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Rašykitės j “Laisvės^ 
bendrovę, kuriai rūpi darbi
ninkiškos apšvietus platini
mas. Tuomet mes paversim

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

ki! tam tikslui.

Visi karaliai suvažiuos BucKrestan. Kini. Mockaus Rumunų armija cie
Amsterdam, Olandija. — 

Pranešama, kad Vokietijos 
kaizeris Wilhelmas, Austro- { 
Vengrijos - Karolius, Bulga
rijos Ferdinandas ir Turki
jos karės minis te ris Enver 
paša suvažiuos Bučiui res
tart pasitarti kares reika
lais.

Kuomet pavasari buvo už-

NAUJA ANGLIJOS MINT- 
STERIJA.

Iv?dgnavus Anglijos mi- 
nistorių pirmininkui As- 
miith ir karės ministeriui

ina nauja ministerija. Mini- 
steriu pirmininku paskirtas

byla vėl atidėta.

Ši konferencija jvvko 
senoje sostinėje Niše.

finansų ministerių.
jos

irių, veikiausiai, bus paskir-

SUV. VALSTIJOS

NOTĄ.
Pastaruoju laiku Wilso

nas buvo užimtas rinkimų 
reikalais ir neturėjo laiko i 
siuntinėti Vokietijai notų 'ilcnder-nn 
apie skandinimą be persnė-. spėjama 
iimo prekiniu laivu. Dabar! med 11 1 * • 11

nežinoma visos minis!
bet iš Londono praneš

i nm’ią ministerių kabino-i 
•tą įeisią šios ypatos: • 
;Bonar Law, kuriam oavesta 
suorganizuoti nauja niinis- 
teHjn, Carson, Curzon ir.

lybeje. Talkininkai apskelbė 
Graikijai blokadą

> dabar 
plaukti į talkininkų uostus 
ir vesti biznį. Talkininkai 
nori dabar atskirti Graiki
ją nuo vso pasaulio taip,

Rumunai apleido Bucha- kijos laivai negalės 
stą. Vokiečiai praneša, 

kad 9.000 rumunų suimta tą
- ;— * I dieną į nelaisvę. Kaizeris at-

burio, kad knn« Mockaus )>- von Mackensenui ])a-
la vėlei atidėta, šiuo _žygiu telegramą. Ir, tą pat
ji atidėta iki kovo menesio (pona> paėmę Bucharesta, 
sekančiu metu. Mos turime 
pastebėti, kad šiuo sykiu 
kun. Mockaus byla užintpre
savo visą Amerikos visuo
menę. Speciales apie bylą

Mums praneša iš Water-

1a ik rašė i u

tilpo net Newarko laikra- 
‘ ščiuose. 

<( M

'lerio argumentai dare dide 
Ii įspūdi. Tasai advokatai

’League”. Jisai puikiai susi
pažinęs su istorija. Jisai pa
sakė. kad jeigu Mockus bus 

is i'“ •------ •” ’ lels nuteista, tuomet turėtu su-qz daibo. Is v»asningtono r? iinijiątni fkoncJo»rvritoi*i*ii^ ; ■< •« • i i v ~1 n ' Sl,u 1K )n 1 •waL0'iaiL grįžti laikai, kada žmones praneša, kad sekiotomis ~ ]iiierpjai o darbininku ; fr ‘ — - -

Talkininkai negalėdami ’jos daugybė ateivių, kurie 
raikiia priversti prisidėti jokios naudos neatnešia. o

viai pradėjo varyt’ rumunus dorini susitarę vienu sykiu 
vis labiau i rytus Rumunų volei pareikalaus, kad visa 
kariumenė traukiusi link |policija, pačtos, gelžkeliai, 
Sereth upes. Iš visos vala- telegrafas, uostai ir paspar

ti.

su Vokietija. j prie jų, sumanė
Visi talkininkų ambasa- {blokadą — neįleisti ir neiš

leisti iš jos uostų jokių lai
vų. Apie apskelbimą bloka
dos, oficialiai praneša fran- 
euzu valdžia, c.

Kadangi Graikija atsidu
ria atskirta nuo viso pa-

apskelbti tik šalį apsunkinsią.

GRAIKIJA SKUBIAI MO
BILIZUOJA SAVO ARMI

JĄ.
Londonas, 9 d. gruodžio, 

— Telegramos praneša, kad 
Graikijos karalius Konstan
tinas skubiai pradėjo mobi
lizuoti visa ištikima sau

V C

ir franeuzų kontrole.
irbu,| Generolas Sarail, taikiniu- šaulio ir nieko negalės gau
tini- vadas Macedonijoi< fron- t i iš neutraliu šalin, todėl
svei- te, sako, kad jisai nori idant jai maisto ir kitokių pra

tik Graikija tuojaus prisidėtų gyvenimui reikalingų daik- armiją ir rengtis prie ka
la oficia-.tų užteks tik ant 20 dienu.
arę. I Iš A finų praneša, kad visi

patsai branduolis Run 
i os kari ūme nes esis 
kas, nepaliestas. Jeigu 
rumunai gautų. at akančios prie 
pagalbos iš rusų —tuomet Hai 
mažurn dar jie atsigriebtų, i štai jums ir neutralitetas.

Žinomi laiku vokiečiams Kam dar talkininkai šaukia 
Ran gerai sekasi žibalo šal- ant vokiečiu žiaurumu Bei- 

io- gijoj, jeigu jie palis elgiasi 
jie daug bjauriau Graikijoj?

rėš. Sako, buk kaizeris 
Graikijos karalių užkvietęs 
prisidėti prie teutonų ir pa
žadėjęs praskinti kelią, kad 
jo armija galėtų susivienyti 
su teutonų armija.

Iš kitos pusės talkininkai 
spirte spiria Graikijos ka
ralių prisidėt prie jų. Itali
jos laikraščiai reikalauja, 
kad talkininkai be jokių ce
remonijų Graikiją paimtų į 
savo rankas. Karalius Kon- 

inn.yūsidedn.Vi 'iš RODo'ka-1P™vincijos) ministerial re- ii'ZJJvo^šė'ii''“ atsidu"?® toki?s.e
' - - — Izignavo nuo savo vietų, bu-\ .^aY° sa laphnkybese, pradėjo mobi-

tent vidaus dalykų ministe
ris baronas von Soden- 
Fraunhofen, kares .ministe
ris baronas von Kressopq- 

Itein ir ministerių nirmipin-! n-evonuciomerms) sabmn-

va. Ten, greta Piešei, 
paėmė dar ir Camnina.

Buchareste gyvena 300.-!
,į raeranas tikėjo. Jisai taip 000 žmonių. Jie liko sveiki ir 
'stačiai ir pasakė: jeiRU Mo- mjeRtas sveikas.nauja nota, kuri tuojausj' r. ". y1 !ckų nuteis, tai teisėjas Reo-

IA PO NT JOJ SIT AR EšTUO - ves turi nuteisti ir visus 
TA RUSU REVOLIUCIO- waterburocius, kurie netiki 
NIEKIUS N. PAVLOVAS, i raganas.

mo, kaip ji žiuri i tuos pre-! Plačiai žinomo rusu revo- 
kinius laivus, kurie turi po liucionioriaus N. Pavlovo 
vieną nedidelę kanuolę dėl nati parašė iš Japonijos į 
apsiginimo, joigu kas ant 
jų užpultu. Pastaruoju lai
ku vokiečių submai inos to
kius laivus skandino be jo
kiu perspėjimų.

Manoma, kad tarpo Suv. 
Valstijų ir Vokieti ios vėl 
prasidės nauji kivirčiai.

REZIGNAVO 3 BAVARI
JOS Ministerial

Amsterdam, 9 d.

lavo pasiaiškinimų, kodėl 
G ra i k i j a g i n kl u o j asi.

Talkininkai reikalauja, 
kad Graikija pavestų jiems 
kontroliuoti visą policiją,

▼aidžiai. Wilsonas šiuo žy 
gi u reikalausias nuo vokie

DRA GRAIčIUNĄ 
APKALTINO.

gruo-d)ac"as’ telegrafus, uostus.
. . Ali , . v. . rr/in__m ™ onntn ftnin muitines ir tt. Žodžiu, tal-* palei upę Altą vokiečiai pa- T S1? &auLa zinnb vjn:nvn: VnHi ėmė čiela rumunu earnizo- ikad 8 Bavarijos (Vokietijos .? reikalauja, kad 

ina. w s™ v. J provincijos) ministerial re- .Graikijos karalius geruoju jstantinas, atsidūręs tokiose
Visi Connecticut advoka- *rcivhj, su 26 kanuolėm.

tai labai užinteresnoti ta1 Dabar Graikijoj prasidė- lizuoti savo armiją.
jo dar didesnis briizdėiimasl m vir neramumas. Karališka L pramos praneša, buk
valdžia areštuota Venezclns Graikijos karahus Konstan-

• * , cinas vviO .auo piauedąs uca—
f į. ,. , .f. . , , .

kils ir kemša kalėiiman.' ;uotl taIklnl.nk'! karmmcnę.
Talkininkams tas irgi nepa- kurl ra.nda?1 ?°.s

.ir savai šeimininkauja.
i

ir britu

a-iEXTRA

? byla. Daugybė jų klausosi 'VOKIETIJA NORĮ APSI- 
“ argumentu. i ----------- *-------

, jv. v, . i Schroeder, Mockaus ad-'nonų valdžia suareštavo ios . , .... <*. .v- 1• vokatas, nasirunmo, kad;vyra ir išdavė rusu valdžiai.1 ,. , . ?.... . ..„k-J ,v. n,..; nuosprendis būti; atidėtas 
ant tolinus, nes klausimas 
turi būti nuodugniausia iš
studijuotas.

.v| Advokatass T. Schroeder innhtiskiems, kurie pabege is . . UT . _ „ , , 1 .prisiuntė Laisves’katorgos. - |’ .,__ . x___ Ivo knvp'ns Knot
Speech” ir “Method? 
constitutional cons 
lion”. Susinažino su tom i 
knygom gal rasime ka nau
dingo ir “L.” skaitytojams.

■ Prie ni’egos^padnndaine ad- 
t i * T ' rosa “The Erne Speech Lea- ibelnai Japonuos ‘ T ., . . .v . mie — 120 Levinrton avė.,••sekioja rusų įsei- c 2g N y

I «•

DIRBTI ANT B ALKA
NŲ.

Jis ten uolini darbavosi, or-

rijos valdžia liuesai leido

sneikičiuliaviis su Rusi-

baryje, Federaliame bu d i n- 
ke buvo nagrinėjajma žino
mo chicagiečinms Dro Grai
čiuno byla. Kaltino ji p-ni, 
Urboniene tuo. kad jisai ne-} 
tiesotai ją areštavęs, kadi 
mušęs ir i ligonbuti pasiun-i

uis.

D-ro Graičiuno 5.000 dole

nienė turėjo advokatą, D-

PO VERDUNU.
’o Verdunu mūšiai eina 
paliovos 8 d.- gruodžio

sai, be advokato pagalbos. 
Teismo nuosnrendis seka
mas: Dr-as G Vaičiūnas turi 
užmokė*i p-niai Urbonienei 
100 dolerių.

(“Nauj”)

Pra nešė, kad jiems pavyko 
išmušti franeuzus iš pozici- 
jn ir užimti kaina N r. 304.

9 d. gruodžio franeuzu 
pranešė,generalis štabas

I kad iu kariumene
si įmušė

KARDINOLAS NEVALIO
JE.

sas pastangas, kati ansidir-p<as von Dretschneider.
bus ant Balkonu. Paėmus 
Bucharesta, dabar pradeda
ma d rūtini i vokiečiu ir 
bulgaru armija Solonikiii huj/ju^, u. ^niuuz-n).—

red. sa- fronte. Manoma, kad Vokie-1 Franeuzų laivyno ministeri-( 
°f tija rengiasi smarkiai už-

pulti ant talkininku Soloni- be 4.

ŽUVO PRANCŪZŲ ŠAR- 
{ VUOčIUS.

Paryžius, 9 d. gruodžio.—

Rusu, franeuzų 
i kario meno apleido 
miestą.

BOIKOTUOS GRAIKIJĄ. j rėš laivas, turėjo 730Sjkarei- 
Paryžius 9 d. gruodžio, {viii. Manoma, kad jis kur 

Talkininkai apskelbė oficia-Įnors užėjo ant minų ir nu-

ja oficialiai paskelbė, kad '
3 žinios dingo šarvuočius FRANCUOS PARLAMEN- 

“Suf re n”.
“Sufren” buvo didelis ka- DžIAI.

Franci jos parlamente bu
vo dideli ginčai anie išneši
ma rezoliucijos, kad parka—

VOKIEČIAI PAĖMĖ NE
LAISVĖN 70,000 RUMU

NŲ.
Berlynas. Paskiausios te-

{GAISRE ŽUVO D. 
BĖ ŽMONIŲ.

nės, netoli Broadway, iškilo 
baisus gaisras. Pakol kas 
sužinota., kad 9 žmonės su
degė, daugybė apdegusiu ir

n'ai ir gaisrininkai dnon-oli 
gyvasčių spėjo išgelbėt.Kiek 
tikrai žuvo ir kiek sužeistų, 
kol kas nepavyko sužinoti, i

mvo uzeinę 6 a. gruodžio, i
Belgijos kardinolas Mer- {Vadinasi, po Verdunu mū-, 

cier uždarytas savo palečių- šiai kaip virė, taip ir verda.1 
je ir jam nepavelyta išeit. | ---------------
Mat, vokiečių valdžiai tasai MILIUKOVAS KALTINA ‘ 
smarkusis kardinolas esąs | BUVUSI MINISTERIŲ jv5'
labai įsipykęs. f

Lenkų legio-
Varšavą,

LENKŲ KARIUMENĖ 
JAU VARŽAVOJ.

Berlyne, 
nai įmaršavo j 
Lenkijos sostapylę. Žmones
džiaugsmingai pasveikino 
nacionalę lenkų kariumenę. 
Lenkų kariumenė maršavo 
prieš akis generalguberna
toriaus von Beselerio.

Lenkijoj įvesta tautiškas 
ordenas Baltojo Erelio (Or- 
Ed bialy).

PIRMININKĄ KYŠIŲ 
ĖMIME.

Dūmos atstovas Miliuko
vas, vadas kadetų partijos, 
viešai Dūmoj apkaltino bu
vusį ministerių pirmininką 
Striumerį kyšių ėmime. Da
bar Striumeris patraukė 
Miliukovą teisman. Nežinia 
kuo ta byla užsibaigs.

NELAIMĖ ANT GELŽKE- 
LIO.

, 2 d. gruodžio, New Yorke 
ant 3rd Ave., 106th St., ele
vated ekspresas eidamas j 
pietus, atsimušė j kita ele
vated. Kadangi tas atsitiko 
apie 8 vai. ryte, kuomet 
daugybė važiuoja j darbą, 
todėl tapo daug sužeistų.

PRASIDeS GENERALIS 
TYRINĖJIMAS.

Washington, — Veik vi
sos valdžios agentūros bus

Jeigu jau Rusijoj kyšius įkinkytos į darbą tyrinėti 
>ma ministerių pirmininkai,, kodėl Suvienytose Valstijo- 
♦•ai ko norėti, kad žemesnie- se viskas pabrango. .
ų valdininkai neimtų bei Kol jie tykinės, tai rasa 
nevogtų. akis išM •*

b,‘ulinei valdžiai ir, žinoma,

badu rumunų armija galu
tinai sunaikinta ir jau ne

ŠAUKIA ANT DUB
LIO.

Rusijos valstybės Durnos 
prezidentas M. Rodzianko

generalis štabas oficialiai 
paskelbė, kad užėmus Ru-

Kol jie tykinės, tai rasa Vokiečių zeppelinas, kuris buvo užpuolęs ant Angli
jos, pašautas ir apimtas liepsnos krinta žemyn. ___

paimta nelaisvėn 70,000 ru- 
i ka

reivių, kurie gynė Buchare- 
įstą. Sykiu su kariumene, 
{paimta 181 kanuolės įvai
raus didumo ir daugybe 
amunicijos. Bucharestą gy
nė garnizonas, susidedantis 
iš 200,000. 70.000 vokiečiai 
paėmė nelaisvėn, apie 80.000

ir karštu ginču, 311 balsais munų ir rusų
30 likosi rezoliucija

JERSEY FERME
RIAI Už BLAIVYBĘ. 
New Jersey State Grange 

draugija — farmerin drau- I • • 
i p ila,

5I0KIMAI.
Nuo pradžios įsisteigimo 

Yale (Connecticut) univer
siteto, jame baigė mokslus šaukimą, 
ir gavo diplomus 30.164 mo
kiniai. Iš jų 19.316 yra gyvi, 
kiti jau mirė.

GRAIKIJOJ.
Graikijos karalius jau su

mobilizavo 75,000 ištikimos 
savo armijos ir išleido atsi- 

? kad ji ištikimai 
tarnautų tėvynei ir sostui. 
Dabar laukiama, kada bus 

] talkininkams apskelbta ka
rė.

REIKALAUJA NAUJO Į- 
STATYMO DEL ATEI-

VYSTĖS.
Ateivystės komsionierius, 

išduodamas metinę apyskai
tą, reikalauja, kad kongre- šaukia ant duelio Dūmos at- 
sas išleistų įstatymą apsau- stovą, Markov’a, didžiausj 
gojimui Suvienytas Valsti- juodašimtį.
jas nuo ateivių. Jis nurodo,* Mat, laike Durnos posS- 
kad po karės iš Europos džių Markovas pavadino 
pradės plaukti į Suv. Valsti- tRodžianką juodašimčio.
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LAISVE

Politikoje vienybes nėra
Šelpimo Fondus vienyt negalima. Kaizeris Wilhelmas siun-'cialistais pasibaigė, 

čia popiežiui kalėdoms do-
Keleivio” ir “Laisvės” pozicija 

tame dalyke.
Tūli musų draugai mano,'atsisakyti nuo savo prigim- 

kad keleivininkai yra di-.ties. Jie juk turi išsidirbę 
džiausi vienybės šalininkai, savo specialę pasauliožvalgų

— >• B • B I 1 1

bų negali būti nei šnekos.
Juk jiems ir lietuvių diena 
ir tautininkų pasiaukavimae 
nevisai patiko, tiktai todėl, 
kad tai nebuvo po jųjų tau
tos tarybos kontrole.

Prieš fondų suvienijimų 
reikki jieškot argumentų ne 
tik čia Amerikoj, bet Lietu- vanų puikiai apdarytų bib- 
voj ir Rusijoj. Lietuvoje ir 
Rusijoie, duokim sau, gali

Laikraščiu ir Gyvenimo Apžvalga J
.. ,,         , . -' ■ V  --m-r-r-r  r—~ ^====^— za^gszgay. S<

MARGOS'4 mintis

revizija
bendrovės knygų parodė,

Je, je! Man reikės nutilk 
“Kova” dėl mano mažytely-Over- rystės netekimas:

i 10 8«(> do- čių pastabėlių apžvalgas ra- 
lu/vv- y > “Naujienos” taip pat. O 
i f kak gadynėj kiekvienas turi

i tiek daug priešų, kad dau
giau jau nereikia.

♦ ♦ ♦ ♦
Dabar, vyručiai, žiūrėkit, 

kur mobilizacija su kabėm, 
o kur be kabių. Bet kas nau
dos iš to? Aš dar vis misli- 
jau, kad eina kalba apie mo
bilizaciją kabėse, bet matau, 
kad klystu. Jau eina mobili
zacija be kabių.

❖ * *
O juk Chicagos rezoliuci

ja buvo priimta vienbalsiai 
ir vienybę žadėjo.

4: * * *

Ne, jau nebus sriovių vie
nybės, nes socialistų sriovė 
pradėjo peštis.

* * * *
Tu jiems žodį

(tiuros iš arios “Vienybė“ 
baigia išsisemti.

Prasideda laikai 
politikos. Žodis kova, princi-'skis tapo areštuotas 
piališkurnąs išbraukta iš 
leksikono.

Kas dedasi metropolijoj,
Janioioi Liotuvni”. nebe-

reales leriu. Ir Martinas Kadzev- ??’I *■ aia

Ar reikia dar paaiškini- 
įvykti svarbių permainų, to- mų? 
kių perinamų, kokių musų-------------

(bendroji sutartis neperma-
uyS ii ovcivicii nvjįiui vuiuvunijnui cipiv uvv | muiijuji/j luivuvivvij , iivmv-

tyt, nes nėra pranašų, kurie socialdemokratų kas mene- džiugina p. A. Rimkos sir- 
atspėtų, kas bus rytoj.

“Berner Tagwacht” rašo, 
apie 500.“kad jie- sutinka visame ka-; politikos dalykuose irtos pa-|t h. stačiai u a. ka(] vidutiniškai 

me susidėti bendran darban sauhozvalgos rate sukasi . A
su tautininkais irklerikalais. ■ tokios žvaigždės, kaip Bar- 
Kad musų ginčai neiškryjitų tuška, Šliupas, Yčas, šal
is tinkamos vagos, norime čius ir 11, 
čia atkreipti atydą į tai, kad 
"Keleivio” red. anaiptol ne-!me atsidurtų musų atstovai! 
pritaria bendram darbui po-jųjų tarpe? Jeigu jie butų „ 1L - I • • • I • y-_______
mė So. Bostono veikėjų drg.[žingsnio, nei

Gerai. Kokiame gi padėji-

sis areštuojama Vokietijoj, dies. Jis mato ten tik tuš- 
Štai Rusijoj, ypač Petro- ir sodinama kalėjimam 

grade, jau prasidėjo uoliau
sia kova su klerikalais. Ta 

i kova eis didyn, o ne ma
žyn. Be 4to, Rusijoj galima 

, jeigu

Taigi, yra socialdemokra- 
i r ‘ ‘soči al de m ok ratų. ”

tina, kad jis tuos pinigus pa
siglemžęs.

Iš pradžių buvo stengta
si visa tų Kadzevskio bėda 
užslėpti, kol prisaikintųjų 
teismas ne išstatys prieš jį 
formalio apkaltinimo. Bet 
gi dalykai išėjo aikštėn.

Apie tai rašo “Naujie
nos.”

nius fejerverkus, tik “šau
dymų iš artilerijos”. Jisai 
su pašaipa ir širdgėla lau
kia “goneralio mūšio”, ku
ris turi įvykti tarpe Petro- 

jgrado juodųjų ir progresis-
Paduodami adresą Agro

nomijos ir Teisių draugi-litikos srytyje. Pasikalbeji- (politikieriai, tai žingsnis po pįų’ųj bado. Ir štai,
musų žnionės prašys pagel- jos mes padarėme paklaidą. Į tų. 
bos, — kur 
sime ja?

mė So. Bostono veikėjų drg.'žingsnio, nei nesijusdami, 
S. Michelsonas, pasak “Ke- gal uuslist nuo savo papė-

Tada kiltų lermas ir 
yderis miniose. Bet, 

Mes?duokime sau, musu ntsto- 
vai butų ne politikieriai, bu
tų principo žmonės. Būdami 
imažumoje jie nusikirstų su 
didžiuma. Žinant musų san- 
tikius, žinant musų princi- 
pialį skirtumų politikos 
klausimuose tokio susikirti-

leivio” prasitarė —
“bendras dartas politikoje vnr- , 

Kini galimas, bos politiškom mūši? 
pažiūros labai skirtingos. f 
socialistai, ne tik i m j diplomatija.1 
Netikini, nes męs esam giliai įsi
tikinę, kad galingųjų valstybių dip
lomatams musų gerovė i 
nerūpi ir geruoju jie nieko gem 
mums nepadarys.”

’’Keleivio” gi n-ry 47 mes
vėlei skaitome:

“Apie bendrų veikimą politikos 
dirvoje negali būti nei kalbos. Nes 
einame prie kitokios Lietuvos — 
prie socialisliškM Lietuvos, kur 
butų tikra Ir kuonlaučiausla žo
džio, sąžines, susirinkimų ir spau- 
dos laisve. Ir prie to mes einamo; ( 
kitokiu keliu, negu dešinieji."

Taigi, apie vienybę politi- sko kelionei, po nachališko 
kos klausimuose negali būti 
nei kalbos, net pas “Kelei
vį”.

Vadinasi , liekasi dabar 
pakalbėt apie vienybę, ne

iw’i kiek

bendro fondo didžiuma sta-
i ima ir sulaužo sutartį.

laiško pp. Bielskio ir Janu
so “Darbininke” visko gali
ma laukti). Kų tada turėtų 
daryti musų atstovai ben
drame fonde? Žinoma, tik 

laikinę, bet permanentiškų J rezignuoti. Bet kas tada iš
eitų? Juk pas mus jau ne
būtų musų fondo, musų Lie-

jau, vienybę tik šelpimo
klausime. Mums rodosi, kad
ginčus ant šitos plokšties tuyos Šelpimo Fondo! Įsi- 
visi musų redaktoriai ir ' „vaizdinkit, draugai, kokiam 
visuomenės veikėjai turėtų padėjime mes tuomet atsi
vesti šaltu krauju. Čia juk durtame! Mes būtume visi- 
mes nepravesdavom ir ne- škai sudemoralizuoti. Mes, 
^pravedam aiškių partijinių nei tas žuvininkas, atsidur- 
Jlnijų. Čia juk mes, bent iš- tume ties savo suskilusiu lo- 
dalies, visi pripažįstam su- viu, o auksinė vienybės žu- 
iartį ir su žmonėmis ne mu- pwtė nuplauktų savo keliu, 
sų sriovės. Tą mes matom i Užtat, socialistai tą viską 
Vilniuje, kur Agronomijos turi permatyt. Bet gal drau- 
Draugijoje darbuojasi ne norinti fondų suvieni- 

žmonės, matom * jimo, pasakys mums, kad 
mes perdaug jau-juodai į 
dalykus žiūrim, mažu tau- 
'tininkai ir klerikalai vistik

škai sudemoralizuoti. Mes,

viu, o auksinė vienybės žu-

tik musų 
“Grūde”.

“Keleivis” siūlo pakasavo
tį visus fondus, o jų tarpe . . y ... 
ir mūsiškį L§F. * Bendram j K1S zni<>niskesni. 
fondui “Keleivis” tik stato Klausykite, draugai — 
sekamų sąlyga:

’’Siunčiant pinigus Europon, vi-; 
suomet sykiu turi but siunčiama : 
proporcionalė atima 
ir Teisioj) raugi j ai, ar kokiai kitai t ..... .. 
organizacijai,'kurią nurodys sočia į laukti StebukllllgOS perinai- 
“nibar tik klausima., kokia turi ,nos tiiutininkiiose ir Meri- 
būt ta proporcija ir kuo pasire- kainose stačiai negalima.

Musų nuomone, met, socialistai ir AlSiminkt BiOOklvnų ir 
kiti l§f. rėmėjai, galėtume *u-(Wilkes Barrį, atsiminkit 
tikti, kad toji proporcija visados . ,. c , . . . ..
butų so nuošimčių visų siunčiamų jSliupo kelionę, atsiminkit 
Europon pinigų. Pavyzdžiui, jeigu, šalčiaus intrygas, atsimin- 
bendras komitetą# nutaria pasiųsti ° . ,
Europon $109, tai $30 iš to turi kit Newarku ir Chicaga!

■po
litikoje stebuklų nėra, o šel- 

. pimo darbas pas mus Šim- 
___ „tais ryšiu rišasi su politika. 

AgTonomijos Mes sakėme ir sakome, kad trnkiai kum >

peiliui vuiv pcitvKl 

mes im- Malonėkit atleisti. Tikra~':
Nejaugi [draugijos adresas yra toks: 

Laukit,
laukit —« duos jums pinigų 'gelbai teikti draugija, Vil- 
tautininkai ir klerikalai, niuje, švento Jurgio (St. 
kad kovoti su p. M Yčo-Lau- George prosp.) prospektas, 
kaičio partija! Nr. 24, butas 6.

()t, čia mums kai]> tik pra- Draugijos pirmininku yra 
variu turėti savas fondas ir Jonas Vileišis.

įsai į

Agronomijos ir Teisių pa-

Dvasioje jisai jau toli nu
sekęs nuo jo atstovaujamos 
“Naujosios Lietuvos” ir 
“Žiburėlio”. Ten,

socialisttj padan-

Ot, čia mums kaip tik pra-

Lietuvoje, mes ta gerai 
žinome, auga i. “* 
vos socialdemokratų parti

Franci jos darbininkų dva- 
“Žiburėlio”. Ten, matote,'šia atgyja. Jau ir Francijos 
įdar kovojama, ten dar ata-: darbininkams nusibodo ku
kuojama Laukaičio citadelė, riaut. Jie griežtai reikalauja 

o čia, Bostone, visa kovos,taikos. Ypatingai smarkią io čia, Bostone, visa kovos'taikos.
dvasia išsisėmė. Ties South Agitaciją veda už taiką, kaip 
Bostono City Point prieita;rašo Berlyno 
prie melancholijos “point”.

Mes nesistebėtume dabar,'organas metalistųunijos,kur 
jeigu “Ateity” prisieitų vadovauja drg.

teit pagelbon kaltinamiems -skaityt ką nors panašaus į Tasai laikraštis
- Bay-1 Dovydo psalmes, kur gieda-į užsipuola ant vadovų Con-I 
jų by- ma apie tuštybių tuštybes ir federation General du Tra
ukta I svieto marnastis.

Ir Dievo vardas, nokri-

Kuomet Amerikos darbi- 
spėka įlietu-'ninkų visuomenė nutarė a-

jos. Negalima nei mislyti, i žmogžudystėj Moyer 
kad soc. dem. sugyvens su .wood - Pettibone — 
klerikalu partija. Ten kils kis vedimui tapo sūri 
kova už įtekmę miniose. Juk $300.000. Ettoro Giovannitti 
karė nenaikina partijų. Ir 
štai, galį taip būti, kad 
musų Vienybes prižadai, pa
rašais patvirtinti, kuriais 
mes negalim permatyt, ką

“Vorvvaerts”, 
L’Union des Metaux” —

Menrheim.

jie tau 
dešimts. Turbut, tai rusiška 
liga. Reiktų Rimkos paši

♦ ♦ ♦ ♦
“Laisvė” ėjo “pietuškom-

vail centrališkos
cijos Francijos unijistų. 'dabar “pietuškom pietuš-

organiza- pietuškom” prie vienybės, o
. . . £. , , . . . . - unijistų. ;dabar “pietuškom pietuš-*
oyldi vesti cidi oininKcii suuli* tes nuo Sirvydo lupu GelHe* jKonfeciei'acijos Veidui * Ra- Rom* ^eina nuo vienybes, (iš *

jimo Fondo atskaitoje,
“Atei-

kavo $60.000.
Apskaitoma, kad apgyni- pastabų nukrito į 

mui Minesotos streikierių ir ties” lysvę, 
jų vadovų, tarpe kurių yra

be rinkikai rengiasi jau baust “Naujienų”).
metalistų uniją ir Merrhei-
mą.

Argentinoj norima įvesti' Chicagoje, ne dėl jų noro, 
visuotinas priverstinas vai-(neivy^° atsargi vienybė.

Atsargumo mylėtojai pei
kia atsargumų po tam kaip

Palaiminti nusiraminu- 
rasrytojaus diena pasakys, taip, u* lietuvis Joe Šmitas, reikės šieji, nes gyvenime jie

______•...............................  —„1 I onio 000 Tti n /]vnlrci b n i e oill-.taržytų ir mus ir gal mun’apie $25.000. Jų advokatais 

iš to butų didžiausių neina- Rover iš Hibbing, 
lonumų visiem. Seur t

suyarzytu ir mus ir gai
su šalininkus Letuvoj, jog bus: J. A. Kovės iš Duluth, 
iš to butu didžiausių neina- Povei- iš Hibbing, Arthur

* ‘ Le Seur (S. P. Pildančio
Mes manom, kad tie argu- l<om. narys) ir J. Hilton iš 

men tai, sveiko apsirokavimo i Den wero..
padiktuoti, bus apsvarstyti Neužmirškite, prie pro- 
ir draugų keleiviečių, norin- gos paaukauti, 
čių pilnos vienybės šelpimo 
klausime. Mes norime ir 
turime būti savystoviais su deda barties su klerikalais 
savo neprigulmingu Lietu- jie, kartais, pasako, ’ . , . .
vos Šelpimo Fondu. . apie kitus gana daug teisy-.leidėjų vakarų Pennsylvani-

— - -■ jįf;r—* 1

Neužmirškite, prie

Kuomet tautininkai pra

LAIKRAščIŲ LEIDĖJAI
TURĖTŲ PASITARTI.
Anglų laikraščių leidėjai 

turi savo draugijas, kuriose j 
kalbasi apie biznio reikalus

Štai, dar visai neseniai iš 
Pittsburgo atėjo žinia apie----- -------- ------ '

jie, kartais, pasako, vieni'susivienijimą 35 laikraščių

kų mokinimas. Vaikai ligi 
12 metų tur lankyt pradi
nę mokyklų. Vaikai virš 12* 
metų turi lankyti vidutinę 

j mokyklų. Mokymas veltui. 
Beje, mokinimo kursuose 
religija pripažinta pašaliniu 
dalyku.

* Kunigai jėzuitai nori su
mušti ta bilių. Jiems norėtu-,

♦ ♦ ♦ ♦
Žinoma, žinoma, “Lais

vės” pozicija V. Bergerio 
klausime buvo netikusi, da
lykus painiojanti (iš “Nau
jienų”). ;

Reikėjo tai pasakyti tuo
met, kuomet perspauzdino-

straips-
Dabar

stinai išguldoma.

te “Laisvės” red. 
nius “Naujienose”, 
jau per vėlu.

* ♦ ♦ ♦ ♦
Karaul — sušuko “Kova”, 

kada drg. S. Michelsonas 
pa reikalavo trečdalio au-

bocialistų Partija varo 
smarkiausia agitacija už ta 

Ibillių.
Rumunijoj. 36 socialde

mokratai. visi' prigulį ! įvai- kų.
i Dabar drg. S. Michelso- 

konsniracijoį nas gali pirštus sau nusiką-

bes. 'Neseniai mes pažymė-'joj. Susivienijimas tuo tiks- 
’ 1 ’ 'iii įsteigtas,kad davus lei'dė-

jams ijrogos. susieiti biznio 
reikalais ir rasti pagelbą 
nuo popieros trusto.

Kadaise dar tuomet gyvaC rius komitetus, suareštuoti j 
susios “Dilgėlės” rašė apie ir kaltinami !

paklaus musu jom, ką ištikrujų mano kle-i • I t • • 1 tšalininkai, rikalai apie tautininkus, 
r už tai, Į Dabar ateina “Vien. Liet.” 

ir sako
“Šiuomi laiku vysku

pai užpildo parapijas 
, kurie ■ reikalingumą spaustuvnin- jji-ieš valdžia. Mat, jie agita- sti. kad jis nesušuko “Kara- 

tiktų geriau būti bra- kams išdirbti biznio “modus vo prieš karę ir sakė darbi- ui” tada, kada drg. V. Kap- 
vivendi”, prieiti prie kokios ninkams, kad neitų žudyties. Įsukąs tenkinosi penktdaliu. 
nors sutarties pašalinių dar-' 
bu klausime, kad vienas ki- 

akių.
Lietuvių leidėjų 

nėra jokios sutarties 
kvienas veikia, kas sau. Vi
sur įsiviešpatavusi smulki . .. ....... . . (kuris yra organu tarptauti-kromminkiska dvasia. Juo 
tarpu, popieros klausimas 
eina vis opyn ir opyn. Pasi
tarus, but galima rasti nau
dingas išėjimas.

fondų vienybės 
tai “Laisve” si 
kad ir ateityje mes pastū
mės ir keršytume vieni ki
tiems?

Mes to nesakėme, nesako
me ir nesakysime. Daugiau
sia keršto ir piktumo suke
lia kaip tik tie, kurie dau
giausia šneka apie vienybę. 
Tegul musų fondai veikia 
kas sau, tegul kuosmarkiau- 
sia renka aukų. O darbui 
tarpe svetimtaučių, organi
zavimui visokių rinkliavų 
tam tikromis dienomis gali
ma padaryt laikines, tam 
sykiui, sutartis praktiškai- 
bizniavais pamatais. Tokia 
vienybė, nenaikindama fon
dų ir jų savystovumo, duotų 
progos surinkti daugiau au-

tokiais kunigais

varniukais, o ne kuni
gais.

Tai]) sakydami, mes
turim omenyje ne visus j tam neužbėgtų už 

kunigus, bet daugelį
tu, kuriuos sunku pa
tikti ne girtus.”

Isitėmykite, vyskupai už
pildo parapijas bravorui n- 
kais!

Afrikoj. Johanesburge, 
i laike rinkimų mokyklų ta-

♦ ♦ ♦ ♦ 
“Socialpatriotas”. _______ __ j£

r.V bos socialistai gavo penk- nulaitis kalėjime. Prastas 
y^ic? jtą dalį balsų skaičiaus. Jo

hanesburge leidžiamas lai
kraštis “The International”,

būtfpasiųsta Agronomijos Draugi- Nejaugi dar pcrmnžai fak- 
tų, kad laukti stebuklingu 

nuomonė šiame permainų gerojon pusėn? O 
klausime yra tokia: mes antra vertus, mes jau r.s 
nepritariam Lietuvos Šelpi-;kėm ir čia pabriežiam dar, ....... ............ . ..... ............
mo Fondo panaikinimui, nes .kad stačiai negalima ir no- kų tarpe svetimtaučių. Pa
tai reikštų rizikingiausia į f 
šuolį į dievažin kokia srytį. klerikalai atsisakytų 

Pamėginkime pamislyti,
kas iš to išeitų, 
sau, tautininkai ir klerika
lai sutinka su musų sąlyga, (kimo. Jeigu jie net išvai 
sutinka siųsti Agr. draugi
jai 30 nuošimtį visų surink
ta aukų. Mes panaikinam 
savo fondų. Musų atstovai 
įeina bendran fondan, ku
riame jie bus mažumoj. Jsi- 
vaizdinkit sau atmosfera, 
kurioje tiem keliem drau
gam reikės dirbti! Juk kleri
kalai ir tautininkai neatsi-’dų kokia gi prasmė eit 
sakys nuo savo politikos.Jei 
iie tiesiu, tai kreivu keliu 
prasidės politikavimas. Be 
visokių slaptų dipliomatijų 
čia negalės apsieiti, jokiu 
būdų negalės. Juk atsisaky
ti nuo politikieriavimo dėl 

^tų įmonių vis vienar— ką naikintų savo tautos tary-

“Laisvės” i 
klausime yra tokia: mes

tų, kad laukti stebuklingu ZOKONINKAI DIRBA 
AMMUNICIJĄ,

Metai atgal garsaus Ser- 
gijevo Troickojo kliošto- 

idant tautininkai ir našias laikines, tam sykiui iriaus galva pranešė rusų 
i nuo tik, sutartis daro žydų fon-’valdžiai, kad jo klioštoryj e-

su-

antra vertus, mes jau sa-

to politikieriavimo ar noli- dai, o paskui dalinasi 
Duokim j tikos, kuri stačiai neatskiria Į rinktomis aukomis.

• jma nuo jų visuomeniško vei-l—
UžDARĖ.

Karo vyriausybei įsakius, 
manoma, greitu laiku užsi- parūpino reikalineas 

nesisku-įdarysią sekančios vokiečiu i— — .....   —
binkim laidot LSF. Net jau'draugijos: “Studentų —ti- dirba 2000 žmonių su garo, 

kybinė draugija”, — už elektros ir šventos dvasios 
kenksminga valstijai veiki - 'pagelba pragariškas muši
ma. “Igaunių mokslo drau- nas ir kitus žudymo įran- 
gija” (tik vardų Igauniųjuus. 
turinti, ištikrujų 
esanti); “ 
moterų mokytojų vokiečių 
kasa.”

lą palitikieriavimą per du
ris, tai jis įeiti! per langų.

Taigi, draugai.

ir tokiam atsitikime, kad 
sutartis įvyktu, mes, kaipo 
toliau pramatanti žmonės, 
negalime pakasavot savo 
fondų. O palikus savo fon-

bendrų fondų?
Mes prašom atkreipti a- 

tydų taip pat ir į p. J. Sir
vydo paskelbimų, kad ir 
tautininkai nenori panaikint 
Gelbėjimo Fondų. O 
apie tai, kad klerikalai pa-

nes socialistų lygos.
Jisai šneka. Belgijos ka

raliaus ministeris Emile 
Vandervelde, buvęs sociali
stų vadovas, o dabar amu
nicijos ministeris, rašo Ha- 
agos socialistiškam tarptau- 
kam biurui, prašydamas, 
kad šis užsistotu už denor-

jo socialpatriotas.
♦ ♦ ♦ ♦

Vienas Chicagos barberys 
gana prastai atsiliepia “Ko
voj” apie Kapsukų.

Tai, tai, atėjo jau laikai, 
kada ir barberini jaučiasi e- 

Isa komnetentiški spręsti a- 
pie redaktorius.

Drg. Kapsukas tenepyk— - 
sta. Juk tai darbininkas!

♦ ♦ ♦ ♦ /
Atėjo rezoliucijų gadynė, 

Oje, kiek tu rezoliucijų pri
rašė LSS. IX suvažiavimas. 
Žinoma, moterėlės pasekė 
socialistus ir tų rezoliucijų 
dar daugiau prirašė.-

♦ ♦ ♦ ♦
Tai buvo neseniai. Chica

gos suvažiavime. Kalbėjo 
(Grigaitis ir Kapsukas vaka*^ 
jrienėj, surengtoj Kapsuko^ 
priėmimui. /

Gražios, širdingos, drau* 
giškos buvo kalbos. DabarT*

AREŠTUOTAS BUVUS 
TANANEVICIAUS

MENEDŽERIS.
,. , , . , - .i - iMarlinas Kadzevskis kalti-sa tiek daug vietos ir darbi- ,

ninku, iog galima įvesti di-i"a",asrI,as'?7mz,^c 
delį ginklu ir ammunieiįos' Na’’1"!?8 Z-. ,K: 
fabrikų. Valdžia su džiaug- iotuvn' fmansiniame pašau- 
smu priėmė pasiulijima ir .- -* generahs menedžeris
nas ir meistrus. Dabar ten ananeviciaus st

banko ir kasierius Kara- 
liaus Jagelos statomosios ir 
skolinamosios bendrovės.

Jono M. Tananevičiaus ( 
bankas subankrutijo, nuėjo dintas kalėjimai!, “kad ap- !
į receiverio rankas, ir Mar- saugojus jo gyvastį nuo pa
tinas Kadzevskis ten nebe sikėsinimų.” 
generalis menedžeris. I Kokia mielaširdinga ta

O dabar jis jau ir nebe valdžia! Atsimenam, kad 
kasierius Karaliaus Jagelos įvienas p ministeris ka-
frO rA»vi Amnc< nlr/xli n vvi al-i Ad i v

ir.bėjimo Fondo atskaitoj (vi- 
'suose tautininkų laikra- 

“dėl jo paties gerovės”, kad ščiuose): : ;
“duok dieve, kad tite

vokiška ! Mat, viskas del dievo ir
Baltijos pašalninė viskas už dievą!..

TIES SO. BOSTONO CITY 
POINT.

10,866. Susiprato žmogus!
Juk pats laidojo Tarptau

tine, laidojo tai]), kad socia- 
lyjc lošė savo rolę. Jis buvo balso nel)utll cjr(]ima, 

Jono 0 c]apar laukia protestu. Ge-

PAKeLė LAIKRAŠČIO
KAINĄ.

Ir “Keleivis” nuo naujų joj.
metų pakėlė prenumėra- i Rusijos, liaudininku idealai, rinčios apie 
tų. - :

• r , *

riau jau valy kulkas lietų.

jos socialistų vadovas nuo
seklus tarptautietis, paso-

Melancholijos dvasia vieš- statomosios ir skolinamosios į bendrovės, milioninės lenkų daise reikalavo pasodint i 
lietuvių kooperacijos, tu- K. Liebknechtų į^kalėjimų

patauja “Ateities” redakci- bendrovės, milioninės lenkų
Idealai, importuoti iš ir ” 

i 2,700 narių.
palaidoti. Romansai su so- Dar blogiau, negu kasie-.k'as neužmuštų.

■- ''.į,-■ 'J " ■ ' "v'' .1 •. ' -A '

J. O. Sirvydas rašo Gel
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. musų ’ sutartis su cent- 
raliniu komitetu patri- 
votų kuoilgiausia.”

Kaip-gi, “duok Dieve 1”
Dievas restauruotas savo 

teisėse tautininku galvose.
Jau turbūt, negrįžš 

laikai, kada Vidikas 
tautiškoje “Tėvynėje” 
dievo su maža litera.

* *
Per kelis mėnesius 

nedarnas su maršrutu
. visą Ameriką ir

prakalbų pasakęs drg. D. 
Klinga anaiptol taip nepa
garsėjo, kap tuo vienu laiš
kučiu, iš 5 eilučių, apie “Ko
vos’ ’redakciją.

♦ * * *
Beveik pusė sąjungiečių 

negeria, tikri blaivininkai.
Bet pasakykit apie tai 

Škotijos socialistams — ne-

Gui de MoupasiuU.

Kapinių lankytojai
tie j 

rašė 
vardą

važi- 
po 

daugybę

(Užbaiga).

dar užtektinai turi jiegos, vienok per veidą N. Bucharin. 
pradėjo prakaitas bėgti: diena buvo kar
šta, o jis smarkiai irėsi ir įkaito. Užėjęs ant 
kalnelio, kur palengva šiurena šiltas vasa
ros vėjalis, atsistojo po alyvų medžiu, kad 
saulės spinduliai nepasiektų, nusiėmė kepu
rę ir prieš vėjalį išstatė savo įkaitusią kaJ Y Al. puvo VVJCAJL1 1O0VUVV # M v . • 1 1 • ’

ktą, trumpai nukirptais plaukais, kuri dau-|Sir0f 0. 11 n\e^ <aus žmonių suimk i į
. ’ 1v. J p. J . ’ . lo»-« volznlknb miiA 11'/ h n 1 <Tl- -z < i na o v\lrxrai h nfi V

giau panaši buvo į aficieno, o ne j kunigo 9
kaktą. Nuo kalnelio matėsi ir bažnytinėmis.! ■. z rn . .
kuriame jis gyveno. Truputį atvėsęs, vėl s^erc 1 rJ;vjK en??,s l,’, i /S<aS 
laidotu kelionėn. «onn.s n,Inns “zmomskumo .mkahnga

Tas buvo liepos mėnesį, pavakariais. 
Saulė rengėsi prie užsileidimo ir kunigo še- 

Kada aš klaidžiojau kitoj pusėj numi- sėlis pasidarė neapsakomai ilgas, o i 
relių miesto, pastebėjau tarpe kryžių ei-,kampe kepurė pridavė jam labai keistą iš- 
nant siauru takeliu porelę, , apsirėdžiusią’vaizdą. Jis šliaužė per laukus, ’ 
godulių drabužiais, — vyrą ir moterį. Per-j j medžius, per sienas ir kitokius daiktus, 
sistatykite mano nusistebėjimą ! Kada jiedu kurie tik kely pasitaikė. >
prisiartino, aš ją pažinau. Tai buVo ji! .............................................. ' " “

Pamačius mane^ paraudo, ir kada aš, sukdamosios _ • • • -v x_z « • *

Ilgai vaikštinėjau po kapines, bet nieko 
nesutikau, apart paprastų kapinių lankyto
jų, kurie dar nespėjo pertraukti ryšius su 
numirėliais. Ant marmuro lentos, uždėtos 
ant kapitono kapo, nebuvo nei verkėjos, nei 
gėlių, nei vainiko.

* * ♦ *
Kun. Kemėšis anądien pa

sakė apie socialistus, daug
I maž, taip: “tuos biednuosius 

socialistėlius visi ujo, kaip vf. 
žvėriukus. Na, tai jie ir at
prato nuo svįeto. Bet reikia! 
tuos žvėriukus paglostyt ir, i

. mažu jie sušvelnės. O jeigu 
ne — tai vėl į klėtką suvary
siu!.”

Kaip sau norite, bet ta 
mielaširdystė man la
bai neskani. Vely jau bar
tų, būtų daug smagiau.

* * * *
Dabar “Kova’ tai tikrai 

kova.
♦ * ♦ ♦

* Drg. Kapsukas rašė 
rašys dar, ką jisai mano i- 
pie Amerikos socialistus.

Drg. Z. Aleksa rašys, ką 
jisai mano apie jų laikraš
čius.

“Naujienos” jau pradėjo 
rašyt, ką jos mano apie V. 
Kapsuką.

Jeigu visi taip pradės ra
šyti, tai drg. Stilsonui nebus 
kada kolektuoti aukų 
jungos namui.

♦ * ♦ ♦
B°t jį galės pavaduot 

selaitis. Pasirodo, 
tas Waterburio kriaučius ir 
chorų vedėjas, be visa ko, 

. yra dar amerikoniško budo 
publicistas.

♦ * ♦ ♦
Nesakykit, kad talpinimas 

republikoniškti angarsinimų 
“Milwaukee Leader” yra 

’ naškudnas dalykas. Kalbė
kit vely taip, kad išeitų su- 
lyg visų mandagumo tai
syklių. To nori “Naujie-

Į uos.”
> O aš manau, kad šlykštu

mą reikia šlykštumu ir va
dint.

ir

Sa

pnį-

* * ♦ *
Nežinau, kodėl tūli socia

listai taip pajuokia idėją 
grįžimo Lietuvon. Jie sako, 
kad tai tautiškų biznierių 
užmanymas. Kain sykis at
bulai. Tautiški biznieriai —' 
negrįžš Lietuvon. Jie čia 
daro gerą biznį ir interna- 
eionalizuojasi. 
grįš, tai grįš 
darbininkai.

Jeigu kas 
daugiausiai

čini Vinį.

CLIFFSIDE, N. J.
Puiki proga vietos lietuviams.
Pageidaudamas, kad tarp šio mie

stelio lietuvių kodaugiausiai prasipla
tintų darbininkų reikalus ginančiu 
laikraščių, aš pasiryžau duoti dova
nas. Kas užsirašys per mane “Lai 
«vę’’ ant metų, tas gaus dovani) u? 
50 e. naudingų knyirų. Taipgi gali 
•na per mane atniHijinti prenumera- 
•ą Ir -užsirašyti kitus laikraščius, o 
už tai gausit dovanas.

K. STEPONAVIČIUS,
F. O. Box 17, Z Cliffjdde, N. J 
(Gyvenimo vieta: 337 Palisade avė?

F. S. DM parankumo šio miestelio 
Betėviams, nuo šio laiko pardavinčsh 
•’Lirfrvę’* ir kitus laikraščius pavie-? 
Vfafe numeriais. Ateikit nusinirkti { 
atfuv Imatvvę po Nr. 325 Palisadf

išnaudotojai dainuoja I

prieš
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nuo 
bus
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anibdošimu,1 
darbininku

tu Wilsonu, rengia skcrdy 
nes. Kad taip daroma, pi e

Telephone 595 Greenpoint.

Daktsras J. MISEVIČE •
Specialistas 6irdtes Ir 

Plaučių Ifrgų.
8—10 ryt©
12—2 po piet 
6—8 vakare.

270 BERRY STREET 
BROOK LYTI, N. Y.

Apšarvota kumščia kįla.
. ' j

Amerikos kapitalistai pa-'kitokius ginklus ir lukstan- 
ka-

umo. No dėl to Įtinama iš 
darbininku paskutiniai ren

kanti 61 i ų ir
iii. Buržuazija

Išmokęs tas Ickciji 

liiišii ir RaSyt
ki 10 cvntų • ’ i.< ' .ii - U . ■"-> »•»

MONTELLO CORRL'ūPOU'.KCE senon.

priešas. Darbi-

Darbininkai nepriva^ _ -----------------
i, -j r x t . g R<ikalbvirniM ir pinigas siųskite ti Kapitalistams, kuomet .|fiĮJOa(lrWK

J. STROPŪS, f
6 Loring Si.,
i So. Boston, Mass.

jie pasakoja apie gresiant/ 
į tėvynei pavojų. Darbininkai 
neprivalo klausyti, kuomet. ,

Kongreso pose-?'\
karės' ir laivyno m i daineles apie taiką

Amerik'os ronublika jau i 
uždėjo savo kruviną delną į 
ant Smt Domingo; dėlei 
i.- ..i- n................... ::

Ižia juos “apsaugotų” nuo

uzuuolinm ir
kad paskui
krauju galima butu anmo-

kiša juos 
su darbininkus.

mina” ?-T(Nikn
čiela praryti; ji išolėtus ple- į 
še driską s akis žiuri į Barnų
jį Vandcnyna ir rengiasi 
prie susidūrimo su Japoni-

asemsios islai- 
Ra jams.
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sta pakalbėti apie užbaigi- Izarmos, apkvailinti r pada- 
dabartinių Europos1 ryti aklais kapitalo tarnais, 

į kapitalistams 
sonas pilnas “žmoniškumo”!reikalinga ir kovai su dar- 
ir iš principo yra didžiausias Liniukais. Darbininkai vis 

akosi labiau ir labiau pradeda 
trukdyti viešpačius kapita
listus; darbininkai jau ne- : 
mano tylėt ir ramiai vilkti

’ kariu priešas. Jie visi
esą šalininkais taikos ir lai- 

Išveš. Bet ištikrųjų dalykai
įnYninTo i kitaip st°vi. Iš po skardžių, t
- - ‘ i iš po garsių ir triukšmingų, uždėtą kapitalistų jungą. 

taikinių prakalbų, iš po vei-, Todėl aliejaus, plieno ir ki- 
dmainingų šauksmų apie pa-, tų karalių širdys pradeda iŠ

“ ; smarkiau plakti. Te
Iš po kunigo kojų kilo į viršų dulkės, ' . . - v - , -

t aplinkui jį ir tupdamos ant gerinimą darbo žmonių rei- baimės
praeidamas pro šalį, prisiglaudžiau prie jo juodo sutono, kuris kas syk darėsi pilko-ir apsaugojimą laisves, 
jos, tuomet ji padarė slaptą ženklą, kuris sniu. Dabar jis jautėsi, visai kitaip: susi-Pępa baisi apsaryota milita- 
reiškė:— Nepažinkite manę, — bet sykiu kišo rankas į kišenius ir pradėjo eiti daugj1’^111? l<nin ’̂la 7 Laikosi 
tas ženklas tarte tarė: — mano mielas, vėl’sparčiau, galvą iškėlęs ir išdidžiai žiūrė--nukristi ant Suv. Valstijų I 
ateikite pas mane. jo į savo bažnytkiemį, kuriame jau dvide-! darbininkų klesos, kad juos

Vyras buvo dailios išvaizdos, dailiai ap-
si rodęs, '
—kokios penkios dešimties metų amžiaus.

Aš nusiminęs nuėjau, klausdamas save, Į baigti

naujų 
imts metų kunigauja, žiuri j tą bažnytkie- ]Paspaudus visu savo sun-j^u^a; 

kavalieris orderio Garbės Legiono, niį, kurį pats apsirinko, kuris dabar įgijo j&i’m n
• garbingą vardą.ir kuriame jis mano už- 

savo amži
Žmoniški” Amerikos Ka-tką rei 

į. Jis mato savo bažnyčią, j Panūstai, 
ką dabar mačiau, — prie kokios veislės pri-’j kurios augštas bokštas vainikuoja visą 
klauso ta kapinių medžiotoja. Ar ji buvo. bažnytkiemį. Greta su bažnyčia riogso mu- 
paprasta moterėlė, ar paleistuve, : ' 
ant kapinėj pasigauti nuliudusių vyrų, ku- Kunigas labai užganėdintas, nes paga- 
rie neužmiršta moterų? Ar tik ji’viena? O vo tris jūrių šunis, dvi kiauli, ir dar nema

žai smulkių žuvų.
Pirmiau ,jį parapijonai gerbė ir skai-

ateinanti vine varpinyčia, panaši į senovės tvirtove. ‘<as negali užginčyti.
Kunigas labai užganėdintas, nes paga-

pines taip pat, kai]) ir
daug yra kapinių?! Dogai jai vienai a tėjo, te stipriausiu apielinkės žmogum. Tas jam 
galvon tokia genialė mintis,, gili filosoHnč. paduodavo daugiau ūpo ir padidindavo tu- 
idėja, — išnaudoti tuos, kurio ateina lindę- . sČią ir nekaltą garbę, kurios jis labai tręš
ti ant kapinių. . . . i ko. Iš tos priežasties, jis sykį buvo išėjęs j

Man lobai norėjosi sužmoti, keno naš-į dvikovę su tabako dirbtuvės savininku. A-

i le.I *

i Būdamas jaunesniu, prieš kunigystę, 
įspėjo pagarsėti įvairiais savo pasielgimais,|
r i i i i • i v • . • j • • j j • y iSulaukęs trisdešimties trijų metų, tapo i 
šventintas į kunigus. Gal butų ir nėjęs r 
kunigus, bet atsitiko meiliška nelaimė, kuri

1905 metais ant armijos u ,J 
ir laivyno išleista 174 milio-]ta.ifdams, 
nai doleriu; 1910 m. —238 ■ 
milionai dolerių (prie šios ; 
sumos reikia prįdčti 9 mil. 
dolerių išleistus ant fortų 
ir kitokiu drutviečiu): 1916 
m. viso kariu menės ir f loto 
reikalams išleista 615.1 mi- j 
liomi dolerių. O dabar, a t- < 
sidarius kongreso 
džiams, ] 

misterija pareikalavo 
milionų doleriu žmonių su-i'tuvusiri

> AR TURI TĄ NAUJA 
KNYGĄ APIE LYTIŠKĄ 
GYVENIMĄ?

. Jei dar neturi, tai pasiskubink gau
ti, nes knyga gali greit

Apie tos knygos naudingumą pa
klausk tŲ, kurie jau ft turi.

Knygos vardas
Patarmės Merginoms 
Apie Lyties Dalykus.

I Parašyta žinomos lytiškų dalyk* 
įaiškintojos ponios M. H. SANGER.
I Ta knyga reikalinga visiems: »r.er- 
Įginoms, moterims if vyrams. Joje 
suprašoma lytišku organų iŠsivyM^- 
|rr»as, jų veikmė ir svarba?visame>no- 
Itories ir vyro gyvenimo; apsivaisinl- 
jmas; vaisiaus augimas; nėštumo hy- 
Igijemr; motrnyaffl ir jos hy gi jena., 
ĮTaipgi aprašoma lytiškos ligos, ffavi- 
Ižagyatč irdaug kity.įdomių dalyko.
[ 1 Knyga turi 120 pusi. Ir papuošt* 
3 paveikslais, kurie pa lengvina aprašo- 
ErntjS dalykus suprasti. <
Į Kaina tik r>oc.
į AR MYLI DAINAS?
I Štai nauja dainų knyga, kurioj 
Esi daug tokių dainų, kurių niekur jao 
k nerandama. Knygos varias 
| Įvairios Dainos.
I Tai yra stora, 216purl&pių, knyga, 
s kurioje telpa daugybė įvairiausių dai
li n-,t. 'I arpkitų yra nemažai senoviškų, 
ekurias milsų seneliai dainuodavo, bet 
akurioa dabnr veik visai užmirštos 
I Dainos visokio tūrinio: meiliškoj 
J ju<»kir.goSj kalinių, tautifkoš, karik- 
gkos, politiškos ir kitokios.
| KAINA 50c.
j AR VERTA BUTI'lEISlNGU?
| Visada yra žmonių, kurie stungiam 
Idorai ir teisingai gyventi, bet kokį 
g jio gauna už tai atlyginimąir koks jų 
g ūkanas,—parodo vieno tokio Žmo- 
Cgnus n to rija. Jo gyvenimas tniput- 
3 imantis, jog skaitosi, kaipo graŽian- 
3 - ia į ašaka. Tos knygos vardas
I Kovotojas už Teisybę
« Jeronimas Savanorolla.
jį Kas nori žinoti apie teisingo žmo- 
|;-aub vargus senovėje ir apie dvasiž- 
S k’i j«‘i d ir bus, tam ui knygelė būtinai 
§ reikalinga.
8 KAINA TIK 25c.

Smaa; nėštumo hy-
I ir Jos hy gi jena.,

<airy.std ir daug kitų. įdomių dalyku.
1 Knyga turi 120 pust Ir papuošt*

Kadrf žvejai apsistojo Horondo nedide
liame uoste, kuris randasi tarpe Marselio 
ir Tulono, tuojaus pamatė atsiiriantį kuni-

žvejoti. Jie tuojaus pribėgo, norėdami pa-

Kunigėlis buvo vienas ir valtelę irė, 
tartum teisingas jūrininkas, nepaisant to, 
kad jis turėjo penkios dešimtis aštuonins 
metus amžiaus. Kadangi jis buvo pasiraito
jęs rankove^ atsisegęs marškinius ir ma
tėsi nuoga krūtinė, užsidėjęs' korkinę skry
bėlę, todėl greičiau išrodė į garbų juokda
rį, o ne i kunigą atlikinčjimi.ii bažnytinių 
ceremonijų.

norėdamas surasti geresnę vietelę dėl ap
sistojimo ir paskui vėl griebėsi irklų ir 
smarkiai, dailiai ir ritmiškai irėsi, tartum 
norėdamas parodyti pietų netikusiems ju
rininkams, kaip moka valteles valdyti 
šiaurių žmonės.

Jo motina paėjo iš senovės piką r du 
kilmės, kuri buvo ištikima valdžiai ir tikė
jimui, atiduodavo visus, savo sūnus kariu- 
menėn ir į kunigus, todėl ir jis, patarus mo
tinai norėjo eiti į kunigus, bet pasiprieši
nus tėvui, išvažiavo į Paryžių ir pradėjo 
mokintis juris prudenciia. kad paskui mini
sterijoj gavus gerą vietelę.

Jam besimokinant, tėvas išėjo Į pelkes 
medžioti, persišaldė, gavo plaučių uždegi
mą ir mirė. Motina, likus viena, Įpuolė i 
didelį rūpesti ir greitai paseko tėvo pėdo
mis. Jis, likęs tėvų turto paveldėjo, atsi
sakė nuo tolimesnio mokslo ir tarnysčių, 
sugrįžo namo ir pradėjo gyventi, kai]) ir 
visi turčiai gyvena.

Dailus vyras, nevisai kvailas, nors ir 
prisilaikė įvorių senovės tradicijų ir princi
pų, perduotų tėvų, stipraus kūno sudėji
mo, turėjo meilėj labai gerą pasisekimą ir 
naudojo i visomis gyvenimo malonybėmis, 
kokios tik prieinamos turtingam, jaunam ir 
darliam dvarponiui, kurį gerbia visi apielin-

dėtų j)im’g‘u! Palyginus 
šių metų išlaidomis, ku
rios rodosi neapsakomai di
delės, sekančiais metais no
ringa dar 136 milionus do
lerių viršaus surinkti 
žmonių. Ir tie pinigai 
surinkti ne dėl statymo mo
kyklų, ne dėl pagerinim*' 
darbininkų būvio, ne dėl an- 
smigojimo motinų ir kūdi-

t 
— o

DYKAI! DYKAI!

l'i.Yn AvenW,

kai. Mano karūnos IrtJl- 
r« p tuo tas. Kainos pri

imi' iTijrai r< ikalq.
iorno nuo 9 a. m r. m.
M.

Lietuviškas Dentistas 
i^ooklyn, IN.7 
T. .oi f’tUKR 3 M

ant smilčių ir sustojo. Penki vyrai, links
mais veidais, prisiartino prie jo valtelės ir 
vienas jų maloniai užklausė:

Volba ištraukė iš vandens irklus, nu
siėmė nuo galvos korkinę skrybėlę, užsimo
vė trikempę kuniginę, užsivilko sutona, už
sisagstę ji ir vėl tapo panašus į kaimiečiu 
kunigą. Kada jau kunigiškai apsirėdė, iš
didžiai atsakė: ...

. — Taip, taip, giliukį turėjau nepapra
stai gerą: tris jūrinius šunis, dvi kiauli ir 
nemažą ^skaitlių smulkesnių žuvų.

Vyrai tuojaus pribėgo prie valtelės ir 
kaipo specialistai tame amate, pradėjo žiū
rinėti jūrių gyvūnus, kurie snaudė valte
lėj. Paskui vienas jų tarė:

— Aš tamstai viską nunešiu į namus, 
jeigu pavelysite?

— Ačiū, jei tamsta apsiimi man patar
nauti.

Kunigas atsisveikino su likusiais žve
jais, paprašydamas juos apvalyti valtele i r 
’eidosi namų linkui, lydima^ vieno žvejų, 
kuris sunkiai nešė jūrių sutvėrimėlius.,

Volba ėjo palengva, žengdamas dide 
liais žingsniais. Iš veido matėsi, kad jis

Jis kelis sykius atsilankė pas savo > 
draugą, susipažino, su tūla jauna aktore, 
kuri ką tik buvo užbaigus konservatorija, 
pradėjo dalyvauti Odeono teatre ir turėjo 
gerą pasisekimą ir po kelių pasikalbėjimų, 
staiga įsimylėjo į ją.

Ir įsimylėjo visa siela, visais kūno 
jautimais, kaip kad įsimyli žmonės, kurie 
tiki į absoliutiškas teisybes. Jis pasijuto to
kiame romantiškame gyvenime, kokia ji ro
lę lošė pirmą sykį išeidama prieš publiką ir 
tuom sykiu pagarsėjo.

Ji buvo daili, nuo mažens ištvirkus. 
turėjo vaikišką naiviskumą, kurį jis visuo
met vadindavo aniuolišku. Sykiu buvo gud
ri, mokėjo jį prie savęs pritraukti, užka
riauti nuo galvos iki kojų, paversti bepro
čiu, kuris pamatęs-ne tik mergina, bet ir 
jos andaroką užsidega ir pavirsta tikru be
pročiu. Jis prikalbino ją apleisti teatro, 
ti ’jo mylimąją ir gyventi keturis metus. 
Per tą laiką jo meiliška beprotystė nemažė
jo, bet vis didėjo.

Nepaisant į savo kilmę ir visas tradici
jas, jis butų su ja visęį apsivedęs, nes jau 
nrie to ir rengėsi. Bet štai vieną gražią 
dieną suseka, kad jo mylimoji turi ryšius 
su jo draugu, kuris juodu supažindino.

Gyvenimo aplinkybės susidėjo taip, kad 
ii tapo nėščia ir jis laukė užgimsiant kū
dikio ir tuomet jau apsivesti.

{Toliau* Bus)

dranga 'šaky su Wilsonu, labai ge-: 
rai supranta, kaip reikia el
gtis, kad daugiau užgrobus,’ 
svetimų teritorijų, kad per
galėjus kitus plošėdras, su ■ 
kuriais reikės kely susi
durti.

Todėl Amerikos, kapitalis
tai, kurie žodžiais eina prie 
taikos, lieja kanuoles, stato 
šarvuotus laivus, dirba or
laivius ir torpedines valte
les. Todėl jie duoda Wilso- 
nui galę pasielgti su gelž- j 
kelių darbininkai tain, kad

streiką. Tam tikslui jie nori 
pavergti visus darbininkus 
ir įvesti prievartini visuoti
ną kareiviavimą. Tam tiks
lui, je nori pradėti nuo 14 
metų amžiaus kūdikius mo
kinti kareiviško muštro. Ir 
tuo tikslu jie nori iš mokyk
los padaryti kazarmę.

Ne vien tik apsisaugoji
mui nuo išlaukinių priešų 
valdžia eikvoja žmonių pini-. 
gus, užlaikydama armija, ne 
vien dėl to ji nori įgyti I

MalonCldt
Print i. Akių ofi-i ir ■ 

jo
DR, II. MEDOFF 

Akinių specialistas 
ir Aptickorius.

500 GRAND STREET,
Kampan Ih'JWi Ave.. Brooklyn, N. Y,

Patarimą suteikiu už dyka. Aki
niai jjrkiraftą būtinai yra rei
kalingi DR. H. A. MEDOFF.

Atydai Lietuvių
Turinčius gimines tose gubernijose.

, KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI.
Per mūaų banką galite pagelbėti savo glminžme b*i p*i|ate> 

užimtose vietose vokiečiais. Męs turima

i Sutartį su Vokie “os Banka
Berlins, todėl galime persiųsti pinigus į tae vietas ant iumm Be
augėčiau 800 markių (apie T25 rubliai).

MŪSŲ BANKAS PO N”nLATJNfi VALDŽIOS PRIEŽIŪRA, 
TODĖL TAVO PINIGAI GVARANTUOTI.

Norėdami gauti daugiau informacijų kreipkitės ypatlikai ar va
lykite laišką pas »

j HENRIKAS C. ZARO, Bankierlut
Metropolitan Saving Bank Building.

No. 1 TL’rd Ave. eor. 7th St, New York City
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kuria 
priėmė Lietuviu Moterų 
Progresyvisko Susivie-

Žinodamos
1. Kad £ 

prisideda daug prie skurdo 
padidinimo, (b), nusilpnina 
fiziškai ir protiškai alko
holiaus vartotojus ir (c. ke
lia nesusipratimų ir ne
tvarką šeimynos gyvenime, 
—tai abelnos girtuoklybės 
pasekmės;

2. Kad kovojantiems dar
bininkams ir moterims už 
savo išsiliuosavima alkoho
liaus vartojimas negali nie
ko naudingo suteikti, bet 
tik (a) nusilpninti protą ir 
tokiame atvejyje sumažinti

pavergėjus, ir (b) ištraukti' 
pinigus ir suaikvoti laiką, 
kurie butų galima suvar
toti pastų mojimui savo ko-! 
vos reikalų už išsiliuosavi- i- 
mą.

3. Kad girtuoklybė yra1 
vaisius šiandieninio surėdy-; 
mo, kapitalizmo, kuriame, 
darbininkai, ilgų darbo va-,' 
landų nualsinti, netinkamu! 
maistu nusilpninti ir nepri-l 
deriancia auklėti, negali 
pasipriešint alkoholiaus va r

me, kad girtuoklybė pilnai 
bus galima prašalinti tik J 
kuomet šiandieninis surėdy-’ 
mas bus panaikintas su vi-, 
somis tomis sąlygomis, ku-' 
rios auklėja ir palaiko gir-! 
tuoklybę;

Vienok 
reikalinga
kiek tai mums galima kad 
sumažinus girtuoklybę, kuri 
taip labai atsiliepia į musų 
moteris šeimynoje ir kovoje 
dėl išsiliuosavimo. Tam 
tikslui mes pasibriežiame 
sau pareigą:

1. Skleisti prieš-girtuokly- 
bės idėją lekcijomis, refe
ratais, spauda ir savo pa
vyzdingais pasielgimais.

2. LMPS. kuopos turėtų 
laikyti savo pareiga neren-; 
gti viešų parengimų, kaip' 
va, balių, piknikų, ir tt., su 
svaiginamais gėrimais.
LMPSA. REIKALUOSE,
Draugės, kaip matot LM. 

PSA. suvažiavimo protoko
las tilpo “Laisvėj”. Dabar 
eina ant apsvarstymo. Taigi 
nuo šios dienos iki 20 vasa
rio 1917 yra atdaros špaltos 
diskusijoms. Kurios norit iš
reikšti savo nuomonę, pa
stebėti ką taisytino, siųskit

Ko=operatyviškos Spaudos Bendroves

rifo
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as smuikininkas tik

kaipo neregį i r ja u nelaiminp 
laivo, kuriuomi turėjo grįžt

;td įleisti Amerikon. Pribuvus jam New 
orkan, rnuzikališk i visuomene paėmė jį 
ivo globon ir rengia jam koncertus.
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kui

imi icrrace, Great 
pas F. Marcinkevičių;
sey Citv, — J. Pilka

N eck

212

pas Liutkų, Cliffside — pas
io svetai

nė >bus kupina skieto.
įvažiuos n< Draugai, kurie pardavi

nėjat tikintus, jeigu neišpar- 
duosit dalies, būtinai sugra-

kitu apygai

Koncerte bus draugu net 
Philadelphia, 

t Connecticut ir

urn kur bus koncertas labai 
lengva surasti. Atvykite

I\ ne aimkite Bushwick

BALALAIKŲ ORKESTRĄ
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V|P KORESPONDENCIJOS V «<! surengtų.

lis. Geistina būtų, kad kuo-jViams 100 rublių, kuriuos 
pa ir tankiau tokių vakarė- pasiuntė tiesiai į Vilnių Ag

ronomijos draugijai, advo
kato Jono Vileišio vardu.

Pinigai pasiųsta per Bo
sak State Bank.

Kazys S.

NEWARK, N. J.
Vienybė, “Lietuvių Dienos” 
istorija ir sutartis,padaryta 

su klerikalais.
H.

Mes, newarkieciai, jau už
baigėme bendrą “Liet. Die-’ 
mos” darbą ir musų vienybe 
subirėjo ir vargiai atsiras. 

' toks žmogus, kuris galėtų j 
ją vėl sulipinti. Dabar, po 
vienybės, po bendro darbo, 
tarpe pažangiosios visuome
nės dalies iš vienos pusės! 
ir tautininkų su klerikalais. 
— iš kitos, pasidarė daug

CLEVELAND, OHIO.
Lietuvių veikimas.

“Lietuvių Dienoj” veik 
visi lietuviu rinko aukas 
klcrikl. fondui ir pažangioji 
visuopienės dalis likosi ap
vilta

Lie-■ Chicagos lietuvių susitaiky- 
ir turėjo vi- mas. Mat, kada chicagiečiai 

'sus reikalingus dokumentus, 'susitaikė ir mes paliovėme • 
•todėl nelabai ir paisė apie,peštis ir nutarėme bendrai 
tas “ugadas.”

20 d. lapkričio įvyko susi- taisykles. liet chicagieėi 
rinkimas abiejų * komitetų, vienybė suiro ir mes atsi 

'Klerikalai ir tautininkai pa
sirodė labai gerais, mei
liais ir tuojaus sutiko ben-Lsto valdžios gauti antrą lei- 

išsižadėdami dimą aukas rinkti negalima

nes leidimo negavo. Tuomet’ 
vienas klerikalų komiteto ’ 
narys pradėjo bėgioti po 
miestą ir įieškoti Draugijų 
Sąryšio komitetą, kad susi
taikius.

Sąryšio komitetas jau 
buvo prisirengęs prie “’ ‘ (' 
tuviu Dienos”

BINGHAMTON, N. Y.
Kad padengus padarytas 

išlaidas “Liet. Dienoje”, 
(Vietos lietuviai “Padėkavo
nės Dienoje” surengė ba
lių, į kurį tikėtasi, jog visi 
lietuviai sueis. Bet išėjo at-' 
bulai. Surengtuose pietuose 
ir baliuje lietuvių mažai te- 

I .j .. •• . . -r dalyvavo. “Bepartyviškuo-veikti, priimant ju išdirbtas ,/ . . i vi i _______ se pietuose publikos buvo 
tik apie pusę šimto. šo- 

t - i ir • >___ r-«- ;kiuose kiek daugiau, nes irdureme kebliausiam paden- .. . v. , .i i-ii. L ; I svetimtaučiu buvo, reisin-me: laikos trunmas, is nuo-; . , . ‘ ... . _1.4.. ...... .... 4.,- .„4.... 1.: gal nekurie pasakoja, jog
- ---- —- , . ., . • .v .v .r i -14.- r bmghamtonieciai nėra ne-didesnė spraga, negu prieš p''at veikti, issizadeilamt <hmą aukas rinkti negalima partvvjškj pgtnj jv neina j 

darbą. Wilkes Barre konferencijos kuvo ir tokiu budu daugu- 
nutarimų, '....  i

Sutikta “Liet.
bendrai veikti, priimant Bo- 

svajoj apie vienybę ir aklai stono lietuviu rezoliuciją, 
tikėjo, kad su tautininkais i P o ta rezoliucija pasirašė a- bfjo draugas 
ir klerikalais galima bus.kieju komitetų nariai. Susi- cius. Žmonių susirinko 

vienijus sriovėms ir prade- daug.
bendrai varyti agitaciią'_ Įp d.Jankričio buvo pra- 

už ”Liet. Dieną”,

kiais žodžiais 
rinkusieji pradėjo nerimau- nuo po 10 c. 
ti ir pasidarė tikras skanda
las.

Mat, tarpe vietos lietuvių'cigtų. 
parapijonų eina dideli ki-J 
virčiai dar nuo perėtų me-* 
tų — vieni giria neprigi 
minga parapiją, o kiti — 
minę.

Geistina butų, kad

F. Daps is.

NORWOOD, MASS.
Jau nuo pereitų metų čia a 

f

visgi nuostabu, kad sve
timtauti® taip elgiasi.

Hudsoiuetis. .

plūsti, susi- stės narys moka kas md- rėdamas kodaugiausiai UI 
•------;— -------- - [jų pinigų išgauti. Supran-

ir tama, socialistai nenusigąs- 
kitos draugystės taip pasi- ta ir varo savo darbą. Bet

įmones dalis likosi ap- 
ZPi’ie suvilimo privedė

j JERSEY CITY, N. J.
i Prieš “Padėkavonės” die- 
'ną buvo maskų balius LSS. 
j 59 kuopos.

/ vienybę bei bendrą
Musų vienybė bei bendras 
veikimas —puikiausia lekci
ja tiems pirmeiviams, kurie

Ima nuėjo klerikalams į tai— 
Dienoj” ką.

3. d. lankričio buvo pra- 
j kalbos LSS. 3 kuopos. Kal- 

Andriulevi- i
ne-

Tulas S., didžiausias so
cialistų priešas, tvėrėjas ne- j 
prigulmingos parapijos ir 
,vadas streikieriu senosios 
parapijos, negavęs pas ne- 
prigulmingos parapijos ku- 
ųiigą/'džiabo”, pabėgo iš 
ten ir vėl sugrįžo prie se
nosios parapijos.

Jeigu jis ir pas kun. Ver- 
negaus tinkamo 

“džiabo”, kasžin, kur tuo
met bėgs.

Mažoji Varguole.

d. buvo LSS.

bendrai veikti.
Pradėjus tartis “Lietuviu Jl1s . _ .. T,TT,T,

Dienoj” veikti bendrai, iš^ ’’Liet. Dieną”, _ daugelis kalbos IVW. unnos. 
syk pasirodė, kad negalima atsiduso jr tarė: I ....
bus nieko nuveikti, nes' 
tautininkai su

| 12 d. lapkričio buvo nona- 
“Dabar tarpe vietos lietu- ’prastas susirinkimas LSS.

klerikalais W užviešpataus vienybė, 3 kuopos. Apart kitko, užsi- 
šaukė,’klykė, trynė ir jokiu ’šnyks visi vaidai ir neapv-’minta ir anie LSS. narna. ------ , -y - V i - .» -j , v . v . r* i vin z-J lrn/1 I r , i zv w 4-wt I 
būdu negalima buvo susi- pintos, 
kalbėti. Bendru susirinkimų Jr brolybė 
pirmininkas, išrinktas iš 
tautininkų ir klerikalu pu
sės, vieton triukšmadarius 
suvaldyti, pats šaukė, kad
tie, kurie nesutinka su 
Wilkes Barre konferencijos 
nutarimais, tuojaus prasiša
lintų iš svetainės. Kiti pir-

* mininkui pritarė.
Draugijų Sąryšio delega

tai pamatė, kad su kunigo 
davatkomis negalima bus

LSS. n am a. 
t

užviešpataus meilė Pasirodė, kad kuopa, trnm

Gruodžio 2 
.kuopos balius su skrajojan
čia krasa ir dovanomis. Do
vanas laimėjo: P. Tvarijo- 
niutė — “Naująją Gadynę” 
metams ir B. Morris —“A- 
merican Socialist” metams. 
Žmonių baliuje buvo 
daug; pelno bus mažai.

ne-

nu laiku suaukavo $124 ir
i Žodžiu, daugelis buvo tos kuopos paskvrė $30. To-1 
' nuomonės, 
tarpe lietuvių bus 
Suprantama, daugelis žino-A'HL_ 
jo klerikalu politiką ir neti
kėjo tai vienybei, vienok

kad Newarke kiu budu musų kuopa duoda $ 
bus rojus.! virš pusantro šimto dole- ‘ -

■ ' i 9 I 1

19 d. lapkričio buvo vaka
ras

« ♦

LDLD. kuopa laikė susi
rinkimą Gruodžio 2 d., ku
riame nutarė paaukuoti LS.

. namui $10.00. Taingi na
riai dar suaukavo apie 5 
dolerius. Kuopa nutarė per

nieko nesakė ir laukė, kuo vej]Sa!as.^An^. 
tas užsibaigs. f

“Mirtos” choro. Sulošta kožnas narys, kuriam 
or . orr , , . ... ’ 'tik proga yra, prikalbintų 
25 ir 27 d. lapkričio huvo daugiau narių

Viskas pavyko u. kliubas, bet *
dabai gerai, kuopa pelno tu- kažin d61 ko vietinė publika ' 

' nesupranta jo svarbos. Nors 
prakalbos rengiama gana 
tankiai ir kviečiama geriau
si kalbėtojai, bet narių skai
čius neauga ir gana. Ir ne 
tik neauga, bet pastaruoju 
laiku pradėjo krikt, kaip 

į žydo bitės. 3 d. gruodžio čia 
j kalbėjo J. Neviackąs iŠ 
i Worcester, Mass., Na, ma
niau sau, dabar atitiko kir
vis kotą. Bet kas tau, nenri- 
sirašė nei vienas. Reikia 
neužmiršti, kad ,drg. J. Ne- 
viackas yra ”isitriksinęs” 
kalbėti, tik kaip kam gali 
atrodyti, kad perdaug pila 
socialistiškos alyvos j sudi
lusius kliubiečių ratus. 
Klausant tik ir atrodo, kad 
tarpe kliubo politikos ir so
cialistų judėjimo nebūtų jo
kios persvaros. Man rodos, 
kad kiekvienam atsitikime 
reikia vartoti pilną saiką, 
nes kas buna perviršyta, tai 
liejasi laukan ir palieka be
vertės.

res apie $25.
Dabar kuopa uoliai pra- 

1 dėjo mokintis veikalą “Pir
mieji žingsniai”, — Br. 
Varpšo drama. Vietos lie
tuviai turėjo progą pamaty
ti jo veikalą lošiant ant
stcičiaus.

* ♦

susirinkime buvo pakelta, 
■ k kiuri mas, kad sąjungos 
namą statyti Jei*sey City. 
Kuopos naciai jau ir pra
džia padaro — du išmoto no 

penkinę.
1 . pir:Dr. Biels-(muosiiis, tik prašė palaukti 

kalbos, Rito susirinkimo. Kad jie 
nėra abejonės, 

gyvena urvuose, lindynėse.1 nes musų kuopoj randasi 
Vietoje kerosino ar žvakių, tokių nariu, kurie į 48 va- 

vartoja landas uždirba po $45.*

'dešimtinę, vienas
Gruodžio 3d. bažnyčios į Kiti sake “subitinsią 

skiepe, kalbėjo 
kis. Sulyg Belskio 
Lietuvoje daugybė žmonių i“subitins

Apie norą savaičių laiko,'prakalbos LF. kalbėjo Bute- j kuopą. Girdėti, kad neku-
"* * **“'< j/ visi tai ir Žemaitė. Pirma vaka- 

agitavome ra surinkta $92.55 LŠF. ir 
davėme $36.82 Žiburėliui. Antra va- SUvirš 80 narių. Tuojaus bus gu jos turi, ir tam panašiai

viskas ėjo broliškai 
dirbome išvien, : 
aukų rinkikus,

msikMboti susirinko i ki- .l’mms visokias instrukcijas jkara surinkta $32.36 LŠF. : 
sus kalbėti, susu inko ] K1- Sulaukus'’’Liet Die- m $20.49. Žiburėliui. Pub- ta kambarį ir nutarė Lie-1' Ll- ^umukus j,u i. ihl »
tuvių Dienoj” atskirai veik->”; dar viskas ėio brolis- I >kos_Per abudu vakaru. aP>
ti. Tapo išrinktas komitetas. Yf\7ęrn'.s’ kada, ( ou.,v tįsiai, ------ ,
kuriam pavesta rengtis prie rinkikai pradėjo grįž-jUZKenire ir tas, Kati mažai Sąjungos namu. Buvo išrin- 
“Lietuvių Dienos.” ■ |d L , .1

Komitetas nuėjo pas poli- bO'tebėti, kad čia randasi i 
ei jos viršininką, kad išga- , 
vus leidimą “Lietuviu Die- I 
noj” a ūkas rinkti, perstatė 
visą dalyką, paaiškinant, 
kad toj dienoj aukas rinks 
dvi sriovės. Viršininkas, iš
klausęs komiteto pranešimą 
Ir neržiurėjes Draugijų Są
ryšio paduotą prašymą, su
teikė leidimą rinkti aukas..

» Ka gi darė tautininkų ir; 
klerikalu komitetas? Jų
komitetas irgi nuėjo pas
policijos viršininką gauti 
leidimą rinkti aukas “Lietu
vių Dienoj”, bet kada virši
ninkas nasake, kad toks lei- j 
dimas lietuviams jau išduo
tas, komiteto nariai vieton 
paaiškinti, kad čia randasi 
dvi sriovės. pradėjo juodinti 
ir plūsti Draugijų Sąryšio 
komitetą, perstatydami jį

kas tai nepanrasto, nes tau
rininkų ir klerikalų lyde
riai pradėjo nervuotis, ėmė 
vieni kitiems į ausis kugž
dėti. Ypatingai Šančius bu
vo blogame upe, bėgo iš vie
no kambario Į kita, kabinosi 
nrie žmonių be jokio reikalo, 
užeaudinėjo, rūsčiai kalbėjo 
ir 11.

Vakare rinkikai, nėr die
na ant gatvių sušalę, kem
ša si. grūdasi, norėdami ko- 
greičiansiai įteikti komun
ini ninigus ir eiti pasilsėti. 
Skaitymo pinigu komisiia ir 
gi skubiai dirba, norėdami 
greičiau juos atleisti.

Komisijos Narys.
(Tolinus bus)

’V1

I

.4

riems draugams tas ir se
kasi. Dabar jau kuopa turi

100 suvirs.
♦ «

LSS. kuopa irgi rūpinasi

galima buvo garsinta. kusi komisija del pakalbini-
■ Viso ;wku surinkta LSF. nl0 kiekvieno nario, kad 
$124 ir Žiburėliui — OfiO.Sfi. prisidėtu kiek katras pali

Kukas ' ■

| kurių visai nėra,
j balanas. Buvusieji Lietuvos 
jkumiečiai ir visi, kurie par- 
s i s am d y d avo gasp ado 1 *i ams- 
ukininkams, dabar badauja, 
nes neturi darbo, niekas jų viii rengiasi jame dalyvauti, 
nesamdo. Lietuvoje žmones Išrodo, kad “Laisvės” kon- 
kovoją su Vokiečių valdžia certas bus puikiausias iš 
ir kaip ką laimi, pavyzdžiui visų lietuviškų koncertų, 
žmonėms kovojant visokiais kokio tik buvo Brooklyne ir 
būdais, valdžia panaikino apielinkej, Jau dabar dau- 
mokestis nuo šunu, ką pir- gelis lietuvių teiriaujasi, 
miaus buvo prisakiusi mo- kaip reikia važiuoti, 

Taipgi žmonės iško- suradus svetainę.
♦

♦ ♦

“Lietuviu Dienos” komite
tas išsiuntinėjo visoms vie-

* ; atsišauki- 
naaukuotu pa-

, padarytu 
“Lietuviu Dienoj”. Pažiūrė
sime, kaip draugystė atsi-; 
lieps?...

keti.
voję sau teisę valgyti dau
giau kaip svarą duonos, jei-

Artinantis “Laisvės” kon
certui, daugelis vietos lietu-

i Reikia pažymėti, kad Dr.
Bielskis kalbėjo “džentęlmo-,t°s draugystės 
niškni” ir ant sriovių neuž- mus, kad 
sipuldinėjo. • |dengimui lėšų,

kad

Lukšių Juozas.
Nuo red. — Mes su kores

pondento išreikšta nuomone 
negalime sutikti. Socialistų 
kalbėtojai visur ir visuomet 
privalo savo idėjas atvirai 
skelbti, bet nesidangstyti 
figų lapais arba nebūti to
kiais, su kokiais jie susiei
na.

PRANEŠIMAS.
“Laisvės” korespondentas 

Mažoji Varguolė praneša, 
kad jis nieko bendro neturi 
su klerikalų “Darbininko” 

i korespondentu, kuris raši
nėja po.tuom pačiu pseudo
nimu. Musų korespondentas 
parašė “Darbininkui laiška- 
protesta, bet, žinoma kleri
kalu laikraštis protesto ne-

•1 Musų korespondentas 
Mažoji Varguolė vartoja ta 
pseudonimą jau nuo 1909 
metu, rašinėdamas žinučių 
j darbininkų laikraščius ir 
nieko bendro neturi su pasi
savintoju jo pseudonimo 

j “Darbininke”.
gi- Pi’jpš j0 pseudonimo pasisa7 

nimais SLA. 70 kuopos. Pro-' - * .
iš-'gramą išpildė šios ypatos: 

girdęs nuo tautininkų ir kle- S. Vaicekauskas deklamavo 
rikalų tokus dalykus, ant ir pasakė monologą: 
rytojaus pašaukė Draugijų jberit socialistas”. P.
Sąryšio komitetą ir pranešė, Jcauskiutė ir M. Kazlauskie- 
ką apie jj kalbėjo*klerikalaiTnė sulošė diologą “Rožytes 
Suprantama, musų komite- 'pasikalbėjimas su motina”, 
tas dar plačiau paaiškino.P. Stakauskiutė sulošė mo- r .

• dalvku stovi ir policijos nologa “Mokyta Moteris” ir a ’’ 
viršininkas likosi pilnai už- J. Juška pasakė “Džian 
ganėdintas. Paskui iis dar ; Bambos” spyčių. Aktoriai 
parodė lapeli, — klerikalu savo užduotis atliko labai 
prašima, 
rašo keturios ypatos, 
parašai padaryti viena ran- kė laike lošimo pavyzdingai, 
ka. {išskiriant poros girtuoklė-

Tautininkai ir klerikalai įlių, kurie per visa laika-kė- 
visa laiką šaukė, kad nelei- le terma ir trukdė publikai
i .a._: .. . i.. . s o1 ramiai klausytis.

CLIFFSIDI j

25 d. lapkričio buvo va- klerikalu
• • • • • vpolicijos akvse ko juodžiau- (karas su įvairiais pamargi 

siu ir bjauriausiu.
Policijos viršininkas,

“Tai
Sta-

vinimą protestuoja.
Tegul apie tai žino Law- 

rence’o gyventojai.

po kuriuo pasi- gerai. Publikos susirinko 
bet gana skaitlingai ir užsilai-

LINKSMA NATTITENA
Iš SAN. FRANCISCO.
“Laisvės” red. tiktai ką 

gavo laišką iš San Francis- 
kad ton susitvėrė

Lietuvių Darbininkų I.ito- 
; raturos Draugijos kuopa iš

8 narių.
I Vėliaus paduosime dau
giau žinių. Taigi, LDLD. 
auga!

Komisijos 
Brazdžonis 
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HAVERHILL, MASS.
Darbininkai streiką pralai

mėjo.
Savo laiku buvau rašęs, 

kad vietos Pentucoti Mill užlaiko ....___ _
Co. darbininkai buvo išėję krautuvę. Kalbėjo vietiniai 
į streiką, reikalaudami^pa- l_ K. P. Kentra, A. Miller,

N. S. PITTSBURG, PA.
APLA. 1-mos kuopos me

tinis susirinkimas buvo lai
kytas 3 d. gruodžio, 1916.

Kaip visiems yra žinoma, 
kad Pittsburgo Lietuviai ne-

“L.” Korespondentas susitaikė Lietuvių dienoje 
Laukų rinkime su klerikalais, 
■ tad ant susirinkimo nutarė 

pra- pasiųsti seniai žadėtus (pa
skirtus) pinigus į LŠF. $50.- 
00; surinktus per APLA. 
kolektorių J. Uškuraitį už 
stempas $11.00; surinktus 
per J. Kažėvą kolektorių už 
stempas $10.00.— Viso $71.- 

^00. ’
Dargi atsilankius draugui

pnio to darbo, 
nariai — A. 
pranešė, jog surinkęs 
dolerius. J. Klekimas 15 dol. 
kiti du Vėžvs ir White nosi- 
darbavo nieko. Susirinkimas 
paragino komisiją, kad dir
btu smarkiaus ir ant kito kėlimo algų ant 25 nuošim-j Vaitiekus, ir Česna. 
susirinkimo atneštu didele čių. 27 d. lapkričio visi grižo kalbos pavyko, 
krūvą pinigų. P. Machukas prie darbo, streiką pralai

mėję, nes kompanija pakėlė
algas tik ant 10 nuošimčių, yaldybą 1917 m. orgnniza- moksleiviui J. J. Karpavi- 
Mat, pas darbininkus nebu- toriam išrinktas M. J. Vai čiui, paskolinta jam $75. ii

GARDNER, MASS.
3 d. gruodžio buvo p.„ 

kalbos koop. bendrovės, kuri
i valgomų daiktų

* t-

LSS. sekretoriui pažadėto 
skolinti šimtine. O kas-žin 
ar daugiau Binghamtonie- 
čiu negalėtų tą padaryti? vo vienybės, franeuzai tuo- tiekus, prot. sekr.— B. če- suaukauta nuo narių $13.- 
Pa’žiurėsim. j jaus sutiko

Jau gerokas laikas, kaip komnanija 
kuopa nutarė pradėti vaka- šimčių. 
rine vaikų mokyklėle, kuri 
buvo ir pereitą žiema, išrin
ko mokvtojus, bot. iki šiol 
dar darbas nepradėtas. Ko
kios tame priežastis negir- 
dėiau. Reikėtų rodos, tą 

|darba neapleisti, nes peroi- 
■tos žiemos darbas parode 
vaisius, mokiniai lankyda
vosi su ukvata. Jeigu LSS. 
kuona neįstengia to dsrho 
toliaus varyti, tai reikėtų 
pasitaujns su LMPSA. kuo
pa dirbti.

kada rnauskas, fin. sekrt. — M. 50c. Aukavo šios ynatos: K.
9 nuo- 1 Jokubonis, kasierium ž K. Varašius, J K. Mažiukna, A 

'Bekešius. Reikia tikėtis, Simanaitis, J. Česna, A. Ta- 
i I Suprantama, franeuzai kad nariai išrinktoji valdv- mošiunas, Ig. Miletz, Jur. 

darbininką mažai uždirba, ba nenuilstančiai darbuosis Alesevičius, Ant. Grigonis, 
turi dideles šeimynas ir dėl visuomenes labo. 'J. Stelmokas po $1.00; J. L 

qyp’nfnutin(“u miesto ta- Aleksis, A. Bartkus, J. Uš- 
rybon išrinkta P. Jasinckas, kuraitis, F. Petraitis, K. 
R. Michael ir M. J. Vaitie- Kairys, B. Kanišauskas, J. 
kus. ’Jablonskis, M. Urlakis, po

* * * * 50c. J. Kaževa, P. Bernotą-
“Padėkavonės” dienoj, so- vičius, po 25c. viso šliaukan

čiai irtų svetainėj buvo ba- ta $13.50 ir priduota J. J.
į liūs šv. Petro ir Povilo drau- Karpavičiui. Butų gerai, 
gysb’s. Žmonių buvo neper- kad ir kitos draugijos taip 
daugiausiai. Matomai, vie- atjaustų moksleivių padėji- 
tos lietuviai šokiais nekaip mą. 
interesuojasi. i
LSS. 89 kp. Korespondentas. §jninkais

be darbo. Lietuviai laikėsi 
gerai, bet in mažuma, todėl

i

I

WATERBURY, CON^.

12 d. lankričio buvo susi
rinkimas Lietuviu Jauni
kaičių Draugystės. Apart 

Binghamtonictis. kitko buvo perskaitytas at
sišaukimas LDLD., kuriuo- 
mi kvietė prisidėti prie 
išleidimo knvgos War —- 
what for? Draugystė suti
ko prisidėti ir paskyrė de
šimts doleriu, kurie ‘ tano! 
pasiusti LDLD.
iždininkui K. Liutkui.

Reikia pažymėt.

LAWRENCE, MASS.
)

Skandalas senosios pavapi- i HUDSON, MASS.

I APLA. 1-mos kuopos vii> 
__ ! liko, išrinkti šie 

Į draugai ant 1917 m.
Pirmininku J. A. Rinkas, 
Vice pirm. V. Urnežius, 
Pro t. sekr. A. Bartkus, 
Fin. sekr. J. Česna, 
Iždininku K. Varašius, 
Ligonių lankytojai: Tg.

jos skiepe.
3 d. gruodžio kun.

Virmauckas, kuris 
žiavo užimti Jasaičio 
į pobažnytinį skiepą 
šaukė !
Atvyko kelintas vyrų ir bavo del sušelnimo 
moterų. Pasirodžius nąu- karės nukentėjusių.

Tankiai lietuviai nusis- 
centraliui kundžia, kad juos lupa sa- 

jvasis, lietuvis kunigėlis. Mes 
kad ši savo neturime, bet svetim- Miletz, A.,Senulis, B. Sa

■atva- 
vietą, 

su-SCRANTON, PA.
Mums praneša, kad drg. 

Antanas Rimkus atminčiai 
savo mirusio brolio metai

tlllį out" J.yviXXl<X HiVUt X\<XVl Oi 0CAVU uvvtu imv, UV v ^>^v**** y -
savo parapijomis, draugystė nemažai pasidar- tautis, airis, nei kiek nege- dauskas.

nuo ' resnis už savuosius. Jis vai-! Linkėtina kitiems metams 
_________ ________ _ _____________ -v_________ ___________________Tam kšeioja po lietuvių stubas, laimingo darbavimosi APĮX 

' - 7 - . patys dar pirmą syki Įvyko toks tam" atgal aukauja nukentė- jam klebonui, tūla moterėlė tikslui surengė dvejas pra- keikia socialistus, visokiais A. 1-mos kp. valdybai.
atvMnra kabiam padėjimp, ilinksmas ir smagus vakarė- Jusiems nuo karės lietu-^sukėlė triukšmą, ėmė viso-|kalbas ir kiekvienas draugy-^būdas gązdina lietuvius, no-1 »•

fda kitiems rinkti aukų, 
Jeigu kas išdris rinkti, 
suareštuosi a. Dabar

Reikia pripažinti, kad čia
*■

i

-w

fi



ORAKULO PATARIMAI.

JUOKŲ B
KĄSNELIAIS

LIETUVIAI!

fr

Klausimas. — So. Bethle
hem, Pa. —- Jūsų malonybe, 
daugžinantis Orakule! Bū
damas didžiausiam nervų 
suirime (lysk į šaltų vande
nį — Or.) šaukiuos jūsų 
patarimo. Dalykas štai ka
me: esu gabus vytis (gauk 
ir vytelę — Orak.) turiu lav- 
ką, runinu makomobilių, ir 
nuo to laiko, kad So. Beth- 
leheme tverės šventa para
pija, pradėjau runyti spea- 
keriu (Ar su mokomobiliu ? 
— Orak.)

Kakarinę turiu puikią, 
nukalbu kaip loję ris, ir kad 
geriau parapijonai supras
tų, net po penkis sykius pa
sakau tą patį, sakinį, kuris 
gerai užsilaiko mano puody
nėj. Bet ve kas gadina man 
nervus: parapijonai neklau
so mano misijos taip aty-

Bedieviški laikraščiai.
— Ar tamsta užrašinėj! 

laikraščius, klausia žmo
gelis priėjęs prie agento.

tavo

ei
si!

LIETUVIŠKA APTIEKA.
Siuoml pranešame, kad gavome daugybe daiktų, reikalingų ii**, 

sezonui. Pirkdami daug tavoro antsy k dėl dviejų aptiekų, galimo 
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 Mo. 
ŽUVIES TAUKAI, reikalingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 5) ĮVAI
RUS VAISTAI DEL ATAUGINIMO PLAUKŲ ir TONIC^AS. 6) 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonos, perfumos Ir 
visokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas dėl vl- 

! durių. Bonka 60c. Kraujo Valytojas — bonka $1.00. Mūsų aptieko- 
se kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atsilan
kyti. Visas persiuntmo lėšas apmokame męs. Siunčiant laiškas, 
galima siųsti pinigais arba stampon. is

I. SHAPIRO, Lie te vii 17.r Aptiekotini

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

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

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

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

Ir galite gaut savo pinigus atgal ant kožno pareikalavimo.
Mano Lankos yra gvarantuotos, per New Yorko ateitą, užtat Jūs 
pinigai užtikrinti.
Parduodu farmas, lotus Ir namus. Padarau ir užtvirtinu visokius 

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

VISOKIOS RODOS-PATARIMAI DOVANAI.
(Kreipkite* šiuo adnesu:

BANKER JOHN KOVACS
36 Gii’and Street, maspeth, l. l n. y.

Roma gh of Brooklyn.

► w
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TEISINGIAUSIA ir GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

y Sutaisau receptui bu < 
U »tyda, nežiūrint, ar tie 
| t Lietuvos .-ir Amerikos 
| J Tai vienatinė lietuviška 

Bostone ir Massachusetts 
Gyduolių galit gaut, kokios tik pa
sauly yra vartojamos. Galit rei
kalaut per laiškus, o ai prisiųsiu 
per expresą.

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekoriua Ir Savininkai

22Ū Broadway, kemp. C Stroii
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 21014 ir 21018.

didžiausia 
i receptai 

daktarų.
aptieks 

i valstijoj.

j

GARSAS
SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISU REIKALU.tamsta
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Iki

į netikėtai Genovaitė
Pu-

Neuž-

JJ’^*"***^

.J*’VA

K

Diena po dienai, 
sint u gydymu 
rsi,statykite sau, 
•k palinksminau

eornto •* .. ^RųęSf.NS^

. po 
vakare;

£, ss-» 
<t> a.*/

£ 05

229 R E O FO D D_: Avė. . 7 - 
KAMPAI NO»m;.‘«-T2.« GATVGa;

i? Kp Y JN .ĮlNjįy

tamsta ir 
bedieviš- 
nusibodo

41® So. 2nd Street, 
’ Skyrius: 745 Driggs

kampas Union Avė
«s 2nd St., Brooklyn, N. Y.

« — .„„ji

man, tik nerašyk 
ko, nes jau man 
jie skaityti.

- - O kokius gi 
laikraščius skaitai?

— Ugi “Draugą” ir 
“Darbininką”, bet jie nieko 
nerašo apie bažnyčias ir 
kunigus, o tik apie sociali
stu Jaikraščus. Taigi tams
ta užrašyk man socialistų 
kiikraštį, nes, man rodosi, 
kad tie kaip tik atbulai — 
rašo

Atsargus.
— Žinai, mano mielas, 

<aip mudu apsivesime, tuo
met musu gyvenimas slinks, 
kaip ta daina.

— barnu gerai, uet as 
esu atsargus ir dabar ta
vęs prašau, kad mudviejų 
:a daina butu be žodžiu. €■ 4

Stebuklai ant stebuklų.
Po perstatymui “Gen<

Vincu kalbasi:
— Ką tu, Vincai sakysi apie 
šį veikalą, artistus ir akel
iai apie visus ispudžius, — 
kaip patiko?

— Aš nieko nesupratau, 
;ik Drako žodžius atsimenu: 
“Kunigaikštiene, jau paršus 
išvarė”. Dac oi.

— Cha, cha! Ar tu nena- 
tėmijai keletą žingeidžių 
dalyku ?

— Kokiu?
— Pirmame akte, Sigytui

myti, kuomet Gelius išgaz- 
dines Genovaite, nrivertė ir

kaus”, rėkauja, eiga retus
smilkina, žodžiu, triukšmą 
daro ir iš mano puikios mi
sijos pavirsta, košeliena — 
nepabaigęs sakyt apie au
sį, pradedu apie koją, ir 
hitus tinksus. Parapijonai 
jau nyksta. Dieve gelbėk 
parapija visiškai gali pa- 
griuti. Pasiskubink man i 
pagelbą, Orakule. Už tai tau 
gausiai atnagradysiu, jeigu 
suteiksi gerą patarimą.

Vytis speakeris.
Atsakymas. — Nėra tavo 

padėjimas toks blogas, kaip 
tu pats Įsivaizdini. Pirmiau
siai gauk ramsčių ir pa- 
rainstyk parapiją iš visų 
keturių pusių, kad ji nepa- 
rgriutų. Tuomet busi drą
sesnis. Sakai, kad iš
misijos bei prakalbos koše- 
jiena pasidaro, čia irgi ge
ras apsireiškimas. Tik 
damas kalbėti, pasiimk 
savim pustuzinį šaukštu
kaip tik košeliena pasida
rys, pasikviesk j talką ren
gėjus, išdalink jems šaukš
tus ir čia pat, po publikos 
akių, suvalgykite ja. Publi
ka žiūrės ir laižysis, kaip 
jūs košeliena valgysite.

Jeigu matai, kad parapi
jonai neklauso paprastų 
kalbu, o sakai turįs gerą 
kakarine, paleisk ja i darbą 
— pradėk bliauti, kiek tik 
turi jiegos. Jeigu taip pa
sielgsi, u2raPM<*nai tuoiaus 
nurims.

Krikščioniška šalis.
Amerika pasaulio užra

šuose vadinasi krikščioniška 
šalis. Iš įvairių krikščioni
škų sektų atskaitų matosi, 
kad visoj šaly randasi 39 
miolionai, priskaitant ir kū
dikius, tikinčų žmonių. Tuo 
tarpu Su v. Valstijose ran- i 

. dasi virš 100 milionų gy-i 
ventojų. Ar ne teisingiau i 
butų Ameriką pavadinti 
“pagoniška šalis?”

Juk visur ir visuomet di
džiuma ima viršų, o čia kaip 
tik atbulai. Apie tai krikš- 
čionįs turėtų pagalvoti.

Kantrus Sąjungietis.

savo vynu.

blika tuomet patėmi.jo, kad 
ant stalo nic nieko nebuvo. 
Už valandėles Genovaitė pa-

TREJOS DEVYNERIOS
Ki r b a

DAUNORUS trejanka yra tikrai 
Ireluviška. Saugokitės padirbi
mui imi!aciįų.

UAUNOROS t re, 
t 

ir u:

k a, t. y. trejos 
i tikimiausias 

• M’yd\-tujas vi- 
ose.

o

MM 

ta<

OC5 H

DAUNORUS tieiunką reikalaukit
priniusdami 35c. a.Sl";1 2 /.utį '.lis inarL.-inl

O

l‘K

FSi

I Al Lar 1 AS, kad DAUNORUS aptiekoje 
yra didžiausias sądciis ir pasirinkimas 
įvairiausių naminių gyduolių, visokių ša® 
knų, žolių ir 1.1.

REIKALAUKI ! rašydutni, kokių noi ite nemažiau kaip už 25c. 
bus jums prisiųsta.

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA
JOSEPH LIPMAN, M. I).

. Specijalistas moterų Ikgų
E. 5()th St., New York, N.

OFISO VALANDOS:
10 vai ryte; nuo 1 iki 2 vai. 

piet ir nuo 7 iki 8 vai.
Ncdėlioinis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs išti

riame ir pasakome visas ligas ir pa- 
gelbstime. iš kitur atvažiavusiems li
goniams parūpiname vietų, kol gydo
si. Reikalui esant kreipkitės mes 
Apžiurėsiipe ir duosime prietelišką ro
jų. Patarnavimas visai pigus. M-'"4 
mirškite mano antrašo.

i)R. J. LIPMAN
E. 50th St., NEW YORK, N, 

Kalbame lietuviškai.

■i?’
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'T GERĄ DUONĄ? .ISVti

SS.r KEPTUVE
Jonas MATHUS!> 
GERIAUSIAS DimiAUKJA* ’ 

IR SVARIAUSIAH HAIJU-
NAS VISAM' SO. T

BOSTONE. J
mal ir užkandžiai. Paternt.vi-J 
mas prielankus. Atsilankykite,^ 
o persitikrinuite.

JONAS MATHD8
(Lietuviu Savininkai)

W. Hs-oadway 
t So. Boston, Mač».

(Dešimto žingsnių v.uo Liatavlą
• Labdarystės Dre.ngijoa name).

NEWARKO
AKUŠERKA

Pabaigusi Imperatrica Mari] A- 
kušerkų mokyklą Peterburge h 
Dipliomuota New Jersey valsti
joj. Turiu puikias pasekmes 
praktikoje prie gyrndimo, taip
gi gerai apsipažinus su sipto- 
mais visų moteriškų ligų ir rei
kalui esant, galite gauti patar
navimų.

O. STROLIENS
Jauniškaitė

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

8052

Tai. 886 Graenpoint.

BBNIAUSIA UŽEIGOfl
VIETA PAS

« Pus mus galite gauti «ka- 
w wiaurio niaus, pulkluz degti- 

ir nkunaus k yno.
tarnskvlmafc puiktnuBlaa,

$ wiki to, « perp.itfkrlnaite.

W 6i S. 2nd Si.,
$ BROOKLYN, N.

Kepa geriausią uu 
Cyst y r u gini ų 
Teipat mes kepau 
riausius keiksus 
joms ir kitokiems 
Hams‘ * * * *

Turėdami kokį nors užsa- 
kyriią ir norėdami valgyti 
gerą, skanią, puikiai pa
darytą duoną, tai visados 
kreipkitės į mus. Duoną 
siunčiame ir kitą miestą.

F. MASIULEVICIUS ir SUNAI, Savininkai.
209 BEDF8HD AVĖ. (Te], 2875 Greenpoint) BROOKLYN, N. Y.

Alt NUSTOJOTE SVEIKATĄ Iš 
PRIEŽASTIES LIGOS?
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22 ST,N.Y

metas po metui 
sergančių žmonių, 
kiek aš išgydžiau, 
gyvenimą. Jeigu 
įkirėjo vartojant

gyduok-s ir jaučiatės nuo- 
iau .tuomet, nieko nelauk- 
x:ripkilės pas gerai supran- 

ir;’. ir specialistą 
i.ĖONARi) LANDES 
; be pinigų patars, ką da- 

>ėti gyvastį ir paaiš- 
Gydau per 20 metų 

su didžiausiomis pa-
kaip tai: nusilpnėjimą, už- 
kraujo, pilvo, širdies, plau- 
ir lt.
limo nervų ir lytiškų ligų 

tufu visiems gerai žinomą elektrišką 
i, per kurią 
Ne kiekvienas 
aparatus, dėl . 
Chemiškas iš-
Neat įdėliokite

matyi himnai kure 
daktaras turi h»i«.iu! 
to, kad labai brang: 
lyrincjimas slapume, 
aut rytojaus, bet tuojau ateikite pas 
serai žinoma:

DR. LEONARD LANDES
Ofi.-o vai.: nuo 10 vai. ryto iki 8 

vai. vakare, šventadieniais nuo 10 
ryto iki 4 vai. po pietų. f

110 13. 22nd St., Lexington ir
3rd Ave., New York City.

■DENTSTAS
Gvavantuofa ant 20 metu4.

Uždėjimas kepuraites 22 k. ... |5.0(l 
ir augščiaa. 
............ 50c. 
.......... $1.00

'plombavimu* 50 c. 
Išvalymas ....................... *
N£plniubavimas aukso 

Skalbianti dantį duok ištraukti 
ryte, o vakare apžiūrėt.

Sanitary Dental Parlor
307 Bedford Ave. Tarpe 2-roa Ir 

I-mos gal

PERSKAITYK!
Klpkv'^nas
j*H nkaltytojat 
kuris užclrrtiy' 
pan maris “Lale 
vę” ant ruetų i 
užsimokės ?2.5t 

I.Kk gaiir duva»> 
knygų
I dolerio arh

j . “Kardą” ant v*t 
tų. Senais t.Isk 
tyloj as, kuidz a’ 
nauji r. m,

hnyjy.j ode. Ka« iš ncfekaitančh
dar prbdų.5 i.ž “Keleivi” $1.50, gaa 
inygti 60c., senas ekaitytoja' 
gaus knygų už 25c. Kas prisius »’ 
“Kovą” $2.00, gaus knygų už 75c. 
kas prisius už “Kardą” $1.00,tas gnu* 
'rnygų už 35c., senas skaitytojas te 
<15 centus. Kas užairašyz “Naujoji 
Gadynę”, kaina metams $’i.50, ta, 
gaus knygų už 60c.

Todėl xlsl užsirašykit <uos 1*lb 
r?.bčius per mane. Tiek pat nmkėdit 
ml gausite gerų knygų pasiskalty 
mul. Būtinai pasakyk aula tai na 
to draugui lY pažįstamu!. Huygau 
duosiu tik “Latavs” laidos.

Piniguti siųskit šiuo adrasni

Kitlbame lietuviškai.Y314

J. POCIUS
pft5378 Margaret St., Philadelphia, KANCLERIUSJOKŪBAS

CAFE

Paksla-

C A E E IR POOL ROOM 
linksmai laiką praleist.

Tai yra gerinusia vista

K. HENS AS

(/J
<O

r

S V. VAIVADAS
SPORTING CAFEJT w Puikiausia ir švariausia ek

kai]) diena, po saulės švie
sa!

— Dar didesni stebuklai!
— Kitame akte, kovoje! 

su Maurais, galėjai matyti, i 
I kaip lietuviškas vaiskus | 
ifaitavosi. Mūsiškiu buvo*• • • Ij penki, o Maurų tikt ai vic- 
nąs. Na, ir mūsiškiai išlai- 
mčjo mVišį!

— Didžiausi stebuklai!
— Dar kitame akte, kuo

met Genovaitė išbuvusi apie 
12 metų miškuose, užsiaugi
no sūnų,— beveik gerą pus
bernį, ir pati paseno, dra
bužiai nuplyšo. Dengėsi, 
ožkos kailiu. O jos auksiniai 
čeverykai, vis atrodė nauju-! 
tėliai. Nepaisant kad per 12 

’metų reikėjo klampioti po 
[purvyną, ir suprantama ne- 

nėra buvo kam nušainyti. Ką tu

Užeikit ir persitikrinkite
442 Grand St.,

BROOKLYN, N. Y, 
Telephone Stagg 8534.

SUčeDYK pinigus 
IR SKAUSMĄ.

į Gold St., 
Į BROOKLYN. N. Y.
A Telephone: Main 7528.

TIKRA LIETUVIŠKA APTIKTA 
ČIKAGOJE H i I ILK A

FŽIsikfcMt iyngtrluųriaa He atyda ii>!!dasa
kaip Aaierikoa, ta'p Ir *bcc>«.« iaktarų, Patarimaa ąaa 

luižkEa cateikUw rfykal.
H>v!x’nltia Ir Prariaariąa

F. A. JOZAPAITIS
8081 BO. HALSTKD STREET, CHICAGO, ILL.

Gyra»Ina« Telephoat Dieter 7781.

ČIA GALIMA UŽSIRAŠYTI “LAISVU

Jis taipgi neatskiria.
Jonas. — Žinai ką, tavo 

moteris taip panaši į savo 
seserį, kad aš juodviejų jo
kiu bu du negaliu atskirti?

Baltrus. — Nieko i___
nuostabaus, kad tu judviejų sakysi, tai bent čeverykai! 
neatskiri. Aš treti metai I — Stebuklai ant stebuk- 
kaip vedęs ir taip patamsy lų! patraukęs pečiais patvir- 
negaliu atskirti savo pačios tino dar sykį Vincas.
nuo sesers. Abelis. I Hocus Focus.Abelis.

« s?
5

«hs*xj,.. ■■ • —a.'TirtijiililiiMifrWr

Bjaurlautaiae skanautas dantų 
sastabdonaaa antsyk. IŠTRAU
KIMAS danties atliekamas be 
mažiausio skausmo. Artistiš
kas “bridže” ir “plate” darbas 
atliekamas wane moderniika- 
ma ofise už prieinamą kalną.

DR. J. LIEBERMAN
DENTISTA8

408—410 So. 2nd St, 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Stag* 802t.
Kalbame Lietuviškai, Leakiikai 
tr Rusiškai.

iBcam ks- 
nogražian- 
k1«1 ir vi- 

aadoB 
tsinincą 

rsdą.

TEISINGIAUSIA UŽEIGA 
2BS WYTHE AVE., katnp. N»rth 1»< 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone Greenpoint 5311.

Draugystėms, Kaopoma Ir Kllabamal 
Išdirbu visokiai

KOKARDAS, “BADGES”, GUZIKUB 
IR ŽENKLELIUS

Visokiems piknikams, šermenims Lr 
t. t. Darau visokius Medalius Ir vi
sokias atspaudas draugystėms.

Ant kiekvieno pareikalavima pri
siunčia iampelius.

A. STRUPA8.
Novelty Manufacturer

111 Ferry St., Dept. L. Newark, N. 1.
Buk Muzikantas arba Giedorius 
tai visiems patiksi. Išsimokini
mas ’’Notų” (gaidų) ant visokių 
įstrumenių lietuviškoj kalboj 8 
lekcijos,be mokytojo kuris yma 
50c. už 1. lekciją. Visokių notų 
Knyga $1.50 parduodu už 1.00 
ADREBUOKITl- G. A. BARONAS, 

McKees Rocks, pa

Mokslo Nereikia Jieškoti
kad mes nurodome kaip lengvai Išmokti anglų kalbą, aritmetiką) IK 

Iftetavių kalbos gramatiką savo namuose liuosame laike Visi i&moluiflfe 
Nurodymai Ir knyga DYKAI Įdėk stempą- Adresas*

botam lorespoBdencijiM Mokykla, 13271. iotay SL, Cho*
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LIETUVIAI A
IŠRADIMAI.

Pakol susirasite sau advo
katų išėmimui patento, prisiųe- 
kite savo išradimą dėl užpatea- 
tavimo. Dykai suteikiame rodą 
dalykuoses užpatentavimo. Do
vanai gausite kiekvienas kny
gutę, kur nurodoma ką išrasti, 
kaip užpatentuoti. Už užpaten- 
tavimą pinigų iš kalno neina
me, apart labai mažų rankpini
gių, o likusius užmokate tada, 
kada gaunate risunkus ir po- 
pieras ir jeigu esate tuom 
užganėdinti.
AMERICAN EUROPEAN PA

TENT OFFICES. — L.
309 Broadway New York City 

ir
403 Barrister Bldg. Washington, 

D. C.
Rašykite lietuviškai, bent i 

katrą nors musų ofisą.

LAISVA

GRAB0RIU1 (Undertaker) APTIEKAJuanšikaijui
LIETUVIŠKA

y

ir

budu, 
ba- 

busi-
mą imperiją.

Japonija atsisakė padary-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUM. 
I&biilveineoju ir laidoja namlnsidb 

ant visokių kapinių,
Paraamdau Automobiliui Ir Kari* 

tas Veselijoms, Krikštynoma ir ifab 
paulvažinejlmaini.

Ofisai i
254 FRONT m

C. Brooklyn, N. y

Ir ▼luokla* kitokias ry d uolai 
▼laoklų ligų, kurios čia dar nepamini 
to«, galima gauti per pačtą.

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Aych«« 

BROOKLYN, N. Y.

ant pirmos vietos stojo pro- pasiseko susitarti su Fran-
Taipgi BUt.Hikiu rodą visokiuo

se atsitikimuose ir patarnauju 
visokiuose reikaluose.

DOBROVOLSKIS.
37.7 Graham Ave. 

cor. Skilman av. Biooklyn, N Y.

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

Telephone 7867

Kapitalistiškas ūkis palie
tė ir Kinų žemę. Kapitaliz
mas su savimi įnešė naujus 
dalykus kinų gyvenimam.:

kad padėti pastaramjam ki 
turėjo nu republika naikyti.

ž me
nė ra

Tel. Greenpoint 1569.

A. DOBROVOLSKIS
Pirmos klesos CAFE.
Geriausi Gervinai.

temiau paminėtai gyduolei galhaiv 
apturėti per pačtąi

Nuo Reumatizmo ....................... |1.W
Kraujo Valytojas ........................ l.K j
Vidurių Reguliatoriui................... !•«
Trojanka ..........   25c., 60c Ir

tą. Dabar sukylimo banga 
į užliejo beveik visą kinų že- 
■mę. Jei buržuazija gana 
.;u stipru j o, tai sukilėliai lai-

kinu ir talkininku, nes <z C 7

bet jai tas visai nekilti- Japonija tai neva talkininkų

re-

šalininkų. Jei pešasi tarp šių vėlaus. Tokiu 
saves kiti, tai parankiausiai Francijos valdžia jau 
jieškoti talkininkų tarp tų, Įandyj sutiko remti 
kurie daugiausiai gali duo
ti. Vidurinės Europos vals
tijos atskirtos nuo Azijos, ti tokią pat su tartį...Daly-. 
Rytų Azijoj gailngesni tai- kas.tame, kad Japonija irgi 
kininkai. Ir meilinasi Juan- rūpinasi pasinaudot sindiKa- 
šikajus prie talkininkų, kad to narių peštynėmis, kad iš- 

; kinų 
Tas, žinoma, nepa

tiko Juanšikajui. Prasidėjo

.v .m. įįj v V1U111CU1. n vi .7 | . ’4 1

Mandarinų vietą užima ka- jtie suteiktų jam pagelbą im- !P^\su sa^o Įtekmę 
pitalistais. Tarp kapitalistų peratorinm likti. Geriausiai žemej. rp'ĮQ

kejas. Kinų prekėjas lieka Tija. Nors Francija ir di- nesusipratimai tarp Japoni- 
svarbesne ypata, kaip Kinu džiuojasi tuom. kad kariau- Jos h'.kinų, o kartu ir tarp ■e • *” • 1 « • -i i» t-n 1 bin m l/iiV * Z 1 v

mandarinas. ja vardan laisves ir teisy
Nauji ekonomiškieji san- bes, 1 v 

tikiai pareikalauja ir naujų dė susidėti su Juanšikajų, 'draugė. Dabar Juanšikajus 
visuomeniškų santikių. Se .................... ............ .................
nas despotizmas 
žlugti. Vienok, nauji 
nes dar nebuvo ir 
arti tiek stiprus, kad galu
tinai nušluoti senus. Ir pri
siėjo naujiems žmonėms pa
sidalyti vaidinimu su senais.! 
Nors monarchijos vietą ir 
užėmė republika, bet re
publikos prezidentu liko mo- 
narchistas Juanšikai, seno 
režimo šulas. Juanšikajus j 
pajuto, kad senos s 
dar gana tvirtos, kad 
narchistų gana daug, 
pradėjo remtis monarchis- 
tais, kad pačiam likti kinų Juanšikajus ir 
bogdychanu. i

Bet ir naujas gaivalas ne sutartį anot kurio, 
snaudė! Kapitalizmo augi-jZų incĮ0 Kinijoj 
mas smarkiausiai išsiūbavo: džiama visakeriopa 
pietų kinus. Pietų kinai 
smarkausiai kovojo už fe- 
derališkos monarchijos nu- | ............ .
vertimą ir už republiką. Ir j ištremtos, ( 
dabar, kada liko aišku, ko dengti, 
nori kinų monarchistai ir1 
pats Juanšikajus, pirmais 
sukilo kinai. Išpradžių Ju
anšikai ignoravo sukilėlius. 
Vienok, jam sukilimo ne tik 
nepasisekė užslopinti, i 
jis vis labiau ir labiau pla-: 
tinosi. Nors Juanšikajus da- 1 ’ 
bar atsisako nuo imperato
riškų prerogativų, nors jis 
prižadėjo išpildyti sukilėlių kraštas dar skaitėsi 
reikalavimus, ir. ^sugražinti publika. Oficiališkai jis im- 

‘iperija liko vien daug mėne- mus, bet ir tas jau nebenu-U ‘ 
ramina sukilėlius. Sukyli- 
mas vis auga, vis platinas, į 
ir net valdžios kariumenė ir

• laivynas pereina ant sukilė
lių pusės. Ir tame sukilime 
gana svarbią rolę lošia kinų 
prekėjai. Išrodo, buk preki
jai pradeda valdyti kinų 
likimu. Jei kokiame nors 
mieste prekėjai pereina ant 
sukilėlių pusės, tenai ir 
pats miestas atsiduoda su
kilėlių rankosna.

Matoma, Juanšikajus pra
žiopsojo tą savo priešą, kuri 
atnešė kapitalizmas, įsiver- 
žusis į imperiją, apsupta 
milžiniškomis sienomis. 
Matomai, Juanšikajus nesu
prato, kokią svarbą turi ka
pitalizmo metu buržuazijos , 
stiprėjimas. Juanšikajus jie-i 
žkojo ramstį tarp man d an- -

Pirmučiausiai Juanšika
jus susitarė su laisvę mylin- 
|čia Francija, kad ant Fran- 
I ei jos territorijos ne turėtų 
i vietos kinų revoliucionic-; 
Iriai, kuriems rūpi nuversti 
|Pekino diktatorių. Dalykas 
|tame, kad į Įlietus nuo kinų 
i randasi Francijos kolonijos 
i (Indo-Kinija), kur kinų, re
voliucionieriams gana, pa- 

mo_i ranku tvert savo slaptas or- 
įr 1 ganizacijas.

balandžio 1915 metais 
Francijos 

pasiuntinys padarė slaptą 
Francu- | 
hrždrau-!

________ revolju- 
kmai^cijinė propoganda prieš

i kinuose esantį surėdimą.“ 
I Įtariamos ypatos turi būti 

o laikraščiai už- 
Be to, Francijos 

į valdžia turi išduoti kinų val
džiai prasikaltėlius, jei pa
staroji pareikalautų. Prieg 
to, sutartis taip gudriai su-

I t įstatyta, kad turi but iš- 
•duodami politiški prasikal- 

, nors stačiai tas 
nepasakyta.

Balandį 1915 m.

ka apgalėtas buržuazija.
Nepasisekė Juanšikajui 

likti imperatorium ir prisi
eina dabar jam drebėti už, 
savo kailį. Sukilėliai reika
lauja nevien republikos at
gaivinimo, bet taipogi nu- ! 
bausti taip monarchistų pa-1 
sikesinimo kaltininkus, taipf 
patį Juanšikajų tai yra,; 
jiems rūpi nušluoti seno 
režimo šulus, kad nieko 
daugiau nekliudyt buržuazi
jai šeimininkauti ant “dan
giškos imperijos?'

Juanšikajus, be to, tiko-: 
josi, kad penkių valstijų , 

• sindikatas padės jam atsi
tūpti ant kinų sosto. Bet, ka
da to sindikato nariai susi
pešė tarp saves, tai ir kinų 
Vainikas pradėjo sprūsti. 
Nors ir pešasi tarp saves, 
feindikato nariai.bet visgi ga ■ 
įima išnaudoti juos. Ir jieš- 
ko Juanšikajus išlaukinių

I '
i .į W-*

Jai nori, kad gvrai (irs- 
dytum, pirk skrybėles, mar5> 
kinius ir visus aprčdalui pas

K. LIUTKŲ.
Apie gerumą tavoro Ir tei

singumą kainų, nereikalinga 
girtis. Nesą visi brooklynia- 
člal gerai žino, kad pigiau It 
gerian niekur negauni, kaip 
p«t»

K. LIUTKUS
ĮSI GRAND ST., 

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

pradeda jieškoti draugystės 
Vokietijoj. Bet Vokietija re
mia ne vien P Juanšikajų, 
bet ir revoliucionierius.

Vienok, nei išlaukiniai, 
draugai, nei vidujiniai tal
kininkai nepajiegia suteikti 
'Juanšikajui tiek spėkų, kad 
likti pilnu kinų valdonu. 
Jiianšikajaus ir augštesnių- 
jų luomų (mandarinų) des
potizmas dare savo, kad

Nuo red. Patalpinimas šio 
straipsnio žymiai susivėlino. 
Patsai Juanšikajus jau mi
rė, tačiaus straipsnis turi 
savo svarba, nes charakteri- v 7
zuoja visuomeniškus santi- 
kius toj šalyj.

wxs^r

vr ERGUOS,
V dienos jau 

praėjo. R< 
vis dar tarpe m 
yra daug vergų, 
kurie yra atstu
miami nuo savo darbo 
ve.rg-tni.4res LIGOS.

Yra labai lengva išvengti ma
žų kliūčių išaugant į dideles, 
jeigu tunai atida ant to atkrei
piama. Ir tas yra jūsų pareiga 
link paties savęs ir savo šei
mynos lai vis a: likti.

Nito skaudėjimo pilvo ir žar
nų, kaipo plovimas skaudžian- 
čios gerkles intratikimiii į save 
apmalšinimui dusulio, nuo gal
vos ir ausų skaudėjimo; cct.

beširdčs

gertousių na- 
csaiičių ant

ApšlubiiiiO, Hantu- 
ic Si.aii'ldjitiio Km. 

tsnč'f. kaip ir nuo visokiu kilu minia- 
ti-ku ligų, n.udvki

PAIN-EXPELLER, 
j kaipo Beno ir uztfkPtiną draugų Šeimy

nos per puse Aiiiitintu'io. Tik 25c. ii 
book ite ; galima gauti visose ap- 

tiekose arba pas pati fabrikunta—
F. AD. RICHTER &. CO.74—CO Wa»hinįtn/t Slrool, New York

SULAIKYK
TĄJĮ KOSULĮ

pirma, negu jisai pakenks jnsų eystonnu. Atakų 
palengvinimui ir iritavijos prašiilininuu, vartok

Balsam for Lungs
(Severos Balnam?) Plaučiams). Netrukus patirsi, kad tatai yra 

atsakanti gyduolė, suteikianti palengvinimą nn6 kosulio, 
peršalimo, užkimimo, spasmodiško smaagulio. oro triubcliu, 
uždegimo ir gerkles skausmo. Kaštuoja 25 ir 50 centai.

Musų žodžiams patvirtinimui, fetal paduodamo nesentai gauta laiš
ki): “Aš noriu -lutus pranešti, kad Severos Baisumas pilnai-atsako savo 
tikslui. Nuo pirmutinio dožo vaikai pradėjo sveikti; ji) Kosulys išnyko 
ir tie atakai nebesugrįžo. Apie du metai tarn atgal męs vartojome tijjį 
Baisumi) nuo kokliušo ir gi su gera pasekme.’’

♦ J. Kowalski, Cutchogue, N. Y.

Reikalaujant gyduolių reikalauk Severos Preparatus. NuCjęa j ap
tiekę žiūrėti, kad gautum ko reikalaujama. Neimk kitokių bei užvaduo
tojų. Negalint gauti ko reikalaujate, rąžyk tiesiai i

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.

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

Naujausio išradimo vargonas.
Šitą vargonų galima neštis ant balip, 
Piknikų, nes jis susideda.iš 4 kavalkų, 
išrodo k iip baksav. Šitą vargonų gali
ma sulankstyti, kad neužimtų daug vie
tos kada neiriajmi. Kaina 3 oktavų 
$3(1.00, 4 oktavų $35.00, 5 oktavų $40. 
50, G oktavų $58.51', R< ikalavkit ka 
talogo su visomis kitomis mašinomis.

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

Kaina

N©.75 Tokio pat išdarbio kaip num.
85 didžio ir pločio, tiktai 
be sunumeravimo rekordų Ir 
automatiško išmetimo.

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

$85.00

No. 25. Columbia uraforiola. Pad»- 
rtya« iŠ rauodnmedžio, p^kte* 
išdabintas. Diduma 15įX15i

Kaina ..................  $25.0u

JMtčniyklt! Galima įsryt labai 
<rafofoną bu 12 dainų tik už $ 
»ž kurį turėtum mokėt 25 <lol. 1’; 
dam > taip pigiai todėl, kad geriau pasi
garsinus.

Reikalaukit katalogo.

Lietuviški rekordu įvairių šokių Ir 
dainų. (Kaip matot* ant paveikslėlio 
— klumpakojis).
E 2897) Klumpakojis

) Kokietka Polka ir k Iriau pa
kojis.

E 2360. Varpelis. Valcan Dr. Kudirka, 
mielag. Polka.

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

E 2582. Kalnų av.gštumaa. Vale**.
” Kariškas maršas.

E 2706. Žemaičių Polka.
” Gudri. Mazurka.

Ir daugybė kitokių Hetuvlškų, ra- 
alikų, lenkiškų rekordų.

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

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

i No. 50. Columbia Grafonola. Fa- 
rinktinio raudonmedžio ir ar- 
luolo puikiai llipuotas. Didis 
iliXldi ir IS col. augščio.

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

.R'

Ne. 2 Ų. Columbia Grafonola. Ajt- 
žuolinli labai gerai padarytai, •- 
iiamaliuotas žaliais ar raudaaala 
ruožais, metalini truba.

Kaina ..................  $25.fl®
No. 4. Improved Roy 1. Velk toki 

kaip No. 2 bet biskj dldai- 
nis, pagerinta tnašini ija, tri
mis sprenžinomis, aržuollnl* 
141 colių pločio Ir 7i augščie.

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

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

JCIRDF^ Grand Street, Brooklyn, N. Y 
e VlllVL/lMkJ* TEL. 4659 GREENPOINT
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Nusipirk genis ir tvirtus čeverykus
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PAJIESKOjIMAI

Reporteris.

ralej trupoj.

AR JUS ŽINOTE?

I’ajie:
Jono ir 
čiuno,

šaukti.

Visiems Žinotina
MOTERIŠKŲ 

DRAPANŲ

namui. Ir čia jau,

H

Pranešu lietuviams kad aš | Prie 12 šliubinių paveikslų duo- 
laik.au puikią Fotografijų Gale- du vieną didelį paveikslą dova- 
riją. Padarau visokius pavei- nai., Darbą atlieku artistiškai ir 
kalus taipgi traukiu veselijas. nebrangiai. Ateikit persitikrint

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

(vienas blokas nuo Lietuviškos bažnyčios.)

VIETINES /INIOS ’ 5 gruodžio Sokolų sve-| Lietuvių Darbininkų Li- f IIjIIIWm iullllVMf tainėje LSS. 19 kuopa ture- teraturos Draugijos susirin- 
RPNCIART Pu*kų pramogos vakarė- kimas tapo perkeltas iš 
v J ’ Jį su vakariene. Susirinko 5 d. ant 12 d. gruod. Todėl j apie Šimtas draugų, kurie visi nariai ir pašaliniai ku- 

|smagiai pašoko, padainavo,‘rie galite atsilankyti, nepa- 
pažaidė. Laike vakarienės, mrškte, kad susirinkimas 

atsibus 12 d. gruodžio (u— i
<<T

KRIAUČIAI
PRIE GENERALIO | 

STREIKO.
Didžiojo New Yorko

Griaučiai vėl rengiasi prie pinnininkaujant drg. V. Z a-
generalio streiko. 7d.. gruo- periaekui, trumpas prakal- tarninke) 8 v. vak.
dži° visur buvo susirinki- p,isakg L pnisįika> j.

Jie
vos” redakcijoj.

Kviečia Komitetas.mai, kur kalbėta apie strei- Sukys ir j BckampIs. 
k<į. Apie .50,000 kliaučių kvieįj. ki(.Įt nors patik: 
nubalsavo eiti į streiką, jei- LSS- llamui lr čia - 
gu jų reikalavimai nebus draugai suaukavo $371t< 
išpildyta. Jie reikalauja 8i Po (lo] allkavo j šuk 
vai darbo dienos ir $2 i sa-'Albe,.ta9 Kiaulėmis, P. ............ -........   - ........... ,
vaitę pal^ėhmo algos. ^A. C. Simonavičius, M. Wycie, M. kare. Visi kuopos nariai 
W. of A. unija jau išrinko Merkevičiutė, A. Budveičiu-* malonėkite atsilankyti, nes1 
streiko komiteto pinninin- t(-», ą Plečkaitis, V. Januška/ turime daug svarbių dalykų, 
ką, kurj įgahavo^ apkalbėti, m. K., T,. Bučinskas, V. Sko-’ypatingai artinantis meti

niui susirinkimui.
Sek r t. V. Kazlauskas.

kada išeiti į streiką., j Vizdžiunas, K. Kalpo-
Visų kriaučių unijų sky- pas j 

riuose priimtos rezoliucijos, --
įgaliojančios delegatus ves- jurevičiiis 
ti su darbdaviais derybas, Masiulį 
reikalaujant 8 vai. darbo 
dienos ir $2 į savaitę dau
giau algos.

Dabar tarpe unijų deleg;v Bekampis, 
tų ir darbininkų eina tary-j p0 .-q c 
bos. Darbdaviai pakelia $1 Į Į p() 50 c rp 
savaitę algos, bet nenori pa- p Gražys, 
kelti dviejų dolerių ir duoti) 
8 vai. darbo dieną. Jeigu 
darbdaviai neišpildys pilnai 
kriaučių reikalavimų, tuo- 1 Permainos Vitkausko Teal- 
met bus apskelbtas genera-' 
lis streikas.

M. Jukelis, Turauskas, S 
________>, St. Laurinaitis

J. Viginis, J. Mačys, 
: Liutkus, Matjošaitis, 
ŠRugeniene, M. Greičiūtė,

Baronaitė.
Baronaitė,

• redakcijoj atsilankė p-lės 
’ Šarkaitė ir P. Timinskaitė. 
Jodvi išstojo iš Vitkausko 
teatralės trupes. Tai]) pat 
apleido trupą p-lė J. Štrei-

Lietuvių Dienos pasekmės.
Viso labo lietuvių dienoje 

surinkta ir per New Yorko 
ofisą įplaukė pusvienuolikto ?rlaUgumas kitu
tūkstančio dolerių. Is tos 
pinigų sumos gatvėse surin
kta $8.027. Nuo draugijų į- 
plaukė $953. Daugiausia au
kų lietuvių dienoje surinko

LAISVE

Reikalaujame darbininkų.
Atsišaukite pas Atlantic 
Color Works, 165 N. llth 
St. 99-100

PHONE WM5BURGH MIS

DR. I. COHN

13 d. gruodžo po Nr. 73G 
—3rd Ave., So. Brooklyn,' 
bus susirinkimas LSS. 20

LDLD. kuopos Yonkers,
N. Y. valdyba susideda iš:
O. Vosylienes, (kasierė), V.,

m draugų
1 Jurgio Bctrauskų, A. 
K. Breives ir J. Zeko. 
gub., Panevėžio pav., 
valsčiaus. Meldžiu
M. Jamiškevičia, 854 

/e. Detroit, Mich.

Petro Mankuno, 1 
Bal- ; 
Visi 
Len
ais i- 
Hub-

I’ajieškau pusseseres Katrinos Aniu- 
iytės, girdėjau, kad jau vedus, bet 
vyro pavardės nežinau. Taipgi Ra- 
zalijos Kazlauckiutės, taipgi ve
dus. Abi Kauno gub., Fapartinės 
kaimo. Turiu svarbų reikalą, todėl 
malonės atsišaukti. A. Matelis, 
Box 174 So. Barre, Mass.

Jų vietą užima nauji.
| Trupa labai prastai stovi 
iš finansinio atžvilgio. Buna 
laikai kuomet aktoriai pa- 
sitenkina savaitinės algos. 
tik... 1.7 centų. R—s.

Pajieškau Katrinos Rasirnienes. Du 
menesiu atgal išvažiavo pas savo 
seserį ir iki šiol negavau jokios ži
nios. Meldžiu atsišaukti arba ka» 

žinot praneši;it. Joe Rasimas, P. O.
W. Erank fort, 11.1.

99—102.

siunas ir ponia Misevičienė 
Rinkėjų viso labo Tiuva 
1770.

Išlaidų New Yorko ofisui nin];ai rengiasi prie genera- 
(ant Fifth are.) užlaikyti, lio streiko,
buvo apie 700. Taipgi, iš;
ofiso liks nedaug. “Publicity1 . d. gniodzio buvo visuo- 
agentas Lyman yra paliuo- tipas susirinkimas marški- 
suotas nuo priedermių pil- i™™1! unijos. Kalbėjo M. Pi- 
dymo. Per ofisą vėlei m a- ne* ?• guttler, Dropkin, L. 
noma pradėti smarkesnė a- B. Michols ir Hill-
gitacija. ‘ irello. Visi kalbėtojai nuro-

Sekantis komiteto posėdis reikalingas ant
ras gene ralis streikas, nes 
tuomet galima bus suorga
nizuoti ir tas darbininkes, 
kurias pirmu sykiu nepavy
ko suorganizuoti.

i Kad pasekmingai galima i ir V 
į butu vesti darbą, sutverta j 
atskiras lokalas, i kuri ioi-
na rusai, lenkai ir lietuviai.! c‘

-u i,..I

Marškinių išdlrbystes darbi-

sesers Marcelės Jonaital- 
tės; Kauno gub. Telšių pav., Ker
ių sod., llakių parapijos. Aš paei
nu iš Virsnių soti., llakių parapi
jos. Meldžiu atsišaukti, arba kas 
ja žino pranešti. Jonas Lekstls, 
.140 York St. Brooklyn, N. Y.

90—101.

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

Specialistas Įvairių li- 
KU» o ypač vaikų, mote
rų ir prie gimdymo.
OFFISO VALANDOS: nuo81ltll0v. 

ryto; nuo 1Ž iki 2 v. po piei; nuo 
6 iki H v. vak. Nodčlioj iki 12 ryto.

So.,Cor. 2nd St. Brooklyn, N. Y

KOSTUMIERIŠKAS

Kriaučius 
išu, kad aš persikė

liau naujon vieton. Siuvam ant už
sakinio (ordelio) įvairias drapanas. 
Taipgi užlaikome ir gatavų. Nuose- 
niai jums žinomas kriaučius.

P, S. SHERTV1T1S. 
(Sharry)

431 Lorimer St. Brooklyn, N. Y. 
į Kampas Ten-Eyck Sir.
,(98-103)•

DOVANOS! DOVANOS!

Tai yra didžiausia Kalėdų linksmy
be. Prisiųskit mums kavo adresą, o 
tuojau aplurčsit 12 vardų puikiausio! 
šilko tik už $1.00. Rašykit šiandien' 
prlsiųsdami kartu ir pinigus, o vė- 1 
liau gali but per vėlu, nes dovanos , 
bus siunčiamos tik iki 18 šio mene- , 
šio

Jei norit apturėti tą dovaną, tai : 
pasiskubinkit. Pinigus galit siųsti pa
prastam laiški* arba apdraustam.Siųs
dami laišką, pažymėki! kokio šilko 
norit: balto juodo nr kitokio. Ad
resuoki!:

THE GARDE TLG. CO.
C. Matus,

366 Asylum St. Hartford, Conn.

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

V. JŲŠKAITIS,
1560 Quarry avė. N. \V.

Grand Rapids,

FORNISI Al
ANT LENGVŲ

Išmokesčiu |

$1 ant Savaites
SUTAUl’lNSI

Jai pirksi pas
Malinusią ir Vidžiūną

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

Telephone
4263 South 
6075 South

Tėmyk, nes krautuvę 
erkrausčiaus nuo 109 

Grand Street A o nu erių 
157 Crand Street

Agentas
Vaicekauskas

157 GRAND ST., 
BROOKLYN, N. Y,

Macys & Marcin Furniture Co
l’ADAM PESIO') SUITE

TIKRA IR TEISINGA 
LIETUVIŠKA 
APTIEKA.

Sutaisau receptus tikrai, 
žiniškai, su didžiausia at 
nežiūrint iš kur jie butų g< 
Patarimus duodu visiem ypi 
kai ir per laiškus dovanai,
duoles siunčiu j visus kraštus 
Amerikos, kas tik kokių parei
kalauja, ir kokios tik yra var
tojamos. Ypatingai užlaikau 
visokių VAISTŲ NUO PLAU
KŲ SLINKIMO, PLEISKANŲ 
IR TT., NUO PLAUČIŲ, REU- 
MATIŽMO, KOSULIO. NUO 
PERŠALIMO, NUO SILPNU
MO ŠIRDIES (R TT.

Kreipkitės prie manęs, o aš 
užtikrinu, jog busit užganėdin
ti.

F. KUDIRKA,
Lietuvio Apticka ir Savininkas

64 GRAND ST.
Brooklyn N. Y.

Šimtai kostumicrių iš visų kra
štų ir tautų, išmok Gmi il.UU ar 

?2.0() j savaitę, pasilieka tikrais savi
ninkais geriausių daiktų.

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

Jūsų tarpe 
vienintelė tė
ra krautuvė 
IŠ visos apie- 
linkės.

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

bet tūks lančiai žmonlųvisokių klest).

I§>8-2OO Grand St.,
Tarpe Driggg ir Bedford Avenues. Brooklyn, N. Y.,

Telephone 2372 Greenpoint
Mich.

96—104.

14 d.

Sekret J. J. Sadauskas.

KALĖDŲ DOVANOS.

♦ * * ♦

W. SHEDLOW ir K. LATUKAS 
užlaiko puikią svetainę, baliams, ve- 

Iselijoms ir mitingams po Nr. 734 — 
3rd Ave. So. Broklyn, N. Y.

■

įvyks panedelį, 18 d. gruo
džio.

2d. gruodžio buvo susi
rinkimas Liet. Amerikos U-, 
kęsą kliubo, kuriame tapo 
nutarta.

1) Atidengti vakarinę 
mokyklą anglų kalbos ir ra
šybos. Mokytojais pasižadė
jo lietuviai Columbia uni- i 
versiteto. Mokyklą galės 
lankyti ir ne kliubo nariai. 
Tain du vakaru savaitėj bus 
mokinama, kaip pastoti pi
liečiu.

2) Tapo įnešta
tam tikrą komisiją, 
rūpinsis aprūpinimu 
laičių, kuriu tėvai buvo šios 
šalies piliečiais. Komisija 
stengsis aprūpinti ne tik 
tuos našlaičius, kuriu tėvai ’ 
prigulėjo prie LAUK., net’ TT .
ir tuos kurie prie kliubo P,aza Hal1’ bns mnss 
atsišauks.

3) Sumanyta įsteigti mu
zikali skyrių dėl jaunų vai
kinų, kurie galėtų muzikos 
sryty lavintis.

Norintieji lankyti kliubo 
mokyklą, malonėkite atsi
lankyti į kliubo kambarius, 
803 Driggs avė. ir užsiregi
struoti.

Buvo pranešta, kad 13 privalo sugražinti iki 
d. sausio bus kliubo balius cember 28 šių metų. 
New Plaza Hall. Dabar ta nėra arti susirinkimo, 
svetainė užsidaro ir kliubo sušaukit extra, nes dalykas 
balius taps perkeltas ant 3 
vasario, į Tautišką Namą, 
101-3 Grand st Brooklyn,

PARSIDUODA.
Nepaprasta proga tam, kuris greit 

pirk.-.. 27 lotai puikios žemes, galima 
pasirinkt, randasi Valley Stream, L. 
L, Central avė., 150 pėdų nuo Mer
rick Rd., arti stoties ir mokyklos. Ga
lima įvesti gazą, vandeni ir elektrą.

■ Vieno loto kaina $150. Reikale galima 
>ersikelt.

Teiraukitės pas
GRASSER,

Woodbine st. Brooklyn, N. Y.
Bushwick

KNYGŲ LEIDĖJAS 
IR PARDAVĖJAS

Tie, kurie dar neturi tos 
naujos ir svarbios knygos 
“Inkvizicijos”, pasiskubinkit 
ją užsiorderiuoti, nes gali 
išsibaigti. Kaina $1.00, ap
daryta $1.25. Reikalingi a- 
gentai. Reikalaujant kata-

F. MILAšAUSKIS, 
13 Atlantic St.

South Boston, Mass.
97—104.

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

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

rodos,

Broome ir Nonman dirbtu
vių bosai susitakė su dar
bininkais, sutrumpindami 

’ darbo valandas nuo 54 iki 
50 i savaitę ir pakėlė mokes- 

jti ant $1.00 ir $1.25 į savai
Išrinkti 

kuri 
naš-

Mat, kur darbininkai pri
klauso prie uniios ir gerai 
laikosi, ten bosai ir be 
streiko pagerina darbo są-

New
mi-

i rusu ir lenku skyriaus. To
dėl “ 
kės 
nes

visos lietuvės darbinin- 
malonėkite atsilankyti, 
daug naujo išgirsite.

O. Budveičiute.

Visoms kuopoms yra iš
siuntinėta LPMSA. viršinin- 

Ikių rinkimo blanka. Kuonos 
De- 
Jei 
tai

yra labai svarbus.
Dabar yra atdaros ^Lai

svėj” špaltos apkalbėijimui 
tinkamumą kandidačių.

Centro Sekr. K Petrikienė.

i W;

Fajieškau Veronikos Bružiukes, Kau
no guo., Baseinų pavieto. Ji pra
sišalino nuo mane December 3, pa- 
darydama skriaudą.

Taipgi pajiežkau Juozo Dirses, Mi- 
koio Laurinčiko. Jie sykiu su Bru- 
žiuke prasišalino. Kas praneš, tas 
gaus S10.00. P. Smetona, 79 80. 1st 
St. Brooklyn N. T.

Kas mam ant
metų “Naujienas” tas gaus dovanų 
“Kovą”, arba “Naująją Gadynę,” ar
ba knygą “Moteris ir Socializmas”.

Kas užsirašys “Laisvę”, “Kovą”, 
arba “Naująją Gadynę” gaus dova
nų “Kardą” metams arba $1.00 ver
tės knygų “Kovos” laidos. Kas 
užsirašys “Kardą” ar “Moterų Bal
są”, gaus dovanų Darbininkų Kalen- i 
dorių.

Dovanas duosiu tik iki Naujų Me
tų. Kreipkitės šiuo adresu. Į

J. A. TURAN .
18 Ames St., Montello, Mass.! 
97—101.

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

Nepraleiskite tokios progos, bet tuojau ateikite ir duokit savo 
isegzaminuot. ir gausite sąž-' 'ligą patarimą jūsų ligoj.

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

Ofiso valandos: Kasdien cm JO iki 12; nuo 1 —— b vai. vakaro; 
Šventadieniais: nuo 10 iki 2 va! po pietų. Egzaminavimas dykai 
Rodą dykai. Kalbame lietuviškai.

Telephone 1950 Greenpoin.t.

Dr. H. Mendlowitz LIETUVIŠKA
MUZIKOS

JOHN KULBOK

NAUJIENA!

Tiems laimė, kurie nori uždirbti nuo 
$5.00 iki $10.00 į viena dieną, liuosu 
nuo darbo laiku. Naujas daiktas, ir ; 
labai pigus, parsiduoda tik lietu- 
viems. Prisiusk 25 c. stampom o 
gausi sampelj ir informacijas.

Labai bus negerai, jeigu ne visi 
tą daiktą turės. Agentai turi par
duoti kožnam lietuviui.

Atsišaukit tik agentai.
V. M ĖSK UN AS, 

416 Hooper St. Brooklyn, N. Y.

Brooklyno ir apielinkes 
Lietuviams..

Lietuviškas Kontraktorius.
Padarome visokį darbą prie naujų 

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

522 Lorlwar St,
P. GRAŽYS

Brooklyn, N. Y.

Gydau ligonius įvairiomis ligomis, 
o ypač mano specialu 

tai motoru ligos.
Gerai įsitemykit adresą:

DR. IL MENDLOWITZ 
271 Berry St., Brooklyn,N.Y.

Kampas So. 1-mos gatvės.

AR NORI, KAD TAVE 
MERGINA MYLĖTŲ?

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

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

Brooklyn. Now Yock.

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

Direktorius
M. PETRAUSKAS.

Akušerka;
9>b«Ku»i kutsiĮ Womans Metloa* 

College, Baltimore. Md.
P*Mkmtnga> atlieka aavo darbe orte 

illmdpne. taipgi suteikia viaokiaa rodai tff 
«agelba Invairioae motoru ligoaa.

6 Lerins siF. Stropiene
SO. OOSTOIN. MASS

DldeMa hotelis, „era vista pa 
keleivingiems, kambai* i i tai 
syti pagal nuają madą, Ir via 
busit užganėdinti

JOHN KULtsutk BaviniakM

BROOKLYN, N. Y. 
Tai 279 Greenpeint.

A

laik.au



