
VI METAS,
No. 95

BEDA RUMUNIJAI
atydžiau, 
žmogaus

ANGLIJOJ RUSŲ PAVAL
DINIUS LMS I KARŲ.
Kopenhagenas, 21 d. lap-

ir
Ru-

Lietuvių Socialistų Sąjun
ga turi įgyti nuosavus rū
mus. Aukaukit ir skolin

ki! tam tikslui.

cieriai, vadinas,
neužgaunant jų
teisių, nė valstijos gynimos
reikalavimų.

t

Rašykitos į “Laisvės* 
bendrovę, kuriai rūpi darbi
ninkiškos apšvietos platini
mas. Tuomet mes paversim 
“Laisvę” milžinišką spėka.

TEGUL DUONA LIEKASI |N
AMERIKOJE.

LONDON, 
po labai 

j ti timpos ligos, mirė bene- 
;garsiausias Amerikos ra
šytojas Jack London, žmo
gus revoliucioniško ūpo ir 
radikalių pažiūrų.

Jo kūnas sudegintas O- 
akland krematorijoj. Jokių • 
religiškų ceremonijų nebu-| 
vo.

Pereitais metais Jack 
London išstojo iš Soc. Par j 
tijos, nes ji pasirodė jam 

ir neužtenkamai revoliucijinė.

LAI BUS UŽDRAUSTA 
GABENTI MAISTĄ 

EUROPON.
•Amerikos Darbo Federa*! 

ei jos konvencija Baltimore j. 
priėmė rezoliuciją, kurioje 1 
reikalauja, kad prezidentas 
ir kongresas uždraustų ga
benti Europon kviečių i. 
šiaip jau maisto. Federacijai 
reikalauja, kad visų pi r- KIAUŠINIŲ KARALIUS 
minusiai turi būti pasotinti AKO NEPASIDUOSTĄS. 
Amerikos žmonės. Rezoliu 
eija praėjo vienbalsiai, 
įnešus pointerių unija

Kad Amerikoj trumpa su karalium. Savo 
maistu, tą visi žino, L__ ..

Chicago, Ill. - čia gy- 
Ją vena James Wetz, kuri pa- 

įprastai vadina kiaušinių 
> sandėliuose 

bet jisai laiko 70 milionu kiau- 
juk jokios rezoliucijos nepa* šinių.
dės, jeigu nebus revoliuciji-1 Ir nieko su juo negali 
nio veikimo. žmonės turi padaryti. Sako, laikysiąs 
reikalauti, o ne prašyti ir toloko! už tuziną negausiąs’ 
savo reikalavimą paremti po^70 centų, 
demonstracijom ir aktyvis
tais išstojimais.

Tai, mat, pašlovinta 
merikos tvarka. V 

į žmogus gali legališkai ap
sukti šimtus tūkstančių 
žmonių.P. QUINLAN PALEISTAS.

Pereitą pėtnyčią paleistas 
iš kalėjimo drg. P. Quinlan, 
socialistų vadovas, nuteistas 
už vadovavimą Patersono 
streike. Mat, teisėjas pada
rė “mielaširdystę”, suma
žindamas jam kelis mene
sius bausmės. Vistik parei- ___ _
kalavo dar 500 dol. pabau- sukilimą, 
dos. Tie pinigai buvo suko-) Kanados cenzūra vis la- 
l^ktuoti. hiau pradeda ciusti.

IŠSIGANDO RUSSBLLIO 
STRAIPSNIO.

Kanados valdžia uždrau
dė platint Ilearsto žurnalo 
numerį už gruodžio mėnesį, 
nes jame telpa Ch. E. Rus--- 
sc.llio straipsnis apie airių

Darbininkų judeiimis p;etų Amerikoje. >i
Draugas Carlos Loveira, ka, kas dedasi šiaurės A- 

tfktai ką sugrįžęs iš savo merikoj. Straipsniai .iš New 
kelionės po pietų Ameriką. (York Call ir Appeal to 
pasakoja labai daug naujo .Reason nuolat verčiami is- 
apie tenykštį darbininkišką panų kalbom 
judėjimą.

Pasirodo, kad tokioj Ar- Argentinos Seimo atstovas 
gentinoj, Peru, Chili ir kito-'socialistas turi 
se respublikose darbininkai 
žmonės smarkiai juda -kru
ta.

Chili ir Peru darbininkai 
' atlaikė taikos kongresą San 

tiago. Neužilgo įvyks nau
jas kongresas, kuriame be 
Chili ir Peru atstovų da
lyvaus atstovai nuo darbi
ninkiškų organizacijų Ar
gentinos, Braziliios, Equa- 
daro, Kubos ir Uruquajaus.

Kadaise tarpe Peru ir 
Chili buvo karė. Buržuaza- 
ja no karei nenurimo 
mislio anie naują kare. Tik 
ačiū darbininkų agitacijai jjh’ks naujos mados šaudy- 
nutilo kerštingos kalbos.
Peru ir Chli yra darbinin

kų Unijų federacijos. Peru 
yra ir 
Lima 
tas) taryboje yra šeši so
cialistai.

Chili respublikoje yra or
ganizuota 15.000 darbinin-

Pasirodo, kad kiekvienas

mokėti pu
se savo algos į partijos iž
dą. Užtat partija turi galin
gą spaudą ir gali ją ūž
ia ikvti.

Kuboje socialistu ir unijų 
judėjimas labai silpnas.

LENKA AUKŲ NAUJAI 
REVOLIUCIJAI AIRI

JOJ.
Bostone per dideles airių 

prakalbas buvo renkamos 
aukos naujai revoliucijai, 
kuri, pasak kalbėtojų, esan-

ir ti jau netoli.
surinktus pinigus
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RUMUNAI BAISIAI 
PLIEKIAMI.

Pereitame “Laisves” nu
mery rašėme, kad teutonai, 

• po Falkenhayno vadovyste, 
užėmė visą vakarinę Ru-

f.

y z

Italų kareiviai pribunanti Graikijon.

Ir vėl permaina Rusijos 
'ministerijoj. Caras pavaro 
iš pirmųjų ministerių rea
kcionierių Stiurmerį, kuris 
buvo sykiu ir užsieninių 
reikalų ministerių.

Stiurmerio vieton paskir
tas kelių susinėsimo minis- 

•is M. Trepov 1 
būk tai esąs kiek laisvesnis.

Geresnion ar blogesnion 
nusėn nukryps Rusijos rei
kalai sunku spręsti. Prieš 
kelias dienas telegramos 
pranešė apie triukšmingą 
posėdį Rusijos durnos, kur 
prieš ministerius 
prakalbą pasakė 
liberalų vadovas P. Miliu
kovas. Po jo prakalbos keli 
ministerial būk tai 
prašė durnos.

Tūli laikraščiai
i kad Trepovo paskyrimas 
i pirmuoju ministerių reiškia 
Rusijos pirmeivių laimėji
mą.

Rusijoj galima laukti di
delių atsitikimų. Iš visu pu
sių eina gandas, kad šalyje 
artinasi badas.

Feodo ros salą, netoli Duno
jaus upės ir randasi i 
Ii ai vandeny. Laivyno mini
sterija tikisi už kelių mėne
sių jį iškelti iš vr miens.

D re d u o u ta s ‘ T n i pe r a c r iea 
Marija” pastatytas 1914 me
tais ir priskirtas prie Juo-

moje, kad nėra ko nei mis- 
lyt apie taikymąsi su Vokie
tija.

Durnos posėdžiai atidėti 
iki 2 gruodžio. Liberalai 
reikalauja, kad ir daugiau 

negi*I ministerių butu permainy-

kuris dujų jūrių laivyno. Koman- 
* ydos turėjo 1,000 kareivių ir 

apie 40 įvairaus didumo 
ka nuolių.

NAUJAS MINISTERIS 
YRA BUDELIO SŪNŪS.
Naujas Rusijos pirm asai 

ministeris Aleksandras Tre- 
poff yra sūnūs garsiojo bu
delio Trepovo, kuris 1905 
metais pasakė kariumenei: 
“pul ne žaliet” (kulkų nesi-

smarkią 
nacional

persi-

speja,

ŽUVO RUSU DRRDNOU 
TAS “IMPFPATRICA 

MARIJA.”
Rusu laivyno ministerija 

paskelbė, kad žuvo 
laivas “Imperatrica 
ja”. Ant drednouto

RUSIJOS MAŽŲJŲ TAU
TU SANDORA VELEI 

PRABILO.
Tos Sandoros centras 

esąs Švedijoj. Jo pirminin
ku yra buvęs Rusijos du
rnos atstovas lenkas Myko
las Lempickis. Vieną kartą,

Betgi Londono laikraščiai 
sako, kad budelio sūnūs esąs 
liberališkas/

DAR VIENA ŠALIS 
RIAUJA.

Vidurinėj Afrikoj

KA-

vadina, mažąją Valachiją
(Dabar vokiečiai su austro-jkrič’o. — Telegramos pra- 
vengrais dar toliau nuėjo, pieša, kad rusų oficialiame 
Vokiečių 
Orsowa, 
ant Dunojaus upės.

Tiktai gal stebuklas 
išgelbėti Bucharesta, 
munijos sostapilę.

Iš Berlyno praneša 
apie paėmimą naujo 
munijos miesto — Turnu- 
saverin.

Iš Petrogrado praneša, 
kad rusų armija pradėjusi 
veikti Dobrudžos fronte. 
Pušų kariumenė pasiekė e- 
žero Tachaul.

rankose jau ir kariu menes organe “Russ- 
stambus centras kij Involid” esą paskelbta 

l“prikazas”, kad visi rusų pa
gali valdiniai, gyvenantieji Ang- 
Ru- .lijo j, Francijoj ir Italijoj, 

bus imami į kariumenę.
iki šiol ėjo gandas apie 

mimą į kariumenę rusų pa
valdinių gyvenančių Angli
ji j, bet dabar, matomai, taa 
gandas taps tikrinybe. An
glijoj gyvena daugybė lietu
vių ir didžiuma jų pabėgę 
nuo kariumenės. Dabar, jei
gu tas pranešimas bus gy- 
veniman vykdomas, jie visi 
] aklius į kariumenę.

VOKIEČIAI BOMBARDA
VO RUMUNIJOS KARA- 

LIŠKĄ PALOCIŲ.
Vokiečių orlaivininkai la- 

bombarduoja

VOKIEČIAI IR BUT,GA
RAI PERSIKĖLE PER 

DUNOJAUS ŪPŲ. 
Londonas, 25 d. lapkričio.

— Vokiečių ir bulgarų ar
mija, no vadovyste feldmar
šalo Mackenseno, persikėlė bai tank’ai 
per Dunojaus upę ir dabar, Rumunijos karaliaus palo- 
traųkia ant Bucharesto cių. Karalienė Marė su ma_- 
Dabar rumunams gali būti žom karalaitėm pabėgo visai 
labai riestai, nes iš kitos iš Bucharesto. 
pusės stumia juos armija 
generolo Falkenhayn7.

Karališkas palocius randa 
si ant puikiausios Buchares- 

Bulgarų generalis štabas ,to gatvės Calea Victoriae.
praneša, kad jų armijai pa-l Nėra tos dienos, kad aus- 
vyko užimti rumunų salas i trų ir vokiečių orlaivininkai 
i pietus nuo Craiova. Reiš- 1 nemestų bombų ant kurio 
kia, rumunai spaudžiami ir 
mušami iš visų pusių.

bent Rumunijos miesto ar 
miestelio.

yra 
rodosi, prieš kokį pusmetį, Juodųjų krikščionių šalis, 
ta Sandora atsišaukė į A- lAbissinija, kurios plotas 
merikos prezidentą Wilso- didesnis, negu Francijos ir 
na, skųsdamasi ant Rusijos Vokietijos sykiu paėmus, 
valdžios ir kalbėdama var-1 Ir ta šalis kariauja. Tik- 
c’e visų slegiamųjų tautelių, tai ta kare vra naminė. Da- 
Liotuvius toj Sandoroj at-(lis abisiniečių sukilo 
stovavo Žmuidzinavičius. j karalių ir nuvertė jį

Dabar minėtoji mažuių trono.
tautų sandora muse tele
gramą Anglijos pirmajam dama iš vienos pusės krik- 

■ meisteriui Asquithui,'šaky- ščionims, iš kitos — maho- 
ii'-mm. kad Rusija baisiai metonams. Karė tęsiasi ir 

— nežinia dar kuri pusė lai- 
latvius, mes. Išrodo betgi, kad vir- 

’gruzinus, totorius, ukrainus šus bus krikščionių.

RUMUNAI BĖGA.
Odeson atsikėlė intekmin* 

giausiojo Bukarešte išeina
mojo rumunų laikraščio 
“Journal dės Balcans” re
daktorius leidėjas Aleksom 
dra Rubes. Minėtasai laik-! įgfj^šeTr paskui'iškilo įai- 
raštis dabar išeidinės iš |Sras žuvo už $40.000.000 
Odesos. 'vertės amunicijos ir už 2^,

ARCHANGELSKE J VYKO 
BAISI EKSPLIOZIJA.
Berlynas, 21 d. lapkričio. 

- Telegramos praneša, kad 
■Archangelske įvyko baisi 
ei splozija amunicijos sair

Vllluo cllll UI 11V1| 11 j

Ki javas, 13 sp. per Basa- 500,000 vertės kitokių karei 
rabiją Rusijon bėga dide; rc.ikalingų daiktų.

7/3 Rusijos karės ministeris 
iransilvanijos §uvajevas tyrinėja priežas- 

I'a“ tis eksplioziios, kuri

Ta civilinė karė

prieš 
nuo

ve-

’ėmis partijomis rumunai iš 
Dobrudžos 
ir žiemiu 
kraščių gyventojai. Dau
giausia bėga Odeson, kar- 
lurie — Chersonan, Nikola-'

Rusijos karės ministeris

tiek 
daug nuostolių padare.

Kiek toj ekspliozijoj žuvo 
žmon’ų, telegramos kolkas 
nepraneša.

NEDUOS ARMĖNIJAI 
AUTONOMIJĄ.

Rusų valdiškam laikrašty LAŠI 113.309.285 GYVEN- 
“Kavkazskoje Slovo” rašo- I TOJAI.
ma, kad armėnai lai nei[ Washingtonas, 24 d. lap- 
nesvajoja apie Armėniją, kričio, — Sauio mėn. 1917 

i Ne tam juos paliuosavo nuo į metais Suv. Valstijų gyvena 
‘ 1 j, kad autonomiją ’ tojų skailius sieks 113,309,- 

285. Pereitais metais sau
sio mėn. buvo 111,579,952..

SUV. VALSTIJOSE RAN-

Pai kas naudos tų
TARNOMT

FRANCUOS PARLAMEN-

Pakelta klausimas
I • v
'.Illinois

Karės laivyno ministe-
B1

ambasadoriui
grafui Tar-

Ides, kad sukilėliai butų gė
liau ansiginklavę.

Kalbėtojai buvo iš New

NEI NEKALBA APIE 
TAIKĄ.

Karės ministeris Anglijoj 
sako, kad šnekėti apie taiką 
dar peranksti.

nės pristatoma ir visų sa-

NEPRALEIDŽIA GRAFĄ .turkų, kad ;
duot. Stačiai prijungs prie

; gU-

* dia
Spaustuvėje yra 9 linotvneĮreiviam.
mašinos. Redaktoriai
Vanguardia” labai uoliai se-į labai puikų pačtos ofisą.

karės
Mari-;
iškilo skundų?

skendo. _ Apart to, 64 mat- meris turėjo pasitraukti. ' 
“Lai Varšavoje atidarė naują rosai mirė nuo andetrimų. ;

Drednotaa paskendo palei riai oficialiai pranešė du-

ekspliozija ir greitu laiku 
gaisras apėmė visą laivą. 
Komanda dėjo visas pastan
gas, bet negalėjo gaisro

■ Pennsylvania — 8,591,029; 
.......— 6.193,626; Ohio— 
5,181,220; Texas -

gy- 494; Massachusetts

slegia mažąsias tautas 
finus. lietuvius,

tinos parlamente yra 9 so- armijom 
cialistai, o senate — 1. Dvv-| 23 d. lapkričio atsidarė skėsti. __ £
likos miestų tarybose jie Varšavoj ir kituose mies-l Dalis kareivių išgelbėta, jku ir
• • • Y • • t i • t • • ■ T*X • • • 1 -

j Anglijos valdžia neleidžia Rusijos, kaipo naujas
laisvai pravažiuoti į Ame-- bernijas ir atliktas kriukis. Prie šios gyventojų skaitli—

socialistų partija. Yorko ir Philadclphijos. 
(vyriausias mies -1

LENKAI RAŠOSI I ARM1- SAKO, ST1URMERIS NO
RĖJO TAIKOS SU VO

KIETIJA.
Londono dienraščiai pra

neša smulkmenų apie posė- 
di Rusijos durnos, kur Lai

Berlynas (bevieliu teleg
rafu). Lenkų laikraščiai užgesinti. Vyriausias f loto 
praneša, kad daugybe lenkų komandieras -admirolas 

Argentinoj vra stiprus iš visu visuomenės klesų, Koišakas pats pribuvo a 
socialist!? judėjimas. Argen-^markiai rašosi nacionalėn laivo, norėdamas gaisrą už- siaį užsipulta ant ministe- 

.i r. __ i į gesinti, bet laivas pradėjo rių. Pirmaii minister j Stiur
merį stačiai vadinta išdavi- 

* užmesta jam, kad ve- 
turi savo atstovų. Socialis- tuose rekrutavimo stacijos. (Dingo vyriausias laivo afi- da slaptas tarvbas su Vo- 
tų dienraštis “La Vanguar- Nariai. Lenkų legiono duo- cierius, du mičmanai ir 149 kietiia apie taika. Po tam 
dia” turi puikią spaustuvę, da instrukcijas naujiem ka- matrosai. Reiškia, jie nu- garsiajam posėdžiui Stiur-

riką naujai 
Austrijos 
Washingtone 
nowskui. O be to leidimo 
grafas negali važiuot, 
pavojaus.

New Yorko valstijoj ran*, 
kas- dasi 10,366,778 gyventojai: 

Re(I:nk sužeistųjų kareivių gy
dymo. Pasirodo, kad sužeis
tieji kareiviai visaip kauki 
narna, mankštinama 
idant, o iš to nė mažiausios 
naudos (daugiau blogo) su
žeistų sveikatai nesą.

Parlamentas 352 pripaži- 
Mat, permažai tie bjąu- ^9 reikąlingu gydyt karei- 

rybės išskerdė žmonių. Įvius lygiai kaip gydoma ofi-

4, 427, 
-3, 

717,564; Michigan — 3.074, 
560; California — 2.983,843 
Indiana — 2,886.154 ir tt.

Reiškia, daugiausiai gy
ventojų randasi New Yorkfc 
valstijoj.



w

& ęr, 
i Laikraščiu ir Gyvenimo Apžvalga Kova tarpe blaivybės 

šalininkų ir jos priešų
Ir joks klerikalų laikraš- s’. ’’Darbininke” ir prašo,‘meilinimąsi prie klerikalų, 

tis neužtarė už bėdiną Joną kad Dievulis jo neprietelius j Prastai atsiliepia apie tau* 
šliupą, išvytą iš Scrantono ant kelių parklupdytų ir į tininkus ir homeopatas Biel- 

‘ į tarpe 
tokią rolę. Ji- 

ū mano, kad Wilkes Bar-

pa rupijos salės.
Rymo krokodiliai 

ką daro, ponas šliupai!

įUJIIIIKUS 11 IlUlIiVUpU
Iškiš, kuris klerikalų

Ginčai tarpe Kemėšio ša- lesia šokią - f ’ \žiau
liniuku ir Miluko - Makaus
ko frakcijų

a t.vKad vokiečiai gana aty-Jada, kada buvo i 
džiai seka, kas dedasi lietu- pirkti Brooklyne Rymo Ka 
vių tarpe rodo ir tas 
tas, kad “Tilziter AUgemei- n as ii 
ne Zeitung” žino apie Ame-| Stei , .
tikos lietuvių gyvenimo nuo- '■1o atidėtas iki sekančiam i 
tikius. “Tilz. Allgemeine seimui. Tuonri aiškiai su- 
Zeitung” Nr. 251 rašo apie laužytas Philadelnhijos sek i 
neįvykusį pieną gabenti 10.- mo nutarimas. Bet veltui 
000 Amerikos lietuvių dar- kun. Kemėšis klausia “Dar
bininkų į Franciją ammu- l iniuke’’ — kodėl nepildomi 
nicija dirbti. Tilžės dienra* *• v I
štiš ėmęs žinią iš “Ateities”.

jo nuo lio centro dienos esančios 
nutarta užbaigtos. Jo vieton turi

s-oties klerikalų Tautos Ta-
fak- talikų Susivienyjimui nu

neigti laikraštis. Finite! la co me di a.

i” — kodėl nepildomi 
imu nutarimai.
Atsakymą tegali duoti tik 

Milukas ir Maliau akas.
Ponas P. Leonas, kuris 

visuomet protenduodavo bu- ■ 
t i neutraliu teisėju musų ; 
sriovių santikiuose, pasirodė 
dideliu demagogu. Dar ir

KLERIKALAI APII 
TAUTININKUS.

| BERLYNO ”V0RWA 
F.RTS” SOCIALPATRIOTŲ

I RANKOSE.
Musų skaitytojams 

žinoma, kad “Vorwaerts” y- 
ra vadovaujantis organas 
Vokietijos socialdemokra
tijos. Jisai yra tiek centro,4 
t‘<»k Berlyno organizacijos 
organu. “Vorwaerts’o” nuo
monė svarbi ne tik Vokieti-

Kad klerikalų ir tautiniu- joj, bet ir visame pasauly, 
ku. blokas buvo veidmainys- k v

bar jisai neparausdamas tčs jausmų padiktuotas, kad yaerts
Pastaraisiais laikais “Vor-

” buvo vedamas ai-
rašo, būk A. Bulota prie- 
šnigas lietuvių mokyklų stei- nylkin suėję anaiptol neišsi- 
gimui. Taip nemielaširdm- 7 dėjo savo partyvio egojiz- 
gai iškraipyti savo politiško 
oponento mintis gali 
demagogas. A. Bulota 
suomet sakydavo savo 
kalbose: “steigkite ir .... (
kyklų, bet išpradžių papene•jVienyhen, kad nori paslėpti 
lite alkanuosius.” savo silpnybę.

Nuoseklus demokratas filČ Klausykit, 
taip, o ne kitaip ir tegali /‘Darbininke 
sakyti.

ir vieni ir kiti tariamon vic škiai tarp tau tiško j e dvasin

ti k

pra- 
mo-

i o, savo “aš” — aiškiai da
bar matyties iš klerikalų 
spaudos. ’’Darbininkas” da 
bar jau stačiai sako, jog tau
tininkai todėl taip glaudžias

rašoma

“Mes čia matome gu 
drius demagogais, kuri 
savo pienus nori praveDEL AGRONOMIJOS IR 

TEISIŲ DRAUGIJOS.
Seniau klerikalai sakyda

vo mums, socialistams, kad 
jie mielu noru sutiksią Šel
pti Agronomijos ir Teisių 
draugija, jeigu mes darody
sim, kad ta draugija gyvuo-, 
b>- :

Mes darodėm. Mes pers - 
pauzdinome žinutę iš “Da
barties”, kuri aiškia sakė, 
kad Agr. ir Teishi draugijas 
gyvuoja. Beto socialistų lai- j 
kraščių redaktoriai turi | 
dar autentiškesnių žinių a-' 
jie tos draugijos gyvavimą’ 
i • veikimą.

Dabarties klerikalai jau 
regali užginčyti, kad musų 
pasitikėtina draugija gyvuo
ja. Tai jie 
sako: bet kad ji neužsiima'pamate tikrąjį 
šelpimu! j veidą. Socialisl

Tai tau ir gražiausia. ^k° ‘1L?a^’ 
Kuogi kitu ji 
si imti,
Tik politiški kūdikiai gali |kudu paslėpus nuo : 
tikėti, kad vokiečių valdžia ^kių savo fondo nepasiseki- 
pavelytų jai varyti socialis- lė
lišką darbą.

Jeigu klerikalai taip varo 
si prieš Agronomijos 
Teisių draugiją, matomai, 
jie nuodžia, kad ten ne jų “Darbininkas”, lygindamas 
j»artijos darbas dirbamas ir tautininkus su socialistais, 
ne jų žmonės ten vadovau
ja. Užtat juo labiau mums 
išpuola remti tą, o ne kurią 
Lent kitą draugiją.

pečiu. Matote, dalykas 
yra tame, kad kai—kam 
labai rūpi nridengti sa
vo silpnumus, išeiti čie- 
lais iš nemalonaus padė
dino. Tautiškieji libera
lai, be le n k ty n iuo dam i
su kitomis srovėmis 
Lietuvos gelbėjime — 
parodė mažiausia pajė
gų ir darbštumo. Toje i 
dirvoje prakišę, norėtų 
vaduotis tuom, kad gir
di, panaikinsią visus 
fondus (ypač jiems du
ria i aki Tautos Fon
das) ir patys išeis ro
lėje sriovių vienyto-

maino frontą Pagaliaus, ir

jc. smarkiai kritikavo Vo
kė tijos milituristus ir jiem 
pi Įtariančius socialpatriotus 
a la David, Scheidemann, 
Parvus, Zudekum ir tt.

Vyriausioji partijos val
dyba (vorstand), kurioj ima 
viršų socialpatriotai baisiai 
doko, kad ’’Vorwaerts” ne
palaiko jų pusę. Jie tie po
nai, visą laiką darė pienus, 
k( kiu budu įgijus kontrole 
aid “Vorwaerts”. Ir 
atėjo pagelbon Prūsų vai-, 
džia ir cenzūra. Valdžiom į--j 
sakymu “Vorwaerts” tapo

Pastaruoju laiku I 
Valstijose prasidėjo smarki 
kova tarpe blaivybės priešų 
ir šalininkų. Iki šiol blai
vybes šalininkai darbavosi 
atskirose valstijose ir laike 
šių rinkimų jie užkariavo 
dar keturias valstijas, btr- 
tent Michigan, Nebraska, 
Montana ir South Dakota, 
su penkiais milionais gy
ventojų, Keturios valstijos, 
būtent Missouri, California, 
Maryland ir Vermont, tu
rinčios septynius milionus 
gyventojų, balsavo prieš 
blaivybę. Dabar blaivininkai 
turi viso labo užkariavę dvi
dešimts tris valstijas, su 
32,306,341 gyventojų. Tose 
valstijose, kur svaiginanti 
gė rymai vartojami, randasi 
59,665,926 gyventojai. Rei
škia, blaivybės priešai turi 
veik dvigubai gyventojų. 
Vienok tarpe blaivybės prie
šu ir šalininkų kova didėja, 
nes blaivybės šalininkai vis 
žengia pirmyn, užkariauda
mi naujas valstijas.

Dabar prie blaivininkų 
partijos prisidėjo demokra--

pakietus su maistu ir dra
bužiais rusiškiem karės be- 

Suv. Į Massachusetts, Ohio ir Illi- laisviam, Vokietijoj.
’ linois valstiios. Laikui bė-l Atsakydami Tamistai

Departmentas’priėmė Ta- sukilimą tuomet dar pien-v 
mistos laišką rašytą Spalio burnis imperatorius saukėsi 
o, 1916, su pridečku, kuria- pageltos Rusijos caro Mika- 
me Tamista klausiate pata- 1< jaus Pirmojo, lošusio rolę 
rimų, kaip galima pasiųsti tnrptautiško žandaro. Rusų

nois valstijos. Laikui be- Atsakydami 
gant minėtos valstijos panai'pranešame, kad tokie pakie- 
kino blaivybę ir dabar apie tai gali būti siunčiami at
jos įvedimą negali būt nei viruose (reiškia neužpečė- 
kalbos, nes blaivininkų ša- tytuose) bundeliuose krasa 
liniukai labai mažai turi pa- ir užadresuoti nelaisviams, 
sekėjų. Iš to daroma išvedi- per Amerikos 
m as, kad ir tos 
kurias dabar blaivininkai 
užkariavo, gali panaikinti 
blaivybę.

Blavybės priešai nurodi
nėja, kad 1850 metais kiek
vienas Suv. Valstijų gyven
tojas vidutiniškai išgerdavo siųsti netik pinigus, 
po 4.8 galiono svaiginančių .kas matomai ten ir už pini- rr/i inrm n rlnlinn rvi .... 1........ _. •

Ambasadą,

kariumenė atidume Vengri- 
jon ir Kossuto sukilimas 
tapo paskandintas kraujuo
se. Vengrijai tapo atimtos * 
konstitucijos teisės, daugy
bės sukilėlių iškarta.

Tai, mat, kaip pradėjo 
karaliauti “Jo apaštališka 
Didenybė.”

1855 metais jį norėjo nu-
valstijos, Berlyne. Intura tokių pakie- žudyti vengras vardu 
...... • .. 1 v *" • l »Z1 VI T T -i lvz-14- T»n oi V/-4O1 >1 1 wtų ir pilnas antrašas ne- 

laisvio turi būti aiškiai už
rašyti ant viršaus tokio 
s’untinio.”

Reiškia, dabar amerikie
čiai gali savo- giminaičiams 

, bet

tu partijos nevykęs vadas taip trokšta
Bryanas ir varo smarkią 
agitaciją už blaivybę. Bry
anas nori perorganizuoti de
mokratų partiją ir į jos plat 
formą įdėti blaivybės klau
simą, t. y., kad demokratų 

.vi
suotinos blaivybės. Dabar 
Bryanas ir kompanija varo 
agitaciją už blaivybę ne 
atskirose valstijose, kaip 
kad iki šiol blaivybės šali- 

padarė rjnkai darė, bet kad butų

jiems partija eitų už įvedimą

1 Tuomet partijos valdyba, 
išvien su policija, į 
s okalbį užgriebti “Vorwa-( 
erts’ą” į savo rankas. Sun- aPie 
ku žinoti visas smulkmenas ^uv- Valstijose 
to suokalbio, bet dabar 

orwaerts”’ vėlei pasirodė, 
tiktai jo redakcijoj sėdi so- 
cialpatriotų cenzorius, ktr

I išleistas federalis įstatymas 
[apie įvedimą visuotinos 
'ISuv. Valstijose blaivybės. 
Blaivybės šalininkai varo a-

ja bei valdžios cenzūra.
Kaip tas cenzorius ten vei 

kia f

klerikalai : 
tautininkų 

veidą. Socialistai jau seniai 
sakė, kad tautinin-

gėrynių, dabar gi, pradėjus 
daugiau blaivininkams dar
buotis, kiekvienas gyvento
jas vidutiniškai išgeria po 
10 galionų.

Kuo ta kova užsibaigs ir 
ar bus Suv. Valstijose įves
ta visuotina blaivybė, sunku 
pasakyti. Suprantama, bra- 
vorininkų organizacija ir 
visi svaiginančių geiymų | kiai kiausiau> apįe taf atsa. 
pardavėjai dės visas pastair ■ kyiuo nieko ngra Tod61 
gus kovai prieš blaivybę.

Ar bus geriau įvedus vi
suotiną blaivybę,

‘ ' l blaivininkai, 
pasistengsiu išreikšti savo 
nuomonę truputį vėliaus.

gus yra brangesni.:, — 
maistą ir drabužių.

Visiems manęs klausiu
siems šiame reikale atskirai1 
atsakyti negaliu, todėl užin-1 
teresuotieji gali pasinaudoti 
šia informacija.

Ant klausimo, kiek galima 
s’ųsti, aš negaliu atsakyti, 

j nes nors aš valdžios to aiš*

lima siųsti pusėtinai, bet 
ne perdaug. Geriau padary-

kurios t Į paketuką kokių

I’AšELPA KARĖS NELAI 
SVIAMS VOKIETIJOJ.

venančiu lietuviu turi savo 
gimines ir draugus Vokie
tijoj, kaipo kares nelaisvius. 
Tie belaisviai tankiai prašo 
amerikiečių, kad šie prisiū
tų jems drabužių, apautuvų

svarų, o paskui kokiam mė
nesiui praėjus siųsti kitą.

Tik reikia su vyno ti stip- 
priai ir nesiųsti nieko kas 
galėtii i kokias penkias sa
vaites pagesti. Daugelis, ku 
rie prašė manęs

benyj, bet pasikėsinimas ne
pavyko. Apie tą pat laiką 
tūla Vengrijos grafienė me
tė ant jo prakeiksmą, kuris, 
bent iš dalies išsipildė.

1825 metais mirė atžaga- 
i eivis Schwarzenberg ir nuo 
to laiko Austrijos kaizeris 
pradėjo valdyti savystoviai. 
1855m. padarė sutartį su 
popiežija, sulyg kuria Vati
kanas įgijo labai didelę įtek 
pnę Austro-Vengrijoj. Ne
veltui popiežiai taip mylėjo 
savo globėją imperatorių.

1866m. buvo karė tarpe 
Austrijos ir Prūsijos. Mat, 
Prusai tuomet norėjo suvie
nyti po savo hegemonija vi
sas vokiečių valstybes. Tam 

I kliudė Austrija, kuri norėjo 
būti pirmutinė vokiečių pa
sauly. Prusai sumušė Aus
tro Vengriją ir nuo to laiko 
prasideda Prūsų viršininka
vimas. Austro Vengrija pra
dėjo vis žemiau smukti.

1863 metais Franciškaus 
Juozapo brolis Maximilia
nas tapo apšauktas Meksi-

-. , l)asi.llfet1’.kos imperatorium. Jam pa- 
atsiuntė man taip blogai su • | j0 Francįjos Napoleonas 
vyniotus, kad rekėjo viską j įr FranciŠkus Juozapas, 
peivynioti o niekurie pride- jįe gejjė ir Amerikoj 
jo paprastos duonos ir praplatinti karališką sėklą, 
viens bananų. Nedarant Meksikoj kilo revoliuci- 
i. tokio patarnavimo, taipja m Maximilianą 
sakant biznio , viskas tas 
pusėtinai apsunkina ir su-1

praplatinti karališką sėklą.

Santikiai su Italija pasi-
arba maisto, vienok iki šiollaįko> Bet ne’įbaigė geruoju tik tuomet, 

arba gyvenan-(vnomeį FranciŠkus Juoza
pas atidavė jiem šiaurinę

tebuvo žinomi keliai, ku--

gelbą nelaimingiesiems su-(tesiu įstatymą, draudžianti teikti Net ka-a]iku ()elc
Minr \ <> I ct i i Adn otr.ii . . . . *Suv. Valstijose vartoti svai
gi n a n č i u s gė r y m u s.

Abelnai. Bryano sumany
mai gyvenime neįvyksta.

įgalintiems, a....................
■ tiems kokiuose kaimeliuose,’ 
kur gal siuntinio nė ant 
krasos nepriims, aš noriai 
patarnausiu.

F. J. Bagočius.
dalis italų, ypač apie Trie
stą dar ir dabar randasi po 
Austrijos valdžia.

__  1908 metais jisai pavogė 
nuo Turkijos dvi provincrJUODASIS |jas Bosniją ir Hercogoviną,
kuriu nominališku globėjuIMPFKATORIIIS ;buvo apšauktas. Tuomi'ji- iiurmAAiviuuj.' ai sulaužė duota žodJ ir 

--- vos-vos neprivedė prie karės 
FranciŠkus Juozą-j su Meksika.

Kad kokiu nors budu su— 
apaštališkas valdyti skaitlingas Austro

| Vengrijos karalius, išbuvęs (Vengrijos tautas (vokiečius, 

kuri cb1j°s b8 metus. Ne mums ius, rumunus, Slavėnus, ser- ’ 
* garbinti tą žmonių liuosy- bus, kroatus, rusinus, dal-

bės engėją, ne mums girti matus ir tt.), FranciŠkus 
tą Habsburgą, kuris buvo Juozapas prisilaikydavo 
šventai įtikėjęs, kad jo teisė principo “divide et impera”.
i <--• ..... “uie- (skirstyk ir valdyk). Rem

damas lenkus, leido jiems
per spausti rumunus, remdamas 

aguonos grūdelį butų dau- pietinius slavus, ujo italus,
ix mdams vokiečius, slėgė če

tai, kurie buvo ant vietos ir, 
rodos, galėjo sužinoti tai, 
vienok paklausti atsakė, kad 
pakol kas nesą jokių kelių 
pasiuntimui maisto, drabu
žių etc. Paskatintas dauge-- 
lio užklausimų, aš pasiėmiau 
ant savęs tą reikalą ir po 
skaitlingų susirašinėjimų su

kia sunku žinoti, bet vie- Jis 1914 melais važinėjo po 
n me iš pastarųjų “Vorwa-'Europą ir ten tvėrė taikos 
erts’o” numerių 'jau tilpo i lygą- Vos spėjo iš Europos 
I; įlipo Scheidemano straipę-,sugrįžti, tuojaus iškilo bal
nis. Kairieji elementai betgi šiauši karė, kuriai ir šian-

—-r—1_- i* jdien galo nesimato. Suvieny-
Mr tomai, jie nutarė kovoti, pose Valstijose irgi varė a- 
Už juos eina Berlyno orga- 
n nacija.

Iš šios istorijos aiškių ai

i pasitraukė iš redakcijos. Mirė
Ispanų ambasadomis Wa-|llas> iu^asis Austrijos im-
sbingtone, bei musų, Amc-|'',ela^0.r.lus’ 
likos, valdžia, man paga- | , ..... , ~ -
liaus linksma yra paskelbti dvyhpines monar- (vengrus, cechus, lenkus, ita-
sekantį pranešimą;
gavau iš Washingtono:
I department of State
Washington, Nov. 15. 1916.
Mr. F J. Bagočius, 
249—255 Broadway,

So. Boston, Mass.

gitaciją prieš preparedness, 
už taiką ir tt. Tuo tarpu 
Suv. Valstijų kariu menė ta-

■ kai todėl taip daug šneka ^iausja gaijma pamatyti, |P° pasiųsta į Meksiku, pre- 
> „„„„h. k,d frakc..ų santikiai 'vo- parednes šalininkai paėmė

S.V1® , ikictijos socialdemokratijoj, | viršų ir Bryanas nutilo. Da- 
labai aštrus ir kad socialpa-!’ar jis pradeda kelti triuk- 
ti 'otai jau eina išvien su po- ,šmą apie įvedimą visuoti-

ir gali už t
jeigu ne šelpimu? janie vienybę, kad kokiu nors |k'd frakcijų santikiai Vo- pa rednes šalininkai paėmė

‘ ' ...................... i. viršų ir Bryanas nutilo. Da- r

Klerikalai netiki ir į mu
ll tautiečių tautiškumą, ne- 

ir tiki, kad patentuotieji tauti
ninkai butų idėjos žmonės.

SANTIKIAI KLERIKALŲ 
TARPE.

Santikiai klerikalu tar
pe gana blogi ir rodo ten
denciją dar labiau pablogė
ti. Kun. Miluko “žvaigždė- 
je” kunigas K. kad bombar
duoja tai bombarduoja kun. 
Baltušką ir kun. Kemešį. 
Negaili jiem net aštriausių 
priekaištų, jų tarpe net

licija ir cenzūra, kad tik 
r slopinus revoliucijinius 
i t ialistus.

karaliauti pareina iš 
vo malonės.”

Jeigu pasauly bent

nos blaivybės. Bet ar jis at
sieks tą tikslą?

Kada blaivybės šalinin
kai smarkiau pradėjo dar
buotis, kada Bryanas visa 
gerkle ėmė šaukti, kad 
įvedus visuotiną blaivybę, 
subruzdo ir blaivybės prie-

The Department has 
ceived your letter of Octo- FranciŠkus Juozapas jau se- chus. Toje amžinų intrygų, 
i._.. r ...ui. • i..... i—ir'amžinų peštynių, amžinų

nuteistas už kriminalius konfliktų atmosferoje visą 
prasižengimus prieš žmonių savo amžį perleido, palaiky 
ir tautų liuosybę, Ant jo są-l damas savo imperijoj atža- 
žinės guli šimtų tūkstančių j areivišką tvarką, 
gyvasčių kraujo žymė. | FranciŠkus Juozapas buvo 

1848 metais, jisai užžengė atstovu garsiosios Habsbur* 
sostam Tai buvo revoliucijų go familijos, kuri užsidėjo 
metai. Italai buvo sukilę. 1282. Tai seniausias viešpa1 
(Šiaurinė Italija su Venecija taujautis namas Europoje.

giau teisybės, negu yra,re
\ARPE ISPANIJOS SO

CIALISTŲ.
Drg. N. Trockį, buvęs 

redaktorius Paryžiaus “Na- šai. Bravorninkų organiza- 
še Slovo", priverstas buvo Icija stojo į atvirą kovą su 
apleisti Franciją ir vykti Is*įblaivybės šalininkais, iš- 
panijon. leisdama nemažą sumąpini-

Iš Ispanijos jisai siunčia gų agitacijos reikalais., 
savo drau-'Bravorų organizacija ir vi

si priešai blaivybės tvirtina,
- = Ispanijos kairieji sočią- Suvienytose Valstijose

Laikraštis^ vybe, nes blaivininkai netu
ri pasisekimo. Laike šių rin- 

j kimų kandidatas į preziden- 
Madride mirė žymus is-|^us g&vo ^jk 350,000 balsų, 

ėšio'partija vistik labiau p nų socialistų publicistas
’alio Gomec de Fabian.

v e ka sako:u

“Tą biznišką, labiau 
ant žodžių tautiškumą 
musų laisvamaniškų li
beralų — atsveria pilnai 
ta socialistų geroji pu
sė, kad jie šiaip ar taip M . 
turi idėją, kuriai dirba J asvei^inim^ 
su pasišventimu, kad 
atsidavę, nors ir savoti-
škai, darbininkų reika - listai uždeda naują laikraštį negalės įvykti visuotina blai 

‘ Vanguardia”. 
eis iš Madrido.

lams. O juk tauta susi
deda iš ūkio ir miestų 
darbininkų.”

Kaip matote, tai kun. Ke- _ . - . • • • t • t

be r, 5, 1916, with its enclo-.niai butų buvęs teistas 
sure, in which you request 
inforamtion as to how pa
ckages containing food and 
clothing may be sent to 
Russian prisoners of war in 
Germany.

In 
med 
may 
mail 
ner,

m
skaldymą katalikišku pajie- guodoja socialistus, negu 

v ' Isavo “kamarotus” tautinin- 
Lyg pasityčiodamas iš k u s.

kunigo Kemėšio “žvaigž- | Well... kaip ta patarle sa- 
dčs” rašytojas vepteli: “Ber- ko: mauras atliko savo dar- 
gždžios pastangos, Fabuli, ką. o dabar jisai gah eiti 
bergždžios.” laukan.

Kun. Kemėšis, kantrybės Tai ve kokia nadėką gavo

‘k w -.4*: • 1 p Y A, .ą'

l^iwi"iMl'i l >fi *I.Ą|

'nepaisant į tai, kad jie turi 
užkariavę net 23 valstijas. 
Reiškia liaudis jiems neprr- 

Didžiuma Ispanijos so- tana.
cialistų partijos, vado vau- Į Toliaus blaivybės priešai 
jtma Pablo Iglesias, nrita- sako, kad 1855 metais, kuo- 
ria šioie karėje talkinin- met Suv. Valstijos turėjo 
kams. Tūli jų net nori, kad tik 31 valstija, buvo 16 vals— 
Ispanija prisidėtų prie ka- tijų blaivų. Tarpe blaivųjų

/ | valstijų buvo New Yorko,

reply you are infor
that such packages

be sent in the open
addressed to the priso* tuomet priklausė Austrijai). į Visa Habsburgų istorija — 
in care of the Ameri-' Viennoje buvo tik ką pasi* tai istorija kovos su prisleg- 

can Embassy at Berlin, the baigęs sukilimas. Vengrai, tomis tautomis ir skriau“ 
contents of the package and reikalaudami liuosybės, taip (džiamają žmoniją, 
the full address of the pri
soner being carefully noted 
cn the outside.

I am, Sir,
Your obedient servant, 

lor the Seer, of State
William Billings, 

Third Assistant Secretary.
Vertimas turinio viršui dė sukilusius italus 

tilpusiojo laiško yra sekan- St. Lucia, 
tis: I Kad nuslopinus

pat sukilo. Didžiausi juod
galviai. žmonių teisių min
džioto jai. kain 
Mitternickas ir

Franciškaus Juozapo pa- 
Radeckis, čią Elzbietą nužudė anarchi- 
Windsch- stas 1897 metais, jo sūnūs 

gratz buvo ioio patarėjais. Rudolfas patsai nusižudė, 
Patsai FranciŠkus Juozapas, jo viena duktė sudegė, o 
dar nebodamas imnerato-1brolis Maximilianas pakar • 
rium, svkin su Radeckiu žu- tas Meksikoj.

j

iI

i
■

I

Pranašystė ir prakeiki
mas Vengrijos grafienės ii 

vengrų s’pildė.

ties
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MINIU KOVA IR
PARLAMENTARIZMAS

Darbininkų judėjimo per*’įgytos reformos 
gyventą posmą galima pava 
dinti parlamentarizmo laik
mečiu. Jis darbininkų klc 
sai atnešė didelius laimėji
mus, plačias organizacijas,

K. Liebknechto kalbą perei-| Nieko nuostabaus nebūtų LSS. arba Liet. Moterų 
taiš metais 2 d. gruodžio).! iš mormonų sektos, jeigu ta Progresyvio Susivienijimo, 
Tai yra kitokis parlamenta- sekta tikrai gyventų taip, tai skirkis, aš su tavim ne 
rizmas, negu pirmesnysis. ’l<aip Kristus gyveno su j noriu gyventi. Na ir ką rno- 
Bet sulyginant su socialde-Js* vo apaštalais. Bet dabar iteris turi daryti?
mokratų kova parlamente ‘jie gyvena savaip ir elgiasi Gal ir moteris mano: “(><•- 

,30 m. atgal, jis yra kitokis taip, kaip jiems patinka. Ji] liau persiskirti, negu su 
tik pagal savo formos. Šio pranašai ir apaštalai užsi* tokiu vyru gyventi”. Bot 
naujojo parlamentarizmo J i»a visokiomis prekybomis'av ji gali tą padaryti? Jn’< 
pobūdis ir siekis yra tas ir stengiasi kodaugiausiai daugiausia moteris turi m-t 

minias, socialdemokratija su 1 pats, kas buvo senojo Lieb-jturto įgyti. Miręs pranašas po kelis, kūdikius ir jeigu ji 
biiLn zimirvinn ihnnohin i >• Kohnim nn 'r^kic-j <(• iscpli Smith valde mo Tino •1 pc{‘siski i*s, ką tuomet veilv.'?

Tas nu bažnyčią su visu turtu,I Daleiskime, kartais parv
yra budinti ir mokin- e’kvojo visuomeniškus pini- ksta iškovoti leidimą prigu- 

gas ir nedavė mormonams peti prie kokios nors drau 
jokių apyskaitų; pats buvo g.V^tės, bet kada (irisuinu 
biznierium, turėjo tris pa-įLmkytis į susirinkimm-, 
čias, 10 sūnų ir 12 dukterų, tuomet vėl kila riaušės. Tan- 
Mat, pranašams viskas ga- kiai prisieina net tokie iš- 
lima daryti ir turėti tiek 'sireiškimai: 
pačių, kiek'tik pajiegia iš- t.------ ’-----
maitinti. Mormonų tikėji-,tik nemanote prie tų narni] 

■m‘s leidžia kiekvienam tu- išstatyti raudonas šviesas?..

svarbos priduoti reformoms čių - francuzų karei, 
ir galutinas tikslas liko pa- sieki 

pietas nuošalyj. Reformas ti proletariate minias ir

vimą. Dabar prasideda nau įprisigerinimu prie buržua- davoti proletariate galę, 
jas posmas. Kokią rolę so-./iški] klesų ii* partijų. Bet.Vpač prie tokių apystovų, 
cializmo išsivystymo nau- dabar su prisitaikymu bur-.kada paprasta agitacija es- 
jani posme loš parlamentari-[žuaziškoms partijoms nėra iti aprubežiuota, varžoma, 
zmas? !galima budinti ir plėtoti kovos balsas parlamente y-

Kokia užduotis parlanien-1 minių sąmonę, protestą p a didelės svarbos.
tui buvo ikį šiol? Pirmiau prieš kapitalizmo sis 
šia reformų
Parlamento atstovai atiden ’nėra priežasties duoti

odei kapitalistų klesai ir(i” kalbėjimas apie tai, kas;roti tiek pačių, kiek tik [ 
T re- Įgalėtų ir kam reikėtų būti, išmaitinti, todėl turtinge 

>rmas. Socialdemokratijos, Tas yra tiesus šaukimas at- r e ji ir turi po dvi, 
tarijatui skaudžiai jaučia-,politiška gale ir įtekme liko viron kovon už aiškiai pas- iv daugiau. .Apaštalai ir 
mus blogumus, nurodinėjo;t:k 
pagerinimų reikalingumą ir 
kovojo už kiekvieną įstaty
mo nunkta, kuris nors kiek

Lemvn leidžiasi.
I . •

kų padėjimą. Per tą parla-' Kokie nepermatomi nuo- 
mentarizmo kovą ir veikimą t'kiai nesislėptų ateities 
proletarijato labui tapo įgy- ’glebyj, tačiau vieno dalyko 
ta vis nauji mandatai, taip^nes galime drąsiai tikėtis:' 
kad buvo galima tikėti, tuo i imperializmas nesuteiks į 
keliu einant, su laiku gauti proletarijatui ekonominiam

Strahdneeks” —B.

: “Ką jus savo
susirinkimuose veikiate? Ar

j lėti prie organizacijų ii
ris lankytis į susirinkimus? 
jų'Juk bobų vieta prie [le
po čiaus.”
ti--j Jeigu nori skaityti darbi

k i mormonu visuomene. A- bininkiškus laikraščius ir 
į rt to, iie turi ir savo biz--.knygas, prisieina pas vyrą

galvoIMIRE MORMONŲ,!i
APAŠTALAS

tujas mormonų prana-- galėtum nusipirkti arba 
ir apaštalų galva F. užsiprenumeruoti. Ir

1 ( manas turtingas žmogus, įkuda vyrą p: [įrašai, k
važinėjęs po Angliją, Rusi- penumeruoti tinkamą

. bine sekta mormonai. Mor
didžiumą jei ne parlamen- ipadėjime jokių principialių turi išrinkę 12 apa
te, tai tarp šalies gyventojų.; perversmų. Jis tiktai reika- rj'a dvvlika a—‘ jnu 'įtrauktas i 
Ir kaip bus įgyta didžiuma, i lauš naujų aukų, uždės rinti- penlėtinj,
tada jau bus mažmožis pa-i ją vargo naštą. Imperializ- H^nia Kristaus viet. 
naikint kapitalizmą ir judras yra koncentruoto 
vieton įkūnyti socializmą 

Dabar tos pažiūros p 
gyventos. Per pastaruosius nieko negali. Proletarijatas ■ 
metus pasirodė, kad parla-!galės Įgyti naują spėką n,',nonn(,!nij rankose, nes jų 
mentai negali iškovoti re- ' 
formų. Kada daugiau man-

lutas vietas, turi plutų savo gauni atsakymą: “Ka 
J/znį, kelias pačias ir dabar pO tavo laikraščių ir knygų?

kuris

kapitalo politika, 
kurią parlamentas

‘paštalų galva valdo vi- 
■•lis mormonais, jų bažny- 
i. mis ir visu jų turtu. Veil

r i
[O 
y#

£

HERMAN

decemb<t urrengiaies

ii 'M »

V -t-Vą <5

h*.

^luašą. raščius ir knygas, tuomet
Reikia pažymėti, kad U-(J010 (koncei te.

tali valstija mormonų ran-■ vaip1?! j1’ nanqils’ ° ,nej Ar jūs 
koše ir valdžia ji] neperse- pakraščių ir knygų skaity- ).;(>ilcej*-Įa 
i i. 11 v a <■> ■ 10-1^ n f nd nnre mu užsiimk!

drau- Ir ką moteris tuH dary- 
ti? Ar kelti baisiausią ko-'Heno 
va, šeimynišką gyvenimą! J.ebuV(1 b,iu, lietuviu' teat- 
] .’įversti į pragarą? |..o

Tiesa, yra ir moterų, ku-j D .bar tvm.a atvyko lira i- 
rios pačios nieko nedirba ir j kivnan. cja ji laukia didelio 
vyrus stabdo nuo naudingo L atsekimo, si ’ 
darbo, bet didelė didžiuma įų Vainiką fr 
vyrų persekioja savo mote*(Aplankys ir 
ris ir neprileidžia jų nei,' 
prire lavinimosi, nei prigu
lėti prie draugysčių Hr sy
kui su visais veikti.

Jeigu moteris pradeda 
kalbėti apie visuomeniškus

K}j įremti nuoširdžiai.

Tam<* miestelv dar(Uama.
Kažin ar ir Kristus 

vo apaštalais gyveno 
kaip dabar mormonai 
i < ? Juk jie skaito 
1 cisingiausiais 
nūs ir platini
si <us ir jo Apaštalų mokslą.

Pasirodo, kad visi iš tikė
jimo ir to vargšo Kristaus

su sa-1Įtekmę tik tada, kada j
. pats kaipo minia sukilsiu Y.ake (ūty/lRah’ valsti- 

tai savo klesos reikalavimais. ;S()Stjnp — skaitosi mor*
lokiu pat bildu jis gales ir E:onu nauju Jeruzolimu.
reformas įgyt. | Mormonų sekta susitvėrė

Bet jei taip, tai dar sykį (| balandžio, 1820 m. Iša
kija klausimas: jeigu išsi- Vette miestely, New Yorko 
gelbėjimo reikia laukti nuo ya]stij()j. Bet New Yorko 
pačių mimų sukilimo ir ko- va]stijoj neturėjo pasekėju 
vos, tai ar revoliucijoniniam vėjiaus persikraustė i 
socialistui, kuris išrinktas į įjtap valstija.
parlamentą, ne reikia pasa-| Joseph Smith buvo vienai ,___________________

1 pi'Tiuiju mormonu sektos
•i[P tvėrėjų^ paskui tapo išrink ; AR VISOS MOTERIS GALI

skintų, tuomet vyras 
pajuokia, nuduodamas
liu žinovu ir manydamas.

mažiau reformų-gauta, im
perializmas surijo visus 
pinigus ir pakėlė buržuazi
jos sąmonę. Ir2 pastarųjų 
Irikų nuotikiai mums rodo, 
kad proletarijato politiškos 
galės negalima mieruoti 
parlamentarizmo miera.

Bet jei tain, tai kila klau
simas: kodėl mums užsiimi 
parlamentarizmu? Juk par
lamentas nesuteikia i 
reformų, nei galės. Ar sin 
dikalistai ir anarchistai ne
turėjo teisybės, tvirtindami, dingas. Ir parlamente gali-- 1 
jog parlamentarizmo kova 
nereikalinga veltui tik

gy vė
savo 

krikščioni-

kyti: “Aš čia nieko negaliu
daryti: parlamentui

mums nėra jokios reikšmės,
goriau [) r a s i šalinsiu ? ’ ’

Toks išvedimas butų Idai- llbs dienomis J. Smith, apa- 
1 k 
užėmė [iranašas Franciškus skaityti knygas, laikraščius, 
L omana.

Mormonu sekta

pr’mųjų mormonų

ta VEIKTI.

Geno\ aiE.
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Į Akušeriu 
c 
?
I 
n 
o 
R 
p.-
K 
a
K

oUrgr llaltUnorr MZ
.tM» »-m » iv

.Urnoytu* tirpai •UU"I<>» ,»■»»< a 
a

ninkii klesai.

tas imperializmo laikmety j 
neturi jokios reikšmės. Par-

Apkalbant šį klausimą, 
mes turime dalyką giliaus 
panagrinėti. Ką anarchistai lementas yra bespėkiu prieš 
su sindikalistais anie tai imperializmą, prieš didžiojo

alins. Bet * jis
šutinis sprendimas, nepalie- >’ra labai svarbus ir galio
jantis paties branduolio. 
Reformos tar-o įvestos ne | 
per tai, kad musu atstovai svarbiausių dvasiškų 
butų prikalbinėję ir pertikri 
nę valdančios klesos atsto
vus. Reformos buvo duotos 
tada, kada valdančioji kle- 
sa pripažino, kad tai reika
linga jos pačios labui. Re
formos tapo suteiktos. i- 
dant sumažinti auganti dar
bininkų klesos neužsiganė- 
dinimą ir sulaikyti sukili
mą prieš viešpataujančią 
kapitalistiška j ą d rau gi j os
tvarką. Ir to nepasiganė- 
dinimo augimui gana daug 
ragelbėjo parlamentarizmo 
kova, draugijos, kritika. Ji 
budino minias, rodė jų inte
resus, formulavo jų reika
lavimus. atidengė buržuazi* 
škų partijų pobūdį, nušvie
tė valdančios klesos politi
ką. Tokiu aplinkiniu keliu 
socialdemokratu parlamen
tinis veikimas liko reformų 
rriežasčia. Todėl ir darbi

pas imperializmo ginklas.
Parlamentas yra vienas iš

būdų, kuriuomi imperializ
mas daro itekme ant minios 4 C

reikalus ir nori, kad

ją

:abethą Paterson:], o : 
ui vyks Philadclphijon.
Sunkus darbas išpučia ai 

ikti pirmaijai nuolatinei 
intiivin įminsi U

ia nar Jei l.,r r >. turi tai paskubink gau
ti, !.<-s kn^pa gali greit Asibaigt.

A pu- tos knygos naudingumą pa
klausk t',», kurįe jau jų turi.

Knygų* vardus

.... i . • . l.’ll /□AJlV/VLl U IIKHI V Vmirė m jo vietą gulėti prie organizacijų, kad su bob(lnlis ,1(-ra |
. . . •• ■ . . ’ lo kalbėti apie visuomeniš- |

| lavintis ir dalyvauti visuo- j.us |.eik;llus. l|
i................. ‘ ll,(lč.įime bei i Vyr;1i nuolatos šaukia. :j

: kad moteris tamsios, atsili-'i < 
kę^nuo progreso, bet jie!

užsibrie-' meniškame
ain kad i veikime? Aš čia turiu ome-1 

kr-stus gyveno su savo apa- riyje ne merginas, kurios ne*, 
stalais ir jie save skaito surištos šeimynos ryšiais,Į 
tikriausiais ir teisingiau* bet moteris.
siais krikščionimis. Jie savo. Norint lavintis, reikia pri- 
;bažnyčioj turi pasistatę ak-[gulėti prie įvairių draugys-; 
meni, su kokiu tai užrašu ir čių, dalyvauti susirinkimuo- 
hmi akmeniui atiduoda ęar- se ir tt. Rodosi norėtum pri

Maižio akmeniui, ant kurio dalyvauti sykiu 
lame judėjime, 
itsiekti? Jeigu 4^

MARGOS
Y £ į

mintis i^<{i
<9 <§><§’<§><$><& A <$><§><£ • j) <§><§ <§. ><į <§'<£■>$>

\ ĮSU

itys vyrai, kurie nuolatos 
it moterų šaukia?
Pirmiau pasirūpinkite sa- 

ivo moteris žmoniškiau už-

cm sir 
pigiau

<? i o (•

K m

Patarinės Merginoms 
•Apie Lyties Dalykus. 1 Fa ra \v t ;4 zi 
[Įaiški’ii’ijc.'' pu 

ga r« 
Jaott 
i 'y t
• ikii.ė ir t«v

'•; ic gy v.-fiiitu 
■ iaus augimu*; 
motinyste ir 
ira .......
r i!ut;g kitę įdomiŲ dniyky.

turi FJ> pusi, ir papuošta 
lis, kurie pnlengv ina apraAo- 
‘■;uh suprasti (

r
ir

^i.lciTa

onios lytiškų dnlyky 
j.*s M. ‘H. SANGER, 
kalinga visiems: mer- 
inie ir v vrbins. Joje 

niųi lAsivyety- 
ba visame n.o- 

apsivaisini- 
„F.........   nefitumohy-
s»ė ir jos hygijen:. 

t'oma lytiškos ligos, savi

Šta: nauja tiainy knyga, kurioj ra
bi tl:i <g t<>kiy dainy. kuriy niekur jau 
nerandama. Knygos vardas

Įvairios Dainos.
Taf yra -dora, 216 puslapiy, knyga, 

I .irioji* h Ina daugybė įvairiausių dai
ru. Tarpluty yra nemažai srnoviftky. 

P s iri:. 9 n:u<y amebai dainuodavo, be» 
g kurios dabar veik visai užmirštos 
I Dainos visokio tūrinio: meiliškos, 

i ioairgos, kahniy, tautiškos, kariA- 
k<w. politiškos ir kitokios.

KAINA 50c.

su kitais vi ą lvjntis, o jau tuomet kal-pt; Lietuva, jeigu Įiirmeo-.i 
bet kaip tąųi^pjte už tamsumą arba 
pas saY° , i.ežengimą progreso keliu.

.. . . v J Pina vija.vadinamą prisiega paprašai i1 • • • • 1 _ . • • I

šimts prisakymų. Ant
M< rmonu akmenio, kurį gyvenimo draugą arba taip j 
jie surado, yra koks tai ne 
pe< skaitomas užrašas. Ir pavelijimo [iriguteti prie 
štai pranašas Joseph Smith kokios nors organizacijos, 
savo dieviškomis akimis.tuomet gausi atsakymą:

Ilgos ir garsios parlamentų 
atstovų kalbos apie kariu- 
menčs, laivyno, dideliu mui
tu reikalingumą, patrioti- 
ki ginčai, balsu skaitymas— 
visa tas daro gilią įtekmę perskaitė, būk tas akmuo e-^'Ką ten veiksi? Tik pinigus 
ant minios!, lame ir tuno duotas mormonams iš bereikalingai mėtysi! Ar
tas didelis patarnavimas, augštybių, kurie seniau gy-[daug tu jų uždirbai”?! 
kokį socialpatriotai padarė ;y nę pakraščiuose 
imperializmui. lež. ro. Mormonai i

VITKAUSKO TEATRA
LE TRUPA.

Gerb. A. Vitkauskui atsi-
kokį socialpatriotai padare ,v nę pakraščiuose Surojo į Vyras nenaišo, kad mote-įkinkius musų redakcijoj, pa- 
imperializmui. ’ezTro. Mormonai įtikėjo sa-’ris ryte keliasi ankščiau už klausėm kaip jam

Finansų kapitalo absoliu-1vo pranašui ir tą akmenį pa-,ji, per visa dieną dirba irų J ” ” J
tizmas nėra kitaip galimas, statė bažnyčioj ant alto-’vakare gula vėliau, vienok rijose. 
l.ai[) po parlamentų tarimų l iaus. Prie to akmenio nie- jos darbas neskaitomas dai 
skraiste. Todėl labai yra kas’ negali prieiti i 
svarbu, kad dabartiniuose štahj ir jų galvos, 
imperialistiškuose parlamen vėliaus pavyko įsiskverbti į balams. Jeigu moteris 
tuose patektų tikri social- ‘ 
demokratai, kurie tą impe
rializmo įrankį padarytų 
kovos vieta prieš imperia
lizmą. Ką tokie socialdemo- paminklas ir ant jo užrašyta 
kratai sako parlamente apie v. rdas ir pavardė mirusio į kada vyras kas dien išge- ėmė Waterburjs. Priėmė 

mkirminios snietėsi aplink imperializmo tikrąjį pobūdį žmogaus. Apie tai buvo pra* ria po kelis skunerius alaus stačiai entuziastiškai ir rei- 
...zcialdemokratiios vėliavą. 
Socialdemokratija buvo 
tuom. kas išreiškė minių mvpuvi«h8vO, lu.

reikalus ir vadino jas' ko- zoms papuoštos deklamaci- kams . ir tą akmenį iki | 
von. _ _

Bet imant tai atydon, kad tinga kritika. (Atsiminkite šventenybe

i sekasi
gastroliuoti lietuviu kelio-

— Vidutiniškai — atsake 
jis.— Pradžia visuomet sun- 

Vienok ti keliatą centų saviems rei- kesnė. Pagalinus, būvant 
nori Massachusetts ir Connecti- 

buvo

išleis

v • I I •jų tarpe žinovams senovės prigulėti prie organizacijos (cut, visuomene labai 
kalbų ir dasigauti prie tos ir jai reikia i menesį užsi*(susirūpinusi lietuvių dienos 
š entybės. Ir štai pasirodė, mokėti kelios dešimts cen- 
k: d tas akmuo — egyptiečių tų, tai vyras šaukia, 

i uždyką pinigus mėto. Bet
kad laiku ir raudonoji savaitė 

pripuolė. Goriausia mus prr’

ir tikslus, tą girdi visur ir nešta apaštalams ir vi- ir surūko po kelis cigarus, kalauja dar kartą grįžti pas 
visi. Tokių socialistų kak- siems mormonams, bet pas- tai jis neskaito, kad už dy- juos. Šiaip jau, Bostone, 
bos nėra ilgos, tuščioms fra- tarieji neįtikėjo moksliniu-, ką pinigus mėto. | Worcestery,,Hartforde se-

Atsiranda ir tokių vyrų, i kėši vidutiniškai. Lowell, 
“Jei- Mass., trupai teko pasirodyt 

gu tu nori prigulėti prie pirmu sykiu ant lietuviu.
jos, bet aštri ir begailės- šiai dienai skaito didžiausia kurie stačiai sako:

nacionalistam:

r oatslotu.

(,razu man skali.
'Naujienos” ir “Ko\

pinigai

grn- ■ 
•s ir

— kuri iš jųjų pati pirmu-

Tas man primena Dobčin- 
skio ir Bobčinskio ginčą, 
kuris iš ju pirmutinis j sa
kė “ė.”

AK VERTA BŪTI TEISINGU?
Visada yra žmonių, kurie stengiasi 

dorai ir teisingai gyventi, bet kokį 
jie gauna už t ai atlyginimų ir koks jy 
likimas,—parodo vieno tokio Žmo
gaus istorija. Jo gyvenimas taip už
imantis, jog skaitosi, kaipo gražiau
sia pasaka. Tos knygos vardas 

Kovotojas už Teisybę
Jeronimas Savanorolla.

Kas nori žinoti apie teisingo žmo
gaus vargus senovėje ir apie dvasiš- 
kijos darbus, tam ei knygelė būtinai 
reikalinga.

KAINA TIK 25c.

/

-t
Telephone 595 Greenpoint.

Daktaras J. MISEV1ČE
Specialistas širdie* ir 

Plaučių* ligų.
Nuo 8—10 ryte
Nuo 12—2 po plot
Nuo 6—8 vakare.

270 BERRY STREET 
BROOKLYN, N. Y. v

gpeSS** Skaityk! 
Būk Muzikantas arbą Giedorius 
tai visiems patiksi. Išsimokini
mas ’’Notų” (gaidų) ant visokių 
{strumentų lietuviškoj kalboj 8 
lekcijos be mokytojo kuris yma 
50c. už 1. lekciją. Visojcių notų 
Knyga $1.50 parduodu už 1.00

Reikalavimus ir pinigus 
šiuo adresu:

J. STROPUS,
6 Loring Sr.,

> So. Boston,

aiŲskite

Mass. i ■
>■
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Džiaugkimės, kol laimė mums žyd’ prakilni, 
Kol svietas malonus mus puošia aplink. 
Kol meilės žedelių takai mūs pilni, 
Ką veda mūs sielą gyvenimo link.
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Ar dienos audringos ar rytas gražus, 
Ateis jie, ir vėl, lyg sapnas tyliai.

telephone Greenpoint 5231.
The Lithuanian Semi-Weekly 
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Ir mes negyvenam tam, kad kančių taurę, 
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Free. Chas. Lutkvs, Secretary A. 
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Džiaugkimės, kol dienos pilnosios laimės, 
Sunku, juk atspėti, kas laukia rytoj, 
šiandien gi rožėms puoškimės be baimės, 
Nes gal jas prarasim dienoje kitoj.

žemutis Svyruoklis.

Scranton, Pa.

AUŠTA RYTAS.
Aušta rytas, aušta naujas, 
Kad ir liejas vargšų kraujas, 
štai ateis nauja gadynė, 
Pranyks dėl vargšų kankynė.

Aušta rytas, saulė teka, 
Naujas aidas gaudžiai šneka, 
Matom nyksta tamsios jie gos, 
Naujus vaisius skleidžia žiedas.

Aušta rytas, saulė šviečia, 
Darbo žmones kovon kviečia, 
Naujas mokslas turi galę, 
Prieš jį dreba net sauvaliai.

Aušta rytas šios gadynės, 
Šviečia saulė mums linksmybės. 
Leidžia spindulius skaistumo, 
Rodo laisvės mums puikumą.

Cincinnati, Ohio.
J. J. Bendokaitis.

o----- 0--------

SESYTEI.
Nuskynęs šį žiedą 
Gražiosios kvietkytes, 
Papuošiu juom ga’vą 
Mielosios sesytės.

Moterims
Naujienos

neteisingo skaitliaus narių, čių nemažai išplatinta “Mo- 
butent ji turi 50 narių.

Ivonaitienė sako, buk 
aš, rašydamas apie jų drau
gystę, norėjau ją pažeminti. 
Aš nesistengiau “Birutės”

terų Balso” ir gauta prenu
meratorių.

LMPS. 8 kuopa moka su- 
įraukti jaunimą ir tarpe j« 
jgija kassyk didesnę šimpa- 

draugystę žeminti, bet kas tiją. 
teisybė, visuomet viešai pa
sakysiu. Savo koresponden- kuopa turtinga ir finansiš- 
cijoj sakiau, kad draugystė kai, nes šią vasarą surengė 

i neveikia ir pa* jiikniką ir uždirbo virš sim- 
Dabar kuopa 

6 'narių. Ivonaitienė sako, būk mokinasi du veikalu ir 
’ ----- veikti.'greitu laiku mano statyti

Reikia pažymėti, kad t
ROCKFORD, ILL.

18 d. lapkričio buvo va- nieko 
karas Lietuvių Moterų Pro- briežiau, kad neturi veiklių to dolerių, 
gresyvio Susivienijimo 5 narių. Ivonaitienė sako, būk mokinasi 
kuopos. Sulošta trijų aktų jos nepajėgiančios 
komedija “Aukso Dievai- Reiškia ir pati Ivonaitienė scenoj. Galima spręsti, kad 
čiai”. Aktoriai roles moki- patvirtina mano žodžius, ir pastatymas veikalų pa
nėši trumpai, todėl atsa-’Jeigu butų veiklių, gabių'vyks visais žvilgsniais, 
kančiai ir negalėjo prisi-Marių, tuomet, be abejones,! Musų mieste randasi apie 
rengti. Apart to, drabužiai pajiegtų ir veikti. Man ro-- 500 moterų ir merginų, ku- 
ii nutepimas buvo labai dosi, kad apie kok* nors rios skaito socialistiškus 
prastas. . Abelnai^veikalas platesnį veikimą “Birules” ,laikraščius, todėl jos visos 
sulošta silpnai, 
mūsų lošėjams daugiau la- !Vo kalbama, 
vintis nudavime. Neužtenka j

Jeigu visi “Laisvės” drau
gai virstų “Laisvės” šėri- 
ninkais, kokią didelę spėką 
įgytų musų bendrovė!

O tai pilnai galimas daly
kas.

OI GRIŽŠIU

Pinsiu vainikėlį, 
O dienų pirmųjų,
Atminties vaizdelį...

Glen Lyon, Pa.

—o—o—
Socialistiškų laikraščių 

šeimynoje “Laisvė” lab^ 
tankiai sulošia taikytojos 
rolę. Tankiai musų ginčai- 
g’nčeliai, prie gerų norų, 
galėtų būti naudingom dis
kusijom, jeigu tik jie butų 
vedami atsakančiu draugi-- 
škumu.

—o—o—
Visi penki New Yorko 

žydų * dienraščiai pakėlė pa
vienių numerių kainą nuo 
1 iki 2 centų.

Greitai tą padarys ir visi 
anglų dienraščiai.

—o—o—

Oi, grįžšiu, aš grįžšiu 
Į savb tėvynę, 
Paliksiu aš mums 
Tų miestų didžių.

Oi, skrisiu, aš skrisiu 
Į savo gimtinę, 
Matysiu aš vaizdus 
Kaimelių gražių.

Oi, eisiu aš eisiu,

Girdėsiu aš balsą 
Paukštelių linksmų.

Raminsiu, raminsiu 
Aš savo krutinę, 
Lankysiu aš krantus 
Upelių sraunų.

Našlės Vaikas.
o----- o--------

NEVERK LIAUDIE!

Neverk liaudie pavergtoji, 
Kad juodvarniai kūną kapoja, 
Vilkai užuodę žmogieną drasko, 
O kaulus po laukus nešioja!

Geriaus pažinkie kraujagerius, 
Kunigus, ponus ir jų visą valią, 
Nes jie iš tavęs dirba kapinynus 
Sau pildami kapitalą!..

Cleveland, Ohio.
Gizų Var

0--------Q------------
pas.

Illinoiso spaustuvninkai 
nutarė pakelti ant 30% kai
nas už pašalinius darbus.

—o—
Rengiamas labai 

“Laisvės” koncerto 
mas. Tarp kito ko 
apžvalga musų 
kos spaudos, paveikslai soc.
laikraščių redaktorių.

Biznieriai ir draugai, sių
skite programan savo ap
garsinimus.

progra-
ten bus 

socialistiš-

DES MOINES IOVVA.

Musų miestely randasi a* 
pie 10 moterų, kurios jau 
nebijo skaityti pirmeiviškų 
laikraščiu. Pasidarbavus M. 
M., tano užrašyta 7 nume- 
liai „Moterų Balso”. Mano
me, kad čia galima bus ir 
daugiau gauti prenumerato
rių. Tarpe vietos merginų 
daugiausiai pasižymėjus 
veikimu drg. K. čekaičiukė. 
Ji čia augus, jauna mergai
tė, bet darbuojasi tarpe 
darbininkų, platindama so
cialistų literatūrą. Ji nema
žai išpardavė ir “Kovos” 
“Raudonosios Savaitės” nu
merio. Ji pirma vietos mer
ginų prisirašė prie LSS. 160 
kuopos ir dabar joje ener
gingai darbuojasi.

Geistina butų, kad čia su
sitvertų Lietuvių Moterų 
Frogresyvio Susivienijimo 
kuopa. Nors čia mažai ran
dasi apsišvietusių moterų, 
bet susitvėrus kuonai, gali* 
ma butų daugiau ką nors 
nuveikti ir daugiau moterų 
Pritraukti prie kuopos^

Oi, grižšių, aš. grižšiu, 
Į savo tėvynę, 
Matysiu aš veidus 
Brolelių jaunų.

Oi, skrisiu, aš skrisiu 
J savo gimtinę, 
Raminsiu aš širdis, 
Tėveliu senu. V

Oi eisiu, aš eisiu 
Į stubą kaiminę, 
Atrasiu aš burius 
Ten savo draugų.

Raminsiu, raminsiu, 
Aš savo krutinę, 
Girdėsiu aš aidus 
Sesučių dainų.

Brighton, Mass.

DAINUžėLe.

Keršto širdis.

Pyniau, pyniau dainužėlę, 
Vargų sielvartėlių, 
Apdainuodamas likimą, 
Bedalių žmonelių.

Ir nupynęs nudabinęs, 7 
Aš jums padainuosiu, / 
Skausmus brolių vargdienėlių 
Jumis išvokuosiu.

Vargstam, mieli mes broleliai
Nuo mažų dienelių,
Dirban sunkiai, prakaituojam 
Vis dėl kitų gero.

Dėl tų, kurie mus kankina 
Ir tamsybėj laiko, 
Apkalė pančiais vergystės, 
Spaudžia mus be saiko.

Mes padarėme jiems turtus, 
Gyvenimą mielą, 
O pats nieko sau neturim, 
Vargai spaudžia sielą.

inchamton, N. Y.

TREMTINIŲ MERGINŲ BALSAS.
Mes, vargšės mergaitės, ištremtos iš 

tėvynės, atskirtos nuo tėvų, globėjų, gyve
nusios po kaimus, nemokėdąmos kalbos, ne
turim kur dėtis, kur užsidirbti duonos kąs
nį. Ltivo rašyta “Liet. Vai. Nr. 33 Vaičiūno

Patartina susirinkimuose iki šiol nebu- skaitys ir “Moterų Balsą.” 
_ _______ Čia randasi taip vadina-

| Aš rašiau korespondenci- m as “Merginų Amerikonių* 
to, kad išmoksta rolę ir pa- ją, norėdamas paragint mo- kliubas. Prie šio kliubo pri- 

atpila. toris bei merginas prie vei- klauso čia augusios jaunos 
tris kimo, o D. Ivonaitienė sako, mergaitės. Šis kliubas arba 

ijo nares prielankios pro- 
LSS. 89 kuopos nariai gresyvei visuomenei ir vi- 

.... ___ _____ ____ _.i- suomet dalyvauja parengto-
rutės’ draugystę ir dabar sc pramogose LSS. 64 kuo- 
jųsų pareiga butų pasidar- pos ir LMPS. 8 kuopos.
buoti ir paremti “Moterų* Abelnai, vietos moterįs ir 
Balsą”. Kitų miestų mote- merginos nei kiek neatsili- 
rįs prisideda prie taip pra- kę apšvietoje nuo vyrų ir 
kilnaus darbo, o musų mo- darbuojasi dėl visuomenės 
terįs, jeigu jas paragini, 
sako, kad jų vardą žemini 
bei šmeiži. 
Sesytės, darbuokitės kiek 
galite, tuomet nereikės skų
stis, kad korespondentai, ra-

skui kaip poterius i 
Geriau sulošti du ar tris ] 
veikalus nėr žiema, bet kad būk aš jas pažeminęs.

ios atlikus gerai. Dabar LSS. 89 kuopos i 
mes jų daug sulošiame, bet visokiais būdais rėmė “Bi 
kas iš to naudos? Tik pu
blika atšaldome.

Publikos susirinko nema
žai. Reikia pažymėti, 
katalikai, norėdami 
kenkti Lietuvių Moterų 
Progresyvio Susivienijimo 
5 kuopai, surengė balių, vie
nok kuopa pelno turės.

J. A. Kupreliškaitis.

kad 
už-

labo, kiek tik jos išgali.
Mažoji Varguolė.

DETROIT, MICH.
“Laisvės” N r. 79, tilpo 

iš musų miesto koreponden- 
cija, kurioje aprašoma, būk 
čia daugybė merginų be 
darbo, o kurios ir turi dar
bą, uždirba visiškai mažai 
ir tt. Korespondentė Tere
sė sako, būk merginos vai- 
kščioją po stubas ir maldau
ja, ‘ 
te m
15 ar 16 dolerių į mėnesį.

Man rodosi, kad Teresė

ROCKFORD, ILL
3 d. gruodžio, svetainėje 

1010 So. Main St., bus prieš-

cq vos Sūnų ir Dukterų drau-
LSb. 89 kuopos [gystės. Pradžia 2 vai. po 

Reporteris, pietų. Visi nariai malonėki* 
-- 'te atsilankyti, nes šiame su- 

LAWRENCE, MASS. sirinkime bus renkama nau- 
Lietuvių Moterų Progre- P valdyba. Už neatsilanky- 

syvio Susivienijimo 8 kuopa i susirinkimą, nariai bus 
pradeda

sydami apie neveikimą, me nietinis susirinkimas Lietu- 
rina ius.

kad jas priimtų tarnai- spalių buvo surengus laoai I 
Tarnaitės gauną po puiku

darbuotis. 12 d. nubausti.
Sekrt. O. Užbaikite.

vakarėlį. Įžanga 
porai $1.00; svečiai gavo- 
valgyti ir gerti, tik, supran DR. I. A. LEVITT

BURGEON DENTISTAS
Skausmą dantų avatabdav 
anteyk. Ištraukia ba jvkl* 
skausmo. Paklauskite, kat 
pas mane dantis talsi.

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

Luputį suklydo. Mūsų mie- tania, svaiginančiu gėrymu 
ste merginos nemažiau, jei nebuvo. Svečiu susirinko i 
dar nedaugiau uždirba, už apje so ir labai'dailiai link- 
kitų miestų merginas. 
darbių merginų nėra.
rios tarnauja, gauna po 8 mas jų veikimą ir nurodė, • 

—1 jos net savo organą 
pajiegia išleisti. Tarpe sve-

fte-Lsminosi. V. Žilionis pasakė

apie kaimietes mergaites, delko jos tylim dolerius į savaitę. Reiškia, l]<a(j
čios. Malonu buvo skaityti, bet kartu ir'nėra tai]) bk 
skaudu. rl.............
ti o kad ir mokam kita kai višta su koja pa- r ‘ 
braižyti, tai kas musų klausys! Paėmęs p A- mažai — gal 
skaitys ir numes į šalį nusijuokęs— ir bus šimtą, bet reikėtų paimti į 
to gana. Kai]) merginoms yra sunku, tai ta skailių nuo 12 iki 50. 
nėra tokio, kas atjaustų musų vargą. Dar- į metų amžiaus merginas, j 
bą gavus reikia dirbti už pusę kainos, o l'riė LSS. 116 kuopos pri- 
dar dažnai ir to nėra: tyčiojasi, apjuokia; klauso trįs moteris, mergi- 
taip atrodo, lyg bu turn pragare. O namo n.ų nėra nei vienos. Ypatin* 
parėjus irgi nežinai, ką daryti: reikia vai- gai sunku su merginomis, į 
gio, dapanų, už kambarį mokėti — o iš kur? (kada prisieina statyti sce

noj kokį nors veikalą.
Paulina P.

Paigi, kaip mes galėsimo atsiliep- Teresė perstatė.
„ . ■ Lietuvaičiu čia

I skaitytume
randasi

LIETUVIS FOTOGRAFAS
PrancŠu lietuviams kad aš a Prie 12 šliubinių paveikslų duo- 

laikau puikia Fotografijų Gale- A f* du vieną didelį paveikslą dova- 
riją. Padarau visokius povei- nai. Darba atlieku artistiškai ir 
kslus taipgi traukiu nebrangiai. Ateikit persitikrini

--  u 10 imi ; i 
Eini tarnauti prie ponų — dar pikčiau: 
kalbos nemoki, virti irgi — esi pikčiau šu
nies. Be tų sunky bų, dar, rasi, paėmusi ar 
laikraštį paskaitysi, ar ką sutiksi, nieko ki
to neišgirsi, kai]) tik: mergaites tremtinės j 
ištvirkusios, tingi darbą dirbti, naktimis; 
valkiojasi, iškrypsta iš doros, išsižadeda-Į 
mos tikėjimo ir gimtosios kalbos. O 
prie to priverčia? Tai silpnumas proto 
vargas: ir mums pačioms liūdna yra į 
žiūrėti.

kas i
ii- 

tai

| CAMBRIDGE; MASS.
I 12 d. lapkričio buvo susi- 
j rinkimas vietos lietuvių 
• moterų, kuriame tapo su_ 
| tverta Lietuvių Moterų Pro- 
gresyvio Susivienijimo kuo
pa. Kiek prie kuopos pri
sirašė narių, neteko patir
ti. Ypatingai pasižymėjo 
savo darbštumu Šilkiutė ir 
Simonavičiutė, kurios ne
mažai veikia ir LSS. 71 
kuopoj.

Geistina butų, kad vie
tos moterjs, kurios supran
ta naudą LPMS. rašytusi 
prie naujai susitvėrusios 
kuopos.

PRISIUNTUSIEMS EILIŲ.
Z. U. Neramus. — Nemiela — netilps.
Narvai. — Laimė’— netilps.
Keršto’širdžiai. — Skausmams — drau

gams — netilps.
M. Bylai, New Yorke,— Eilutės neblogos, 

bet tos mintys perdaug tankiai buna at
kartojamos.

Vaivors (Argentinoj) — Netilps.
S. Pašulnietis. — Tiek to su ta bitele, ku

riai vėjas neduoda ramumo. Mat, ją dievai.
P. Kučius (Newark) — Gaila, negalim

patalpint. Silpnos eilutės.
A. Macaitis. — Netilps.
A. Naunčikas. Gražiai rašot, bet jau per

daug mus giriate. Nepatogu talpint “Lais- siskubino duot atsakymą, ne 
vėje” taip daug apie “Laisvę.” 1

Anna Dauratt, Westville, Ill. —Jūsų jau
smai labai dailus, bet eilutės silpnos.

K. Didas. — Eiles nėtilps. Silpnos.
Didis Turtuolis. — pilės negalės tilpti.

J. R. Puišinis

GARDNER, MASS.
Atsakymas D. Ivonaiticnei.

Viename “Laisvės” nume
rių pažymėjau apie vietos 
moterų draugystę “Birutę”, 
tuojaus D. Ivonaitienė pa- į

paisydama ar tas jos atsa
kymas teisingas, ar klaidin 
gas. Visas mano “prasižen
gimas” prieš “Birutės” 
draugystę — pažymėjimas

ANTANAS STROKAS
88 Willow avė. kampas Clinton Avenue, Maspeth, L. I. N. Y. 

(vienas blokas nuo Lietuviškos bažnyčios.)

DYKAI! DYKAI!
Aš ištra-kiu .Inntis b» skausmo ir veltui tiem 

kurie duoda taisyti ir naujus indėli.

v^."Akb's Skausmo
Ne kiekvienas dantistas moka apsieiti su dan
timis sunkiam atsitikime, tankiai siunčia pas 
specialistą. Dr. Chus Teschbenr yra gerai ži
nomas kaipo specialistas ir Įvairiose atsiliki

muose siunčiama pas ji. Ateik ir duok ikepzaminuoL Informacijos dykai. Manokarunoatrtft- 
t tikai yra 2Z I urato ėysto aukso su duleltava apačia. Vis,# d rbss jrvt rent uotas, kaiuoa pri- 
einamos. Mokestis ant nedeliu. Gazas ir kokainas vartojamas pairai reikalu.

nfiso valandos: nuo 9 A. M. iki 9 T* M. PAtnyčioma nuo 9 A.M. iki 6 P. M.
Nedaliomis nuo 9 A. M. iki 1 P. M.

DR CHAS TESCHPERG, D. D. Lietuviškas Dentistas 
3<X) Or-tir»<i kampos Union Avenue, Brooklyn, M-Y.

Kalba Lietuviškai, Lenkiškai.Rusiškai Tc.ei la ne Stapg 3t 98.

SVARBU KIEKVIENAM 
ŽINOTI.

žinokit, kad daugiausia galvos .skau
dėjimas paeina nuo akių. Vieninte
li vaistai, tai yra moksliškai pritaikin
ti akiniai.

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

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

suteikė geriausia pagelbą. Malonėkit 
atsilankyti ir persitikrinti. Akių ofi
sas randas jo aptiekoje.

DR. H. MEDOFF
Akinių specialistas

ir Aptiekorius.
500 GRAND STREET, 

Kampas Union Ave., Brooklyn, N. Y.



(

LAISVA

v KORESPONDENCIJOS
dailias maudynes. Taipgi 
nutarta prisidėti prie išlei
dimo “War — what for? ’ 
ir tam tikslui paskirta $10.- 
00.

Kun. Dūdos švogeris.

5 d. lapkričio kalbėjo drg. 
C. - Herman. Kadangi tą 
dieną lijo, tai publikos nu
sirinko mažai. Kalbėtojas 
aiškino, kaip kapitalistai iš
naudoja darbininkus ir tt, 
Po prakalbų buvo duodami 
klausimai, į kuriuos kalbė
tojas atsakinėjo. Aukų pa
dengimui lėšų surinkta 
$5.50.

13 d. buvo susirinkimas 
LSS. 27 kuopos. Nutarta pa-

šių ganytoją, taip greit ir 
vridai prasidėjo.

MICH.

NEWARK, N. J.
Mūsų mieste randasi ne

mažas skaitlius įvairių 
draugysčių ir kuopų. Vie
nos jų užsiima politikos 
reikalais, kitos lavinasi dai
lės sryty ir skleidžia tarpe
lietuvių apšvietų, trečios gi GRAND RAPIDS,

2 d. lapkričio buvo šei-l^ - -
laike Ii- myniškas vakaras SLA. 60 pmus

ir tt. Tarpe pašelpinnj kuopos Nors įžanga porai r 12d; ja kričio buvo 
rriromn Iznline m vi iltį • nnr 7mnni11 Q11 QI VIH- ’ ___ __

ti LSS. namo įgijimui. Taip
gi nutarta padaryti laimė 

: j’mus.
rūpinasi sušelpimu savo 
draugystės narių 
gos ir
draugysčių yra kelios ir $1.00; bet žmonių susirin-! kaįį£; fsS.“2Tkuopos. Kd- 
veiklesnės, kurios apart su-į ko nemažai ir visi gražiai p j pag0^pls pup_ 

likos prisirinko gana daug 
ii- visi likosi prakalbomis 
užganėdnti. Prie kuopos 
prisirašė 12 naujų narių. 
Aukų Sąjungos namui su
rinkta $21.00.

N. H. Reporteris.

šelpimo savo narių, dar pri-Tnksminosi. Geležėlė kalbė-' 
si deda prie visuomeniško j
veikimo, tankiai surengia 
prakalbas, užkviečia kalbė
tojus, kurie papasakoja a- 
pie darbo žmonių reikalus 
ir tt. Taipgi neatsilieka ir 
su aukomis — visuomet pa
aukauja visuomenės reika
lams.

Rodosi tokios draugystės 
labai naudingos ir kiekvie
nas joms turėtų prijausti. 
Bet atsiranda ir tokiu, lu- 
rie baisiai tų draugysčių ne 
apkenčia ir stengiasi viso
kiais būdais jas persekioti.' 
Ypatingai neankenčia . ir 
visokiais būdais šmeižia 
klerikalų agentai. Jeigu pa
starieji turėtų galę, tai 
visas tokias draugystes ant 
laužo sudegintu. Bet dabar 
ne inkvizicijos laikai ir sa-

jo. 
m ui 
rėš,

Rinkta aukos sušelpi-1 
nukentėjusių nuo ka- 

— surinkta apie $8.00.

♦ ♦

lapkričio buvo vakaras9.
LSS. 51 kuopos. Sulošta dvi 
veiksme komedija “Prasi
kaltėliai ir Teismas”. Loši
mas nusisekė labai gerai; 
ypatingai pasižymėjo J. 
Meškauskas. Kuopos cho
ras sudainavo kelias daine
les. Paskui prasidėjo šo
kiai. Žmonių buvo nemažai 
ir kuopa turės pelno.

* ♦

12 d. lapkričio buvo 
'kalbos “ 
į komiteto.
D.” komitetas rengė

vo priešė negalima“ degin- P' ainogas šv. Petro arba 
sv. Jurgio svetainėse n 

kas 'lsnome^ dalyvaudavo ku-

pra-
Lietuvių Dienos”

Visą laiką “L.
i visas

šv. Jurgio svetainėse ir

pra-

Dabar pažiūrėkime 
raudą turi, ar tie, kurie 
persekioja laisvesnes drau
gystes, ar tie, kuriuos per
sekioja? čia randasi di
džiausia ir galingiausia 
pašelninių - draugysčių vi
soj New Jersey valstijoj— 
“Palangos Juzės Draugys
te.” Kodėl ji yra galin
giausia ir turi daugiausiai 
narių? Todėl, kad klerika
lai ir dvasiškiai nepaliauja 
ją bombardavę. Jau dvyli
ka metų tam atgal, kaip 
kunigas Staknevičius iš 
Kristaus tvirtovės per de
vynis mėnesius bepaliovos 
bombardavo Palangos Ju
zės draugystę. Kada jau pa
ilso bebombarduodamas, 
tuomet paliko visas savo 
gaspadines ir išdūmė, kur 
akys nešė. Išdumus kun. 
Staknevičiui, 1 
pūtį atsikvėpti, bet

nigėlis. Dabar komitetas 
, parengė prakalbau LS. drau
gystės svetainėj ir kunigėlis 
neatsilankė. Šiose prakalbo
se išduota raportai iš “Lie
tuvių Dienos” veikimo. Kal
bėjo vietiniai.

Aukų surinkta “Lietuvių 
Dienoj” $1.142. Prakalbose 
— apie $22.00. Viskas pui
kiai pavyko.

DETROIT, MICH.
3 d gmodžio, po N r.

ir Fri- 
drich svetainėj, bus susirin
kimas LDLD. 52 kuopos. 
Pradžia 10 vai. ryte. Visi 
rariai malonėkite atsilan
kyti, nes turime daug svar
bių reikalų. Taipgi bus rin
kimai centrales valdybos.

Rast. P. Jočionis.

Laisvamanių randasi irgi 'L085 Josb c ’n* į 
nemažas būrelis, bet dalis 1 xl Xk L* X* W •» XX 4- ."X «■ XZX XX -X » X* x

NEW BRITAIN, CONN.
“Lietuvi'; Dienoj” visos 

sriovės darbavosi išvien. 
Nors čia randasi LŠF. sky
rius, bet jis nestatė jokių 

| reikalavimų ir nuėjo pas 
tautininkus ir klerikalus 
dirbti. Aukų surinkta $2.- 
200, bet visos jos pasiųstos 
Wilkes Barre Centraliui 
Komitetui.

“Raudonoji Savaitė” ne- 
p« rgeriausiai pasisekė. Bu
vo surengtos prakalbos, net 
r f kaip pavyko, nes dėl tūlų 
priežasčių, neišgarsinta ir 
todėl žmonių mažai susi
rinko. “Raudonojo” “Ko
vos” numerio parduota virš 

Į100 ekzempliorių ir dik- 
čiai paskleista agitacijos la

---------- -------- >, — 
jų tik laisvamanių 
nešioja, o katalikų 
apsidengę. Pirmiaus 
LSS. 53 kuopos priklausė 18 
narių, o dabar pasiliko tik 
4. Visi kiti pabėgo iš kuo
pos ir prisidėjo prie parapi
jos. Yra ir tokių, kurie ne
priklauso prie parapijos,

vardą 
kailiu

prie

liūs, bet ir prie kuopos ne- 
\ 'įsideda.

3 u. lapkričio buvo pra
kalbos. Kalbėjo F. J. Bago- 
č:us. Žmonių susirinko ne
mažai ir kalbėtojas juos

LAWRENCE, MASS.
“Lietuvių Diena.”

Čionai “Lietuvių Diena” 
buvo perkelta nuo seredos 

!1 d. lapkričio, į subatą, 4 d.

Atydai Lietuvių
TURTNi'HJS GIMINES TOSE GUBERNIJOSE. 

, K7TRIAS UŽĖM0 VOKIEČIAI
Per mūsų banką galite pagelbsti savo giminėm* b«l pati****- 

užimtose vietose vokfečiaifi. Męs turime

Sutartį su Vokie os. Banka
Berline, todžl galime pendųrtl plnigua | to* vjetoe ant »unm *»► 
*ugfcčiau 800 markių (apie r25 rubliai).

MŪSŲ BANKAS PO N”OLATINfi VALDŽIOS PRIEŽIŪRA. 
TObftL TAVO PINIGAI OVA RANTUOTI.

Norėdami gauti daugiau informacijų kreij»kitė» ypatlikai ar ra
šykite laiflkj pa*

HENRIKAS C. ZARO. Kankalu.
iMetropolitan Saving Rank Building

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

užganėdino. Auku padengi- l-ip^r^j°- Visos vietos drau- 
mui lėšų surinkta $8.00. Pa- CT0S.> Uiub?1 lr kuojios
dengus lėšas, kurių pasida
lė $3.00, likusi $8.00. per
duota Rajono organizato
riui.

12 d. lapkričio buvo pra
kalbos bažnyčioj. Kalbėto
jas pliauškė visokias nesą
mones, o kunigas, sale sėdė
damas, juokėsi. Visa prakal
ba susidėjo iš 
plūdimo.

socialistu v

J. M.

PRIE “LIETUVIŲ DIE
NOS.”

Taylor Spring, III. —“Lie 
tuvių Dienoj” ir čia rinkta 
aukos. Aukų rinkime daly
vavo šios yoatos: P. Pacesa,

Skaltis, B. Giedraitukė, ^avWood ir Hackensack.
.... Endruškeviciutė. Su-i ‘

Tikimasi, kad ir draugijos r-nkta apie Aukos pa.' ndzvs A
.i„.. i„„i, i 'skirtos LŠF. Kadangi -čiaj

miestukas, todėl
V" į daugiau aukų ir negalima

i mi
nėto] dienoj veikė sykiu. 
Pasekmės buvo puikios. 
Aukų surinkta $1,973,48. Iš- 
knščių pa daryta $49.69. Žy- 
i/iausią auką padarė senos 
parapijos naujas klebonas į p 
\ irmauskas — aukavo $50.

draugystė po $55.25. Aukos 
buvo renkamos ir šiuose 
niesteliose: 

i Union HilL 
į West New York,
į berg, Fairview,

’’.ter, Fort Lee, Englewood,

Weehawken,
N. Bergen,

Cutten-
Edgewa-

Endruškevičiutė. Su- i

dar po kiek paaukaus.
Lawrenc’o fondas nėra 

šaka jokio kito fondo, • ” 
la atskiras vietinių drau
gijų įsteigtas fondas, tvar-. 
komas komiteto, susidedan
čio iš visų draugijų pa-

1 • ‘ 1 1 ' ' TX ‘.‘v • I į

Athol, Mass. — “Laisvės”
N r. 20 buvo pranešta, kad 
musu mieste “L. D.”’ surin
kta $1.016.35., tuo tarpu yra 
surinkta $1.029.45.

Smidras.

n a z as

norėti.
Mainieraitfa.

Musų katalikai irgi buvo 
surengę “Spaudos Savai
tę”. Bažnytinėj svetainėje 
pirmiau buvo “prakalbos”, 
o paskui “lošimas”. Apie 
prakalbas nei neminėsiu, 
nes kalbėjo viena sena mo
teris, o kita jauna mergai
te ir abidvi nežinojo apie 

u ----- ka]ba. p0 tų “prakal-)
minėta, kad vyčių generolas kunigas pranešė, 
nukėlė Mockaus prakalbose bus ]ogimas. Koks veikalas 
didelį triukšmą. Prakalbų pus lošiamas — nepasakė, 
rengimo^komitetas jį sulai- = pakėlus uždangą, pamačiau, 
kė ir išėjo policmano jieš-|ant scenos apsėdusius 
koti. Tuo tarpu atbėgo r-- 
revolveriu generolo mote- | kiančius socialistus. Pakei- 
ns, _ukėlė baisų lermą . ir kus kelias minutas, uždanga 
davė progą savo vyrui pa- pasileido. Kada antru sykiu

manėme tru- bėgti. Negana to, ji suaręs- uždangą pakėlė, tai atėjo
. L . J # kas tavo prakalbų rengimo ko--(j katalikų stubą socialistas 

tau! Netrukus vėl prasidėjo i n1 iteto naii F. Siipką neva aggntas pasirišęs raudona
kanonada, nes atvyko nau- už mušimą. 16. d. lapkričio skudurą ir pradėjo siūlyti

vvnvi/vvo . K0Vą", “Laisvę” ir “Ke-
Naujafpribu- i ’teisino. Dabar Sripka ma- kivį“t Tuo tarpu ateina ka- 

. . ’ Stn- p likti laikraščių agentas,
neteisingą su- t įpuola* ant socialistu a- 

gento, ištraukia socialistų 
laikraščius, numeta ant že
mes, sumindžioja juos, sus- 
p jau do ir išveja agentą. Ka-

Savo laiku “Laisvėj” buvo

ap- 
su, linkui stalą vyrus ir bekei-

N. S. PITTSBURGH, PA.
Lietuviu veikimas.

Orui atvėsus, vietos lietu
viai pradėjo darbuotis. — 
rengti balius, kurių tankiai kilusių nesusipratimų, buvo 
būna po 2 ir 3 vieną vaka- atšaukusios savo delegatus, 
ra. Į tuos balius atsilanko bet prisiar 
nemažai žmonių ir jaunimas 
linksminasi patol, pakol ne- 
susipeša, o kaip jau susipe
ša, tuomet, suprantama, pe
šasi. Retas būna atsitikimas, 
kad baliuje neįvyksta peš
tynių.

Kuomet visos kitos drau
gystės rengia balių, LSS. 
vietos kuopa stengiasi ren
gti prakalbas ne tik N. S. 
Pittsburgh’e, bet ir apielin- 
kėse, būtent McKees Rock, 
Wilmerding, Carnegie ir kuopa laikėsi nuošaliai, jo
ti. Bet ir į prakalbas neat- kių kliūčių fondo komitetui 
silanko tiek publikos, kiek nedarydama, —- atskirai au-1 
į balius. Matomai todėl, Lų nerinku. '
,kad baliuose pardavinėja- 

kad • a svaiginanti gėrymai, 
J prakalbose to nėra. Apart

to, kada darbai eina geriau, kurios buvo atšaukusios sa- 
n darbininkai truputį daugiau vo delegatus, bet socialistų 

uždirba, todėl nenori nei

Dieną” kai kurios draugi 
jos, dėl tūlų komitete iš

tinus “Liet. Die
nai”, vėl visos susivienijo.

“Liet. Dienos” tame komi
tete nebuvo atstovaujama. I 
Mat susitvėrus, komitetui ir 
bedarbes laiku, socialistu 
kuopa, pagal komiteto nir 
t.-rimą, negalėjo prisidėti 
pinigiškai, ir iš tos prieža
sties jos delegacija tapo 
paliuosuota. Per visą laiką

Great Neck, N. Y. — 
“Lietuvių Dienos” kolekto-- 
riu atskaita. J. Ališauskas 
surinko $39.60: J. Blažvtė— 
$28; J. Galevčius — $17.70: 
St. Mockus — $10 65; M. 
Viltrakiutė — $9.08; J. 
Rauktis — $7.13; E. Klas- 
tov — $6.36: J. Gelmant — 
$6.00: Smaidžiunas — $5.- 
35; M. Baltuškienė — $1.-

Schenectady, N. Y. — 
Aukos LSS. namui. A. J. 
Gudzinas ir J. Venckus au
kojo po $5.00; J. BuleviČiug 
—'$2.50; D. K. Yanush ir 
A. Kaspariunas — po $2.- 
00; K. Meilūnas, K. Račkau
skas, R. Karbočius, J. Stan
kevičius, A. Galentas, J. 
Ginaitis, Z. Noreikaitė —po 
$1.00; K. Žukauskaite — 
50 c. Viso $26.50.

Nuo red. — Tūlų miestų 
“Lietuvių Dienos” komitetai 
reikalauja talpinti kolekto
rių pavardes ir kiek jie au
kų surinko. Jeigu mes pra-- 
dėtume talpinti visų kolek
torių pavardes Ir kiek jie 
ai kų surinko, tuomet reikė
tų išleisti tam tikrą priedą, 
nes “Lietuvių Dienoj” visoj 
Amerikoj dalyvavo kelios 
dešm tįs tūkstančių kolekto
rių. Rodosi, kiekvienas turė
tų suprasti, kad toks dar 
has negalimas,

Artinanties “Liet. Dien.”, 
iš naujo 

visas draugijas,
o Lindo komitetas 

užkvietė

s Aukojo: E. Kunčiunas — 
$1.00; J. Ališauskas — 50 
c.: įvairiu — 20r.; Šv. 
ciškaus draugystė — 
00; Liet. Sūnų ir 
dvn u o-vstė 
$163.00.

$25.- 
Dukterų 

$5.00; viso labo

REDAKCIJOS ATSAKAI

jas Kristaus tvirtovės ko-d<ivo teismas ir^F. Sripką “Kovą”" 
mendantas.
vęs komendantas visu smar- no skųsti tą moterį —
kurnu griebėsi už darbo, neteisingą
bet greitai nudegė nagus ir areštavimą ir padarymą iš’

Paščiu.
♦

rutilo.
Ir štai Palangos Juzės 

draugystė tampa išgarsin
ta ir žmonės pradeda prie 
jos rašytis desčtkais. Dabar 
draugystė turi apie šešis 
šimtus narių ir dar nesima
to pabaigos jos augimui.

Prieš prezidento rinki
mus draugystė surengė 
prakalbas. Kalbėjo L. Pru- 
scika ir vietiniai —A. Žo
lynas ir J. Laukaitis, —se-

* niausiąs šios draugystės 
narys. Pertraukose buvo 
deklamacijų, — deklama
vo L. Kazlaukas. Visi savo 
užduotis atliko gerai. Po 
prakalbų prid draugystės 
prisirašė apie 50 naujų na
rių. Tai pasekmės kunigų 
išgarsinimo!

Palangos Juzės draugystė 
’ prisidėjo su 4 tūkstančiais

dolerių prie Lietuvių Ko- _ 
operatyvės Bendrovės Liau-,tojas publiką užganėdino.
/lipa Nnmn bndnvniimn. ' Auku Padeiigimui 1ČSU SU"

“Laisvės” N r. 91 tpP? i tulikai ačiuoja savo agentui
• (1-orespondencija, bet joje į- kad išvijo bedievi su socia-

siskverbė pora
Vienoj vietoj pasakyta:

jo būti — P. Kaušius. Ant- rusn ] unigai su savo 
roj vietoj pasakyta, kad Ge-' , spadinčmis, tuomet ir 
Jezėles debatai buvo sv. r<.nllostabu butu, bet dabar 
Juozapo svetainėj, • ------
būti ■

“L.” Korespondentas..

klaidelių. l]Sį-u laikraščiais. "I_ J_ l.
Kalbėjo P. Kiaušius, ture-i^ielece? Jeigu tokius “teat-

Na ar nekatalikiškai pa-

v T . 1' šia jauni vaikinai ir mer
~~ sy-^ur^10 svetainėj. g-;n0S) todėl reikia stebėtis.

NEW HAVEN, CONN.
Nors vietos f 

smarkiai darbuojasi, 
laikraščiuose apie jų veiki
mą nesimato jokių prane
šimų. Pastaruoju laiku LSS. 
27 kuopa surengė eilę pra
kalbų. 22 d. spalių kalbėjo 
drg. M. Dusevičius temoj 
“Už ką balsuoti?” Kalbė-

13 d. lapkričio Vitkausko 
trupa statė scenoj veikalą 
“Mirtų Vainikas”. Aktoriai

lietuviai savo užduotis atliko labai
? 5 puikiai ir publika gėrėjosi

" j jų lošimu. Tik gaila, kad 
trs publikos mažai susirin
ko.

B. Salaveičikas.

ST. CLAIR, PA.
Čia lietuvių randasi ne

mažas būrelis, bet tarpe jų
paskutiniame' rinkta $8.00. Prie LSS. 27 vienybės nėra. Pakol eia 

kuopos prisirašė 5 nauji na- nebjivo dūšių ganytojo, lie
pine LDLD. 32 Kuo- tuviai gyveno sutikime, bet 
15 naujų narių. Įkaip greitai susilaukėm dū-

Draugyste 
susirinkime nutarė paren 
fti ekskursiją, — nusam- r1 ai, o 
4yti du laivu ir plaukti j pos —

kuopos nekvietė prie ben- 
prakalbų klausyti. Jie tuo-'dro darbo. Socialistai, norė- 
met bėga į svetainę ir klau- darni savo tėvynei pasidar- 
so, ką kalbėtojas sako, kuo- buoti, nors ir nekviesti, su

šaukė savo susirinkimą, 
teat-'rinko tris delegatus, pasky- 

ralė kuopa po APLA. 1 kp.'rė $5.00 Įnešti į fondą, kai- 
čarteriu. Geistina, kad tas po įstojimo mokestį, susira- 
ratelis greičiau susitvertų įšū 30 narių, norinčių eiti 
ir pradėtų veikti. Taipgi rinkti aukų ir pasiuntė savo 
kuopa mano surengti disku- d« legaciją į 
sijas.

Jaunimas prie veikimo jeigu socialistų delegacija 
mažai prisideda. Keli lanko bus priimta* į komitetą, tai 
vakarinę mokyklą, o visi susirašusieji 30 narių eis 
kiti nežinia kur praleidžia rinkti aukų. Perleidus per $25.44; O. Visner — 
liuosus nuo darbo vakarus, balsus, visuomeniškas su- 
25 spalių buvo agitatyvės s. rinkimas -vienbalsiai so- 
prakalbos Lietuvių Koope - 'c-alistų delegatus priėmė ir— $15.44; Balnaitienė * — 
rety vės draugystes. Kalbė- “Liet. Dienoj 
jo V. J. Venckunas.

30 d. spalių ir 1 d. lap
kričio buvo prakalbos LSS.A- 
55 kuopos. Kalbėjo V. J. kas susirinkimas dėl išdavi- 86; K. Padererkienė — $13. 
Venckunas ir J. Danta. Per n o visuotinos atskaitos.. A- 45; H. Marožienė — $12.75; 
abejas prakalbas surinkta part atskaitos, buvo ir O. Tatienė — $12.71;

lprakalbos Kalbėjo kun. Vaičiūnienė — $12 43; 
Mickevičius ir Dr. Mikolai- 
tis.

met juos vargas prispiria.
Dabar čia tveriasi

SDP. $7.30.
Jeigu čia butų varoma di

desnė agitacija, tuomet, be 
abejonės, ir vaisiai būtų.

šviesyn.

1S‘

visuomenišką 
susirinkimą pranešti, kad

Sekretorius
F. Klastow

Lietu vaitei, Waterbury, 
Conn. — Paprastas gir 
uoklelių pasielgimas ir 
‘Laisvės” skaitytojams tag 

‘ ^žingoidiL
Grižam. Waukegan. 11).— 

Tokie dalykai turi būti oft- 
aliai parašyti ir turi pasi

rašyt skyriaus komitetai 
1 >abar iūs pasirašote sla
pyvardžiu ir mes negalime 
talpinti. Su savo skundu 
keinkitės ne į “Kovos” re
dakciją, bet i administraci
ją. Biznio reikalais užsiima

Troy ir Watervliet, N. Y
— “Lietuvu Dienoj” visi 
dirbome bendrai. Troy “Lie 
tuviu Diena” buvo 4 d. lap
kričio ir surinkta $695.27.

Watervliet —‘ buvo 11 d. 
lapkričio ir surinkta $84.- 
19. Wilkes Barre Centra
liui Komitetui pasiųstame e c
$800.00. E. Gaskytė surinko |poministracija, o ne redaR-

- $19.66 ;/Ba-
Leonas, St. Louis, Mo. —

$16.49; Brukmonytė Nesvarbu.
Tikram Unijistui. —Žmo

A. Šaulys 
liūtė

n < 
išėjo ant gatvių.

Nedėlioj, 19 lapkričio, bu- $14.00;
sušauktas visuomeniš- $13.45; Stankevičenė —$13.-1

30 socialistų $14.88; V. Vainauskienė — n(3? nesupras apie ką eina

Vaidotas.

CLEVELAND, OHIO.
13 ir 14 d. lapkričio buvo 

Prakalbos IWW. unijos.

SCRANTON, PA. 
Pranešimas.

d. gruodžio, po Nr. 225 
Kalbėjo K. J. Geležėlė. Rei- Washington avė., bus susi
ima pažymėti, kad šį sykį r nkimas Scrantono Lietu- 
Geležėlė kalbėjo rimčiau ir vių Knygyno v Draugijos, 
neplūdo socialistų. Pradžia 7:30 vai. vakare.

$14.42; M. Guzinskiutė - kalba> Not;lps. ■
O. Stanislavicnite į _r> vrirmr * Ta Q j Lawrence, Mass.—

Talpiname ankščiau gautą 
k( respondencij ą, kurioje 
trumpai paminėta ir apie 
tas prakalbas. Platesnio 
prakalbų aprašymo, dėlei 
stokos vietos, negalime sn- 
11 udott

Senam Singejhii, Minens 
v;lle, Pa. — Rinkimai jau 
praėjo ir po rinkimų duoti 
tokius pamokslus pervelu, 
nes je jokios naudos neat
neš, apart laikrašty vietos 
užėmimo.

Vaičiūnienė — $12.33;
Vomilienė — $12.27:
Vaičiūnas $11.83; A. Peri- 
laičiutė $11.31; J. Vasiliaus
kas — $10.24. Kurie surin
ko mažiau $10, įų pavardžių 
negarsinu.

“Liet. D.” raštininkas
F. Kudrauskas.

Cliffside, N. J. — “Liet.
Nors rengėjai stengės ko- Xisi nariai malonėkite atsi- Dienoj” surinkta ant gatvių

:x tas lankyti į šį susirinkimą, nes $381.26; laiškais gauta — ! Ir RaSvti AnfflKkal i bet žmonių abu- turėsime apsvarstyti, ką $61.00. Viso $442.26. Išlaidų | KaS'fI‘ Anž"SKai Iplačiausiai išgarsinti 1
bet žmonių abu- turėsime apsvarstyti.

veiksime š’ame sezone. | padaryta $110.50. Visas iš- 
organizatorius laidas padengė SLA, 70

J. Benis.,kuopa irįšv. Franciiko

Išmokę* tas lekcijas

prakalbas, 
du vakaru ma

PgSmęs.

Jei netiki iitam prace^mni, tai perskaityk 
pirmų lekcijų, o persitikrinsi ai teisybe. 
Prifiųtfri 10 ceneų, o tuoj sus gausi lekcijų

MiTKLO CMSEIPMOEKE SCHOOL 
MONTELLO. MASS. - ~
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DVIGUBA MOKESTIS.
*Iš “Bushwick’o” 

išėjęs, 
Eleveiteriu važiuoju 
Ir svajoju, 
Kampan įsižiūrėjęs, 
Ant tūlos 
“sėdynės” kojų.

Din-din Din-din

Jau net New Yorke 
sustojo. 
Pražiopsojau!
Atgal tas pats man 
kelias,
Vėl penktuką 
išeikvojo!

— Bile kur žiopsoti,
Reiškia laiką,
Reiškia grašį,

Dvigubai eikvoti.
Hocus Focus.

*)“Bushwick” — Brookly 
no Vodevylius — Teatras.

EINANT Iš PROTO.
(Sekimas Kl. Jurgelionio).

Klausau. Tylu. 
Ir vėl klausau, 
Ir vėl tylu...

Kodėl klausau, 
Kodėl tylu?
Aš nežinau, 
Aš nežinau...

Aplink mane sukasi pli
kos, nuogos deivės; visos 
gražios jaunos. Jų kūnas 
riebus, minkštas, saldus kū
nas.

Oi, oi, oi! Gelbėkit, gelbė
kit! Mane apstojo plikos, 
gražios deivės!..

Tylu ir vėl tylu;
Kodėl delko tylu, — 
Aš nežinau.
Aš nežinau.

Parpuoliau ant žemės ir 
šliaužiau yt angis, ir vynio- 
jatis ir raitojausi tarpe leli
jinių aksomų, tarpe minkštų 
šilkų, 
g’s vyniojausi. šliaužiau ant 
pilvo, o aplink mane —

yt bjauriausias an-

Vistiek tamsu tylu. J 
Kodėl dėlko tylu,x^i 
Aš nežinau, 
Aš nežinau...

Hocus Focus,

LAISVE

LIETUVIAI!
J U O K U

KĄSNELIAI jį

tt.

M

SAŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ.

mokinė.

Turi gera pasisekimu.

Baisus sapnas.

1 /

e

tn
0

W)

tllDll 

ats?

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

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenn«

u

SULAIKYK
menat

tun

140 I

i

MM*LIETUVIŠKA

APTIEKA
LIETUVIŠKA

128

Duoną 
miestą.

lit 
20t 
2it 
tie

tlal 
t n 
t\ riiu-i ui a.*

t. t. ] 
tokias

Ant 
siunčiu

Galutinis K lesų Kovos Tikslas .. 
Draugijos ir organizmų evoliucija 
Nuosavybės išsivystymas ........ ..
Moralybes išsivystymas .......... ..
Iš dvasiškų tėvelių gyvenimo .,.

Reikalaudami knygų adresuoki* 
taip:

JYV llllVCl UdIRll V cilcli J u< v ;

Ponelis pažiūrėjęs, j žmo- lišku liiru, naudoki

PAIN-EXPELLER
kaipo seni) ir nztikėtini) draugi) sei 
Uos per pu~e .šimttueėio. Tik 25c.

|vo kurčias, sveikindamas jį 
sako:

norėčiau, kad tu kogreičiau- 
s’ai pastiptum, nes tuomet 
visas tavo turtas man liktų!

— Ačiū, vaikeli, už gerus 
linkėjimus, aš tau irgi tą 
patį veliju, — atsakė senis.

— Po šimts pypkių! Ne
jaugi jis išgirdo, kad ir man 
ta patį velija, — suniurnėjo 
giminaitis.

Išalkęs buvo.
Mokytoja klausia mokinę:
— Ar tu negalėtum pa

aiškinti, kodėl Adomas šū
vi Igė nuo uždrausto medžio

ėjo meškeriotojas ir parna*

gavote?
Kunigėlis pasijuto tuomi 

Įžeistas ir meškeriotojui at 
kirto:

— Tamsta turi suprasti,

šias meškerioju!
— Kaip matau, turi gerą 

giliukį?! Tokią dūšelę nebile 
kas pagauna, — atsakė me-

iš lovos, žadina savo vyrą ir 
sako:

— Klausyk, mano 
Ils, aš sapnavau labai 
sapna... Mačiau tave

TEISME.
Tūlas žmogelis paskolino 

savo draugui pinigų; nega
lėdamas tos paskolos atgal 
gauti, skolininką patraukė 
teisman. Teisėjas klausia 
skolintoją:

— Ar tamsta pirmiau 
prašei, kad jis sugražintų 
tau paskolą?

— Taip, ponas teisėjau.
— Ir ką jis tau atsakė?
— Kaip tik aš paprašiau 

jis tuoj aus mane pasiuntė 
pas velnią.

— Na, ir ką tu toliaūs da
lei?

— Aš atėjau pas tamstą...

SUčeDYK PINIGUS 
IR SKAUSMĄ.

taip nusigandau, k 
mieŲO nubudau.

4

Temykite
PAGAL NAUJĄ BUDĄ GJlEIT.GALIU SUJIESKOT JUS GIMI
NES, VIETOSE, UŽIMTOSE VOKIEČIAIS, ARBA RUSIJOJE.

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

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

pinigus ir laiškus per mano Banką.
Kas norite atsiimt savo gimines į Ameriką, kreipkitės prie mane. 
Taipogi parduodu LAIVAKORTES - Š1FKORTES 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 batikos yra gvarantuotos, per New Yorko ateitą, užtat jūs 
pinigai užtikrinti.
Parduodu formas, lotus ir namus. Padarau ir užtvirtinu visokius 

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

VISOKIOS RODOS-PATARIMAI DOVANAI.
Kreipkitės šiuo adresu:

BANKER JOHN KOVACS
rt/, . cu 4 FHia: 155 CLINTON AVE36 Grand Street, maspeth, l. i. n. y.

Boromyeh •! Brooklyn.

*0

M
H

Balsam for Lungs
Isanui Plaučiams). Netrukus patirsi, k 
ti gyduole, suteikianti palengvinimą nuo kosulio, 

peršalimo, užkimimo, spasmodiško smaugulio. oro triubclių, 
uždegimo ir gerklės skausmo. Kaštuoja 25 ir 5i» centai.

Musų rodžiams pat' i rt i niurni, štai paduodame • neseniai gauti) laP- 
’ P noriu Jums pruned t i. kad Severos Baisumas pilnai atsako savo 

ii. Nuo pirmutinio dožo vaikai pradėjo sveikti; jų kosulys išnyko 
■ atakai nebesugrįžo. Apie du metai tam atgal męs vartojome tąjį 
imi) nuo kokliušo ir gi su gera pasekme. ”

.1. Kowalski, Cutchogue, N. Y.

Reikalaujant gyduolių reikalauk Scveros Preparatus. Nuėjęs į ap- 
ą žiūrėti, kad gautum Jto reikalaujama. Neimk kitokių bei užvaduo- 
. Negalint gauti ko reikalaujate, rašyk tiesiai i

H

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

dienos jau 
praėjo. Bet 

dar tarpe mus 
daug vergų, 

ie yra atstu
miami nuo savo darbo 
\erg inistrės-J, I GOS.

beširdės

jviuu tunai atida ant to atkrei
piama. Ir tas yra jusų pareiga

.\u<> skaudėjimo pilvo ir žar
nų, kaipo plovimas skaudžiai!-’ 
čios gerklės iutraukimui j save 
apmalšinimui dusulio, mm gal
vos ir ausų skaudėjimo; cct.

geriausių na- 
nčiu ant

Kkiiwainaa dantų 
sustabdom m p«tayk. IŠTRAU
KIMAS danties atliekamas h» 
mažlaunU tkautuno. Artistiš
kas “br daro” ir “plato” darbas 
atlkktvnJ.il mibio moderniška
me ofiso už prieinamą kainą.

DR. J. LIEBERMAN
' DENT1STAS

•108—410 So. 2nd St 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 302®.
v fvalbumo Lietuviškai, Lenkiškai 
* ir Rusiškai.

Jiem Gžišva
GRA BORTUS (Undertaker)

LA 11)0'1 DVIŲ DIREKTORIUS.
UbalMMtn uoju ir latdoju numirusį* 

ant visokių kapinių.
Parsamdau Automobilius Ir 

tas VeselijomH, Krikštynoms ir Uab 
paaivažinėjimams. %

Ofisai: 
264 FRONT 8T

C. Brooklyn, N. 7
144 N. 5th Si., 
Brooklyn, N. Y.
Tai. 2320 Green point

Telephone 7807 Ma

TEISINGIAUSIA ir GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

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

sezonui. Pirkdami daug tavoro anteyk dėl dviejų aptiekų, galime 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi šito
kių vaistų: 1) MIXTURAS, labai geras nuo kosulio vaikams ir dide
liems, bonka 25c. ORRAPH’AS, Linimentas dėl reumatizmo. Bon- 
ka 25 ir 50c. 3). Tikra lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir 50e. 
ŽUVIES TAUKAI, reikalingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 5) ĮVAI
RUS VAISTAI DEL ATAUGINIMO PLAUKŲ ir TONIC’AS. 6) 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonos, perfumoi ir 
visokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas dėl vi
durių. Bonka 50c. Kraujo Valytojas — bonka $1.00. Mūsų aptleke- 

kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atsilan
kyti. Visas persiuntmo lėšas apmokame męs. Siunčiant laiškus, 
galima siųsti pinigais arba įtampomis.

I. .SHAPIRO, Lietuvišku* Aptiekoriuu 
H 4H? So. 2nd Street, kampai Union A ve
H Skyrius: 745 Driggs Av*., kampas 2nd St., Brooklyn, N. Y.

AR NORI V

Kepa geriausią 
Gyslų ruginių 

Teipat mes kepi, 
riausius keiksus 
joms ir kitokiem 
liams * , * .

If. TAI 
i .’A iš

rs užjia-

F. MASIULEVICiUS ir SUNAI, Savininkai.
209 BEDFORD AVE. <6 Greenpoint) BROOKLYN, N. Y.

f. k- miriau 
veit linas

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA
JOSEPH LIPMAN, M. D.

. Specijalistas moterų ligų 
314 E. 50th St., 4w York, N. Y.

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

Nedūliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs išti

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

DR. J. LIPMAN
311 E. 50th SI., NEW YORK, N. Y. 

Kalbame lietuviškai.

Sutaisau receptus su didžiau*ia 
atyda, nežiūrint, ar tie receptai 
Lietuvos -r Amerikos daktarų. 
Tai vienatine lietuviška' aptieka 
Bostone ir Massachusetts valstijoj. 
Gyduolių galit gaut, kokios tik pa- 
•auly yra vartojamos. Galit rei
kalaut per laiškus, o aš prisiųsiu 
per ex presą.

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekoriu* ir Savininkas

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

Tel. So. Boston 21014 ir 2101$.

Jonas MATHUS’

r i ii n ii’ r C

i ____

11 it 
n r; -..aj

i; / •■.i

-y V-’Lil

EAST

metas po metui 
• ganėių žmonių, 

kiek aš išgydžiav, 
gyvenimą. Jeigu 
įkirėjo vartojant 

ii jaučiatės nuo-
u .tuomet, nieko nelauk- 
ripkites pas gerai supran
tu;! >r specialistą 
Ll tNAKD LANDES 

< !>•• pi ligų patars, ką da- 
i-,-;ii»ė(i gyvastį ir paaiš- 
iig;i. t.- dan p< r 20 metų 

ig«s su didžiausiomis pa- 
ku.ip tai: nusilpnėjimą, už
krauni. pilvo, širdies, plau-
ir 11.
h nto nervu ir lytiškų ligų 

turiu vistelis gerai žinomą elektrišką 
apar.Aa ir \-spinduli per kurią 

Ne kiekvienas 
aparatus, dėl 
(.T ••miškas iš- 
J. cat įdėliokite 

tuojau ateikite pas

RD LANDES
10 vai. ryto iki 8 

atndieniais nuo 10* 
po pietų.

, Lexington ir

DENT STAS
G va ran t uotą ant 20 metu

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

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

Skaudantį dantį duok ištraukti 
ryte, o vakare apžiūrėt.

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

1 mos gatvių.
BROOKLYN, N. Y.

Kalbame lietuviukai.

GERIALSIAS 1)11)21 a um»*.x» 
IR SVARIA USIAS MAl.ir 

NA S VISAM SO. 
BOSTONE.

mai ir užkandžiai. Patarnavi
mas prielankus. Atsilankykite 
o persitikrinsite.

JONAS MAT LIŪS
(Lietuvis Savinin

342—344 VV. Broadway 
So. Bouton, Manu.

(Dešimta žingsnių nuo Lietuvių 
Labdarystės Draugijos namo).

Tel. Grcenpoiiit 1569,

DOBROVOLSKIS
Pirmos klesos CAFE 
Geriausi Gerymai.

A.K
» J.

r’linia-

F. AD. RICHTER & CO. 
74—80 Washington, Street. Now Yolk M

Taipgi suteikiu rodą vlsokiuo- 
atrinkimuose ir patarnauju 

visokiuose reikaluose.
A. DOBROVOLSKIS.

3 7.7 G r a h a m A v e. 
cor. Skilman av. Brooklyn, N Y.

O

ATKERŠIJO.
jaunavedės su

NEWARK0
AKUŠERKA

Tvl*|*fe9ne ierds 4Ž1 ©r liK

TIKRA LIETUVIŠKA A PTICIf A SCHiCAGOJE Ari ILK A |

— Ar žinai 
šiandien pasakė, kad labai 
mane myli. Ką tu ant to 
sakysi ? .

— Tai niekšas, jis man 
atkeršijo! Mat, vakar tavo 
vyras sakė, kad be manęs 
negalįs gyventi.

Ar tamsta nesusipažisti 
su mano moteria?

•— Neturėjau laimės..
— Iš susipažinimo gali iš

eiti vien tik nelaimė, o tam
sta sakai, kad neturėjai lai
mės.

žemiau paminėtas gyduolsa gall*** 
apturėti per pačtą:
Nuo Reumatizmo ..................... fl.t*
Kraujo Valytojas ..................... 1.0*
Vidurių Reguliatorius................. S0«
Trojanka l.......... 25c., 50c ir |l.lf

Ir tau veliju tą patį.

PERSKAITYK!
Kiekv'ena* naw 
Jas skaitytojai 
kuris užsirašj" 
pas mane “Lak 
vę” ant metų ii 

užsimokės $2.5(i 
ta- gauo tlovank 
knygų v*rt*» 
1 dolerio arb» 
“Kardą” ant m* 
tų. Sena* ikai 
tytojas, kuri* at 

__  naujins, gam» 
knygų už 50c. Kas iš neskaitančiai 
dar prisius už “Keleivi” $1.50, gau» 
knygų už 50c., senas skaitytoja* 
gaus knygų už 25c. Kas prisius ui 
“Kovą” $2J)0, gaus knygų už 75c.( I 
kas prisius už “Kardą” $1.00,ta* gau» 
knygų už 85c./ senas skaitytoja* ui 
25 centus. Kas užsirašys “Naująj* 
Gadynę”, kaina metams $1.50, ta* 
gaus knygų už 50c.

Todėl visi užsirašykit tuo* laik
raščius per mane. Tiek pat mokėda
mi gausite gerų knygų pasiskaity
mui. Būtinai pasakyk apie tai la 
▼o draugui ir pažįstamul. Knyga* 
duosiu tik “Laisvės” laidos.

Pinigus siųskit Muo adresui
J. POCIUS 

PMlafUInhia. Pa

Pabaigusi bnperatrica Mari j A- 
kušerkų mokyklą Peterburge ir 
Dipliomuota New Jersey valsti
joj. Turiu v puikias pasekmes 
praktikoje prie gytndimo, taip
gi gerai apsipažinus su sipto- 
mais visit moteriškų ligų ir rei
kalui esant, galite gauti patar
navimą.

O. STROLIENS
Jauniškaitč

319 Walnut St.,NEWARK, N. J.
Telephone: 4085 Market.

8052

Tai. 885 Greenpoint.

Mę* ržUikoMt kuogeriauaiu* •raistas. Hn dlde'i 
rseeptua kaip Amerikos, taip Ir ksusp** daktarq. 
šilkus cvtriklsM dykai.

Kavin'.nkss Ir Prevlaorlu*
F. A. JOZAPAITIS

30. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL,
lyvtaiac* telephone Draver 7781.

ČIA GALIMA UŽSIRAŠYTI •'LAISVŲ

Jei nori, kmd gerai lir»« 
dytum, pirk skrybėle*, mari* 
kinius ir visus aprėdalu* pa*

K. LIUTKŲ.
Apie gerumą tavoro ir toi- 

singumą kainų, nereikalinga 
girtis. Nesą visi brooklynia- 
čiai gerai žino, kad pigia* k 
geriau niekur negauni, kaip 
pa*

K. LIUTKUS
131 GRAND ST., 

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

SENIAUSIA UŽEIGOS 
VIETA PAS

A. SHRUPSKI
Pas mus galite gauti ska

niausio alaus, puikios degti
nas Ir skanaus vyno. Pa
tarnavimas puikiausias, at
eikite, o persitikrinsite.

61 S. 2nd St,
BROOKLYN, N.

Draugystėms, Kuopoms ir Kliubamsl 
Išdirbu visokias

KUKARDAS, ‘ BADGES”, GUZ1KUS 
IR ŽENKLELIUS

Visokiems piknikams, Šermenims D 
Darau visokius Medalius ir ri- 

i atspaudas draugystėms.
kiekvieno pareikalavime pri- 
sampelius.

A. STRUPA8
Novelty Manufacturer

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

“LAISVĖS” KNYGOS.
Ženyba ir žmogaus gyvenimo sie

kinys .................................
Paslaptis ...........................................

Gyvenimo Banga .............. ..
Revoliucijos Atbalsiai ...........

Kontrobandninkai ...........................
Išvogimas iš Paviako 10 kalinių
Pileniečlai................................:....
RutyilČ, Žemaitijos mergeli ....

T“ 
tie 
tOe 
iie 
25* 
25<

“LAISVĖ” 
183 Roebling st,

Brooklyn, N. Y.

it

atlkktvnJ.il


LAIŠKAS KARALIENEI.

Jaunas Olandijos kareivis 
pafašė sekamą laišką kara
lienei Wilhelminai:

“Norėčiau- žinoti, ko
kia Jūsų Didenybės 
nuomonė šiame, labai 
svarbiame, mano sąži
nei klausime. Aš pašau
ktas kartumenėn. Mano 
religija draudžia man 
nešioti ginklą, aš norė
čiau sekti Kristaus pė
domis. Kristui, ar jūsų 
Didenybei turiu aš tar
naut?”

Karalienės sekretorius 
davė sekamą atsakymą:

“Atsisakymas nuo

SO. MANCHESTER, CT.
Lietuvių Dienojlsurinkta 

i ūkų $107.68 c. Aukautojų 
vardai, aukavusių nemažiau 
kaip po $1.00:

J. Lukštas $6.00; Ig. Vi
šinskis $6.00; J. Januškevi- 

' čia $5.00; Z. Žilinkiutė $5.; 
J. Tvaronaitis $2.00; V Kva- 
šis $2.00t J- Saurusevičienė 
$2.00; K. Augustinaitis $2.; 
M. Januškevičienė $1.00; O. 
L'župienė $1.00; O. šlapikie- 
ne $1.00; A. Čiurilienė $1.00;

P. Unclar $1.00; Dr. E. G. 
Dolan $1.00; R. Kittel $1.00; 
Sykiu $47.00.

Smulkių aukų surinkta 
$60.68.

Viso labo aukų $107.68c.
Surinktas aukas $107.68c.

3 d. lapkričio pasiuntėm į 
State Bank of Chicago.

Lietuvių Dienos Komite
tas:

J. Januškevičia,
J. Lukštas,

G. Tvaronaitis.

K. Hensas
CAFE IR POOL ROOM 

linksmai laiką praleist.
Tai yra geriausia vieta

K. HENSAS
69 Gold St.,

BROOKLYN, N. Y.
Talephone Malu 7529.

J. Iadeušienc $1.00: J. mak i ■ jbi ■■ * ■■ vi jli
Krapaitis $1.00; v, Degu- mokslo Nereiklia Jieskoti
tis $5.00; P. Lazauskas $1.- 
00; A. Tvaronaitis $1.00; J. 
TJIatnis $1.00; J. Luobikis 
$1.00: W. Mason $1.00; W.

Dėlto, kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglų kalbų, aritmetiką fr 
!&etuvių kalbos gramatikų savo namuose liuosame laike. Visi išmokstu 

Nurodymai ir knyga DYKAI. įdėk stem pų, Adresas s

lietuviu Korespondencijiae Mokykla J 327 I.RobcvSL Chical

DRAUGIJOS, KURIOS TURI “LAISVĘ” 
SAVO ORGANU.

A. P. L. A. DR-JOS CENTRO VAL
DYBOS tR K U PŲ SEKRETO

RIŲ ADRESAI; ,
Centro pirmininkas J. M. Maskeliūnas 

2025 Colwell St., Pittsburgh, Pa.
Pirmininko pagel' įninkąs J. A. Rūkau 
3015 Stayton St., N. S. Pitts’ irgh.Pa. 
Centro Sekretorius J. Mažiukna 
1111 Markei. St., N.S. Pittsburgh, P . 
Centro Iždininkas K, Varas-*, 
12 & Carson Sts.,S.S. P'ttsburgh, Pa.

Turtų Kontrolės Komisija
F. Urlakis,

313 Sixth St., Charleroi, Pa.
W. Umežis, 1429 Reedsdal* • St., 

N. S. Pittsburgh, Pa.
W. Markūnas,

2120 Forbes St., Pittsburgh, Pa.
Kuopų sekretorių adresai:

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

Pittsburgh, P»<
2 kuopos P. Francikevičius, 

222 Sagamore St., Esplein,
Pittsburgh, P*«

8 kuopos, J. Galgina*, P. O. Box 118, 
Laupurex, Pa.

4 kuopos Ig. Rasinskls,
20b Soho st., Pittsburgh, Pa.

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

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

6 kuopos, A. Palučis,
2123 Wrights St., S. S. Pittsburgh,Pa.
s kuopos, K. Stasinskaa,

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

V<13 McKean Ave., Donora, Pa.

LAISVĖS ŠONŲ DRAUGYSTĖ, 
M Ali ANO Y CITY, PA.

Valdybos adresai i 
Pirmininkas W. Žemaitis 

312 E. Centra St. 
Pirmininko pagalbininkas P. įsėda, 

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

1025 E. Pine St. 
Finansų raitlnln. P. Petčiulis,

1227 E. Pina St.
visviena

prie
kareiviavimo 
kokioj formoj ir 
kokių aplinkybių tai 
įvyktų,, jokiu budu

Matot, kad 
augštesnė savo 
negu Kristus.

Vice-pirmininkas B. Vosylių*, 
585 Island Aaa, 

Protokolų r-štininkas O. Užball 
622 Hulla M 

Finansų raštininkas P. G. Alekayaa^ 
1516—14tk Ae* 

Iždininką* 8. Buzinski*, 
719 Lincoln Affk 

Kasos globėjai:
A. Kunca, 829 Island Ava.
P. Kazokevičius, 1530 W*st it. 
Maršalka P. Vaitkus, 415 Wall ■«. 

Organo prižiūrėtoja*:
A. Kelly, 1032 Loomis 8t.

Susirinkimai atsibūna pirmą a*dB- 
dienį kiekvieno mėnesio, 101* 
Main St., 2 vai. po pietų.

t ■ nt.a’.wragaJir
VALDYBA C. Ū T. D. D. 1UBTMb 

CLEVELAND, OHIO. 
Pirmininką* D. Petrauskas,

1600 Orgaa An 
Vice -pirmininką* T. Rimkų*,

1830 Russall B4, 
Nutarimų raštininkas K. Petriko*!*, 

1527 E. 88rd 
Finansų raštininkas A. Baniai!*,

1830 E. 17tk M. 
Iždininką* T. Neura,

2202 Hamilton Ae*. 
Kaso* globėja* V. J vanauskiūtl,

1452 E. 88rd IK 
Dainų repeticijos atsibūna Idekvfa 

ną eeredą nuo 7:30 vai. vakar* a*4 
Star svetainė*, 2041 Hamilton Ava.

Mėnesiniai susirinkimai atsibtea 
ka* trečią pėtnyčią kiekvieno minasAa 
nuo 7:30 vai. vakane ant Star sve
tainės, 2041 Hamilton Ave.

Knygynas, saldumynų kraatvv^ 
2047 Hamilton Ave.

Knygos išduodamo* *kaltyto)aaii 
ant 7:80 vai. vakare.

Knygius K. Luobikis, 2364 K. IK 
Jos Menčinskae, j 

7214 Hacker are.
Nutarimų rašt. H. P. Pratkionis, 
1527 E. 23rd *t. Cleveland, OMa*

Iždo tni8tl**l: A. Račkauskas, 8i 
Tenth St., J. Bauku*, 1121 E. Ma- 
hanoy Ave., W. Himniški*, 1227 E.

* V,S
>/•

ne
ar 

valstyliės

Wilhelmina 
autoritetu,

MEDICINE HAT, 
DA.

Susivienijimo Lietuvių 
Kanadoj 1 kuopa nutarė 
pasidarbuoti lietuvių die- 
roj, išrinko porą ypatų, kad 
p» reitų nors per lietuvius, 
rnkdami aukas. Aukas rin
kti per stubas einant, reikia 
žmogaus, drąsaus, iškal
baus, tvirto būdo ir nejau
traus. Randi tokių sporte- 
lių, kurie su kokiom mote
rėlėmis nesigaili keleto do
lerių praleisti, o dėl badau
jančių lietuvių, tai gaili Ke
lių centų. Kad paklausti, 
kur ir kaip tos aukos bus 
sunaudotos, nuduoda, kad 
laikraščius skaito ir tą vis
ką žino, o toj vietoj išeina 

,‘U žemiausio laipsnio išsi
reiškimu, kaip tai: “Mano 
GvaNgal jau užmušti, o ta:

Kitur randi tokių, kurie 
nieko nežino, nevien apie 
lietuvių dieną, bet nei apie 
b’etuvos šelpimą.

Bet nesmagiausiam padė
jime jautiesi, kuomet randi 
žmones mažai suprantan 
čius, jautrius, žmoniškus ir 
neturtingus, kuomet viską 
išaiškinęs, paduodi popierą 
su eile pravardžių, kur ma
tyti po kelis dolerius aukau
ti . Tuomet žmogus mano, 
kad gėda mažiaus aukauti. 
Išėjęs nemagiai jautiesi, ro-

- kad tai tą žmogų nu
skriaudei, gal jis negalėda
mas atsisakyti paskutinius 
sunkiai uždirbtus centus a* 
tidavė, gal jis gailisi, gerai 
nesuprasdamas, kaip yra 
reikalinga lietuviams pašel- 
pa etc.

Bet kaip ten nebūtų vie
nok taią? tų kelių lietuvių, 
surinkom $14.00; už ką au
kautojams reikia tarti šir-: 
dingą ačiū! i

Reikia priminti, kad iš ši
to miesteli ? kaip tik nuo pra 
dzios karės yra surinkta su- 
\iršum $100.00, kuriuos e- 
sam išsiuntę Lietuvos Šel
pimo Fondui. O kur Kana
da s didmiesčių lietuviai ? 
Montrealo, Toronto, Winni- 
peg?

A. Ramond ir J. Baker po 
$2.00; K. Rugienius — $1.- 
00; Žebrauskas $1.00; Ida 
J. Baker $1.00: M. Jarašiū
nas $1.00; R. P. Stewart— 
$1.00; M. Rugienienė 50 c.; 
M. Žebrauckienė 50c.; U. 
Bačinskienė 50 c.; O. Už
kurai tienė 50 c. A. Gerulie- 
ne 50 c.; J. Bizulis 50 c.; J. 
Kačinskas 50c V. Užkurai
tis 50c.; J. Sniečkutis —50 
e.; T. Graham 50 c.

Viso $14.00.
Kanadietis.

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

Naujausio Išradimo vargonus.
i Sitų vargonų galima neštis ant balių, 

Piknikų, nes jis susideda iš 4*kavalkų, 
išrodo kaip baksas. Šitų vargonų gali- 

I rna sulankstyti, Kad neužimtų daug vie
tos kada negrajini. Kaina 3 oktavų 
$ ',() 00, 4 oktavų $35.00, 5 oktavų $40. 
50, 6 oktavų $58.50. Reikalaukit ka 
talogo su visomis kitomis mašinomis.

No. 85. Columbia Grafonola, kurj ma
tai čionai ant naveiksiuko re
kordai sudedami pagal numerius, 
taip kad paspaudus guziką au
tomatiškai ištstumia rekordą. 
Padarytas Iš raudonmedžio (ma
hogany), brangaus išdarbio, aug
ščio 42 coliai, 19X21, Galinta 
sudėt 45 rekordai.

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

No. 25. Columbia t.rdfonola. Pada- 
rtya« iš rauodnmediio, pu&W 
išdabinta*. Didumo 15|X15|.

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

• tii;

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

Reikalaukit katalogo.

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

) Kokietka Polka ir klumpa
kojis.

E 2360. Varpelis. Valcas Dr. Kudirka.
** u-io mielas. Polka.

^rcnotką
E 2581. Gražioji. Po’ka.

” Pavasario rytas. Valcas.
E 2582. Kalnų augštumas. Valcas.

” Kariškas maršas.
E 2700. Žemaičių Polka.

Gudri. Mazurka.

Ir daugybė kitokių lietuviškų, ru
siškų, lenkiškų rekordų.

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

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

Tokio pat Išdarbio kaip num. 
didžio ir pločio, tiktai 

ir

No.75
85
be sunumeravimo rekordų 
automatiško išmetimo.

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

No. 50. Columbia Grafonola. Pa- 
rinktinio raudonmedžio ir ar- 
luolo puikiai Minuotas. Didi* 
tliXldi ir 18 col. augščlo.

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

Mahanoy Avė.
Maršalka W. Svfnticka*,

615 W. Pin* fit.
SuBirinkimai atdbūna paskutinį pa- 

nedolį kiekvieno mėnesio 7 vai. va
kar* Juozo Margelio svetainėj, 60 N. 
Mam St., Mahanoy City, Pa.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, ILL.

Valdybo* variai ir adresai: 
Pirmininkas J. Basti*,
1330 So. Sheridan Rd., Waukegan,Ill. 
Pirm, pagelbininkas M. Ambraziūnae,

1421 Lincoln St., Waukegan, III. 
Protokolų Sekretoriui St. Deiku*, 
721 CummingH Ave., Waukegan, Ill. 
Fin. Sekretorius J. Vaičis,

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

166—10th St., North Chicago, Ill. 
Kasos Globėjai: M. Rėki*,
1329 N. Jackspn St., North Chicag*, 
III.

St. Bučia, 1408 So. Park Av*.
Waukegan, Ill. 

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

Pagelbininkas J. Werdauskia.
Susirinkimai ..tsibūna ka* tr»Jta 

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

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DR-STĖS VIRŠININKŲ ADRESAI. 

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

108 Inslee Place,
Nutarimų raštininkas: S. Merki*, 

79 Bond Street,
Turtų rast. F. Kardokaa, 

220 Court St.
Iždininkas: J. Yužapaitis, 

234 Clark PI.
Iždo globėjai: E. Makutienieni, 

149 Clark PI.
” D. Grigutii,

122 Fine st.
Maršalka B. Budrius

240 Second St.
Draugai ir diaugės, kurie dar ne

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

LIETUVIŲ BROLIŲ DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI.

RACINE, W1S.
Pirmininkas J Vasilaitia,

1021 La Sall St.,
Vice pirmininkas P. Sadu'a,

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

1915 J..v Eye See Ave.
Turtų sekretorius J. Žemaiti*,

1133 N. Wisconsin St.,
Iždininkas N. Vaitiekuna*,

931 Walnut St.,
LBD. laiko savo susirinkimą* ka* 

trečią nedėldienį kiekvieno mėn«*iey 
Winter Hal>, 412 6th fit., Raci
ne. Wie.

DRAUGIJA SŪNŲ IR DUKTlKf, 
MELROSE PARK, ILL.

Pirmininkas K. Jankauskas,
P. O. Box 749, M oi rote Park. Ilk 

Pagelbininka* D. Rimša,
P. O. Box 849, Moires* Park. ML 

Protokolų raštin. Alok. Morka*, 
997—2Z«d Ava, Moiraoo FarK. KL 

B*s •••. 
Fin. raiti:#. W. Btrsmilio, 

1814 fie. 60th Aro., Cltara, K 
Iždininką* F. Lapinskl,

P. O. Box 1109, MolrwaAS 
P. O. Box 1109, Melrose Park, HL 
Iždo globėjai: W. Janėnas Box 67* ia 
J. Snarskis, P. O. Box 761, Molraoa 
Park, Ill.

Maršalka: A. Piešti*, P. O. Bm 
676, Melrose Park, III.

Susirinkimai atsibūna kas trUM 
savaitę kiekvieno mėnesio Frank »a< 
James svetainėj, 23-čia Av*. ir Lak* 
gatvė, apie 1 vai. po pietų.

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

Kaina ..................  $25.00
No. 4. Improved Itoy .1. Veik tok* 

kaip No. 2 bet biskį dides
nis, pagerinta mašinė -ija, tri
mis sprenžinomis, aržuolinl* 
14J colių pločio ir 7š augščio.

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

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

Pirmininkas D. Petrauskas, 
1600 Oregon avė. , 

Vice pirm. T. Rimkus, 
1062 Ansel Rd.

Nutarimų rašt. H. P. Pratkloni*, 
1527 E. 33rd St.,

Fin. rašt. Antanas Banelia, 
1447 E. 25th £tr.

IŽd. T. Neura,
2202 Hamilton avė.

Kasos globėja V. Granauskiuti, 
1452 E. 33rd Ctr.

Dainų repeticijos atsibuna kiek
viena sereda nuo 7:30 vakaro ant 
Schwab svetainės, 6131 St. Clair ava. 
mėnesiniai susirinkimai atsibūn^ 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

8570 E. 72nd Str.

Taipgi užlaikau {vairių {vairiausių auksoriškų daik tų ir muzikališkų instru 
mentų. Taipgi įtaisau įvairius muzikališkus instrumentus ir įvairius auksoriš- 
kus daiktus. Tavorą išsiunčiam greitai ir saugiai. Todėl, jeigu reikalauji kokį 
nors muzikališką instrumentą, kreipkitės pas mane.

JCIRDF^ Grand Street, Brooklyn, N. Y
• VHlVL/LsOj TEL. 4659 GRĘENPOINT

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

Centro valdyba:
Pirmininkas J. Jakimavičių*,

188 Roebling St., Brooklyn, N. Y.
Vice-pirmininka* V. Vitkevičių*,

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

188 Roebling St., Brooklyn, N. Y.
Kasierius J. Semena*,

884—29th St., Brooklyn, N. Y.
Trustisai: M. Liberie, 121 Grand 

fit., B’klyn, N. Y., A. Slrgeda*. 1*1 
Roebling St., B’klyn, N. Y.

Knopų Sekretorių adresai t
J. Purenąs, 292 Manhattan va., 

Kuopos Brooklyn*—V. Vltx«vičia,
W Hudson Av*., Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŲ PASELPINRS DR-ITtl 
“LAISVĖS”, EASTON, PA.
VIRŠININKŲ ADRESAI: 

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

Prez. page’’ B. Davidonis,
1820 rairow Ave., Easton, Pa, 

Protokolų raštininkas ir organe >H- 
žiūrėtojas Alex Vituris,

223 So. Maple st. Easton, P*u 
Finansų rašt. Mar. Urba,

606 Northampton St, Eaatan, Fw 
Kaperius J. Jankauskas,

1820 Fairow Av*., Ea*»<m P< 
Kasos g’obėjai:

A. Biga, 1021 Elm St, Kastas, Bą,
A. Meškauskas, 1222 Pin* Bk,

Fasten, Paa 
Maršalka J. Garni*,

634 Ferry St., Eataon, Paą 
Susirinkimai atsibūna ka* r’ m< 

pėtnyčią kiekvieno mėnesio anglą •**« 
cialistų ruime po No. 489 Norikam*- 
ton St., Easton, Pa.
----------- --T—- ------ -- * “H —<Į

LAISVĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYlYf!
COLLINSVILLE. ILL„ VALDYBA* 

Pirmininkas J. čebenauska*
420 So. Cheatnut St

Collinsvilla, ML 
Pirm, pagelblnlnka* P. Pdpeika, 
424 So. Chestnut St, Collinavilln, HL 
Nutarimų raštininkas A. DzldoHkauų 

858 E. Wickliff Av*.,
Collinivilla, IB 

Fin. Raštininkas F. Skamarakaa,
416 Wickliff Ave., Collinsvilln, IB 

Iždininką* J. Willimat
837 Central Ave., Col Un* villa, Hfc 

Susirinkimai būn* kiekviena artam 
šio 1-mą ir 8-člą nedėldienį, 1-mą *•» 
landą po pietų, Sallel salėj, kampa* 
E. Main ir N. Morrison Ava. Calllao- 
▼Ule, lllinoi*.

LIET. IV1ESOS DRAUCY8TB
ANSONIA, CONN, VIRI1- 1 

NINKU ADRESAI.
Pirmininką* A. Mureika,

113 Liberty St, Ansonia, OaaB 
Vieo-pirmininkaa J. Mockaiti*,

P. O. Box 128, Ansonja, Oaa< 
N n tarimų raštin. 8. TiŠkevičin*,

P. O. Box 176, Ansonia, Oaaaą 
Finansų raštininkas P. Ragaišis,

1*1 N. Main lt, Aasaaia, Oaaflk 
lidinlnka* J. Valaitis,

11 Oak St, Anvaaia, teaflb 
Knygin* O. Radzevičiūtė.

264 N. Stata St., Ansonia, Oea*k 
Knygiau* pagelblnlnka* A. Yakftg^

103 Liberty St, Ansonia, Caanu 
Knygiau* raštininkas P. Labaaanalmft

491 Main St, Anoonia, O**C

AMALGAMATED CLOTHIMH
WORKERS of A. PRASRRIŲ 
*8 SKYRIAUS KOMITETAI:

Pirmininkas A. Macaitis,
109 Grand fit, Brooklyn, II. B 

Pratakelą raštin. J. A. Bekampi*,
1*8 Roehlng HL, Brooklyn, M. B

Finansų raitininkas VI. Jiečin*,
67 Itagg fit, Brooklyn, B. * 

lidinlnka* Kaalmlara* llmkwa,
IS* 8* RnwUm. *.*

LIET. SŪNŲ IR ERŲ 1'RAl 
GYSTft. ROCKFORD. ILU, 
VIRŠININKŲ ADRESAI* 

Pirmininkai F. Raškevičls,
1011 8a. Mala ■«

garsinkites 
“Laisvėje”*

\ • X. ’



£

LAISVfi

VIETJNEC 71M1AC 1 gruodžio, A. Millerio 
V Iki 1 £*1111Vsvetainėje, 27 Hudson avė.,

( Central Brooklyn, bus pra- 
AR JUS ŽINOTE? įkalbos LSS. 83 kuopos. Kai- 

Ar jūs žinote, kad 17 d beS drg. J. Šukys. Pradžia 
gruodžio, Izabor Lyceum 3 vaj# vakare. Visi vietos ir 
svetainėje, 957 WiHoubghby apielinkių lietuviai malonė* 
avė., Brooklyn, N. Y. bus ^ite atsilankyti, nes galėsi- 
koncertas ir balius “Lais* te daug naujo išgirsti.

FHONB WMSBUROM 5413

DR. I. COHN

vės” kooperacijos? Todėl 
pasiskubinki t iŠ anksto nu
sipirkti tikietus. Tikietų ga
lima gauti “Laisves” ofise, ’n$s dienoj, Shedlow svetai- 
pas K. Liutkų 133 Grad 8t., nėje, 736 — 3rd avė. So. 
pas J. Martinaitį 157 Grand Brooklyn, bus pirmas meti- 
St., II. Medoff aptiekoje pas nis balius Lietuvių Nepri- 
J. Parulį —- 500 Grand Str., ’gulmingo kliubo^ Pradžia 2

Vy- 
15c.

Komitetas.

Specialistas įvairių li» 
KM» ° ypač vaikų, mote
rų ir prie gimdymo.
OFFISO VALANDOS: nuo 8 Iki 10 v. 

ryto; nuo 12 Iki 2 v. po piet; nuo 
6 iki 8 v. v«k. Nedalioj iki 12 ryto.

[ KALĖDŲ DOVANOS! _
I Kas pas mane užsiražy® ant metg 
“Laisvę” ir prisių® $3.00, tas gaus 
dovanų vieną iš Šių laikraščių: į 
“Moterų Balsas”, arba “Kardas”, ar
ia knygų už 75 c. “Laisvės” laidos.

įPirigus siųskit šiuo adresui
M. PURVENAS, 

33F. Pino St., Gardner, Mass.

£0 d. lapkričio, Padekavo-
Cnr. 2nd St. Brooklyn, N. Y

pas J. Jušką 79 Hudson avė. Val. po pietų,’įžanga 
ra ns 25 c. moterims 
Kviečiame visus atsilankyti 

Komitetas

Central Broklyne, pas D. 
Pilką Jersey City ir kitus 
draugus.

Amalgameitų pirmas laimė
jimas.

“Laisvėje” jau buvo ra
šyta apie reikalavimus, ku
riuos išstatė Amalgamated 
Clothing Workers drapanų 
gaminimo firmoms. ,

Viena iš didžiausių netik vilkott 
New Yorke, bet ir visame nal 
pasauly kriaučių firma Lis- 
sner and Com. nusileido li
nijai ir pasirašė po nauja' 
sutartim, pildydama reika- j 
iavimus.
šapoj ant Lafayette St., bet! 
ir šalutinėse šanose (breir 
čiuose) darbininkai laimėjo 
kovą po trumpam streikui. 
Laimėta po 2 dol. į savaitę 
daugiau algos. Pripažinta li
nija. Siekų laike firma pa
žadėjo lygų darbo išdalini
mą.

Gimnastikos kliubo narių 
atydai.

šią pėtnyčią Gimnastikos 
kliubo bute įvyks reguliaris 
mitingas. Visi nariai malo
nėkite pribūti nes yra 

(svarbių reikalų. Katrie už- 
savn mokestis, būti- 
lygi t.kite.

AR JUS ŽINOTE?
Ar žinoto, kad pas mano galima 

v.žriprenumeruoti visus eocialistiškus 
laikraščius ir galima gauti viso
kių knygų. Kas pas mane 
užsirašo, tas gauna puikias dovanas 

’ knygomis.
V. JUŠKAITĖS,

1560 Quarry nve. N. W.
Grand Rapids, Mich,

96—104.

PAJIESKOJIMAI

Aukos Lieiuvos šelpimo 
Fondui.

Per J. Norbutos vestuves,
Ne tik vyriausioj Brooklyne $16.75;

Per K. Zinkevičiaus ves- 
ves, Brooklyne $8.75;
Per J. A Jokšai čio vestu-

Pi jieškau dėdes Simo Moniuškvčio 
ir Paulinos Veivodžutės Suvalkų 
gub. Seinų pav. Veisėjų parapijos 
ir gmino. Seniau gyveno apie New 
Yorką. Taipgi ir tetos Elzbietos Su- 
koravičienčs, Leiponų parapijos. 
Pirmiau gyveno Lawrence, Mass. 
Meldžiu atsišaukti, turiu svarbų 
reikalą. A. Sukackas, 555 Driggs 
avė., Brooklyn, N. Y. (94-95)

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

“LAISVES’ 
®KNYGYNAS^ 
Galima gauti šias knygas: 
GYVAS GRABE. Parašo Senas 

Vincas. Tai vienas iš geriau
siai nusisekusių Seno Vinco 
Vaizdelių. Medžiaga imta iš 
Sisoi įjot- lietuvių gyvenimo. 
Kiekvienas, perskaitęs šią 

knygelę, pamatys, kokioj tam
sybėj, kokioj gilioj nežinėj 
gyvena mūsų broliai. Juo
ko šioje knygelėje ik< ausų. 
Kas nori valandą laiko sma
giai praleisti, lai užsisako Ją.

Kama ......................
LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ MIR- 
TIN IR ŠLISSELBURGO BAS
TILIJA. Parašė V. Paukštys. Jei

gu dar kas nežino tų baise
nybių, kurios dedasi Rusijos 
kalėjimuose, jei dar kas ne
girdėjo, kiek laisvės kovotojų 
žuvo ant caro kartuvių—tad 
perskaitykit šią knygelę, čia 
jūs rasit, su kokiu Žvėriš
kumu caro budeliai kankins 
nekaltus žmones ir su kokiu 
drąsumu mūsų draugai eina 
ant mirties.

GRIUVĖSIUOSE. Parašė K. Ja- 
siukaitis. Tai vra labai sma
gi apysakaitė, kuri atvaizdi
na liūdną likimą Lietuvon 
tarnaites. Vos pražydusi.voa 
pradedanti protauti,turi žlug
ti tryvenimo purvyne. Kas 
myli skaityti gražias apysa
kaites. lai perskaito ir šią 
knygelę. Kaina tik ...

Kaina

w.
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V. VAIVADAS 
SPORTING CAFE 

Puikiausia ir švariausia

J
S

•?<<

> 'it

Užeikit ir persitikrinkite
442 Grand St.,

BROOKLYN, N. Y.
Telephone Stagg 3534.

Brooldyno ir apielinkės
Lietuviams.

Lietuviškas Kontraktorius.
Padarome visokį darbą prie n 

narni} statimo ir senų pataisimo. 
plastavojarn, išeirnentuojarn ir l.l

Įsant reikalui, kreipkitės pas:
’ P. GRAŽYS
'522 Lorimer St., Brooklyn,

Telephone 1950 Greenpoint.

Dr. H. Mendlowitz

TREJOS DEVYNERIOS

• M 
b/0 
C

DALINGUOS trejanka yra tikrai 
liet u viską. SaiigokitėS"madirbi- 

nni imitacijų. f
DAlhSOROS trejanka, t. y. trejos 

devynerios, tai ištikimiausias 
Lietuvių uraugas-gydytojas vi
sose n<'galėsa bei figose.

t r. i .ūką reikalaukit
i ,>5c. '“•‘Į™ ■?' ?" i?“/’? z< ikichfr!* (markėm)

VX

7Q

kad I)\l SOROS aptiekoje 
is sądciis ir pasirinkimas 

įvairiausių naminiu g . duoiių, visokių ša- 
knų, i.ol.ų n- t. t.

<Li K A t. \ L K 11 r.: s j darni, kokių norite nemaž Inu kelp už 2Sc< 
bus įiims prisiųstu.

Gydau ligonius įvairiomis ligomia, 
o ypač mano specialu

nio l©r u U
Gerai jsitomylit adrerą:

OI’’,, t’. MI:Ni)U)WITZ
275 Berry St., Hrooklyn,N.Y.

Kampas So. l-mos gatves.

229 BedfordI Avė. • 
k.TMFAS NORTH.4TS.5 GATVĖS

išradimai.
Pakol susirasite sau advokatų iš

ėmimui patento, prisiuskite «avo iš
radimą del užpatentaviino. Dykai su
teikiame rodą dalykuose užpatenta- 
vi.no. Dovanai gausite kiekvienas 
knygutę, kur nurodoma ką išrasti,

A. Martišius, 107 kaip užpatentuoti. Už užpatentavimą 
pinigų iš kalno ncimame, apartu la
bai mažų rankpinigių, o likusius už
mokate tada, kada gaunate risunkus 
ir popieras ir jeigu esat® tuom už-

1 ganėdinti.
į A % V" • ajvsawxzi ■ A A K A ,

arba žinantieji ma- | OFFICES. —L.
309 Broadway New York City ir 
403 Barrister Bldg. Washington D C.

Rašykite lietuviškai, bent į antrą 
n->rs musų ofisą.

Nusipirk gerus ir tvirtus čeverykusKAWClteKlUBJOKŪBAS
$12.00;
D. Poškevičiaus veš
li rooklyne $10.25;
Šv. Jurgio d r—jos

CAFB

Galiausko vestu-
ves $3.50; J. MARTI! VITEBugarriškio $22/-

AndukaviČio $7.-

ta!,

Kodėl

Socializmui?

LSS. 20 kuopa rengia

Komitetas.

-i Sį

3^- T1K-KĄ IŠĖJO IŠ 
SPAUDOS LABAI GE
RA KNYGA:

dirt! ne šim

REIKALINGAS choro vedėjas, kuris 
sutiktų naujai susitvėrusi chorą 
mokinti dainuoti. Atsišaukit šiuo 
antrašu S. Reikauskas_ P. O Box 
725, Kenmore, Ohio.

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

$^•90 j savaitę, pasilieka tikrais savi
ninkais geriausių daiktų.

florai 
rių, yra maudynės ir visi 
ramios $390. įmokėti $500,

A, •««. .
F: ,<>•:»).<'.-t ••i.io.iil

W

(/) 
O

vingiui pri-
k<-

ncgražlau-
air.1 Ir vi-

taikingą
rėdą.
TEISINGIAUSIA UŽEIGA
2SS WYTHE AVE., kamp. Nortk

BROOKLYN, N. Y.
Telephone Gr««npoint 6811.

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

Jūsų tarpe 
vienintelė tė
ra krautuvė 
Iš visos apie- 
linkžs.

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

bet tūks tančiai žmoniųvisoklų

Per 
, tuves,

Per

Pajieškau draugo Juozo štrimo, Su
valkų gub., Naumiesčio pav., Buk- 
lelių kaimo. Pirmiau gyveno Chica
go, Ill. Turiu svarbų reikalą, mel
džiu atsišaukti, i' 
Ward St. Worcester, Mass.

NetaimS ant Elevated.
Pėtnyčioj, 24 d. lapkričio, 

ant 3rd avė. elevated atsiti
ko nelaimė — 10 žmonių 
sužeista ir nugabenta Ii- 
gonbutin. Elevated pirmas 
vagonas nušoko nuo relių ir 
atsimušė į tuščią, šalę sto
vintį, vagoną. Valdžia tardo 
priežastis nelaimės.

50;
Per A.

Per pasilinksminimą ? 
Isurintka 7.65. Viso $95.- 
iS6.

Pajieškau švogorio Antano Talačko, 
Kauno gub., Panevėžio pav., I’um- 
pianų va!., Vilkiškių kaimo. Pir
miau gyveno Battle. St. 23. Orange .AMERICAN EUROPEAN PATENT 
Mass. Jis pats a 
lonėkite pranešti. Turiu svarbų rei
kalą. Veronika ždanavičiute. po vy
ru V. šaukiienė. 139 Manton Str. 
Philadelphia. Pa.

Macys & Marcin Furniture Co.
val-
apie

LIETUVIŠKA
MUZIKOS

Tėmyk, nes krautuvę 
erkrausčiaus nuo 109 

Grand Street k o nu erių 
157 Grand Street.

157 GRAND ST., 
BROOKLYN. N. i

ANT PARDAVIMU.
Parsiduoda 5 lotai ir 2 namai 100^

• 100, randos $500, įmokėti $1000. Kai- 1 
na $3900. Puikus mūrinis namas 8

; šeimynom po 4 kambarius, bu voile- i
I tais ant floro, lotas 25yl00 randos j

| Puikus naujas medinis namas, 2 
ir 2 šernynom po 11 kamba- 

jtaisai, 
kaina 

$2500. Su visokiais reikalais kreipki
tės pas mane, duodu rodąs dykai eu 
geriausias advokatais. I

B. A. 7,1 NIS I
Real Estate ofisan randasi po Nr. 287 

1 Bedford avė. graboriaua Butkaus
name, Brooklyn, N. Y. 

Telephone: Greennoint 3355.

KONCERTAS IR BALIUS
Didio io New Yorko Drau

gysčių Sąjunga rengia kon
certą ir balių. Atsibus Su 
Vatoje, 2 d. Gruodžio —I)e-'$f’W įmokėti $1000, kaina $7200.

New Yorko miesto 
dyba pradeda kalbėti 
anglių pabrangimą. Miesto 
majoras Mitchelis pasakė, 
jeigu kompanijos nepapi
gins anglių, tuomet miesto member, 1916, 7:30 valandą 
valdyba pristatysianti ang- vakare, 
lis ir žmonėms pardavinė- 
sianti be jokio uždarbio.

Programas bus labai įvai
rus. Dalyvaus “AIDO” cho
ras. Bus pastatyta puikios 
“svajones.” Taipat bus sir“AidoM choras nutarė pa-i 

rengti balių ir visa pelną lošta labai puikus ir iuokin- 
paskirti Lietuvių Socialistu gas dialogas ir kitoki 
Sąjungos namo jgyiimui. marginimai. Po 
Už tai choras vertas didelio , bus šokiai, 
pagyrimo.

pa
ko ncertui

Tautiško Namo svetainė- i 
Aidietis. j e, 101—3 Grand St. Brook*- 

■lyn, N. Y. Įžanga 25 centai
Pranešimai. ,r. ,,,, , , , i Žodis Visuomenei!

Utarnmke, 28 d. lapkri- ’ 
čio, bus didelis mitingas 
kooperacijos Įkūrimui val
gomų daiktų krautuvės. 
Tautiškam Name, 101-3

S!S J
SU Y 

pelno 1 
Gegu- į 
kiek- T 

prie-* į

vakaras yra rengiamas 
tikslu, kad padaryti 
dėl anvaikščioiimo 1 
žes 1917 m. Todėl 
vieno darbininko vra 
dermė ateiti ant šio koncer
to ir Baliaus. Jusu 25 cen
tai įžaneos bus sunaudoti 
justi načių reikalui, t. y. an- 
vaikščiojimui 1 d. Gegužės.

Todėl visi B rooklymečiai, 
, . . . )_____ ______ _____ ) visus
lankyti vyrus ir moteris. ,1.itlls pasilinksminimus, o 

J. Patašius? ateikite ant musų parengto

Pradžia 8 vai. vakare. Kurie 
norite prisidėti prie koope
racijos ir įkurti savo k ra u 
tuvę ir kurie tuo klausimu 
iingeidaujate, malonėkite, Vlsl ol(1„,uy
atsilankyti. Kviečiame atsi- ta Vakara anleiskite

Koncerto ir Baliaus. I į
LSS. 20 kuopa rengia ictvi VI 1.1 l tll y • y 

gražų vakarą 29 d. lapkri- ja pasižadėjo duoti mums 
čio, prieš Padėkavonės die- puikiausią muziką, 
na, Shedlow svetainėj, 736 (2 kart). L„ 
— 3rd avė., So. Brooklyn, ..._____________
N. Y. Bus sulošta juokinga . _______ _____ _
komedija “Brangus Pabu
čiavimas”. Dainuos “Aido” 
choras ir bus kitokių pa-

’ marginimų. Pasibaigus pro- 
gramui, prasidės šokiai. Tai 
bus dar pirmas toks smagus 
Vakaras So. Brooklyne, to
dėl visi atsilankykite. Pra- |u' darbo 'dirbame, nes katras many- 
džia 7:30 vai. vakare. Įžaa- į’;Ądr)n^95,b*’ tei gaU a,eit ir 
ga 25 c. ypatai.

Komitetas.

AR NORI, KAI) TAVE 
MERGINA MYLĖTŲ?

Tai ateik pas mumi o mes turime 
geriausių auksinių ir deimantinių 
žiedų už pigiausią prekę negu kur 
kitur. Dėlto kad mos turime pažin
ti su didžiausiais fabrikais ir mes 
gauname tiesiog iš fabriko ale ne 
iš olselio per tai galima pigiau par- 

; duoti ir per tai, kad mes patįs prie

tų, kad teisybė, tai gali ateit ir

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

Brooklyn, New York

reR10C’ SU1TE i'j
....... '. lt B V.Ji -i

1/
člTI ■! > i

H' m.

'’■—J?!!

Konservatorija
395 Broadway,
So. Boston, Mass.
Atdarė mokslo metu* ir 
mokina dainavimo, kompo
zicijos ir viny klassiikų in
strumentų. Inkorporuota 
1915 m. ir duoda baigusiem 
mokslą paliudijimus.

Direktorius
M. PETRAUSKAS.

Bažnyčia
Priešinasi

Kiekvienas katalikas ar 
laisvamanis turi būtinai 
perskaityti tą knygelę, 
nes įgys daug žinių, be 
kurių nė vienas žmogus 
negali apsieiti; kodėl ku
nigai nenori socializmo.

TIK 15 CENTŲ.

pQf Galima gauti:

“ LAISVE
183 Roebling St.

/ir

O

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

Telephone 2372 Greenpoint

Specialistas vyrų, moterų, vaikų.
pilvo, 
gum- 
slap-

Daktaras D. Waserman. kuris pasekmingai gydo ligas 
širdies, žarnų, nosies, gerkles, reumatizmo; nesveikumus 
bo gydome be operacijos ir įvairias kitokias ligas, taipgi 
tingas ligas. Mano gydymas yra pasekmingas. 
Jeigu kenčiate kokią nors ligų, tuojau klauskite mano 
kurią suteikiu dykai, taua galėsite eiti ant operacijos.
Nenustokite vilties, nepaisant kokia nebūtų liga ir nepaisant kiek 
turėjot daktarų, nes mano 32 metu pasekminga praktika ir su pa
galbą naujausių išradimų medecinos srity, aš galiu jums pagel
bėt.

rodos,

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

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

DAKTARAS D. WASSERMAN
Broad St. Philadelphia Pa.

30 iki 12; nuo 1— 8 vai. vakaro;
1335 Arch Str. arti

Ofiso balandos: Kasdien 
šventadieniais: nuo 10 iki 2 vai po pietų. Egzaminavimas dykai. 
Rodą dykai. Kalbame lietuviškai.

Pirmai Lietaviikaa

RESTAURANTAS

g FORNISIAI
•1 ANT LENGVŲ

Į Išmokesčių
$1 ant RANKOS 
$1 ant Savaitės

Pagamina geriausius lietuviška: 
valgius. Pietus galima ^aut.l pe ĮSe 
20e Ir 25c.

Alijošiau Grinkevičiau
1 HOPS ST., Cor. Roebling 

BROOKLYN, N. Y
St

SUTAUP1NSI

25°0iki5O°o
J ai pirksi pas

MUiauską ir VidHuną

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

Telephone
42G3 South
6075 South

Agentas
Vaicekauskas

WFURNITURECO
t>.3W-£VF 658tea r t. jr. NLAH »>!* S*< * !

BROOKLYN N Y _______ j




