų leidę į A- 
meriką, kadangi ji nemokė
jo skaityti.

Saumylės pažiūros link a- 
teivių, tokios pat ir vedime 
piniginių reikalų. Dar nese
niai mačiau iškabintą ap
garsinimą republikenų par
tijos, kuris šiaip skambėjo: 
“Balsuok už Hughes’ą, už 
augštus muitus ir >okiu bū
du neįleisi užrubežinį pile
i', ą į YoungstowiTa”. Bet 
kiekvienas svaras plieno iš 
Youngstowno ir visų Su
vienytų Valstijų jau išva
žiavo užrubežin. Reiškia, 
mes pardavėm už bilionus 
dolerių vertės visokių pro
duktų kitiems, imdami ge
rą kainą, tai labai gerai, bet 
kiti lai nekiša savo nosies 
pas mus su savo produktais. 
Puiki logika.

Laikui bėgant, ir taip tau
tiškam šovinizmui prisieis 
būtinai pjautis su kitomis 
tautomis, kurios jieškos čia 
lygybės ir žmoniškų tei
sių. Ar tai tokia turėjo bū
ti Lincolno šalis, kuris pasa
kė, jog visi žmonės yra su
tverti vienaip ir privalo tu
rėti vienodas teises ant šios 
žemės?

Juozas šilingas.
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“Libert y” Stovyla.

Mes, trise draugai, išvažiavom 
Išvysti stovylos šitos.
Ir štai, pagalios dasigavom. — 
Tai stabas figūros augštos;

R e g i d a .
< Kažin iš kur suskambėjo 

Meilus žodis ~ Regida, 
Ir giliai širdin įėjo 
Slaptinga ta jo gaida, — 
Mano brangi Regida!

Jos veidelių šventa grožė, 
Jos žavėjanti šypsą
Man pakvipo tartum rožė, 
Tartum rytmečio rasa.

x Į

Ak, prisimena tos dienos, 
Ta meilutė Regida.
Tos naktelės - mėnesienos, 
Širdžiai brangios visada; 
Ta gražuolė Regida!

Jos plaukai, šilkinės kasos, 
Žvainus atgarsiai dainų, 
Jos akučių ugnies varsos — 
Tai svajus mano dienų...

Bet... toli esu nuo josios, 
Toli mano Regida, 
Toli dienos mylimosios, — 
Nesugrįžš jau niekada, 
Nebus mano Regida!...

Man rūpėjo jos gerovė, 
Skaisti, graži ateitis, 
Bet tą geismą man išrovė 
Tamsumos baisi naktis, — 
Kurios laukė ateitis...

Jinai knygų nemylėjo,
( Neturej* širdies kiltos, 

Vien naktimis dūko - ėjo, 
Ir nepaisė apšvietos.

Šokiai, baliai, paikas melas, —* 
Nelemta tokia dalia, — 
Buvo josios idealas; 
Nesuvaldoma valia, — 
Rodės sunki man dalia!

' Nei nelaukė ji senatvės, — 
Tų ilgų-bodžių dienų;

f Vien tik bastėsi ant gatvės, 
Ir dar bastosi ir nū.

Todėl dėlto atsiskyriau, 
Ant ilgai, — ant visados, 
Kuomet paprotį ištyriau 
Tos gražuolės Regidos, 
Ką mylėjau kitados.

----- o — o-----

Gyvenimo Prasmė.
Gyvenu ir keista man, 
Kad gyvenimo kraštan, 
Dar negimęs aš einu, 
Ir negimęs gyvenu!

Mama sakė kitados, 
Būk nuo tūlos valandos, 
Gimiau pasaulyje tikrai, — 
Ir tą aš atmenu gerai.

Bėt negimęs, — aš žinau,. 
Taip pat gyvas gyvenau. 
Ir po mirties nemirsiu, — 
Nors gyvent ir negeiski.

Dėlto daros keista man, — 
Kad gyvenimo kraštan, 
Dar negimęs aš einu, 
Ir negimęs gyvenu.

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

žiema ateis.
Taip sesute, taip jaunoji, 
Taip širdele mylimoji, — 
Už dienelės, už kitos, 
Nuobodi žiema užstos!
Nevilios žiedai kvietkelių,

’ Nei balsai linksmų paukštelių;
j Pūgos - viesulos pakils,
Į * Vaizdai vasaros išdils.
J Apsiniauks būtybės dienos, 

m \ Aptems naktįs - mėnesienos,
' v Užeis niurkli tyluma, — 
v, V Taps gyvenimo žiema!
P’ti Pasakyk sesut brangioji,—
į 1 Ar svajoji tu, mieloji, -
i a Kad už dienos, už kitos . V 
U Nuobodi žiema užstos?..
t./, «-•

Galva yt Patrimpo raguota, 
Žibintuvą laiko tiesėj’;
Garsingu vardu vainikuota, 
“Liuosybės” simbolo prasmėj.

Ne, oi ne! Tariau nuoširdingai, 
Pažvelgęs į josios akis, — 
Tu stovi čionai neteisingai, 
Tau vardas netinka tokis!

Dar žmonės — vergai surakinti;
Kalėjime daug amžinai, r 
Kankinas už laisvąją mintį, 
Kolumbo šaly! Ar žinai?..

Ar žinai — čionai kapitalas 
Išnaudoja darbo vergus;
Gobšumas ir purvinas melas, 
Turtuoliams, kai auksas brangus!

Ar žinai — čia laisvės skelbėjai, 
Neturi pilnosios tiesos, —

zJuos spaudžia klastingi teisėjai, 
Juos baudžia už žodį šviesos!..

A)’ žinai — varguolių miljonai, 
Negali save išmaityt, — 
Jų duoną pasiėmė ponai, 
Ir stengias jie viską praryt!..

Tai kurgi tiesa, —kur liuosybė?
Kur laisvė tų darbo žmonių,
Jei žydi juoda neteisybė, 
Jei gaujos yra tinginių?!.

Ne, oi ne! tavęs nemylėsiu, —
Tu stovi y t uola šalta;
Aš tavę smerkiu, ir tikėsiu — 
Tu vardo gražaus neverta!

Apie kooperacijas.
(Iš “Ateities”)

šių draugijų pasisekimų, šių draugijų na
rių didžiuma yra nemokyti darbininkai. 
Krautuvių vedėjai draugijos reikaluose pa 
prastai elgiasi labai -autokratiškai. Tikro
sios demokratijos kooperacijoj visai nėra 
ir gal negali būti tarp žmonių,»taip nieko 
dalykų vedime nenusimanančių, kai]) yra 
šių draugijų Šėrininkai.”

Tai]) apie Amerikos lietuvių kooperaci
jas išsireiškė prieš tris metus mokytas sve
timtautis, matyti, gerai jas pažinęs, nes, 
deja, tos jo pastabos didžiumoj tinka dar 
ir šiandien.

Knygoj trumpai aprašyta ir kitų — 
kai]) senų amerikonų taip imigrantų koope
racijos. Kitose tautose vienur geriau, ki
tur blogiau. Autorius daro labai svarbią 
ir tesingą pastabą, — kad imigrantai, čia 
atvažiavę; grebiasi steigti kooperacijų, o 
visai nesistengia pažinti Amerikos koope
racijų judėjimą, nei jo sąlygas. Tos veda 
prie nepasisekimų. Beto, jisai, kalbėda
mas apie Naujosios Anglijos ir apskritai 
Amerikos reikalus, išreiškia minti, kad kol 
kooperacijos d-jos nesusipras ir nesusi
jungs i sąjungas ir federacijas, tol jų plė
tojimas bus labai aprubežiuotas ir sun
kus.

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

PABĖGĖLIŲ likimas.

Visos Rusijos miestui sąjungos komite
tas Petrapily sušaukė visų tautinių orga
nizacijų atstovus bendrai pasitarti, kokiu 
budu sulaikyti pabėgėlių išsiuntimą. Susi
rinkimas nutarė kreiptis į ypatingo sky
riaus pirmininką išaiškydamas jam tikrą 
pabėgėlių stovį ir išrodinėti, kad išvarius iš 
Petrogrado pabėgėlių gyventojų skaitlius 
ir valdžią apsunkinantieji reikalai nėkiek 
nesumažės. Jeigu ir tai nieko nepadės, tuo- 
tarpu Rus. miestų sąjunga, žada nuo sa
vęs imties šelpti išsiunčiamus pabėgėlius. 
Kad ministeriams, kiek galima ryškiau, nu
švietus pabėgėlių stovį, komisija tuo tiks
lu labai gerai prisiruošė. Beto, komisija, 
jeigu jau jos išrodinėjimai nieko negelbėtų, 
tuomet ji žada užstoti už pabėgėlius tose 
gubernijose, kuriosna jie bus siunčiami ir 
išsirūpinti ten jiems valdžios pašalpą.

Išsiunčiant pabėgėlius iš Petrogrado 
Vidžemio gubernatorius paprašė atsiųsti 
jo gubernijoj! 12,000 pabėgėlių, kurie ank
ščiau čia gyvenę. Iš šitos skaitlinės 7000 
manoma leisti laukų dirbti, o 5000 prie į- 
vairių valdžios darbų.

Drg. J. Kačergius, 
vienas iš žymiausių 
teatro veikėjų Di
džiajam New Yorke. 
Ypač puikiai jisai pa
sižymėjo savo rolėje 
“Dviejuose Broliuo
se.”

ligonio kambarys.
Būtų gerai, kad kiek

vienoj ligoj, ligonis būtų pa
dėtas į Ii go n būtį. Ant ne
laimės, ne visi .yra tiek tur
tingi, kad mokėt už ligon
iu tį, o ii* ligonbučiu didžio
ji dalis yra vedama su biz
nio tikslu, todėl švarumas, 
patarnavimas ir maistas to
li gražu nėra atsakanti ir 
kartais prastesnis, negu na
mie. Neretai ligonbučio 
kambariuose randasi per
daug ligonių ir oras nėra 
visai geras; tūli ligoniai ne
ramūs arba vaitoja, rėkia 
ir neleidžia kitiems ilsė
tis, kas labiausia yra reika
linga ligoj; ekonominiai iš- 
rokavimai verčia neduoti 
ligoniams brangesnių ir 
margų valgių, ir patarnavi
mas tūluose yra tokis, kad 
vandens reikia laukt po po- 
rą-trejetą valandų. Kas ga
li mokėti 20-50 dol. į savai
tę, tas žinoma turi geresnę 
progą. Publika žino pigių 
l.'gonbučių gerumą, todėl ji 
labai šalinasi nuo jų ir net 
didžiausiame reikale sunku 
yra ligonį prikalbinti eiti 
į ligonbutį. Suprantama, 
kiti yra taip pririšti prie 
namų, kad ir ligoj turi juo
st pasilikti, nors ir turėtų 
norą eit j ligonbutį.

Neinant toliau jieškot 
priežasčių, kodėl ligoniai 
tai negali, tai nenori pa
tekt į ligonbutį ligos laike, 
reikia imti faktą, kad veik 
visi jie pasilieka namie li
gos laike. Užkrečiamomis 
ligomis sergantieji yra pa
vojumi kitiem namiškiem, 
todėl ligonis visada turi 

i atskirtas nuo jų ir pa
dėtas į atskirą kambarį. Ne 
vien namiškiu labui tai da
roma, o ir paties ligonio 
sveikatai. Jis reikalauja 
daug tyro oro, ramumo ir 
pasilsio. Tai galima atsiek
ti tik atskirame kambaryje 
esant.

Dabar kįla klausimas, ku
rį kambarį turime pavesti 
ligoniui. Turtingesnių žmo
nių priemones yra geresnės, 
negu bėdnųjų seklyčios. Su
prantama, kad patarimas 
tik tada tiks, kada jis bus 
visiem. tinkamas, nežiūrint, 
kai]) gerus ar prastus na
mus kas turi. Visados rei
kia prisilaikyti sekančių 
taisyklių:

Ligoniui reikia paskirti 
geriausi kambarį name: di
delį, nuo kitų kambarių at
skirą, kad ramumo jame 
užtektų, šviesų ir kad sau
lės spinduliai j jį įeitų.

Kambary turi rastis
tie daiktai, kurie ligoniui 
reikalingi, o visi kiti rakan
dai, drabužiai, karpetos ir 
kitkas turi būti išnešta, nes 
tuomet bus daugiau oro ir 
geresnio oro ligoniui ir, jei 
liga limpantį ant daiktų 
nepateks bakterijos, nuo 
kurių jis įfats arba kiti ga
li toliau užsikrėsti. Ypač

karpetos (divonos) nereikia 
laikyti.

Langas visą laiką turi 
būti praviras, kad įeitų ga
na šviežio oro ir išeitų ne
gerasis iš kambario.

Oras kambary turi būti 
vėsus. Visai aš netariu bai
mės, kad kas laikytu ligo
nio kambarį perdaug šal
tą, nes šaltis nekenktų jo
kioj ligoj, bile tik ligonis 
šiltai apklotas, bet yra ne- 
užginčiamas faktas, kad 
netoli visada randama li
gonio kambarį perdaug šil
tą. šiltame kambary oras 
perdaug drėgnas ir troš
kus, kas daugelyj ligų 
tiesiog kenkia. Tokis oras 
kenkia ir 'sveikam žmogui, 
ne tik ligoniui. Rėpiamas 
šiltame kambaryje ligonis 
tuoj gauna slogas arba jo 
liga da sunkesnė lieka po 
trumpiausio atvėrimo.

Nakties laike jokio žibu
rio ligonio kambaryj nerei
kia. išskyrus, kada jį ap
žiūrėt įeinama. Geriausiai 
vartot neaiškų, neaštrų ži
burį; jei be žiburio ligonis 
negali apsieit del savo ner
viškumo, galima duot, bet 
tik su maža liepsna ir ma
ža šviesa.

Į ligonio kambarį nei na
miškiai, nei lankytojai ne
turi eit be svarbaus reika
lo. Namiškiai perdaug siū
lo valgio ir neretai užken
kia tuomi, o lankytojai nu
vargina ligonį savo kalbo
mis ir sunaudoja daug oksi- 
geno, kuris ligoniui taip 
reikalingas. Geriausiai pa
likti skambuti, ar koki kita 
įrankį ligoniui, kad jis galė
tų pašaukti namiškius, kada 
i eikia.

Nereikia šluot ir valyt li
gonio kambario tai]), kad 
dulkes sukėlus, nes dulkėse 
gali būti džiovos ar kitokių 
bakterijų, kurias ligonis į- 
kvėpavęs gali apsirgti nau
ja liga, kadangi jo kūnas 
silpnas atsilaikyti. Jeigu jis 
p its serga kokia limpančia 
bga, sukeltos dulkės išne
šios mikrobus ant daiktų ir 
lengvai gali užsikrėsti šla
vėja bei kiti namiškiai.

A. Montvidas.

jambon); skersgatviai pilni 
krautuvių-kratuvėlių pilnų 
medinių ir senobinių dirbi
nių ir visokių rakandų nuo 
dailesniojo iki praščiausiojo 
geležinio laužiko.

, Dirbtuvę puošia augščiau 
meiginių durų didele graži 
iškaba, ant kurios parašas 
“Dirbtinės rankos ir kojos 
—F. Hoe, — Laboratori
ja ir atelje”. Pats Koe — 
vidutinio ūgio tikrai francu- 
ziškos išvaizdos, mėlynakis, 
j-iodbruvis žmogelis, su juo
dais tįstais ant išblyškusio 
veido. Dirbtuvės koridoriuj 
išlipinta sienos piešiniais, 
fotografijomis ir lipytais 
žmogaus kūno sąnariais-, ro
dančiai, kai]) žmogus dirba, 
su dirbtiniais, sąnariais. Ki
ta paveikslų grupė rodo bu
ri žmonių, netekusių karo 
lauke abejų rankų, jie su
sodinta už didelio stalo, val
go ir geria pridėtinėmis 
rankomis. Vieni ima iš bliu 
do, kiti neša burnon duonos 
kąsnį, trečiasai geria vyną 
iš butelio, kurį pats laiko ir 
tt. Kitoje fotografijoj ma
tyt vyriškasis, spaudžias 
dirbtiniais nirštais rašomo
sios mašinos klavišus. To
liau nupiešta generolas Bu- 
aie-Ress, sėdis ant arklio ir 

1 v
laikąs pavadį pridėtine ran
ka. Koes dirbtuvėj užsisa
kė sau ranką ,tarp daugy
bės kitų, franeuzų poetą 
PJeza Smadrar, generolas 
Guro ir Maksimo Gorkijo 
sūnūs.

Visa ranka dirbama mė
klino, tiktai pirštai pride
dama iš gumijos avba kam
ščiu medžio žievės. Rankos 
įaumens ir gislų vieton įn
ikdama dvi metolini lentųti 
iš viršau ir iš vidaus, su 
kuria sujungta ir pirštai. 
Rankos viršutinė pusė, prie 
kurios pridedama -•aumens 
medžiaga įvyniota odinėn 
rankovėn. Viduje intaisyta 
mechaniškas kablelis, kurio 
viršutinis galas prisegta 
prie odinės rankoves, o vi
dujinis — prie ašies, prie 
kairios prisagstyti pirštai. 
Odinė rankovė sujungta su 
prietaisu, apimančiu kruti
nę ir sprandą. Pirštus ju
dina liemens raumenų judė
jimas: lengvas atsidūsėji
mas, pakeliąs krutinę ir 
mygąs plunksną (sprenzi- 
i ą), atgniaužia pirštus, 
lengvas gi peties krustelėji
mas sugniaužia pirštus, ši
tie kūno judėjimai nereika
lauja daug spėkos; prie jų 
greit inpranta kiekvienas 
kurs, naudojasi dirbtine 
ranka.

‘ Marsalietę”; smičių va
džioja pridėtine ranka, o 
stygas spaudo kairiąja, 
sveikąja ranka.

Koe stebuklingą savo dar
bą išgalvojo prisižiurėjįš 
karo ligoninėj į berankius 
kareivius. Jis gerai išsimo
kė anatomiją ir padirbęs x 
pirmutinę dirbtinę ranką, 
parodė ją garsiam chirur
gui, prof. Amarui, kuris 
Koei padėjo išradimą išto
bulinti. Dirbtinė ranka nuo 
Mkunės, su visu raumeniu 
sveria 700 gramų (apie lį 
svaro) ir kainuoja 100 fran
kų (200 rb.) Koes išradimu 
naudojasi jau daugiau 125 
žmonių. Daug užsakymų 
Koei davė franeuzu valdžia. 
Neseniai gauta laiškas net 
iš Vokietijos, prašant at
siusti dirbtiniu sąnariu ka
ti dogą. Jis atėjo tiesiu keliu 
per Šveicariją. Franeuzų 
valdžia laišką leido, gailėda
ma sužeisto savo* priešinin
ko, ir nedrauzdama jam pa
sinaudoti šituo stebuklingu 
išradimu.

LIETUVIŠKA
MUZIKOS

Konservatorija
395 Broadway,
So. Boston, Mass.
Atdarė mokslo metus ir 
mokina dainavimo, kompo
zicijos ir visy kiassišky in- 
strumentŲ. Inkorporuota 
1915 m. ir duoda baipnsiem 
mokslą paliudijimus.

Direktorius
M. PETRAUSKAS.

Nuo
Nuo
Nuo

270 BERRY STREET
BROOKLYN, N. Y.

Telephone 595 Greenpoint.
- Daktaras J. MISEVIČE

Specialistas širdies Ir 
Plaučių ligų.

8—10 ryte 
12—2 po p’-t

Ant 21 
Akment

Gelžkelio laik
rodis, žmbelia 
užsukamas, vy
riško diduma, 
rašytais diAel- 
tavais virfcaia, 
ant 20 met« 
apauksuotas.

Labai teisingas ypatingai gelžkeli* 
važiuojantiems žmonėms, kuriem rei
kia visuomet tikras laikas žinoti. 
Gvarantuota ant 20 metų. Ypatingaa 
pasiulyjimas. Mes išsiųsime šj laikro
dėlį ant kiekvieno adreso už $5.71 
C. O. 1). ir persiuntinfo kaštus, 
teise jums viską peržiūrėt. Jei bus! 
neužganėdintas, nemokėk nė cento. 
Atsiminkit, jūs užmokėtumet už toki 
laikrodėlį apie $25.00, jei pirktumėt 
kitur. Puikus auksuotas lenciūgėlis ir 
kabutė dykai su kiekvienu laikrodi 
liu.

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

Žmogaus kunui tinkamų 
sąnarių dirbtuve

Paryžiuje.
Viename švedu laikraštv 

(Chafud), išspauzdinta in- 
domi korespondencija dš 
Paryžiaus apie tenai jstei-

jgusią nepaprastą ranku - 
tik | kojų ir kitų kūno sąnarių 

dirbtuvę. Ją atidarė francu-
zas, daktaras F. Koe (Gh. 
Cauet).

Šitas sužeistos žmonijos 
labui įstaiga yra Rišar 
Renua bulvare, 119 name. 
Tai visiems labai indomi 
Paryžiaus kertelė. Čia vie
ną sykį į metus esti didelis 
mėsės turgus (Marche de

Koes savo svečią, kores- 
] mdentą, nusivedė dirbtu
vėm ir ten jam parodė ne
matytų reginių. Apie puse 
tuzino jaunų vyrukų karėj 
netekusių rankų, dirbtinė 
mis rankomis dirba, obliuo
ja, piauna, šlipuoja, kalinė
ja. Svarbesniuosius darbo 
dalykus jie dirba sveikąja 
ranka, tečiaus be pridėti
nės nė to tiek negalėtų pa 
daryti. Pridėtinė ranka jie 
paima reikalingą daiktą, de 
da jį reikiamon vieton, pa- 
(-uodą geležį žnyplčsna. ap 
varto kai]) reikiant o tuo 
tarpu sveikąja ranka nu- 
pieluoja kai]) reikiant ir tt.

Varine nikeliuotu ranka 
labai panaši į gyvą, ji dirba 
labai lengvai ir liuesai.

Va jaunikaitis smulkiuo
ju. Metaline ranka jis pasis
veikina su svečiu parodo 
jum, ką jisai veikia. Jis pa
ima nuo stalo rašalą ir atgal 
pastato ten iš kuv paėmė. 
Jis ima stiklinę vandens ir 
prineša sau prie lupų. Visai 
lengvai jis pakelia nuo grin
dų adatą. Jis paima smuiką 
ir su jausmu smuikiuoja

<n

avo darbo beširdės 
I IGOS.

I“a<!a»ros. 
l|>ihibin>O. Daniu, 
i’ Skaii'tfijiino Km- 

isokiu kitu n'unu-

ant ; dijehs, 
i ant to aVkrei- 

I r tas yra jūsų pareiga 
as s.-tv^s ir savo set
ai vis atlikti.

skaudėjimo pilvo ir žar- 
:■ > td<'\imas skaudžian-nu, ’ aMUU4M„.

čios gerklės vUraukiinui j save 
apinalšiniitini dusulio, .tuo gal. 
vos ir ausų sKaudėjimo; ecu

imam; im<

apsireiškia esą- ■/. geriausių na- 
esančių ant

tiSku ligų, tiaudvki

PAIN-EXPELLER, 
kaipo senų ir užtikotintj draugu fc-iiny- 
iios pi-r piiM- šiiutiiiei'io. Tik 25c. ir

Itoiikute: galima gauti visose 
liekos,* arl>a pas p.iti fabrikantą—

F. AD. RICHTER & CO.
74—80 Washington Street. New Yofk
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PARTIJOS ŽINIOS.
' SERGĖKIME SKAITYMĄ 

BALSŲ.

O tai padare ta aplinkybėj 
kad 1912 metais, taigi perei-

Del tos priežasties mes 
kviečiame draugus į dar
bą —sergėti balsų skaity
mą. Atsišaukiame i kiek 
ną socialistų kuopą ir į kie
kvieną atskirą draugą 
kad jie pasirūpintų rinkimų 
dieną kiekvienoj vietoj pa
statyti tam tikrus sergėto
jus, kurie prižiūrėtų, kad 
suskaitant balsus nebūtų 
aplenktas arba nusuktas nil 
vienas socialistų balsas.

Draugiškais linkėjimais
Victor Berger
Morris Hilquit, 
Anna A. Maley 
John Spargo 
John A. Work 
Adolph Germer, — 
Pild. sekretorius, 
Carl D. Thompson, 
Kampanijos Admin. 

Nacionalis Piki. Komitetas.
(Iš “Naujienų”)

tais prezidento rinkimais 
socialistų balsų skaičius bu
vo stipriai pakilęs. Sociali
stai tuomet gavo arti vieno 
miliono balsų. Smarkus so- 
cialistų balsų pakilimas nu- 
gązdino kapitalistų partijų 
atstovus ir dėlto jie priėmė 
koletą darbininkams naudin 
gesnių įstatymų.

Ir šiemet mes laimėsime 
daug geresnių pasėkimi], jei 
tik parodysime, kad socia
listų balsų užauga daug 
daugiau nei pereitais rinki
mais.

Todėl neapsakomai svar
bu, kad kiekvienas sociali
stų balsas butų suskaitytas, 
dagi tokiose vietose, kame 
mums nėra dar vilties savo 
kandidatu išrinkti. Vietose 
gi, kamė socialistai tikisi 
galėsią išrinkti savo kandi
datą reikia dar labiau pri
žiūrėti balsų skaitymą.

Dabar vedama smarki 
rinkiminė agitacija. musų 
draugai dirba išsijuosę ren
gdami susirinkimus, laiky
dami prakalbas, pardavinė
dami literatūrą, aukodami 
ir rinkdami aukų agitacijos’ 
i ciklams, rašydami straips-! 
nius į laikraščius, dalindami Į 
agitacijos lapelius, ir taip|ve(^ Jasuaitis iš

,v;

Iš ARGENTINOS 
PADANGĖS.

Bernso. — 13 d. rugpjū
čio ‘Frigoreficito darbinin
kas J Gervė bedirbdamas 
nukrito žemyn nuo 30 pėdu 
augščio ir neužsimušė. Jis 
valė langus ir nukrito že
myn. Krisdamas dar patai
kė ant relės, todėl galvą 
prasimušė, bet nepavojin
gai. Gerve priklauso

*

NAUJOS POROS

11 d. NOVEMBER, 
(šių metų)

Palace Hali,
89-93 Grand St.. Brooklyn. N.Y

Collensville, III. Čia apsi- 
‘ " ‘ ‘ “i W.

toliau. Tas ju pasišventimas ’Frankfort su panele Bai-- 
neapsakomai ;£jute- šliubą ėmė civilį. Lai

ške vestuvių suaukauta LŠF. 
turės; $13.40.

Laimingo draugams gyve
nimo !

u* 
daug nųudos neša sociali 
tą judėjimui. Ir jis 
dideliausių pasekmių, 
reikia labai žiūrėti, kad to

Atsišaukimas į socialistų 
partijos narius ir draugus.

Draugai! Prezidento rin
kimai jau artinasi. Svarbu 

’ mums begalo, kad balsavi
muos butų suskaitytas kiek
vienas socialistų balsas. To-Marbo pasekmių musų prie
de! mes čia ir atsišaukiame 
į jus, draugai, prašydami, tent, kad rinkimai jie 

skaitymą nusuktų musų laimėti] 
cialistų balsu. Didumu & v

Šri mums nenusuktu Lawrence, Mass. — šio
mis dienomis apsivedė drg. 
jį. Kiaulėnas su p-le V. Šob- 
lickiutė. Šliubą ėmė pas len
ką neprigulmingą kunigą. 
F. Kiaulėsnas priguli prie 
LSS. 64 kuopos ir veiklus 
narys. V. šoblickiutė taipgi 
susipažinus su visuomenės 
reikalais. Pastaruoju laiku 
abudu prigulėjo prie “Liau- 

ar j dies” choro.
Veliju jaunavedžiams lai- 

ir rdu, ir galų gale, patapti so- mingo šeimyniško gyveni
mo. Mažoji Varguole.

ne 
so- 

so- 
ne- 
as 

darbo 
bet

kad sergėtumet 
balsų.

Daugelyj vietų kapitalis- cialistų balsų mes > 
tinių partijų politikieriai tik priverčiame legislator 
stengsis visokiais budais nu- išleisti naudingus 
vogti socialistų balsų. Ir' žmonėms įstatymus, 
jie tatai mokės padaryt, jei- taipjau darome didelę inta- 
gu mes neprižiūrėsime.

Paskutiniais
ką į ne socialistus. Didelis 

ketveriais'priaugimas sacialirtų balsų 
metais kongresas ir valsti-' verčia ir šiaip žmones ar 
jų legislatures išleido kele- čiau pasipažinti su socializ- 
tą įstatymų, kurie yra 
darbininkų klesai naudingi, cialistais.

H. F—cus.

Feljetonas.
Majoras atsargiai apžiūrėdamas įteik

tąjį prašymą, pusbalsiai prabilo:
— Nesuprantu, —kodėl jūs manote, 

kad socialistai surinktas aukas apvers re 
voliucijos reikalams?

— Labai galimas daiktas, — įtikinan-

— Kada jūs išdavčt jiems leidimą?
—- Vakar.
— Reiškia, mes pasivėlavom... Visgi aš 

giliai tikiu, kad gerbiamas majoras kokiu 
nors budu pataisysite tą klaidą.

— Bet kokiu būdu?
— Mano nuomone, pašaukit Lietuvo 

Šelpimo Fondo vietos skyriaus pirmininką 
ir tiesiog atimkit leidimą. Priešinimosi at- 
vėjuje — galima kalėjimu pagrasinti, arba 
prisakykit, lai vienijasi su katalikų srio-

čiu balsu, stengėsi jam paaiškinti riebus, !ve’ ™ _

kurie* nebijo Dievo?neklauso baž- P^m?ninkas man gerai pažįstamas, kaipo
nutukęs klebonas. — Socialistai, tai vra 
žmones, 1
nyčios; jie eina prieš katalikų tikėjimą, jie 
primanytų išnaikint krikščionystę^ iš pat 
šaknių. Jie tokie blėdingi žmonės, jog nei 
kalbos nėra apie jųjų pienus dėl sukom- 
promitavimo surinktųjų aukų...

— Taip, tai - taip, — perkirto manda
giai majoras. — Bet čia man visai aišku, 
kad vardas jų šelpimo įstaigos, būtent — 
Lietuvos Šelpimo Fondas visai neužsiima 
politikos reikalais. Todėl tamstos žodžiai 
gali būt nevietoje. Pagaliaus ar tamsta ap- 
siimat priduot užtektinai faktų, kad ga
lėjus atimt iš socialistų išduotąjį leidimą?

— Visuomet sutinku. Ypač noriu at
kreipti jūsų gerbiamąją atydą, kad sociali
stų, musų mieste, randasi tiktai maža sau- 
jalė, o katalikų didumenė, ir todėl tai 
būtų didelis smūgis mums, katalikams, jei 
gu neįstengtume gauti leidimo musų srio- 

. vės vardu.
Majoras valandžiukę užsimisllno ir pa

vartęs pirštuose laikrodėli > retežėlį atsilie 
pė:

— Reiškia, jums nesvarbu, ką daroma 
bet kas daro, — ar ne taip? Gi valdiškos 
teisės užgina tai. Tokiam atsitikime aš pa
tarčiau tamstai jieškoti kitokio išėjimo, nes 
nėra vilties išpildyt jūsų prašyięą.

Kunigas išvertė akis ir su nusistebėji
mu paantrino:

— Kitokio išėjimo?!..
— Taip, kitokio. Nepaisant mano sim

patijos jūsų ypatai, aš matau, kad nieku 
Hebus. Jan per vėlu.' ' _ . v

--Vietos Liet. Šelpimo Fondo skyriaus

ištikimas šios šalies pilietis ir žmogus pa- 
i žįstas tiesas todėl visai neleisiu purvinti 
Į savo rankų. Dar sykį tamstai patariu ^pa
sitarti su socialialistais, ir kaip nors susi- 
t: ikinti.

Kunigas nuleido akis ir pro nosę pra 
uivkė:

— Hmm...
Majoras tęsė toliau:
— Žinote gerai, kad dviejų leidimų ne-

•galima išduot. Atimti iš vienų ir atiduoti 
kitiems, — nemandagu. Darbas gi jūsų eis 
vienam ir tam pačiam tikslui. — sušelpimuf 
nukentėjusių nuo karės. Tad, kodėlgi ne 
susitaikint?

— Mat, gerbiamasis majore, susitai
kint butų galima, bet sarmata musų srio- 
vei....

— Sarmata, ne sarmata, bet dar ar
šiau butų jeigu aš atimčiai! iš jų ir nei 
vieniems nei kitiems visai leidimo neduo 
čiau. Ar tuomet ne didesnė butų sarmata7

Kunigas pasikėlė nuo kėdės ir ruošda
masis eiti laukan, sujudintu tonu užbaigė:

— Well, bandysime kaip nors susitai
kinti, — ką padaryti...

♦

*

prie

lietu
si!

Kada Waterburio 
viai užkvietė Bulotą 
Šimkum į viešas diskusijas, 
tai musų tautininkai visa 
gerkle šaukė, būk Bulota bi 
jas su Šimkum eiti į disku
sijas. Bet sužinoję, kad Bu

si mkui kailį, nu-

nes 
nei 
mėjo.

DONORA, PA.
Pranešimas.

d. lapkričio bus susi-
kuo -

toj

DR. I. A. LEVITT
SURGEON DENTISTAS

Skausmą dantų sustabdau 
antsyk. Ištraukiu be jokio 
skausmo. Paklauskite, kas 
pas mane dantie talsl.

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

Vionintč-
ik

Žinokit 
dėjimą

IS 
lavimu

SVARBU KIEKVIENAM 
ŽINOTI.

kad daugiausia galvos skau 
paeina nuo

Dr. H. A. Medoff

. .Putinas.

Tik “Vien. Lietuvinin- 
’juos truputį suramino, 
parašė, kad diskusijose 
vienas, nei kitas nelai-

leido nosis, tartum kalaku
tai.

K. Hensas
CAFE IR PQOL ROOM 

linksmai laiką praleist.
Tai yra geriausia rietą

K. HENSAS
69 Gold St,

BROOKLYN, N. Y.
Telephone Main 7529.

12
si1 inkimas APLA. 10 
pos pa])rastu laiku ir 
pačioj vietoj, kur visuomet» 
būna. Visi nariai malonėki- j 
te atsilankyti, nes turime ! 
daug svarbių dalykų. Taip-J 
gi atsiveskite naujų draugi! 
prisirašymui prie kuopos.

Sek r t. J. Shopis.

/VIA.«KARADirSiIS> BALIUS

LIETUVIŲ GIMNASTIKOS KLIUBO

Įžanga 25’ centai* ypatai. 
padėjimus drabužių dykai.

Sale bus atdara nuo 6:30 
v.v. Balius prasidės ly
giai 7 v. v. ir trauksis 

iki vėlai nakties.
Kliubo ruimai:

375 So. 1st St.

6 DOVANOSI TRIS-VYRAM IR TRIS MOTERIM MWwillwW ■ tiems, k’urie bus grnžiausitil Ir navntnhnislui pasirengę.

Kaip visiems yra žino
ma, L G. K. visi paren
gimai užganėdina kiek
vieną atsilankiusį, taip 
ir šis Maskaradų Balius 
yra rengiamas dar aty- 
džiau, kad padarius jį
dar žingeidesnių ir sma-i 
gesniu. Todėl prašome 
atsilankyti kuoskaitlin- 
giausia, Nesivelinkite, 
nes šiemet viskas anks
čiau prasidės.

KOMITETAS.

k narn
suteikė geriausią pagelbą. Malonėkit 
atsilankyti ir persitikrinti. Akių ofi
sas randas ju a pliekoje.

DR. H. MEDOFF

r-'

naftose siunčiama pas ji. 
takai yra 22 karato cyst 
einamos. Mokestis ant nedėliu.

Ofiso valandos:

DYKAI! DYKAI!
AS ištraukiu dantis be skausmo h veltui tiem 

kurie duoda' taisyti ir naujus indeli.

Visišk n';AKies Skausmo
Ne kiekvienas dantistas moka apsieiti su dan
timis sunkiam atsitikime, tankiai siunčia pas 
specialistu. Dr Chas Teschberg yra ir era i ži
nomas kaipo specialistas ir įvairiose atsitiki-
Ateik ir duok išegzaminuot. Informacijos dykai. Mano karūnos ir tik 
aukso su dubeltava apačia. Visas darbas tevarant uotas. Kainos >ri-

Giizas ir kokainas vartojamas putrai reikalu.
nuo 9 A. M. iki 9 P. M. Pėtnyčioms nuo 9 A. M. iki 6 P. M 

Nedaliomis nuo 9 A. M. iki 1 P. M.

DR. CHAS TESCHBERQ, D. D. S., Lietusiškas Dentistas
S(X) Grand Stt., kampas' Union Avenue, Brooklyn, IN.Y.

Kalba Lietuviškai, Lenkiškai,Rusiškai Telephone S t airy HtiiMt.

ir Aptiekorius.
500 GRAND STREET, 

Kampas Union Ave., Brooklyn. N. V.

Patarimą suteikiu už dyka. Aki
niai p: jeigu būtinai vra rei
kalingi DR. H. A. MĖDOFF.

TARPT AUTIŠKAS KONCERTAS IR BALIUS!

“AIDO” CHORAS
LABOR LYCEUM SVETAINĖJE U49-9Vro™Tv. AV,:'

Lauke buvo gražu, ir saulutė meiliai 
šypsodamasi švietė kunigui į veidą. Storas 
nutukęs klebonas žingsniavo susirūpinęs ir 
patempęs apatinę lupą, tarsi bagažą užsi
dėjęs ant savo galvos. Pagaliaus atsiduso ir 
su širdgėla patvirtino:

— Nieks neišėjo, — reikės taikinties...

Nedalioje, Lapkriči - November 5 d., 1916 m.
Įžanga 25 c ypatai. Padėjimas drapanų 10 c. Pradžia lygiai 3:30 po pietų

Dalyvaus šie chorai: “Aido” maišytas, vyrų ir moterų chorai, “Sietyno” ch. iš Newark, N. J. “Ly
ros” choras iš Maspeth, N.Y. “Čaikovskio” choras (rusų), “International Meanner” choras (vokiečių),. 
Balalaikų orkestrą.

U '.A*U
. atom

i
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SCRANTON, PA. 
Tautiečiai neleido LŠF. 

rinkti aukas.
23 d. spalių buvo konfe

rencija kurią šaukė vietos 
LŠF. skyrius. Į konferen-

ka dolerių, kitaip mes su 
jais nesiskaitome!” <7

Kaip matote, paklausėme 
Centralio Komiteto nario 
Čivatkausko ir likome su
vilioti, nes tautininkai ir 
katalikai atsisakė priimti, o 

ką nors
pradėti jau pervėlu.

Tai vis Šliupo nuopelnai, 
kuris visur šaukia gelbėti 
Lietuvą, šelpti nukentėju
sius nuo karės.

Proletaras.

ciją pribuvo nuo LSS. 2.
kuopos S. P. Šonas ir J. A. dabar vieniems
Antanaitis, nuo LDLD. 39 
kuopos — K. Genys ir S. Šli- 
ževičius ir nuo Liet. Knygy
no — K Benis ir C. S Pū
ras. Suteikta sprendžiamas 
balsas pavieniui L. Mizgirai. 
Konferencija buvo šaukia
ma apkalbėjimui, kaip butų 
pasekmingiau atskirai “Lie
tuvių Dienoj” rinkti aukas. 
Pradėjus tą klausimą svar
styti, atsistojo F Živatkaus- 
kas, pasakė, kad jis esąs 
Centralio Komiteto narys 
ir paaiškino, kad mes nega
lėsime “Lietuvių Dienoj” 
rinkti aukų be centralio ko
miteto ženklelių ir leidimo. 
Apart kitko jis pasakė:

“Mes buvome pas Trade 
Board narius ir jie davė už
tikrinimą, kad kitoms srio- 
vėms neišduos leidimo “Lie
tuvių Dienoj” rinkti aukas 
ir kas rinks be Centralio 
komiteto ženkleliu,C. 7 

tas bus areštuojamas ir so
dinamas kalėjiman. Tokiu 
budu jums kitokio išėjimo 
nėra, kaip tik nutarti, kad 
ir jus ‘ prisidedate išvien 
darbuotis tokiomis išlygo
mis, kokiomis darbuosis 
Boštono ir New Yorko vi
sos sriovės. Jeigu jūs tokią 
rezoliuciją išnešite, aš ži
nau, kad Centralis komite
tas sutiks ant tų išlygų, ant 
kokių susitaikė Bostono ir 
Brooklyno lietuviai”.

Delegatai paklausė Cent
ralio komiteto nario F. Ži- 
vatkausko ir išnešė pagal 
jo nurodymą rezoliuciją.

Užbaigus konferenciją, 
buvo susirinkimas visu tri
jų draugysčių. Delegatai iš
davė raportus iš buvusios 
konferencijos. Kadangi 26 
d. spalių .turėjo Įvykti tau
tininkų ir klerikalų konfe
rencija apkalbėjimui aukų 
rinkimo “Lietuvių Dienoj”, 
todėl LŠF. skyrius padavė 
sumanymą išrinkti delegatą 
ir pasiųsti į jų konferenciją.

Delegatų išrinktas S. Šle
ževičius. Kada musų delega
tas nuėjo į tautininkų ir kle
rikalui konferenciją ir pra
nešė, kad minėtos draugy
stės sutinka išvien darbuo
tis tomis pačiomis sąlygo
mis, kaip Bostono ir New 
Yorko pažangiosios drau
gystės ir kad vietos LŠF. 
skyrius tam pritaria, tai 
Šliupas atsakė:

“Mes jokių skyrių nežino
me jų nepripažįstain ir su 
jr.is nesiskaitome. Lai atei
na trijų draugysčių delega
tai, kuriuos mes pirmiau bu
vome išviję, lai atneša $15, 
tuomet mes juos priimsi
me”.

Muši) atstovas paiškino, 
kad LŠF. skyriuj dalyvauja 
socialistai ir kitos pažan
giosios draugystės ir sten
giasi sušelpti nukentėjusius 
nuo karės, todėl visos drau
gystės, prisidėdamos prie 
bendro veikimo, įmokės į 
bendrą iždą po $5, taipgi 
LŠF, skyrius sykiu su tomis 
draugystėmis galės pasta
tyt “Liet. Dienoj” virš 30 
rinkikų.

Katalikų atstovas A. So
deika pasakė, kad labai ge
ras daiktas, bus smagu ben
drai darbuotis, šliupas at
sistojo ir vėl pradėjo šauk
ti: “Iš jų turi būt penkioli

GARDNER, MASS.
15 d. spalių buvo susirin

kimas apkalbėjimui “Lietu
viu Dienos” reikalų. Susi
rinkime dalyvavo visos trįs 
sriovės. Delegatai pribuvo 
nuo LSS. 98 kuopos M. J. 
Vaitiekus, B. Černiauskas ir 
S Kulbis nuo TMD. 30 kuo
pos — M. Stakėnas, P. Re- 
meikis ir Z. Bagušis, nuo 
SLRK. 162 kuopos — A. 
Nalivaika, A. Rutkauskas iz 
A. Žilius. Išrinkta valdyba: 
pirmininku A. Rutkauskas, 
sekretorium — M. J. Vai
tiekus.

Socialistai sykiu darbuo
sis su tautininkais ir katali^ 
kais. 

♦ ♦

♦

15 d. spalių buvo diskusi- 
jes LSS. 89 kuopos. Dis- 
kusuota klausimas: “Ar rei
kalinga remti kooperaci
jas?” Diskusantų buvo šeši 
ir visi kalbėjo po 10 minu- 
tų. Ginčai tęsėsi dvi va
landas laiko. “Priešai” ko
operacijų buvo gabesni, to
dėl balsai pasidalino pu
siau, — nei vieni, nei kiti 
nelaimėjo.

♦

* ♦

17 d. spalių buvo prakal
bos. Kalbėtojas buvo kun. 
Bartuška ir Bielskis. Kas 
tas prakalbas rengė, — ne
žinia. Žmonių susirinko ma
žai. Kalbėtojai nieko ypa-. 
tingo nepasakė. Aukų su
rinkta 30 dolerių su cen
tais.

Pasibaigus prakalboms, 
tūlas žmogelis atsistoja ir 
užkviečia į diskusijas TMD. 
kuopos diskusijas, kurios 
įvyksią 22 d. spalių. Tema 
būsianti: “Ar verta remti 
socialistų spaudą?”

Mat, vietos lietuviai dau
giausiai skaito darbininkų 
laikraščius, todėl tautinin
kai labai susirūpinę ir net 
toj temoj diskusijas ren
gia.

Reikia pažymėti, kad ka
talikystė smunka nuo koto, 
šios prakalbos, be abejonės,' 
buvo rengtos katalikų ir 
kalbėjo katalikai. P. Nali
vaika pranešė, kad iš A- 
thol Mass, atvykęs kun. 
Meškauskas vaikų dirmavo- 
ti. Žmonės, išgirdę tokį 
pranešimą, pasileido juo
kais. Nalivaika bandė žmo
nes sulaikyti, bet nieko 
Negelbėjo.

Pasirodo, kad žmonės 
pradeda suprasti visas tas 
“šventąsias” ceremonijas ir 
jau iš jų gardžiai pasijuo
kia.

♦ ♦

20 d. spalių, LSS. kuopos 
s\ etainėj, buvo prakalbos 
vietos socialistų. Pertrau
komis griežė finų benas. 
Žmonių susirinko gana 
daug. Prakalbos pašvęstos 
agitacijai prieš rinkimus.
LSS. 89 kuopos Reporteris.

BAYONNE, N. J. 
Susitvėrė socialistų kuopa.

5 d. spalių buvo prakal
bos, kurias surengė LSS 
147 kuopa iš Elizabeth, N. 
J. Prakalbos rengta tuo 
tikslu, kad atgaivinus LSS. 
kuopą. Kalbėjo L. Pruseika 
Prakalbos pilnai pavyko ir 
kuopa tapo atgaivinta iš 7 
narių. Buvo kuopos susi
rinkimas, kuriame nutarta 
du sykiu į mėnesį daryti 
susirinkimus. Vos trįs sa
vaitės praslinko, nuo kuo
pos atgaivinimo, o jau ji 
turi 14 nariu. Reiškia, kuoA. 7

pa auga labai smarkiai.
Pa juodakis.

Bayonne, N. Y. 6 d.— lap
kričio, Milvido svetainėje, 
26 E. 21 st., bus susirinki
mas LSS. 36 kuopos. Pra
džia 8 vai. vakare. Visi 
kuopos nariai malonėkite 
atsilankyti ir atsiveskite 
draugų, kurie galėtų prie 
ki opos prisirašyti.

Kuopos iždininkas.

šelpimui nukentėjusių nuo 
karės patektų Yčo ir Alšau • 
sko globon.

♦

* ♦

10 d. spalių į čia buvo at- 
sibaladojęs iš Brooklyno po-' 
nas Liutkauskas su

Tokią tai “mokslišką” 
prakalbą pasakė p. Kasper. 
Ant galo išėjo kalbėt p. J. 
Baniulis, “Ateities” ex-re
daktorius. Čia trumpai pa
minėsiu jo kalbos “sūres
nes” vietas. ,

“Ką pirma manęs kalbė
jo p. Smith, jis yra “Boston

RUMFORD, ME.
Šiomis dienomis buvo va- 

karas L. A. R., sulošta vei- 
kalas “Prieš vėją nepapūsi’'. 
Aktoriai sulošė neblogai. 
Publikos susirinko nemažai, 
bet užsilaikymas buvo labai 
prastas.

Rkeks, Detroit, Mich.
teatrą talpiname ank

ščiau gautą. Apie LMPS. 17 
kuopą sunaudosime. Ačiū.

JOKŪBAS
pamokslais ,bet neturėjo pa Q]0|)e” sandarbininkas, sykį 
sisekimo. Žmogelis nusis- įame laikrašty buvo straip-sisekimo. !
kundė kad labai mažai su- , 
sirinko paklausyti jo pamo- 
kslo. O jis buvo pasirengęs 
socialistus išplūsti.

♦

* ♦

Vyčiai pradeda bruzdėti, .
nor pasisekimo-neturi. Bet•! kalbėti

ELIZABETH, N. J.
2 9d. spalių buvo susirin

kimas abiejų komitetų, kad 
bendrai veikti “Lietuvių 
Dienoje”. Sutikta, kad visos, 
surinktos aukos “Lietuvių' 
Dienoje” būtų pasiųstos 
Raudonajam Kryžiui, nu
rodant. trečdalį tų aukų pa
siųsti į Vilnių “Agronomi
jos” draugijai. Mes reika
laujame, kad tokis aukų 
padalinimas būtų užtikrin
tas ir trečdalis skiriamas 
Agronomijos draugijai bū
tų pasiųstas Šiaulio, Kairio 
Biržiškos ir Vileišio var
dais.

Pasirašo abiejų komitetų 
nariai:

Kun. B. žindžius.
Dr. A. Bacevičius,
A. P. Zailskis,
F. Petrašiunas,
S. J. Liutkus.

KEARNEY IR HARISON, 
N. J.

Pastaruoju laiku šiuose 
miesteliuose atsirado viso 
kios rųšies korespondentų, 
kurie pradėjo rašinėti ne
būtų daiktų. Vieni rašo, kad 
čia randasi daug susipratu
sių merginų ir vaikinų, bet 
jie nesidarbuoja del visuo
menės labo, kiti pasmerkia 
klerikalus už kenkimą LSS. 
1.:lopai darbuotis, klerikalai 
teisinasi, būk jie nekenkią 
ir verčia visą bėdą ant so
cialistų ir tt.

Tiesa, čia gyvuoja LSS. 
161 kuopa ir tie, kurie prie 
kuopos priklauso, o prie jos 
priklauso visi apsišvietę 
darbininkai ir darbininkės, 
darbuojasi kiek galėdami, 
nors tas darbas yra gana 
sunkus. Todėl visai bereika
lingas rašinėjimas, kad čia 
yra apsišvietusių vaikinų ir 
merginų, bet jie ne^ldarbuo- 
ja dėl visuomenės labo.

Toliaus “Laisvės’’ Nr. 81 
F. J. Petrulionis teisinasi, 
būk korespondentas “Lais
vės” Nr. 77 jį apšmeižęs ir 
neteisingai aprašęs apie 
Autonomijos Fondą. Turiu 
pasakyti, kad F J Petrulio
nis yra Kristaus laikų jėzu
itas, o ne dvidešimto am- 

įžiaus žmogus. Jis atsidavęs 
j su dūšia ir kūnu kun. Al- 
išauskui, Yčui ir pagarsėjęs 
vyčių generolas. O juk apie 
tokius žnMmes, kurie tar
nauja viršminėtiems viešpa
čiams, negali būt nei kalbus, 
res jie buvo ir bus darbinin
kų reikalų priešais, rėmė ir 
rems kunigus, bažnyčias, 
vienuolynus ir davatkas. 
Todėl ir Petrulionis dėjo 
ir deda visas pastangas, 
kad užkenkus socialistams 
ir kad surinkti pinigai su-

snelis apie lietuvius, kuris 
supažindino amerikonus su 
m u tų tauta; todėl visada 
paremkite tą “žmogų, 
rodos, yra kandidatas ant 
republikonų tikieto.

“Aš nežinojau kas mane 
i, maniau, 

kad jūs norit paagituoti už 
“Lietuvių Dieną”; bet pasi
rodė, — tai Mokslo Draugi
ja ir nori, kad aš už ją pa
agituočiau. Taigi lankykitės 
ant lekcijų, nes ji yra dali
mi Y. M. C. A. o pastaroji 
labai didelė organizacija. A- 
merikos high school lygina
si Rusijos gimnazijai, o u- 
niversitetas — universite
tui. Dabar Europai trafsųs 
laikai, kraujas liejamas, o 
mes čia pešamės dėl partijų. 
Gerai, kad dar susitaikėm, 

vaikščioja net po stabas kai-i reikia^ mums mokslo,
bindami balsuot už jų kan-1Į tapti sios sahes pi

liečiais, kad galėtume bal
suot. Reikia mums mokslo, 
nes mokintis niekad nėra 
vėlu. Štai žiūrėkit, matot 
pabūdavo tą tiltą? Jam su
teikė stiprumą, kad galėtų 
išlaikyt dideles sunkenybes, 
inžinierius. Nors tiesa, me- 

| Gegą sukrovė darbininkai, 
nor tas tiltas stiprus, bet 
jame nėra dailumo, mat 
inžinierius nėra dailinin-

ir mes, LSS. 161 kuopos 
draugai, nepaliaukime vei
kę. Dabar oras atvėso, bet 
veikimui laikas geras, to* 
dėl nesnauskime, bet grieb- 
kimės už darbo. Ypatingai 
turime visi susirinkti į mi
tingus, o tuomet galėsime 
plačiau apsvarstyti apie sa
vo tolimesnį veikimą.

J. Gyvūnėlis.

MONTELLO, MASS.
Politikieriai veikia išsi

juosę. Republikonų agentai

jis

Juozas Garšva
GRABORIUS (Undertaker)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS.
IžbalHMmaoju ir laidoju namiradav 

ant viaokit] kapinių.

Parsamdau AutomobiliuR ir Kari* 
tas Veselijoms, Krikštynom® ir Šiai) 
paglvažinčjimamR.

Ofisai:
144 N. 5th St., 264 FRONT 87 
Brooklyn, N. Y. • C. Brooklyn, N. T 
Tel. 2320 Greenpoint

Telephone 7867 M»i»

KANCIERJU8
CAFI

Ytafu* pri
imam k»- 
noyrattaa-

•ado® 
teisingą 

rodą.
TEISINGIAUSIA UŽEIGA
253 WYTHE A V E., kamp. Nerth W 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone Greenpoint 5811. 

KIEKVIENAS GALI BŪTI 
FOTOGRAFISTU.

Kątik išėjo 
dos pirma lietuvių k k 
boj k yga, iš kurte® 
kiekvienas gali lengvai 
išmokti f otograf ystfo 
amato. Prisiųskite $1, 
o gausite šitą knyą*.
Siuntimą apmokaoM. 

adresuokite’
END PHOTO CO.NORTH

376 Selkirk Avenue 
Winnipeg, Man., Canada.

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

iI
J

Kalbėjo apie pusę valan
dos, gal būt kalbėjęs dar 
ilgiau, bet žmonių liko tik... 
rengėjai ir kalbėtojai. Beje, 
dar tris socialistai reporte
riai. Iš paduotų jo kalbos

didatus. Balsuotojams siūlo 
automobilius pasivažinėti.

Demokratai irgi nesnau
džia ir sėja pinigus, gaudy
dami balsus.

Socialistai irgi nesnau
džia.

Lietuvi darbininke, už ką 
atiduoti balsą 7 lapkričio? 
Mylėk save ir -balsuok už 
darbo žmonių reikalų apgy
nėjus socialistus?

♦

♦ ♦

2 2d. spalių Lietuvių Mok
slo Draugija surengė pra
kalbą^ — paagituot už ją, 
paskleisi mokslo kibirkštė
lę į liaudį. Bet pasirodė, kad ištraukų ar galėjot suprasti, 
LMD. yra nuolankus vergas ką jis norėjo pasakyt? Aš 
republikonų politikierių, nesupratau. Viską sykiu su- 
Pirmiausiai kalba žinomas dėjus, išėjo sorkės. Mokslo 
lietuviams G. Gold. (Apie tą Draugija parodė save tik- 
ypatą prie progos bus dau- (roj šviesoj: jie yra vartai, 
giau) ir ragina lankyti kur- per kuriuos įeina į lietuvių 
sus LMD., kurių mokytoju tarpą įvairus kapitalistų 
jis yra. Tuojaus pasako, kad bernai politikieriai. Mokslo 
nekalbėsiąs daug, duosiąs draugija nėra bepartyviška, 
progą kalbėt kitiems kalbė- kaip ji save reklamuoja, bet 
tojams, kuriuos turįs už- republikonų kuopa. Beje, 
kvietęs. Paskui seka trįs atikų surinko $3.15.
anglai politikieriai republi- 
konai. Tie savo kalbose nie
ko apie mokslą nekalba, 
vien tik rodo lapes uodegas, 
giria lietuvius, giria unijas, 
siūlosi su gera simpatija 
“Lietuvių Dienai” ir lyg 
iš netyčių prisimena, kad 
jie eina į įvairius urėdus 
ant republikonų tikieto. Po 
jų išeina kalbėt lietuvis p. 
Kasper, šis be jokių ceremo-! 
nijų, pradeda agituot i 
republikonus, esą: “Mes lig 
šiol balsavome už demokra
tus, nekurie už socialistus, 
bet nieko gero iš to neturi
me, todėl balsuokime už re
publikonus, nes jie turtin
gesni, ir mažiau vogs.. Aš 
netodėl sakau, — balsuoki
me už renublikonus, kad jie 
butų teisingesni už kitus, 
bet todėl kad su republiko
nų pagelba mes galime pra
vesti vieną lietuvį j miesto 
urėdus, o pravedus lietuvį,' 
jis daug gero padalytų lie
tuviams: duotų du policmo- 
nu lietuvius, palei bažnyčią 
“saidvokus” išeimentuotų, 
keliatą lietuvių pastatytų 
nrie gatvių valymo ir tt..” 
Čia nereikia mokinto žmo-
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DETROIT, MICH.
21 d. spalių buvo vakaras 

DMD. Vaidinta B r. Vargšo 
trijų aktų drama “Milionai 
Vandeny.” Tūli aktoriai sa
vo roles atliko gerai, kiti 
sulošė silpniau. Tūlų akto
rių apsirengimas neatsakė 
rolėms.

Geistina, kad ant toliaus, 
Y.z aktoriai vengtų klaidų ir 

drabužius pritaikytų prie

Reporteris.

COLLINSVILLE, ILL.
23 d .spalių buvo prakal

bos ant gatvės socialistų 
partijos. Publikos cusirinko 
mažai. Kalbėtojas trumpai 
paaiškino republikonų ir 
demokratų partijų nuopel
nus ir darbelius. Paskui 
kvietė darbininkus balsuoti 
už savo partijos atstovus.

Laivės Mylėtojas.

HOBOKEN, N. J. 
Pranešamas.

4 d. lapkričio vakare, bus
prakalbos svetainėj 110V/lcl llvJL lliUIYJLIiUU Žuliu* j

gaus, bet sąžiningo, o tokiu Grand St., Hoboken, N. J. 
ir yra jums gerai žinomas Kalbės L. Pruseika. Po pra-j 
Justinas Mickevičius. Jis kalbų galima bus ir pasišok- 
uirdi, norėjo eiti ant demo- ti. Įžanga dykai, 
kratų tikieto, bet aš paša- Nedėlioj bus 
kiau, kad geriaus bus ant LSS. 161 kuopos Harrison, 
republikonų, todėl irr auti- Į N. J. svetainėj 756 Harrison 
ko.“ - lave. Kalbės L. Pruseika.

• e..

Nedėlioj bus prakalbos

UŽTVIRTINT AS IR LAIKOMAS PO PRIEŽIŪRA BANKINIO SKYRIAUS 
PENNSYLVANUOS VALSTIJOJ.

Saueio (Jan.), 1916 
Kovo (March), ,,

$ 652.316.39
$ 815.515.04
$1.011.017.68
$1.137.131.85

BOSAK STATE BANK nepaprastai greitu augimu kapitalo, per 
viršijo visus rekordus ir šiandien priskaitomas prie didžiausių Pennsylvu- 
nijos BANKŲ.

Štai augimas padėlių tik per septynis menesius:
11 d. Lapkričio (Nov.) depazitau
12 ,,
30 ,,
30 ,, Birželio (June) ,,

Toks greitas ir didelis padėlių augimas aiškiai liudija, kad musų ban
kas turi gerą užsitikėjimą tarpe depazitorių. Ir jeigu jus norite, kad ju 
sų sunkiai uždirbti ir sutaupyti, pinigai butų pilnai apsaugoti ir išmokėti 
jums ant kiekvieno jūsų pareikalavimo, dėkite juos į BOSAK STATE 
BANKĄ.

Jeigu norite slysti pinigus j Rusiją arba j užimtą vokiečiais Lietuvą 
savo giminėms ar pažystamiems, arba taupinimui j Rusi;®.? valdiškas 
bankas, siyskite visuomet per BOSAK STATE BANKĄ. Atmiakite, 
kad už $33.00 galite nusiyti[100 rublių,,kuriuos taip sunku uždirbti 
Lietuvoje.

Laivakortes parduodame ant visą’geriauBių linijų sulyg kompanijos 
prekes. Klauskite informacijų. Patarimus suteikiame dykai.

BANKAS turi didelį lietuvišką skyrių.

BOSAK STATE BANK .
434 Lackawanna Avenue, Scranton, Pa.

Visi, kurie nešioja
MANHATTAN Skrybėles,

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

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

MANHATTAN HATS KRAUTUVIŲ
230 GRAND ST.,

arti Driggs avenue, 
BROOKLYN, N. Y.

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

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

Pirm pirkimo gali prisi 
žiūrėti į musų krautuvių
langus ir persitikrinsi, kad musų skrybėlės yra pa
rinktos mados ir spalvos ir daug didesnis pasirin
kimas negu kur kitur.

1

Atydai Lietuvių
■Turinčius gimines tose gubernijose,

, KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI.
Per mūsų banką galite pagelbsti savo giminėm® b®l patinta

miems užimtose vietose vokiečiais. Męs turime

i , Sutartį su Vokie *’os Banka
Berline, todėl galime persiųsti pinigus J tas vietas aut sumoa Be
augėčiau 800 markių (apie F25 rubliai).

■ MOŠŲ BANKAS PO NlTOLATINfi VALDŽIOS PRIEŽIŪRA, 
• TODĖL TAVO PINIGAI GVARANTUOTI.
į Norėdami gauti daugiau informacijų kreipkitės ypatiškai ar ra-
■ lykite laišką pas

I HENRIKAS C. Z ARO, Bankierius
r Metropolitan Saving Bank Building
■ No. 1 Th’rd Ave. cor. 7th St, New York City
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LAISVE

ORAKULO PATARIMAI.
Klausimas: — Jeigu tu 

esi tokis gudrus ir į visus 
klausimus teisingai atsakai, 
todėl pakrapštyk savo pa
kaušį ir atsakyk man, ko
dėl nei poteriuose, nei gie
smėse niekas nemini apie 
dievo tėvą. Nejaugi dievas 
neturėjo tėvo? Juk, rodos, 
be tėvo niekas negali atsi-

ženklas — “pičeris”. Dabar 
pats žinai, kad artinasi rin
kimai. Redaktorius privalo 
darbuotis republikonams ir 
garsinti jų partiją. Neturė
damas kitokio būdo garsi
nimui ,pasiima jų ženklą — 
“pičerį” ir bėgioja gatvėmis.

Ar dabar bus aišku?

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

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

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

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

ir galite gaut savo pinigus atgal ant kožno pareikalavimo.
Mano bankus,yra gvarantuotos, per New Yurko steitą, užtat jūs 
pinigai užtikrinti.
Parduodu farmas, Jotus ir namus. Padarau ir užtvirtinu visokius 

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

VISOKIOS RODOS-PATARIMAI DOVANAI.
Kreipkitės šiuo adresu:

BANKER JOHN KOVACS
or n 1 Filia: 155 CLINTON AVE36 Grand Street, maspeth, l. i. n. y.

Borough et Brooklyn.

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ.

rasti ?
Kl.— Gerbiamas Orakule!

Putinas.
Ats. — Noroms-nenoroms 

prisieina atsakyti, kad tu 
priklausai prie šiaudinių 
kataliku, kurie nežino net 
paprastų poterėlių. Jeigu 
tu būtum tikras katalikas, 
tuomet kasdien kalbėtum: 
“Tikiu i dievo tėvą, viso 
galinti”. Tu katalikas ir 
sakai, kad tiki į dievo tėvą, 
o dabar klausi, kode! niekas 
nemini apie dievo tėvą. Iš 
poterių galima suprasti, 
kad dievo tėvas buvo galin
gesnis ir už patį dievą. Die
vas jau buvo menkesnis, o 
dievo sūnus — visiškai silp
nas, nes pasidavė žydams, 
kad jį nukankintų.

Malonėk man i.šekspleinyti 
šitą kvestiją: ką reiškia žo- 

’(!’s “sužieduotas?” Mudu su 
savo draugu sudėjome “bo
tus”: vienas sakom kad su- 

į žieduotas — rengiasi vesti, 
!o antras — apsivedęs.

Aug. J.

Ats. — Dabar judu su 
savo draugu esate sužieduo
ti, o kaip atsiusite Orakului 

(sudėtus “belus”, tuomet jis 
Į ir plačiau paaiškins.

M

SUčeDYK pinigus
IR SKAUSMĄ.

AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ?GARSAS SS?X,1" KEPTUVE
Kepa geriausią duoną iš 
Cysty ruginių miltų. 
Teipat mes kepame ge
riausius keiksus veseli- 
joms ir kitokiems poki- 
liams *******

Turėdami kokį nors užsa
kymu ir norėdami valgyt’ 
gerą, skanią, puikiai I’®* 
darytą duoną, tai visados 
kreipkitės į mus. Duoną 
siunčiame ir kitą miestą.

DmugyBtčniB, Kuopoms ir Kliubama!
Išdirbu visokias

K UK ARDAS, “BADGES”, GUZIKU8 
IR ŽENKLELIUS

Visokiems piknikams, šermenims Ir 
t. t. Darau visokius Medalius ir vi
sokias

Ant
siunčiu

atspaudas draugystėms, 
kiekvieno pareikalavime prl- 
sampelius.

A. STRUPA8
Novelty Manufacturer

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

BJauriaaalas ikeniHai dantų , 
sustabdom mm aatryk. IŠTRAU
KIMAS dantloa atllokaman bot 
mažinusio akausmo. ArtlatiŠ- 
kas “bridge” ir “plato” darban | 
atliekamas mano modemiška-< 
m« afiša už prieinamą kalną.

DR. J. LIEBERMAN
DENTISTAS

408—410 So. 2nd St., 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 802®. 
Kalbame Lietuviškai, Lenkiškai 
ir Rusiškai.

e

Klausimas: — Say, gas- 
podin Orakule, ar tu girdė
jai ką nors apie Brooklyno 
sportus? Jeigu ne, tai pa- 
klausvk.

Vienas Brooklyno spor
tus, begnianžydamas mergi 
ros ranka, sulaužė ant 
piršto žiedą. Na, ką dary
ti? Paėmė žiedą, nunešė į 
mašinšapę ir liepė sunituo- 
ti. Mašinšapėj žiedą sunita
vo ir nuo sporto pareikala
vo 25 centus. Kada sportas 
atnešė merginai sunituotą 
žiedą ir pasakė, kad jam tik 
kvoteris kaštavo, mergina 
gardžiai nusijuokė. Mat, 
žiedas buvo pirktas dešimt- 
story.

Sportelis iš piktumo neįė
jo merginą apkabinti ir
sulaužė jos “kolčikus”. Ir 
Nėl nelaimė! Šį syki jis nu
sprendė “kolčikus” suklijuo
ti, bet klijų neturėjo. Puse 
dienos išliko nuo darbo, nu
važiavo i Hobokeną ir ga
vo už dyką šmotelį klijų, 
kadangi sportas gauna 
Jfc.50 į dieną, tai pusė su
gaištos dienos kaštuoja 
SI.25, kelionė į Hobokeną— 
16c., Viso labo $141. Nauji 
“kolčikai” kaštuoju 10 cen
tu, bet mergina pirko sen- 
štory ir mokėjo tik 6 cen
tus.

Ką tu sakysi apie tokius 
sportelius?

Plevėsa.

Labai pigiai.
Tie musų socialistai visgi 

keisti sutvėrimai. Jie be pa
liovos bliauna, kad laike rin
kimų visi raudonosiai (o 
patys raudonkakliai) par
duoda savo balsus kapitali
stams už skunerį alaus ir 
baksą cigarų. Jie tą pastebi 
i’* sukelia lermą. Tuo tarpu 
nemato ir nieko nesako, 
kad progresyvės moterįs sa
vo balsą parduoda tam,kurs 
duoda dešimtuką. Man ro
dosi, kad jos dar pigiau par
duoda, negu raudonosiai, 
vienok niekas nieko nesako.

Na, ar tai nekeistai išro
do?

Plevėsa.

SERGANTIEJI!

140 EAST 22 ST,N.Y.

AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ IŠ 
PRIEŽASTIES LIGOS?

Atsakymas: — Man ro
dosi, kad tu kalbi apie asi
lą, tik aš nesuprantu, kaip 
asilas galėjo prieiti prie 
merginos ir gniaužyti ran
ką? O gal jis negniaužė, bet 
užlipo ant merginos rankds 
ir sulaužė žiedą? Jeigu taip, 
tuomet nieko nėra nuosta
baus.

Susimylėjo.
Tūlas žmogelis, eidamas 

gatve, pamatė beverkiančią 
moterį ir priėjęs prie jos 
paklausė:

— Kas per nelaimė, kodėl 
tamsta verki?

— Neturiu čeverykų, o 
šalčiai jau pradeda artintis, 
— paaiškino moteris.

— Štai tau dvidešimtinė, 
eik į krautuvę ir nusipirk 
čeverykųs, o likusius pini
gus man atnešk.

Moteris paėmė dvidešim
tinę, nubėgo į krautuvę, nu
sipirko čeverykųs ir atne
šus likusius pinigus sako:
— Nežinau nei kai]) tam

stai dekavoti, už tokią mie- 
laširdystę...

— Kam čia dėkavot, — 
atsakė žmogus, — tu nusi
pirkai čeverykųs ir išmainei 
man neteisingą dvidešimti
nę, kurios iš manęs niekas 
nenorėjo imti.

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

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

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 jaknų ir tt.

Del gydymo nervu ir lytiškų ligų 
turiu visiems gerai žinomą elektrišką 
aparatą iv X-spinduliai, per kurią 
matyt kiaurai kūne, 
daktaras turi tokius 
to, kad labai brangs. Chemiškas iš
tyrinėjimas šlapume, 
ant rytojaus, 
gerai žinome

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

. šventadieniais nuo 10 
•1 vai. po [lietų.

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

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

per kurią 
Ne kiekvienas 
aparatus, del
Neatidėliokite 

bet tuojau ateikite pas

Jis tiki.
Vaikinas, bekalbėdamas 

su mergina, klausia ją:
— Kiek dabar tamsta tu-

v. ryto iki
140 I

DENTISTAS
Gvarantuota ant 20 metų

Uždėjimas kepuraites 22 k. ... $5.00
Užplombavimas 50 c. ir augščiau.

Išvalymas .................................... 50c.
Nžplombavimas auksu ........... $1.00

Skaudantį dantį duok ištraukti 
ryte, o vakare apžiūrėt.

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

1-inos gatvių. 
BROOKLYN, N. Y.

Kalbame lietuviškai.

Telephone Yard# Sil or 1KB

TIKRA LIETUVIŠKA APTIKTAChicago je Aril I. A A
N<a nilaikoBie kuogerienelao vali tea. Hw didet« atyda ifipildum 

receptai kaip A m er i ko a, tai* ir Knropoa daktarą, Patarimu* *«? 
laiškini nuteikiant dykai.

Savinlnkan ir Provizorių*
F. A. JOZAPAITIS

86*1 BO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL.
Gyvenimo Telephone Drover 7781.

ČIA GALIMA UŽSIRAŠYTI “LAISVŲ” (

Klausimas: — Viską ži
nantis Orakule, ar negalė
tum man paaiškinti, kodėl 
“Darbininkų Balso” redak - 
torius visuomet bėgioja 
(neina žingsniu) ir dar ran 
koj “pičerį” nešiojasi?

Amžinas.

Ats. — “Darbininkų Bal
są” leidžia lietuviai republi- 
konai. Lietuvių republikonų

ri metu?
— Dabar man sučjo 

gi ai dvidešimts vieni, — 
sakė mergina.

Vaikinas nusišypsojo. 
Mergina pastebėjus tai pri
dūrė.

— Kodėl tamsta šypsaisi, 
gal netiki mano žodžiams?

— Pilnai tikiu. Kada mu
du susipažinome, tamsta 
ir tuomet sakei, kad suka
ko dvidešimts pirmi, o nuo 
musų pirmojo susipažinimo

at- Tel. 885 Greenpoint.
SENIAUSIA UŽEIGOS 

VIETA PASA. SHRUPSKI
Pas mua 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.

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTIN*
JOSEPH LIPMAN. M. D.

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

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

Nedaliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs liti- 

rlame ir pasakome vi as ligas ir pa- 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusiems li
goniams parūpinamo vietą, kol gydo
si. Reikalui esant, kreipkitės, 
apžiūrėsime ir duosime prieteliSką ro
dą. Patarnavimas visai pigus. Neuž
mirškite mano antrašo.

DR. J LIPMAN
114 N. KOth SU NEW YORK, N. Y 

Kalbamo lietuviškai.

J. DANDERIO
VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ 

ČEVERYKŲ IR 
DRABUŽIŲ

KRAUTUVĖ
Savininkas 12 metų praktika

vęs čeverykų dirbtuvėje ir turi 
puikų patyrimą.
PUIKIAUSIOS RŪŠIES 

UNIOS ČEVERYKAI.
869 BANK ST., 

WATERBURY, CONN.

APDRAUDA
(INSURANCE

J Biznių visokios rūšies pardavl- 
Imas ir pirkimas.

PATARNAVIMAS VISOSE 
KALBOSE.

Kreipkitės prie

J. R. GAYSON & CO.
P. BALTRENAS, Menadžerls.

95 BANK ST., ’ Room 7
WĄTERBURY, CONN.

I Akušerkaj
e)■ Pabalsiu«l kur«ą Woman* Medical k 

College, Baltimore. Md.
į Pasekmingai atlieka savo darba ©rle 0 
j* i^rndymo. talpai nuteikia visokino rodąs U * 
jį paxelba fnvairlore moterų lijtoBtc

• F. Stropiene,^X'“.V.‘; |
• HO. BOSTO.VMAN.H- •

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

is b c nn vijos
narių tokį vaistų vartoti.

11 n i nu ri t as
met ns

M

juilir

Severus

11

GERASLINIMENTAS
SEVERAS GOTHARD OIL

) vra ir bux o toks

iiyririt ap

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

sunarių ir raumenų, dieglių ir skausmų.
Kaštuoja 25 ir 5'1 centai.

"S. v, rOs Clo'bardGkas Ali.jus j. as įrodė 1:įbai veiklus.
r« jo <!:• iriuii t’iskaustu.is kojos" pracįėjus vartoti
-kų All< jų

H,' 'r.,US
ii i k u lu Įsi t k.

sl.ittMnas pradėjo tua 
ii ... s . įsi k .ii t n tko 
R. F. b. 1, Box 96,

ž i n U s ir

Iron Mou

kol suvarto- 

ntain. Mich.

Preparatus t to savo aptiek oriau S. Negalnit gauti, ui-
J S. .\l‘lflil. ,kitokių vaistų bei u H a duotųjų !

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, IowaHL
DOVANAI 6 DAINOS, DOVANAI!

Specijališkas pasivHjimas? Grafa- 
fonas lygiai toks pat, kaip už $35.00 
su 6 dainomis ir 1000 adatų už $19.95.

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

Reikalauk katalogo, mes prisiusi 
me dykai.
THE GRAND PHONOGRAPH CO., 
390 Grand Str. Brooklyn. N. Y.

Telephone 4910 Stagg.

LIETUVISR A

APTIEKA
LIETUVIŠKA

Žemiau paminėtas gyduo!«« galima
apturėti per pačtą:
Nuo Reumatizmo ................... |1.H
Kraujo Valytojas ................... 1.01
Vidurių Reguliatorius...............
Trojanka ........... 25c., y 50c ir |1.W

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

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenu*

BROOKLYN. N. Y.

NEWARKO
AKUŠERKA

Pabaigtai Imperatrici Mari] A- 
kašerkų mokyklą Peterburge ir 
Dipliomuota New Jersey valati- 
joj. Tari puikiau paseku ea 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi gerai apaipažinaa aa aiaipte- 
mais viaų moteriškų ligų ir rei
kalai esant, galite gauti patar
navimą.

O. STROLIENS
Jaoniškaiti

XI* Walnut St.,NEWAR, N.J.
. 8052T.lefena. 4Qg5 Market

PILVO LIGOSi

Mano
Ypatiškas 
Pranešimas 
Vilties.

Aš noriu susipažinti su kiekvienu ser
gančiu. lietuviškai kalbančiu vyru ii mo
terų i>a»aulye. Aš noriu, kati jie mane 
žinotų, kaijio teisingą draugą Ir geredarl — 
kad Žinotų kas aš esu —kuomi aš esu—ka aš 
esu padaręs praeityje ir kad žinotą apie pra
kilnų darbą, kiną aš dabar veikiu. Iš mano 
paveikslo )l]s galite matyti, kad aš užsiėmiau 
medicinos praktikavimu per daugel], daugel] 
metą. Mano plaukai dabar yra pabalę dėlei 
mano Ilgą metą mokslo, tirinęjimą Ir patiri- 
mo, Aš atidžiai Studijivau ir tirinčjau tas se
nas, chroniškas, giliai jsisėdusias ligas, taip 
sunkiai gydomas ir apie kurias kiti daktarai 
taip mažai žino. AŠ noriu, kad kiekvienas 
sergantis ir nusiminęs vyras bei moteris 
savo negales man atneštą. Aš jiems teisin
gai patarsiu. Leiskite man būti jūsų draugu 
ir geradariu. Parsisiąsdinkite mano Dykai 
Duodamą Knygą ir skaitykite mano pra- 
ncNlmU vilties.

Dyspepsija ir Nevirinimas, Jaknu Negalės, Tulžingu
mas, Prietvarius, Raudonosios Gyslos i Imrnoroidai), 
Reumatizmas, Kataras, Dusulys, Veiksminiai širdies 
Suirimai gali Imli pasekmingai gydomi Tamislos 
namuose už labai maža užmokesti.

norime musu

kaip Syfiiis arba Kraujo užnuodi- 
jimas, Odos Ligos, Gonorea, Nerviškas Nusilpnimas, 
Sukrekėjimo Striktura, Pūsles bei Inkstą Negalės 
ir ligos Lytiškai-šlapimo organu, kurios vyrus taip 
tankiai kankina.

BRANGI 96 PUSLAPIU KNYGA 
SIUNČIAMA DYKAI.

iiilien. .Toje paša- 
kalboje. Ji yra 
ijas ir patarimus, 
įi žinoti ir sekti— 
4 i. Jeigu norite 

žinoti, kaip jums gali būti sugražinta jūsų semi laikų svai- 
kata, stiprybė ir gyvingumas, jus turite tuojaus parsisiųsdinti 
šita dykai duodamą knygą ir jpatirti faktus apie tokias 
negales. N*4ųskito mums pinigų—siųskite tiktai savo 
vardu ir adresą aiškiai parašytą ant dykai duodamos knygos’ 
kupono, esančio apačioje. Liaukite mokėję sunkiai uždirbtus 

pinigus už niekam nevertus vaistus, bet skaitykite šit:; brangu vadą j svei
katą ir pasinaudokite jos laiku paduotais patarimais. Jus patirsite savo 
kentėjimų priežastis ii* kaip jūsų negalės gali būti prašalinamos.

DYKAI DUODAMOS KNYGOS KUPONAS
Pa rašyk savo pilną vardą ir adresą, iškirpk ir siųsk mums šiandien. 

Neužmiršk užlipinti stempą, kad laiškas pas mus ateitų greitai.

Dr. J. Russell Price Co., l.iioo-Q so. cunton st., Chicago, m.
Gerbiamieji:—Meldžiu man tuojaus pasiųsti Visai dykai, apmokėta 

pačta jūsų brangią medikališką knygą.
Vardas ir pavardė
Gatve ir No..........
Miestas Valstija



/
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SOCIALDE-LIETUVOS
MO KRATŲ PARTIJOS 

ATSTOVYBĖ AMERIKOJ.

ATSKAITA
Už spalių menesį.

Nuo LSS. 3 kuopos (Cle
veland, per drg. J Naujo- 
ką....... -......................$12.36

v Jie,) per drg. J Skamara- 
ka .............................. $8.55

važiavimai) ............... $2.00
J. P Raulinaitis ... $2.00
Surinkta aukų ped drg.

A. Kircilio vestuves, Mon
tello. Mass.............. $12.00

Surinkta aukų per vestu
ves drg. K Peslio, Montello, 
Mass.......................... $11.50

LIETUVIŠKA APTIEKA.
Sluoml pranešame, kad gavome daugybę daiktų, reikalingų šlaw. 

lez.onui. 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. Don- 
ka 25 Ir 50c. 3) Tikra lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir 56e. 
ŽUVIES TAUKAI, reikalingi dėl įvairių ligų -žiemos laike, o) (VAI
RUS VAISTAI DĖL ATAUGINIMO PLAUKŲ ir TONIC’AS. 6) 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio nauderio, odekolonos, perfumos ir 
visokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC ‘ ’
durių. Bonka 50c. Kraujo Valytojas — bonka $1.00. 
se kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai, 
kyti. Visas persiurtmo lėšas apmokame męs. 
galim* siųsti pinigais arba įtampomis.

L SHAPIRO, Lfatuviik k* Aptiekoriui
41© So. 2nd Street, kampas Union

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

vartotojas dėl ri- 
Mūsų aptiekė- 

Todėl kviečiame atsilnn- 
Siunčiant laiškus,

f

ž

Mokslo Nereikia Jieškoti
Dėlto, kad mes nurodome kaip lengvai Išmokti anglų kalbą, aritmetiką K 
Uetuvių kalbos gramatiką savo namuose liuosame laike. Visi išmokstu. 

Nurodymai ir knyga DYKAI. įdėk stempą. Adresas:

lietuviu Korespoudencijiae Mokykla, 1327 N. Robey SU Chicago

PLATINKITE ’’LAISVĘ!”

TEISINGIAUSIA ir GERIAUSIA 
LIETUVMKA

Sutaisau receptus su i 
atyda, nežiūrint, ar tie 
Lietuvos ar Amerikos 
Tai vienatinė lietuviška 
Bostone ir Massachusetts
Gyduolių galit gaut, kokios tik pa
sauly yra vartojamos. Galit rei
kalaut per laiškus, o aš prisiųsta 
per expresą.

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkei

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

Tel. So. Boston 21014 ir 21013.

didžiausia 
receptai 
daktarų.
aptiek* 

valstijoj.

DRAUGIJOS, KURIOS TURI “LAISVĘ” 
SAVO ORGANU.

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

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas J. M. Maskeliūnas 

2025 Colwell St., Pittsburgh, P*.
Pirmininko pagelbininkas J. A. Rūkas 
3015 Stayton St.., N. S. Pitts1 urgh,Pa. 
Centro Sekretorius J. 
1111 Market St.. N.S. 
Centro Iždininkas K.
12 & Carson ^ts.,S.S.

Turtų Kontrolės
F. Urlakia,

313 Sixth St.,

Mažiukna 
Pittsburgh, 
Varašis, 
Pttsburgh, 
Komisija:

P .

Charleroi,
W. Urnežis, 1429 Reedsdale St.,

N. S. Pittsburgh,
W. Markūnas,

2120 Forbes St., Pittsburgh, 
Kuopų sekretorių adresai:

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

Pittsburgh,
2 kuopos P. Francikevičius,

222 Sagamore St., Espleln, 
Pittsburgh, Pa.

Pa.

Sta.
Pa.

3

5

7

8

kuopos, J. Galginas, P. O. Box 118, 
Laupurex, Pa. 

kuopos Ig. Rasinskis,
205 Soho St., Pittsburgh, Pa.

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

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

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

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

713 McKean Ave., Donora, Pa.

LAISVĖS SŪNŲ DRAUGYSTĖ, 
MAHANOY CITY, PA.

Valdybos adribaii 
Pirmininkas W. Žemaitis 

312 E. Centre
Pirmininko pagelbininkas P. įsėda,

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

b t.

Ht.

Vice-pirmininkas B. Vosylius, 
535 Island Ava. 

Protokolų r-štininkas O. UžballdtA,, 
622 Hulin Si. 

Finansų raštininkas P. G. Aleksynas,

Iždininku 8. Buzinskis,
719 Unc«lB Avą, 

Kasos globėjai:
A. Kunca, 829 Island Ave.
P. Kazokevičius, 1530 West
Maršalka P. Vaitkus, 415 Wall 8t.

Organo prižiūrėtojai:
A. Kelly, 1032 Loomis St.

Susirinkimai atsibūna pirmą nedll- 
dienį kiekvieno mėnesio, 1010 B«u 
Main St., 2 vai. po pietų.

VALDYBA C. L. T. D. D. MIRTO1, 
CLEVELAND, OHIO.

Pirmininkas D. Petrausku,

V i o* -pirmininku T< Rimkus, 
1430 Russell UL 

Nutarimų raštininkas K. Petrikoeii, 
1527 E. 33rd 1L 

Finansų raštininkas A. Banialia, 
1830 E. 17th lt 

Iždininkas T. Ne ura,
2202 Hamilton Ava.

Kisoi? globėjas V. IvanauskiūtA, 
1452 E. 83rd lt 

Dainų repeticijos atsibūna kiekvie
ną seredą nuo 7:30 vai. vakaro aa| 
Star svetaines, 2041 Hamilton Ava.

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

Knygynas, saldumynų kraetavl, 
2047 Hamilton Ave.

Knygos išduodamos skaitytajame 
ant 7:30 vai. vakare.

Knygius K. Luobikis, 2364 E. lt 
Jos Menčinskas, 

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

St.
86

.. $6.50

Scranton,

surinkta

K 0.tu

KLUMPAKOJIS

O

Per prakalbas LE 
kp. Monessen, Pa. ...

J Selenis iš Rochester, 
N. Y. paaukavo L Prusei- 
kai už prakalbą, norėdamas 
i-reikšti tuomi savo simpa
tiją (pervedu LSD

Viso Įplaukė
Buvo likę nuo 

lokundos (“Lais 
'3).........................

Tuo Hudu LSDl
vybės rankose šiuo tarpu y- 
ra ............................ $61.51

nėra.

pereitos 
ė” N r. 
. . $2.00

Išlaidu spaliu

AUKOS SOCIALISTU 
PARTIJOS

“Laisvės” N r. 77 buvo pa
rarsi nta, bet dar nepasių
sta ..

Kazakevičius, 20c., P Rama- 
ška ir S. Andrijauskas po 
’0 c. iš Holyoke, Mass.; J. 
Kisielius iš Niagara Falls, 
N. Y. 20 c. J Kaminskas ir

po 50 c.
Draugas Žebraitis iš Her- 

nn, III., gražiai pasidarba
vo, prisiųsdamas $3.05. Au-

A Jurkevičius, F Šalna po 
20c.; K Falik, 15c. J Žeb
raitis M Žebraitienė, A Zc~ 
braitis, J Molis, S Vasi
liauskas, J Naikęlis, S 
Stain, J Staik, F Skužickas, 
Jonas Plioplis, J. Vaškelis, 
A. Kertulis, F. Vaškelis, A. 
Vaškelienė, J Sakalauckas, 
J Bitkauckiutė, J. Bitkauc- 
kas, P Dereškevičius, M. 
Lereškevičius, A. Jokubic- 
kis, J Totoraitis, J Gružic- 
kas, O. Gudišauskienė P. 
CiplejaucWts, T Gudienė po 
10c. Viso auku 
$3.05.

Ačiū draugams. 
J. Tamulionis iš 
Pa., 50 c., Urba
gie, Pa., 10 Viso labo tu
rim $11.75. Ant šitos sumos 
išrašom S. P. čekį. Tai bus 
šeštas iš eilės čekis ir jau 
paskutinis. Daugiau aukų 
galite nesiųsti; nes sekan
čią savaitę jau bus rinki
mai.

Nuo pradžios iki šiam n- 
riui musų skaitytojai sume
tė aukų S. P. rinkimų agi
tacijai $86.55.

Jonas MATHUS

I

GERIAUSIAS DIDtlAUOJU 
IR SVARIAUSIAS SAUt- 

NAS VISAM SO. 
BOSTONE.

mai Ir užkandžiai. Patarnavi
mas prielankus. Atsilankykite, 
o persitikrinsite.

JONAS MATHUS 
(Lietuvis Savininkas) 

142—344 W. Broadway 
So. Boston, Man.

(Dešimts žingsnių nuo Lietuvių 
Labdarystės Draugijos name).

TOREK MUZIKĄ SAVO NAMUOSE
Pilni namai linksmybės iš vieno grainafono. NUSIPIRKO" SAU VIENĄ 
Duodame ant išmokesčio. Turi dolerį ir gali būti savininku grainafono

Naujausio išradimo vargonas. 
Šitą vargoną galima neštis ant balių, 
Pikniku, nes jis susideda iš 4 kavalkų, 
išrodo kaip baksas. Šitą vargoną gali
ma sulankstyti, kad neužimtų daug vie
tos ^kad a negrajini. Kaina 3 oktavų 
$30.01), 4 oktavų $35.00, 5 oktavų $40. 
50, 6 oktavų $58.50. lt eiP ;.!} i kit ka 
talogo su vi si tnis kitomis mašinomis.

MM*

1025 E. Pine
Finansų raštinin. P. Petčiulis, 

1227 E. Pine
Iždo trustlsai: A. Račkauskas, 

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

Maršalka W. Svlntickai,
515 W. Pine

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

St.

LIETUVOS SŪN'Ų IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, ILL.

Valdybos vardai ir adresai: 
Pirmininkas J. Baetis, 
1330 So. Sheridan Rd., Waukegan,111. 
Pirm, pagelbininkas M. Ambraziūnas, 

1421 Lincoln St., Waukegan, 
Protokolų Sekretorius St. Peikus, 
721 Cummings Ave., Waukegan, 
Fin. Sekretorius J. Vaicis,

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

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

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

Maršalka K. Navickas,
1420 Victoria St., Waukegan. 111. 

Pagelbininkas J. Werdauskia.
Susirinkimai atsibūna kas li«&a 

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

III.

III.

III.

III.

DRAUGIJA SCNŲ IR DUKT1KU, 
MELROSE PARK, ILL.

Pirmininkas K. Jankauskai,
P. O. Box 749, Melroie Park, 

Pagelbininkas D. Rimša,
P. t). Box 849, Melreti Park, 

Protokolų rafitin. Alek. Merkei, 
967—22n«i Avė., Meluose Fart.

Itl

III

m 
Bex

Cicerą, Ilk

MelroeaA*

Fin. raštin. W. Stramllle, 
1814 8«. 50th Ava., 

Iždininkas F. Laplnuki,
P. O. Box 11 vi, 

P. O. Box 1109, Melrose Park, I1L
Iždo globėjai: W. Janėnas Box 671 h 
J. SnarAie, P. O. Box 761, Malroa* 
Park, Ill.

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

Susirinkimai atsibūna kai IroMų 
savaitę kiekvieno mėnesio Frank aai 
James svetainėj, 2B-čia Avė. ir Laka 
gatvė, apie 1 vai. po pietų.

85. Columbia Grafonola, kurį ma- 
tai čionai ant paveiksluko re
kordai sudedami pagal numerius, 
taip kad paspaudus guziką au
tomatiškai ištstumia rekordą. 
Padarytas iš raudonmedžio (ma
hogany), brangaus išdarbio, aug- 
ščio 42. coliai, 19X21. Galima 
sudėt 45 rekordai.

Kairia 5.00

. 25. Columbia Grafonola. Pada- 
rtyas iš rauodnmedžio, puikiai 
išdabintas. Didumo 15įX15į.

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

Įsitėmykit! 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. j

Reikalaukit katalogo.

Tokio pat išdarbio kaip num.
didžio ir pločio, tiktai 

sunumeravimo rekordų ir

No.75 
85 
bo 
automatiško išmetimo.

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

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DR-STĖS VIRŠININKŲ ADRESAL 

ELIZABETH, N. J.
S. J. Liutkus, 211 First St. 
ragelb. V. Budriukė, 
108 Inslee Place,

Nutarimų raštininkas: S. Morkli, 
79 Bond Street, 

Turtų rašt. P. Kardokas, 
220 Court St.

Iždininkas: J. Y'užapaitia, 
234 Clark PI.

Iždo globėjai: E. Makutienlenė, 
149 Clark PI.

” D. Grigutis,
122 Pine st.

Maršalka B. Budrius
■ 240 Second St.

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

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

E 2360.

Klumpakojis
Kokietka Polka ir klumpa
kojis.
Varpelis. Valcas Dr. Kudirka.

Mano mielas. Polka.

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

Pavasario rytas. Valcas.
E 2582. Kalnų augstumas. Valcas.

” Kariškas maršas.
E 2706. Žemaičių Polka.

Gudri. Mazurka.

Ir daugybė kitokių lietuviškų, 
siškų, lenkiškų rekordų.

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

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

No. 50. Columbia Grafonola. 
rinktinio raudonmedžio ir 
žuolo puikiai šlipuotae. 
21ĄX18i ir 13 col. augščio.

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

Pa- 
ar- 

Didis

LIETUVIŲ BROLIŲ DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI. 

RACINE, WIS.
Pirmininkas J Vasilaitis, 

1021 La Sali ■ St., 
Vice pirmininkas P. Sadula, 

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

1915 Jav Eye See Ave.
Turtų sekretorius J. Žemaitis, 

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

931 Walnut St.,
LBD. laiko ąavo susirinkimui kas 

trečią nedėldienį kiekvieno mėnesio, 
Winter Hali, 412 6th 6t., Raci
ne. Wis.

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

Pirmininkas D. Petrauskas, 
1600 Oregon avė. , 

Vice pirm. T. Rimkus, 
1062 Ansel Rd.

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

Fin. rašt. Antanas Banelis, 
1447 E. 25th Str.

Ižd. T. Neura,
2202 Hamilton avė.

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

Dainų repeticijos atsibūna 
viena sereda nuo 7:30 vakaro
Schwab svetainės, 6131 St. Clair avė. 
mėnesiniai susirinkimai atsibūna kas 
S-Čia pėtnyčią kiekvieno mėnesio nuo 
7:30 vai. vakare ant Schwab svetai
nės 6131 St. Clair avė.

Knygynas randasi Neuros krau- 
tuvėn,2047 Hamilton avė., knygos iš
duodamos kiekvieną panedčlio vakarą, 
nuo 7:30.
Knygiai, Franas Tumosas 

3570 E. 72nd Str.

kiek- 
ant

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

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

kaip No. 2 bet biskį dides
nis, pagerinta mašinerija, tri
mis sprenžinomis, aržuolihis 
14ii colių pločio ir 7A augščio.

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

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

X , ______________ ____________ _______  ______________

JflDnrę W3 Grand Street, Brooklyn, N. Y
• KJ1I\1zJLiM« TEL. 4659 GREEN POINT

LIETUVIŲ KELIONEI PAŠELPO8 
DRAUGIJOS, CENTRO VALDYBOS 
. IR KP. SEKRETORIŲ ADRESAI.

Centro valdyba:
; Pirmininkas J. Jakimavičiui,

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 
Vice-plrmininkas V. Vitkevičiui, '

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

183 Roebling St., Brooklyn,
Kasteri u 8 J. Sėmenai,

884—29th St., Brooklyn,
Trustisal: M. Liberlu,- 121

lSt., B’klyn, N. Y., A. Sirgedaa, 118 
Roebling St., B’klyn, N. Y.

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

Knopoi Brooklyn*—V. Vitkevlčia,
IS Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

N. Y.

N. Y. 
Grand

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

Pirmininkas F. Raškė v i Čia,
1012 So. Mala Ii

I
i

LIETUVIŲ PASELPINftS DR-STBl 
“LAISVĖS”, EASTON, PA. 
VIRŠININKŲ ADRESAI:

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

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

Protokolų raštininkas ir organe prt- 
žiūrėtojas Alex Vituris,

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

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

1820 Fairow Ave., Eai*n»> Pa, 
Kasos g’obėjai:

A. Biga, 1021 Elm St., Eaatoa, Pa.
Pino 8t-, 

Eastea, Pa.
A. Meškauskas, 1222

Maršalka J. Gamis,
634 Ferry St., Eatiaa, Pa» 

Susirinkimai atsibūna kaa t’ 
pėtnyčią kiekvieno mėnesio anglų 
cialistų ruime po No. 439 Northamp
ton St., Easton, Pa.

.. .......................... -^=r. ■ ■ os--------  --------, ■ ' ,X 

LAISVĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTE 
COLLINSVILLE. ILL., VALDYBA: 

Pirmininkas J. Čebenauskai
420 So. Chestnut St.

Collinsville, Ill. 
Pirm, pagelbininkas P. Papeika, 
424 So. Chestnut St., Collinsville, IM, 
Nutarimų raštininkas A. Dzidolfku, 

858 E. Wickliff Ave.,
Collinsville, Dk 

Fin. Raštininkas F. Skamarakas,
416 Wickliff Ave., Collinsville, IIU 

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

Susirinkimai būna kiekvieno miae- 
slo 1-mą ir 3-čią nedėldienį, 1-mą va
landą po piltų, Sallel salėj, kampu 
E. Main ir N. Morrison Ava. CoIUbo- 
ville, Illinois.

LIET. ŠVIESOS DRAUGYSTE 
ANSONIA, CONN., VIRil- <

NINKU ADRESAL
Pirmininku A. Mureika,

113 Liberty St., Ansonia, Com.
Vice-pirmininkas J. Mockaltis,

. P. O. Box 128, Ansonia, Casa.
N a ta rimų raštin. 8. Tiškevičių,

P. O. Box 176, Ansonia, Cua,
Finansų raštininkas P. Rageižii,

181 N. Main St., Aueala, Cua.
Iždininkas J. Valaitis,

11 Oak St., Ansonia, Com,
Knygius O. Radzevičiūti.

264 N. Stato St., Ansonia, Cena.
Kn y gi aus pagelbininkas A. Yakltys,

108 Liberty St., Ansonia, Cena.
Kn y glaus raštininku P. Labananaku

491 Main St., Ansonia, Ceam

AMALGAMATED ^CLOTHINt 
WORKERS of A. PRASERIŲ 
18 SKYRIAUS KOMITETASi 

Pirmininkas A. Mataitis,
108 Grand St., Brooklyn, N. M. 

Protokolų raštin. J. A. Bekampis,
188 Rosbinf 8L, Brooklyn, N. >. 

Fiaanių raitininkas VI. Jiečiai,
67 Start St., Brooklya, M. 1 

Ilddaiakas Kaafmisras Šimkų, -
itl LoHes** S*.. RrookIv*. W *

garsinkites 
‘ Laisvėje ’ ’
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!šos ir kalbėtojui lėšos būtų VIETINES ŽINIOS^ pilnai apsimokėję.
ATSIŠAUKIMAI.
L lapkričio Socialist 

daugybėParty reikalinga 
draugų, kurie galėtų kont- i 
raliuoti balsus prie balsavi- ( 
mų ir skaitymų. Kurie 
draugai galite tą darbą at
likti, malonėkite atsilankyti 
6 d. lapkričio, 8 vai. vakare, 
po Nr. 225 So. 1st Str. Ten 
gausite mandatus ir kukar- 
džu». J. Zubavičius.

Panedėlį LSS. 19 kp. tu
rėjo prakalbas tautiškam 
name. Nieko neišėjo, nes 
žmonių buvo mažai.

Reporteris.

Ba-

kad

Petnyčioje, 3 d. lapkričio 
Tautiškame Name, bus pra
kalbos po numeriu 101 — 
giai 8 vai. vakare. Kalbės 
draugė K. Petrikienė “Mo
terų Balso” redaktore. To- 

, dėl kviečiame atsilankyti 
■skaitlingai, nes išgirsite 
daug naudingo. Taipgi ir 
kitus savo draugus pa
kvieskite.

Telephone 1950 Greenpoint.

Dr. H. Mendlowitz
Gydau ligonius įvairiomis ligomis, 

o ypač mano speciale 
t ai moterų Ujjo.H.

DR. 11. MUNDI.OWH Z
271 Berry St., Brooklyn,N.Y 

Kampas So. J-mos gatvės.

TĖMYKITE! TĖMYKITE! “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, t 
tai rašykite žemiau padėtu adresu, prisiun'čiant 35 c. o tuojaue aptu- ' 
rosite. k

Kas gyvas ant “Aido” 
Koncerto!

Draugijos, dailės mylėto
jai iš Brooklyno ir apygardų 
ir šiaip jau geri žmonės, 
visi iki vienam eikite ant 
“Aido” koncerto šį nedėldic- 
nį 5 lapkričio, T^abor Lyce
um svetainėj, 919-957 Wyl- 
loughby avė. i Duris bus at- 
daros nuo 2:30, programas 
pasidės 3:30 po pietų. Vė
li ui bus smagus šokiai.

Kas buvo pereitais me
tais ant “Aido” koncerto, 

s žino, kaip puikus buvo 
i lės žvilgsniu, šis koncer- 
> bus dar puikesnis. Jame

dalyvaus šie chorai: “Aido" 
.’į• lipytas, vyrų ir moteųų 
chorai, “Sietyno” choras iš 
Newark, N. J. “Lyros” cho-

kovski choras (rusų) 
"hiternationa! Meanner” 
(vokiečių choras), Balalai
kų orchestra. Taipgi bus ir 
kvartetas. Dainuos du choru 
neudrai, žodžiu sakant pro
gramas bus labai turtingas 
ir gražus.

Jžanga tik 25 c.
Svetainė randasi

blokai nuo Broadway einant 
Myrtle avė., 957 Willoughby 
avė. Važiuojant iš\Williams
burg, reikia paimti Bush- 
wick avė. karą ir -važiuot/

du

New Yorko imti nuo Cham
ber st. eleveitą ir važiuoti 
iki Myrtle avė. ir išlipt.

LSS. 20 kuopos prakalbos

eio, A. Bulotos svetainėeje, 
105 — 3rd avė. So. Brook- 
iyne. Pradžia 7:30 vai. va 
kare. Kalbės drg. J. 
kys. įžanga dykai.

Kviečiame atsilankyt kuo- 
skaitlingiausiai.

Komitetas.

šu-

Visi būkite ant Kriaučių 
Neprigulmingo Kliubo 

liaus ir koncerto!
Visiems žinom'i, 

kriaučiai rengia puikų
lių ir Koncertą, kuris Įvyks 
4 d. lapkričio (November) 
New Plaza Hall, Havemeyer 
ir Grand gatvių Brooklyn, 
hį. Y. Tikimės, kad patįs 
kriaučiai ir plačioji Brook
lyno visuomenė atsilankys 
skaitlingai ir parems orga
nizaciją, kuri taip pat nie
kados neatsisakė paremi1 
prakilnių visuomenės rei
kalu ir ėjo sykiu su progre-

rengimų nieko bendro hetu- 
ruičii.i su pagerinimu dar
bininkų būvio, kurie tą pat 
dieną įvyks — mes nuošir
džiai užkviečiame visus būti 
su mumis ir paduoti mums 
draugišką pagelbos ranką, 
bet neremti organizaciją, 
kurios užbėga mums už a- 
kių ir stengiasi diskredituo
ti mumis ir visa darbinin
kišką judėjimą.

Įžanga vyrams 25 c. mo 
t erinis — 151.

J. A. Bekampis.

Draugai, kas tik galite, 
ateikite i “Laisvės“ ofisą ir 
pa imkite praplatinimui 
prieš rinkimų lapelių. 
Kviečiame prie platinimo 
lapelių ne tik kuopos narius, 
bet visus, kas tik tam dar
bui prijaučiu. Reikalinga 
kodaugiausiai paskleisti tų 
lapelių, kad supažindinus 
balsuotojus, už ką jie turi 
balsuoti. J. Šukys.

Anglų socialistų rinkimų 
prakalbos įvyks Petnyčioje, 
3 lapkričio, (Nov.,) New 
I’laza Hall, Havemeyer it 
Grand sts., 8 vai. vakare 
Kalbės: Algernon j ee, kan
didatas ant gubernatoriaus, 
Harry Uswuld ant assembi- 
mano ir M. Žametkin, 'V. 
Vladek, A. Litwack, ir A. 
Pauly kandidatas į valsti
jos senatą — pirmininkaus.

Raudonosios Savaites 
prakalbos.

Šį utarninką New Plaza 
nail įvyko prakalbos, ku
rias parengė LSS. 19 kuopa 
Pirmininkavo drg. A. Sta
siškis. Trumpai kalbėjo L. 
^ruseika ir ilgą prakalbą 
pasakė J. Stilson, LSS. se
kretorius. Drg. J Stilson 
Kalbėjo apie rinkimus. Pra
kalba buvo puiki. Kalbėto
jas aiškiai charakterizavo 
demokratų ir republikonų 
partijas. Publikai prakalba 
labai patiko. Kalbėtojas 
trumpai paliete ir taip va
dinamą lietuvių pnbtiką.

Po prakalbų buvo renka
mi pasižadėjimai aukauti ii’ 
skolinti Sąjungos namui. 
Tūli draugai aukavo po de
šimtinę ar penkinę Drg. 
Jankaitis skolina $200. kas 
hbai pagirtina.

“Kovos” pren. kortų par
duota nedaug. . Reikia pa- 
peikt prakalbų rengėjus, 
kad nei įžangos, nei kolek- 
tos nebuvo daroma. Ir pa
sekmės bus tos, kad per 
Raudoną Savaitę kuopos iž
das sumažės ant kokių 25 
dolerių. Tai jau stačiai ne
svietiškas pinigų mėtymas. 
Daug kas iš publikos sta
čiai stebiasi, kad įžangos 
neimta. * Kiekvienas mielai 
butų užsimokėjęs dešimtuką 
ir tuomet ir svetainės lė-

PAJIESKOJIMAI
Pajioškaų brolio Povilo čereškos; 

Kauno gub., Vilkmergės pav., Deltu
vos miestelio. Amerikoj gyvena jau 
11 metų.

Antanas čereška, 
75 Broadway, So. Bostono, Mass.

l’ajieškau draugų: Jono Laurinaičio, 
Urano Urbanto, Krano Bakšiuko, 
Juozo r Jono Zubrickų, visi Suval
kų gub., Naumiesčio pavieto, Sin
tautų gmino ir kaimo. Gyvena apie 
Brooklyn, N. Y. jie patįs atsišauk
ti arba kas žino pranešti. W. Dai
lina, 113 14 Ave. Homestead, Va.

PARSIDUODA krautuvė, (Dry 
Goods Store) geroj vietoj, biznis 
išdirbtas per 10 metų. Kadangi sa
vininkas mirė, tai priversti esamo 
biznį parduoti. Labai gera 
pirkti. A. Jankauskas, 65 
son Ave. Brooklyn, N. Y.

91.

PARMOS.
yienintėlis pardavėjas že

mes ir ūkių, kuris rūpinasi 
savo tautiečių, gerove ir pi- 
giau galima pirkti, negu 
nuo ko kito. Duodu 
visokias rodąs, patarimus 
ir prisiunčiu didelį katalogą 
termų dykai.

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

Vienatine lietuviška automobilių 
mokykla, kuri pervirši ja visas kitas 
mokyklas savo sutvarkymu kliasų su 
naujausios mados motorais geriau
sių firmų. Prieinamas kursas teorijos 
i- praktikos ir tas viskas už $25.00. 
Lekcijos važinėjimo, sustatymo ir iš
ardymo, mokinimas braižinių (pienu) 
ir net automatiškai pradėjimo (self 
startes). Visiems dykai dirbtuvė. 
Gvarantuojame diplomą. Duodame pa
liudijimą. Apvažiavusiems turime vie
tą apsistojimui. Ateikite ir persitik
rinkite. Vedėjas visiem gerai žinomas 
L. TYKNEV1ČIUS.

THE COSMOPOLITAN
< AUTO SCHOOL

231 W. 50 St., New York, City

88

Michigan.

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

kurią išdirba Mentholatum Co.. * ir 
visi daktarai ir apti- koriai pripažįs
ta geriausia.

Ištepant nioc.te veidą prieš einant 
gult per kelis va- arus padaro veidą 
tyru ir skaisčiu. Mostis išima viso
kius spuogus ir dėmes-plėtmus Kai
na dėžutės 50 c. ir $1.00.

J. RIMKUS.
Box. 36, Holbrook. Mass.

83—90.

proga. 
.Hud-

REIKALINGAS ruimas Kas 'turite 
gera ruimą del vieno vyro, įėjimas 
ruiman, kad butui iš lobūs. Atsiliep
kit. P. Akelaitis, 2 Hope st. Brook
lyn, N. Y.

PARSIDUODA BUČERNĖ geroj vie
toj, biznis gerai išdirbtas ir tar
po lietuviui. Atsišaukit. V. Korš- 
vitas. 31 Schooles St., Brooklyn, 

N. Y. 86-89.

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

KLAUSYK KĄ SAKO ARKANSU 
FARMERIS.

Jeigu nori pirkti farmą bile vals- i 
Ii joj Amerikoj ir nenori patrotyti 
dalį arba visus pinigus, tai prisiųsk 
už 2 c. štampą dėl atsakymo ant 
žeinau paduoto adreso, tada gausi 
mapą ir nurodymus, kokiu keliu ge
riausia išeiti, kad nejpuolus į vargą 
ir nepatrotijus .sunkiai uždirbtų pini
gų.

W. KATILIUS,
P. O. Satuma, Ark.
88—91.

Brooklyno ir apielinkės 
Lietuviams.

Lietuviškas Kon traktorių 3.
Padaryme visokį darbą prie naujų 

namų statinio ir senui pataisiino. Iš
pins tavo jam, i še i men tuo jam ir 1.1. E- 
sant reikalui, kreipkitės pas:

P. GRAŽYS
522 Lorimer St., Brooklyn, N

Tel. Orchard 3716.

MIK. KARUKŠTIS
— C A R F —

V A? E JO S DEVYNERIOS
arba

_____ trejanka
i/ r? įuatriH gydanti^ tolių ir loAsy.

Sutaiiyta «ti degtine arba virintu vandeniu 
yra geriauaiu vaistu arba karti u 

vynu delwbkiIvio.
Gydo visokias skilvio ligas, oetnalims, 
gumbą, dispepsija, išpūtimą, riemenl, 
dieglius šonuose, krutinėję ir nugaroje, 
patrūkimą, sunkumą ant krutinės ir 
visokias kitas skilvio lięiuk, Geriausiai 

pataiso apetitą.
VARTOJIMAS: Viena pakeli 4inj gydančiu 

augmenų užmerkti i viena kvorta iyato apiruto 
•r tiek (,4t vandens, arba ižvirti iyatame van- 
denyje ir po ią valandų gerti po atikUbo 
arba mažiau.

VINCAS J. DAUNORA, Aptvaro® 
229 Bedford Av«, Brooklyn*, H. Y.

Kampan North a-t<>» fttrlo.

Nusipirk gerus ir tvirtus čeverykus

APTIEKA
Gyduolės teisingos, patamavima* 

draugiškas ir kuoman agiausiaa. Gy- 
duo’eš galima gauti per pačtą ir ypa- 
tiškai,kokios tik pasaulyj vartojamas. 
Ypatingai užlaikau puikias sekančias 
gyduoles:

Nuo
Nuo
Nuo
Nuo

SUSIRINKIMAI.
Mėnesinis susirinkimas 

Liet. Gimnastikos Kliubo į- 
vyks petnyčioje, 3 lapkri
čio, kliubo ruimuose. Pra
džia 8 vai. vakare. Draugai, 
susirinkit, yra daug naujų 
dalykų apkalbėti dėlei pir
kimo namo.
L. G. K. sekrt. J Norbutaitis

Visi būkite ant diskusijų 
I SS. 19 kp. kurios įvyks 
Ketverge, 2 lapkričio, 8 v. 
vakaro, Sokolų svetainėje, 
190 Grand st. Brooklync. 
Tema: “Ar yra išrokavimas 
socialistams veikti pašelpi- 
nčse ir kitokios bepartyviš- 
koše draugijose.”

Kviečiama atsilankyti 
k uodau ginusiai.

IŠRADIMAI
Turite kokį nors išradimą ar gal a- 

bejojate apie jį, prisiųskite muilas 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 neiniame, tik prisiųskite mažą 
dalį rankpinigių, o likusius užmokė
site, kaip gausite popieras, abelnai 
sakant kaip busite užganėdinti.

Dovanai padedame parduoti užpa
tentuotus išradimus. Užtikriname ge
rumą $10.000.
American European Patent Offices 

309 BROADWAY, NEW YORK CITY 
(L-), 

arT nori7ič^1tave
MERGINA MYLĖTŲ?

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

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

Brooklyn, New York.

Tėmyk, nes krautuvę 
erkrausčiaus nuo 109 

Grand Street t o numenu 
157 Grand Street.

j. martii \rr»
157 GRAND ST., 

BROOKLYN. N. Y

Kiekvieną pakelevingą pri
imame kuogražiausiai ir vi
sados. Tikra lietuviška užei
ga.
542 E."‘14th St,

NEW YORK
Cor. Ave. B.

II.ot 
60e. 
75e. 

«!in- 
11.01 
|1.0« 

ant 
25c.

KNYGŲ LEIDĖJAS IR 
PARDAVĖJAS.

Tic, kurie dar neturit tos naujos 
ir svarbios knygos “Inkvizicija”, pa- 
siskubinkit ją užsiorderiuoti, nes gali 
išsibaigti. Kaina $1.00, > apdaryta. 
$1.25. Reikalingi agentai. Reikalau
jant kataliogo, ar atsako, visuomet 
įdekite už 2c. štampu.

!•’. MILAŠAUSK1S,
13 Atlantic St., So. Boston, Mass. 
86—93.

Didžiojo New Yorko 
Draugysčių Sąjunga rengia 
koncertą ir balių, 2 d. Gruo 
džio, Tautiškame Name. Vi
sas pelnas skiriamas apvai- 
kščiojimui 1-mos d. Gegu
žes. Draugystės, nerengkitc 
panašių vakarų ant 2 d. 
Gruodžio.

Sekrt. T. M. Lisajus.

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda puikus storas, cigarų, 

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

Parsiduoda puikus mūrinis namas 
Williamsburge, 8 šeimynoms po 4 
kambarius viskas įtaisyta kuogeriau- 
siai raudos neša $900, įmoket $1000, 
kainuoja $7.750.

Puikus mūrinis namas* Williams
burge, 6 šeimynoms po 4 kambarius 
ant loro, lotas 25x100, randos $65, 
įmokėti $800, kaina tik $5000.

Norėdami šiuos namus pamatyti, 
meldžiamo pasiskubinti, šių namų 
pardavimas svarbus.

Kreipkitės šiuo adrseu:
B. A. Zinis,

131 Grand St., Brooklyn, N. Y 
Tel. 3355 Greenpoint

(85—88).
ATSIŠAUKIMAS.

Ar negalit kas suteikti man pagelbą 
dėl mokslo. Aš labai mėgstu mo
kytis, bet neturiu ištekliaus. Vė
liau mielai atsilyginsiu. Kas galė
tumėt, malonėkit atsišaukti. J.

Šlajus. 3429 So. Union Avė., 2nd 
floor, Chicago, Ill.

54 ŽMONES UŽMUŠTI.
k

New Yorke per spalių 
mėnesį tapo automobiliais ir 
karais užmušta 54 žmonės, 
tarpe kurių buvo 25 kūdi
kiai.

GRAŽI DOVANA.
Mylintiems muziką ir dainas surin

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

*
G. A. BARONAS,

P. O. G. D. McKees Rocks, Pa.

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

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

kojų ............................
Tibrą lietuviška trojanka 25 50c.lr$l 

Taip-pat visokių vaistų dėl viaokl, 
lytiškų ligų kaip dėl vyrų, taip ir dii 
moterų. Visokius patarimus duosią 
dykai. Klausianti per laiškus, tepri- 
siunčia tik krasos ženklelį atsakymui.

Receptus sutaisau teisingai ir bb 
didžiausiu atsargumu. Taigi, li«t»- 
viai, visados kreipkitės pas mana, • 
būsite užganėdinti.

Lietuvis Aptiekorius ir Savininkaa

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

užganėdinti.
.y"7'

Macys & Marcin Furniture Co.
fj’ADAM PERIOD SUITE . !

o

■

vimaob

žmonių visokių

4 
.1

09
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®, D

Šimtai košt tini iorių iš visų kra
štų ir tautų, išmokėdami $1.00 ar 

$2.00 j savaitę, pasilieka tikrais savi
ninkais geriausių daiktų.

JOHN KULISUA Savininkai
291 Wvthe Ave.. Cor. So. 1 >1. 

BROOKLYN. N. Y.
Tel 279 Greenpoint.

Pirmas Lietuviškas

RESTAURANTAS

V. VAIVADAS
SPORTING CAFK 

Puikiausia ir švariausia
JOHN KULBOK

CAFE
Dide’is hotelis, gera vieta pa

keleivingiems, kam bar’ 1 įt ai
syti pagal nuają madą, ir via! 
busit

Zi. it

Užeikit ir persitikrinkite
442 Grand St.,

BROOKLYN, N. Y.
Telephone Stagg 3534.

dinti ne šim- tai,

Kodėl Bro- 
oklynieciai ne
gali turėt, kas 
jiems patinka 
ir reikalinga.

Jūsų tarpo 
vienintelė tė
ra krautuvė 
iš visos apie
linkės.

Męs aukau
jam visą savo 
triūsą, kad iš 
šitos įstaigos 
būtų užganė- 

bet tūks (ančiai IT

198=200 Grand <St
Tarpe Driggs ir Bedford Avenues. Brooklyn, N. Y.

Telephone 2372 Green point

Oi

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
lima pasirinkti geriausią 
materiją ir gražiausios ma
dos. Kas pirmiau ateis, tas 
gaus naujausios ma
dos) materiją ir bus pasiu
tas ir pritaikytas pagal no
rą iš visų atžvilgių. Nepa
miršk adreso.

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

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

OKJ

Pagamina geriausius lietuvišku* 
valgius. Pietus galima uauti po ISe. 
20e ir 25c.

Alijošiai Grinkevičiag
2 HOPE ST., Cor. Roebling St 

BROOKLYN, N. Y.

FORNISIAI

Išmokesčiu
$1 ant RANKOS
$1 ant Savaitės

SUTAUPINSI

25° o >ki 50°
Jai pirksi pas

Maliauską ir Vidžiūną

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

Telephone
4263 South
6075 South

Agentas
Vaicekauskas

FURNITURE CO
'^7 1 Ax i. > A . (»5“» 4',

\ \ V Y ’




