
Rašykitės j “Laisves” 
bendrovę, kuriai rūpi darbi
ninkiškos apšvictos platini
mas. Tuomet mes paversim 
“Laisvę” milžinišką spėka. ki! tam tikslui.
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f TRIS SOCIALISTAI KONGRESE
kurių turės pastarieji nu 
kentėti.

Pragovo lygumose austrai 
ir vokiečiai užėmė kalną La 
Omą, kuris turi 5,000 aug
učio.

Dobrudžes fronte eina 
smarkus mūšiai. Iš Bucha-

Seredoj po pietų galutinai'dienraščio “Vorward”, kad 
paaiškėjo, kad Socialistų'didmiesčio Minneapolio (pu- 
Partija siunčia kongrcsan’sc miliono gyventojų) majo- 
tris savo draugus: 'iu išrinktas socialistas Van

Meyer London iš New Lear, senas musų partijos ir 
York. 'imijų narys.

sti bent kelis socialistus 
kongresą.

Utarninko vakare United 
Press pagarsino, kad drg.

. ręsto praneša, kad visame 
fronte rusai ir rumunai 
smarkiai atakuoja savo
11 iešus.

W. R. Gaylord iš Milwau
kee.

V. Berger iš Milwaukee.
Visi buržuaziniai laikra

ščiai pripažįsta, kad tai esąs 
didelis laimėjimas ir kad 
socialistų įtekmė smarkiai 
auga.

Seredos ryte mes užtele- 
fonavome drg. Morriso Hill- 
ouito ofisan, klausdami, 
kaip su rinkimu pasekmėm 
20 kongresiniame distrikte 
New Yorke, kur M. Hill
quit buvo kandidatu musų 
partijos į kongresą. Atsa
kyta .kad pasekmės abejoti
nos. Seredos vakare plačiai 
kalbėta, kad politikieriai 
nuvogė dalį Hillquito balsų 
ir ten dabar eina tyrinėji
mas. Pribuvo prokuroras ir 
kiti valdininkai. Pirmos ži
nios iš Hilquito distrikto bu
vo tokios, kad jisai turėjo 
laimėti, nes buvo aplenkęs ir 
icpublikonų ir demokratų 
kandidata.

Minnesotos kapitalistams 
didelis smūgis, kad vyriau
sias jų valstijos miestas pa 
niiolė po socialistų kontrole.

Taigi, dabar y u du did
miesčiu yra po suris'] j. 
kontrole: Milwaukee ir Min
neapolis.

MAJORAS LUNN IŠRINK
TAS K0NGRESAN.

Schenectady majoras 
Lunn, buvęs socialistų Par
tijos narys ii- dabar dar te
bevadinąs saye socialistu iš
rinktas kongresam Jisai ėjo 
ant ncprigulmingai demo
kratinio tikieto.

Musų draugai jau seniau 
mums buvo pranešę. kad 
Lunn vedė labai gudrią a- 
gitaciją. Jis^nuolat kriti
kavo demokratus ii’ republi- 
konus ir tuo budu pritrau
kė savo pusėn daug darbo 
žmonių, v

SOCIALISTAI UŽKA
RIAVO MINNEAPOLĮ.
Seredoj po pietų mums 

pranešė iš žydų socialistų

IRINKIMAI OKLAHOMOJ.
Socialistų Partija nepa- 

1 rastai tvirta Oklahonioj, 
Penais buvo manyta prave

K. Stallard išrinktas į kon
gresą. Tačiaus ta žinia ligi 
šiol nepasitvirtino.

Už Bensoną kaipo S. P. 
kandidatą Į prezidentus pa
duota daugiau, kaip 90.0001 
: '. is'i, Abelnai, balsu skai-1 30 mylių nuo^ Seattle, įvyko

BAISUS SUSIReMIMAS 
INDUSTRIALIST!; SU 

POLICIJA.
Seattle, Wash., 6 d. lap-

1 ričio. —Miestely Everett,

m go ant 40%

ERMONTO LEGISLA- 
TURGJ.

baisus susirėmimas tarpe I. 
WW. unijos narių jr polici
jos. Būrys IWW. nariu 
laivu atvažiavo į Everettą. 
ir kaip tik laivas prisiartint'.

Vermonto Valstijos legi- 
siaturon išrinktas pirmas 
socialistas drg. James Law- 
son. Apie tai praneša part, 
sekretorius.

E. DEBS NEIŠRINKTAS.
Terra Haute, In d. — 

Draugas E. Debs neišrink- 
tass kongresam

TRIS SOCIALISTAI NEW 
YORKO LEGISLATURON.

New Yorko legislature.) 
bus šiemet net trįs sociali
stai: J Whitehorn, Shipla- 
1 off ir Rosenberg. Pirmuo
ju iš Brooklyno, trečias iŠ 
New Yorko miesto. Be abe
jonės ,tai labai didelis lai
mėjimas.

' Ar ir Lietuva gaus neprigulmybe?
iDEL APSKELBIMO LEN-
K UOS NEPRIGULMYĖS

Ateina žinių iš Berlyno,
i Varšuvos ir Vienuos.

Vašavos general guberna- 
• torius von Bezeler perskaitė

]jie prieplaukos,,policija ii 
“piliečiai” norėjtfJfių neisi 
leisti. SuprantamaS‘sveČiai,z 
pasipriešino. Tada policija 
ėmė šaudyti. Industrialistai 
irgi nepasiliko skolingais ir
prasidėjo baisi, kova. Indas- 
trialistai pamatė, kad jų 
tarpe G užmuštų ir kelios 
dešimtis sužeistų, paliovė 
veržęsi išeiti į miestą. Iš 
abiejų pusių virš 50 žmonių 
sužeistų.

Industrialistai 'nralaimė- 
ję mūšį, leidosi i Seattle. 
V ietos policija, >xuž?.>ęjus 
apie tą kovą, pasikvieX%^- 
liciją ir prieplaukoj lauke 
atplaukiant laivo. Kaip tik 
laivas pribuvo, tuojaus jis 
tapo policijos apsuptas. Su
žeistieji ir užmuštieji nu
muštieji nugabenti į ligon- 
l.utį, o sveikieji apie4250, su-
areštuoti ir nugabenti j 
Lalėjimą.

Miestely Everett iškilo 
darbininkų streikas. Indus
trialistai pradėjo organi-

Virs Solomkų.

KUNIGAS PAŠOVĖ 
KŪDIKĮ.

New Yorke, po N r. 125 
East 127 th Str. kunigas sa
vo daržely liejo, kvietkas. 
Ritoj pusėj gatvės žaidė 
būrelis vaikų. Valkai, be- 
žaizdami, šukavo. Kunigui 
tas nepatiko ir jis, išsitrau
kęs iš kišeniaus revolverį, 
paleido šūvį į vaikų būrį. 
Vienas vaikas tapo sužeis

tus. Kada pribuvo policija ' Apie 1.1 valandą pries piet 
kunigas ramiai dirbo save ir demokratai ir republiko- 
carbą. Ji suareštavo ir nu- nai tvirtino, kad jų partijos 
eabeno i ligonbuti ištirti paėmusios viršų. Nerimastis
i rotą.

LENKIJOS KARALIUS 
BUS KATALIKAS.

Washintgon gauta žinių, 
ked Lenkijos karalius bus 
katalikas. Į karalius skiria
ma Bavarijos princą arbr 
Austrijos kunigaikštį.

i apėmė abiejų partijų vado
vus. Ir Wilsonas sakė, kad 
jjj viršus ir Hughes sakė, 
’ kad jisai išrinktas. Bet dar 
i nebuvo pilnų žinių iš Ohio, 
• Calif orni jos, Minnesotos, 
'New Hampshire ir Ore- 
Igon. Žinios iš tų valstijų 
Įpiaukė labai lėtai.
j Seredos pavakarėj dar

RINKIMŲ PASEKMES.
vis nebuvo pilnų žinių apie 
rinkimus. Tapo tik pagar
sinta, kad Ohio valstija už 
Wilsona. Demokratai laimė-

KAUNO LAIKRAŠTIS 
KALBA APIE LIETU

VOS ATEITĮ.
Berlynas, 7 d. lapkričio.— 

Kauno laikraštis (Kownoer 
Zeitung), kalbėdamas
neprigulmingos Lenkijos į- 
steigimą, sako, kad dabar 
reikėsią pasirūpinti ir apie 
Lietuvos ateiti. Kauno laik
raštis tarpe kita ko sako: 
“Manifeste (Kaizerio ir im
peratoriaus) kalbama apie 
ateitį apygardų, kame len
kai gyvena, seniau buvusių 
po Rusijos valdžia, bet nie
ko neužsimenama apie atei
ti lietuvių tautos. Tas klau
simas vėliau bus išrištas. 
Tačiaus tai faktas yra, kad 
užėmusi Lietuva, vokiečiu 
valdžia suorganizavo jai 
skirtingą administraciją ir 
tas parodo, kad Vokietija y- 
ra nutarus palaikyti ir plė
toti lietuvių individuališku
mą.”

(“Laisvės** red. priera
šas:— Jeigu panaši žinia o- 
ficialiu budu atėjo kabel- 
gramu iš Berlyno, tai rouo, 
kad kaizerio ministerial vi-

apie j Lenkijos
i proklamaciją

neprigulmybės 
sename kara-

llių palociuje, kur susirinko 
į atstovai Varšavos diduome
nės, žydų, dvasiškijos, uni- 
įversiteto ir legionų. Vokie
čių kalboj parašytą mani
festą lenkų kalbon išvertė 
grafas Hutten-Chapski. 
Von Berzeleriui atsakė pro
fesorius Brudzinski.

Perskaičius manifestą, 
apskelbiantį Lenkijos nepri- 
gulmingumą, pasigirdo pa
triotiški padėkos šauksmai.

General gubernatorius 
von Beseler išreiškė norą, 
kad Lenkų kariumenė tuo
jaus stotų kovon su rusais.

Kitos žinios iš Varšavos 
praneša, kad tūkstančiai 
jaunų lenkų rašosi kariume- 
nen. Tūli New Yorko laikra
ščiai aprokuoja, kad Len
kija gales išstatyti apie 
700.000 kareivių. Tai butų 
didžiausia pagelba Austri
jai ir Vokietijai.

Liubline, Varšavoj ir ki
tur valdiškose vietose iš-

liuosybę. Tiktai atžagarei- 
* m spauda neužganėdinta..

8 d. lapkričio iš Varšavos 
atėjo telegrama, pranešan
ti. ten atsibuvo didelis 
mitįngas. Jame priimta re
zoliucija padėkos Austrijos 
ir Vokietijos impera to
liams.

Ape Lenkijos karalių nie
ko nežinia. Jisai, turbut, bus 
paskirtas tik po karei.

zuoti savo uniją, bet val
džia organizatorius vijo 
iš miesto. Tuomet jie susi
organizavo ir norėjo į mie
stą įsiveržti. Iš tos prieža
sties ir kilo baisi kova.

Matote, kokia laisve dar
bininkai naudojasi....

kabinta Lenkijos vėliava su 
Ženklu baltojo erelio.

Vokietijos laikraščiai 
sveikina Lenkiją, įgijus

sai rimtai susirūpinę Lie
tuvos klausimu ir skelbia a- 
pie tai svietui. Matomai, jie 
tari šiokių tokių pienų).

MIRĖ AUSTRIJOS AMBA
SADORIUS.

Geneva, 7 d. lapkričio. — 
D r. Constantin Dumba, ku
ris iki šiol oficialiai skaitėsi 
Suv. Valstijose Austrijos 
ambasadoriumi, mirė. Dum
ba 3 d. spalių 1915 metais 
išvažiavo iš New Yorko ir 
iki šiol buvo Viennoj. Jis 
Ii rėjo 66 metus amžiaus.

RUMUNŲ NEPASISEKI
MAI TRANSILVANIJOS 

FRONTE.

IŠ GRAIKIJOS PADAN
GĖS.

Graikijoj viešpatauja a- 
i archija. Į Salonikus atvy
ko ’Franci jos karės ministe- 
ris. Spėjama, kad jo atvy
kimas surištas su viduri
niais Graikijos reikalais.

•13-čias graikų pulkas, su 
visais aGcieriais ir pulkinin
ku Kolmnenopulos, prisidė
jo prie revoliucionierių, ku
riu vadovu yra buvęs Grai
kijos miuistėrių pirminin
kas Venezelos.

Talkininkai skolina 5 im
liomis Venezelos revoliuciji- 
nei valdžiai.

REPUBLIKONAI NUŠLA
VĖ NEW YORKO 

VALSTIJA. *
Republikonų partija lai-Į 

mėjo New Yorko valstijoje. 
I'epublikoniškas gubernato
rius Whitman išrinktas gu- 
lernatorium ant naujo ter-; 
n ino. Senatan išrinktas re- 
publikonas Calder. Ant gu
bernatoriaus republikonas 
Whitman gavo 766.633 bal
sus, o demokratas Seabury 
— 636.861.

Wilsonas ant prezidento 
New Yorko valstijoje gayo 
mažiau apie 125.000 balsų, 
negu Hughes.

Pačiame New Yorko mie-i 
sle demokratai pasirodė sti-1 
Iiresniais, negu republiko- 
nai. Wilsonas gavo 40.000 
balsų daugiau, negu Hu
ghes.

New Yorko valstijos legi- 
slatura bus republikonų 
t aukose.

i dalyvavo nepaprastai skait
lingos minios.

Utarninko vakare, apie 9 
valandą, republikonų head
quarters apskelbė, kad Hu
ghes išrinktas prezidentu. 
Tuomet jau buvo atėjusios 
žinios iš New Yorko, Penn- 
sylvanijos, Illinoiso, Conn
ecticut, Maino, Jersey ir 
kitų valstijų ir tonais vis 
luvo republikonų laimėji
mas. Republikonai buvo tik- 
i • kad jų viršus. Net vy— 
i 'ausias demokratu laikraš- 
l:s “New York World” u- 
tarninko vakare pripažino, 
kad republikonai laimės.

Hughes su šeimyna buvo 
tuomet Astoro hotely. Jo 
nati apsiverkė iš džiaugsmo,.! 
kad Hughes bus preziden-j 
tu. Bet džiaugsmas buvo 
i e r ankstybas.

jo 20.000 dauguma. West 
Virginia nuėjo pas republr- 
? onus, Kansas ir Wyoming 

i už demokratus, Idaho — 
taip pat už demokratus. In
diana — už Hughes: Wa
shington — Hughes.

Apie penktą valandą Wil- 
sono šansai būti išrinktu 
pradėjo didėti. Jisai jau tu
rėjo 256 clektoralius balsus, 
u Hughes — 236. Ir denum 
kratai ir republikonai buvo 
pilni vilties laimėti.

Laikraščiai pagarsino, 
kr d Wilsonas bus preziden
tu, jeigu gaus dar 18 elekto- 
ralių balsų.

Bet vis dar kaip nėra taip 
nėra pilnų žinių iš Califor- 
nijos, Kansas, New Mexico, 
North Dakota ir Minnesota. 
Pasirodo, kad nutolusiuose 
rno gelžkelių kaimuose dar

ILLINOIS SU REPUBLI
KONŲ PARTIJA.

nesuspėta perskaityt balsų.
Atėjo seredos rytas. Pra- Republikonų ir demokratų 

dėjo plaukti žinios iš vaka-'galviniai mato, kad viskas 
rinių valstijų ir pietų. Viso-Į priguli dabar nuo tų kelių 
s( pietinėse valstijose Wil-j valstijų. Abiejų balsai eina 
si nas gavo žymią balsų p eik lygiai, su mažiausiu 
daugumą. I skirtumu.

Austru ir vokiečiu armi
ja, po vadovystę generole 
iFalkenhayno, vis traukia 
I Rumunijos gilumon ir jau 
dabar randasi 70 mylių nuo 
I'.ucharesto. Dabar armija 
prisiartino prie labai svar
bios vietos Pitesti, nes i čia 
sueina kelios gelžkelių ša
kos. Šioj vietoj randasi apie 
20,000 gyventojų ir dabar 
eina baisus mūšiai, nuo

BOSTONE BAIS, NELAI
MĖ; ŽUVO VIRŠ 50 

ŽMONIŲ.
8 d. lapkričio ėjo iš Bos

tono į So. Bostoną pilnas 
žmonių karas. Tuo tarpu 
buvo tiltas atdaras praleidi
mui laivų ir karas įkrito į 
vandenį. Veik visi žmonės 
žuvo. Jau 44 lavonai išimti 
iš vandenio. Spėjama, kad 
yra ir daugiau žuvusių.

Illinoiso valstija labiau 
pritaria republikonų parti- 
y i. Republikonų kandidatas 
gavo 100.000. balsų daugiau 
negu demokratų kandida
tas. Chicagos pavietas 
(Cook county) už Hugres’ą. 
Plinois’o moterįs daug svė
rė šiuose rinkimuose.

RINKIMAI.
Šį utarninką, 7 d. lapkri

čio, įvyko Suvienytų Valsti
jų prezidento ir visos eilės 
kitų įstaigų rinkimai. Rin
kimuose, kaip pranešama,

Spėjama, kad Suvienytų
’M *

Valstijų prezidentu bus

išrinktas Wilsonas.
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Neprigulminga Lenkija. kitos valstijos bile kada sa
vo darbininkus gali privers' 
dirbti po 9 ir 10 valandų, nes 
konstitucija jų neapsaugo-

Darbininkams Žinoti

Kaizerio Wilhelmio II ir 
imperatoriaus Franciškaus 
Juozapo bendru manifestu 
apskelbta neprigulminga 
Lenkija. Lenkijos neprigul
mybės manifestas oficialiai 
perskaitytas kaip Varšuvo
je tai ir Liubline. Būsian
čioji Lenkijos valdymosi 
forma — monarchija, ne 
respublika. Klausimas apie 
karalių ir karalystes ru- 
hžius paliktas, tuom tarpu, 
atviras, dar neišrištas. Ne- 
i'i igulmingos Lenkijos kon
stituciją, sulyg Berlyno ži
niomis, pagamins tam tikra 
komisija, bet kokia ji bus 
la komisija — skiriama ar 
renkama, — nėra žinios. O 
’uom tarpu, Lenkiją valdys 
vokiečiu ir austru adminis
tratoriai, kurie taip greit, 
kaip tik bus galima, liks pa
keisti naujos valstybės, bū- 
iens, lenkų administrato
riais.

N ep r i gulmybės m a n if este 
i mitina tik apie tą Lenkijos, 
dalį, kurią teutonų kariume- 
nė atėmė iš Rusijos. Apie 
Poznanių nieko neminima, 
t) apie Galicijos ateitį yra j 
trumputė žinia, jog Franci- 
skus Juozapas sutinkąs ii 
;ą priskirti prie Nepri gul
ta ingos Lenkijos.

Taigi, Neprigulminga 
Konstitucijinė Lenkijos Mo
narchija, nors dar be kara
liaus, be seimo ir be aiškiai 
nužymėtų rubežių, virsta 
faktu, šiaip ar taip kalbant,

i yra vienas iš svarbiausi i 
kares nuotikių. Vokiečių ir 
;.ustro-vengrų politikai pa
sirodo gudresniais ir to 
bau matančiais, negu fran- 
ruzų, rusų ir anglų politi
kai. Jie įsigijo gerų trupų1 
ir mokės dabar jais naudo 
ties.

Berlyno telegramos pa - 
/(uodą žinių, kad trumpai 
p'rm manifesto išleidimo, 
lenkų didikų deputacija, su 
kunigaikščiu Radzivilu prie
šakyje, lankėsi Berlyne pas 
l under} Bethman Holwega. 
Ta deputacija išreiškė lenk t 
norus ir už keliu dienu iš
leista mini įnašai manifes 
GUS.

Mums ypač svarbų pa- 
I niežti Wilhelmo II ir Fran

ciškaus Juozapo manifesto 
tas punktas, kur kalbama a- 
pie Lenkijos armiją. Mums 
rodosi, kad tasai noras ma- 
t.ti Lenkijos armiją ka
riaujant greta teutonų prieš 
rusus buvo svarbiausiu ak
stinu, paskatinusiu išleisti 
ta manifesta. Manifeste sa 
koma: organizacija, ir
komanda naujos armijos 
bus nusakyta bendra sutar
timi.

Vokiečių valdžios oficia- 
lis organas “Norddeutsche 
Allgemeine Zeitung” rašo: 
“nuo dabar Lenkijos liuosy- 
1 ė neatskiriamai sujungta 
su centraliu valstybių lai- 
i. ėjimu.”

Išvedimas aiškus: Wilhei- 
irui ir Frančiškui Juozapu: 
n ikia daugiau kareivių. 
Juodviejų armijų spėkos ei
nu menkyn. Juodu vis ma
žiau vilties beturi laimėti 
karės laukuose. Užpuolimų 
iniciatyva aiškiai svįra tal
kininkų pusėn. Ir štai, ap 
kokybėms vis sunkėjant i. 
‘•’•ypstant blogo jon pusėn, 
manoma išsigelbėti naujos 
valstybės sutvėrimu, kur 
galės pateikti kokį milioną 
1 areivių-talkininkų. Krauju 
Šmitų tūkstančių savo sūnų 
atmokės Lenkiją už šešėlį 
neprigulmybės po globa Ho
bi nzollernu ir Habsburgu.

Taip kaip šiandien Tur
kija su Bulgarija yra aiškio
je globoje Vokietijos ir pri
dera nuo jos malonės, lygiai 
taip bus ir su Lenkija, kuri 
turės lošti Vokietijai rolę 
šydo, avangardo prieš carų 
imperiją. Militaristiškoji 
Vokietija pavers Lenkiją 
šyvo užgaidų avanpostu. Ir 
“ N o r ddeu tsche All ge me i n e 
Zeitung” nei nemano slėp- 
ties, sakydama, kad “su
tvėrimas neprigtilmingos 
Lenkijos yra nauda Vokie
tijos interesams” — taigi, 
vokiečiu tavo rams atsive
ja naujų rinkų ir “Drang 
each Osten” veržimasis į 
rytus) galės eiti pagreitintu 
tempu.

Ko-ko, bet altruistiškų 
širdies jausmų mes nemato 
me Vokietijos ir Austrijos 
politikų žygyje. Biznis —tai 
biznis, žinoma, politiškas 
biznis.

įTrečiųjų teismai arba, kaipldavių ir darbininkų. At-
14 valsti jų, būtent Alaska, julas Rusijos ekonomistas j stovų skaitlius vienodas, bet.

Arizona, California, Colora-, kovoja su streikais. .
do, Idaho, Missouri, Monta
na, Nevada, Oklahoma, O- Rusijos žinomas ekono- 
regon, Pennsylvania, Utah, [• ls^as Želiez novas apskelbė 
Washington ir Wyoming, y- karę Rusijos darbininkų 
? a išleidusios įstatymus, kad ^p’dkams. Jam ypač nepa- 
t -lose išdirbystėse darbiniu- sabotažas, arba “įta
kai dirbt tik po 8 valandas. streikas” kada jlarbinin- 

District Columbia, Mis- tyčia labai lėtai dirba 
souri, Nebraska, N. Caroli-11 r perstoją dirbti. Ir
na, Oregon ir Montana vai- J;ai|» gi gali patikti patrio- 
stijos yra išleidusios įsta- Ali ^veikai, Jei darbininkai

do, Idaho, Missouri, Monta
na, Nevada, Oklahoma, O- 
re gon, I ‘e n nsy I van ia,

btų po 9 valandas. • Mass, 
valstijoj išleista toks įstaty
mas dėl tramvajų darbinin
kų.

Arkansas valstijoj iš
leistas įstatymas, kad lentų 
pjovyklose darbininkai dir
btų po 10 valandų į dieną.

New Jersey valstijoj iš
leista įstatymas, kad viso
se duonkepyklo

išdrįsta streikuoti tose dirb
tuvėse, kurios dirba karės 
reikalams.

Žmones,—sako Želiezno- 
vas, 
kius 
DOS, 
prie

žingsnius, ir kiti žmo- 
ką stumia pirmuosius 
tokių pasielgimų, turi

mu, jie silpnina val
stijos apgynimo galybę ir 

įgali suteikti neparankią į-
dirbtų po tėkmę užsibaigimui, mato

mos jau prie likvidacijos 
ir New York kruvinos kovos. Ant kiek 
Ta 10 vai. dar- yra nors trupinėlis to su- 

ratimo, kaltė vienų ir kitųbo diena dėl aptiekų darbi
ninkų.

Maryland ir Oregon vals
tijose išleistas .10 vai. darbo 
dieno visose audinyčiose.

Ir išeina, kad darbininkai 
kurie 
tie,

ir 
kurie drįsta o r gani z u o- 
ireikus (darbininkų or

ganizaciją, o tame skaitliuj 
ir socialdemokratų partija), 
baisiausi nusidėjėliai. Jei 
darbininkų našta karės me
tu lieka daug sunkesnė, jei 
darbininkams i_______
spėkų toliau dirbti, tai vis
gi, anot buržųaziško ekono
misto, darbininkai

N Dakota, Vermont ir Vir--streikuoti, nes tie streikai 
ginia valstijos neturi išlei- blėdingi buržuaziskai , val
iusios jokių įstatymų. Šiose ^stybeį. J Jei darbininkai, ku- 
v aisti jose darbdaviai gali 
priversti darbininkus dirbti nc.tėy 
ir po 18 vai. nes įstatymai, ju j^škt 
neapsaugoja nuo tokių ilgUjSiais nusidėjėliais, tai 
valandų, v

Ir štai dabar 
kompanijos sako: “Lai pii 
miau valdžia suteikia savo 
darbininkams 8 vai. darbo 
dieną, o jau paskui rūpinas 
išleisti įstatymą, kad ir ki-

sese manu f actu rinėse

na.
Louisiana, Michigan, New 

York, Pennsylvania, ir Wa 
shingtono valstijose išleista 
10 vai. darbo dienos įstaty
mai tramvajų darbininkų.

Alabama, Delaware, Iowa,

Kova už 8 vai. darbo dieną
Kasdien mes girdime dar

bininkų šauksmą “8 vai. 
darbo diena”! Kur tik dar
bininkai išeina į streiką, 
ruojaus pareikalauja 8 vai. 
rarbo dienos. Suprantama, 
tas jų reikalavimas, veil 
visuomet būna atmestas, be 
v'sgi retkarčiais pasitaiko 
ir jį iškovoti. Pastaruoju 
laiku tokiu reikalavimu pa
sižymėjo gelžkelių darbi n i li
kai, nes valdžią privertė iš
kišti tam tikrą įstatymą, 
kad ant visų gelžkelių dar
bininkai dirbtu 8 valandas. 
Šis įstatymas turi įeiti į 
galę nuo 1 d. gruodžio. Bet 
; v taip bus?

Gelžkelių kompanijos ap
skundė įstatymdavystę aug- 
ščiausiam teismui, kad ji 
kišasi “ne į savo reikalus.” 
Kompanijos sako, kad 8 
<-al. darbo diena ne įtatym- 
uavystės klausimas. Su v.
Valstijose nesinaudoja 8 
’.aL darbo diena net federa- 
liski darbininkai ir kiekvie
na valstija turi išleidus tam 
tikrus įstatymus dėl savo 
darbininkų. Gelžkelių kom
panijos prašo augščiausį

teismą paaiškinti apie tai 
ponam įstatymdaviam, kad 
jie daugiau į tokius dalykus 
nesikištų.

Apart kitko, gelžkelių 
kompanijos suteikia 8 vai. 
darbo dienos klausime gana 
žingeidžios medegos. Pasi
rodo, kad Suv. Valstijose tik 

nuošimčiai darbininkų 
dirba po 8 valandas, o 95 
nuošimčiai — po 9, 10, 11, 
iv 12 valandų.

Darbininkai, dirbanti val
diškose įstaigose, naudojasi 
8 vai. darbo diena tik 30 
valstijose, būtent District 
Columbia, Alaska, Arizona, 
California. Colorado, Idaho, 
Indiana, Kansas, Kentucky, 
Maryland, Massachusetts,z 
Minnesota, Missouri, Mon
tana, Nevada, New Jersey, 
New Mexico, New York, 0- 
b»o, Oklahoma, Oregon, 
Pennsylvania, Texas, Utah, 
Washington, W. Virginia,, 
Wisconsin, Wyoming, ant 
Porto‘Rico ir Hawaii salų. 
Tuo tarpu tik devinių vals
tijų konstitucijose yra 8 
vai. darbo diena, o visose 
kitose nėra. Reiškia, visos

Gyvenimas Lietu
voje.

(Iš “Liet. Balso”) 
Vyriausybės vietose viso

kiais viršininkais yra daug, 
atsiųstų iš Poznanės lenkų, 
kurie elgiasi su vietos gy
veni tojais ne visai tinkamai.

Kainos nepaprastos: cuk- 
iaus svaras 50 kap.; muilo 
sv. 1 rb.; žibalo nėra, žva
kių svarui 1 rb. Nėra kuo 
dirbti laukų: apymenkis 
arklys — 600 rub.; karve 
(gera) iki 1000 rub.

Vokiečių vyriausybė yra 
kvietusi ir ramiuosius lietu 
vius gyventojus eiti dirbti' 
Vokietijos gilumon amunici
jos pabrikose. Nuo tokių pa
siūlymų žmonės atsisakė ir 
pasiūlė imti j pakrikas dirb
ti lietuvius belaisvius (nes 
pabrikose galima gėlai už 
dirbti, ir liet, belaisviai ga
lėtų gerai gyventi iš uždar 
bio.) Lietuviai, pasilikę te 
vynėje, bando visus lietu
vius belaisvius sutraukti į 
viena arba bent i kelias sto
vyklas (liogerius), idant pa
togiau butų šelpti. Taij) paL 
bandoma išgauti lietuvis 

....... cenzorius, kad belaisviai 
rinkas, pav., profesionalines j (,a]0tu lietuviškai susiraši- 
sajungos atstovas (gali būti,* v ’ , _ , , , Il V vi•

bu rž.uaziškas ekonomistas 
reikalauja, kad tokių tre
čiųjų teismų pirmininkais 
būtų paskirti atstovai nuo 
pramonės ministeri jos. Ka
dangi valdžia globi pramo
ninkų, o no darbininkų įsi
kalus, tai ir valdžios at
stovas beveik vi-uomet pa
laikys kapitalistų pusę. To
kiuose teismuose darbinin
kų atstovai visuomet bus 
mažumoj ir toki Iešmai ne
gali tarnauti darbininku la
bui. Nežiūrint į lai, Rusijos 
likvidatoriai (sociallibera
lai) irgi pripažįsta tokius 
pat “trečiųjų” teismus, nes 
ir jiems norėtųsi, kad ka 
ros metu mažiau butu strei
kų. Panašus “trečiųjų” teis
mai peržemi ir kitų kraš
tų darbininkams. Visur ka
pitalistams ir jų “mokslo 
vyrams” rūpi dumti darbi
ninkų akis.

Trečiųjų teismai gali būti 
naudingais ir darbininkams, 
jei teismo pirmininku būtų 
skiriamas darbininkų šali

ji tautiečiai ne tik nenusi
minę, bet dar pajėgę daug 
gero padaryti tėvynei (Šau- 
Ls yra perskaitęs visą “L. 
Balso” komplektą.)

ŽINIŲ-ŽINELĖS.
Užsimokėjo 1 centą 

bausmės.
Chicagoj tula kompanija, 

išdirbanti medicinai vyną, 
apskundė Daktarų Draugy- 
slę už šmeižimą tos firmos. 
Teismas tęsėsi gana ilgai; 
prisiekdintieji teisėjai tarė
si šešias dienas ir pripažino 
Daktarų Draugystę kaltu. 
Teisėjas nusprendė dr— 
t ei užsimokėti viena centą 
bausmes.

Gyvačių karalyste.
Brazilijos valdžia įkūrė 

tam tikrą dėl gyvačių vietą. 
Jos ten veisiasi ir auga. Iš 
tos gyvačių karalystės gau
nama nuodų, iš kurių daro
ma vaistai dėl čiepijinio nuo 
Įkandimo gyvačių.

Luks, kurį priimt visi darbi
ninkai, įeinantieji į teismo 
sąstatą. Vienok, su tokia

Kasdien 7 tonai purvų.
Neseniai tapo paskelbta 

apyskaita, kad New'Yorke 
kasdien žmonės atneša į po
žemines stotis 5 tonus laik
raštinės popieros ir 7 tonus 
purvų. Per šešis mėnesius 
perėjo per požemines sto
tis 728 milionai pasažierių, 
atnešdami ant savo kojų 
150,000 tonų purvų ir ka
ruose paliko 36,000 pundelių 
laikraštinės popieros; kiek
vienas pundelis svėrė po 15 
svaru. «

Suvienytų Valstijų gyven
tojai kasmet išleidžia:

$410,000,000 lankydami 
1:rutančius pavei kslus;

$200,000,000 jiirkdami ne
svaiginančius gčrymus;

$300,000,000 ant pirkimo 
saldainių;

$50,000,000 pirkimui į- 
xairių kramtamų dalykų;

$800,000,000 ant rūkymo;
$2,500,000,000 ant svaigi

nančių gėrynių.

1 d. sausio 1916 m. Rusi
ja turėjo skolos 16,974,999,- 
672 rublių. Nuošimčių į me
tus reikia užmokėti 542,- 
762,243 rubliai.

kuo-

Irunkautų darbininkų šali
mi nkas, kapitalistai niekuo- 

pir- 
r. ininko ir nesiūlo p. Želiez- 
novas, nors prie tokių teis- 

i sumažėtu 
Rusijos streikų skaitlius. 
Mat, buržuaziškas ekono
mistas kovoja su streikais 
ne vien dėlei to, kad jie 
karei blėdingi, bet labiau
siai dėlei to, kad jie kapita
listų bizniui pavojingi.

O juk taip lengva prisi
dengti patriotizmu, kada 
rūpi kapitalistų kišenius.

neištenka met me sutiks. Tokio

i neprivalo j į1’ smarkiai

nėm Hliržuaziškoji valstybė 
Ine, lieka, anot buržu-

l rei- 
ikėtų laukti dar aštresnių 

gelžkelhi į užsipuolimų ant kapitalistų 
j ir valdžios, kad prispirta 

tuos darbininkus prie strei
kų. Vienok, visame Želiez- 
noyo straipsnyj mes neran
dame jokių užsipuolimų ant 

tur darbininkai dirbtu, po 8 kapitalistų, kuriems visai 
valandas." Tokiu būdu, pii-' nerūpi Rusijos labas, kurie 
r;ai galima tikėti, kad aug- |Rarej mato vien perą bizni, 
šCiausias teismas neužtvii <urie su pagelba valdžios 

Atstovų nuolat provokuoja 
mo 8 valandų darbo dienos darbininkus. Ir išeina, kad 
gelžkelių darbininkams, nesJa^P j1’ veikia, kad kapitah- 
Suv. Valstijos dar neišleido jRj išnaudotu Karę biznio 
tokio įstatymo savo darbi
ninkams. Iš to aiškiai, ina-, 
tesi, kad kova už 8 valandų kapitalistus, kad tie nebūtų 

sunki, streikų kaltininkais. Jei 
karė vedama dėl viešpatau
jančių klesų labo tai kapita
listai ir turi naudotis rug
pjūčio metu, — ir prisieina 
kovoti vien su tais, ką 
darko kapitalistų rugpjūtį. 
V ienok buržuaziškas ekono
mistas, apskelbęs karę 

L'Trtikams, liberališkų dirvo
nų klajūnas supranta, kad 
“paprastais streikų už-

Iš LIETUVIŲ DARBININ
KŲ LITERATŪROS 

DRAUGIJOS.
Drg. J. :

sekretorius LDLD., pasakė, I 
kad LDLD. turinti jau apie 
pustrečio tūkstančio narių.
5 ra kuo pasidžiaugti. O

kitko

žmo- 
inteli-

Paskutinėje lietuvių 
zonos . Konferencijoje, 
kitų dalykų, nutarta 
greičiausiai steigti Informa
cijos Biuras. Biuras privalo 
susidėti iš Augštosios Ta
ly bos — 5 žmonės — ir pa
ties Biuho, vedamo Gabrio, 
Augs to j i Taryba privalo 
nuolat būti Šveicarijoje. 
Biuras privalo tarp
kisti įvairaus turinio raš
tus.

Likusieji Lietuvoje, 
nes prašo lietuvius 
gentus, kas tik gali, grįžti
tėvynėn, nes jaučiama dide
lė darbininkų stoka.

Konferenrija taip pat nu
tarė kalbinti ir Amerikos 
lietuvius grįžti tėvynėn jau 
dabar. Pirmon galvon rei 
kalingi mokytojai, gydyto
jai,' preke jai. Amerikos lie
tuvių emigracija, kaip kal
bėjo J. B., privalės ypatin
gai rūpinties Inform. Biuru.

reikalams. Per tai Į). Želiez- 
novas nesirūpina suturėti

darbo diena labai
Kad iškovoti 8 vai. darbo 
dieną, pirmiausiai darbinin
kai privalo gerai susiorga
nizuoti. Kada jie bus orga
nizuoti, tada lengvai galės 
priversti ne tik darbdavius 
nusileisti, bet ir valdžią iš- 
k isti panašų įstatymą. Ki
taip, darbdaviai stengėsi ir 
stengsis darbininkus paver
sti mašinomis ir dirbti ko-
ilgiausias valandas.

švenČionišKis.

LENKŲ PATRIOTŲ ŽO
DŽIAI IR DARBAI.

Lenkų patriotų dienraštis 
“Telegraih Codzienny”, iš
tinąs New Yorke, prieš pat 
Imtuvui dieną rašė:

“Lai “lietuvių diena” 
dar kartą patvirtina 
bent iš dalies, uniją 
Lenkijos su Lietuva — 
kad ji yra gyvu doku
mentu, siekiančių prie 
tautų neprigulmybės.”

Je. Ir New Yorko lenkai 
patriotai davė lietuvių die
noje lygiai apie tuziną rin
kėjų, nors šimtus žadėjo...

draudimais ir žiauriu perse
kiojimu jd dalyv'autojų”— 
nors “būdas”, jiaviršutiniai, 
labai lengvas ir radikališ- 
kas,— negali privęsti prie 
pageidaujamo tikslo.” Libe- 

I rališkas ekonomistas labai 
nuliūdęs, nes “patyrimas 

j pa rodė, kad vien žiaurumo 
įnagiais negalima pasiekt) 

j bent kiek užganėdinančių 
pasekmių” ir per tai kovai 
su streikais greta represijų 

j dar prisieina griebtis ir 
i kitų įnagių. Juk galima ap- 
|dumti darbininkus tokiomis 
Ištaigomis, kurios darbinin
kams visai nenaudingos, bei 
kurios gali juos suvilioti, 
suklaidyti. Ir siūlo liberali
škas ekonomistas savotiškus 
trečiųjų teismus, į kuriuos 
įeina atstovai ir nuo darb-

Benesevičiutė, Pinigai turi būti siunčiami 
Šveicarijon ir tiesiai Lietu
von.

Liet, konferencija dėl lat- 
\ iu nieko aiškiai nenutarė. 
Buvo mėginta tartis Loza
noje su pačiais latviais, te

minu be rezultatų. Kauno 
1 etuviai daugiau linkę prie 
artimo vienijimosi su lat
viais, gi Vilniaus lietuvių

juk tai dar tik pradžia. Yra 
daugybė miestų, kur turės, 
laikui bėgant, Įsikurti nau
jų kuopų.

Sekretorė yra tos nuomo- šalčiau žiūrima į
nes, kad ŲDLD. nebus per 
daug, jeigu ji turės 7-8.000 
r. ariu, t

Centro valdybos ir L. K. 
viršininkų nominacija jau 
pasibaigė. Nors mes ant

klausimą. Tečiau bendrai 
tarp savęs pasitarus, nu
tarta nesišalinti nuo latviu

Gudai politikos žvilgsniu 
nėra nusistovėję — tai kry
psta Į lietuvius, tai į lenlen

rankų neturime dar visų no Vienok buvusioje tan
minacijos pasekmių, bet.
rodosi, senieji viršininkai 
gavo daugiausia balsų.

Iš draugijos gyveninio pa
žymėtina šie faktai. Worce- c

sterio kuopa kviečia kitas 
Mass., kuopas deties rajo
nam Nematome tame nau
dos. Bus daugiau darbo, 
(augiau rinkimų, daugiau 
posėdžių, o naudos iš to 
nebus, o kad kaip tai dar 
gales užkenkt LSS. štai ko
dėl mes esame prieš rajo- 
i o tvėrimą, v 1

LDLD. 19 kuopa įneša, kad 
prie LDLD. butų įsteigta 
moksleiviams šelpti fondas 
i" kad tan fondan nariai 
mokėtų po 10 centų. Pilnai 
pritariam tam sumanymui.

ių konferencijoje jie ėjo
i: vien su lietuviais.

Su lenkais nutarta šiuo 
karo metu neturėt nieko ben 
(b'o, nes jie yra ne tik nc- 
t( lerantingi, bet, šiušėtam* 
didelius pinigus Vilniun, 
žiauriai ir pirma proga slo
pina lietuvių gyvenimą.

Žydai, kiek teko patirti, 
jau nedaro šiuo metu jokio 
‘ bloko” su lietuviais, nekiek 
teatsižvelgia į lietuvių aspi
racijas ir daugiau yra linkę 
į lenkus.

Vokiečiai, kaip jau saky
ta, uoliai ėmė “studijuoti” 
lietuvių klausimą ir dau
giau jau žiūri lietuvių rei
kalų. Lietuviai laikosi šal
tai, o nuomonės visų maža 
tesiskiria. Iš Lietuvos at
vykę lietuviai labai nudžiu
go, kad Rusijon išblokštie

MARGOS 
MINTIS

Pirmieji įspūdžiai visuo
met buna stipresni, — 
sako drg. Kapsukas.

Todėl nereikia jais ir per
daug pasitikėti.

*
♦ ♦

Raudonoji “Kova” tegul 
kitą sykį apsieina be rau
donų spalvų. Išeis daug rim
čiau ir švariau.

♦
♦ ♦

"New Yorker” Staatszei- 
mng” be galo, be krašto gi
riasi vokiečių “kultūra“, net 
ir tuomet, jeigu koks ammu- 
uicijos dirbėjas (žadantis 
Vaterlando vaikus) paau
kuoja $25.000 republikonų 
rinkimo fondan.

čira-Virti.
NEAPSIRIKO.

(“Volfgangas Geine — 
kraštutinis revizioni- 
stas, iš tų, kuriuos Be- 
belis teisingai vadina 
“national - liberalais” . > 
“Pr.” Nr. 3, 1914 m.) / 

Ir neapsiriko Aug. Bebe
l’s. Beto, reikia neužmiršti, 
kad ir pats Bebelis mėgdavo 
su apportunistais giminiuo
tis.

Z.-4L

.1/.. 'Matike,7' ■. . v.
I



IŠ “BARO”.

Širdies Rytas.
Sesulei giesmės, sesulei dainos, 
o man jurginai, o man dangus!
O tos klejonės, ugninės, žvainos — 
juk tai per amžius bus mums perpus.

U . •*
Šilas rasotas, perlais nuklotas 
šiandie taip gaudžia, meldžias karštai 
Godos godotos, tik apraudotos 

džiaugsmu prašvito draug su skliautais!

Atmeni upę Atmeni luotą?
Atmeni naktį, ugnį, sapnus, 
verkiantį smuiką, dainą sparnuotą, 
skaisčius, kaip saulė sielos geismus?

Ėjo—praėjo, skardą paliejo, 
užžiebė dangų—žvaigždė ugnim.
Mudviejų godos burti mokėjo 
tik nemokė jova burti širdim....

Kam beklejoti, siela terioti — 
šiandie juk rytas, — rytąs širdies. 
Geskit begęstą gaudesiai boti — 
mudviem saulelė tuoj patekės.

•I k

Sesulei dainos, sesulei giesmės, 
jurginai man gi, man gi dangus"!
Drauge gi bursma — džiugesį liesma, 
drauge viliosimi saule in mus!

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

Ar žinai tu, žals kapeli, 
Kiek akių savimp vilioji?

Rudens ramumas ir liūdna tyla 
Apglaudė žemę.
Mirštančių lapų girdisi byla.

Iš erdvės nedrąsiai, palengva atbėga 
vėlus spindulėlis
ir tuos lapelius, numirę ką miega, 
švelniai bučiuoja.

Antai bernukas ant ežero kranto 
sviedė akmutį, 
ir tylios bangos jau nusigando 
ir gailiai virpa, 
oras gi aidą drumsdams kartoja, 
tarytum ne mažas nukrito kulatis, 
bet —širdis laimės nustojo.

Ore drėgnumas. Dangus raudonas, 
raudonos šermukšnių šakelės. 
Keliai apdrėkė. Iš gelsvų ganyklų 
pilkieji rukai jau kelias.

Rudens ramumas ir liūdna tyla 
švelniu šypsojimu dangsto žaizdas 
nunuogę medžiai ,tarytum, iškįla 
ir digsta.

Kelionėje.

o - o

Baleto Eskizas.
Ji atbėgo 

kaip laukinė kaip laukinė.
Kojos basos, gelsvos kasos, 

veidas giedrus, 
kaip dangus.

Žvilgsnį meta — 
saulė teka, saulė teka,

Lupos šypsos — džiaugsmą lydi, 
kai]) jurginai, 

kai]) beržai.

Vaikšto — tirpsta, 
tartum stirna, tartum stirna 

Kai]) drebulės lapas dreba 
anksti rytą, 

rudeniop.

Pilna džiaugsmo, 
kai]) radasta, kaip radasta.

Rago balsė skaudu, griaudu 
tik išgirsta 

tyloje — 

vai pašoksta 
nusigandus, nusigandus....

Kaij) paukštelė sukas — laksto 
tveria dangų 

savyje.

o - o-----

Ar žinai tu, sakalėli, 
Kodėl tavo plunksnos baltos?. 
Ar žinai tu. margs žalteli, 
Kodėl tavo akis šaltos?
Ar žinai tu, rutytėle, 
Ko taip rasos suspindėjo? 
Ar žinai tu, mergužėle, 
Ko tau širdį sudrebėjo? 
Ar žinai tu, valandėle, 
Kiek mirčių savyj nešioji?

Pusnįs jau sudildintos, 
saulės spinduliu.
Saulės mes indilgintos, 
girtos vėjeliu!
Draug su saule geriame 
džiaugsmą svaigulių.
Greit jurginai žeriami 
Puošis tarp gėlių!

K

Driekias besisiausdamas 
vabzdžių sūkurys.
Vai, ar greit, vėl gausdamos 
musų giesmės sklis.
Šėlstančiai dainuojantiems 
laikas vyt naktis.
Vai, ar greit myluo j anties 
Užsidegs krūtis!

Liūdim saulės laukdamos 
prieblanda žiemos.
Greit alyvos džiaugdamos 
žydinčios bujos.
Greitai saulės lydima 
vėl tvyskės rasa. 
Vai kada su mylimu 
Sveikins mus aušra.

Mėnuo žydrus, žvaigždės šviečia.
Vasarojus, kai]) jura.
Ratai šlama — žemę liečia.
Tviksi bėrio nugara.

O keleivio veidas niaukias — 
liūdna durna pina jis, 
lig nikai per pievą žalia, 
Slenka mintis, kai)) mirtis!

-=7~Eek, žirgeli; daugel metų 
reikia mums dar važinėt, 
kol rytuos pradės išlėto 
saulė tekanti spindėt!

Žirgas prunkščia. Ratai šlama.
Pilkas rūkas bando kilt.
Žiburys arti plesdena — 
bet ar gausim ten sušilt.

Žirgas žvengia. O keleivis 
in duris mėgina belst;
nieks iš miego nesiblaivo — 
gausi naktį ką išmelst!

Daugel metų ,dar žirgeli, 
važinėt čia mums reikės, 
kol švies saulė visai šaliai, 
žmonės keltis kol pradės!

* Žirgas lekia, putos taškos... 
Žiu, ten juodinąs beržai. 
Lapai šlama, šakos braška, 
šoka mergos ir bernai. 
Girdis dainos jų laukinės, 
skamba daužomi stiklai... 
Rūkas kelias debesimis, 
šviečia mėnuo kruvinai...

— Lik su mumis, apiplėšėm 
mes pasaulį nesenai, 
kol ims aušti prisišelsim,

žvaina diena tuoj pažint, 
kad per rukus ištiesėtum 
šviedrų taką, sau pramint i

Mėnuo veidą slepia—kiša, 
vėjas ima staugt liūdnai... 
Vai, toks kelias musų visas 
ir pasaulis dar toksai’...

Nuplasnok.
Iš ])o raktų, iš aukštinių, 
nuo akių šnairių ledinių 

nuo kalbų paviršutinių, — 
nuplasnok..

Paukšti laisvas, paukšti baltas, 
iš urvų, kur tu apkaltas,

buk narsiu žygiu iškeltas, —

Kaip bematant — viskas mainos, 
skamba gražios, laisvos dainos, 
žėri pievos, dirvos žvainos, — 
tik svajok.

Surakintiems—pančiai, spynos, 
o svajojančio radynos — 

auga plunksnos baltos, grynos, — 
ei skrajok.

LAI S VOJll 
S AK YKLA!
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klausta O. Budveičiutė, ar 
ištikro tos merginos streik- 
1; ūžės. Budveičiutė atsakė, 
kad taip, nes marškininių 
streikas prasidėjo 20 d. va
sario ir generalis streikas 
traukėsi iki birželio mėn.

O. Budveičiutė buvo už
klausta, ar ji matė korespon 
d< r ei ją' “L.” Nr. 38, kurioj 

kad Borkovič

“AIDO” CHORE NĖRA
STREIKLAUŽIŲ.

“Naujienų” Nr. 147 tilpo
Brooklyno korespon- [pasakyta, 

po kuria pasirašo j dirbtuvės darbininkės strei 
‘,Čiu Čiau”. Apart kit- ką tikrai pralaimėjo ir jei

gu ta korespondencija buvo 
neteisinga, kodėl ji, kaipo 
organizatorė, jos neatšau-

j 
dencija, 
tūlas 
ko ten buvo pasakyta, kad 
pi ie Aido choro priklauso 
streiklaužių ir kad jis nuo 
jų nenori apsivalyti. Aido 
choras pareikalavo, kad ko
respondentas “Čiu-Čiau” į- 
vardytų tas ypatas, ku
rios priguli prie choro ir 
streiklaužiauja. Korespon
dentas to neatliko.

Praslinkus tūlam laikui, 
Aido choro mokytojas para
šė laišką O. Budveičiutei, 
paragindamas ją lankytis į 
repeticijas. Po kelių dienų dirbo apie 400 daTbininkių, 
gavo sekantį atsakymą:

“Nuo jūs laiškelį aplai- tur dirbti ir ant sargybos 
kiau ir tariu ačiū už suteik- pasilikome tik 4 lietuvaitės 
tą man garbę, bet dainuoti ii viena svetimtautė. Tokiu 
neisiu, nes Aido chore yra būdu 
streiklaužių, kurios dirbtu- streiką laimėti, nes jau bu- 
vėj užėmė mano vietą, todėl 
aš su tokiomis negaliu sėdė
ti. — Su pagarba O. Bud- 
vaičiute.’’

Šis laiškelis buvo perduo
tas chorui, kuris išrinko ko
misiją ištyrimui dalyko. Ko
misija parašė O. Budveičiu
tei laišką su sekančiais už
klausimais:

1) Kada streikas prasidė
jo ir kokioj dirbtuvėj? 2) 
Kai]) tų merginų vardai, 
pavardės ir nuo kada jos nuėję į Bartkovič dirbtuvę 
pradėjo dirbti? 3) Ar jūs kiek vėliau). Ir dar paaiškė- 
sergėjot palei tą dirbtuvę, 
kuomet jos ėjo dirbti? 4) 
Nuo kada jūs pradėjote dir 
bti ir kokioj dirbtuvėj? 5) 
kokie tų organizatorių var
dai, pavardės, antrašai ii\ 
tt.? Į

Buvo prašyta į visus 
klausimus duoti atsakymą ir 
užklausta, kaip norima tą 
dalyką ištirti trečiųjų teis
mu, ar kad komisija ištirtų? 
Ant to laiško O. Budveičiu- gus streikui, nebuvo jokių 
tč atsakė sekančiai: susirinkimų ir nežinojome.

“Apturėjau išpažinties kur eiti ir kam nešt mokes- 
blanką. Į jūs klausimus ne- tis. (Kad jos nežinojo, pa- 
atsakau. Kas link trečiųjų tvirtina choro valdyba, nes 
teismo — butu kvailiu dar
bas. Aš nereikalauju jokių su vadovais ir klausė pas 
teismų, nes streiklaužių yra. 
Jei netikite, nuvažiuokite 
pas unijos organizatorių ir 
sužinosite.”

Šiame laiške įvardytos 3

O. Budveičiutė atsakė, 
kad ji tos korespondencijos 
nemačius ir nebuvus organi-

Tol i aus buvo užklaustos 
merginos, kodėl jos ėjo ton 
dirbtuvėm dirbti. Jos pasi
aiškino sekančiai:

“Barkovič dirbtuvėj jau

kitos streikierės nuėjo ki-

neturėjome vilties

vome streikavę 8 savaites. 
Užklausėme savo delegato, 
ką turime daryti, nes toliau 
streikuoti neišgalime. De-

jines dirbtuves. Unijinėse 
dirbtuvėse negavome darbo 
ir tuomet delegatas pasakė, 
kad eitume dirbti ten, kur 
tik darbą gauname. Todėl 
mes nutarėme eit į Borko- 

ič dirbtuvę. (Šios merginos 
r. e choro narės; choro narės

j- ,kad O. Budveičiutė nuė
jo ankščiau dirbti, tik ne į 
tą, bet į kitą dirbtuvę.

O. Budveičiutė padarė už
metimą, kad tos merginbs 
reužsimokėjo į 
riu mokesčiu. 4. V

uniją nari-

pasiaiškino.
prigulėti‘ Mes norėjome 

prie unijos ir mokėti nari
nes mokestis, bet pasibai-

pastaroji norėjo susinešti

Aido choro ir nurodyta uni
jos organizatorių antrašai.

Komisija, gavus tokį at
sakymą, nuvyko pas unijos 
organizatorius. Buvo už
klausta organizatorių, kada 
streikas užsibaigė. Vienas 
atsake, kad praslinkus mė
nesiui laiko, kitas — 14 sa
vaičių, o trečias atsakė, kad

jas, o jos nežinojo,-kur ran
dasi vadovai.)

Aido choro susirinkime 
paaiškėjo, kad tos mergi
nos nestreiklaužiavo, nes po 
aštuoniu savaičių streikas 
užsibaigė. Tada unija buvo 
apskelbus tai dirbtuvei boi
kotą; apie tai buvo rašyta 
svetimtaučių laikraščiuose; 

u lietuvių laikraščius apie 
tai pranešti buvo įgaliota O. 
Budveičiutė, bet ji to nepa
darė.

Paaiškėjus tai, susirinki
mas pareikalavo, kad 0. 
Budveičiutė atšauktu visus 
šmeižimus, kurie buvo per 

i ant Aido 
choro, bet ji griežtai atsi
sakė tą padaryti. Aido cho
ras nutarė, kad O. Budvei
čiutė liautųsi šmeižus choro 
dainininkes.

Dvi Aido choro daininin
kės, dirbančios marškinių 
dirbtuvėj, nori prigulėti 
prie unijos.

Aido choro komitetas..

siasi streikas ir darbinin
kams uždrausta dirbti. Taip ------- ---- —
gi pasakė, kad O. Budvei- spaudą paleisti 
čiutė yra išrinkta organi
zuoti lietuves darbininkes 
ir apskelbti laikraščiuose, 
kad į tą dirbtuvę neitų 
dirbti. Jie nepatarė praša
linti iš choro minėtas mer
ginas, tik patarė, kad jos

Komisija išdavė raportą 
Choras nutarė sušaukti spe
cial] susirinkimą ir galuti
nai tą dalyką ištirti.

Buvo užkviesta O Budvei 
čiutė ir korespondentas, ku
ris pirmas apie tą streiką 
parašė. Susirinkimas įvyko 
21 d. rugsėjo, į kurį pribuvo 
ir užkviestieji. Buvo per
skaitytos korespondencijos' demokratai. Jų tarpe yra ži- 
ir laiškai, paliečianti bei »nomas gruzinų rašytojas 
šmeižianti chorą. Paskui už-įRamišvili.

KAUKAZO SOCIALDE
MOKRATU LAIMĖJI

MAS.
Didžiausio Kaukazo mies

to Tifliso dumon (tarybon) 
išrinkta net septyni sočiai-

PITTSTON, PA. 
Lietuvių Diena.

3 d. lapkričio per V. Kap
suko prakalbas surinkta 
I ietuvos Šelpimo Fondui 
$74.51.

Aukavo sekantie:
J. S. Vaškevičius $10.00; 

Antanas Valinčius $10.00, S 
Eudulis $5.00; J. Stelmokai- 
tis $5.00, J. Steponavičius, 
$5.00, Silvestras Šlekaitis 
$5.00, M. R. Valinčienė $5., 
Antanas Rūkas $5.00, M. 
Vaškevičienė $2.00, Petras 
Šlekaitis, Simas Rūta ir Pr. 
Usajus po $2.00; Petras

Tamošiūnas ir Stasys Nor
ius, L. Kaspariunas, Petrai- 
Vaclovas Savickas, Petras 
Savickas, D. Besasparienė, 
Antnas B o tyrius, 
sus Matulionis, 
Remeitis, Antanas 
Simas Kunauckas, 
Žvirblis po $1.00;

K lemen- 
Antanai 
Beraiša,

Vincas i

čius, Antanas Verbyla, po
50c. St. Rauduvė —$10.00.

Smulkiu $1.01. Viso la
bo $84.51/

J. S. Vaškevičius

Jei nori, kad gerai iš rė
dytum, pirk skrybėles, marš
kinius ir visus apredalua pat 

K. LIUTKŲ-
Apie gerumą tavoro ir U4- 

bingumą kainų, nereikalinga 
girtis. Nesą visi brooklynia- 
čial gerai žino, kad pigias ir 
geriau niekur negauni, kaip 
pat

K. LIUTKUS
131 GRAND ST., 

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

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBERNIJOSE, 

t KURIAS UŽĖMĖ VOKIEčIAL
Per mūsų banką galite pagelbėti savo giminėmR txi pažjita- 

mieme užimtose vietose vokiečiais. Męs turime

Šutantį su Vokie “os Banka
Berline, todėl galime persiųeti pinigus j tas vietas ant sumoe »*- 
augsčiau 800 markių (apie T25 rubliai).

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

Norėdami gauti daugiau Informacijų kreipkitės y pat lik ai ar ra
šykite laišką pas

j HENRIKAS C. ZARO , Bankieriut
Metropolitan Saving Bank Building

|No. 1 TL’rd Ave. cor. 7th St., New York City

Visi, kurie nešioja

MANHATTAN Skrybėles,
yra persitikrinę, kad jos yra geriausios.

yisi 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 
rinktos mados ir spalvos ir 
kimas negu kur kitur.

musų skrybėlės yra pa- 
daug didesnis pasirin-

GERAS 
LINIMEMAS

yra kiekvienai šeimynai reikalingas vaistas. Nė
ra to- dienos, kad neprisieina vienam iš šeimynos 
nariu tok) vaistą vartoti.

SEVERAS GOTHARD OIL
(Severus C.othardiškas Aliejus) yra ir buvo toks 
šeimyniška^ linimentas per pastaruosius 35 
metus ii ■<> vertė neapibranginta norint ap
turėti pa h , ' inim:) nuo

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

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

Skuiiykite šį laiskq: ‘'Se\eros Gotliariliškas Aliejus pasirodė labai veiklus. 
Mano moteris turėjo diegiančius skausmus kojose, bet pradėjus vartoti 
Severo* (lothardiAkų Aliejų skausmas pradėjo uiažiutis ir ko! suvarto
jome pus\ bonkos. tie skausmai visiškai išnyko.'*

John M i k ulast i k, H. F. D. 1, Box 90, Iron Mountain. Mich.

SI
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i

1

Gaukite Severos Preparatus nuo aavo aptiekori&us. Negulint gauti, ui- 
^išakyk tirpiai nuo Neimk kitokių vaistų bei užvaduotojų!

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

(
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LAISVE
Beiephoae Greenpaint iltį. Linkėtina jaunavedžiams 

laimingo šeimyniško gyveni- 
n to, o visiems aukuo tojams 
irdinga ačiū.

KLAIDOS ATITAISYMAS.

NAUJOS POROS.

kuris kiekvienam gamina skaisčias, pra
kilnias mintis. Kuris pagimdo troškimą 
mylėti tą gamtą ir jos stebuklingus tvari
nius ir kuris padeda užmiršti kančias to 
žiauraus sviėto.

Tokis pat malonus, gražus vakaras. 
Jiedu sėdėjo po plačiai išsikerojusiu kašto
nu ant mažo suolelio. Jiedu abu buvo links
mučiai pilni gyvumo,z su saldžia šypsą ant 
lupų prie kiekvieno žodžio. Jie džiaugėsi 
vienas kitu ir tais prakilniais vakaro vai
zdais, kurie juos puošė, dabino. Jie žiurėjo 
i savo gyvenimo ateitį lyg į tą skaidrumo 
pilną žvaigždytę, kuri kėlėsi augštyn ant 
skaistaus, tyro dangaus. Jie buvo laimin
gi. Laimingi, lyg ite jauni, maži paukšteliai 
ką ramiai leidžia vasaros dienas girios 
tankumynuose. Jų veiduose žibėjo toji lai
mė kuri retai kuomet žmogų aplanko. Tai 
turtas, kurį pagamina dvi nekaltos, tikrai 
besimylinčios, sielos.

Atsimenu.
Buvo tai žiemos naktis.
Nors vargingam, bet švariam kamba- 
jiedu sėdėjo. Jis skaitė kokią tai kny- 
Jo žodžiai plaukė, lyg gaivinantis šilto 

giliai užsimas-
čius, prisirišius prie jo ir prie tų žodžių, 
kurie gydė sielos žaizdas,-lyg kad balza
mo ir kūlė ją link tų begalinių dausų aug- 
ščiau už žvaigždes. Augščiau už pačią sau 
lę, kur nesiranda kančių, vien tyrutė, skais
ti sielos laimė. ' '

Jie buvo laimingi, laimingiausi už visą 
svietą, nes kasdieniniai gyvenimo skausmai 
išnykdavo, kuomet jiedu pa žvelgdavo vie
nas į kitą. Kuomet jos akys išvysdavo jo 
akis, gilias, užsimąsčiusias ir pilnas pajau
timo.

Laikas slinko: valandos, dienos, savai
tės, menesiai, — jie plaukė lyg jūrų aud
ros, viską keisdamos ir nieko nepalikda
mos toj pačioj vietoj. Gyvenimo bangos ūžė, 
dejavo, įkilo ir nyko. <

Atsimenu.
Buvo tai neseniai, vos kelios dienos.
Mačiau ją einant paskui grabą. Pas

kui grabą, kuris išplėšė jos laime, kuris 
pražudė jos veido grožę, kuris atėmė jos 
linksmybę. Ir kuris jai davė žiaurią, juodą, 
bevilties gyvenimo naštą ir klanus ašarų, 
kurias ji sijojo per savo nelaimingas pra-

žemutis Svyruoklis.baugiau straipsnių gvilde
nančių politiką.

Po ilgam apkalbėjimui, 
dėlei vietos stokos, nutarta 
' olitikos skyriaus nedidint.

12) Įnešta, kad organe 
isi skyriai, kuriuos 
Komitetas buvo nu

taręs talpinti.
Po ilgam apkalbėjimui 

nutarta, ant kiek bus gali- 
n a, šiuos skyrius užlaikyti.

I Redakcijos straipsniai.
II Bendradarbių straips

niai.
III Apžvalga.
TV a) Moteris darbininkė.
b) Moteris politikoje.
e) Moterų Draugijos.
d) VaiJ<ų klausimas.
IV šeimyninkystč.

Eina du sykiu savaitėj
Utaminkais ir Pėtnyčiomis.

lt J Roebling St., Brooklyn, N. Y.i • • i • •
Laidžia Lietuvių Kooperatyviika11, iptl] VISI Skyriai 
■paudos Bendrovė, 183 Roebling St.,/RpnįPO 
Brooklyn, N. Y. Pirmininkas Ch. 
Liutkus, Sekretorius A. Jurevičius, 
Kaaierius V. Paukštys, Redaktorius 
L. Pruseika, pagalbininkas red. V.
Faakštys.

Prenumerata metams: Amerikoje— 
fl.fiO. Kanadoje ir uyruhežiuose — 
•1.50; pusei metų Amerikoje $1.25, 
Kanadoje ir užrubežiuose—$1.76.

Meiles Auka

■i.

telephone Greenpoint 5231.
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Published by the Lithuanian
Cooperative Pub Soc. (Inc.) i

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

P-rea. Chas. Lutkus, Secretary A. 
Jurevičius, Treasurer V. Paukštys, 
l^ltor L. Pruseika, Ass’t editor V.
Paukštys.

Yearly subscription rates: in U.S. 
|t.5O, to foreign countries $3.50.

“Entered as second class matter 
March 11, 1914, at the Post Office 
at Brooklyn, N. Y., under the Act 
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Visi siunčiami redakcijai raštai turi 
bOt! su autoriaus vardu, pavarde ir 
antrašu. Visus atsiųstus raštus re
dakcija taiso ir trumpina pagal sa
va nuožiūrą. Korespondencijos ir 
■ankesnės vertės raštai netinkami 
spaudai naikinami, jeigu autorius ne
reikalauja grąžinti.

VI Auklėjimas kūdikiu.
VII Beletristika.
VIII Musu vaikams.
IX K o respo n den c i j o s.
X LMPS. reikalai.
XI įvairumai.
XII Apgarsinimai.

kystės ir vaikų skyriai būtų 
pavesta atskirai redakto-

Po ilgam apkalbėjimui, 
] atsai Įnešimas nupuolė.

MOTERIMS NAUJIENOS

kė administracijos reikalai.
Šis klausimas atidėtas am 

toliau.
i 16) Įnešta panaikint fi
nansų raštininkės įstaigą.

Finansų raštininkės dar
bą nutarta pavesti susinė
simu sekretorei.

17) Pagal dienotvarkę se
kt" paskyrimas viršininkėms 
algų. Įnešta susinėsimų se- 

190^Grand St iki ėtorei mokėti metams

PROTOKOLAS.
Lietuvių Moterų Progresy- 

viško S-mo 1 suvažiavimo 
13, 14 ir 15 d. spalių, 1916. • 

po Nr. _______

II sesiją atidarė pirmosios 
sesijos pirmininkė M. M. 
Račiutė Herman 2:30 po 
pietų.

1) Seka vardašaukis dele
gačių.

2) Tvarkos vedėja nu ta r-

3) Linkėjimai ir aukos.
4) Skaityta laiškai su lin

kėjimai ir aukomis nuo LM. 
PS. 9 kp. iš Chicago, Ilk lai
škas ir $15; laiškas nuo Lie
tuvos Dukterų Draugystės 
iš Newark, N. J. ir $10 del 
“Moterų Balso”; laiškas nuo 
LMPS A. 8 kp. iš Lawrence 
Mass, ir $10 dėl “Moterų 
Balso”; laiškas nuo LSS. 61 
kp. iš Lawrence, Mass. $1. 
Prisiųsta gyvų gėlių bukie
tas nuo Darbininku Litera
tūros Draugijos.

Linkėjimai ir aukos pri
imta delnų plojimu.

5) Išdavė raportą redak- 
N-I 1Ul-

torės K. Petrikienė ir' 
Undžienė. Raportai 
imta.

6) Administratorės 
Baltrunytes raportas

7) Nutarta, kad viena y- 
pata daugiau nekalbėtų, 
kaip du kartu tame pačiame 
klausime ir neilgiau, kaip po 
5 minutas.

8) Pakelta klausimas link 
išėmimo LM P. Susivi en i j i- 
mui charterio. ' Charterio 
klausimas likosi atidėtas iki 
apkalbėjimui pašelpos sky
riaus.

9) Įnešta pagaminti LM. 
PS. ženklelius narėms.

Po apkalbėjimui įnešimas 
didžiuma balsų likosi atmes
tas.

9) Pakelta klausimas, kad 
padidint “Moterų I j<il et a.i 
ba uždėt viršelius. Po ilgam 
apkalbėjimui nutarta kol 
kas palikt kaip yra. Suviva- 
žiavimas patarė redaktorei 
padidint ir gerint šeimyrin- 
kystes skyrių.

11) Pakelta klausimas, 
kad talpinti “Moterų Balse’'

$90 algos.
Pataisymas $35. Pataisy

mas prie pataisymo $50.
Po apkalbėjimui didžiu

ma balsui perėjo pataisymai. 
kad susinėsimu sekretorei 
mokėt $50 metinės algos.

18 Pakelta klausimas, ar 
mokėti iždininkei algą. 
Pos apkalbėjimui nutariu iž 
dininkei nemokėti algos.

19) Nutarta vienbalsiai 
redaktorei mokėti $15 mė
nesiu algą.

20) Nutarta knygų par
davinėjimą, kurį seniau at
likdavo iždininkė, pavesti 
administrate rei.

21) Administratorei pa
skirta $15 mėnesinės algos.

11) Paimta apkalbėjimui 
rezoliucijų klausimas. Nu-

•nt sekančiu klausimu:
1) Išreikšti “Laisvei

LMPSA.
2) Padėkos rezoliuciją L 

S. Sąjungai.
3. Rezoliuciją santikiuose 

su kitoms organizacijoms.
4. Rezoliucija unijų lin

kui.
5 Rezoliuciją prieš milita- 
zma.
6 Prieš vaikų darbą.

Reikale Lietuvių Die-

r

7
nos.

7. Prieš girtuoklystę.
9 Užuojautos rezoliuciją 

kovotojams ir kovotojoms 
prieš karę.

10 Rezoliucija prieš pa
brangimą gyvenimo pro 
(Tiktu.€

Į rezoliucijų parašymo 
komitetą įėjo: M. M. Račiu
tė - Herman, J Pruselaitie- 
ne, Z. Puišiutė.

Įnešta eiti vakarienės. 
Nutarta susirinkti devintą 
valandą iš ryto.
Antra sesija užsidarė 7:
10 vakare.

O. M. Čepaičiu t e, 
sekretorė,

M. M. Račiute-Herinan, 
pirmininkė.

(Toliaus bus)

Ten ,toli, už krūmų, matau, ji eina nu- 
leidu akis žemyn, laikydama rankoj kehatą 
šviežučių rožių. Ji priėjo artyn. Pažinau 
tą veidą. Jis pirma buvo panašus į tas pa
čias rožes, bet dabar nublyškęs, išbalęs, 
nuo kurio kėlėsi juodi šešėliai kančių ir 
ašarų, v

Aš stebėjausi ir bandžiau įsivaizdinti 
tas kančias, kurias ji jautė. Bet ji pažvel
gė į mane ir tarė:

— Ar jūs irgi čia esate?
— Taip, atsakiau ir laukiau nuo jos to, 

kas galėtų man atidaryti burną. Bet ty
liai nusisuko. Aš pastebėjau jos ašaras, 
kurios lyg ryto rasa, nuriedėjo per veidą.

Man krutinę kas tai suspaudė. Aš jau
čiau tą pačią sunkybę, kuomet buvau prie 
mirštančio tėvo kojų. Troškau jai pagelbė
ti kentėt tas kančias, kurios yra tai]) bai
sios, kaip sapno klajonė.

— Neverkit, — pratariau dasilytėda- 
mas jos peties.

Bet ji nejautė nieko. Rožes ir mažą 
skaralę spaudė prie veido ir verkė lyg kū
dikis pirmą kartą Išvydęs gyvenimo Kan
čias.

-ištariau antra

Ji gal išgiiMo mane. Aš mačiau, kai]) 
ji kovojo su ašaromis ,trokšdama jas pra
šalinti nuo savo veido, bet jos triško iš 
akių ir vylgė rožes ir skarelę. Tuomet ji

— Palikit mane vieną, — prataro vos

Aš jaučiausi truputį sumišęs. Išlėto vaka
ras apglėbė rytinį dangaus skliautą. Vaka
rai dar dengėsi nusileidžiančios saulės pur
purine šviesa. Artinosi naktis... Ką ji nori 
daryti viena? Ar verkti, verkti tol, kol aša
rų pritruks?! Ar tą... nuo ko mdne net 
šiurpuliai pakratė?* Juk gyvenime viskas 
galima ir nieko nėra negalimo.

— Taip, tamsta, palik mane vieną, — 
dar kartą pratarė ir atsiklaupus ant supil
tų žemių ėmė balsiai raudoti:

— O, mielas! kam mane palikai, kam 
palikai? Argi tu negirdi mano šauksnp? 
Argi mane turės apleist visas svietas? Ne
jau aš nesu verta pasigailėjimo?

Jos jaunas kūnelis, lyg konvulsijos

Aš norėjau jai ką tokio pasakyti, ką 
lokio suraminančio, kas galėtų ją ištraukti 
iš tos bedugnės skausmų, bet mano galva

Vakaras visai tyliai atėjo. Atėjo jis 
lyg keleivis, nešdamas su savim visą pra
ėjusios dienos naštą. Aš mačiau, kaip kapy- 
nyno reginys — medžiai krūmai ir-įvai
rios stovylos keitėsi j šešėlius. Ant galo 
susiliejo į tamsų neįžiūrima paveikslą.

šaromis, žibėjo lyg tos žvaigždes, bet jose

sriove nuo širdies nuplovė

kimusiu balsu.

Juk nieko negelbės j
m as.

Ji atsikvėpė iš visos krutinėss, pradė
jo kalbėti balsu didžiausio skausmo.

— Aš negaliu išreikšti tų kančių, ku
rios mane taip baisiai kankina. Mano gal
va sukasi ir protas apleidžia, kuomet tik 
ji prisimenu, prisimenu, kai jis jau miręs. 
Jūs jį pažinote, jis buvo toks jaunas, link- 
mas, o dabar jau miręs. O, aš nelaiminga!

Ji nuleido galvą žemyn. Ir vėl vieš
patavo tyla; tik jos žodžiai skambėjo mano 
mintyj taip liūdnai, tatp nejaukiai, kad, 
rodosi, tai esybė radosi atskirta nuo viso 
svieto, nuo visko, kas jai padėtų kentėti, 
kas ją suramintų.

nuėjo takeliu, išnykdama iš mano akių.
Dabar aš likau vienas, vienas tarpe 

tūkstančių žmonių, kurie tyliai, ramiai il
sėjosi. Kiekvieno jų gyvenimas buvo 
kuom tai išmargintas. Kiekvienas jų buvo 
laimingas. Kiekvienas jų jautė gyvenimo 
dyglius. Kiekvienas jų tą viską paliko ir 
nuėjo ten,'kur viskas eina.

Atsimenu.
Buvo toks pat pavasaris. Pavasaris,

gą 
vakaro včjalis. Ji klausė

Mačiau ją. Tai buvo He ji, tik juoda ė- 
sybė, kurioj nieko gražaus, nieko patinka
mo nebuvo; tai buvo esybė, panaši į bai
dyklę, nuo kurios kiekvienas šalinosi ir į 
kurią visi žiurėjo, lyg į nereikalingą, tik 
kitiems užimančią vietą. Bet'ar atjautė ja’ 
kas nors, ar suprato jos skausmus?

, Liūdna ir nyku!
Gyvenimas mainosi.. Jisai iš tos malo

nios ir prakilnios sielos sutvėrė šešėlį, pa
našų kausimi šaltiniui. Jis ją pavertė verge 
žiauraus ir juodo likimo. Jis jai atėmė vis
ką, kas yra malonu gražu, kas yra džiu
ginančiu, per visą jos gyvenimą. Paliko ją 
vien tarpe skausmu, lyg skurdžioj tam
sioj tuštumoj, tai’pe neišeinamų tyriau -

* *

'Tyli naktis, tik kartas nuo karto malo
naus, gaivinančio vėjalio dvelkimas perlėk
davo ir nutraukdavo tylos tinklą. Tuomet, 
lyg iš miego pabudęs, atskvėpė iš visos 
krutinės ir vėl paskęsti sūkuryje tų min
čių, kurios tik ką buvo tikrybėje čia pat 
ant supylto kapo smilčių.

matau. Ji čia stovi apsiliejus ašaromis di
džiausio nusiminimo. Jj verkia ir spau
džia prie veido rožes ir mažą, baltą skara
lę. O mintys jai slegia krutinę, lyg tie 
juodi debesiai, ką užstojo dangų. Jos sie
los skausmai buvo panašus į tuos audringus 
žaibus, kurie paverčia žemę į pragarą, 
kurie kiekvieną baugina.

Čia pat gulėjo kelios rožės. Rožės, ku
rios tiek daug malonumo suteikia, kurios 
užžavi sielą ir atsiunčia tyrą, šventą lai
mę. Dabai* jos guli ašaromis aplietos. Aša
romis pasišventimo meiles ir mirties.

Negreit rytas išaušo. Išaušo jis lyg tas 
rožės žiedas tik ką pražydėjęs, malonus, 
tyras ir nekaltas. Jis nešė tai žemei skau
smą ir laimę. Jis nešė viską, kas tai žemei 
skirta. Jis savo prakilnia esybe vieniems 
teikė rožių bukietus, kitiems gi taurę nuo
dų.

Aš ją mačiau.
Ji gulėjo ant kapo, kuris pražudė jos 

laimę ir kuris atėmė nuo jos kentėjimus, — 
kentėjimus, kurie ją apleido ir išnyko, lyg 
sapnas gyvenimu. \

Berrisso. — “Laisvės” Nr.
67 tilpo mano koresponden

Brooklyn, N. Y. — 16 d. įcija, bet joje įsiskverbė ke- 
*-palių apsivedė B. Masiule-. lios klaidos. Vienoj vietoj 
Gčius su p-le E. Šrubskiute. 'pasakyta, kad A. J. Kaina- 
Vestuvčse dalyvavo daug , ris streiklaužiavo, o turėjo 
svečių. Viskas atsibuvo la-i būti J. Kaikaris; toliaus pa
lai pavyzdingai. Jaunave-.i ’ ”.................
džių tėvai — F. Masiulevi- rejo būti

Vienoj vietoj

sakyta N. Martulaitis, o tu- 
l N. Martutaitis.

čius, ir A. Šrupskas plačiai Prie pabaigos 
žinomi vietos ir apielinkių ’ '
1; etų vi am s. J au na ved ž i a i, 
prisilaikydami senų įpročių 
šliubą ėmė bažnyčioj.

Li n kė t i nū j a u n a ved ži a ms 
laimingo šeimyniško gyve
nimo.

Kandidatas į apsivedėlius

Akušerkal
S

pasakyta, 
suspaudus 

.kumščius, bėgo prie stei- 
čiaus, turėjo būti: P. Mačio 

I pasekėjai, suspaudę kum- 
ščias, bėgo prie steičiaus.

.. M. Dagilius.

publika

A . a '« e;
& . v

P«b»(gu M kur SN omam VierHca.- 
,’oUrge Baltimore ,M<1

> v.tnRar atlieki. Jare.. 
<-irnilyt»jo, taipgi nutfik>a v'tioi, >»• -odfcl ar 
-Mirelba ’Oi airb uc- moterc l

F; Stropiene. ‘

Rochester, N. Y. — 30 d. 
rugsėjo apsivedė Antanas 
kukevičius su ])-le Marijona 
Tikužeite. Šliubą ėmė civi
lišką. Kadangi jaunave
džiai nekėlė dideliu iškil
mių, bet tik paprašė kelis
savo draugus, kurių susi-į 
i mko mažas bųrelis, todėl, 
bevakarieniaujant tapo su-' 
manyta parinkti aukų su- i 
Šelpimui nukentėjusių nuo 
kares. Svečiai tam pritarė. 
Aukojo šios ypatos: M. Smi- 
mčnas, K. Survillo, A. Su- 
railienė, ir J K čapas — po 
£1.00; A Pukevičius, M Pu- 
kevičienė, St. Brusokas, W 
Brusokienė, J. Rakickas, S 
Rakickienė, K Leleščius, A.1 
Balzaris ir A. V. Balzarienė, 
— po 50 c. Viso $9.50.

Gražus ir pagirtinas dar-' 
bas, kad draugai, besilinks- 
rdndami, nepamiršta ir vi- • 
suomenės reikalų. Aukos ta-' 
po pasiųstos LŠF. i

~ \ » • X 9 I V F t “ ■ • ’

■a ntio tojgp «
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Tel. Greenpoint 1569.

A. DOBROVOLsk IS
Pirmos klesos CAFE.
Geriausi Gcrymai.

Taipgi suteikiu rod/i visokiuo
se atsitikimuose ir patarnauju 
visokiuose reikaluose.

A. DOBROVOLSKIS
3 7.7 G r a Ii a m A i e. 

cor. Skilman av. Brooklyn, N Y.

J

DYKAI! DYKAI!
Aš ištraukiu dantis be skausmo ir voltui tiem 

kurie duoda taisyti ir naujus indėli
VISAS DARBAS <
Visiškai be <
Ne kiekvienas dantistas moka atsieiti su dan
timis sunkiam atsitikime, lankiai siunėiti pas 
specialistu. l)r Cha“ Tvschlterjr j ra reni i ži
nomas kaipo sp<‘cialist*is ir įvairiose atsitiki-
Aleik ir duok iįegzaminuot. Infoi tnacijos dykai. Mano kai t.nos ir til- 
aukso su duheltava apačia. Vises darbas gvrrentuotas. Kairus pri-

Gtizas ir kokainas vnrtejan as i arai reikalų.
nuo fi A. M.in9.sikP. M. l’etnyčioms tnio 9 A'. M. iki C P. M)
Jedėliom inuo A. M. iki 1 P. M.

syti ir naujus indeli.

Skausmo t
* \\ x'j

RFTIR... -s

ihiii>“i' i-iunėiuina pas ji.
tukai yra 22 karato čysto
oitinnios. Mokomis ant nodėliu.

Ofiso valandos:

DR. CHAS TESCHBERG.-D. D. S., Lietuviškas Dentistas
500 (Jr-«ncf )St., kampus Union Avenue, Brooklyn, IX.Y.

Kalba Lietuviškai. Lenkiškai,Rusiškai '1 eleph< ne Stovit 869S.

LIETUVIŲ GIMNASTIKOS'KLIUBO
SUKATOJE,

11 d. NOVEMBER,
(šli£ nietip

Palace Hall
S‘i-93 Ciand St.. Brooklyn. NA

Įžanga 25 centai ypatai. 
padėjimą* drabužių dykai.

Sale bus atdara nuo 6:3(

gini 7 v. v. ir trauksis 
iki vėlai nakties.

Kaip visiems yra žino
ma, L G.K. visi paren
gimai užganėdina kiek
vienu atsilankiusi, taip 
ir šis Maskaradų Balius 
yra rengiamas dar aty- 
džiau. kad padarius jj 
dar žingeidesnių ir sma
gesniu. ’lodei prašome 
atsilankyti kuoskaitlin- 
giausia. N ‘sivėlinkite, 
nes šiemet viskas anks
čiau prasidės.

KOMITETAS.
K liti bo ruimui

SVARBU KIKKViEN AM

Žinokit, kad daug a 
dėjimas paeina nuo .
h vaisiai, tai yra mok.dišKUi pntaiR 
ti akiniai.

Dr. II. A. Medcff’a., atsidavę 
tikslui ir savo atsidavimu kieki

o nnVANnęi TR1S vyram ir TRIS moterim / Ų BUVtilVwO ■ tirtus kiitit* bus mažiausia Ir navutniausia reOrengę.

tam
nani

ydtoilu' goriausią ragelbą. Malonė’nt 
atsilankyti ir persitikrinti. Akių ofi
sas randas jo aptiekoje.

DR. ii. MEDOFFI
Akinių specialistas

ir Aptiekorius.
500 GRAND STREET,

Kampas Union Ave., Brooklyn, N. Y.

Patarimą suteikiu už dyka. Aki
niai prisirašo jeigu būtinai yra rei
kalingi • DR. H. A. MEDOFF.
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KORESPONDENCIJOS V

SCRANTON, PA.
Kunigai veja šliupą su vi

sais jo parapijonais.
1 d. lapkričio, “Lietuvių 

Dienoj” ryte susirinko į 
šv. Juozapo parapijos sve.- 
tainę visi rinkikai; atėjo 
Šliupas, Šliūpienė ir Živat- 
kauskas. Pradėta dalinti 
ženkleliai ir dėžutes. Bet 
štai atbėga kunigas 
ir sušunka: “Laukan iš 
svetainės! Ko susirinkote?! 
ia nevieta mano žmones 
prigaudinėti!” Visi nusigan
do, kilo sumišimas. Šliūpie
nė pirmoji išbėgo ant šaly- 
gatvio ir visa gerkle Čmė 
šaukti: “Broliai ir seserįs, 
eikite laukan, eikite! Mes 

‘rasime kitur vietą!” Pasi
leido laukan ir rinkikai. 
Sykiu su jais nešasi šliu
pas ir živatkauskas. šliu
pas baisiai susirūpinęs ir 
jau nebegali tvarkyti savo 
armiją. Šliūpienė ir Živat
kauskas* veda visus į Lin
coln Hali ir ten išdalina 
ženklelius ir dėžutes. Šliu
pas neapsakomai susinerva
vęs; pradėjo kalbėti, bet 
negali. Vaikščioja po svetai
nę, tartum rengdamasis 
prie metavonės už savo nuo
dėmės. Kada rinkikai išsi
skirstė, jis pasiliko bestovįs 
prie svetainės. Ant veido 

-gilus nusiminimas ir užsi- 
jnąstymas.

Rinkikų buvo suorgani
zuota apie 400. bet daugu
ma vaikų, kurie neturi su
pratimo, kaip aukas rinkti 
ir vaikščiodami gatvėmis, 
žiūrinėjo į krautuvių lan
gus, kas ten išstatyta. Pri
žiūrėtojų visiškai nesimatė. 
Tiesa, buvo ir tokių rinki
kų, ypatingai mergaičių, 
kurios sayę darbą atliko ko- 
geriausiai?

Aukų viso labo surinko 
$j .267.18. t Iš tokios kolioni- 
jos gauti tiek aukų, —tai 
labai mažai. Jeigu butų bu
vus vienybė, jeigu nebūtų 
suvylę LŠF. komiteto ir pa
žangiųjų draugysčių, tuo
met ir pasekmės butų visai 
kitokios.

Vargšai tie musų tautie
čiai! Glaudžiasi prie kuni
gų, laižo jų skvernus, 
spjaudo socialistams ir pa
žangiajai visuomenės da
liai į akis, kad pasirodžius 
klerikalų akyse ištikimais, 
bet nieko negelbsti, kunigai 
veja laukan, kaip tuos.... ir 
gana.

klius į jo rankas. Tokiu bū
du bereikalinga baimė ir ap
kalbėjimas ,socialistų ir ku 
nigo.

Atsirado ir tokių, kurie 
vedė priešingą agitaciją, 
kad ir kiti neaukuotų su- 
šclpimui nukentėjusių nuo 
karės. Tokius žmones lai 
teisia visuomenė, aš jiems 
nieko nesakysiu.

“Liet. Dienos” sekretoriui 
buvo duota pora dienų su
tvarkymui reikalų. Rodos, 
nieko blogo tame negalėjo 
būti, bet štai atsiranda to
kių, kurie pradeda pasakoti, 
girdi mes aukuosime sušel- 
pimui nukentėjusių nuo ka
lūs ir iš tu musu auku kiti 
ims algas.

Tuo tarpu visgi pavyko 
surinkti $450. Suprantama,

ninkams ir kūmutėm, bet 
atsitikus nelaimei, turėjo 
miestas palaidoti.

17 d. spalių tapo traukinio 
suvažinėtas Jonas Jonavi- 
čius, 56 metų amžiaus. Vė
loms buvo vedęs, turėjo šei- 
n yną,»nuosavą namą, bet su 
pačia negalėjo sugyventi, iš 
priežasties girtuokliavimo. 
Nieko nedirbo, vaikščiojo 
gatvėmis, rankiojo skudu
rus ir kiek už juOs gaudavo, 
viską pragerdavo. Kelis sy
kius buvo papuolęs už peš
tynes ir girtuokliavimą į 
kalėjimą ir pakliuvo po 
traukiniu.

Tai matot prie ko gir
tuokliavimas priveda.

Proleta ras.

nes mažiau rinkikų gauta, 
- nebuvo ir šimto.

Daugiausiai aukų surin- 
1 o p-lė M. Gumauskiutė.

“Liet. Dienos” komitetas, 
susidedantis iš 15 ypatų, 
mano ir ant toliaus veikti. 
1 irmas jo žingsnis, — pa
gerbti aukų rinkikus, daly
vavusius “Lietuviu Dienoj”.

“Liet. Dienos” Šekrt.
. . I). P. Pilka.

CLIFFSIDE, N. J.
Nors dar negalima pilnos 

.atskaitos paduoti iš surink
tų aukų “Lietuvių Dienoj”, 
bet reikia pasakyti, kad vis
kas puikiai pavyko. Rinki
kų buvo 73 kurie surinko 
$370.66. Bet dar keli a tą dė
žučių nesugražino, todėl 
galutinos atskaitos negali
ma padaryti.

Laiškų turtingesniems 
žmonoms išsiuntinėta 760 
ii' jau nuo jų gauta $45.00 
ir manoma daugiau gauti. 
Iki šiam laikui “Lietuvių 
Dienoj” surinkta $415.66. 
Pavieniai daugiausiai auko
jo: W. M. Kellv. A. M.

$5.00.

JERSEY CITY, N. J.
Besirengiant prie “Lietu

vių Dienos”, buvo varoma 
visapusiška agitacija, kad 
tik daugiau gavus aukų rin 
kikų. Bet dauguma tam 
pasipriešino. Kodėl jie prie
šinosi, sunkų pasakyti, Ka
da socialistai varė tokią a- 
g’taciją, buvo šaukiama, 
kad pastarieji atskirai ne
veiktų. Kada kunigas E. 
Budrevičius kvietė 
aukuoti ir prisidėti 
aukų rinkimo, vėl tūli pra
dėjo sakyti, kad dar kuni
gui neužtenka tų aukų? Na 
ir daryk tu, žmogus, ką 
nors su tokiais neviernai- 
Tamošiais. Jie mano, jeigu 
vienas už jų sumestas au
kas automobiliais važinėja, 
tai ir visi panašiai gali 
daryti. Juk socialistai dar 
nepratę už surinktas aukas 
automobiliais važinėti. Ku
nigas, kviesdamas prisidėti 
prie šukavimo, taipgi nema
nė, kad surinktos aukos pa-

ATHOL, MASS.
Vietos lietuviai taip vadi

namoj “Lietuvių Dienoj” 
darbavosi išvien ir turėjo 
geras pasekmes. Mūsų mies
te viso gyventojų randasi a- 
r>ie 9,000, o auku surinkta 
$1016.35.

Reikia pažymėti, kad tūli 
vietos anglai biznieriai, ku
rie daugiausiai iš lietuvių 
gauna pelno, “Lietuvių 
Dienoj” aukojo po 10 arba 
25 centus. Vietos lietuviai 
tokiu jų pasielgimu pasipik
tino ir dabar pradeda kal

visus 
prie

RUMFORD, ME.
LDLD. 34 kuopa smarkiai, 

auga; nėra tokio susirinki
mo, kad neprisirašytų keli 
rauji nariai. Dar nėra metu 
nuo susi tvėrimo kuopos, o 
jni ji turi 54 narius. Reikia 
atsiminti .kad čia neperdau- 
giausiai lietuvių yra.

Minėta kuopa smarkiai 
darbuojasi. Kasoj turi virš 
20 dolerių, iš kurių paauko
jo organo reikalam $5.00. 
Nutarta surengti vakarą ir 
pardavinėti laikraščius ir

’"1

vės krautuvės. Tuom mano
ma atkeršyti biznieriams už 
jų neduosnumą.'

Ištikro, jeigu lietuviai su
siorganizuos ir įkurs koo- 
I eratyvę krautuvę, tuomet 
privatiniai biznieriai pasi
jus blogame padėjime, nes 
neteks daugelio pirkėjų.

knvgas.V * j

RO( HESTER. N. Y.
LSS. 7-tai kuopai pirmos 

“Raudosios Savaites” pra
kalbos, buvusios 29 d. spa
lių, pilnai pavyko. Pirmiau
siai “Aido” choras sudaina-

WEST LYNN, MASS. |giau aukų. Laimėjo panelė 
Niekuomet nebuvo taip įF> Žvingiliute, kuri surinko 

... .. n . .sujudę vietos lietuviai, kaip 87 dol. Kiti kiek mažiaus,
lobaus gudragalvis sako, prie§ «Lietuvių Dieną» Be.

Gružas jos viršininkus rado 
karčiamoj jau 1905 metais.

GRAND RAPID, MICH.
Musų vyčiai pradeda pa

sirodyti kuo jie yra. 16, 17, 
18 ir 19 spalių, buvo sureng
tos prakalbos LDLD. 66 it ____ ___  ___________
kuopos ir užkviestas kun. Ijau ir stebuklingas p. Gru- 
Mockus kalbėtojumi. 
visus vakarus žmonių

* *
Lapkričio 5, vietos lietu- 

,ir mitingai. Kalbėjo miesto Viai socialistai apvaikščiojo 
majoras, miesto sudžia, kon- “Raudonąją Savaitę.” Buvo 

Nors

i kada Quilme buvęs streikas, ve^ kas va]<aras prakalbos
1) SOCialistai skebavę. l.lk • fin (Tiri KnlLoin m i or tn

... .. .. L . majoras, miesto sudžia, kon-
Laike Quilmes_ strei- presmanaS) anglų kunigas, surengę prakalbas.

a>ne Sąjungos verimą iit. (jar (jauge]įs kalbė-[kuopos nėra čia, bet atsira- 
G.jų. Kiekviena draugija [do geros valios draugų, ku- 
l uvo surengus prieš tą die-.i-e visgi paminėjo tą darbi
ną prakalbas. Kalbėtojai ,ninikų savaitę. Kalbėjo J. 

! aiškino, kad reikia vienytis,' Neviackas.
įninku”, kad ji turi tokį ra-''reikia palikt partyviškumą* Likosi atgaivinta kuopa iš 
šūją, kuris gali rašyti apie šalyj. Taip ir atsitiko. Visi 8 narių. Išparduota keliolika 

i tokius dalykus, kurie tik ū;o petis į petį. į “Kovos” “Raudono name-
|dešimčiai metų praslinkus! Gatvėse surinkta virš 500 r’o” ir užrašyta kitų laik- 
įvvksta. Bet vietos lietu-' 
viai ’’nesupranta” tos svar
bus ir “Vienybę Lietuvnin
kų” vadina “Melagių Or
ganu.”

Per .žąsį

silanke apie 600. Kaip tik, dar niekas nesvajojo, o jis 
Mockus pasirodė svetainėj, sako, būk jau tuomet so-%.

:: ------------u •  i..... I - >• j. • , m i *•  1publika jį pasveikino delnų cialistai 
plojimu. Pirmą vakarą Mo
ckus pasako darbininkišką 
prakalbą. Kitą,vakarą kai-! 
būtoj as aiškino kas per vieni 
tie vyčiai. Visos Mockaus, 
prakalbos žmonėm labai pa
tiko. Kada Mockus sake pa
skutinę prakalbą, žmonės į- 
teikė jam prašymą, kad dar 
kalbėtų vieną vakarą. Moc
kus. gavęs prašymą, pasakė, 
“Katrie norite, kad aš dar 
viena vakarą kalbėčiau, pa
kelkite rankas”. Prieš neat-1 
si rado, —tokiu budu Moc-I 
kus kalbėjo ir 20 spalių.

Musų vyčiai pasiryžo pas
katines prakalbas suardyti. 
Paskutinį vakarą atėjo vy-j 
čui generolas ir dievo mu- į 
zikantas ir atsivedė savoj 
armiją. Kalbėtojui pradėjus 
kalbėti, ta armija sukėlė 
triukšmą. Generolas pradė
jo nesavo balsu bliauti; ko-

streiklaužiavę.

Ėst. Concaran. — Čia 
gyvuoja kelintas . lietuvių. 
Buvo sumanyta sutverti LS. 
S. Arg. kuopelę, bet tas j 
sumanymas gyvenimai! į- 
vykdinti nepavyko. Buvo 
sušaukta viešas susirinki
mas. Tūli draugai sutiko | 
prisidėti prie kuopos, tik ' 
norėjo matyti sąjungos kon-l 
stituciia Mat, nekurie iš- 

gal konstitucija 
taip sutaisyta, kad jie ne-

)

mitetas paėmė ji už spran-!*‘7V V f ?
CC ii-.pradėio laukan ves- k?k,uU,'« (įe4ntr.°. sckvel°- 
t-. Tuo tarpu vyčiai grie- konstitucijos, bei 
būsi jž darbo: p.-adėjo kai-1 ’nkin «ts«kymo įgauta, 
bėtoją metyti kiaušiniaisųr 
' isa scenerija apdrėbė. Sve- j nes vieni kitur iškeliavo, o 

Ikiti be konstitucijos nesira-

Gatvėse surinkta virš 500 r’o
dol. But surinkta dauginus, raščių. Linkėtina LSS. 61 
bet pas mus mažai buvo ko-;kuopai būti žibintuvu tarpe 

deskas pado- Lynniečių. Gaila, kad pas 
dėžę mumis nėra gabių spėkų.

Lipčiup

lektorių. S.
vanojo 5 dol. vertes 
saldainių, kas surinks dau-

DR. LA. LEVITT
SURGEON DENT1STAS

Skausmą dantų auitabdaa 
antsyk. litraakia be jokio 
skausmo. Paklauskit*, kas 
pas mano dantis taisė.

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

daktarų.
aptieka

Sutaisau receptus bu didžiausia 
atyda, nežiūrint, ar tie receptai 
Lietuvos -.r Amerikos 
Tai vienatinė lietuviška
Bostone ir Massachusette valstijoj. 
Gyduolių galit gaut, kokios tik pa
sauly yra vartojamos. Galit. rei
kalaut per laiškus, o ai. prisiųsiu 
per expresą.

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkas

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

Tel. So. Boston 21014 ir 21013.

CAFE IR POOL ROOM 
linksmai laiką praleist.

Tai yra geriausia vieta

K. HENSAS
69 Gold St.,

BROOKLYN, N. Y.
Telephone Main 7629.

Ant 21
Akmens

Gelžkelio laik
rodis, šlubeliu 
užsukamas, vy
riško didumo 
rašytais dubel- 
tavais viršaia 
ant ' 20 metu 
apauksuotaa.

Labai teisingas ypatingai gelžkeliv 
važiuojantiems žmonėms, kuriem rei
kia visuomet tikras laikas žinoti 
Gvarantuota ant 20 metų. Ypatingą* 
pasiulyjimas. Mes išsiųsime šį laikro- .... _ 

•buotis dėl visuomenės'S °-. 11 ir .persiuntimo kaštus,i teise jums viską peržiūrėt. Jei busi 
I neužganėdintas, nemokėk nė cento 
! Atsiminkit, jūs užmokėtumet už tokį 
[laikrodėlį apie $25.00, jei pirktumėt 
j kitur. Puikus auksuotas lenciūgėlis Ii 

"iii’ii - ! n • • v . kabutė dykai su kiekvienu laikrodė-dėjo reikalauti, kad renge- Bensso.—■ Su pnesgino- iiU. t
jai juos patrauktu teisman, mis negalima susikalbėti: excelsior watch co.
vedimui bylos su tais gyvu- favo laiku buvo Laisvėj 
liais suaukuota 12 dolerių minėta, kad čia yra susitvė- 
su centais. Padengimui lėšų re net dvi draugystės šel- 
surinkta 27 doleriai su cen- pimui nukentėjuių nuo ka- 
tais. į

LDLD. 66 kuopa nutarė 
hios dievo numylėtus galvi-[bendrai 
jūlius patraukti teisman ir,.kad pirmosios bei Yčines 
kaip girdėjau, penkis jau {draugystės įvyko susirinki

mas, nuėjome į jį ir manėme, 
žmoniškai pasikalbėti apicį 

Mat, , mes j 
nutikome vienytis tokiomis. 
išlygomiss, jeigu įstatuose. 

i Ims pažymėta, kad visos su-j 
rinktos aukos nebus siun-; 
čiamos Yčo Centraliui Ko- 

t.autininkais-klerika- mitetui ir kitoms draugys- 
jalima dorai susikal tems, kurios surištos su ti- 

būti, nes jų protas perdaug|kūjimiškais reikalais. Susi- 
Paimkime kad ir j rinkimo pirmininkas K. Ga- 

primose vietose susitaikė., persi<aitykime feljeto- mą apie susivienyjimą. Bet į

įieikė “Aido” chorui gyvų 
gėlių bukietą. Paskiaus kal
bėjo “Laisves” red. L. Pru
seika. Pirmoje dalyje savo 
kalbos — aiškino apie atei
nančius rinkimus.. Pertrau
koje labai gerai sudainavo 
kvartetas “Kalinio Daina”; 
A. Orlauskas sulošė mono
logą “Kalėjime”. (Daina ir 
monologas buvo sutaikyta j 
vieną vietą). A. Balzeris su
dainavo solo. Viskas atlikta 
labai gerai. Antroje daly 
kalbos L. Pruseika kalbėjo 
apie “Liet. Dieną” ir lieiu-

kšmas. bet po dešimties mi- 
nutų visi vyčiai buvo iš sve- 
, • - v t j- y i •> j j i- • i- pasiuiyjimas. Aies išsiusime B) įmuro-tames prašalinti, padaryta susitvertų kuopele ir prade-,dėiį^ant kiekvieno adreso, už $5.7* 
tvarka ir Mockus galėjo tę- tu dai’ 
st i savo kalba. labo.

Geistina būtų, kad ir čia

Kadangi vyčiai gyvuliškai K. B. Našlaitis.

ros. Vėliaus tapo sumanyta, 
suvienyti tas draugyte ir 

veikti. Išgirdę,

suareštavo. Kuo ta byla už
sibaigs. pranešiu vėliaus.

”L.” Korespondentas, susivienyjimą.

jis pasakė: “Nors iš syk 
klerikalai tautiečiai mus ig
noravo ir išstatė tokias są
lygas, kad mes jokiu būdu 
negalėjome susitaikyt, bet 
pamatę, kad mes rengiamės 
prie aukų rinkimo atskirai, ..į))Ui<es 
pradėjo "ir jie taikytis ir^ v- 'k*

Dabar klerikalai nori, kad 
mes ir pasiliktume vienybė
je kovoti už Lietuvos ne- 
prigulmybę ir tt. Mes gali
me išvien rinkti aukas, bet 
politikoj musų keliai skir
tingi.

“Klerikalai ir

TEISINGIAUSIA ir GERIAUSIA 
LIETUVIftKA

Iš ARGENTINOS 
PADANGES.

Kai]) sau norite, bet 
m u su v

su

lunas tuojau pakele kiauši

na, užvardytą “Jieškau so- vieton tam sumanymui pri 
chdistų”, kurio autorium y-.tarti ir plačiau apkalbėti, 
ra S. J. Gružas. Jis savo'tūli tos draugystės 
feljetone neva pajuokia lie--', ūme šaukti, kad apie
tuvius socialistus ir jieško
i krų socialistų”, bet kur?

..... G gi klerikališkai - tautiš- 
tautiečiai pos “Vienybės Lietuvnin

t*?.* 1 (lipk)n^tiją, t. y. lan-Įj.-ų puslapiuose siūlydamas'viška.
džiojimą per užpakalines(50 pessų. Bet iš “Vienybės! Buvo aiškinta, kad 
duris ir į Gabrio biurą. Mes .Lietuvninku” štabo bei pa- siuntimas pinigu Yčinei 
gi į orgamvimą pačios liau-isekpjn vargiai 
dies prirengimui jos prie ’socialistu” 

'1 kovos.” u, ‘1
Pruseikos kalba žmonėms 5() pessų.

AKRON, OHIO.
Girtuoklystes aukos.

Neseniai įpuolė į duobę 30 
pėdų gilumo Juozas Mika
lauskas ir susilaužė kau-

ny bę negali būt nei 
bos, nes mes, girdi, 
susivienyti ir paskui

vie-
kal- 

norime

party-

,ct vis dar tarpe mus 
yra daug vergų, 
kurie yra atstu
miami nuo savo darbo beširdės 
verg mistrė<--LIGOS.

Yra labai lengva išvengti raa- 
zų kliūčių išaugant į didelei, 
jeigu urnai atida ant to atkrei
piama. ir tas yra jūsų pareigi 
link paties savęs ir savo šei
mynos tai vis atlikti.

Nuo skaudėjimo pilvo ir žar
nų, kaipo plovimas skaudžian- 
čios gerkles intraukimui j save 
apmalšinimui dusulio, nuo gal
vos ir ausų skaudėjimo; ccL

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

Nuo Keim at iz.tno, l‘a<laR<>R, N<-u«nJ$ 
Rijos. Pmifcildj mo, Ap&lubhnO, Ili'Uu- 
Skaudėjimo, DicRliu ir Skaii'lAjimn Kru
tinėję. • .rip ir nuo visokiu kitu r 
tiSku ligų, naudoki

PAIN-EXPELLER, 
kaipo aenq ir uztiWHinq ilr.itiRQ Keixop 
uos per puse kimtriK-^io. Tik 25c. ir 
60e. iKHikute : galima gauti visos- 
tivkOM. arba pas pati fabrikunta—

F. AD. RICHTER &. CO.
74-80 Washington Street, New Voefc

KIEKVIENAS GALT BŪTI 
FOTOGRAFISTU.

Kątik išėjo iš sp*i> j 
dos pirma lietuvių k 1- 1 

'kL boj k yga, iš kurl«« ; 
kiekvienas gali lengvi 1 
išmokti fotografyBtči į 
amato. Prisiųskite 
o gausite šitą knyga 
Siuntimą apmok»m« 

adresuokite:
END PHOTO CO.-

Canada.

I r

NORTH
376 Selkirk Avenue 

Winnipeg, Man.,

Telephone 596 Greenpoint.
Daktaras J. M1SEV1ČE

Specialistas Sirdiea Ir 
Plaučių ligų.

8—10 ryt® 
12—2 po pi et 
6—8 vakare.

Nuo
Nuo
Nuo

270 BERRY STREET
t BROOKLYN, N. Y.

BOSAK STATE BANK
434 LACKAWANNA AVE., SCRANTON, PA.Buvo aiškinta, kad ne-.

i ir 
tikibinem draugystėm, dar 
nereiškia partyviškumą iri 

u pareikalauti iš p. Gružo ti. Paskui pirmininkas no
rėjo, kad nariai nubalsuotų, 

Tame feljetone p. Gru- j ar tą sumanymą priima ar 
:is parodo savo gabumą: [ atmeta, bet čia vėl kilo triu- 

-------------——— j. ocialistus šmeižti gerai mo jkšmas, tūli nariai ėmė pro- 
Rochesterio lietuvius Ra, bet meluoti, — tris *y-j testuoti prieš tokį pirminin- 

kius geriau! JLM_____ ’
“Už kiek laiko pradėjo gan-, 
(lyti tuos ‘socialistus’, mo- 
na polių daužytojus.”

Kaip jo protas veikia, pa-1 butų buvęs paleistas 
išsitarimas: balsuoti, tuomet, be abejo, 
atvažiavau didžiuma butu pritarus tam 

užėjau į kai- sumanymui. Todėl priešgi- 
čiamą ir ten suradau Lie- nos ir varėsi, kad neįvyktų 

ką tuvių Sąjungos Argentinoj balsavimas.
» centralį viršininką, sekreto 

v

Na, ar neparodo 
gabumo? LSS. Arg. 

Visur Ėdantis. t tvėrė 1914 metais,

labai patiko. Viena nelabai | 
smagi naujiena, tai kad ; 
b’ast Rochesteriečiai “stibi-1 
tino” 
aukomis.

Per prakalbas lesų pa
dengimui surinkta 10 dol. ir 
9 c. Gi East Rochesteriečių 
jausmus Pruseika taip suju
dino, kad po prakalbą A. B. 
Labeika, ir J. Selenis auka
vo po 5 dol. iš kurių 5 dol. 
paskirta LSD. Partijai. Ot 
jeigu pridėti dar tuos-,

Jisai sako liko sumanymą ir tas klau
simas likosi atidėtas.

Susirinkime dalyvavo 19 
narių ir jeigu sumanymas 

nu-
rodo ir šis 
“i 905 metais 
Argentinon,

IclUbiNciB n susnauz.c i\ciu- | J.v i- ’ ...

1 ■ s, tapo nugabentas į ligon- j^ aukavo per prakalbas, «
tai Ėst Rochesteriečiai jau r’ų ir iždininką.būtį ir ten tuojau mirė. Ve

lionis turėjo 45 metus am
žiaus. Kada buvo gyvas, tai 
daugiausiai patiko karčiam-

subitino mus. Publikos buvo 
virš 400.

Vėliaus prasidėjo ypatlški 
ginčai, nieko bendro netu- 

savo rinti su visuomenės reika- 
susi- lais.

o p. / T. Žebrauskas.

it

Į UŽTVIRTINTAS IR LAIKOMAS PO PRILŽU RA BANKINIO SKYRIAUS
PI-NNSYIA ANUOS VALSTIJOJ.

BOSAK STATE BANK ųpj >iq ra-;tiii greitu auginiu kapitalo, per 
viršijo visus rekordus ir šiandien ]>riskaiton:as prie didžiausių Pcnnsylva- 

' nijos B A N K V .
Štai augimas padėlių tik per septynis mėnesiu

11 d. Lapkričio (Nov.) depazitas - -
12 ,, Sausio (Jan.), 1916
3(\,, Kovo (Mareli), ,,
3(1 ,, Birželio (Jt.n<*) ,,

$ 815.5)5.m 
$1.011.017.68 
$1.137.131.85

Toks greitas irdidelis į ■ • ’<ilių augimas aiškiai liudija, kad musų ban
kas turi gerą užsitikejimą tarpe depazitorių. Ir jeigu jus norite, kad jū
sų sunkiai uždirbti ir sutaupyti pinigai buty pih ai apsaugoti ir išmokėti ‘ 
jums ant kiekvieno jusy pareikalavimo, dėkite juos į BOSAK STATE 
BANKĄ.

Jeigu norite siųsti pinigus j Rusija arba j užimtą vokiečiais Lietuvą 
savo giminėms ar pažystamiems, arba taupinimui į Rusijovaldiškas 
bankas, siųskite visuomet per BOSAK STATE BANKĄ. Atminkite, 
kad už $33.00 galite nusiyti 100 rublių, kuriuos taip sunku uždirbti 
Lietuvoje.

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

BANKAS turi didelį lietuvišką skyrių.

BOSAK STATE BANK
434 Lackawanna Avenue, Scranton, Pa.



JUOKŲ 
KĄSNELIAI

LIETUVIAI!

Apgavo, apmuilino ir nus
kuto...

“Darbininko” redaktorius 
t* po apgautas, jam apmuili
no akis, ausis, nuskuto )ir 
net pakaušį praskuto. Jis 
“Darbininko” N r. 123 rašo: 
“Ateina rinkimų diena, ap
gavysčių diena, akių ir ausų 
muilinimo diena... Dėlto lie
tuviai rinkimų dienoj savo 
balsus atiduokite už Wilso 
na, nes taip pasielgę nesu- 
klysite.”

Reiškia ir “Darbininko ’ 
redaktorius tapo apmuilytas

ja už Wilsoną.

Nusipirkite gerus čevery
kus!

“Darbininkas” praneša, 
: ! ateinančią savaitę bu
sią dideli potviniai, nes 
tūkstančiai “Lietuviu Dar
bininkų Kalendoriaus” pra
dėsią plaukioti po visas ko-

Visi lietuviai nusipirkite 
gerus čeverykus, kad gale

sios marmalienos.

1S-

savo

Vieša išpažintis.
Tūlas Bostono Sandoriętis 

“Ateities” N r. 108 atlieka 
prieš visuomenę viešą 
pažintį, pasakydamas, kad 
jie, sandoriečiai, su
trutiškais artais, važiuoja 
pakalnėn, kurioje turės 
dingti. Jis verkdamas sako, 
kad pirmiau Sandora buvus 
skaitlinga nariais, turėjus 
dienraščiu, tris sykius ei
nančių į savaitę, savaitraš
čių ir mėnesinių žurnalų. 
Labar veik nieko netekus ir j 
pasilikę tik tris organai, 
būtent “Ateitis”, “Lietuva” 
ir “Vienybė Lietuvninkų.”

Už tokią išpažintį Bosto 
no Sandoriętis vertas pagy
rimo. rl 
landų šventvagystę, kurią 
čia ir pastebiu: jeigu jis 
priskaito savo laikraščiais 
nuvažiavusius pas Abraomą 
dienraščius, tai nesuprantu 
kokiems galams užslepia ir 
“savo” subankruti j tįsius 
bankus.

Didele moralyste.
Susiėję tarnaitės kalbasi:
— Na, kaip atrodo 

naujoji ponia?
— Nieko sau bucų,

tavo

bet 
perdaug moralyste. Ji net 
gult eidama vieną čeveryką 
jsineša į miegamąjį kamba” 
rį. kad nakčia į porą nesu- 
sieitu. v

— Dvasiškas tėveli, man 
rt dos, kad už palaidojimą 
mano žmonos perbrangiai 
prašote. Ar neapsiimtumet 
kiek pigiau?

— Pigiau?!. Ar tu, žmo
gau, turi protą? Yra dau
gybė tokių vyrų, kurie 3 
syk brangiau man mokėtų, 
kad tik aš jų pačias palai
dočiau, o jis dabar 
derasi, kad perbrangu.

dar

spilviute buvo susižiedavusi 
su jaunikaičiu Plikagalviu 
ii dabar persiskyrė?

— Taip. Bet ar žinai per-

I

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

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

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

pinigus ir laiškus per mano Banką.
Kas norite atsiimt savo gimines į Ameriką, kreipkitės prie 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 bankos yra gvarantuotos, per New Yorko steitą, užtat jūs 
pinigai užtikrinti.
Parduodu farmas, lotus ir namus. Padarau ir užtvirtinu visokius 

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

VISOKIOS RODOS-PATARIMAI DOVANAI.
Kreipkitės šiuo adresu:

BANKER JOHN KOVACS
„ i 04 i Filia: 155 CLINTON AVE.,Grand Street, maspeth, l. i. n. y.

Boroagh Brooklyn.

M

tt.

M3

36

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ

Draugystėms, Kuopoms ir Kliabama!
Išdirbu visokias

KUKARDAS, “BADGES”, GUZIKUS 
IR ŽENKLELIUS

Visokiems piknikams, Šermenims k 
t. t. Darau visokius Medalius ir vi
sokias

Ant
siunčiu

atspaudas draugystėms, 
kiekvieno pareikalavime pri- 
sampelius.

A. STRUPA8
Novelty Manufacturer

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

&

(P!

Geriausia pirmeiviška užeiga 
pas

GEO LASKEVIČIĄ
771 BANK ST., Tel. 964-8 

WATERBURY, CONN.

SUčeDYK pinigus 
IR SKAUSMĄ.

e:

Bjauriaamiaa ekanuaana dantų 
anstabdoRiau anteyk. IŠTRAU
KIMAS d ari tie m atliekama* be 
mažiausio ekausino. Artlstli- 
kae “bridge” ir “plate” darbas 
atliekamas wiano moderniška
me ofi«« už prieinamą kalną.

DR. J. LIEBERMAN
DENTIST A 8

408—410 So. 2nd St, 
Brooklyn, N. Y.

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

M' >V1

AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ?

GARSAS GERIAUSIA KEPTUVE
Kepa geriausių duonų iš 
Cystų ruginių miltų. 
Teipat mes kepame ge
riausius keiksus veseli- 
joms ir kitokiems poki- 
liarns *******

'('urėdam: kokį nors užsa
kymą ir norėdami valgyti 
gerų, skanią, puikiai pa
darytą duoną, tai visados 
kreipkitės j mus. Duonų 
siunčiame ir kitą miestą.

F. MAS1ULEV1CIUS ir SUNA1, Savininkai.
209 BEDFORD AVE. (Tel. 2876 Greenpoint) BROOKLYN, II. Y.

LIETUVIŠKA

APTIEKA
LIETUVIŠKA

Žemiau paminėtas gyduol*# 
apturėti per pačtą:
Nuo Reumatizmo .................... |1.BI
Kraujo Valytojas .................... 1.01
Vidurių Reguliatorius................. 50e
Trojanka ............ 25c., 50c ir $1.01

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

P. A, URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenn«

BROOKLYN, N. Y.

NEWARKO
AKUŠERKA

Pabaigęs! Imperatrici Marij A- 
kiišerkų mokyklą Peterbarge Ir

joj. Tari Paikiu* paark ura 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi gerai apaipužinaa aa ilmpta- 
mHift visų moteriškų Ilgų ir rei
kalai esant, galite gauti patar. 
Ravimą.

O. STROLIEN8
Jauniškaiti

Walnwt St.,NEW A R, NJ.
i rTelefoną* 4Qg5 Market

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

giai, kurie kreipsis pas mus.APDRAUDA
(INSURANCE

Biznių visokios rūšies pardavi
mas ir pirkimas.

PATARNAVIMAS VISOSE 
KALBOSE.

Kreipkitės pri*

DYKAI
1000 adatų ir

DUODAME 
20 lietuvišku dainų, 
albumą.

Grafafonas tik 20
t i ja ant 10 metų. Tik 20 dolerių.

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

dol. su gvaran-

SERGANTIEJI!

m

KO EAST 22 ST,O

— Nežinau.
— Kaip tik ji susitaria su 

kitais jaunikaičiais išva
žiuoti į girias, tuomet juos 
5 nžiedotinis puola ant kelių 
ir meldžiasi, kad tą dieną 
dievas lietaus duotu. Per- 
juostpilviutė tą pastebėjo ir

— Mano miela, jeigu tu 
mane viena ranka apkabi
ni ,tai kita ranka paimk už

— Na, kas čia per nau
jiiena? Kodėl tu taip man 
■liepi daryti.

— Labai aiškus dalykas: 
i kada tavo viena ranka bū
na liuosa, tai visuomet iš

Pik aš jo išpažinty n]anP kišeniaus dingsta pi“
mgai.

— Bet aš tavo noro nega-

— Kodėl?
— Ar tu nežinai, kad t 

vo galva visiškai plika?

AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ IŠ 
PRIEŽASTIES LIGOS?

Diena po dienai, 
nžsimu gydymu 
Pcrsistr.t ykite sau, 
kiek palinksminau 
jumis gyvenimas 
visokias gyduoles 
lai blogiau .fmnnvt. 
dainas, kreipkitės p;ts 
ten t į dak t a ra ir

DR
Jis jums be pinigu 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
čiu iaknų ir 11.

Del gydymo nervų ir lyti 
turiu visiem 
aparatą ir 
matyt kiaurai kūne.
daktaras turi tokius aparatus, 
to, kad labai hjangs. 
tyrinėjimas šlapume.
ant rytojaus, bet tuojau ateikite pas 
gerai žinomą:

O f i. o

140 J

metas po metui 
sergančiu žmonių, 
kiek aš išlydžiau, 
gyvenimą. Jeigu 
ikirejo vartojant 

ir jaučiatės nuo- 
nieko nelauk- 
gerai s u p ran- 

ųjecialista 
LEONARD (.ANDES

R. GAYSON & CO.

95
BALTRENAS, Menadžeria.
BANK ST., Room 7
WATERBURY, CONN.

Juozas Garšva

e

Adresuokite:
“GREATER NEW YORK PHONOGRAPH, CO. . ..

310 Grand Str., New York. N. Y. Dept. *L.

Ų ligų 
s gerai žinomą elektrišką 
K-spinduiiai, per kurią 

Ne kiekvienas

Chemiškas iš-
Neatidvliokite

GRAB0RIU8 (Undertaker)

į™
LIETUVIŠKA
MUZIKOS

Jonas MATHUS
n n o

ii? nd
3rd Ave

a’, ryto iki 8
i.;.’. i>uo 10

V,

GERIAUSIAS DlDZi AHMl A»
J I IR SVARIAUSIAS KALI*-
* M A Q VIQAM QA

St., Lexington ir i
New York City. J

DENTISTAS

LAIDO TUVIŲ DIREKTORIUS.
Hbalsamuoju ir laidoju n«mira«la< 

ant visokių kapinių.
Parsamdau Automobilius Ir Karh 

tas Veselijoms, Krikštynom* ir iiah 
pasivažinėjimams.

Ofisai:
264 FRONT 81

C. Brooklyn, N. Y

Konservatorija

Vargšai tie sandoriečiai! 
‘ Iš dulkių tapo sutverti ir 
Į dulkes pavirto.” Dabar 
nieko kito nelieka daryti, 
kaip tik už jų mirusius na
rus, dienraščius, žurnalus 
ir bankus sukalbėti “Amži
na atilsi.’

ir bažnyčiai, 
Kūrai surengti.

vien tik vyčiai, v /
Keturi - penki.

Gvarantuota ant 20 metų
Uždėjimas kepuraitės 22 

Užplombavimas 50 c. 
Išvalymas .........................
Nžploinbavimas auksu .

Skaudantį dantį duok ištraukti 
ryte, o vakare apžiūrėt.

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

1-mos gatvių. 
BROOKLYN, N. Y.

i Kalbame lietuviškai.

k. ... $5.00 
ir augščiau. 
............ 50c. 
.......... $1.00

♦

4

mulkiu tėvas 1

144 N. 5th St., 
Brooklyn, N. Y.
Tel. 2320 Greenpoint

Telephon* 7867

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

mai 
tnas

N AS VISAM SO. 
BOSTONE.

Ir užkandžiai. Fatarnavi- 
prielankua. Atsilankykita,

&

M. PETRAUSKAS.
uit

JONAS MATHUS 
(Lietuvis Savininkas) 

342—344 W. Broadway 
So. Boston, Mast. 

(Dešimts žingsnių nuo Lietuvių 
Labdarystės Draugijos name).

6/ LVO LiOOS 
. . v. * MDyspcpsija ir Nevirinimas, Jaknu Negalės, Tulžingu- 

nias, Prietvarius, Raudonosios Gyslos (hrnnoroidai), S 
Reumatizmas, Kataras, Dusulys, Veiksminiai širdies g 
Suirimai gali būti p:is< i<iniiiųai gvdomi Tamistos K

V

norime musų
y

1.A

“Žvaigždė”, kunigo Milu
ko organas, turi danguj sa
vo agentūrą ir iš ten bevie
liu telegramų gauna žinias. 
N 44 tarpe paskiausių tele
gramų, randama sekantį 
pranešimą:

“Paimk Trinerio Ameri- 
koninio Karčiojo Vyno Elik
syro. Šitas puikus vaistas 
išvalo pilvą, sustiprina vidu
rius, paakstina energiją iki 
pilno veiklumo. Jis 
nuo nervuotumo, 
skaudėjimo ir tt.”

Na, ar nepuiki 
iua? Siame pasauly
tokių telegramų nesiuntinė
ja, veikiausiai ją atsiuntė iš 
dangaus šventas Petras.

Patartina pirmiausiai tų 
vaistų išgerti “žvaigždės” 
redaktoriui, tuomet gal pa
našių telegramų netalpins.

Papliauška.

paklausykit
Mano patarties!

paveikslas
Naujausios mados, — 

Kas ųupirksit 
šita daikta? v v

Telephone Yard* wr 155 <

TIKRA LIETUVIŠKA A DTI W A I
CHICAGOJE All ILK A

j
Hąs užlaikome kaogeriaaalHa vaI»Ik«. 8k didele atyda Išpildau* 

receptus kaip Amerikos, tai* Ir JSaropes daktarų. PatarlM'tui y*- j 
InUkns a&leikiata dykai. (<■

Savininkas ir Previsori«w
F. A. JOZAPAITIS I

3881 BO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL. i
Gyvastim# Telephone Drover 7781. VĮ

ČIA GALIMA UŽSIRAŠYTI 1

v

' Xiytv',

>\v

gelbsti
galvos

žmonės

Tai vėl šaukė 
visa gerkle,

“O čionai, tai 
patsai dievas

Už du skatiku!”

Bet nepirko 
nieko vyčiai

Būdami biedni, — 
Prasigėrę ir 
nevalgę

Net po dvi dieni.
Paėmęs

ICįžftjr"-
Tel. 885 Greenpoint.

SENIAUSIA UŽEIGOS 
VIETA PAS

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

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA
JOSEPH UPMan. y. n.

Specialitsns Moteriškų ligig 
50th St., New York, N. Y314 E

ii*

K

ir chronišku litru kaip Syfilis arba Kraujo užnuodi- 
jimas, Odos Ligos, Gonorca, Nerviškas Nusilpnimas, 
Sukrekčjimo Striktura, Pūslės bei Inkstą Negalės 
ir ligos Lytiškai-šlapinio organu, kurios vyrus taip

BRANGI 96 PUSLAPIU KNYGA 
SIUNČIAMA DYKAI.

A. SHRUPSK1
Pas mus galite gauti ska

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

OFISO VALANDOS: 
▼ai. ryte; nuo 1 iki 2 vai. 
nuo 7 iki 8 vai. vakare;

Iki 10 
piet ir 

Nedaliomis pagal sutarti. 
Egzaminavimas DYKAI. Mę» liti 

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

DR. J LIPMAN
314 N. iOth St„ NEW YORK, N. Y 

Kalbame lietuviškai.

%

■(

Mano 
Ypaisškas x 
Pranešimas
Vitties.

A S noriu su.sip:Oiht! su kiekvienų SCI* X, 
Kančių, lietuviškai kalbančiu vyru ir mo
terų pasaulyc. AS noriu, kad jie mane 
JinotiĮ, kailio teisini;:) dram;;) ir Kcredari — 
kad žinoti) kas aS esu—kuomi aš i su—ka aš 
esu pudanjs praeityje ir kad žinoti) apie pra
kilni) darl>ų, kurį aš dabar veikiu. Iš mano 
paveikslo jl]S calite matyli, kad aš užsiėmiau 
medicinos praktikavimu per daugel], daugelį 
meti]. Mano plaukai dabar yra pabalę dėlei 
mano ilgi] metų mokslo, tirimjiinl] ir patiri- 
nio. Aš atidžiai sludijivan ir tiiinejau tas se
nas, chroniškas, giliai įsisėdusias ligas, taip 
sunkiui gydomas ir apie kurias kiti daktarai 
taip maiai Žino. AB noriu, kad kiekvienas 
sergantis ir nusiminęs vyras bei moteris 
savo negales man atnešti). Aš jiems teisin
gai patarsiu. Leiskite man būti jusi) draugu 
ir geradariu. Parsisiųsdinkite mano Dykai 
Duodamą Knygą ir skaitykite RIIUIO pra
nešima vilties.

ujien. .Tojo pasa
kai bojo. Ji yra 

užtini tokias informacijas ir patarimus, 
yrąs bei moteris turėtų žinoti ir sekti— 

kurie ketina apsivesti. .Jeigu norite 
iii būti sugražinta jūsų senų laikų svai- 

kata, stiprybe ir gyvingumas, jus tuiite tuojaus parsisiųsdinti 
Xs šita dykai duodamą knygą ir patirti faktus apie tokias

negales. Nusiųskite nuims pinigų—siųskite tiktai savo, 
varda ir adresą aiškiai parašyta ant dykai duodamos knygos’ 
kupono, esančio apačioje. Liaukite mokėjų sunkiai uždirbtus 

pinigus už niekam nevertus vaistus, bet skaitykite Šita brangu vadą į svei
katą ir pasinaudokite jos laiku paduotais patarimais. Jus patirsite savo 
kentėjimų priežastis ir kaip jūsų negalės gali būti prašalinamos.

DYKAI DUODAMOS KNYGOS KUPONAS

aiškus faktai

Parašyk savo jnlną vardą ir adresą, iškirpk ir siusk mums šiandien. 
Neužmiršk užlipinti štampą, kad laiškas pas mus ateitu greitai.

Dr. J. Russell Price Co., L.1100-s so. cuuton st., Chicago, ni._
Gerbiamieji:—Meldžiu man tuojaus pasiųsti visai dykai, apmokėta 

pačta jūsų brangią modikališką knygą.
Vardas ir pavardė..................................
Gatvė ir No...............................................
Miestas Valstija
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AUKOS J. SMITH’O 
GELBĖJIMUI.

AUKOS “MOTERŲ 
BALSUI?’

Waterbury, Conn. — 22 d. 
saplių buvo vestuvės Z. 
Mikelio su U. Segevičiutč. 
Svečiams besilinksminant, 

šios taP° sumantya paaukauti 
K. |po keliatą centų palaikymui 

St. Pautionka.(laikraščio “Moterų Balso”. 
'"Drazdauskas, ^V(‘čiai su tuo sutiko ir au- 

ir J. Pigarga. Aukautoju kojo: F. Valaitis---- 1.00; V
pavardės:

Šv. Juozapo Draugystė 
$10.00; po $1.00 aukavo 
Bandzavičius, GeHiut?

Lowell, Mass. — Vietos 
lietuviai, išgirdę apie suare
štavimą J. Smith’o ir 
išrinko komisiją aukų rin 
kimu i. Į komisiją įėjo 
ypatos: 
Bruzgiutė,

kitu,
V 7

LIETUVIŠKA APTIEKA.
Siuomi pranešame, kad gavome daugybę daiktų, reikalingų tianc 

sezonui. Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiekų, galim® 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi šito
kių vaistų: 1) MIXTURAS, labai geras nuo kosulio vaikams ir dide
liems, bonka 25c. ORRAPU’AS, Linimentas del reumatizmo. Bon- 
ka 25 ir 50c. .3) Tikra lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir fiOc. 
ŽUVIES TAUKAI, reikalingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 5) J VAI
RUS VAISTAI DĖL ATAUG1NIMO PLAUKŲ ir TONIC’AS. 6) J 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonos, periamo® Ir į 
visokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas dėl vi- | 
durių. Bonka 50c. Kraujo Valytojas — bonka $1.00. 
ao kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai, 
kyti.
Kalima siųsti pinigais arba įtampomi®.

I. SHAPIRO, Lktuviik Aptickorhis
41® So. 2nd Street, kampas Union Avne gi

Skyrius: 745 Driggs Ave., kampa? 2nd St., Brooklyn, N. Y. ’

I t

9

1'

Mūsų aptiek®- į
Todėl kviečiame atsilan- |į

Visas persiuntmo lėšas apmokame męs. Siunčiant laišku®, n

D() •)()

c. aukavo: 
Marė i u s, / 
Norinkevičius, F Jakubaitis. j 
A Gaidis, J. Dulkė, L. Tra
kimavičius, S. Buja, F. Jan- 
čauskas, J Jančauskas J. 
Steponavičius, J. Kazlaus 
kas ir P. Endrunas, po 30 
c. aukavo: A Getauskas ir 
’ Alėšunas; po 25 c. aukavo 
S. Urbonas, J. Bakanas M. 
Ligonis, J. Velička, V. Vai-

. Segevičius, U Mikelicnė i. 
!•: Mikelis — po 25 c. Vist 
s.-aukm ta $3.00.

V įsiems aukautojams ta-
Mokslo Nereikia Jieškots
Dėlto, kad mes nurodome kaip lengvai išmokti miglų kalbą, aritmetiką 
itJetuvių kalbos gramatikų savo namuose liuosame laike. Visi išmoksta

Nurodymai ir kny«ja DYKAI. įdėk stempų, Adresas:

^etuviu Korespoadenciįiie Mokykla, 1327 H. RobcvSL, Chicago

DRAUGIJOS, KURIOS TURI “LAISVĘ” 
SAVO ORGANU.

A. P. L. A. DR-JOS CENTRO VAL
DYBOS f R K U >‘Ų SEKRETO

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas J. M. Maskeliūnas 

2025 Colwell St., Pittsburgh, Pa. 
Pirmininko pagelbininkas J. A. Ruka®
3015 Stayton St., N. S. Pitts’ 'irgh,Px. 
Centro Sekretorius J.

Centro Iždininkes K.
1.2 et Carson Sts.,S.S.

Turtų Kontrolės
Urlakis,

313 Sixth St.,
F.

a

4

b

7

Vice-pirmininkas B. Vosylius,

Mažiuku*
Pittsburgh, I’ .
Varsišis,
P ttsburgh, Pa.
Komisija:

b

kuopos, J. Galginas, P. O. Box 118, 
JLaupurex,

kuopos Ig. Rasinskis,
20o Soho St., Pittsburgh,

kuopos, J. Kvctkauskas,
P. O. Box 292, Cuddy,

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

kuopos, A. Palučis,
2123 \V rights St., S. S. Pittsburgh,Pa.
y Kuopos, K. Stasinskas,

Bok 283, Arnold, Pa.
1U kuopos, V. S. Riukas,,

713 McKean A ve., Donora, Pa.

Pa.

Protokolų r-Žtininkas O. Užbalinti,
622 Hulin ik

Finansų raštininkas P. G. Aleksynu®,

Iždininkas 8. Buzinski®,

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

N. S. Pittsburgh,
W. Markūnas,

2120 Forbes St., Pittsburgh, 
Kuopų sekretorių adresai: 

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

Pittsburgh,
2 kuopos P. Francikevičius, 

222 Sagamore St., Esplein, 
Pittsburgh,

Pa.

Pa.

Sta.
Pa.

St.

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

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

Susirinkimai atsibūna pirmą n®d*l> 
dienį kiekvieno mėnesio, 1010 Ba. 
Main St., 2 vai. po pietų.

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

Pirmininkas D. Petrauskas,

M.

dauskiene. A. Navickiutė, J 
Tarei la, A. Stančikas, M. 
Andrulionis, A. Dziedulio- 
nis„ J Dziedulionis, S. Bu- 
šauskienė, J. Sirvydas, F. 
Rakitskas, N. Markeliunas, 
S Kuzma, A. Švenčionis, S 
Jurevičius, V. E., B Sta- 
kauskas, M. Šmigelskis, J 
Tamasevičius, M. Žemaitis, 
F Mikalojus, A. Norinkevi
čius. J Bulauka, J.'Bagdo
nas, K. Slaičiunas, A. Jaki- 
mas, A. šukšta, P. šukšta, 
BTankevičius, O Aleknavi
čiūtė, O. Kleskauskienė, M 
šaka., S Žakarauskas, B. 
Zakarauskas, V. Vike, A. 
b indoravičius, J. Adomavi-| 
čius, M. Zapnickas, A. Zap- 
nickas, J. Kučinskas, J Ku- 
činskiutė, S. Urbonas, J. 
Krisnolas, K Mieiiunas, J. 
Budrevičius, M. Voveris, M 
Sentua, P Blažionis, J. Bra- 
stavičius, K Buslavičius, T 
Zubrickas, J Voveris, F Ka
zlauskas, A. Jankus, R Sta- 
niulionis, J Buja, K. Tane- 
vičius, J. Verseckas, J Gu- 
dailis, M. Aidukevičiutė, F 
Marčiunas, V Trakimavi
čius, V. Dirsa, U Jankaus- j 
kiutė, F Arbačauskas, F. 
Norinkevičius, P. Kiaulė- 
nas, M Voveriutė, S Vove- 
riutė, L Kleinotas, V Bieša, 
A Norinkevičius, A Vara- 
nauskas, M Karkauckiutė, J 
Arnuilavičius, P Dudonis, V 
Baranauckas, V Taraškevi
čius, J Armulavičius, P Du
donis, V Baranauckas, V 
Taraškevičius, A. Uzdana- 
vičius, J. Lebednikas, 

K. Alesiunas, 
S. Saulenas, 
Stadelnikas,

Malkovski,

Belkus, 
l irsa,' R. 
Aleksa, A 
M. KarpiČius.

Smulkių aukų sui 
ta $15.38? Viso $58.73.

Pinigai pasiųsta 
spalių, šiuo adresu: James 
Gilday, Box 372, Virginia, 
Minnesota. Čekis išrašytas 
r.nt vardo: John Seppanen

Al. Mažetis.

AUKOS KUN. MOCKAUS 
BYLAI.

Worcester, Mass., surin
ktos p. M. Mačionio.

Aukautojai: J. Neviac- 
kas $1.00; J Repšis, A. C., 
S Pečnikiutė, A. Mačižius, ir 
V Vozunen po 50 c., L I. 
Paulauskas, K. Bušas, L. 
Vatasauskas, A. šeštokiutė, 
O. Balniutė, O. Petrušai- 
čiutė, A. Martušis, I. Juod- 
cat, A. Anzaliute, E. Čiap- 
likas ir G. Martušis 
25 c. Smulkių $2.91.
$9.16.

- po 
Viso 

J. VABALAS.

st..
St.
89

Vice -pirmintnk&a T. Rimkus,
1830 Russell

Nutarimų raštininkas K. Petrik®nta,
1527 E. 33rd «t

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

tdin’nkas T. Ncura,

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

LAISVĖS SUNŲ DRAUGYSTĖ, 
MAHANOY CITY, PA.

Valdybos adresai i
Pirmininkas W. Žemaitis

312 E. Centre
Pirmininko pxgelbininkas P. įsėda, 

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

1025 E. Pine
Finansų raštiniu. P. I'etčiulia, 

1227 E. Pine
Iždo trustisai; A. Račkauskas,

Tenth St., J. Baukus, 1121 E. Mm- 
hanoy Ave., W. Simniški®, 1227 E. 
Mahanoy Avė.

Maršalka W. Svintickas,
515 W. Pine

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

st.

*iowa,

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, ILL.

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

1421 Lincoln St., Waukegan, 
Protokolų Sekretorius St. Deiku®, 
721 Cummings Ave., Waukegan, 
Fin. Sekretorius J. Vaičia, 

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

166—10th St., North Chicago, 
Kasos Globėjai: M. Rekis, 
1329 N. Jackson St., North Chicago, 
111.

St. Bučį®, 1408 So. Park Ave.
Waukegan, 

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

Pagelbininkas J. Werdauskio, 
Susirinkimai atsibūna kas ti»žSa 

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

III.

III.

III.

III.

III.

IIL

rna-
re-

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

Kaina $85.00

No. 25. Columbia Grafonola. Pada- 
rtyas iš rauodnmedžio, puikiai 
išdabintas. Didumo 15įX15į.

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

Nanjausio išradimo vargonas. 
Šitą varganą galima neštis ant halių, 
Piknikų, nes jis susioleda iš -1 kavalky, 
išrodo kaip boksas. Šitą vargonų gali
ma sulankstyti, kad neužimtų daug vie
tos kada negrajini. Kaina 3 oktavų 
$30.00, 4 oktavų $35.00, 5 oktavų $40. 
50,6 oktavų $58.50. Reikalaukit ka 
talogo su vi s( mis kilernis mašinomis.

Isitėmykit! Galima įgyt labai gerą 
grafofoną su 12 dainų tik už $15.00. 
už kurį turėtum mokėt25 dol. Parduo
dam? taip pigiai todėl, kad geriau pasi
garsinus.

Reikalaukit katalogo.

lokio pat išdarbio kaip num.
didžio ir pločio, tiktai 

sunumeravimo rekordų ir
No.75

• 85 
be 
automatiško išmetimo.

Kaina .............■.. $75.00

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.

Armonikų duetas.
E 2581. Gražioji. Po’ka. 

Pavasario rytas. Valcas.
E 2582. Kalnų augštumas. Valca®. 

Kariškas maršas.
E 2706. Žemaičių Polka. ’ 

Gudri. Mazurka.

Ir daugybė kitokių lietuviškų, 
aiškų, lenkiškų rekordų.

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

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

No. 50. Columbia Grafonola. 
rinktinio raudonmedžio ir 
žuolo puikiai šlipuotas. 
21įX18i ir 13 col. augščio.

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

Pa- 
ar- 

Didis

^SS***-^
No. 2 H. Columbia Grafonola. Ar- 

žuolinis labai gerai padarytas, •- 
namaliuotas žaliais ar raudonai® 
ruožais, metalinė truba.

Kaina
No.'4.

kaip No. 2 
nis, ' 
mis
L4H colių pločio ir 7į augščio.

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

$25.00
Improved Roy ;1. Veik toks

1 bot biskį didos- 
pagerinta mašinerija, tri- 

sprenžinomis, aržuolinis

Taipgi užlaikau įvairių įvairiausiu auksoriškų daiktų ir muzikai iškų 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.

J P1 TO piC C 103 Grand Street, Brooklyn, N. Y
• kJUVlZluM* TEL. 4659 GREENPOINT

Kaso® globėjas V. Ivanauskiūti, 
1452 E. 83rd

Dainų repeticijos atsibūna kiekvie
ną seredą nuo 7:30 vai. vakar® aa) 
Star svetainė®, 2011 Hamilton A v®.

Mėnesiniai susirinkimai aUib&ae 
kas trečią pėtny<’ią Kiekvieno mėn®«i« 
nuo 7:30 vai. \akane ant Star ®ve- 
tainės, 2041 Hamilton A v®.

Knygynas, saldumynų krautav^ 
2047 Hamilton Ave.

Knygoa išduodamo® skaitytojam® 
ant 7:30 vai. vakare.

Knygius K. Luobikl®, 2364 E. Ii.
Joa Menčinskas, 

7214 Hacker avė.
Nutarimų rašt. H. P. Pratkioni®, 
1527 E. 23rd st. Cleveland, Ohla.

DRAUGIJA ŠONŲ IR DUKTBBŲ. 
MELROSE PARK, ILL. 

Pirmininkas K. Jankauskai,
P. O. Box 749, Melror® Park, IK. 

Pagelbininkas D. Rimša,
P. O. Box 849, Melrece Park, IK, 

Protokolų raštin. Alek. Marku®, 
967—ŽŽnd Ava., Melrose tark. t&

Bex ••<.
Fin. raštin. W. Stramili®,

1814 8®. 50th A v®., 
Iždininkas F. Lapinakl,

P. G. Box 1109,

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DR-STĖS VIRŠININKŲ ADRESAI. 

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

108 Inslee Place,
Nutarimų raštininkas: S. Morkl®, 

79 Bond Street, 
Turtų rast. P. Kardokas, 

220 Court St.
Iždininkas: J. Yužapaitls, 

234 Clark PI.
Iždo globėjai: E. Makuticnienl, 

149 Clark PI.
” D. Griguti®,

122 Pine st.
Maršalka B. Budrius

240 Second St.
Draugai ir drauges, kuri® dar ne

turite organo ir nepridavėt savo ant
rašų, malonėkit tuojaus prisiųsti. 
Męs išsiuntinėjome laiškus ir į kitus 
mūsų draugus, o atsakymo dar ne
gavome. Taigi meldžiu tuojau® duo
ti atsakymą.

Malto® aAl
P. O. Box 1109, Melro®® Park, Ill. 
Iždo globėjai: W. Janenaa Box 671 b 
J. Snargkie, P. O. Box 761, M®Jro®« 
Park, Ill.

Maršalka: A. Piešti®, P. O. >«■ 
676, Melrose Park, Ill.

Susirinkimai atsibūna ka® troMf 
savaitę kiekvieno menesio Frank aai 
James svetainėj, 23-čia Av®. ir Lok® 
gatvė’, apie 1 vai. po pietų.

LIETUVIŲ PAŠELPINfiS DR-3TB1 
“LAISVĖS”, EASTON, PA.
VIRŠININKŲ ADRESAI: 

Prezidentas L. Bačkis,
668 Northampton St., East®*, Pa. 

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

Protokolų raštininkas ir organ® >14- 
žiūrėtojas Alex Viturie,

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

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

1820 Fairow Ave., Ea»‘nn Fa« 
Kasos g1 obėjai:

A. Biga, 1021 Elm St., Easton, Pa. 
A. Meškauskas, 1222 Pin® ik,

LIETUVIŲ BROLIŲ DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI, 

RACINE, WIS.
Pirmininkas J Vasilaitis,

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

824 Jackson St.,
Nutarimų sekrt. G. K. Budri®, 

1915 Jav Eye See Ave.
Turtų sekretorius J. Žemaiti®,

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

931 Walnut St.,
LBD. laiko savo susirinkimu® ka® 

trečią nedėldienį kiekvieno mėnesio. 
Winter HaU, 412 6th 8t„ Raci
ne. Wl®.

Maršalka J. Garais,

Susirinkimai atsibūna kas n’ «M 
pėtnyčią kiekvieno mėnesio anglą a®- 
clalistų ruime po No. 489 Northamp
ton St., Easton, Pa.

VALDYBA C. T. D. 1). 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. Noura,
2202 Hamilton avė.

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

Dainų repeticijos atsibūna 
viena sereda nuo 7:30 vakaro 
Schwab'-svetainės, 6131 St. Clair avė. 
mėnesiniai susirinkimai atsibūna kas 
3-čia pėtnyčia 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 panedėlio vakarą, 
nuo 7:30.
Knygiai, Franas Tumosas

3570 E. 72nd Str.

Ilk

IH.

I*.

-kiek-
> ant

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

Centro valdyba:
Pirmininkas J. Jakimavičius,

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 
Vic«-pirmininkas V. Vitkevičių®,

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

188 Roebling St., Brooklyn, 
Kasierius J. Senienas,

884—29th St., Brooklyn, 
Trustiaai: M. Liberia,- 121

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

Kuopų Sekretorių adresai:
J. Purenąs, 292 Manhattan te., 

Kuopos Brooklyn®—V. Vltk«vičia,
19 Hudson Av®., Brooklyn, N. Y.

LAISVĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTE 
COLLINSVILLE. ILL., VALDYBAI 

Pirmininkas J. Čebenaueka®
420 So. Chestnut St, 

Collinsvill®, IK. 
Pirm, pagelbininka® P. Papeiks,
424 So. Chestnut St., Collinsville, IH, 
Nutarimų raštininkas A. Dzidollkaa,

858 E. Wickliff Ave.,
Collinsvill®,

Fin. Raštininkas F. Skamaraka®,
416 Wickliff Ave.. Collinsville, 

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

Susirinkimai būna kiekvieno »*■•> 
»io 1-mą ir 8-člą nedėldienį, 1-mą va
landą po pietų, S&llel aalėj, kam*M 

į E. Main ir N. Morrison Av®. Collia®- 
rille, Illinois.________ __________

LIET. ŠVIESOS DRAUGYSTB
ANSONIA, CONN., VIRM- , 

\ NINKU ADRESAI.
Pirmininkas A. Mureika, ,

118 Liberty St., An«onia, C®*M. 
V'ca-pirmininkas J. Mockaitl*,

P. O. Box 128, Ansonia, Com. 
Nutarimų raštin. 8. Tiškevičių®,

P. O. Box 176, Ansonia, Cmiuu 
Finansų raštininką® P. Rageili®,

161 N. Mair. St., Anseaia, Cuuu*. 
Iždininkai J. Valaiti®, /

j 11 Oak St., Ansonia, Ceua*
Knygių® O. Radzevičiūtė.

I 264 N. State St., Ansonia, C«X 
Knygiau® pagelbininkas A. Yakitya,

103 Liberty St., Ansonia, Caaat, 
t n y glaus raštininkas P. LabanaukM 

1 491 Main St., Anoonia, Caaw

N. Y.

Grand

AMALGAMATED CLOTHINO 
WORKERS of A. PRASKRIŲ 
18 SKYRIAUS KOMITETĄ*!

Pirmininkai A. Mačaitia,
109 Grand St., Brooklyn M. W, 

Protokolų raštin. J. A. Bekampi®,
188 Roeblng St., Brooklyn, N. >. 

Finansų raitininkas VI. Jiečiu®,
67 Stagg St, Brooklyn, N. < 

i šilui aka® Kaulus! era® šimkas,
saw UHw.v at. w.w

LIET. SŪNŲ IR ERŲ TRAP 
GYSTft, ROCKFORD. ILL„ 
VIRŠININKŲ ADRESAI!

Pirmininkas F. Raškevičl®,
1012 So. Mala Bt

garsinkites
1 ‘ Laisvėje ’ ’
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VIETINES ŽINIOS^ ^-Jr kp-9susi.rin.k!!i3.as i us nedehoj 12 lapkričio, 
New Yorko gaspadinės 1 Tnntiškanin Name 101-1 OR 

apskelbė boikotą 
mams. Sako daugiau nemo

Tautiškame Name, 101-103
kiauši-j Grand St., B’klyn, N. Y.

Pradžia 2 vai. po pietų. At- 
silankykit kiekvienas.

nėms padeda maisto komi 
sionierius Diliom

Reikalinga mergina arba našlė dirb
ti mažoj valgomų daiktų krautu
vėj (grosernėj). Darbas ant visa
dos, gera mokestis. Turi sukalbėti 
angliškai taipgi ir nors kiek mo
kėti skaityti. Geistina, kad galėtų 
Įnešti kiek pinigu dėl užtikrinimo 
(bond). Atsišaukit laišku šiuo ad- 
dresu: A. K. 18.3 Roebling Sir., 
Brooklyn, N. Y. 90-92.

TARPE BRONXO 
LIETUVIU.

3 d. lapkričio Bronx 
ibio atsibuvo prakalbos 
S. 52 kuopos parent

Paminėjimui baisios tra
gedijos, ant North 6th gat
ves, kuri Įvyko pereitais 
l ietais, užsidegus Diamond 
Co. šapai, kur žuvo ir lietu- 

ių, marškinių unijos loka-

•ikalaujam pagelbininkų. .Aš noriu 
pradėt savo biznį kiekvienam mies
te, kuris gerai apsimoka visiems. 
.Norinti geresnio užsiėmimo kreip
kitės dabar. \V. B. Debcs, 26 West 
Si.. Hartford, Conn.. 90 92

buvof ėsi ir, kaip matyt, 
pilnai užganėdinti.

Tūli pirko “Kovos” prenu
meratos kortu ir knygeliu. 
Draugė Jukeliene prikalbi
no 5 drauges prisidėti prie 
Lietuvių Moterų Progrcsy- 
v’o Susivienijimo. Manoma^ 
Lronxe sutverti LMPS. Rd.:

Tūli draugo/ 
kauti net po 5 
’tingus namui.

11 d. lapkričio, subatoj 
tojo pačioje saloje 
Courtland avė.) bus 
'os Sūnų ir Dukterį] 
gijos balius. Pradžia

is i-> c. ivici
i skaitliiiffai

ričio, ketverge , dideles 
’akalbos New Plaza Hall, 
kalbėtojai minės apie ta 
aisrą ir abelnai apie pana-

si randa voja didelis ruimas dėl 2 
vyrų, su trimis langais, įėjimas iš 
lobes yra . inka, maudyklė, ši’las ir 
šaltas vanduo. Langai išeiną į gat
vę. Atsišaukit pas: K. Kreivėnas, 
199 Ainslie M. Brooklyn, ?4. Y.

Skambinkit į basei.ten t.

Brooklyn o lietuviai buvo 
Jaisiai susijudinę tuo atsiti-

ne -!

rengiasi au-<

drau

mote
)-

ku surengti agitatyviškas 
prakalbas. Kalbėti kviečia
ma “L.” redaktorius L. Pru-

“Aido” choro koncertas.
Lapkričio 5 d. atsibuvo 

“Aido” choro koncertas La
bor Lyceum svetainėj. A- 
part “Aido” choru, dalvvavo 
keturi chorai, balalaikų or 
chestra ir kvartetas, šis 
koncertas dailės žvilgsniu 
buvo gerokai tobulesnis, 
negu pereitais metais. Y- 
pač man smagu pastebėti, 
kad “Aidas” gerokai nupro- 
gresaves dainos srytyj.

nis dainos balsas p 
Hausytojaus ausis

Didesnė programų 
buvo atlikta “Aido”, 
nudainavo maišytas ir mo
terų chorai. Vyru chorui

dalis
Gerai

išsaugota nuo ugnios.
Kalbės K. Petrikienč

lapkričio

N aikų D ran 
ai, noriutiej 

atsilanko į Sokolų svetainę 
’90 Grand st., 10 vai. rvto

giausiai susirinktu.

CAKSI DUODA puikiausia lietuviška 
karčema Brooklyne, 
vieta, gerai įdirbi as 
■priežastis dėl pardavimo, 
rijas gausit “Laisvėje” 
hl mg st. Brooklyn, N. Y.

biznis, svarbi
In forma-

1)0... 9->

ARSIDUODA krautuvė. . (Dry 
Goods Store) geroj vietoj, biznis 
išdirbtas per 10 nu tų. Kadangi sa
vininkas mirė, tai. priversti 
bizni parduoti. Labai ger 
pirkti. A. Jankauskas, 6 
son Ave. Brooklyn-, N. Y.

<—91.

proga 
. llud-

‘Xi PADEKAVOJIMAS

Komisija.'

?w York o didesniu vi f

streiko. Jie pareikalavo nuo 
savo darbdaviu 10 vai. dar
bu dienos, vienos dienos Į 
savaitę liuosos ir pakėlimo 
algų. Jeigu jų reikalavimų 
Lcišpiklys, tuomet jie išeis i

PROTESTO PRAKALBOS.
Rengia Tarptautiška Apgynimo 

Konferencija New Yorke ir Brookly- 
ne dėl paliuosavimo draugų iš kalėji
mo Duluth, Minn. Atsibus Utam. No
vember 14, 1916. Pra.-idės lygiai 7:.30 
vai. vakare.
I lavom eyer

NEW PLAZA HALL, 
and Grand Sts. B?-ook-

< u rbiamieji
Atsilankykime ant šių prakalbų 

kuoskaitlingiausiai ir nedaleiskime 
nužudyti savo draugus, kurie kovo— 
ja už musų būvio pagerinimą. Kal- 

Miss E. G. 
d r g. William 

rusiškai P. Kurinsky, . L. 
ir H. Keli. Įžanga dykai! 
Yorke prakalbos atsibus 13 
Lapkr. 1916, m., Manhattan 
66 E. 4th Street. Pradžia 

KOMITETAS.

Darbininkai I 
ant ši n

bes garsus kalbėtojai: 
Flynn iš Minnesotos, 
Shatoff 
< irikštas

New
d. Nov.
Lyceum,
7 -.30 y. vakare.

Aš žemiau pasirašęs, labai šir- 
• gai dėkavojti WILLIAMSBURG 
l'FA.MSmi’ AGENCY, 249 Grand 
r., Brooklyn, N. Y. už pajieškojima, 
rą, greitą ir teisingą atgabenima 

.ano pačios Marijonos 26 
ukterės Sabinos 4 metų 

i Tėvyn '- , užimtos dabar per 
Į pa.-s mae Į z\meriką, katrie

dam, 
nogi

melų ir 
iš senos 
vokiečius 
atkeliavo

H Spalio 1916 metų ant laivo Noor- 
Iloland .American Line, o tai- 
paaiškinu visiem tautiečiams, 

i apie pajieškojimą ir sutrauki
mą savo giminių iš senos Tėvynės, 
kreiptųsi tiktai pas virš minėtą A- 
g'-nturą. Stanislovas Dembskis 143 
North 6 Str. Brooklyn, N

APT1EKA
Gyduolės teisingos, patarnavhna- 

draugiškas ir kuoman agiausiae. Gs 
duo'es galima gauti per pačtą ir ypa 
tiškai,kokios tik pasaulyj vartojamo* 
Ypatingai užlaikau puikian sekančia* 
gyduoles:

Nuo
Nuo
Nuo
Nuo

kimo ...
Dėl ataugimo
Nuo vištakių

kojų -----
Tikra lietuviška

Reumatizmo .... 
kojų prakaitavimo 
perša'imo milteliai

ir plaukų

t’rane-
Real 

Grand 
prie

daina sunki, reikalaujanti ( 
ilgo lavinimosi.

Taip pat ir kvartetas ma-

Labai puikus rusų “Chai- 
kovskio” choras. Geri, iš
lavintais balsais daininin-j 
kai. Nors nedidelis choras,'

PRANEŠIMAS.
Gerbiami draugai lietuviai! 

su. kad perkėliau savo ofisą
i Estate ir Insurance nuo 131
; Si., po N r. 287 Bedford avė
; So. 1st St. Brooklyn. N. Y. g...bo- 
riaus Butkaus name. Su visokiais 

į reikalais kreipkitės prie mūs, o busit. 
| aprūpinti geriausiais advokatais. Ro- 
(da duodam dykai.
Į Taipgi užlaikau maldaknygių ir 
■šiaip visokių knygų pasiskaitymui, 
1 taipgi kryžiukų ir brostvų.
Į Parsiduoda puikus mūrinis narnas, 
p aina $4000. Klauskit platesniu žinių.

B. A. ZINIS,
Bedford Ave., Brooklyn. N. Y.
3355 Greenpoint.

r

TĖMYKITE! TeMYKITE!JOKŪBAS KANCLERIUS
CAFW

U

1231 W.

Ar nori bwt gražus? J *»> t

s! e veidą prie;"

J.

.L MARTI! UTĮ!

•5sa»»x

n

inant 
veidn

:r ; >.a< 
JpUOglL

c. ir $1.00.
rimk i’s, 

IHlbt

W. KATILIUS,
Sa tu ma, Ark

THE COSMOPOLITAN
ACTO SCHOOL

50 SL, New Yo:

ai ni:.>ipirkite Mo. tics. 
Meniholaturn C<»., ir 
r apli'koriai pripažįs-

J

! T« iephon" 1950 Greenpoint.

I Dr. H

TE I SIN GIA US i A U ž EI G A
253 WYTHE AVE., kainp. North 

BROOKLYN, N. Y,
Telephone Greenpoint 6311.

M

IŠRADIMAI
T-

&

<

Šimtai kostumierių iš visų kra
štų ir tautu, išmokydami $1.00 ar 

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

kad DAUNORUS 
yra didžiausias

Pirmas Lietuviškaa

RESTAURANTAS

M
, f

Pak»l»- 
vingu a pri
imsim ko- 
nogražlau- 
kiul ir vi- 

4Mdoe 
teisingu

Vienatinė lietuviška . automobilių 
(mokykla, kuri perviršija visas kitas 
mokyklas savo s utvarkomu kliasų su 

I naujausios mados motorais geriau- 
(sių firmų. Prieinamas kursas teorijos 
į i* praktikos ir ta.s viskas už $25.00. 
Lekcijos važinėjimo, sustatymo ir iš
ardymo, mokinimas- braižinių (nlenti ) 
ir net automatiškai pradėjimo (self 

(startos). Visiems dykai dirbtuve. 
: Gvarantuojame diplomą. Duodame pa- 
Hindijimą. Atvažiavusiems turinio vie
ptą apsistojimui. Ateikjte ir persitik- 
1 rinkite. Vedėias visiem gerai žinomas

TREJOS DEVYNERIOS

E J A N K A
w;

KLAUSYK KĄ SAKO ARKANSli 
FARM EIUS.

Joijru nori pirkti farmą bile vals
tijoj Amerikoj ir nenori patrotyti 
dalį arba visus pinigus, tai prisiųsk 
už. 2 e. štampą dėl atsakymo ant 
žemau paduoto adreso, tada gaifsi 
iriapa ir nurodymus, kokiu keliu ge
riausia išeiti, kad neįpuolus į vargą 
ir nepatrotijus sunkiai uždirbtų pini
gu- (kurią išdirbu 

■ vi i dūki.ura i 
i tu geriau.-ia. 
l ištepant r< 
( gult jie.- k'-li 
1 t yru 
į l.ius 
! m '

. MemUawitz U; S o—-99.

m i n ligomis,

> MII M WWI l»M

22 Lorimer St

Lietuviškas K on I raki orius.
Padaromo visokį darbą prie naujų 

namų .statinio ir senų pataisimo. 
plastavojam, išeimentuojam ir 1.1 
int reikalui, kreipkitės pas:

Broo’dyao ir apieliiikes 
c' X.

Lietuviams.

Brooklyn

Nusipirk gerus ir tvirtus čeverykus

MMffiVU 1M5X. WW4 JtV Al b WDtMfi'

Tėmyk, nes krautuvę 
erkrausčiaus nuc 109 

Grand Street o numeriu

157 GRAND S 
BROOKLYN, N.

plaukų ...
(užtrynimo

5.1.0#
50c 
75e.

ulin- 
li.b# 
ti.oe

anl
......................... 25c.
trojanka 25 oOc.irS,

Taip-pat visokių vaistų dėl viaokh 
lytiškų ligi} kaip dėl vyrų, taip Ir da 
moterų. Visokius patarimus duogl* 
dykai. Klausianti per laiškus, teprl 
siunčia tik krasos ženklelį atsakymu!

Receptus sutaisau teisingai Ir 
didžiausiu atsargumu. Taigi, li<c„ 
viai, visados kreipkitės, pan man*, • 
būsite užganėdinti.
Lietuviu Aptiekoriua ir Savininke*

FEL. KUDIRKA
64 Grand S L, Brooklyn,N.T

Macys & Marcin Furniture Co
Wl’am period 5u it

Re
ik
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ai
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__

__
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DAI NOROS trejanka yra tikrai 
lietuviška. Saugokitės padirbi
mų imitacijų.

1) ALNO ROS trejanka. t. y. trejos 
devynorios, tai ištikimiausias 
Lietuvių draugas gydytojas vi
sose negalėsa bei ligose.

DĄlhNOROS trejankq reikalaukit 
prisiųsilami 35c. ,"!’:‘ Sl '?"• ’ z.vnh ‘ >i::n .<•»», >

knu, žolių ir t. 1.
R litK M.ALK t I rašydami, knkiy nor it e item tziati kaip u z ’5<. 

s jums i'risllislti.

22 9 Be d f o r d Av e . 
KAMPAS NORTH 4X2» GATVf.3 

Biwojki/vjn, New York

SPORTING CAFE
Puikiausia ir švariausia

'N - •> fi

Užeikit ir persitikrinki!■ 
442 Grand St., 

BROOKLYN. N. Y. 
Telephone Stagg .3534.

re
<t> 
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01

O
</)

. re.? re (/) 
į p š o to

JOHN KULBOK
Dide'is hotelis, gera vieta p». 

keleivingiems, kambar* 1 'tai
syti pagal nuają madą, ir vi«> 

užganėdinti.

JOHN KŪLIMU Savininko
291 Wvthe Ave., Cor. So. 1 «L 

BROOKLYN. N. Y.
Tel. 279 Green point.

, Turite kokį nors išradimą ar gal a- 
bejojate apie jj, prisiųskite mums dėl

I užpatentavimo. Dovanai duodame ro
dą ir nurodymus apie užpatentavimą.

Į Dovanai gaus kiekvienas lietuviš- 
j ką knygutę ką išrasti, kaip užpaten
tuoti ir kokie išradimai pageidauja-

(ma. Pinigus už užpatentavimą iš 
kalno neimamo, tik prisiųskite mažą 
dalį rankpinigių, o likusius užmokė- 
site, kaip gausite popieras, abelnai , 
sakant kaip busite užganėdinti.

Dovanai padedame parduoti užpa
tentuotus išradimus. Užtikriname ge
rumą $10.000.

\meric.-in European Patent Offices 
(309 BROADWAY. NEW YORK CITY •

(L.),

s i m -

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

Jūsų tarpo 
vienintele te- 
a krautuve 
š visos apie- 
I in kės.

Mes aukau-

AR NORI, KAD TAVE 
MERGINA MYLeTŲ?

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 mos patįs prie 
to darbo dirbamo, nes katras many
tų, kad teisybė, tai gali ateit ir 
persitikrini.

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

Brooklyn, New York.

( •> ’(I I
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tai,din t isuteikia malonu skoni.
FORNISIAIPAJIESKOJIMA1 )

SUTAUP1NS1

Jai pirksi pas

90—91.

Komitetas

•.v

RKOOKly\ \ >

r.

triūsą, kad iš 
šitos įstaigos 
būtų užganč-

bet tūles tančiai žmonių visokių klesų.

25°!0|K1500‘o

balalaiku orchestra. Nors 
rodos tai visi mėgėjai, m' 
profesionalai, bet vis tik pa 
daro gerą įspūdi.

Abelnai, vakaras buvo 
gražus. Ir už tai verta pa
girti aidiečius ir ju mokyto
ją p. Ereminą, kad nesigai
li triūso dainos pakėlimui.

Nepaisant prasto oro, pu 
blikos susirinko apie 800. 
Rodos liks nemaža’ ir neinu.

N..

I’a j ieškau Mateušo Bunickio ir dar 
kito draugo, čalio, kuriuodu nese
niai atvažiavo į Pittsburgą iš 
Lawrence, Mass. Kelionėje mes 
persiskyrėms ir aš dabar nesuran
du savo draugų, net arėdamas ad
reso. Meldžiu atsišaukti. Atnanas 
Mockus, 2029 Fifth ve. Pittsburg, 
Pa. (89—90)

Pajieškau Mykolo Liogcko, Kauno 
guh., Vilkmergės pav.. Užukarčia- 
mių kaimo. Taipgi ir d“dės An
tano Zerckaus, Sabaliūnų kaimo. 
Meldžiu atsišaukti. J. A. Gudanis, 
447 Joseph avė., Rochester, N. Y.

KNYGŲ LEIDĖJAS IR 
PARDAVĖJAS.

Tie, 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 
įdėkite už 2c. šlampa.

K MILAŠAŪSKIS,
1.3 Atlantic St., So. Boston, Mass. 
86—93.

198-200 Grand St.,
VTarpe Driggs ir Bedford Avenues. Brooklyn, N. Y.

Telephone 2372 Green point

TEATRAS IR BALIUS.
Rengia LSS. 20 kuopa, 

seredoj, 29 lapkričio, š. m. 
prieš Padėkavonės Diena. 
Pradžia 7;30 vai. vakare, 
svetainėje Shedlow Colum
bia Hall, 736 — 3rd Ave. So. 
Brooklyn, N. Y. Bus suloš
ta juokinga viena veikmė ko
medija “Brangusis Pabučia
vimas”. Po teatrui smagus 
šokiai. Įžanga 2 5c. Kviečia
me atsilankyti kuoskaitlin- 
giausiai

I’ajieškau brolio Liudviko Virbicko, 
Kauno gub., Panevėžio pav.. Ma- 
zutiškių kaimo. Seniau gyveno 
Norwood, Mass. Meldžiu atsišauk
ti. M. Virbickas, 66 Hudson avė., 
Brooklyn, N. Y.

GRAŽI DOVANA.
Mylinti(-ms muziką ir dainas surin

ktos (Gaidos) notos ant visokių in- 
. tnimcntų 8 lekcijos be mokytojo lie
tuviškoj kalboj išsimokinimas. Kny
ga $1.50 ant trumpo laiko kožnam, 
kuris pirks, parduodu už ?1. ir viena 
knyga dovanų; pasakykit ir savo 
draugams. Pinigus siųsdami adresuo
kite:

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

I’ajieškau draugo Juozo Juozuno, Su
valkų guh., Naumiesčio pav. Sin
tautų gmino, Pikzirnių kaimo. Se
niau gyveno Worcester, Mass. Mel
džiu atsišaukti. F.' Dovidaitis, 43 
Spring Str., New Britain, Conn.

______________________________ L___
I’ajieškau švogerio Antano Gražio 

seniau gyvena Jersey City, N. J., 
vėliau 1913 m. išvažiavo į Ro
chester, N. Y. Malonės jis pats at- 

.sišaukti arba kas žino pranešti. A.
Patamsis 336 Mament St. Jersey 
City, N. J. 90-92

J. ABAZORIUS
Užlaiko puikią užeigą CAFE, po Nr. 

93 Wythe Ave. Brooklyn, N. Y. 
Telepohne: Greenpoint 4520.

(89—91)

| H mokę t. tas iokcijas jau mokosi

į Kalbėli k Rašyti Angliškai į
? pirmą lekciją, o pelsitiknnsi ar teisybė, j

MONTELLO CORRfSPONOENCJ-. SCHOOL.
MONTELLO. MASS.

ĮSITeMYK !
Dabar geriausias ir 

Tankiausias 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. z

pa-

Pagamina geriausius .lietuvišku 
Igius. Pietus galima . auti po 1F»< 

20c ir 25c.
Alijoiio Grintavičias

J HOPE ST., Cor. R 
BROOKLYN

$1 ant R ANKOS 
$1 ant Savaitės

el. Orchard 3716.

MIK. KARUKšTIS
__ C A v* E —-

Imame kuogražiausiai ir vi
sados. Tikra lietuviška užei
ga.
542 E."14th St,

NEW YORK
Cor. Ave. B.

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

Telephone
4263 South
6075 South

Agentas •
Vaicekauskas

Y FURNITURE COi!




