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

BROOKLYN, N. Y. 8 GRU ODŽIO, DEC., 191$ m.

j Lietuvių Socialistų Sąjun- 
i g a turi įgyti nuosavus ru-
: mus. Aukaukit ir skolin

ki! tam tikslui.

VI METAS.No. 98.

Kun. Mockaus byla
KUNIGO MOCKAUS 'AUKAUJA DRAPANŲ IR 

BYLA. | APAVŲ NUKENTĖJU-
Mockus buk tai prasižen- SIEMS, NUO KAReS LIE-

<ęs įstatymui, išleistam 
prieš 247 metus.

TUVIAMS Už $25.000?
New Yorko lietuvių die

nos komitetas gavo praneši
mą iš Utica, N. Y., nuo fir
mos Wood and Comp. jog 
ta firma sutinka paaukuoti 
nukentėjusiai nuo karės Lie
tuvai apavii, šiltų, drapanų 
ir kito. Viso labo už $25.000

Komiteto atstovai pasakė
1 priimsiu auką ir nu

rodė, kad siuntime! butų 
adresuoti Broklynan, Rau •

IVaterbury, Conn. 6 d. 
gruodžio. Čia prasidėjo kun. 
Mockaus teismas, kuris bu
vo atidėtas. Mockus kaltina
mas už prasižengimą prieš 
įstatymą, išleistą 1642 me
tais, dar raganų laikais.

Jury turės nuspręsti ar mielai 
prasižengė Mockus prastai 
atsiliepdamas apie bibliškas 
pasakas apie Adomą ir Jie- dono Kryžiaus sandėliuos 
vą. Jau suvirs šimtas metų 
praėjo ir nieks dėl to įsta-i 
tymo nebuvo kaltinamas. ;

Mockaus apgynėju greta ‘ 
advokato Lewis yra kitas 
*dv. iš New Yorko, Theo
doras Schrader, preziden
tas “Free Speech League”.

Advokatai sako, kad jeigu 
Mockų apkaltins piktžodžia
vime, tada kiekvieną žmo
gų galima apkaltint.

Kuo teismas pasibaigs— 
dar nežinia.

na.
Žiūrėsime ar ta firma 

; pildys savo prižadą.
is

Permainos
ministerijoje.

ASQUITH JAU NEBE 
PREMJERAS.

Po permainų Rusijos mi
nisterijoj įvyko stambi per-' 
maina Britanijos ministeri
joj. Pirmasai Britanijos mi
nisteris Asquith rezignavo. 
Karalius Jurgis priėmė 
rezignaciją. Dabar pirmuo
ju ministerių būsiąs 
Irew Bonar Law, atžagarei- 
'ių vadas. Asquith buvo li
beralu vadas, v

KIEK BALSŲ GAVO E.
DEBS, O KIEK ALLAN 

BENSON?
Čia paduodama pilnas 

žinias apie rinkimų pasek
mes 14 valstijų. Pasirodo, 
kad Allan Benson, veik vi
sur, gavo mažiau balsų, ne
gu E. Debs. |

California — Benson, 24,-* 
615; Debs (1912), 72.201.

Florida — Benson, 7,894;DRG. K. GUGIS KANDI- rnu iu t __ t ( 
DATAS Į ALDERMANUS. Debs (i912), 4)806. 
”Chicago, Ill. — Socialistų! Connecticut — Benson, 
Partija nuskyrė drg. K. Gu- 5,000; Debs (1912), 10,647.

Kentucky — Benson, 10,- 
ketvirtosios i 000; Debs (1912), 11,647.

gį kandidatu į miesto al- 
dermanus iš 
vardos.

Drg. K. Gugls yru žino
mas, kaipo socialistų veikė
jas visoje Amerikoje.

“Naujienos” sako:
“Ketvirtoje ward’oje yra 

labai stipri demokratu par-| 
tija. Bet užtai republikonai! 
stovi visai prastai. Taigi, 
kova tenai eis daugiausiai 
tarpe socialistų ir demokra
tų.

Rinkimai bus pavasaryje. 
Prie jų reikia pradėt reng
tis tuoj aus.”

A. BULOTOS-KAPSUKO 
DEBATAI?

Nepaprastą žinią mes ga- . 
vom iš Clevelendo. Kores
pondentas rašo, jog 11 d. 
gruodžio Clevelande įvyks I 
debatai tarpe A. Bulotos ir 
V. Kapsuko. Tema debatų 
mums nežinoma. Tikslas de
batų mums neaiškus.

1
i

Vokiečiai ties Bucharesto vartais
1 n_______________________________________________________1 . ..... i

VOKIEČIAI TURBUT, PA
IMS BUCHARESTĄ.

Jau, rodosi, nėra vilties, 
kad Bucharestas išsilaikys 

■ rumunų rankose. Von Ma- 
ckenseno kariumenė vis 
labiau artinasi prie miesto 

i ir jis bombarduojamas net 
jo iš trijų pilsiu.

. I Bucharestą atakuoja ne- 
Ąn_ 'tik vokiečiai ir

grai, bet dar 
garai.

Scredoj po

austro-vem 
turkai ir bul-

RYGOS FRONTE.
Apie karės stovį Rygos 

fronte iš Petrogrado prane
šama: Abi pusi subruzdo 
veikti kairiame sparne. Ar-

ku. O juk visiems žinoma^ 
kaip su išdavikais elgiamasi.

Anglijos valdžia išleido į- 
sakymą neišleisti nei vieno 
Graikijos prekinio laivo iš 
Britanijos uostų. Vadinasi, 
Graikijos laivus jau konfis
kuoja. Eina gandas, kad iš 
Graikijos uostų taipgi neiš-

TROCKĮ IšTReMe Iš 
ISPANUOS.

Savo laiku “Laisvėje” bu
vo rašyta, kad franeuzų val
džia uždarė rusų socialde
mokratų * laikraštį . Nasė ti]erjja ]<as sykis smarkiau’ 
Sloyo ir jos redaktorių drg. jlna trinkėti ir kas sykis vis 
N. Irockį ištrėmė iš Fran- 'pikčiau pradedama susirem-l 
gijos. Irockis nuvažiavo Is- jį Neseniai štabo pranešime ... . .
panijon ir ten mane apsi- bnv() minėta apie smarkų įnei vieno laivo, 
įgyventi. Vienok hrancijos priešininko brukimąsi pas 

,________ ____ J pir- ,
dino: ji susinešė su 1 sparu- minusia pasistengė išardyti’ 

ąnusų vielos tinklus, kad
priruošns sau kelią bruki-Janti už liuosybę, bet, žino- 
muisi. Mūsiškiai leido pric-’ma, jai, kaip ir visoms šar 

pranešė, šininkui ateiti iki violos tin- Jims, rūpi pavergimas silp- 
ijai, kad klo ir čia ‘svečio“' susilaukę, 'nesnių. Štai, naujasai Rusi-

valdžia ir tuomi neužsiganė-. Dauguvą, kuris visų 

pietų. kada jos valdžia ir pastaroji iš
\pie permainas Britam-. asoma šioji žinia, von Ma- trėmė .Trockį is savo tento

os ministerių tarpe jau visa 
•avaitč, kaip eina kalbos. Iš 
pradžių buvo manyta, kad 
prasišalins karės ministeris 
Loyd George. Tačiaus jisai 
pasiliko savo urėde.

Kodėl įvyko tos perinai- i 
nos— sunku žinoti, tačiaus, 
spėjama, kad Anglijoj, kaip 
ir visur kitur, kovoja u._ 
partijos. Viena nori taikos, ■ 
kita nori karės iki pilno lai
mėjimo. Pasitraukus As- 
quith’ui iš pirmojo ministe- 
rio vietos, turbut, laimės ka
rės tęsimo šalininkai.

Massachusetts. rro“’
; i /ta jo < x ,y i /), 12,bb2.

New Hampshire --Ben
son, 1,090, Debs (1912) 1,- 
980.

Oregon — Benson, 10,- 
|000; Debs (1912) 13.343.

Kansas — Benson, 24,- 
000; Dobs (1912), 26.602.

Wisconsin — Benson, 26,- 
321; Debs (1912) 33,471.

Minnesota — Benson, 20.- 
271; Debs (1912), 27.505.

Indiana — Benson, 20,- 
721; Debs (1912), 36,931. ,

Oklahoma — Benson, 45,- 
1190; Debs (1912), ^,262.

Rhode Island — Benson, 
\ 2,433; Debs (1912) 2,409.

Delaware — Benson 486;
Debs (1912), 556.

SAKO, IR FRANCIJOJ 
BUS PERMAINŲ.

Sako, kad ir Francijoj bus 
permainų ministerijoj. Ir 
tenais jau randasi tokių, ku
rie linksta nrjp ,taikoc M" noma, Kad vyriausias Ka
rės vadas Joffre turėsiąs pa 
si traukti.

ckenseno kariumenė • buvo rijos.
jau tik 7 mylios nuo Bucha- į Drg. Trockis 
ręsto. Už dienos daugiausia “Novy Mir” red:

NORI DARDANELŲ IR 
KONSTANTINOPOLIO.
Nors Rusija sakosi kovo-

. . . , ' d 1 -------, huoiiuuuy, lipomu. ULC41, llclUJClCdl XVUO1”

dviejų, Bucharestą valdys rengiasi atvažiuoti Ameri- gerokai jį pašturmino, kurs jos premjeras Trepov pra-
teutonai?

Teutonai užėmė gelžkelį, 
vedantį nuo Bucharesto į 
Tergovica.

-pl Iš Sofijos, Bulgarijos sos- 
tines praneša, kad kaip tik salų. Trockis prašė 
vokiečiai ir jų talkininkai valdžios palaukti porą die- 
užims Bucharestą, 
stengsis prasimušti į Grai- 
kiia. Tada ir Graikijos ka
ralius Konstantinas prisi
dės prie jų.

Ligišiol vokiečiai su aus- 
tro-vengrai už/mė Rumuni
joj 45.000 kvadratinių kilo
metrų. Tai yra, Rumunijoj 
vokiečiai dabar turi du syk 
tiek žemės, kiek jie turi

kon, jeigu gaus ant
pinigų.

Ispanijos valdžia Trockį manydamas pamėgyti 
suareštavo, pasodino

kelio pametęs visa, nubėgo; 
čia u nubėgo piktas,

nešė durnai, kad talkininkai 
jau sutiko duoti Rusijai 
Konstantinopolį ir Darda- 

ant | keršyti. Vis dėlto ir kiti visi nelus. Esanti jau ir sutartis 
laivo ir išsiuntė ant Cubos jo brukimais! nevykę. Įpy- padaryta.

rn.._n:------ispanų ’kęs priešininkas pasuko į. Dabar,’matote, reikia tik

bene
at-

Dabar, matote, reikia tik 
mus pragarines savo Konstontinopolį paimti. Na,

tai jie, nų, pakol gaus pinigų, ir .artilerijos nepakenčiamą ug tai jau kitas dalykas, 
tuomet pats apleis tą šalį, nį, tečiau jų ugnis mus ne-1 
bet pastaroji jo prašymų kaip siekė ir ji buvo pa- 
neišnildė ir pasielgė, kaip kenčiama. Mūsiškiai pasiju- 
su didžiausiu prasižengėliu, dinę iš savo kasinių gavo

dalis Rumunijos, kurią už
ėmė, yra labai derlinga.

Visos rusu atakos šiaurė
je yra atmuštos.

AUDROJ ŽUVO 1000 
ŽMONIŲ.

Kalkuta, Indija. - Pon-

IR VOKIETIJOJ REZIG
NACIJOS. I

Londonas. — Sakoma, kad
Vokietijos užsienių reikalų1, 
ministeris von Jagow todė-,
lei rezignavo iš urėdo, kad dicherry provincijoj, 
priešinosi tiems žiauru- baisios audros, žuvo 
mams, kuriuos vokiečių vai-Į gyvasčių, 
džia praktikavo Belgijoj.

Von Jagovo vietą užėmė 
Zimmerman.

PORA ČEVERYKŲ 
KAŠTUOS $20.

Lynn, Mass. 4 d. gruo
džio. — Čia įvyko čeverykų 
dirbėjų konferencija, ku- 

abrangnha."' ‘

dinę iš savo kasinių gavo 
imtinių. Prieš musų kasinius 
daugybė priešininko lavonų.

RENGIASI GRAIKIJOS 
KARALIŲ NUKRAUSTY

TI NUO
................ , ....

tuvių savininkai pasakė ■'pi-!ki;:inkai pradeda Graikiją 
gu ir toliaus taip kils sku-’smaugti. Ypatingai talkinin- 
ros kainos, tai greitu laiku kai pradėjo dūkti, kuomet 
pora čeverykų kaštuos $30. Graikijos kareiviai pasiprie- 
Konferenciia nutarė reika- šiuo talkininkų jūreiviams, 
lauti, kad kongresas ištirtų išlipusiems ant Graikijos te- 
priežastis pabrangimo sku- ritorijos. Dabar Londone
ru. Jau dabar Naujoj Ang- viešai kalba, kad talkininkai 
lijoj moterų čeverykai dvi- nutrauksią Graikijos kara- 
gubai pabrango ir dar galo lįų Konstatiną nuo sosto ir

DARBININKAI, KURIE 
TAISO GELŽKELIUS, 
REIKALAUJA 8 VAL.

DARBO DIENOS.
Kadangi įstatymas 8 vaL 

darbo dienos dėl gelžkelių 
darbininkų įėjo į galę, todėl 

. apie 400.000 darbininkų, ku- 
11‘U, Kl’CfpeSl Į 
šydam i, kad išleistasis įsta
tymas ir juos, kaipo gelžke
lių darbininkus, paliestų. 
Mat, išleistas įstatymas gel
žkelių taisymo darbininkų 
nepaliečia.

1000 nesimato.

PROTESTUOJA PRIEŠ 
AIRIŲ SIUNTIMĄ.

Anglija pradeda sekti Vo
kietijos pėdomis. Mat, vo
kiečių valdžia iš Belgijos 
siunčia gilumon Vokietijos 
belgus, o anglų valdžia iš 
Airijos siunčia gilumon An
glijos airius. Iš tos priežas
ties Bostone airių užtarėjai 
surengė didelį mitingą ir 
išnešė protesto rezoliuciją 
prieš Anglijos valdžios tokį 
pasielgimą. Taipgi susirin
kimas nutarė kreiptis pas 
Wilsona ir prašyti, kad jis 
užprotestuotų prieš siunti
mą airių j Angliją. Protesto 
rezoliucijoj apart kitko sa
koma:

“Virš 10.000 vyrų ir mo
terį! tapo išsiųsta iš Airijos 
Į Angliją. Juos ten verčia 
dirbti amunicijos dirbtuvėse

' įj be jokio atlyginimo. Angli
jos valdžia konfiskuoja veik 

j visą Airijos maistą ir šalį 
8, laiko atskyrus nuo viso pa- 

<1; šaulio.”

valdymą šalies paimsią į 
savo rankas.

Anglijos ministeris Cecil 
parlamente pasakė, kad tal
kininkai skaito Graikijos

DEL GRĮŽIMO PRŪSŲ 
LIETUVON.

“N. L.” rašo;
MOTERŲ DEMONSTRA

CIJA BERLYNE.
Vokietijos reichstagui pri 

ėmus įstatymą, kad kiekvie-
Ats. Januškevičius buvo karalių Konstantiną išdavi- 

Amerikos pasiuntinybėje.REZIGNAVO RUSIJOS
DŪMOS PIRMININKAS.
Rusijos durnos pirminin

kas M. Rodzianko rezigna
vo, nes juodašimtis Mar
kov jį išplūdo. Markovą iš-

nas gyventojas neturi tei- (plačiau sužinoti apie žada-1 
sės atsisakyti dirbti tu dar-|nuJį Prūsų Lietuvos gyven- 
bu, kurie rišasi bendrais ry-Jojų grąžįnimą. Ten jam 
šiais su dabartine kare pasako, kad tai įvyks ne- 
bei jos reikalais, tarpe Vo-'^’eit. Kol, sako, čia bus vis- 

[ iššaukė ne-'^as Priruošta, kol susižinos, 
paprastą judėjimą. Moteris l^ad^jau ir vokiečiai prisi
rengia demonstracijas ir ril°šę, praeis dar. gerokai

- - ’ - - - _ laiko. Be to, ten ns sužino-
GAUTT Jvma. Šiomis dienomis Ber-J0’ eVl (kiug kas.prigu-

Is Solomkų praneša, kad b m icmiesty motel is bu- miberimtorinms v
rbai Vakarinėj Macedoni-.V() surengusios . didžiausią -1 s* a ' ‘ . am; >.

priverstiną arbitraciją, nors joj pradeda atsigauti. Paupy Telesio demonstracija, bu-.! ‘. ‘ -‘U U U “ y
jos darbininkai ir nenorėtų. Serna jie sumušė bulgarus irl°.i° dalyvavo daugiausiai ‘ ‘
Jeigu darbininkai atsisaky- jr paėnF kaimą Stravimi. t(>s moteris, kuriu vyrai 
įtų nuo arbitracijos ir eitu į Kaimas Žovik visas apimtas.

tuomet juos reikia ugnies. Bulgarai traukiasi į i 
'šiaurius, apleisdamai savo 

Prieš šitą Wilsono pozici- pozicijas.
ją protestuoja net Ameri
kos Darbo Federacija.

WILSONAS PRIEŠ
BININKUS.

Tai jau aiškiai
Wilsonas, kaipo darbininkų SERBAI PRADEDA ATSI- protestuoja prieš tokį įsta

• - ___________ y-... _ n.. h,,..,..

MES NELAIMI M —SAKO 
DIENRAŠTIS.

Svarbiausias Anglijos li
beralų dienraštis Manches
ter Guardian rašo, kad 
Britanija neina prie laimė-! 
jimo. Dienraštis sako, kad baust. 
šalyje turėtų įvykti atstovų i 
rinkimai ir permainyta mi
nisterija.

Vienas Anglijos parla
mento narys rašė laišką į 
Ameriką, nurodydamas, kad 
An^jįjpj didžiuma gyvento
jų ndii taikos.

DAR-

pasirodė,

priešas. Savo pranešime Su
vienytų Valstijų kongresui

vijo Yš durnos ant ponldoli- kiotijos moterų 
kos posėdžių.

VOKIEČIAI TRAUKS 
ANT ODESSOS.

“United Press’ korespon
dentas tvirtina, jeigu tik

Iš Paryžiaus taipgi pra
neša, kad serbų ir franeuzų 
kariumenė žymiai pasistū
mė pirmyn j šiaurius nuo 
Parolovo.

IR PORTUGALUS MUŠA, 
vokiečiai paims Bucharestą, i Vokiečiai muša ir portu- 
tuomet jie patrauks Odessos galų kariumenę. Kur tai, 
linkui. Tokios nuomonės pri- rytų Afrikoje, yra vokiečių 
silaiko ne vien minėtas ko-teritorija. Ton teritorijon į-

SAKO, VELEI UŽPULS 
ANT EGIPTO.

Berlynas. —Enver paša,
Turkijos karės ministeris' respondentas, bet ir daugu-1 siveržė portugalų kareiviai, 
•ako, jog greitai turkų ka- ma kitų žmonių. O kad vo-įTačiaus, kaip praneša tele- 
riumene velei užpuls ant E-, kiečiai paims Bucharestą, I grama iš Lisabono, vokie- 

nėra abejonės. jčiai veja portugalus laukan.jppto.

bos.
Todėl reik ir patiems 

Prusu lietuviams paaiškinti, 
kad jie nusiraminti!, nepar
davinėtų savo turtų (girdė
jome, kad tai]) daro, nes, 
įsako, tuoj namo važiuosią), 
nes tai padaryti suskubs ir 
prieš pat išvažiavimą, 
dabar išnardavinėjus, 
tekti gailėties.

Sykiu jos reikalavo, kad 
jų vyrus paliuosuotų nors 
ant dviejų dienų iš fronto 
ir kad jie galėtų atsilankyti 
į namus. i

Iš Londono praneša, būk 
demonstracijos reikalavę 
kogreičiausiai užbaigti ka- 

_
ISPANIJA GINKLUOJASI.

Iš Berlyno pranešama, 
kad Ispanija skubinai gink
luojasi. Jinai karo metu ki
tados galėdavusi pastatyti 
600,000 armiją, tečiau da- i Rumunijos sostine Bucharestas jau 
bar ketinanti pastatyti mi- *
lijoninę armiją.

gali

VOKIEČIAI PAĖMĖ U17 CHA- 
RĘSTĄ.

BERLYNAS, 7 d. gruodžio. —
Vokiečiai oficialiai paskelbs kad

paimtafl. Apart to, paimta imieatae 
IPleschi, 36 mylios nuo Bucharesto, j 
Inuj keli geležinkeliai.
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Prancūzų generolas Ber- 
tholet, kuriam pavesta gel- 

j bėti Rumuniją.

TURKAI STUMIA RUSUS 
ATGAL.

Užkaukazo fronte didelių 
permainų n®ra. Rusų armi< 
ja, po vadovyste kunigaikš-* 
čio Nikolojaus apsistojo ėjus 
pirmyn ir dabar ją turkai 
jau pradeda stumti atgal 
Moush rajone, į pietryčius 
nuo Erzerumo, rusai
stumti atgal ant 6 mylių* 
per 56 mylias pločio 
frontu, . ,

at*
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2 LAISVĖ

Laikraščiu ir Gyvenimo Apžvalga
■M?

Draugai, atsiminkite, kad'viai, kurių vadu yra Milių- veidmainiai ir begėdžiai. Ne 
‘ ‘ ~................. ' stįurme. žmoniškumas jiem rūpi, bet

tikrasis astimokėjimas talkininkams 
pasi- už gausius karinius užsaky- 

Tuomet talkininkų mus. Tai amunicijos patrio-

Socialistų Partijai ir vienas, kovas. Ministeris 
vienintelis balsas begalo'ris, tariamasis ar 
daug reiškia. Štai, drg.'germanofilas, turėjo 
Green iŠ Newark, N. J., tik traukti. 'r‘—

bičiuliai ir Rusijos liberalai 
užtriubijo apie pergalę. Gir
di, durna ministerį nuvertė.

Tai kas iš to! Juk Rusi
joj ministerial mainosi veik 
kas mėnesis. Buvo Sazonp- 
vas — jo nėra, buvo Chvo- 
stovas, jo nėra, buvo Go
remykinas — jo nėra. Da- 

A-'bar atsirado Trepovas, bet 
menkoje konferenciją, kuri už mėnesio - kito ir to ne
įvyko 26 d. lapkričio, Wor-p\us. O valdžia vis ta Patb 
cester, Mass. Dalyvavo joje vis ta pati reakcija siaučia, 
apie 40 delegatų.

“Konferencijos pirmi
ninku išrinkta J. Ne- | 
viackas, pagelbininku K ; neatsitiko, kad nios nepri- 
Jurgeliunas, sekreto- Į valome laukti jokių refor- 
rium J. Pupis. Konfe-‘^T ^<’<1 joks laisvesnis ve- 
rencijoj lankėsi centro ’.inlis ton nepaplito — tai aiš-. 
sekretorius p. A. B.p<u pasidarė iš ^telegramų a- 
Strimaitis. Svarbiausiu durnos posėdi. 2 d. gruo- 
konferencijos klausimu Dūmon atėjo naujasai, 
buvo: kas daryti, ka^ ministeris 1 repovas, kuri

, užsiregistravus S. L. A
čarterį Mass, valstijoj. i
Iš C. sekretoriaus pra- |tasat l’julėlm sūnūs (jo tėv 
nešimo paaiškėjo, kad.va;4, '/-ude darbiu nikus ir re- 
dalykas eina gerojoni 
pusėn ir netrukus čar- 
teris bus užregistruo’ 
tas.”

Jeigu SLA. bus legalizuo
tas Mass, valstijoj, jo įtek
mė žymiai sustiprės.

Prie progos, mes norėtu
me paklausti, kaip stovi da
lykai su projektu, kad so
cialistai tvertų savo susivie
nijimą. Tasai opiausias ir 
svarbiausias klausimas ma
tomai laidojamas komisi
jų kancelerijose. Socialistų 

-sruomi tarpu/ 
užimti kuo kitu — lietuvių 
dienos pagramdukus valgo/ 
pramatymo garbe nepasida- 
lina ir šiaušiasi vienas prieš 
kitu, v •

3 balsų tetruko, kad pate
kus to didmiesčio tarybom

Štai, drg. E. Rosenbergui 
tik 120 balsų tetruko, kad 
patekus N. Y. legislaturon.
Neužmirškime atgituoti pi

liečius prie socializmo.

“Kardas” praneša 
Susivienijimo Lietuvių

apie

DEL BELGŲ LIKIMO.
Belgai vėlei skundžiasi 

pasauliui. Vokiečių admini
stracija prievarta deportuo
ja juos iŠ tėvynės ir gabena 
"vaterlandan” amunicijos 
dirbtuvėse dirbti. Vokietijos 
valdžia įveda karišką bau
džiavą. Daugelis belgų bėga 
iš savo tėvynės Olandijon.

Apie tai praneši, “Lais
vės” korespondentas iš Da
nijos:

“Paskutiniu laiku pradėjo 
vokiečiai iš pavergtos Bel
gijos gyventojus labai spar
čiai gabenti Vokietijon, ne
atsižvelgiant nė į amžių, nė 
į lytį. Taip dalykams vi r 
tus, subruzdo daugybė bel
gų bėgti Olandijon. Visu 
paupiu Šeldos, palei Olandi
jos sieną, ištisi kaimai ir 
miesteliai suvis aptuštėjo. 
Tik per 3 dienas 250 belgų 
apsistojo Olandijos pusėje, 
kurie labai nuvargo, brizda- 
mi per upės šeldos pelkes 
ir slapstydamiesi visą lai
ką nuo persekiojančių vo
kiečių. Idant suturėjus bel
gų bėgimą, neseniai vokie
čiai atgabeno daugybę len
gvų su plokščiais dugnais 
valtelių, apginkluotų kulko
svaidžiais.

ŠALIN BUDELIO
SUNJJS.

tai.

minimais, sukelia žmonių u-’ 
pą ir gerus jausmus. Bet 
mes, šios šalies socialistai, 
nesidžiaugiam sykiu nei su 
Wilsonu, nei su Juserand. ' 
Mes irgi norim liuosybės ir 
tiktai todėl, kad mes norim 
tikros liuosybės, mes nemy
lim tuščių iliuzijų, tuščių ti-'deda ginkluotis ir didinti sa- 
krininių, buk jau dabar yra Vo armiją. Neseniai Suv. 
liuosybę. Tegul ir dar taip Valstjų kapitalistai kėlė d? 
šviečia liuosybės stovylos džiausf larmą už ginklavi- 
žiburiai jie nepasieks to Ra- masi 

• t 1 • i • v 1

Brazilija virsta 
militarizmo kazarme.

Brazilija nejuokais p ra

vis tas pats sukirmijęs ca
rizmo dūkas viešpatauja.

Kad Rusijoj nieko naujo

JAPONŲ SOCIALISTAI.
San Francisco išeinantis I 

japonų socialistų laikraštė
lis “The Heimin” (už spa
lių -lapk. mėn.) praneša ap
sčiai žinių apie socialistiską 
judėjimą Japonijoj. Pasiro
do, kad ten musų draugai 
labai smarkiai veikia, nors 
ir yra persekiojami labiau, 
negu kitose šalyse. Japoni
joj pradėjo eiti mėnesinis 
socialistu žurnalas vardu 
“Naujoji Visuomene”, ku
rios redaktorium yra drg. 
Sakai. Laikraštis, veik sis- 

jtematiškai, yra konfiskuo- 
į jamas. Tačiaus, nepaisant 
i cenzūros klinčių ir valdžios!

v Ibrutališkumo, laikraštis uo
liai kovoja su persekioto-

i voliucionierius 1905 m.) pa
sirodė ant tribūnos, tuo
jaus socialistai ir darbiečiai 
pakele demonstraciją, ne
leisdami tam bjaurybei nei 
prasižioti. Tie tikrieji žmo
nių atstovai parodė, kad jie 
nieko bendro neturi su nau
juoju miništeriu, kad jie ro- 
kuoja jį didžiausiu žmonių 
priešu, o ne draugu.

Caro bernas Trepovas at
siėmė, ką užsipelnė. Jisai 
galėjo patirt, kad revoliuci
jos ugnis dar neužgeso Ru- 
m t ns lįrr ]<aą ^’0 vo l i ucj i pA AJ- 
kia.

Jeigu durnos socialdemo
kratai ir darbiečiai atrado 
reikalingu pakelti demon 
stracijas prieš pirmąjį caro 
ministerį, tai matomai jie 
žino, kad už jųjų pečių auga 
nauja revoliucijos spėka. 
Kad tai ta spėka greičiau 
išeitų ant gatvės!

I Laikas nuo laiko įvairiuo- 
ise miestuose atsibuna soc.
i mitingai. Valdžia visur siun
čia savo detektyvus, kuriuos 
Japonijoj paprastai vadina

Socialistai, kuomet jie 
papuola kalėjimai!, nepra
leidžia laiko veltui. Jie stu
dijuoja svetimas kalbas, y- 

ipač anglų ir vokiečių kalbą, 
kad geriau galėtų susipa-

upio socializmą.
Japonijos socialistų judė

jimas jau gali pasigirti to
kiais vyrais, kaip profeso
rius Osugi, Shirayanagi, ku
ris paraše.

Drg. Wanatabe, papra-

pitalistiško pragaro urvų, 
kuriu tukstančiu-tukstan- L. *.
čius atrasime viename tik 
New Yorke! Tai kas, kad 
kadaise Amerika kovojo už 
liuosybę! Šiandien juk tie, 
kurie giria tuos kovotojus, 
yra didžiausiais pavergė- 

ktais žmonių enge- 
Tie prezidentai ir

— preparedness. Da
bar tą patį daro kaimynka 
Brazilija, kuri mano užlai-

viavimą, valdžia bijo, kad1 
tas neatsilieptų ant visos ša
lies kasdieninio judėjimo, to 
dėl išsyk manoma vyrus 
pradėti mokinti karinio mu
štro nedėldieniais, šventa
dieniais ir vakarais. <

Nesupranta 
ir tiek

ginkluotą armiją. Kad tą 
atsiekus, nuo 1 d. gruodžio 
įvedama Brazilijoj prievar
tinis kareiviavimas. Mat, 
lenais 1908 metais kon
gresas išleido įstatymą apie 

jais. Tie prezidentai ir įvedimą prievartinio karei- 
ambasadoriai, tie majorai ir šlavimo, bet ta 
aldermanai, yra musų aky
se siurbėlės žmonių p rakai 
to ir, jeigu norite, kraujo.

Galbūt, ateis kuomet _ . . ____  _
nors diena, kada ties liuo-’besi įvesti gyvenimai! 1908 jsasį(Įės įg prievartinių 
sybės stovyla susirinks New metais išleistų įstatymų apie |ĮuOsnorių kareivių. 
Yorko rankpelniai, kurie, prievartinį kareiviavimą, 
išsinėrę iš vargo žabangų i 
užžiebs naujas šviesas nau-. 
jo žmoniškumo ir naujos 
liuosybės.

o j iiJcL

iki šiol gyveni man nebuvo

Brazilija pirmiausiai grie-

jstatymą, mano užlaikyti 
milioninę armiją, išlavini j: 
ir apginkluoti pagal vokie 
čiu sistema. < *.

10 METŲ SUĖJO LSS.
IV. RAJONUI.

New Yorko ir New Jer

“Darbininko” bendradar
bis, koks tai “F. V.”, jokiu 
bu du negali suprasti, kaip 
žmonija galės gyventi, jei, 

du“ anot jo, socializmas panai- 
dant"jfems 'dienomis dirbti’ kins Privatinę nuosavybę, 
savo kasdieninį darbą. Visos 
kolegijos, mokyklos, kliubai galvą, sprendžia, 
ir visuomeniškos draugijos Ija” socializmo mokslą-teori- 
privalo valdžiai ateiti pagel-Įją plepa, maišo viską į vie- 
bon, prirengiant jaunus vy
rus prie kareiviavimo. r 
del bus įkurti prirengiamie
ji kursai, į kuriuos galės į* 
stoti visi vaikinai, sulaukę 
17 metų amžiaus.

Apart šios armijo

Tas žmogelis laužo sau 
kritikuo-

na krūvą (bažnyčią ir 
To- valstybę), daro išvedimus, o 

kaip niekas neišeina, taip 
'nieko ir neranda.

Jau daug kartų yra priro
dyta. kad tik ačiū bažnyčiai 

Bra- žmonija vergauja. Ačiū ba- 
i lai- ižnyčiai, kapitalas viešpatau- 

irgi ja. Ačiū bažnyčiai, žvanga 
ir .ginklai, liejasi kraujas, žu- 

jva gyvasščiai, plaukia upe- 
kadliab kraujo - ašarų ir dega 

labai i miestai ir kaimai. Ačiū baž- 
■ iš šimto randasi myriai, darbininkai su nusi

tik šešiolika mokančių skai- žeminimu, priima visas ka- 
tyti ir rašyti Kadangi vai- pitalistų kraunamas sunke- 
džia užsibrieže savo armiją nybes, kenčia vargą, badau

ja, pasnykauja, ir vis laukia 
ir laukia, bet ko, tai niekas

vyną. Jūreivių armija

Reikia
k Brazilijos gyventojai 

tamsus •— ■» ! <

piliečiai.;
•nuo 21 iki 44 metu amžiaus, j ^a^a^ IoQel u* susiduria pii

privalo pereiti visą- karinį:mįaasjai Su kebliausiu kinu- nežino. Nes bažnyčia sako: 
muštrą. Karinis gi muštras.sį 
jau prasideda liaudies m°- j£aų išėjus iš 
jkyklose. Reiškia visa jauno-,jausimo, bus įvestos tam ti-

IV-tam ji karta — kūdikiai, bus 
10 metų mokinami kariško muštroRajonui sukanka 

gyvavimo.
LSS. IV Raj. susitverė 9 zarminčj dvasioj.

d. gruodžio 1906 m. per Kadangi Brazilija turi tik

“Dirbk ir melskis, o busi 
palaimintas aname sviete.” 

šiuos visus faktus, verčia- 
jmus ant bažnyčios, kaip čia 
seniai, tas pats “Darbinin
kas” užginčijo. Verkdamas 
gynėsi, kad bažnyčia negina 

virsta* militarizmo republi- Į kapitalistų, kad ji pasmer-

išimu — tamsumu kareivių.
“i to keblaus

kros mokyklos, kuriose mo
kins kareivius rašyti ir

Kaip matote,

sumanymą LSS. 19 kp. Bro-17 milionus gyventojų, to del pa> ^en į)US sunku surasti kia kares (nors, kaip svie-
LKrt'x t -»k mi X m i Lim n 1 .. Vi 1 1 .. ... lr-4-Z ■»-v \ 1 1 i z\ i n a • • • < i i  *oklyne ir sušaukinia 1-mos 

konferencijos per LSS. 11 
kp. Newark, N. J. Kuomet 
sumanymas įvyko sutverti 
šioj apielinkėje rajoną, tuo
met da ir Amerikos lietu- 

lietuviu Socialistu' Su
jungęs, kaip kad turime da*

ne kareivį vyrą. Apart to,‘tas stovi, dar nei viena baž- 
vaikams mokyklos

nelengva surinkti milioninę
;armiją ir dabar Brazilijos
,valdžia laužo galvą ir ple’(]ama vien tik apie militari- 
nuoja, kaip čia tą padarius, zma p 
kad per dešimts metų nuo 
įvedimo prievartinio karei-

! t.1] l,nti milicHlA. ka-reivių.
Štai jos svarbiausi pienai.

|Vyrai, paimti kariumenėn, 
ta. ..„..t*. ?._i metu;

.ištarnavę tą laiką, bus per
I vesti į atsarginę — rezervi-

Lpię armiją, kurioje turės bū-
Yi iki 44 metu amžiaus. Bet 
iš to dar negalima bus pa-

nyčia jokios rezoliucijos pa
smerkiančios karę, neišnešė, 

z...?- ir mokinama kariško Nei viena bažnyčia dar nėra 
muštro. Visos kolegijos,'mo- draudusi savo parapijomis, 
kyklos, kliubai ir visuome- kad jie neitų kariauti. Prie- 

2 'ganizacijos virsta šingai, vis laimina - kurs- 
kazarmeiiiio. ■v'iovti nuo i.io jio, noc knrps dievo duo- 
kįnama karinio muštro, vi-, tos ’ ir tą visą, kas
sur bus skleidžiama patrio-!tik žmonijai nepageidauja- 
tiška dvasia ir rengiami vy
rai prie skerdynių.

Kodėl taip daroma? Ne- 
jaug. Brazilijai gręsia pavo-jgkJit t • •' jie . .
jus, kad ji pradeda rupm-' J
ties apsiginklavimu ir net 
įveda prievartinį kareivia
vimą?

Nieko panašaus nėra.

kazarmėim
1 -t IX <11 (J lYclll LlllIlILv kiti

^uo syk> S-ga taip 
Yai’dą L. Į turės tarnauti du 

SPA. LSPA. neilgai tevadi- 
nosi, tuojaus liko pakeista 
ant Lietuvių Socialistų Są-* 
jungos LSS. IV Raj. p ra- | 
džioj savo gyvavimo turėjo p - ’ --
labai revoliucijonišką spė- daryti bėgy dešimties metu 
ką. Pirmieji protokolai taip milioninę armiją. Todėl val- 
surašyti, kad rodos, _ tuo\(|žia mano pradėti smarkiai j 
met tik apie revoliuciją ir >agjtuot liuosnorius, t. y. 
--1'todėl, 5.................... ...

, , į.--------------- -------------- -------------£ ------ CT"*" V

nusiJ()J versti tarnauti kariumenėj 
of siautė revoliucija.

Tais pirmais 
ji revoliucijonieriais buvo tie, vyks nemažai gauti liuosno- 

; rių, ji tame neabejoja. Pe* 
pavyko

lavino, jog pajiegia leisti ir 
redaguoti mainieriams lai
kraštėlį, pavadintą “Mainie- 
ris ir mainų industrija”.”

Taigi, ir geltonųjų žmo
nių tarpe plėtojasi idėja bro
lystes ir tarptautinio soli- 
dariškumo.

m a.
Tame straipsnyje, rodosi, 

j taip ir norima Įkalbėti savo

KODĖL DABAR JIE 
TYLI?

Kodėl dabar tyli ir Roo
se veltas ir “Metropolitan’- 
as” ir “New York Times” ir 
visi kiti asmens ir laikra
ščiai, kurie liejo krokodi- 
liaus ašaras, kada Vokietija 
kardu ir ugnim pamynė Bel
gijos neutralitetą?

Jie visi šaukė, kad Ame
rika prasižengė prieš žmo
niškumo principus, kuomet 
atsisakė sulošti rolę gerojo 
Samaritono, šelpiančio Bel
giją. Jie visi šaukė, kad A- 
merika ginkluotu budu tu
rinti užsistot už Belgiją.

O dabar, ką jie sako, kada 
talkininkų kareiviai didžiau
siu ciniškumu laužo Graiki
jos neutralitetą? Talkinin
kai kariauja Graikijos teri
torijoj, talkininkai baigia 
nuginkluoti Graikijos kariu- 
menę, talkininkai užima 
Graikijos gelžkelius ir pač- 
tą, talkininkai skelbia Grai- krantų, kad prižiūrėti, kaip 
kijai ekonominį boikotą. _

LIUOSYBeS STOVYLA
NEW YORKO UOSTE.
Puiki stovyla ant Bedloe 

salos, garsioji “statue c_ 
Liberty” — simvolas Ame
rikos liuosybės, (kokia 
yra), tarytum, sveikina vi-(kurių musų socialistiškose 
sus tuos, kurie bėgdami nuo eilėse jau nėra, išskiriant' reitais metais jai 
•n .y . rv tik tuos draugus, kurie se-'gauti 50,000 liuosnorių ka-

kė ir žiurėjo į tuos ugnin- reivių. Mat, Brazilijos ka- 
gus revoliucionierius.

LSS. IV. Raj. pirmoji val
dyba buvo: organizatorium 
drg. J. Šukys, sekr.
P. Norkus, 
buvo keletas tokių, kaip 
p. P. Norkus, kurie jau se-( 
niai leidžia perkūnus ant so
cialistų ir taipgi buvo kele-j 
tas draugų, kurie ir po 
šiai dienai yra LSS. IV raj

_ . ______________, ne
kalbėta. Buvo taip todėl, piliečius, kuriu negali pri- 
kad tUOmi laiku RllSlloj IrnvbnnnnS,’

ir jais dapildyti trukumą, 
ugningais Kad Brazilijos valdžiai pa-

Užpereitą ir pereitą sa- spauda, musų dienraščiai ir 
yaitę anglų dienraščiuose, I žurnalai, musų diplomatai, 
mirgėte mirgėjo žinių iš musų Rooseveltai^ 
Petrogrado. Aišku, jog ten mano kalbėti apie žmonišku- 
turėjo įvykti stambių atsi* mą, apie tarptautines tei* 
tikimų. Vėliaus pagarsinta, sės. « • •• T.

mirgėte mirgėjo žinių iš

kad laimėjo durnos pirmei-

|j|

Europos vargti, išvysta Di
džiojo New Yorko ponora- 
ma.

Anądien, pereitoj subatoj, 
“New York World’o” su
rinktomis aukomis įtaisyta 
stovyloje elektros žiburiai. 
Ji švies dabar ir nakties 
tyloje, ir, be abejonės, da
rys dar didesnį įspūdį. Iš 
tos priežasties, iš priežas
ties iliuminavimo liuosybės 
stovy los, New Yorke atsibu
vo didelės iškilmės, kur 
Wilsonas ir Francijos am
basadorius Juserand pasakė 
prakalbas apie liuosybę ir 
tautų draugiškumą.

Didelės žmonių minios 
susirinko ant Manhattano

je visko yra ir iki šiol ten 
viešpatavo Europos kapita
listai, kurie turi įdėję nema
žai kapitalo. Dabar vietos 
kapitalistai nori išvyti Eu
ropos kapitalistus, nori at
imti nuo jų rinkas, kurias 
jie užgriebė. Reiškia, pra
dėjus vyti Europos kapitali-

tikėtų, kad Į So. Bostoną 
atsibaladojo pats Kristus, 
ir, jus tik eikite paskui jį, o 
jis iškels visiems lygią vaka
rienę ir eis j alyvų daržą, 

i kad atpirkus žmoniją nuo 
kapitalistų.

Vilkas, nors ir labiausia, 
slepiasi avies kailyje, vig 
nok jo iltys pasirodo ir tiek 
Tas pats ir su tuo m, So. 
Bostono Kristum. Jis nors 
ir gudrus politikierius, gu
driai moka drumsti vandenį,

liuosybės stovyla sublizgės 
žodžiu tariant, jie elgiasi žiburių gaisru. Ne vienas iš 

nei kiek negeriau, negu kai
zerio bernai elgiasi Belgi-
J°LTačiaus musų didžioji

musų Rooseveltai nei ne

Jų dora dvilypė. Jie yra

tų žmonių, iš tų tūkstančių, 
gal verkė iš džiaugsmo, su
simastęs apie Amerikos ko
vas už liuosybę.

Didžioji New Yorko 
spauda sieksniniais straips
niais prapliupo ir paskelbė 
apie liuosybę ir žmonišku
mą. *

Didelės ceremonijos, su
jungtos su istoriškais at-

rieviams mokama nemaža 
alga ir neblogiausiai užlai
koma, todėl atsiranda tokių, 
kurie ir bėga tarnauti. Val
džia sako: “Reikia tik su
šukti ir tuojaus būriai liuos
norių jaunų vyrų pradės be* 

1 gti ir stoti po ginklu. Dabar 
tokie laikai, kad kiekvienam 
rūpi kareiviavimo klausi- 

• mas, kiekvienas trokšta gar- 
nariaisT Surengtas"pei‘LSS. b®3„ir Priėmęs kariniu ū- 
IV raj. pirmos prakalbos Pu;, .... .. ,
buvo F. J. Bagočiui. ^T’L°S. al?niJ.a buS pa- 

v T ttt dalinta į tris skyrius: vyrai
Žodžiu sakant LSS. IV nuo 21 iki 30 metų skaity-

Raj. turėjo pergyvent^daug gjs pimiame skyriuje, nuo
30 iki 37 m. — antrame sky
riuje ir nuo 37 iki 44 m. — 
trečiame skyriuje. Paskuti
nis skyrius skaitysis 
nale gvardija.

Į kiekvieną skyrių 
priimami liuosnoriai, 
pirmiau jie turės po

buvo
Tuomi laiku

Brazilijos armija bus pa
dalinta į tris skyrius: vyrai

stus laukan, gali kilti dide-,kad tik daugiaus pagauti 
Ii kivirčai, o kaip tik tarpe .žuvyčių, gudriai pasislepia 
* . ‘ ‘ 1 L „J už avies kailyje, vienok iltis
rinkas, tuo jaus kįla ir karė, pakavo ti negali.
kapitalistų kjla kivirčai

Jos tik 
šmakšt ir kyšo lauke.

Kad bažnyčia yra palai
kytoja viso šito dvokiančio 
surėdymo, kad ji visokiais 

stengiasi slopinti 
žmonėse revoliucijoninį ver
žimąsi prie panaikinimo da
bartinės tvarkos, kad ji yra 
didžiausis stulpas kapitaliz
mo, parodo tas pats minė
tas socializmo teorijos “kri
tikas” F. V., “Darbininko”

nesmagumų pakol išstojo 
negeistinos ypatos. Labiau
sia IV Raj. likosi sutvirtė- 
jęs, kuomet persikėle “Lai
svė” į LSS. IV Raj.

Dabartinis LSS. IV Raj. , 
sekretorius D. P. PILKA.

nacio-

bus 
bet 

vado- 
aficierių

Taigi, už tuziną kiaušinių, pereiti visą karinį muštrą, 
už kurį Indianos farmeris Reiškia, liuosnoriais bus 
gavo 2 4centus, Chicagoje priimami ir seni žmonės, ku- 
ar New Yorke reikia mokėt riuos paskirs į tretį skyrių
apie 40 centų.

Tai surėdymas!
bei nacionalę armiją.

Įvedus prievartinį karei-

Ir štai, Brazilijos val
džia, susidedanti iš kapitali
stų, pradeda rūpintis padi
dinimu armijos, pradeda 
ginkluotis, kad paskui gale- būdais 
tų atkariauti tas rinkas, ku-' 
rias iki šiol laiko užėmę 
Europos kapitalistai.

Niekas negali užginčyti, 
kad greitu laiku ir Suv. 
Valstijos nepasielgs taip, 
kaip kad dabar Brazilija, į-j 
vesdama prievartiną karei- num. 126. Tas žmogiukas 
viavimą. Mes matomte, kad nerasdamas nieko gero so- 
Suv. Valstijos prie to jau ei- cializmo gadynėj, 
na. Ir jeigu darbininkai 
snaus, nesiorganizuos ir ne
kovos, tuomet kapitalistai 
gali Suv. Valstijas paversti 
kazarmėmis ir mes jose at
sidursime.

ve kaip 
gina kapitalizmą ir sako:

“Negal but, kad tos 
minios pusbadžių darbinin
kų ne atjaustų to, kad juos 
turtuoliai skriaudžia, kad 
iš jų paskutinius gyvybės 

švenčioniškis. syvus čiulpia ir už tai neat- 
------  lygina tiek, kiek reikėtų. To* 

jau be kurstymoDetroitiškis Fordas kas ji minia 
mėnuo išleidžia taikos agi- (suprask, be socialistų agi
tacijai $20.000. Jisai užlai- tacijos. Aut.) jaučia savo, 
ko ofisus Stockholme, Ber- širdyje neužsiganėdijimų, 
ne ir Haagoj. - į jaučia kerštą savo išnaudo*

b



tome: (atkartajam dar sykį).

Senas Vincas..

Neseniai paskelbė neku-

nebėra — iširo.
manė galė-

ma

kart

MINTIS BRANGIOJI!

va-
Jie neteks paskutinės e-

rankio, kitokio kelio, nors ir

Kovo (Miirch), ,, 
Birželio (June) ,,

net
nu-

V O— 
liuo-

»'ir

ir- 
7

Mintis brangioji
Tu nenumirkie, 
Nors kraujas plakęs
Nurims - nustos;

ko 
gais-jsingo. Kuri pasiryžus kovo-

- $ 652,316.39
- $-815.£15.O4
- $1.011.017.68
• $1.187.131.85

kiti lietuviai laikosi.

Nors žemė pilkoji, 
Prislėgs šaltą kūną, — 
Tu nenumirkie, 
Gyvenk, skrajok!

nuo seniai priklauso. Visą 
'tai, kas išTjos buvo atimta, 
ačiū bažnyčios tarpininka
vimui.

vą. Ir dar drįstate stoti ant 
kelio tai miniai, kuri veda 
žmoniją prie laisvės ir ge
rovės, kuri naikina tą viską, 
kas tik yra negero ir netei-

mergaitę sulaukusį vos 14 
metu i dirbtuvę, kad tik

"p tai]) surišus nedatek-

pavardes kunigu šedvydžio, Kaulakio
41. DXr'i.Ae. ”

UŽTVIRTINTAS IR LAIKOMAS PO PRIEŽIŪRA BANKINIO SKYRIAUS
PENNSYLVANUOS VALSTIJOJ.

rią laimina Romos veidmai
nys popas, braidžiodamas 
žmonių kraujuose, tuomet 
kils karė... Karė dėl žmoni-

su 
sumažėjo jo įplaukimai. Gyveni- 
pasidarė nepakenčiamu.”

kos, prisidės dar vienas?
Pasekmės to viso, ve ko

kios: Giminė, arba šeimynos

Stebuklu pavyko man išpuikti iš 
kiečių varžos Vilniuje ir pakvėpuoti 
sai kurį laiką. Naudodamasis ta liuosybe, I 
skubinu pranešti, kas dabar girdėti liūdnoj

Reikalaujant gyduolių reikalauk Scveros Proparatna. NuCjęs | ap
tiekę žiūrėti, kad gautinu ko reikalaujama. Neimk kitokių bei užvaduo
tojų. Negulint gauti ko reikalaujate, rašyk tiesia) j

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, lows.

Susisiekti vienam Lietuvos kampui su 
kitu be galo sunku.

Lietuviai valstiečiai darosi kas 
drąsesni ir purtinasi tuo sunkumu.

d. Lapkričio (Nov.) def>HZ.ita«

“Pittstonan išvakarių atvažiavo sve
čiai. Su šeimininku kun. Kolesinskiu jo 
klebonijoj visą naktį praleido dažniau
siais koliojimo žodžiais “po. matuš-

n
Gal laikraščių skaitytojai 

skriaudė neatkreipė jokios domos į 
protėvius, šį pranešimą, vienok, jeigu

minia už rasime labai didelį smūgį

!
Ii.

BOSAK STATE BANK nepaprastai greita augimu kapitalo, per 
viršijo visus rekordus ir šiandien priskaitomae prie didžiausių Pennsylvs- 
nijoa BANK Ų .

Štai augimas padėlių tik per septynis mėoe«iu»:
11
12 Sausio (Jan.), 1916 ,
3d
3"

Toks greitas irdidelin padėlių augimas aiškiai liudija, kad musų ban
kas turi gerų uzsiiikėjin ų tarpo depazitorię. Ir jeigu jus norite, kad ju
ru sunkiai uždirbti ir sutaupyti pinigai butų pilnai apsaugoti ir išmoksti 
jums ant kiek vieno jūsų pareikalavimo, dekite juos j BOSAK STATE 
BANKA. >

Skaudųjį jausi, 
žvaigždės - žibuokles

kraus, šiek tiek miltų, kruopų ir kiti] maž
možių.

Vilnius išliko visai sveikas.
Vokiečiai įtaisė lietuvių dailiosios pra

mones parodą ir dirbtuves; šalymais yra

“Pacientai baisiai sumažėjo, o 
jais 
mas

išpažintį, kuriai je anaiptol netikėjo? Su
sivienijimo Istorija atsako ir tan klausi- 
man:

i
II
s 
I

tojams, o jeigu dai* nuolatos 
iš šalies tas kerštas ir ne- 
užsiganėdijimas yra siste- 
matiškai auginamas ir pu
čiamas — tai nedaug 
trūksta, kad įvyktų 
ras... (Suprask, revoliucija. ,ti su skriauda iki pergalės. 
Aut) ( Jau ir patįs pripažįstate,

“Tikėjimas žmonėse šala, j kad liaudis pilnai pribren- 
dora mažėja, skurdas ir'dus prie revoliucijos. Kapi- 
išnaudojimas auga, kaip ant. talas baigia savo gyvenimo

' dienas. Mes tik laukiame iki

Iš Šliupo ir kun.
Burbos laikų.

mielių..?’
Pastarieji žodžiai pasako, 

kad tik tikėjimas palaiko 
vergus nuo sukilimo prieš 
išnaudotojus. Pasako, kad 
supuvęs kapitalisto ramstis-
bažnyčia jau griūva ir liair jos labo ir gerovės. Ji kils 
dis atsisako nuo tos “doros”, prieš jųsų norą. Kils be po- 
kurią per tūkstančius metų, po laiminimo ir žmonija

- nedorybių pilni kunigėliai ją atsiims visą tau kas jai jau 
mokino doros ir artymo 
meiles. Tolinus tas pats F.
V. sako:

“Nuogas vandens nesibi
jo... Plikam plaukit nonų rau
si... Tiktai vienas šuva alka
nas gerinusi savo ponui ir 
jam kojas laižo.. Žmogus 
ne..

“Kol dar žmonėse šviečia 
kibirkštėle tikėjimo, toliai j 
katastrofa neįvyksta, bet 
subedievėjusi minia viską I 
gali padaryti. Kapitalistai; 
savo skriaudomis ir išnaudo rie laikraščiai šitokią žinią: 
jimais prie to darbininkus į “Milledgeville, Ga. Dėl dide- 
spirte spiria... pio maisto brangumo iš vai-

“O čia pagunda juk dide- stijos pamišėlių prieglaudos 
lė po akių: atimt iš kapitali- bus paleisti pamišėliai, ku
štu visus turtus ir pašilai- rie nėra pavojingi žmonėms, 
kyt sau... ir but viso pilnu— Juos turės globoti giminės 
argi tai nedidelis dalykas?..'

“Kapitalistai
musų tėvus
skriaudė visus, visur ir vi- pažvelgsime į jį giliaus, tai 
sada... O jeigu
skriaudą, skriauda panoro- visai žmonijai. Nevienas, gal 
tų atmokėt —- pasekmės bu- paklaus, kodėl?
tų baisios... Pasekmės butų:’ Įsivaizdink sau, mielas 
ugnis, kraujas, ašaros, vai- skaitytojau ir paklausk sa- 
tojimai ir mirtis....” |vęs, ką darbininkai turi da-

Iš šių citatų išeina, kad ryti, jeigu jau visa valstija 
bažnvčia įsikibus palaiko šį maisto brangumo dėlei, ne- 
surėdymą. Bažnyčiai nebaisi gali išmaitinti tos valstijos 
karė, kuri palieka tukstan- , pamišėlius ir spaudžia dar 
čius ubagų, tūkstančius na- didesnis maisto brangumas, 
šlaičių, praryja tūkstančius negu pamišėlių prieglaudos 
gyvasčių ir sunaikina visus viršininkus?
darbininkų turtus, kaip Lie-1 
tuvoje atsitiko, — tas 
leistina, tas reikalinga.

Bažnvčia nepriešinga, kad prisidės 
kapitalistai maudo darbinin
kus vargų, nelaimiu ir aša
rų juroj, tas viskas jai misi* dar didesnį 
stovėjęs, geras ir pageidau- tain did(4ūs šeimynos, kuriai 
jamas. Bet gink, dieve, kad uždirba duoną tik dvi ran- 
kils revoliucija, kuri su-

- griaus visą tai, kas yra ne-i 
gjera ir liaudis atsiims visa

j tai, kas jai priklauso, tai 
ji mato didžiausią nelaimę: 
ašaras, ugnį, kraują, vaito
jimą, ir mirtį. To viso jinai 
dabar nemato ir negirdi. Ji šiaip tai]) surišus. nedatek- 
negirdi net nei savo gimti- liaus stygą ir galėtų tęsti 
nio • krašto -— Lietuves vargingą gyvenimą tolyn ir
kraujo ašarų. Nemato nei tolyn.
(kaip Amerikos liejasi krau-i Kas tolinus bus? — pa- 
jas tarp išbadėjusių strei- įklauskim savęs. Ogi vaikas, 

’kierių ir policijos bei mili- ar mergaitė, išgyti į surukti 
cijos. Nemato, nei pašėlusio šią dirbtuvę nuo 14 metų 
maisto brangumo. žodžiu amžiaus, jiems taip įgris tas ; 
sakant, ji tuose dalykuose, darbas, tos sąlygos, tas j 
kurie tik palaiko šį surėdy- apsiejimas, kad jie nenorės 
mą — spanga, kurčia ir be nei akies atkreipti į tą pusę 
liežuvio. Nemato, negirdi ir iš kurios jie gauna neva šio- 
nekalba. jkį-tokį atlyginimą, neva už-

Bažnyčia taip įsibauginus sidirba pragyvenimą ir ne- 
socializmo ir revoliucijos ir va pelno algą, 
baisesnio sutvėrimo neran
da. Ji mato didžiausią pra-'nergijos gyventi. Nematys 
gaištį ir nelaimes. Ji mielai jokios geresnės ateities gy- 
sutinka, kad minia 
panaši tam alkanam šune- dėl jų tuščias, šaltas, liud- 
liui, kuris laižytų

Vieną kartą mes jau perspauzdinome 
“Laisvėje” iš Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje Istorijos (išleido “Tėvynė“, 1916 m. 
New York, kaina nepažymėta), įdomių iš
traukų, kai]) Scrantono karžygis d-ras Jo
nas Šliupas atliko išpažintį, kuomet kuni
gas Burba sušelpė jį $300. Tai buvo 1892 
metais.

Tonais pat mes patalpinom išt rauką iš 
to s počios SLA. Istorijos apie tai, kaip 
Šliupas, J Andziulaitis ir J Paukštis važia
vo spaviedotis pas kun. Kolesinską į Pitts-

Daugiaus ir dau 
giaus pamišėlių.

ke”. Pittstonan išvakaro atvažiavę 
svečiai su šeimininku kun. Kolesinsku 
jo klebonijoje visą naktį praleido gir
tuokliaudami ir iš kazyrų lošdami. Ant 
rytojaus visiems nei gluosto nesudėjus, 
kun. Kalesinskas nuėjo bažnyčion mi
šias laikyti, o svečiai savo nuodėmes,' 
neva, išpažinti ir Dievo kūną priimti...

gus, toks katalikas, kaip ir kiti... Bet... 
Šliupas ir kiti, parvažiavę nuo išpažin
ties, visiems, ką tik sueidami, ėmė 
girtis, kam jie tą išpažintį atliko ir 
kaip. Tai buvo daugiau, negu švent
vagystė tikinčiųjų akyse; tą galėjo pa
daryti tik aršiausi išdykėliai.”

Kun. Burba aiškiai pamatė, kad šliupas 
veidmainiauja. Juk važiavo Pittstonan, 
spaviedojosi, gėrė, ūžė — o paskui juokėsi 
patsai iš savęs ir iš savo keliones.

Burba per pamokslus pradėjo Šliupą 
akėti. Susivienijimo Istorija sako, kad Šliu- 
pąs labai skaudžiai atjautė tuos pamokslus. 
Klausykit:

Ką tas giminė darys, kuo
met prie taip sunkaus gyve- 

'nimo šeimynos galvai, dar 
vienas pamišėlis, 

kuris ir taip jau dideliam 
tarpe nedatekliaus, padarys 

tarpą? Prie
'Tarpe Šliupo ir Burbos prasidėjo kova. 

Burba gynė savo poziciją, gynė nuosekliai 
ir dorai. Na, o kai]) elgėsi šliupas, tas pats 
Šliupas, kuris už $300 gautus nuo Burbos, 
kaipo pašelpą, buvo tai}) baisiai nusižomi-l 
nęs, kad net sutiko spaviodoties?

Susivienijimo Istorijoj (įsitėmykite, 
juk tai pačių tautininku rašvta istorija!) 
skaitome apie šliupą ir jo būdą:

“Šliupas visuomet buvo užsidegėliu 
ir kovoje su priešais panaudodavo į- 
rankius nevisuomet girtinus. Dažniau
sias jo įrankis buvo priešų pašiepimas 
ir net pravardžiavimas. Taip va, dievo
tus žmones jisai kitaip nevadino, kaip 
šventabezdžiais; kunigam jisai turėda
vęs savus vardus, iškraipęs jų pavar-

butų) venimui. Pasaulis pasiliks 1 "I 1 * j v v • *11. 1* 1
savo nas, nedoras ir neteisingas, 

skriaudėjo kojas, o tas nu- Kuomet jie liks tokiame mo
nies jai pliką kaulą, ar pas- mente, jie jieškos kitokio į- 
pirs su koja šalin. :

Per tūkstančius metų mo- trumpo, bet pelningo, nors 
kinote žmoniją, per tukstan- šalto, bet linksmo ir paka
bius metų skelbėte dorą ir kinta.

Vartymo meilę, o kur, ger- Vaikas pradės vogti, api
mamieji nuvažiavote?.. Pa- 'plėšti, apgauti ir taip gyven
tas skelbėjai paliko žmog- ti, kol atsidurs kalėjime, iš 
žudžiais, vagimis ir paleis- kalėjimo į smuklę, iš smuk- 
toviais. Bažnyčią pavertėte Jės vėl kalėjimas ir vėl smu-

(Tąsa ant 7 pusi.)

Kaip matot, jau ir tuomet Šliupas mo
kėdavęs plūstis ir kolioties. Taip kad 
Susivienijimo Istorijos rašytojai labiau 
kaltina Šliupą negu kun. Burbą.

“Taigi, čia kaltais, buvo žmonių
do vai už žmonių pjovynes, o kalčiausiu 
buvo pats D-ras Šliupas.

”Jis savo prasivardžiavimais ir pa
šaipomis norėjo įleisti lietuvių tarpan 
laisvosios minties spindulius, bet tuomi 
surinko tik aklų savo šalininkų būrį.” 

“Visas Dro Šliupo darbdavimos 
žmonių švietime verčia manyti, kad jis 
tikėjo, jog kataliką užtenka, kaip kai
linius išversti, kad butų laisvama
niu...”

(Puslapis 81. SLA. Is-ja).
Kaip matot, net tautiškoji istorijos Ne* 

n.ezis plaka Drą Šliupą kaip tik už tas pa
čias jo būdo ypatybes (plūdimosi, kolioji- 
mąsi, nesusivaldymą ir veidmainiavimą), 
kurias teisingai charakterizuoja musų 
dienų socialistai.

Iš Lietuvos

Nors musų nedaug paliko, bet dirbame I 
išsijuosę; neužsileidžiame nei lenkinin-l 
kams, nei kryžeiviams, nors esame labai 
suspausti. Daug kas butų pasakyti, bet nė
ra kaip daug apie tai kalbėti.

Miestams sunku gyventi; nėra jokios; 
gyvybės — pei prekybos, nei’pramones, nei 
senobinio visuomenės gyvenimo.

ls pradžių vokiečiai ėjo Vilniuje ir 
apskritai Lietuvoje iš vieno su lenkininkais, 
dabar virsta kitaip: medaus menuo praėjo, 
lenkininkai jaučiasi esą apsivylę.

Vilniuje yra lietuvių gimnazija, dabar 
joje 6 klasės; mokinių apie 150 — visi gan 
greit vilniečiai. Direktorium yra Biržiš
ka. Gimnazija yra mišri — mergaitėms 
ir vaikinams. Toliau eina mokytojų kursai, 
6 pradedamosios mokyklos, G vaikų prieg
laudos, kuriose laikoma apie 350 vaikų, du 
mokinių bendrabučiu, viena senių prieglau-į 

t r • z • t r • . i •i • • i ida. Lietuvių Komiteto veikimas apribotas 
Vilniumi; jo įstaigų išlaikymas apsieina 
mėnesiui ne mažiau, kaip 20.000 markių.

Lenkininkai išsijuosę lenkina, gaudami 
didžiausią paspirtį iš Lozanos komiteto. Iš 
viso jie išleidžią lenkinimo darbui per visą 
Lietuva ir Gudus nuo 150 iki 200 tūkstančiu į 
rubliu mėnesiui. Paskutiniu laiku vokiečiai 
ėmė jiems kelią kirsti ir stabdyt.

Abivateliu Komiteto
Pasitikėjimas Lenkija nuo jūrų lig jūrų nu
puolė. Suvalkų gubernija prikergta prie 
Vilniaus. Viešumoje visur, net pačiame Vil
niuje, po vokiečių teksto pirmon vieton de
damas nebe lenkų, bet lietuvių tekstas.

Iš viso dabar Lietuvoje yra apie 1000^ 
—.1500 lietuviškų mokyklų. Visų dalykui 
mokoma lietuvių ka’lba. Vokiečiui kalba kai
po mokymo dalykas.

Gimnazijai reikėjo pasigaminti naujų 
vadovėlių. Per 6 menesius L. Mokslo Drau
gija išleido dešimtį. Aš p^ts išverčiau ge
ografijos pradžią pirmajai klasei ir arit
metikos teoriją. Versiu dar algebrą ir geo
metriją. Lietuvoje dabar 5 ar 6 gimnazijos.

Daugiausia dirba Vilniaus inteligentai 
ii’ sodžaus kunigai. Labai maža inteligen
tų! Stinga jų kiekviename žingsnyje. Ypač 
mokytojų.

Labai buvo pravartu L. Komiteto san
delis, 

čių padedamos įtaisytos.
Visa Lietuva iši 

geli ų tremtinių grįž

Biržuose yra aLm.™ ,
pastari s, mokąs lietuviškai; kitos reforma-1

Skriskie su jomis 
Erdvės platybėj, 
Ten rasi ramybę, 
Tenai tu sustok!

Kerite fcirdto.

V. VAIVADAS 
SPORTING CAFE 

Puikiausia ir švariausia

Užeikit ir perai tikrinkite
442 Grand St, 

BROOKLYN, N. Y. 
Telephone Stagg $684.

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

Jeigu norite siusti pinigus į Rupiją aiba i užimtą vokiečiais Lietuvą 
savo gin-inęms ar pažystamiems, arba taupinimui į Rusijos valdiškas 
bankas, siųskite visuomet per BOSAK STATE BANKĄ. Atminkite, 
kad už .$33,0(1 galite nusiųti 100 rublių, kuriuos taip sunku uždirbti 
Lietuvoje.

Laivakortes parduodame ant visŲ'gvriauftip Hnlję aulyg kompanijos 
prekčs. , Klauskite informacijų. Patarimus suteikiame dykai.

BANKAS turi didelį lietuviškų skyrių. '

BOSAK STATE BANK
43 4 Lackawanna Avenue, Scranton, Pa.

Aliiq ofi-knnt: 
koi<.

;l«r.kyti ir peivi 
b'Jf’ nPid;:t» Jo :*pt v i

DR. Ii. MEDOFF .
Alučių specialistas

ir Aptiekorius.
509 GRAND STREET, 

Kampas Union Ave.. Brooklyn, N. Y.

Patarimą suteikiu už dyka. Aki. 
nkii prisirašo Jeigu būtinai yra rei
kalingi DR. H. A. MEDOFF

DYKAI! DYKAI!
As ištraukiu ilsinti* V><* *kauf»m'> ir veltui tiem 

kūne dumia taisyti ir naujos indėtl.

Visiškai be s Skausmo
Ne kiekvienas dantis!as moka apsieit) fn> dan
tį uis sunkiam atsif ikuno, tankiui siunčia pas 
tpeci11r Chm 'J'eschberR yra gerai ži- 
nom- ir (vairiose atsitiki-

........A t e" , ii AtJ , . ........... -eijoG dyku). Mano ksninos ir 
i u1 ..i > ra 22 l arato ė.vsto aukso su dui>eltava apačia. Visas drrbss gversn.iioias. prt-
• r ai: op. Muk< stis ant nodėliu Gazos ir kokainas vartojamas pagal reikalą-

Ofiso valandos: nuo 9 A. M. iki 9 P. M. PP-ryČiomS nuo 9A.M. iki A P. M.
Nedėliomis nuo 9 A. M. iki 1 P. M.

f)R. CHAS TESCHBERO, P. P. S., lietcvižkas Dentistas 
>S<)C) <.5rįtr»u| kampas Union xXvcnue, Br-oolclyn®

Kalba Lietuviškai. Lenkiškai.Ru Tvxi-Une Stagg 3<-98.
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SULAIKYK
H KOSULĮ

pirmo, negu jisai pakenks juey Bysteinai. Atakų 
pak‘ug\iuimuj ir iritacijos pralaimimu i, vartok

Balsam for Lungs
Sex eros Balsam;! Plaučiam.*). Netrukus patirsi, kad tatai yra 

atsakanti gyduolė, suteikianti palengvinimą nuo kosulio, 
peršalimo, užkimimo, spasmodiško sniaugulio, oro trinbelių, 
uždegimo ir gerklės skausmo. Kaštuoja 25 ir 50 centai.
Musų iodliaius patvirtinimui, štai paduodame neseniai gautų laiš-

• "Aš noriu Jum- pranešti. ka.i Severus . Balsamaa pilnai atkako savo 
tikslui. Nuo pirmutinio dožo vaikai pradėjo sveikti; jų kosulys iinyko 
ir tie atakai nebesukt i>o. Apie du metai tam algai mes vartojome ttjji 
Baisumų nuo kokliušo irgi su gera pasekme.’'

J. Kowalski, OtUohogue, N. Y.

Juozas Caršw
GRABORIUS (Undertaker)

1_ t
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Augščiausios Prieglaudos 
Lietuvių’ Amerikoje Draugi
ja (Pittsburge ir1 apielinkė- 
se) ir vėlei išsirinko “Lais
vę’ savo organu. Mes tai 
draugijai visuomet kuogra- 
žiausia patarnaudavom. Ži
noma, redakcijai dasiduoda 
daug darbo. Bet smagu, 
kad iš to yra nauda 
draugijai. “Laisvei” 
nant organu, draugija 
labiau ir labiau augo.

ir 
bū

vis

Nei vienai draugijai “Lai
svė” tielęjiepatarnavo’, kiek 
Progresyviskam Moterų Su
sivienijimui. “Laisvėje” mes 
niekados nesigailėjom vie
tos Moterų Susivienijimui. 
Jo pranešimams ir paskel
bimams visados buvo pirmo
ji vieta. Dirbo Susivienijimo 
vadoves, augino organizaci
ją, o “Laisvė”, nei valandė
lei nesiliovė jas romus. Ir 
jau taip pats likiinas lėmė, 
kad ’’Laisvei” beorganau- 
jant, išaugo ir pats LMPS.

Musų progresistes tai su
pranta. Savo suvažiavime 
Brooklyne jos išnešė “Lai
svės” bendrovei padėkos re
zoliuciją.

Dabar viena progresistė 
paduoda mintį, kad visos 
kuopos Progresyvio Mote
rų Susivienijimo turėtų į- 
gyti nors po vieną 
“Laisvės” bendrovės.
* Laisvė” ir dabar dar 
buojasi susivienijimui.

serą 
Juk 
dar

Gni de Monpasant

pradėjo žvalgytis. Pamačius mane, mato-, 
mai, truputį susigėdo ir vėl rankomis už
dengė veidą. Dąbar jau pradėjo raudoti, 
kūną uogavo konvulsijos ir galva palengva 
pradėjo svirti ant marmurinės lentos. 
Jos veidas atsirėmė marmuro lentos, o vua- 
las, papūtus vėjaliui, visą ją apdengė. Aš 
išgirdau nepaprastą vaitojimą, paskui visas 
jos kūnas nukrito ant kapo ir apalpo.

Pribėgau prie jos, pradėjau jos ran
kas trinti, pūsti į veidą ir tuo tarpu skaity
ti užrašą ant marmoro lentos. Užrašas la
bai prastas, be jokių išvedžiojimų:

“Čia ilsisi Luis Teodoras Kappel, kapi
tonas jūreivių pėstininkų, užmuštas priešų 
Tokine. Melskitės už jo dūšią.”

Jis tapo užmuštas keli mėnesiai atgal.

^■^'.2', -fe? T

MOTERIMS 
NAUJIENOS

tas geradėjistes, kurias tamsta man sutei
kei?

Ir velniai žino iš ku^ r‘as mnrie atsira
do tiek drąsos, kad aš užėjau į jos kambn 
rį! ■ .

Kambarių išvaizda buvo paprasta, be 
didelių papuošimų, brangių rakandų, bet 
švari ir maloni.

Mudu, greta vienas kito, atsisėdome 
ant kašetkos ir ji vėl pradėjo pasakoti, kaip 
liūdna ir nesmagu vienai gyventi.

Ji paklausė, ar aš nesutikčiau ką nors 
išgerti ir tuojaus paskambino, kad tarnaite 
atneštų. Tarnaitė neatėjo ir aš labai nu
džiugau, nes supratau, kad ji nuolatinės 
nelaiko ir, matomai ta ateina rytais, apva
lo kambarius, paduoda valgį ir pavakariais' 
vėl išeina, — vadinasi užlaiko “ateivę tar
naitę.” _ o VtU> UtUUU U1VUC, UV1 Jnu

Nesulaukdama tarnaitės, nusiėmė terų, dirbančių įvairiose iš- 
skrybelę ir pradėjo rengtis pati eiti ir at-jdirbystėse. Dalis moterų nu-j 
nešti ką nors.išgerti. Ji išrodė pašėlusiai įrodinėjo, kad moterįs priva- 
daili ir meili, o tos akys!.. Meilios, aiškios, lėtų dirbti dar trumpiau, ne-! 
akys, kurias įsmeigė į mane ir pradėjo gU 8 vai. į dieną ir I 
žiūrėti. Aš pamečiau lygsvarą ir mane ap- batomis butu liuosos

Mane tas labai sujudino ir energingiau jau atsikratyti.
pradėjau darbuotis, kad atgaivinus tą mo
terį. Pagalinus, aš ją atgaivinau. Mano iš
vaizda, iš didelio susigraudinimo buvo kei
sta, vienok išrodžiau nevisai prastu, nes' 
dar nesenas, neturiu pilnų keturių dešimtų 
metų. Kai]) tik ji pažvelgė į mane, aš supra
tau, kad ji bus meili ir atsidavus. Taip ir 
buvo; vėl pradėjo graudžiai verkti ir papa
sakojo visą savo istoriją, kad ji našlaitė, ap
sivedė su aficieriumi, išgyveno metus ir 
paskui jis tapo užmuštas.

Aš ją raminau, gyriau už ištikimybę ir 
kėliau nuo žemės.

Kada truputį nusiramino, tariau:
— Tamsta nepasilik čia; eikime.
Ji silpnu balsu prašnabždėjo:

kalbėjus, paprašė 
liui aukų, surinkta 
Publikos susirinko 
nes veik visiškai negarsin
ta. Prie kuopos prisirašė dvi 
narės. Dabar LMPS. 24 

i kuopa turi 22 nares. Taipgi 
įkalbėjo ir Andriulevičius.

Linkėtina moterims ir ant 
tolinus darbuotis.

Kukas.
Šiomis dienomis 

konferencija nacionalės ly
gos moterų darbininkių uni
jos visos New Yorko valsti
jos. Konferencija nutarė pa- laikraščių, 

siųsti telegramą kad jis į "" 
savo įstatimdavystės pro-,50 
gramą pridėtų punktą apie ta 
8 vai. darbo diena dėl mo_iuž

CLIFFSIDE, N. J.
Puiki prci>a vietos lietuviams.
Pageidaudamas, kad tarp šio mie

stelio lietuviu kodaugiausiai prasipla
tintu darbininkų reikalus ginančių 

, aš pasiryžau duoti dova- 
;. Kas užsirašys per mane “Lai- 
” ant metų, tas gaus dovanų už 
c. naudingų knygų. Taipgi gali- 
per mane atnaujinti prenumera- 

ir užsirašyti kitus laikraščius, o 
tai gausit dovanas.

K. STEPONAVIČIUS,
O. Box 17, Cliffside. N. .L 

Į (Gyvenimo vieta: 337 Palisade avė.) 
P. S. Dėl parankamo šio miestelio, 

lietuviams, nuo .šio laiko pardavinėsiu 
"Laisvo” ir kitus laikraščius pavfe-2 
niais numeriais. Ateikit nusinirkti į 

SU- <ii>:arų krautuvę po Nr. 325 Palisade 
HUoįAv------------------------------ !>8-1<ln

' TU 3

Konferencija taipgi roika-’Ę 
Nieko nelaukdamas, apkabinau ją, prr lauja į vedimo specialiu sky* | 

spaudžiau prie savęs ir pradėjau bučiuoti riaus darbo ir pramonės mi- | 
1 “ Bucia-!Disforijoj, kuris užsiimtų 

[tyrinėjimu moterų darbo są- g 
\iiip tas darbas at- S 
int moterų - moti- g 

;'nu sveikatos. |į
; Toliaus moteris savo rezo- g 

ikalauja, kad se- B 
rinkimais New t

; akis, kurios tūo tarini užsimerkė..
vau jas be galo ir krašto...

Ji neva purtėsi, stūmė mane nuo savęs lygų i* 
’ ir vis kartojo: siliepia

IŠRADIMAI.
Pakol susirasite sau advo

katą i.-omimui patento, prisius- 
kit<- savo išradimą dėl u/paten- 
tavinio. Dykai suteikiame rodą 
dalykuos.es uzpaf entavimo. Do
vanai {rausite kiekvienas kny
gute, kur nurodoma ką išrasti, 
kai o užpatentuot i. Už užpaten- 
taviiną p:nipu iš kalno neima
mo, apart labai mažu rankpini
gių, o likusius užmokate tada, 
kada gaunate risunkus ir po- 
pioras ir jeigu esate tuom

keltas klausimas apie s 
kima moterims baisa

— Nebijok tamsta, aš prilaikysiu.
Širdingai ačiū tamstai už gerą širdį. 

Ar tamsta taipgi lankaisi ant kapiniu, kad 
paverkti ?

.— Taip, tamsta.
— Tamsta irgi turite čią mirusią myli

mą ypatą?

— Ar tamstos pati mirus?
— Ne, drauge...
— Galima mylėti ir draugę nemažiau 

už pačią, nes meilė neturi rybų ir įstatų.
— Taip, tamsta.
Mudu pradėjome eiti. Ji įsikabino ma

no rankos ir man prisiėjo ją veik nešti per

bilo:
— Aš jaučiu, kad tuojaus apalpsiu.

“Appeal to Reason” pakė
lė metinę prenumeratą nuo 
50 c. iki $1.00. Tai vis pa- 

• sėkmės popieros pabrangi
mo.

Iš priežasties tilpusio “Ko
voj” parugojimo, kad “tu
rinti savus laikraščius re
daktoriai nesirūpina “N. G- 
ne” ir “Kova” — “Laisvės” 
redaktorius pasiuntė “Ko
vai” straipsnį antgalviu: 
“Išklausykite, ką sako ant
roji pusė”.

Brooklyno “Aido” choro 
i atydai.

Aido choro repeticijos ta
po perkeltos iš pėtnyčių į 
nedėldienius. Todėl visi 
choro nariai malonėkite at
silankytu nedėlioj, 10 d. 
gruodžio, 1 vai. po pietų, į 
Sokolų svetainę, 190 Grand 
et .... y < - M

greičiau...
Ką ji tuomi norėjo pasakyti? Tokiuose 

atsitikimuose žodį bei išsireiškimą “baig- 
kite” galima vienaip ir kitaip suprasti. Kad 
privertus ją nutilti, pradėjau lūpas bu
čiuoti ir savo galvoje pradėjau žodį “baig-
kite” suprast taip, kaip man geriau jis pa-i" TZ 1 ,
tiko. Ji daug nei nesipriešino.... Ir kada’.. Konleicncya 
mudu įžeidėme kapitono atmintį, žuvusio 1111C1J°.1 P1 
kovoje su priešu ir vėl pažvelgėme vienas 
į kitą, jos veidas vėl pasidarė liūdnas, mei
lus, o ji pati neapsakomai nuolanki.

Aš pasidariau daug meilesniu, atsarge
sniu ir pradėjau pasakoti apie meilę. Mudu 
kalbėjome apie valandą laiko. Paskui aš
J 4 užklausiau:

— Kur tamsta pietaujate?
— čia, netoli, yra nedidele

ivo rezo- Ęl 
oi’ganizuo- -

tiems darbininkams Now 
iYorko valstijos, kad pasku- 
itiniam Darbo Fedoraciios 
I suvažiavime nutarta padėti 
motorinis darbininkėms ko
voti už savo teises. Konfe
rencija mano, kad organi-

AMERICAN EUROPEAN PA- 
TENT OFFICES. — L.

309 Broadway New York City 
ir

-103 Barrister Bldg. Washington,
; D. C.

Rašykite lietuviškai, bent j 
katrą nors musų ofisą.

MUnraMŽ
AR JUS ŽINOTE?

Ar žinote, kad pas mane galima 
t žsiprenumeruoti visus socialistiškus 
laikraščius ir galima gauti viso
kių knygų. Kas pas mane 
užsirašo, tas gauna puikias dovanas 
knygomis.

V. JUŠKAITIS,
1560 Quarry avė. N. W.

Grand Rapids, 
96—104.

LIET UTIM A

aptieka
LIETUVIŠKA

Kerniau paminėta* rydu®1«» 
apturėti per pačtą:
Nuo Reumatizmo ....
Kraujo Valytojas ....
Vidurių Reguliatoriui .
Trojanka ............. 25c., 50c Ir |1.W

Tr rlsokiae kitokiai ryduclea 
▼laoklų ligų, kurios čia dar nepaadah- 
ton, galima gauti per pačtg.

P. A. URBANAVIČIUS 
151 Metropolitan Avcnwe

BROOKLYN, N. Y.

K. Hensas
CAFE IR POOL ROOM 

linksmai laiką praleist.
Tai yra geriausia vieta 

K. HENSAS
69 Gold St, 

BROOKLYN. N. Y, 
Telephone: Main 7528.

Mich.

Ant 21
Akmeni

Gelžkelio laiik 
rodis, šmbelhl 
užsukamas, vy
riško didume, 
rašytais dubel- 
tavais riršala, 
ant 20 metų 
apauksuotaa.

Labai teisingas ypatingai gelžkelhi 
važiuojam lems žmonėms, kuriem rei
kia visuomet tikras laikas žinoti 
Gvarantuola ant 20 metų. Ypatinga* 
pasiulyjimas. Mes išsiųsime šį laikro
dėlį ant kiekvieno adreso už $5.7t 
C. O. D. ir persiuntimo kaštus, a* 
teise jums viską peržiūrėt. Jei buai 
neužganėdintas, nemokėk nė cento. 
Atsiminkit, jūs užinokėtumet už tok) 

[laikrodėlį apie $25.00, Jei pirktumėt 
kitur. Puikus auksuotas lenciūgėlis Ir 
kabutė dykai su kiekvienu laikrodi- 
liu.

EXCELSIOR WATCH CO.
•10 Athenaeum Bldg. CHICAGO. ILL.

gali iškovoti moterims - ly- 
restauraci-'gias su vyrais teises. j

Konferencija taipgi rei- i 
kalauja, kad valdžia paskir-H 
tų užtektiną skaitlių inspek-' j 

su manimi.torių, kurie prižiurčtii, kad 
darbdaviai pildytu nors tuos ^ 
įstatymus, kurio dabar yra Pi 

[išleisti apgynimui motorų. [Jj 
j Yr a daugybė smulkesnių'P 
' nutarimų, kurių čia nei ne; j< 

minėsimo. l',/
I Ar šiai]), ar taip, bot 
jmotorų darbininkių suvažia- 

Man vienai tail) liūdna., taip liud- vimai ir nutarimai žvmiai
Ištarus šiuos žodžius, pasakoj . skiriasi nuo snfragisčių su- 

~~~ Einant vakarieniauti, reikia persu važiavimų įr nutarimų.
rengti, apsivilkti truputį šviesesniais, ne 2______________ '* >

— Ar viena? ;
— Suprantama, viena...
— Ar tamsta nenori sykiu 

papietauti?

:— Kur nors ant bulvaro, gerame vieš

Išsyk ji neva pradėjo protestuoti; aš 
nepalioviau kalbinęs ir, pagaliams, nusileido

- Gal tamsta norite kur nors užeiti? iir savo Pateisinimui pridūrė: 
Ką nors išgerti, kad susidrutinus?

— Gerai būtų.. įn;b
Netoli buvo viešbutis, į kurį visuomet j 

užeina mirusių giminės paūžti ir palikti vi-i 
są savo liūdnumą, atliko ta sunkią parei
gų. Mudu irgi užėjome. Pirmiausiai aš ją 
priverčiau išgerti puoduką arbatos ir kaip 
tik ji išgėrė, tuojaus atsirado ir 
Ant lūpų pasimatė silpna šypsą. Ji pradėjo ^ais drabužiais. Nors jos drabužiai 

įpasakoti apie savo gyvenimą:
— Žinai, tamsta, taip sunku, taip sun

ku vienai gyventi dieną ir naktį, neturėti 
tokios ypatos, kuriai galima butų atiduoti 
visą savo meilę ir visą savo sielą.”

Ji, rodosi, kalbėjo nuoširdžiai ir 
žodžiai labai meiliai skambėjo. Jos kalba 
mane sujudino. Ji buvo jaunutė, kokios dvi
dešimties metų amžiaus, nedaugiau. Pra
dėjau kalbėti visokių komplementų, ku
riuos ji noriai priėmė. Praslinkus valandai 
laiko, užklausiau ar ji nesutiktų, kad aš 
ją parvežčiau namo. Be jokio pasipriešini
mo sutiko. Pašaukiau vežėją ir mudu karie
toje susėdome greta vienas kito ir net su- 
sispaudeme taip, kad per draubužius jau
tėme vienas kito šilumą, o juk tokie dalykai 
labai žmogų sujudina.

Kada karieta sustojo palei duris, ji 
vėl silpnu balsu prabilo:

— Aš jaučiuos labai silpna ir vargiai 
galėsiu laiptais užlipti, nes gyvenu net 
ant ketvirtų lubų. Tamsta per visą laiką 
buvai malonus man patarnauti, todėl mel- 
sčia ir dabar neatsisakyti padėti užlipti 
laiptais iki kambario durų. Ar tamsta su
tinkate ?

Aš, suprantama, mielai sutikau,, jai 
patarnauti. Laiptais ji lipo labai lėtai, sun
kiai alsuodama. Kada priėjome prie durų, 
pridūrė:

— Gal tamsta užeisite ant vaalndėles į 
vidų, kad ai tamstai galečia paačiuoti už

' gyvybe, buvo f.

jos

skiriasi nuo snfragisčiu su

i
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'V. čia susitverė Lietuviu 
Moterį] Progresyvio Ei 
vienijimo kuopa, prie 
rios prisirašė 10 narių, 
žinia, knip ta kuopa 
vuos, nes viena, vietos

I toris neįpratę prie visuome
nės veikimo, o antra, tūlų 

ją

Kada ji išėjo iš miegamojo kambario, 
apsirėdžius pusiau gedulingais, pil- 

buvo 
nebrangus — paprasti, viepok ji išrodė plo
nytė, daili ir žavėjanti. Matomai ji turėjo 
dvejus drabužius — kapiniams ir kasdieni
nius, kuriais eidama į miestą apsirodė.

Pietus 7buvo draugiški smagus. Ji iš
gėrė keliatą stiklų šampano, įkaito, atsira- motorų vyrai priešingi 
do daugiau gyvybės ir aš vėl sugrįžau su veikimui. Šios dvi svarbiau- 

| sios priežastis ir trukdo L. 
MPS. kuopos plėtojimąsi. 
Vienok yra viltis, kad mo
teris turės energijos ir vi
sas kliūtis pergalės. Apart

ko

p;V"
mo-

DOVANOS! DOVANOS! '
Tai yra didžinuhia Kalėdų linksmy

bė. Prisiųskit mums savo adresą, o 
tuojau aplurėsit 12 yardų puikiausio 

ik už $U)0. Rašykit šiandien 
darni kariu ir pinigus, o vč- 
ali but pt-r vėlu, nes dovanos 
unčiames tik iki 18 šio mėne-

i.orit apturėti ta dovana, tai 
pasiskubinkit. Pinigus galit siųsti pa
prastam laiške arba apdraustam.Siųs
dami laišką, pa/yinekit kokio šilko 
norit: balto juodo ar kitokio. Ad- 
resuokit:

TITE GARDE TLG. CO.
C. Matus, 

366 Asylum St. 
feS/SK**.

UI i

Telephone 1950 Greenpoint.

Dr. H. Mendlowitz
271 Berry Street

Gydau ligonius įvairiomis ligomis, 
o ypač mano specialu 

tnl motoru lis^OM.
Gerai įsitemykit adresą:

. II. MENDLOWITZ
Brooklyn, N. Y. 
l-;nes gatvės.

KNYGŲ LEIDeJAS
IR PARDAVĖJAS

Tie, kurie dar neturi tos 
naujos ir svarbios knygos 
“Inkvizicijos”, pasiskubinki! 
ją užsiorderiuoti, nes gali

daryta $1.25. Reikalingi a- 
gontai. Reikalaujant kato- 
liogo, ar atsako, visuomet 
įdėkite už 2c. štampą.

F. MILAšAUSKIS,
13 Atlantic St.
South Boston, Mase.

ja, pas ją... , I
Tas musų draugiškumas, užsimezgęs 

ant kapinių, tęsėsi apie tris savates laiko. 
Bet žinote, viskas nusibosta, ypatingai mo
terįs. Ir ji man nusibodo. Norėdamas nuo 
jos išsigelbėti, pasakiau, kad turiu būtinai 
išvažiuoti. Išvažiuodamas suteikiau jai ge
rą dovaną, už ką ji buvo man labai dėkin
ga. Ji privertė mane prislėgti, kad atlikęs 
savo reikalus ir sugrįžęs atgal, būtinai pas 
ją vėl sugrįžčiau. Pasirodė, kad ji nejuo
kais prie manęs prisirišus.

Nors aš tuoj suradau kitus šaltinius, 
kurie pradėjo traukti prie savęs ir čielą 
mėnesį neturėjau progos apie tą meilų ka- 
pininį sutvėrimėlį nei užsiminti, vienok vi
siškai ją užmiršti negalėjau... Pirmų susi
ėjimų atsiminimai visuomet ir visur mane 
persekiojo, tartum kokia slaptinga jiega 
arba psicholioginė užduotis, kurios žmogus 
negali padaryti, bet dedi visas pajiegas, 
kad supratus tą paslaptį.

Vieną gražią dieną, — nežinau kodėl, Kalbėjo Bulotienė ir

joms pagelbėti.
V. Uržuotas.

ELIZABETH, N. J. 
Pranešimas.

d. gruodžio, Lu tvino 
svetainėje, 69 So. Park st., 
bus prakalbos LSS. 147 kp., 
kalbės F. J. Bagočius. Visi 
vietos ir apielinkių lietuviai 
malonėkte atsilankyti. :

Komitetas.

9

CLEVELAND, OHIO. 
28 d. lapkričio buvo prą-

i kalbos LMPS. 24 kuopos.
T X.VXAV.X, ---------------------------- J- ------------------------------- ------------------------------

man aiškiai mintis pradėjo sakyti, kad aš maitė skaitė paskaitą, kaip 
ją vėl galiu sutikt ant tų pačių kapinių.Nie- lietuves moterįs pažemintos, 
ko nelaukdamas ir nuėjau. (Bulotienė pasveikino LMP.

S. 24 kuopą ir trumpai pa-
ko nelaukdamas ir nuėjau.

(Toliau* bus)

Hartford, Conn. 97_ 104.

JOKŪBAS

gerai flra-

CAFl

Pakala- 
▼ingus pri
imam ka- 
nograifaa- 
■iai Ir ri- 

sadoa 
teisinguJei nori, kad 

dytum, pirk ekrybėlee, mari- 
kinius ir visus aprėdalui yaa

K. LIUTKŲ.
Apie gerumą tavoro ir tei

singumą kainų, nereikalinga 
girtis. Nesą visi brooklynie- 
člai gerai žino, kad pigias tr 
geria* niekur negauni, kaip

K. LIUTKUS
131 GRAND ST., 

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

3£»** 4 i

tas lekcijas jau mokėsi

KANC1ERIU8

A

TEISINGIAUSIA UŽEIGA 
lt! WYTHE AVE., kamp. North 1st 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone Greenpoint 5311.

AR NORI, KAD TAVE 
MERGINA MYLĖTŲ?

Tai ateik pas mum! o mea turim* 
geriausių auksinių ir deimantinių 
žiedų už pigiausią prekę negu kur 

Mr | kitur. Dėlto, kad mes turime pažin- 
ti su didžiausiais fabrikais ir mea 

i gauname tiesiog iš fabriko ale na 
’ ix per tai galima pigiau par-i Kalbėti Ir Rašyti Angliškai i

Į I ‘M. tad taisyta. tai gsU .tait k
i Pritiųski 10 centų, o tuojaus gausi lekciją i persitikrini.
♦ _____ ..._____ : ____ ’ M. Ralanakaa Ir I. RntU.lr..BORTELIO CORRESPONDENCE SCHOOL.

MONTELLO. MASS.
M. BalauakM Ir J. Bučinsku, 
lie GRAND STREET.

I

dalykuos.es


v KORESPONDENCIJOS V
Muzikantams pradėjus skaldėsi. Tokiais < 

griežti, musų draugai ėjo daugiausiai užsiima vierni Kalbėdamas 
aplink svetainę po du; katalikai, bet i 
tarpe jų buvo ‘pašalinių, ne-'gelis kas nedėldienį šaukia, 
prigulinčių prie kuopos. Ku- kad socialistai ir bedieviai

darbais Čia jau teko ir socialistams. įkartais vaikai yra nedoriai ckunas, Ž. Pepis, ir Ą P. Dar 
Y:. Y r j apie sriovių’išauginti. Štai kaip tas ne- vidėnas — po 25 e.; A. Bal-

musų kuni- vienybę pasakė: “Jeigu so-■ dorumas buvo perstatyta: Čiunas —- 30 a.
ir ant scenos pasirodo nihilis-! ^Smulkių aukų surinkta 

nereikia”. Sakėsi gavęs lai- tų susirinkimas
cialistai neprisidės, tai

KORESPONDENTAMS.

perstatyta: Čiunaa 30 a.

kuriame $2.70. Viso $11.20. 
i įtariame

agituoja prieš valdžią. Kije- širdingą ačiū.
!rie socialistai bijojo pasiro-'girtuokliauja, pešasi ir do- šką nuo LSS. Centro Sekr. biedno žydo sūnus karštai I Aukautojam®

kuriame reikalaująs praša-, agituoja prieš valdžią. Kije- širdingą aciu.
lininio iš Centralio Komi- vo gubernatorius sužinojęs,! Reikia pagirti “Laisvės” 
toto Šliupo, Živatkausko ir Ipasiunčia savo ištikimus ka- draugiją, ji visados nrita- 
Šalčiaus. Bet užką praša-1reivius i)' suima juos. Tuo- ria ir gelbsti darbininku

kam patinka ar ne, bet to- i
kios kompanijos yra 
ros.”

Neapsiėjo ir be “foniu”. I žydas
Pirmu sykiu šalčiui kalbant, | kimaus suareštavimą, pasi-
J. V. užprotestavo, kad kai-]gailėdamas jo, ateina r”'

i kėtojas įžeidęs “Kauno gu- Į gubernatorių Jr sako: “Pa- vietos kuopom 
berniją”. Pirmininkas tuo- Ims’ ‘ 
jaus užsipuolė ant socialis- *as 
tų, kad jie esą kalti. Nors; p-1
J. V. paskiaus viešai pasisa-|J° sumb o jiaima^ tėvą 
kė, kad jis nepriguli 
prie socialistų, nei 
tautininkų. I.

dyti kuo jie yra, pasislėpė rus žmones veda iš teisingo 
kelio. Girdi, bedieviai su sa- 

žmo- 
nes, užrūstino dievulį ir tas

gavę nukentėję nuo karės '
Dar sykį primename savo musų broliai lietuviai, 

korespondentams, kad 
šant korespondencijas, ___ _____ ____
spraustų į vidurį visokių cijoj nekalbėta apie vie- Į. --------- ------------- ----- _ .
pranešimų bei bizniškų ap- nybę? Kodėl ten tautiniu- . WORCESTER, MASS. [šią bausmę^ būtent 
garsinimų visokių balių bei kai ir katalikai spjaudė ant] ^OLO- 11 kuopa turi Reikia stebėtis, kad 
pramogų. Tokius apgarsini- socialistų. Liet. ! 
mus turite siųsti ; . , .
administracijai, o ne redak- visuomenės? Wilkes Barre j sis,, kurios kada nors 
cijai. Viena, kad redakcija konferencijoj tautininkai su bytins’ worccsteriecius.

- * • LDLD. 11 kp. metinis sti
prio- sirinkimas 17 d. gruodžio,

tarpe žmonių.
Nuo baliaus pelno liks dik- vo raštais ištvirkino 

ne- dėl Wilkes Barre konferen-įčiai.
Dabar kįla klausimas, ko-

Ten buvęs užleido ant žmonių didžiau- lint reikalauja, taip ir nepa-įmet Račiūnas sako: 4 
.M.,.,. i karę. sakė. Jis ramino tautiečius,!l ----’-i-- -- -- t.

musų kad socialistų Sąjunga ka 
Šelpimo:jau 130 narių. Man rodosi, kunigėlis išdrįsta tokias ne- dien einanti žemyn.giliom* kn/viuiuiUH) *_*a^v* €

atskirai Fondo ir visos pažangiosios kad mažai tokių kuopų ra- sąmones pasakoti ir mulkiu
“su- ti žmones.

Ex-mer Klapčiukas.

'Ar reikalui.
Priartina pažangiesiems 

nege- vietos lietuviam rašytis prie 
Vėliaus matosi, kaip jos.
, sužinojęs apie savo,- Gruodžio 2 d. 7 vai. va

kare, buvo vakaras su įvai- 
pas riais pamarginimais LSS.

bizniškų apgarsinimų netal- klerikalais mane, kad dabar 
pina sykiu su koresponden- jau pasiegriebs savo ;
rijomis, o antra, tankiausiai šus, pažebos juos ir pakin-jlO vai. ryte, po Nr. 29 En- 
jie pasivėlina ir rengėjai tu- kys į tautiškai - klerikališką dicott _Str.
ri nuostolių, nes lieka jų vežimą. Kad geriau savo į Nedėlioj, 24 gruodžio,
pramoga nepagarsinta. tikslą atsiekus, šliupas su 

savo gizeliu živatkausku 
nuvažiavo į Washingtoną ir

J. V. Smilga.
NEWARK, N. J.

Vienybe, “Lietuvių Dienos” ton apskundė Amerikos 
istorija h* sutartis, padaryta Baud. Kryžiui socialistus,

WATERBURY, CONN, 
žvėriškas pasielgimas.

26 d. lapkričio buvo toks 
atsitikimas: tūlas lietuvis 
parojo namo išklausęs pir
mąsias mišias ir pradėjo 
tuštinti alų ir degtinę, kuri 
buvo subatos vakare atvež-l

;kike jį! Aš esu nihilis-
, Imkite mane”. Tuomet 

g: gubernatorius paliuosuoja
* į su- 

neĮ naus vieton. Parodžius,!
prie

Gruodžio 3 d. buvo pra
kalbos gcrrb. Bulotų ir Že
maites.

Eenomorietis.

McKEES ROCKS, PA.
Čia lietuvių randasi ne

su klerikalais. j Liet. Šelpimo Fopdą ir visą mažai, bet veikimas 
Pirm, negu kalbėsiu apie pažangiąją lietuvių visuome’nienkas, nes pirmą

vietos lietuvių vienybę, pa- nę. Sugrįžęs iš Washingto- užima tamsybe ir girtuoklių- bet pastaroji spėjo išbč 
velykite man ištarti kelia- no, “Vienybėj Lietuvninkų’^ vinms. Yra LSS. kuopa, bet laukan. Netekęs ‘ pačios, 
tą žodžių apie abelną vic paskelbė savo “žiaurų nuo-
nybę. 'sprendi”, sakydamas: “Bro-'narj1k Laike “Raudonosios Subėgo kaimynai ir i

Dabar tarpe lietuvių pa- liai lietuviai, kuris jūsų Savaitės” kuopa darbavosi kūdikius. Moteris su f
keltas klausimas anie vieny- išdrįs “Lietuvių Dienoj” i’... 
be. Kur tik pasisuksi, 
tik nenueisi, arba nepradė- Komiteto leidimo, tas 1 
si laikraščius skaityti, —vi- pagriebtas už apykakles ir 
sur skamba malonus ir švel- pasodintas į belangę!” 
nųs žodeliai, ypač klerikalų; Na, ar nebroliškas prane- 
ir tautininkų pusėj, apie Šimas? Argi neaišku , kokie 
vienybę,, visur šaukiama i žmonės nori vienybės ir su 
prie šventos vienybės. Vie-- 
tomis net graudus verks
mai nasigirsta: “

saieiui pasaKius, iKau so- Į 
Kada pasigėrė, tuomet cialistai nemato toliau savo! 

visai pagriebė prosą ir norėjo sa- nosies, tautiečiai Ipradojol 
vietą vo pačiai galvą suprosyti, -ploti ir tas plojimą^, nusitę

sė perilgai. Čia jau “šiur”, 
socialistai buvo kalti ir

|kinamas prie sunkaus darbo 
po priežiūra kareivio su 
nagaika rankoje, Račiūnas 
vėl sako: “Tai matote, kaip

-,ir prie jos priklauso mažai mė savo kūdikius daužyti, tvarkos vedėjas pasakė, kad 
7.- - L../..j “Raudonosios Subėgo kaimynai ir atėmė b”s tik plos nevietoje, tas

.Savaitės
■ isdi įs Lietuvių Dienoj im- gnna smarkiai. Literatūros kiais nasislėnė nas kaimv 

Kur nul<as be Liet. Centralio parduota už $8.60. “Moterų1 nūs.* Tuomet musų karžygis
- . J._ bus Balsui” gauta 4 prenume- dar labiau perpyko, pagrie- 

ų’atoriai ir apie 30 ekzemp-.pė plaktuką ir’drožė kelis 
• Uorių pavieniais išparduota.'
Taipgi.išparduota 47 ekzem-,kuris sykiu su juomi gir- 
plioriai “Kovos”, ir. 15 ekze- tuokliavo. Kada svečias par- 
mpl.iorių “Naujosios. Gady- krito, dar jį nurito laiptais 

žemyn. Sužeistasis tapo nu- 
, bet 

______  ___ , __ 1 ne- 
Ipasveiks, nes esanti smege-

Taipgi gyvuoja LDLD. 40 nine plėvė pramušta. Mir

mei

i j i r • • i kuomikūdi- bus ismestas lauk, ir grasi-1 . .

kai nckclsią. daugiau kojos i'

no d r-lės). Nors buvo paša

irne

Žiūrėkite, tie žmones mus ignoravo, 
jau kitų miestų lietuviai su- spjaudė mums tiesiai į vei- 
sivienijo ir veikia bendrai, dą ir net donosus rašinėjo,

plioriai “Kovos”
inpliorių
nes”. Apie 400 išplatinta a-
gitatyviškų lapelių. Dau-! gabentas ligonbutin, 
giausiai pasidarbavo V. J.'daktarai pasakė, kad

svečiui
gir-

kodėl gi pas mus nėra tos o dabar jau kalbama apie kuopa. Paskutiniame kuo- šeika tano suareštuotas 
vienybės, kodėl mes negali- bendrą vienybę, svkiu ' su'po3 susirinkime prisirašė 5 .uaicstuoids.
me susivienyti ir bendrai jais darbuotis dėl labo te-; " . . _ .
veikti. .... dvynės. ! v„..

Mes, socialistai privalome! Kodėl taip yra? Kodėl da-'p0S susirinkimas bus 14 d. 
irgi apsistoti ir pagalvoti, bar Liet. Centralis Komite- Gausio. Geistina butų, kad 
ar ištikruju mums reikalin- tas jau pradėjo kalbėti apie kodaugiausiai žmonių atsr 
&a vienybė? . Ir jeigu mes, vienybe, o Wilkes Barre kon lankytu ir prie kuopos pri- 
priešingi vieni kitiems sa- ferencijoj spjaudė mums ’sirašytų, nes už 70 centų 
vo darbais ir pažiūromis, i tiesiai į veidą ir nei valdžiai 
susivienysime, kokia 1 
vienybė ir ką mes pelnysi
me?

Rodosi, jau virš metų lai
ko girdisi šauksmai apie tą mai kalėjimais .vėjais nuė-' Užmokestis nelygi 
vienybę. Tas šauksmas už - jo; nažangioji visuomenė ę - ■
gimė tuomet, kuomet tauti-;nemisigando ir nesidavė sa- nimprin-n 
ninkai su katalikais prade ‘ ‘
jo savo centrus neva vie 
nyti, norėdami bloką pad? 
ryti Lietuvos 
mui.

Sunrantama, tautininku ir 
kataliku šulai, kurie pir
miausiai pradėjo rupinties 

* vienybės klausimu, tą daro 
vien dėl biznio ir jeigu plati 
visuomenė butų pritarus jų 
pienams, biznis būtu ėjęs, 
kaip iš pypkes. Bet štai pa
žangioji visuomenės dalis 
tam jų sumanymui neprita- Jie ant ilgiau, tai nors “Lie- 
rė ir dar nurodė, kad tas 
viskas daroma ant buržua
zinių pamatų ir norima H 
naudoti lietuvius darbiniu 
kus, prisidengiant neva tau- kur buvo ji padaryta “Lie- tai Jjnaare Kursus ir (tanam luapKr. zt> a. /\1j1^. 

tiškumu bei tėvynės meile, tuviu Dienoj”. Todėl sekau- ^VVGI <1,s.
Toliaus išlindo yra iš mai- čiame “Laisvės” numery ir W. of A. unijos narius, prakalbas; kalbėjo p. ^al- 

Žo ir pasirodė, kokios jie pakalbėsim ; 
vienybės su mumis nori ir vienybę ir jos pasekmes, 
kas paskui iš tos vienybes 
galėtų išeiti.

Kada Suv. Valstijų prezi
dentas Wilsonas paskelbė' 
taip vadinamą “Lietuvių Dienos” komitetas parengė 
Dieną”, visi lietuviai su- balių apdengimui lėšų pada- 
bruzdo kalbėti < apie vienybę, dytų Lietuvių Dienoj, 
kad toi dienoj galima butui Turbūt dar pirmas toks 

• kodaugiausiai aukų surinkt, balius Elizabeth’e buvo. Ka- 
' Bet klerikalai ir dešinieji da draugystės pradėjo eiti, 

tautininkai, priešaky su J.:tai pilna svetainė priėjo 
Šliunu, pradėjo ignoruoti so- žmonių. Laukiu, kada socia- 
cialistus ir visą pažangiąją listai ateis. Pagaliaus pra- 
visuomenę, sušaukė Wilkes mėsa, ‘ kad jau socialistai 
Barre savo konferenciją ir .prie svetainės durų.

—išnešė nuosprendi, kad be Į Tuojaus muzikantams pa-

mus, bet kada pradė
jo žmones prašyti balso, pir
mininkas pasakė: “Jie pasi
samdė salę ir joje randasi 
bosai, todėl balso niekam ne
duosiu.” Bet P. B. juos 
apgavo: užsikraustė ant 
steičiaus, atsistojo prišaky- 

ije pirmininko ir kol jį nu- 
Baisu ir namislyti, prie mufino, spėjo pasakyti, kads_u pos susirinkime prisirašė 5

iliauJL~nariaj- Dabar kuopa,'kokių žvėriškumų musų lie- per didijį kriaučių streike 
'socialistai davę kriaučiams 

čiulba-Ulba. j“free koffe” o “tauta” lig- 
-— i šiol dar nieko nedavusi.”

Tas žmogelis irgi su socia
listais nieko bendro neturi.

--v*. IXUIY1U ZjVUIldlll

turi 30 narių. Sekantis kuo-'tuviai prieina.

ROCHESTER. N. Y. a-

imą be jokių išėmimų, 
ienas lietuvis, žinantis , 

ir tu-i

ibelnai. Ru- ‘

\7ERGIJOS
▼ dieno* j;ut 

pračjo. Ret I 
vi* <kir tarpe mus 
yra davg vergą, 
kurie yra atafH- 
tniarni nuo savo darbo bcŠIrJfct 
vcrg-mistrės-LlGOS.

Yra kibai lengva žvengti m*r 
ių kliūčių išaugant j fiidelcft, 
jeigu ūmai atida ant (d atkrei
piama. Ir U* yra jūsų p;rreiga 
link paties savęs * savo Šei
mynos (ai vis atlikti.

Nuo bkaudčj:mo pilvo ir žar
nų, kaipo plovimas snaudžian
čios gerkles intraukima! j save 
apmalšinimui dusulio, ,iuO gal
vos ir ausę skaudėjimo; ecL

.v, . ‘ , .V Ireiškimais, tamsesnių zmo-t 
juių akyse tiers!ate nihilis" 
, tus paprastais žmogžu
džiais. klės žinome, kad Ru-

niekas negali valdžios bjau
riems darbams pasipriešin
ti — i a kritikuoti. Jeigu

: tampa sušaudytas arba ka-

buvo tūkstančiai.
Vaidotas.

AKRON, OHIO.

aprireiskia esą» iŠ geriausių na
minių gyduolių, esančių ant 
pardavimo—už bonkutę.

Nu« tieumntn’.mn, Fadagan, K.-uralt- 
Pereita1 <!}»•«, A f*lu Mn k). Datito- 

Fkaud. jkno, Ihė«lhi W Wtaixlfcjwno b’rr»- 
ttuife, c-up |r iw<> virofciu kitu r-’innfr 
tifiku iigu, naudeli 

PAIN-EXPELLER, 
kaipo Ir w.tMlln^ drnn** teinu- 
nna jht puae tiuitruvčta. Tik 2tk'_ ir 
(><&■ bonkute; mntl vlnoee Mp-
tivko** arba )>a« pati fabrikuota—

F. AD. RICHTER & CO. 
74—80 Wa*hlngtoc Str*H N*w Y<Mi.

'statė scenoje trijų veiksmų
• Su

lošta gerai. A. Orlauskas 
gerai sulošė monologą, ir 
padeklemuota vienos eilės, 

i Reikia pastebėti, kad tos 
’eilės visai neatsakančios 

I viešai deklamuoti. Žmonių 
. buvo pusėtinai. Vakaras 
- rengtas DLK. Gedcmino dy- 

tės naudai.
| Lap. 26 d. (po pietų) LS.

Kada musų mieste buvo S. 7ta kp. surengė diskusi- 
Amerikos Darbo Federaci- jas temoje 
jos delegatų suvažiavimas, 
pastarieji save pasivadino 
darbo žmonių atstovais ir 
pasikvietė į posėdžius kardi- pilna salė (mažoji). Disku- (D. L. K. Gedemino salę).! 
nolą Gibonsą, kuris uoliai sijos visiems labai patiko. TV J - 
gina kapitalistų reikalus. ;Po diskusijų prie LSS. 7-tos matyti kokia tarpe jų 
Ar nepuikus darbo žmonių kuopos prisirašė vienas na- 
atstovai, kad kviečia į talką rys. Kuopa dabar smarkiai 
tokias ypatas, kaip kardino- 

tuviu Dienoj”. ilas Oibonsas?
Dabar neprošali bus pa- ■ 

iminėti, kaip ta vienybė žydi | 
į ir kokius vaisius suteikė ten,'

1 metinės mokesties galima knnindiin “Nofikūtni” bvs donosus rašė? Kodėl taip?! bus gauti gerų knygl* komediją Netikėtai .
Liet. Centralis komitetas 

pamatė, kad visi jų nutari
mai. visi donosai, gazdini-

l

Darbai eina gana gerai.
i. Darbi-1 

niūkei išnaudojami taipgi j 
pusėtinai. '

V.* Uržuotas. i

pi’šalpinės 
draugijos “Laisvės” Drg. R 
Grigaliūnui paaiškinus apie 
M in nesotus streikierių su

sui engę , areštavimą, susirinkusieji

žiinn. Liet. Šelpimo Fondas 
atbudavoji- ir visos pažangiosios drau- 

igvstes pradėjo rengtis prie 
“Lietuvių Dienos” n^nusi- 
o-.-v-'damos Liet. Centravo 
Komiteto išleistu ukazu, 
gar'. d i mi n či ’ i kalėj i m u.

Klerikalai ir .tautininkai, 
pamatę savo silpnumą, pa
siuntė savo šulus Yčą su 
Žilinsku po lietuviu kolio- 
nijas vienybės jieškoti jei

BALTIMORE, MD.

Kokiu būdu 
greičiau įvyks socializmas— 
revoliucijos ar 
keliu?” Žmonių v

kp. Gedimino salėj, 
balių su fėrais. 
dabar tautiečiai, i b^J^ta Minn? w
jo” su katalikais ir visi įs 
vieno veikia, todėl tautiečiai 
tikėjosi paramos iš katali
ku ir nusiuntė du delegatu 
pas knn. Kasakaitį prašyti, 
kad jis sulaikytų parapijos

Yilsonui.
Vėliaus trumpai kalbėjo 

:lrg. V. Andriulevičius, anie 
? f i ■/> i I-i i e> -z i •> 11 i »J n i T-xJl.

3

tik nebandė sulaikyti f erų 
evoliucijos bet dar iškoliojo tautiečius/ 
prisirinko kam šie lendą į tą urvą

sijos visiems labai patiko. Iš to incidento jau galima 
vie-

auga, tur jau 52 nariu. 31 
gruodžio LSS. 7-ta k. sta
tys scenoje “Du Broliu”.

nybė”. Tautiečiai- tik tol 
jiems buvo reikalingi, kol 
dirbo del katalikų, rinkdami

Visur Esantis.

s** e

| Akušerkat
&ft«-
e 

.»
B
5

>>bA>gu»f Kureq U i
.CoHege. Baltimore Md- |

atltAka 5
»m«, taip®! eutefkm '!>lt' 1

F StropieDe,^.^!
HO f IOSTO!*, M * ŠėH 1

:»-s. ■<> S. Ji® i

kaityk!
ji inkais, ragino gelbėti Me-1 

stroikieriam, kurie:
sėdi kalėjimo, nevien pro
testais. bet ii* pinigiškai.

Publika tam pritarė ir 
buvo sumesta auku tam

iViuzikantas arbą Gicdoriiis 
tai visiems patiksi. Išsimokini- 
irias y o tu

riams.
Aukavo:
J. Stelmokas ir A.

,'ai'ių) ant visokiu 
istnufiem’u lietuviškoj kalboj 3 
lekcąr.sibe mokytojo kuris yma 
5Gc. už 1. lekciją. Visokių notų 
Knyga SI 50 paduodu už 1.00 
aorc-suokit.. G. a. BARONAS 
p. o. g. n. McKees Rocks. P«

DR. I. A. LEVITT
SURGEON DKNTISTA8

Skaujstnį dantį} vantabd** 
anteyk. litraakin b« joki* 
skausmo. Paklauskit*, ka* 
pas mani dantis tai**.

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

50c:------ įvičius— 50c.'; J. Zablots- 
r MVDTMuri"----------------------------------- kas, J Rptrušionis, S Tumas,
LAWRENCE, MASS. A ZablaLkienė, A. Grip- 

Račiunas pasmerkė Nihilis- turn, M. Majeriene, A. Kop
tus. 'stis, R. Grigaliūnas, F. Ru-

r, iv . . u- žinskns, A. Paukštis, J. Jo-Gruodzio 26 d. vietos ron- .v. ’ T K> ’* o
• • ; ’44 - n navicius, J. Poškus, A. Pa-zmonėms sustreikavus, leido do komitetas surengė Ra- pp ą Rid-zKFn 7 Mi

i čiunui vakarą dėl krutomų-,^^113^- ’ laišką, 
laimėta.' Pirmu sykiu šal-jų. paveikslų. Pelnas buvo 

'sykį jau buvo bandyta plyta eitis kalbėjo iš Lietuvos is- skiriamas pusiau. Publikos 
leisti į socialistų kalbėtoją,, to rijos. Kalbėdamas apie buvo pilna svetainė. Įplaukė 
bet, matomai, metė koks spaudos atgavima, pažymė- arti $100.
nors bemokslis ir nepataikė, jo faktą, kad pp. Smilga, Vi-I Paveikslai buvo vidutiniš- 

Amžinas. leišis ir kiti parašė valdžiai ki; ypač svarbu buvo maty- 
--- Imemoriala ir be kovos, vien ti perstatymai Kijevo guber-

SIOUX CITY, I0WA. įžodžiu, išgavo lietuviams natoriaus žiaurumo, Siberi- 
Nors čia lietuvių randasi spaudą, Nežinau ar radosi jos ištremtinių kančias, ni- 

nemažas būrelis, bet apie susirinkime tokių, kurie bu- hilistų slaptą veikimą prieš 
jų veikimą jokiu žinių nesi-,tų palaikę tuos jo žodžius už kraugerišką Rusijos valdžią 
mato. Gal sakysite, kad vie- gryną pinigą? Man rodosi, ir tp. Rodant paveikslus, 
tos lietuviai nieko neveikia? gerai žinome, kiek lietuviai Račiūnas aiškino jų turinį. 
Tiesa, šis miestelis “sau- j nukentėjo ir kiek jie kovojo Stebėtina buvo girdėti, kuo- 

<3 ., .v, , r, 1$ c n m , J r, cs r» 4 rvri ,rvv, <i A iiTri, win 4 Pomimoa vnnHavicVm

Vietos lietuviai aidobKs- * *
tai atidarė kursus ir dabar! Lapkr. 26 d. A 
mokinasi, kaip nuveikus A. TMD. 52 kuopos

TTT Q A * • ♦ . I -j j u *

apie Ncwarko Easžin ar neįves savo kur
suose skyriaus, kaip galima

Komisijos Narys. Kūriau pataikyti plyta kal-
 ‘ bėtojui? Įvedus tokį skyrių, be įžangos. Streikas pilnai 

atsirastų ir mokinių, nes

,čius. Reigė.jai buvo pradėję 
įžanga imti po 10 c. bet

ELIZABETH, N. J.
28 lapkričio “Lietuvai

vis negali “Lietuvių Die- Vienas muzikantų, vietinis
®oj” rinkti aukų. Tokiu vargoninkas, atsisako Mar
gavo pasielgimu, iie daug saliete griežti ir prasišalina pias 
nutraukė aukų, kurias butų iš baliaus. - i1

girtuokliauja nei kiek nema- surinkta LGF. 28 dol. su pradėjo kalbėti apie nihilis 
žiau, kaip ir jis buvo “šia- 'centais.

Atydai Lietuvių
Turinčius gimines tose gubernijose,

t K’’RIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI.
Per mflaų bank< galite pagelbėt! savo giminėm* bd pailsta" 

aiierns užimtose vietose vokiečiais. Męs turima

Sutartį su Vokie “os Banka
Beri Ine, todėl gulim* persiųsti pinigus J ta* vieta* ant tuma* aa- 
augSčiau 800 markių (apie r25 rubliai).

MOŠŲ BANKAS PO N’^UATIN® VALDŽIOS PRIEŽIŪRA, 
TODfiL TAVO PINIGAI GVARA NTl’OTI.

Norėdami gauti daugiau informacijų kreipkite* ypatilkai ar va
lykite lailk* pas

HENRIKAS C. ZARO, Bankierlu.
Metropolitan Saving Bank Building

No. 1 TL’rd Ave. cor. 7th St, New York City
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Įnikti virni.i iš tų Stebuklingų Knygų 
Vyrai, kurie mana ;il: Įvesti, vyrai Ii 
goti, silpni, nerviški ir išnaikint i --
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pinigus sau pasr
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suserga.
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SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ.
■y

Y.314

v

paskolinčiau, bet neturiu.

(

v»rt**
»rhM

ryto iki 8
s nuo 10H

K>

no. Neat įdėliokite 
tuojau ateikite pas

Ali NUSTOJOTE 
PRIEŽASTIES

r'

ir I
S- i

po 
vakare:

?rvn ir lytiškų ligų 
iii žinomą elektrišką 

’.dūliai. per kurią 
line. Ne kiekvienas 
kilis aparatus, dėl

SVEIKATĄ Iš 
LIGOS?

Diena po d i 
.-imu gydyni

TEISINGIAUSIA ir GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

.KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA 
JOSEPH LIPMAN, M. D 

.Specijalistas moterų ligų 
E. 50th St., New York, N.

•C 
v ė (Dešimts žingsnių nuo Lietuvių 
I Labdarystės Draugijos anuxi*).

| GERIAUSIAS JHD«4A5iiO.< 
fe IR SVARIAUSIAS SAUGI

NAS VISAM SO. 
BOSTONE.

tr užkandžiai. Palarnavl-^ 
prielankus. Atsilankyki: «.(■.

kala, stipru 
ku ir su m
būti vyras tarti \yių—stipras, resnas, 
energit.iškas vyras, 
ta k
keli

JUOKŲ 
KĄSNELIAI

šiurkščia, kieta 
o kartais

ORAKULO PATARIMAI, gumbuota
. v. ir net raukšlėta, „ ------

Klausirtias. Visų paslo-jnc|. -r pj«mi<ais apaugusia, 
vintas Orakule ! Mes, Har-iMoteries veklo oda vadinasi 
risono katalikai, matydami | 
tavo nepaprastą gabumą, 
nutarėme kreiptis su svar
bia kviestija ir

50,000
K N Y GIL
VISIŠKAI UŽ 9

>

raaSwI^

A

[grožė, bet visuomet reika
lauja... dažų.

Tarpe žmogaus kūno, o-

Sifllisn m i, i Užnuodijimų Kr; 
Triperių, l’ulavimų, Nusilpnėjimų 
vybčs, Užkrečiamais Ligais, Lytiškai 
šlapinamais Organais, Dusulių, Ncgruo- 
ihnlavimu Vidurių, Prietvarką, Slogo
mis, Ilemoroidais, Reumatizmų, Pilvo, 
Jaknų, Tusios ir Inkštu Lip.omes?

LIETUVIŠKA APTIEKA
ftluorai pranešame, kad gavome daugybę daiktų, reikalingą iiam 

lezonui. Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiekų, galima 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi šito
kių vaistų: 1) MIXTURAS, labai geras nuo kosulio vaikams ir dide
liems, bonka 25c. ORRAPH’AS, Linimentas dėl reumatizmo. Bon- 
ka 25 ir 50c. 3) Tikra lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir SOe. 
ŽUVIES TAUKAI, reikalingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 5) ĮVAI
RUS VAISTAI DEL- ATAUGINIMO PLAUKŲ ir TONIC’AS. 6) 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonos, perfumoe ir 
visokių CREAM’Ų dėl veidu. 7) BITTER TONIC, vartotojas dėl vi
durių. Bonka 50e. Kraujo valytojas — bunka $1.00. Mūsų aptieki- 
■e kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atsilan
kyti. Visas persiuntmo lėtas apmokame męs. Siunčiant laiškas, 
galima siųsti pinigais arba •tampomis.

I. SHAPIRO, Lktuviikag Aptiekoriui
413 8<h Jnd Street, kampas Union Av«

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

prašyti jr ]<au]u> randasi ra u- 
mums ją būtinaiJšeksplei- menjs, gyslos, pievos ir kito-
nyti. Dalykas štai kame: 
pas mus buvo veselija. Kaip 
visur viešai Rymo katalikai 
daro, taip ir mes, nenorėda
mi nuo jų atsilikti, nutarė
me piršlį pakarti. Ilgai kan
kinomės, bet visgi kilpą už
gėrėme už kaklo ir pradėjo
me tempti. Gal butų ir pa
korę, bet atbėgo piršlė 
ėmė visa gerkle šaukti: šė
tonai, ką darote? Jau bai
giate žmogų karti!

Ka daryti, iškilus dide- 
liam triukšmui, prisiėjo pir
šlį paleisti ir tas, pagulėjęs 
pusę valandos, atsikėlė. Vė
liaus sužinojome, kad pirš
lio būta socialisto.

Ar tu, Orakule, negalė
tum išekspleinyti, jeigu mes 
jį butume pakorė, kas 
jo dūšia butų atsitikę?

Vienas Katalikas.
Atsakymas. — Jo dūšią 

būtų pagriebę velniai, nu
nešę peklon, pąstatę prie ka
tilo, kuriame verda viernų 
katalikų dūšelės ir butų pa
liepę kotankiausiai kati
le maišyti, kad jos nepris- 
viltų.

ki raiščiai, kurie laiko, kad 
einant kaulai vidury gat
vės nesu bi rūtų.

Vidury žmogaus 
randasi skilandis, 
kumpiai, širdis,-plaučiai, ke-

kūno 
dešros,

visi daiktai sukrauti todėl, 
kad daktarai turėtų darbo, 
puikiai gyventų ir automo
biliais važinėtu.

Sako, kad žmogaus kūne 
esanti kokia tai dūšia, prie 
kurios vieni prisipažįsta, o 

j kiti ne. Kadangi iš tų, kurie 
prie dūšios prisipažįsta^ 
mūsų kunigėliai netik sau 
gerą gyvenimą padaro, bet 
dar gali užlaikyti ir gaspa- 
dines, todėl anatomijos mo
kslas, nenorėdamas kuni
gams Troją pakišti, apie dū
šia nieko ir nesako.

J. K.

vyrai negabi pri darbo ir ne galingi 
nauduofis prKiiiminio gamtos—visi tie 
vyrai turi pareikalauti vienų iš tų 
didžios vertybes niodikališkų knygų. 
Knyga ta į

^^ta-ja^^^issu^acdirj

Erjcrj’i.jrt,

slun k is

Musu knyga uz dyką

i('g

nepa geriausią duoną n 
Cystų ruginių miltų. 
Teipat mes kepame ge
riausius keikimo veseli- 
jorns ir kitokiems poki- 
liams **•.*.*

w

į norą užsa- 
uami valgyti 

gm n Siianią, puikiai pa- 
d irytą duoną, tai visados 
kreipkitės i mus. Duoną 
siunčiame ir kitą miestą.

iš ir hi(uin:iu, jievc’dęs ir vedus, s(‘i’^:;s ir sveikas, turi 
yra absoliutiškai už dyką, užmokam paėtą. Ant. kon- 
k.n \ardas. Nieks ne gali žinoti kas ten yra, tik jius. 
adresą aiškei, atkirpk ir siusk tą Už Dyką Kuponą.

MASIULEVICIUS ir SUKAI, Savininkai.
209 BEDFORD AVE. (Tel. 2876 Greenpoint) BROOKLYN, N. Y.

S«isk Tą Už Dy^ą Knygos Kuponą Šiandien.
**▼*!*• m< JtAtKturt,j rr— ~ T'i.iimii •— ■—wiie>— kiW’/cmMUMacJMKHi

DR. J. RUSSEL PRICE CO., I..203 Madison A: Clinton Sts., Chicago, III.
Godotlnasai:—j\š esu užmfpresuotas jūsų Už Dyką Knygos Fasiulyninmi ir norėčiau 

, iiniu laiku. SERGANTIEJI.
u*i, metas po metui 

sergančių žmonių.
au, kiek aš išlydžiau, 

l;i(k palinksn inan gyvenimą. Jeigu 
jnu.h gyvenimas įkirėjo vartojant 

' • ir jaučiatės nuo- 
miet, nieko nelauk- 
s pas gerai supran-

Visi dievą skriaudžia.
Dievas per dienas ir nak

tis kankinasi, užaugina so
duose visokius vaisius, o 
ūkininkas juos nuskina, pa
rduoda 
deda.

Kada
Ištraukos iš anatomijos.
Anatomija, — tai mokslas 

apie žmogaus kūną.
Žmogaus kūnas,

daugybė visokių rykų ir ry- 
kelių labai vykusiai vienų su 
'kitais sujungtų.

Svarbiausia žmogaus kir 
no dalis — krūtinė. Ji galva 
uždengta, kad vasarą ne- 
prilytų, o žiemą neprisnig- 

* tų.
Galvoje, kuri užtupdyta 

ant krutinės, kartais esti 
smegenis, o kartais tik., bul
vinė košė. Galva būna su 
plaukais ir be plaukų —pli
ka.

Gyvų moterų galvos kar
tais būna papuoštos negyvų 
— mirusių moterų plaukais. 
Apart to, moterli galvos bū
na apkrautos visokiais pauk
ščiais, kaip tai: antimis, vi
štomis, žąsimis, gaidžiais ir 
tt., o plaukuose* galima ra
sti.. pelių, žiurkių, kačių ir 
kitokių žvėrių.

Aplinkui galvą yra papuo
šalai, kurie privalo išpildyti 
tam tikras užduotis, bū
tent akys turi spoksoti, au
sys 
soti, lūpos — vypsoti; 
lupų randasi dantys, o 
dantų tvirtai prirakintas la
bai miklus gyvuliukas; jeigu 
tas gyvuliukas ištruktų, tuo
met dievai žino ką jis pada
rytų...

Nuo krutinės į pietus — 
kojos, kurios nešioja visą 
žmogaus kūną. Jos kartais 
būna lengvos, o kartais labai 
sunkios, kartais štyvos, o 
kartais labai miklios. Kada 
žmogus į savo kūną įpila 
tąm tikro skystimo, 
pradeda stripinėti, 
kūną iš vieno krašto gat
vės į kitą ir, kartais, 
są kūną parbloškia 
gatvės.

žmogaus kūnas padeng
tas oda, kartais lygia, švel
nia ir malonia, o kartais

žmogus
išgydo nuo visokiu 

ligų, o daktaras iš žmogaus 
už tai pinigus paima. Rei
škia, visi tą bėdiną dievą 
skriaudžia, apgaudinėja, o

visogalinlis.
Kantrus Sąjungietis.

Abudu meluoja.
— Klausyk, Jonai, pasko

link man penkinę, aš tau 
ją tuojaus sugražinsiu.

kad tu turi, bet nenori sko
linti.

— Tr tu meluoji, nes aš 
gerai žinau, kad tu man 
niekad paskolos neatiduosi.

gančia pačia pas daktarą. 
Daktaras pasišaukė ligonę į

ĮI emykite
PAGAL NAUJA BUDA GREIT.G ALIU SUJIEŠKOT JUS GfMI 
NES, VIETOSE, UŽIMTOSE VOKIEČIAIS, ARBA RUSIJOJE.

Reikalaudami informacijų įdėkite štampą už 2 centu.
(t Pabėgėliam nuo kares nusiunčiu pinigus ir laiškus nes pei* mano 
į Banką galite siųst į visas vietas, užimtas vokiečiais, o tikrai nu- 
•:( eis.
| Kurie turit savo gimines paimtus nelaisvėn Vokietijon, galit siųst 

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

ir galite gaut savo pinigus atgal ant kožno pareikalavimo.
Mano bankus yra gvarantuotos, per New Yorko steitą, užtat jūs 
pinigai užtikrinti.

; Parduodu farmas, lotus ir namus. Padarau ir užtvirtinu visokius
i. dokumentus-raštus ir išjieškau dalis.

Padarau apdraudimus (Insurance) gyvasties, nuo ugniec, ir tt
' VISQKIOS RODOS-PATARIMAI DOVANAI.
' Kreipkitės šiuo adresu:

BANKER JOHN KOVACS
OP n 1 c<4~ i Filia: 155 CLINTILN AVĖ.,36 Grand Street, maspetii, l. i. n. y.

Borough ®f Krookiyu.

OFISU VALANDOS: 
■IkI 10 vai ryte; nuo 1 iki 2 vai. 
piet ir nuo 7 iki 8 vai

Nedaliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Mys išti

riame ir pakakome visas ligas ir pa- 
gelbstimc. Iš kitur atvažiavusiems li
goniams parūpiname vietą, kol gydo
si. Reikalui esant kreipkitės mes 
apžiūrėsime ir (luošinu; prietelišką ro
dą. Patarnavimas visai pigus. Neuž
mirškite mano antrašo.

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

Kalbame lietuviškai.

PERSKAITYK!
K.iekv’en»s 
jas 
kuriu 
pas 
vę” 

u 
th.

Mt t

>’X)

didžlauai*.
i receptai

daktarų.
aptiek*

i valstijoj.

Sutaisau receptus bu < 
atyda, nežiūrint, ar tie 
Lietuvon -'.r Amerikos 
Tai vienatinė lietuviška 
Bostone ir Massachusetts 
Gyduolių galit gaut, kokios tik pa
sauly yra vartojamos. Galit rei
kalaut per laiškus, o prisiųsiu 
per ei presą.

K. SIDLAUSKAS,
Aptiekoriua ir Savininkas

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

Tai. So. Boston 2.1014 ir 21018.

L rmri 
mm 

n o y.»,r«itikrimdta.
I JONAS MATUOS 

(Lietuviu Savininkai) 
k-344 We Broadway 

BoaLm, Muss,

J40 E*W 22 S7JIX 140

inigų patars, ką da- 
gyvastį ir paaiš- 

Gydau per 20 metų 
i didžiausiomis pa- 

;•»; nns.lpr.ejimą, už-** 
. pilvo, širdies, plau-

įo p:> t ’.
Lexinf on ir

3rd Ave., New York Cit

DENTSTAS
į G va ra nt uotą ant 20 metu
• Uždėjimas kepuraites 22 k. ... $5.00 
į U/.plombavimas 50 c. ir augŠčiau.
į Išvalymas ....................................... 50c.
| Nžplombavimas auksu ............ $1.00
į Skaudantį dantį duok ištraukti 
f ryte, o vakare apžiūrėt.

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

I-mos gatvių. 
^BROOKLYN, N. Y. 

Kalbame lietuviškai.

na»-
Mkaitytojaa 

užs.(.rK^y» 
mane “L*h. 
aut metą (> 
įmokės 
g a u r ik”i; k y.

knygų ' 
i dolerio 
“Kardą" ant ftiv 
t.ą. Seno akai 
tytojas, kuriu ai 
itaujinr,, ra” ii

knygą uz. bi)c. Kas iš neskaiUmčlij 
ds.r prl«hj» už “Keleivį” $1.50, 
knygų už 50c., senas skaitytojau 
gnus knygų už 25c. Kas prisiusi 
“Kovą” $2.00, gaus knygų už 7ISe.; 
kas prisius už “Kardą” $1.00,tas ga.ta» 
knygų už 85c., neras skaitytojas 
26 ccutuH. Kan užsirašyu “Naująją 
Gadynę”, kaina metams $1.50, tai
ga as knygą} už 50c.

Todėl visi užslrašyklt tuos Įmik 
raičius per mane. Tiek pat mokėda
mi gausite gerą knygą pasiskaity
mui. Būtinai pasakyk apie tai 
vo draugui |r pažįstamų!. Knygai 
duosiu tik “Laisvės” laido®.

Pinigui* eiųoklt šiuo adresui 
J. POCIUS 

137« Mares ret St.. PhiladelnhU. Pa

WARKO
AKUŠERKA

Tei*pl-m iar«« 511 e»r lafe

TIKRA LIETUVIŠKA A DTIĖlf A
CH1CAG0JE L i IE.RA

1

r,šlaikewie kuogeriamsiao rainiest, 3e dlde-le atyda ifiplldan 
Amerikon, taip Ir daktarų, Patarimas

lallkvs suteikiam dykai.
Snvlhlnkaa ir Prevfs^rina

F. A. JOZAPAIT1S
BU. HALSTKD STREET, CHICAGO, ILL.

Myvoalaa* Telephone Drover 7781.

4

,VirrWK.*<^*fW

Draugystėms, Kuopoms Ir Kliabama!
Išdirbu visokias

KUKARDAS, “BADGES”, GUZIKU8 
IR ŽENKLELIUS

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

Ant
siunčiu

atspaudas draugystėms.
kiekvieno pareikalaviina jrri- 
sampelius.

A. STRUPA8.
Novelty Manufacturer

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

MKNIAUSIA UŽEIGOS 
VIETA PAS

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

A. SHRUPSKI
Pas mus galite gauti ska

niausio alaus, puikios degti
nės ir skanaus vyno. Pa
tarnavimas puikiausias, at
eikit*, • persitikrinsite.

driljisoti, nosis — kop
ti ž 
už

— Meldžiu tamstą paro
dyti liežuvį.

Vyras pašoko nuo kėdes 
ir sušuko:

— Koks puikus daktaras,' 
tuojaus įspėjo ligą. Aš se
niai sakiau, kad ji turi la-; 
bai prastą liežuvį, kuris 
nuolatos daugybę nesmagu
mų pridirba.

Tel. Grecnpoiat 1569.

A. DOBROVOLSKIS
Pirmos klesoB CAFE.
Geniausi Gėrymai.

<v)
SUČĖDYK PINIGUS 

IR SKAUSMĄ,

kojos 
nešioti

vi- 
ant

Apšmeižimas.
Tūlas vaikinas susipažino 

su mergina ir pradėjo ją 
kalbinti apsivesti. Merginos 
motina sako:

— Aš girdėjau, kad tam
sta mainai savo mylimą
sias ir kiekvieną kalbini ap
sivesti?

—Ee, tamsta, neteisybė 
ir apšmeižimas mano doro 
vardo. Aš tamstai galiu tuo
jaus suskaityti porą desėtkų 
merginų, su kuriomis drau
gavau po ištisą savaitę lar 
ko.

Taipgi suteikiu rodą visokiuo
se atsilikimuose ir patarnauju 
visokiuose reikaluose.

A. DOBROVOLSKIS.
37.7 Graham Ave.

cor. Skilman av. Brooklyn, N Y.

Telephone 595 Greenpoint.

Daktaras J. MISEVIČE
Specialistas širdies ir 

Plaučių ligų.
8—10 ryte 
12—2 po piet 
6—8 vakare.

270 BERRY STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Nuo
Nuo
Nuo

BJauriaBiiua dantą
snatabdonaas antayk. IŠTRAU
KIMAS dantiM atliekamas be 
mažiausio skausmo. Artistiš
kas “bridge” ir “plato” darbas 
atliekamas an ano modsrniika- 
mo ofise ai prieinamą kalną.

DR. J. LIEBERMAN
DENTISTAS

408—410 So. 2nd St, 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Staff 8021.
Kalbame Liatuviikai, Cenklikai 
ir Ruslikai.

Pabaigusi Impcrat.rica Mari j A- 
kušerkų mokyklą Peterburge ir 
Dipliomuota New Jersey valsti
joj. 'Puriu puikias pasekmes 
praktikoje prie gymdimo, taip
gi gerai apsipažinus su .sipto- 
mais visų moteriškų ligų ir rei
kalui esant, galite gauti patar
navimą.

O. STROLIENB
Jauniškaite

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

8052

T«l. 885 Grecnpoint.

\te=~=r ČIA GALIMA UŽSIRAŠYTI “LAISVE”

Mokslo Nereikia^Jieškoti
IDeito, kad mes nurodome kaip lengvai IšmoktUanglų kalbą, aritmetika 
llfetuvių kalbos gramatiką savo namuose liuosame laike. Visi iimotaus.

Nurodymai ir knyga DYKAI Įdėk stempą Adresaav
yaimrta Korespondencijiie Mokykla, 1327 JL Robey St, C hi cap



LAISVI 7
.......... —

DAUGIAUS IR DAU- 
GIAUS PAMIŠĖLIŲ.
(Tąsa nuo 3*čio pusi.) 

kiė, o galų gale — beprot
namis.

Mergaitė seks tomis pa
čiomis pėdomis, nes jai prie 
mažos algos, prie dar bjau
resnių sąlygų, prisidės “mei
le” boso, kalbos prostituci
jos agentų, ir jai pasiliks tik 
vienas ir tiesus kelias į pro
stitucijos namus, o iš ten 
į kalėjimą, iš kalėjimo Į 
prostitutnami, paskui vėl į 
kalėjimą — gabaus lytiškos 
ligos ir beprotystė.

Tiktai keliems metams 
praslinkus, mes pamatysime

Atsiųskite nors vieną nu-!mo 1 Jutas: Kaz. Žukauskas
merį lietuviško laikraščio, 
nes čia mums bruka tik 
kunigiškos pakraipos “ga- 
zietas”, o jūs žinot, kad jos 
niekam netikę ir aš jų ne
apkenčiu. ,

Mano duktė Albiniutė mo
kinasi “Žiburio” gimnazi
joj, o mokytojas Juozas liko 
Vilniuje.

Susimyldami kaip nors 
duokite žinią mano švoge-- 
riams, 1 
neužmušė ir dabar noi 
kame baisu bada ir šalti, bet

7 
valsčiaus Jevaravo, kaimo 
Raišupiu.

Perdaug savo vargų nera
šau, nes nieko nepagelbės, 
tik

P. žiedui. Apleistas —ne- DRAUGIJOS, KURIOS TURI “LAISVĘ” 
SAVO ORGANU.

V IRAI NINKU ADRESAI* 
Pirmininkas F. Raikarlčls,

laiškas žus.
Jūs tetėnas,

Juozas Matulaitis.

RE I) A KCI JOS ATS A K AI.

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

RIŲ ADRESAI: /
Centro pirmininkas J. M. Maskeliūnu 

2025 Colwell St., Pittsburgh, Pa.
Pirmininko pagel’ įninkąs J. A. Rūkas 
3015 Stayton St., N. 8. Pitts’ irgh.Pa. 
Centro Sekretorius J. Mažiukna 
i 111 Market St., N.S. 
Centro Iždininkes K. 
12

J. Matukui, Brighton, 
kad mūs vydami dar’Mass. — Ap vaikščiojimas 
.27 L ... rs vebibus 30 d. lapkričio, o prane

šimą gavome 28 d. lapkri
čio. ar galima jį viena

8 kuopoi, J. Galginm, P. O. Box 118, 
Pa.

Vice-pknnininkas B. Vosylius,P. žirguliui (Brooklyne) 
Vienutėlė — netilps. 

Pranašui. Išsimokinkit 
taisykliškai rašyt, o jau pa
skui imkitės eiles rašyt.

J. A. Svyrūnėliui. “Mobi
lizacija” gauta. Kaip tik 
peržiurėsim, tuoj parašy
sim laiška.

A. Remeikai. Draugo pa
stabos gana teisingos, bet 
apie tuos dalykus ir apie 
tautininkų, fizionomiją jau 
gana daug buvo rašyta, tai- .. ..... ..........
gi užteks tuo sykiu. Šiuomi p/o.' box 344 North Diamond 
laiku turime begalo daug 

įbėgančių reikalų, K kuriuos!

F.

&. Carson Sts.,S.S.
Turtų Kontroles 

Urlakia,
813 Sixth St.,

Pittsburgh, P . 
Varsš’i, 
l'’ttsburgh, P*.
Komisija

Charleroi,
W. Urnežis, 1429 Reedsdale St.,

N. S. Pittsburgh,
j W. Markūnas,

2120 Forbes St., Pittsburgh, 
Kuopų sekretorių adresai:

1 kuopos — J. I. Alexis,

Pa.

Pa.

Pa.

4

b

1

Protokolų —Itin inkai O. Užbal! '•K

Pa.

Laupurex, 
kuopos Ig, Rasiuskis,

206 Soho t>t., Pittiburgh, 
kuopos, J. Kvetkauskas,

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

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

2123 Wrights St., S. S. Pittsburgh,Pa. 
w kuopos, K. Stasnmkaa,

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

713 McKean Ave., Doneraų Pa.

8

St.

Finansų raitininkas P. G. AlekayuuA

Iždininkai 8. Buainskis, 
719 Lineala 

K as <9i globėjai:
A. Kunca, 829 .Island Ava.
P. Kazokevičius, 1530 West Ii.
Maršalka P. Vaitkus, 415 Wall St.

Organo prižiūrėtojai:
A. Kelly, 1032 Loomis Bt.

Susirinkimai* atsibūna pirmą a«Mk 
dienį kiekvieno mėnesio, 1016 SSi 
Main St., 2 vai. po pietų.

Pa.

na bepročius

dan

Pittsburgh,
i 2 kuopos P. Francikevičius,

222 Sagamore St., Espleln,
Pittsburgh,

na. Wii.

kurį parsiuntė tik vieną be
protį — čiclus tris bepro
čius. O kuomet šeimynoj ąt 
sitiks tokia staigi ir nesiti 
keta katastrofa, galima 
daiktas, kad ir žilagalvis te 
vas, iš didelio susikrimtimo 
paliks taip pat bepročiu.

Mielas d 
klausk pat 
dien nukraunama ant ta

ligoniui, parveža į tavo n 
mėli. Visos brangenybe

ant tavo sprando. Tau nie
kas nelieka, kaip tik juoda, 
beviltis ateitis.

trybės gysla? Ar ilgai ant 
tavo sprando kraus ir vals-

tas tuos visus sunkius daik
tus, kurie jiems nemalonus

Atitiesk savo 
sprandą, pažvelg j pasaulį, ; 
nulėk mintimi į savo tėvy- i 
nę ir įsivaizdink sau, kas! 
ten padaryta, kas ten krau
nama ant tavo tėvo, ar 
brolio sprando?..

Lai sudreba visi 
□ai ir išsiveržia iš jų 
dona ugnis, nušviečia 
padangę ir užrašo ant 
gaus mėlynės šiuos 
džius: “Revoliucija ant 
žemes kamuolio.

vulka*
rau-

Viso

K4 RAŠO SVETIMTAU
ČIAI APIE MUS.

Prašome visų savo skai 
tytojų siųsti mums iškarpų 
iš tų laikraščių, kur tik ma
tysite ką apie Lietuvą ar 
lietuvius. Mes pradėjom rin
kti tas iškarpas. Išanksto 
tariame ačiū.

— “Chicago Examiner” 
talpina gan platų straipsnį 
Dro Magnes apie padėjimą 
Lietuvoj ir Lenkijoj, 
blausia nušviečiama 
padėjimas.

Tamaqua, (Pa.) Evening 
Courier gana daug straips
nių talpina apie lietuvių 
vargus. Viename iš tų strai
psnių sakoma, kad Lietu
vos padėjimas daug baises
nis, negu Belgijos padėji
mas. Lietuvių dienoj Tama
qua surinkta $478.

La- 
žydų

LAIŠKAS Iš RUSIJOS.
Gerb. Tamsta: —

Mes gyvenam dabar šioje 
vietoje: Tamboff, Invalid- 
naja 1, Russia. Gyvenimas 
labai sunkus, kaip 
ištremtų pabėgėlių, 
labai persekioja lietuvius, 
dėl to labai skaudu darosi. 
Savo nieko neturime; mūsų 
namai — Baraginė, Liudvi
navo parapijos, po mūs a- 
kių tapo armijai atsitrau
kiant sudeginti... ir toj vie
toj liko tik pelenai ir gra
natų bei bombų duobės.

Komitetai labai blogai 
šelpia ir jų viršininkai labai 
žiauriai apsieina su pabė
gėliais.

visų 
Rusai

gu.
Pa.

Marija m p. pa\
Molupiu kai

LAISVĖS SŪNŲ DRAUGYSTĖ, 
MAHANOY CITY, PA. 

Valdybos adraiidi 
Pirmininkai W. Žsmaitia 

812 E. Cantn
Pirmininką pagalbininko P. Isida, 

815 E. Centre 8t. 
Pi<?tak<jią raštlulnk*B A. Ramauckas, 

1025 E. Pine
Finansų raštinio. P. l'etčiulii, 

1227 E. Pine 
iždo truitiaaU A. Račkauskai,

Tenth Bt., J. Bankui, 1121 E. Ma- 
hanoy Ave., W. Himniški#, 1227 E.

s Mahanoy Avė.
i Maršalka W. bvlntickis, 

616 W. Pine

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

Pirmininkai D. Petrauskas,

St.

81.

fit.
Suidrlnklmal atsibūna paskutinį p&- 

Inedėli kiekvieno niėuet>io 7 lai. va- 
: kar® Juozo Margelio svetainėj, 60 N. 
' Main St., Mahanoy City, Pa.

Pilni namai linksmybes iš vienu gramafono. NUSIPIRKS F SAU VIENĄ 
Duodame ant išmokesčio. Turi dolerį ir gali būti savininku gramafono

Naujausio išradimo vargonas.
Š itų vargonų galima neštis ant balių,

išrodo kaipbaksan. Šitų vargonų gali
ma sulankstyti, kad neužimtų daug vie
tos kada negrajini. Kaina 3 oktavų 
$30.00, -1 oktavų $35.00, 5\>ktavų $40. 
50, (> oktavų $58.50. R e ikalabkit ka 
talogo su visomis kitomis mašinomis.

o. 85. Columbia Grafonola, kurį ma
tai čionai ant paveik&luko re
kordai sudedami pagal numerius, 
taip kad paupnudua guzikų au
tomatiškai ištutumia rekordą 
Padarytas iš raudonmedžio (ma
hogany), brangaus išdarbio, aug- 
ščio 42 coliai, 19X21. Galima 
sudėt 46 rekordai.

Kaina $85.00

No. 25. Columbia Grafonola. Pada- 
rtyai iš rauodnmedžio, puikiai 
išdabintas. Didumo 151X151.

Kaina $25.00

Isitėmykitl Galima įgyt labai gerą 
grafofonų su 12 dainų tik už $15.00. 
už kurį turėtum mokėt 25 dol. Parduo
dam 5 taip,pigiai todėl, kad geriau pasi
garsinus.'

Reikalaukit katalogo.

Lietuviški rekordai įvairių šoklų Ir 
dainų. (Kaip matot* ant paveikslėlio 
— klumpakojis).
E 2397) Klumpakojis

) Kokietka Polka k klumpa
kojis.

K 2360. Varpelis. Valcas Dr. Kudirka.
'* *zao mielai. Polka.

E 2581. Gražioji. Po’ka.
” Pavasario rytas. Valcas.

E 2582. Kalnų augštumni. Valcas.
” Kariškas maršas.

E 2706. Žemaičių Polka.
Gudri. Mazurka.

Ir daugyba kitokių lietuviškų, ru
siškų, lenkiukų rekordų.

Ne. 60 H. Columbia Grafonola. Pada
rytas iš auks-aržuolo medžio, 
kaip kabinet taip ir trluba.

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

J

Ne.75 Tokio pat Išdarbio kaip num.
didžio ir pločio, tiktai

‘ ’ Ir
85
be sunumeravimo rekordų 
automatiško išmetimo.

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

No. 50. Columbia Grafonola. Pa- 
rinktinio raudonmedžio ir ar- 
tuole puikiai Minuotas. Didii 
flJXldi ir IS co 

Kaina ....... $50.00

No. 2 H. Columbia Grafonola. Ar- 
šuolinis labai gerai padarytas, »- 
namaliuotas žaliais ar raudonais 
ruožais, metalini truba.

Kaina ..........   $25.01
No, 4. Improved Roy 1. Veik toks 

kaip No. 2 bet blskį dides
nis, pagerinta mašinė ija, tri
mis sprenžinomis, arŽuolinia 
14J colių pločio ir 7i augščlo.

Kaina ..................  $35.01

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

I f^IROPę Grand Street, Brooklyn, N. Y 
•J® VlilV171ūlJ. TEL. 4659 GREENPOINT

^LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
j DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, ILL.

Valdybos vardai ir adresai:
I Pirmininkas J. Bastis,

1330 So. Sheridan Rd., Waukegan,III. 
Pirm, pagelbinirikas M. Ambraziūnar, 

1421 Lincoln St., Waukegan, HI.
Protokolų Sekretorius St. Deikui, 
721 Cummings Ave., Waukegan, Ill. 
Fin. Sekretorius J. Vaičia,

1349 Lincoln St., Waukegan, 111.
Kasierius M. Kairaitis,

166—10th St., North Chicago, 111. 
Kaaos Globėjai; M. Rėkli,
1329 N. Jackson St., North Chicage, 
Ill.

St. Bučii, 1408 So. Park Ave.
Waukegan,

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

Pagelbininkaa J. Wcrdauskii.
Susirinkimai ^.tsibūn* kai trU?Ža 

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

Vito • pirminlnkas T. Rimkui, 
1880 Kutini! B A

Nutarimų raštininkai K. Petrikaaia, 
1527 E. 88rd Su

Finansų raštininkas A. Baniai!®,
1830 E. 17 th H. 

Iždininkai T. Neura,
2202 Hamilton Aw.

Kasos globėjai V. 1 vanauskiūli, 
1462 E. 88rd

Dainų repeticijos atsibūna kiekMo 
ną seredą nuo 7:30 vai. vakaro 
Star svetaines, 2041 Hamilton Ann.

Mėnesiniai susirinkimai atiiMUuf 
kas trečią pėtnyčią kiekvieno naėnatta 
nuo 7:30 vai. vskane ant Star sen* 
tainės, 2041 Hamilton Ave.

Knygynas, saldumynų krautuvė, 
2047 Hamilton Ave.

Knygos išduodamos ikaitytejasM 
ant 7:30 vai. vakare.

Knygius K. Luobikii, 2364 M. Sk 
Jos Menčinskai, 

7214 Backer sve.
Nutarimų rast. H. P. Pratkionfa, 
1527 E. 23rd it. Cleveland, Ohio,

m.
ui.

DRAUGIJA BONU IR DUKTBK®, 
MELROSE PARK, ILL. 

Plraoinlnkai K. Jankauskai,
P. O. Box 749, Melreie Park, ML 

Pagelbininkai D. Rimša,
P. O. Box 849, Mel rota Park. Hi. 

Protokolų raštln. Alik. Morkai, 
997—22a4 Ava., Hfiirw. Fart. EX.

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DR-STĖS VIRŠININKŲ ADRESAI.

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

108 Inslee Place,
Nutarimų raštininkas: S. Morkii, 

79 Bond Street,
Turtų rašt. P. Kardokaa, 

220 Court St.
Iždininkas: J. Y'užapaitis, 

234 Clark PI.
Iždo globėjai: E. Makutienionl,

149 Clark Pi.
D. Grigutis,

122 Pine et.
Maršalka B. Budrius

240 Second St.
Draugai ir draugės, kurie dar ne

turite organo ir nepridavėt savo ant
rašų, malonėkit tuojaus prisiųsti, 

i Męs išsiuntinėjome laiškus ir į kitus 
‘ musų draugus, o atsakymo dar ne- 
. gavome. Taigi meldžiu tuojaus duo- 
Į ti atsakymą.

LIETUVIŲ BROLIŲ DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI. 

RACINE, WIS. 
PirmininkxB J Vasilaitli, 

1021 l^a Sall St., 
Vice pirmininkas P. Sadula, 

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

1916 J..v Eye Se® Ava.
Turtų sekretorius J.. Žemaiti®, 

1133 N. Wisconsin St., 
Iždininkas N. Vaitiekūnai, 

931 Walnut St., 
LBD. laiko savo susirinkimu kas

! trečią nedėldienį kiekvieno mėnesi®, 
' Winter Hal I, 412 6th fit, Rael-

Nutarimų

Fin. Rast.

Iždininkas

kiek- 
ant

VALDYBA CTDI). MIRTOS 
CLEVELAND, OHIO.

Pirmininkas D. Petrauskas,
16U0 Oregon Avenu* 

Vice Pirm. T, Rimkus,
1062 Ansel rd.

rašt. ii. F. Pratkionia, 
1527 E. 33ru St.

An ūmas Danelis,
1447 E. 2bth Btr.

T. Neura,
2202 Hamilton Ave.

Kasos globėja V. Ivonauikiutė, 
1452 E. 33rd bcr.

Dainų repeticijos atsibūna 
viena sėrėda, nuo 7:30 vakr.
Schwab svetainės, 6131 St. CJair avė. 
Alenesituai susirinkimai atsibūna kas 
trecių pelnyčių kiekvieno menesio, 
nuo 7:30 vai. vakar, ant Schwab sve
tainės. 6131 St. Clair avė. Knygynas 
raudasi Neuros krautuvėje, 2047 Ha- 
Diiiion avė. Knygos išduodamos kie
kvienų Panedėlio vakarų, nuo 7:30 v. 
v. kare.

Knygius Pranas Tumosas, 
3570 E. 72 St.

LIETUVIŲ KELIONEI PASELPO8 
DRAUGIJOS, CENTRO VALDYBOS 
. IK KP. SEKRETORIŲ ADRESAI.

Centro vaidyba:
Pirmininkas J. Jakimavičiui,

183 Roebling Bt., Brooklyn, N. Y. 
Vico-plrmininkas V. Vitkevlčiaa,

29 Hudson Ave., Brooklyn, N. T.
Sekretorius F. Kalpokai,

188 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 
į Kasteriu® J. Semeuaa,

834—29th St., Brooklyn, N. Y.
Trustisai: M. Liberie, 121 Griurf 

8t., B’klyn, N. Y., A. Birgedas, 188 
Roebling St., B’klyn, N. Y.

Kaopų Sekretorių adrenal t
J. Purenąs, 292 Manhattan va., 

kupvi b rook, lyne—V. Vitkevičių,
2* Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

LIKT. SŪNŲ IK ERŲ rKAD
GYSTA, ROCKFORD, ILL*

Fia. raitis. W. gtrumillo,
1814 fi®. BOth Are., 

Itdininkaa F. Lapini kl,
P. O. Box 1101,

Clears. ML

MiIfmbAI
P. O. Box 1109, Melrose Park, Iii.
Iždo globėjai: W. Janėnai Bex 671 ii 
J. Snarskii, P. O. Box 761, Melraee 
Park, 111.

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

Susirinkimai atsibūna kas 
savaitę kiekvieno mėnesio Frank a*4 
James svetainėj, 23-čia Avė. ir Inbe 
gatvė, apie 1 vai. po pietų.

LIETUVIŲ PASELPINfiS DR-ITBI 
“LAISVfiS”, EASTON, PA. 
VIRŠININKŲ ADRESAI:

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

Prez. pagelbin. B. Davidonis,
1820 Fairow Ave., Eastan, Pu. 

Protokolų raštininkas ir organo
žiūrėtojas Alex Vituris,

223 So. Maple st Easton, Fla, 
Finansų rašt. Mar. Urba,

606 Northampton St., Eaitoa, IX
K^bieriui J. Jankauskas,

1820 Fairow Ave., Kail«n
Kasos g’obėjai:

A. Biga, 1021 Elm St, Eaatoa, Ba 
A. Meškauskai, 1222 Pino Bk,

Maršalka J. Gandi,
634 Ferry Bt., Eataeu, 

Susirinkimai atsibūna kai p’ aaf 
pitnyčią kiekvieno menesio anglą m* 
cialiitų ruime po No. 489 Nartkam*- 
ton St., Easton, Pa.

LAISVfiS MYLfiTOJŲ DRAUGTWQ 
COLLINSVILLE, ILL„ VALDYBAI 

Pirmininkai J. čcbenauakaa 
426 80. Chestnut St.

Colllnivilla,
Pirm, pagalbininkai P. Papeiks, 
424 So. Chestnut St., Colllnivilla, BA 
Nutarimų raštininkas A. DxldaUhas^

158 E. Wickliff Ąve^ 7 
Collinsville, ML 

Fln. Raštininkas F. fikamarak»a,
416 Wickliff Ave., Collinsville, IM 

Iždininkas J. Wlllimat.
887 Central Ave., Collinsville, 

Susirinkimai būna kiekvieno MlMH

landą po pietų, Bailei lalšj, kampui

▼ills, Illinois.

LIET. SVIESOS DRAUGYBTB
ANSONIA, CONN., VIRM.

NINKU ADRESAL
Pirmininkas A. Mureika,

Vlee-plrminlnkaa J. Mockaltie,

Nutarimų raštin. S. Tiškaviėlua.
P. O. Box 176, Amoniu, Oa»A 

Fiaamą raštininkas P. RagalMe,

Iždininkas J. Valaitis,

Knygiai O. Radzevičiūtė.

Knygiaua pagalbininkas A. YakMpA
108 Liberty St., Ansonia, OoMk 

Knygiaus raitininkas P. Labaaaasimi 
491 Main St, An dob la, OaMb

AMALGAMATED CLOTHIKfl . 
WORKERS ar A. PRASIMI® I 
18 SKYRIAUS KOMITETAM 

Piranininkae A. Mačaltli,
16* Grand It, Breokly*, B. Bk 

Protokolą rattia. J. A. Bekampiu
188 Rooblag Bt, Brooklyn, B. M 

Fiaaaaų raitininkas VI. Ji®Mui,
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Merkantile Hali,
619-651 N. Franklin Street. Philadelphia, Pa.

Statomas puikus veikalas.

Pradžia lygiai 8 v. v. Salė atdara 6:30

PH1LADELPHIJOS SCENOJE

I

5X'V

Tikietai:, 50 c

Liet. Moterų Progr. Susiv. A. 11 kp. lošia veikalą 
t w w

Šį veikalą dar tik pirmą sykį Philadel- 
phijoj vaidins. Dalyvauja gabiausi lošėjai. 
Veikalą rezisierauja .J. V. Stilson. Jaunimas

■<

i*'

rą grieš puiki muzika vadovaujant smuiki
ninkui drg. Jurčiukoniui. Tarp-akčiais bus 
dainos. I 
matyti šį 
gyvenimo 
viename.

Kviečiame visus atsilankyti ir pa- 
i puiku veikalą. Tikimės, kad šis

5-kių aktų tragedija. Paraše Togobočnij.
L. M. P. S. A. 11 Kp

TEATRO KOMISIJA.

■JiWTI/W lybĮ kalbos ir rašybos, anglų .karna komisija sutvarkymui VlEl lllEb kalbos ir rašybos, matoma- konstitucijos ir abclnai rin-
j tikos ir istorijos. Norintieji Rimas visos valdybos.
Imokvkla lankvti. malonėkite1 Liaudies Namo Pirminin-

J. A. Bekampis.

kus galiu 
su: F. Ka

užsiregistruoti, kas

Visi Aido choro nariai
I t

[maloiFkte atsilankyti Į So-;

Draugai ant demonstraci
jos!

Draugai socialistai ir un1- 
jistai! šioj subatoj prieš Ci- 
b Hali, 2 valandoj po pietų. į^Tma'no'te kmkyli. 
prasidės milžiniška demon
stracija, kurioj dalyvaus de
šimt įs tūkstančių žmonių.

Tą pači? dieną panašios j^oklyn, N. 
demonstracijos atsibus Ro- , Draugystes 
Chester, Buffalo, Syracuse p,.isi(‘Il-.i;i'si.,s',....  ,.... .........
’r Schenectady. Žmonės rci-,Liaudies Mokyklos, malonės! 
kalaus, kad miestų valdžios;atsiusti nuo kiekvieno nario!

reikia išsidalinti roles ir 
pradėti mokintis veikalų.

P. Veiverys.

Macys & Marcin Furniture Co

'»;1--------
■V

U

S’ADAM PEPIOD •UITE I[

TREJOS DEVYNERIOS

užsimtų maisto pristatymu 
del gyventojų.

Lietuviai darbininkai, da
lyvaukite toj demonstraci
joj. Tam tikra komisija bus

po 10 c. Dietinių mokesčių.
Brooklvno Lietuviu Liau

die Mokyklos Komitetas.

reikalavimais.
Veik visos N. Y. unijos 

dalyvaus demonstracijoj.

G enov ai t Čs lošimas.
McCaddin Flail keliaujan

čios A. Vitkausko trupus ar
tistai lošė veikalą “Genovai-

Visiems ž.inotina
MO’i'ERIŠKŲ

DRAPANŲ

EPIŠKAS
N V • V •

Knaucius
aiuomi pranešu, kad aš persikė

liau naujon vieton. Siuvant ant už
sakinio (ordelio) įvairias drapanas.

I Taipgi užlaikome ir gatavų. Nuosc- 
niai jums žinomas kriatičius.

P. S. SHERTVIT1S,
(Sharry)

431 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.
Kampas Ten-Eypk Str.

(98-103)

Šimtai kostumierių iš visų kra
štų ir tautų, išmok danu ?].()() ar 

$2.00 į t savaitę, pasilieka tikrais savi
ninkais geriausių daiktų.

dint! ne šim- taf,

y-—:---■ 

/ Gilpiii 

O 

,/1.-'' •- 
U

n. ■

J -į' ii! į
; ! n • i1

Kodėl Bro
oklyn ieči.si ne
gali turėt, kas 
jiems patinka 
ir reikaiinga.

Jūsų tarpe 
vienintelė to
ra krautuvė 
iš visos apy
linkės.

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

het tūks tančiai žmonių visokių klesų.

TREJANKA
DALNUi-’OS Irejanka yra tikrai 

lietuviška. Saugokitčs padirbi- 
nei-i.uil..i ijų.

devyr.erny-, tai ištiki minusias 
Lietuviu dr a.igas-gydyO jas vi-

DALNOR’OS Irejniką reikalaukit 
prisiųsdami 35c. Ca'il! uJi''1/0• } , zei^leliaib (niarkem)

kitus artistus pasakysime, 
nenorėdami atskirai jų įžei
sti, jog nekurie'.iš jų turėtų 
pasij ieškot sau kitur vietos. 
Tūli iš jų netinka scenos vei
kimui.

Presenams žinotina.
Kad jų extra susiriūki
as įvyks ketverge, 7 d.

A tyriai LSS 19 kp. draugą.
10 d. gruodžio bus LSS.

19 kuopos mėnesinis susirin
kimas Sokolų svetainėje, 190 
Grand Str. Brooklyn, N. Y. 
2:30 vai. po pietų.

Bus renkami “Kovos*’ re
daktoriai, Sąjungos sekreto
rius, Pildantis ir Literatū
ros komitetai.

Taipgi bus renkamas ir[
kuopos komitetas. Iš prane- 'gruodžio, do N r. 73 Grand 
Šimo matote, draugai, kad Brooklyn, N. Y. Pra-
susirinkimas bus vienas lybiai ^’50. Šiame susi-
svarbiausių, todėl susirinki- [rinkime bus svarstoma^apie 
te paskirtam laike, katrie e- 
sate dar skolingi už šiuos [ 
metus, bukite geri užsimo
kėti šiame susirinkimą, nes

susivienyjimą su kriaučiais, 
todėl visų būvimas jame 

1 neatbūtinai reikalingas.
Prie to bus svarstoma ir 

turiu prirengti raportą apie keliatas kitų svarbių daly- 
narių stovį. ku

J. Urbonas,
LSS. 19 k. fin. sekrt. K r i a u c ių ma ss-m i i i n ga a.

2 d. gruodžio, Tautiškam 
Name, buvo koncertas ir

PAJIEŠKOJIMAI.
Pajieškau Kazimiero Bacevičiaus; 

Vilniaus gub., Trakų pav., 'Žiežma
rių miestelio, apie 9 metai kaip A- 
merikoje. Apie 8 metus tam atgal 
gyveno Pa. valstijoj. Turiu labai 
svarbų reikalą. Meldžiu atsiliepti.
A. Paškevičius, 141 Elm St., Law
rence, Mass. (96—98).

PABĖGĖLIS Audrina Pilvelis iš 
Birščių kaimo, Suvalkų gub., Kal
varijos pavieto, Krosnos grnino 
jieško savo broliu,, giminių ir pa
žįstamų. Atsišaukit šiuo adresu. 
Kijevska.ia gub., Stancija Zelcznoj 
dorogi Fastow, der. Valica Russia. 
Andrejų Pilvelisu. (96-98)

tjieškau sesers Marcelės Jonaitai- 
tūs; Kauno gub. Telšių pav., Ker
ių sod., (lakių parapijos. Aš paei
nu iš Virsulų aod., linkių parapi
jos. Meldžiu atsišaukti, arba kas 
ją žino pranešti. Jonas Lekstls, 
140 York St. Brooklyn, N. Y.

96—10 L

Pajieškau brolių Jono ir Alfonso 
Jankauskų, Suvalkų gub., Stari- 
polio pavieto Veiverių grnino. A- 
pie 12 m. kaip atvažiavo iš Ško
tijos Amerikon. Meldžiu atsišauk
ti Magde M ačerlaitis, 85 So. 2nd st. 
Brooklyn, N. Y. 97—100

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

Telephone 2372 Greenpoint

TAI FAKTAS, kad DAUNORUS aptiekoje 
yra dtdžijusias sądelis ir pasirinkimas 
įvairiausiu naminių gyduolių, visokių ša
knų, žolių ir 1.1.

KEIK ALAI K U rašydami, kokių norite nertini Inu kaip <iž 25c. 
bus jurus prisiųstu.

\ TIKRA IR TEISINGA 
LIETUVIŠKA i

I APT1EKA.
K Sutaisau receptus tikrai, są- 1 
> žiniškai, su didžiausia atyda,| 
I nežiūrint iš kur jie butų gauti. 
I Patarimus duodu visiem ypatiš- 
Akai ir per laiškus dovanai. Gy- 
7>duoles siunčiu į visus kraštus i 
e* Amerikos, kas tik kokių parei- 
T kalauja, ir kokios tik yra var- 
f tojamos. Ypatingai užlaikau, 
į visokių VAISTŲ NUO PLAU-< 
EKŲ SLINKIMO, PLEISKANŲ 
f IR TT„ NUO PLAUČIŲ, REU- 
f MATižMO, KOSULIO. NUO 
I PERŠALIMO, NUO SILPNU- 

<JMO ŠIRDIES IR TT.
| Kreipkitės prie manęs, 'o aš 
I užtikrinu, jog busit užganėdin- 
k ti.
j F. KUDIRKA,
I Lietuvio A pl ieka ir Savininkas 
e 64 GRAND ST,
£ Brooklyn. N. Y.

F0RN1SIA1
ANT LENGVU

Išmokesčių
$1 ant RANKOS j 
$1 ant Savaites 11!

■' ė - 229 .Bedford...Avė. T
■■i;’ , .KAMPAS NORTH.4X&? GATVĖS

KLįįv .Brookly n, New Yoilic^ 
aC'-*#’,. •--% U. . T.imH m . ■»«*.»«....»»* ».ww n ■■k— -------------------------------- --------------------------------------------—rtr'-m—i

LIETUVIS FOTOGRAFAS
Pranešu lietuviams kad aš | Prie 12 šliubinių paveikslų duo- 

laikau puikią Fotografijų Gale- C du vieną didelį paveikslą dova- 
rij.ą. Padarau visokius pavei- nai. Darbą atlieku artistiškai ir 
kalus taipgi traukiu veselijas.I

SUTAUPINSI

25°1, iki 50°|0
II Jai pirksi p»s
3 Miliauską ir \ id’duną

B Norinti platesniįl informacijų ar
gi ba AGENTO, kreipkitės žemiau 
S paduotu adresu
B arba telephonu.

nebrangiai. Ateikit persitikrini

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

(vienas blokas nuo Lietuviškos bažnyčios.)

Pajieškome Petro Palšio, nesenai gy
venusio Indianos ar Illinois ’ vals
tijoj. Iš Lietuvos kilęs m. Biržų 
Fauno gub., Labai prašome atsi
šaukti. Jonas Balodia. 76 Spring

field St. Lawrence, Mass.

Tautiškam Name, 101. 
Grand St., įvyks A. C. W.

i ir 
merginų visuotinas susirin
kimas, supažindinimui su 
dabartiniu prisiartinančiu 
kriaučių streiku. Kalbės

balius Sąjungos draugi ių. nf A;. kriaučių, preserių
Programas sutaisytas neil
gas. Mat, rengėjai nesitikė
jo daug publikos sulaukti, 
nes tą patį vakarą McCad -
din svetainėj buvo ir teat-:l'n|j0:} pipnininkas S. Hil- 
ras. Gražiai padeklamavo A "I1™ ,lr R?ar' 
Retekevičiut8, Maciulaieiut6,idz1,elr.'."s F N- •
Rugšteliutė, Ir B. Petrmm-|valstlJos Įegislaturos narys, 
kiutė. Sulošta monologas ir1,, .. .. ' 7 *
dialogas. Buvo garsinta, kad :Kol,tcicnc,ja Na-
dainuos ir Aido choras, bet, nl° 1 C1kadiose. 
nepribuvus jo vedėjui, ne-! Galutinas sutvarkymas 
dainavo. [Liaudies Namo reikalų už-

Publikos atsilankė neina- simlko dėlei techniškų ke
žai. Pelno liks apie 40 dole- bitinių ir net pereita kon- 
rių. ferencija dėlei susidėjusių

Pajieškau draugų Juozo ir Vinco Gra- 
jauckų ir Jono Brazaucko. Visi ()š- 

kabalių kaimo. Gižų grnino, Vilka
viškio pav., Suvalkų gub., Meldžiu , 
atsišaukti, arba kas žinopranešti, ! 
nes turiu svarbų reikalu. Ed. Ka- 1 
rinauckas Box 621, Hastings-on- 
Hudson, N. Y.

JU11N KIJLBOK 
CAFE

Dlde'ls hotelia, ^era vlata pa 
keleivingierns, karnbar* i itai 
gyti pagal nuąją madą, ir vie 
busit užganėdinti

4263 South
6075 South

Agentas
Vaicekausk as

KALĖDŲ DOVANOS.

LIETUVIŠKA 
MUZIKOS

K onservatorija

Nusipirk gerus ir tvirtus čeverykus
Tėmyk, nes krautuve 

erkrausčiaus nuo 109 
Grand Street t o nu erių 
157 Grand Street

J. MARTI1 VITO
157 GRAND ST., 

BROOKLYN, N. Y.

28 d. lapkričio. Tautiškam 
Name, buvo konferencija 
Brooklyno Liaudies Mo
kyklos. Konferencijoj daly
vavo nuo 12 draugysčių de
legatai. Nutarta:

1) Pranešti vietos laikra
ščiuose, kad greitu laiku 
mokykla bus atidengta.

m., Tautiškame Name, 101

Visom draugijom ir kuo
poms išsiuntinėta paaiškini
mai ant kokių pamatų bus j 
statomas Liaudies namas ir’ 
paraginimai, kad išrinktų 
delegatus į

? 395 Broadway,
a So. Boston, Ala.ss.
i Atdarė mokslo metus ir
p mokina dainavimo, k ’inpo-
3 zirijos ir \ i8ų klassiškų in-
v sirumentę. Inkorporuota
« 19)ė m. ir duoda baigusiem

mokslą piilitidijimus.
a Direktorius
5 M. I’ETKAUSKAS.

Daktaras D. Wu 
širdies, zainų, no. 
bo gy>iom< 
tingai ! g; 
Jeigu kvm
kurią suteikiu dykai 
Neiiu.-lokite vilties, 
turėjot daktarų, nes

kuri.- pasekmingai gydo ligas 
numatomo; ne.-veikunius 

ir pair as kitokias ligas, taipgi
. Mano gyilyma
ite kokią

pilvo, 
gum- 
slap-

rodos,nors lig-'j. tuojau klauskite mano 
taua gales'tc eiti ant operacijos.

nepaisant kokia nebūtų liga ir nepaisant kiek 
mano 32 metu pasekminga praktika ir su pa

galbą naujausių išradimų meili emos srity, aš galiu jums pagel
bėt.

Aš GYDAU PASEKMINGAI
Anart mano ligos ir paseknuiigos praktikos ir įrengimas mano 
ofiso įvairioms mašinom.-., duona progą geriausiai išekzaminuoti 
ligonius. Apart įvairių mašinų turime elektriškus aparatus, kurie 
turi didžiausią svarbą gydyme įvairiomis ligomis sergančių, kaip 
»ervų liga ir kitokių, lygias, galite matyti mano ofise naujau
sios mados mašinas, kurias <ua negalima aprašyti, dėl stokos vie
tos.

Nepraleiskite tokios progos, bet tuojau ateikite ir duokit save 
išegzaininuot. ir gausite sąž.u Ingą patarimą jūsų ligoj.

DAKTARAS D. WASSERMAN
1335 Arch Str. arti Broad St. Philadelphia Pa.

Ofiso valandos: Kasdien ]0 iki 12; nuo 1— 8. vai. vakaro; 
šventadieniais: nuo 10 iki 2 va! po pietų. Egzaminavimas dykai 
Rodą dykai. Kalbame lietuviškai.

JOHN KUbmm Savininkas
291 Wythe Ave., Cor. Sa. 1 at 

BROOKLYN, N. Y.
Tel 279 Greenpoint., Kas pas mane užsirašys ant 

įmetu “Naujienas” tas gaus dovanų 
“Kovą”, arba “Naująją Gadynę,” ar- 

konfcrenciją l>a knygą “Moteris ir Socializmas”.
* — - Kas užsirašys “Laisvę”, “Kovą”, 

... ____v.„.r _________ gaus dova-
gatai renkami 3 nuo orga-.nų “Kardą” metams arba $1.00 ver- 

nizacijos ir 1 nuo 50 narių.' b»i-
Jeigu kurios organizacijos są”, gaus dovanų Darbininkų Kalen- 

neapturėjo užkvietimų, lai d°SoVa..^„ iki '
išrenka delegatus su pilnu tų. KreipkitcZgiuo' adreiu^ 
įgaliojimu veikti, nes sekan- A 
čioj konferencijoj bus ren- |»7~io£

2) Norintieji lankyti mo- viršpaminėtoj dienoj. Dele- [arba “Naująją Gadynę 
«• « * * * m. 2. 1 — — — f . — — 1 i t't r i • ikyklą, privalo iš anksto už

siregistruoti.
• 3) Surasti ir užkviesti lie
tuvių ir anglų kalbos mo
kytojus.

Brooklyno Liaudies Mo
kykloj bus mokinama lietu-

Dovanas duosiu tik iki Naujų Mo-

J. A. TURAN
18 Ames SU • Hantelio, Mass.

Brooklyno ir apielinkčs 
Lietuviams.

Lietuviškas Kontraktoriua.
Padarome visokį darbą prie nauji; 

namų statinio ir senų pataisimo. Iš- 
plastavojam, išeimentuojam ir t.t. E- 
sant reikalui, kreipkitės pas:

P. GRAŽYS
522 Lorimer SU Brooklyn, N. Y.

NAUJIENA!
Tiemei laimė, kurie nori uždirbti nuo 

$5.00 iki $10.00 j vienų dieną, liuosu 
nuo darbo laiku. Naujas daiktas, ir 
labai pigus, parsiduoda tik lietu- 
vieins. Prisiusk 25 c. stampom o . 
gausi sampelį ir informacijas. 1

Labai bus negerai, jeigu ne visi 
tą daiktu turės. Agentai turi par
duoti koznarn lietuviui.

Atsišaukit tik agentai.
1 V. MESKUNAS,

416 Hooper St. Brooklyn, N. Y.




