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

M. 3

No. 101

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

ki t tam tikslui.

NORI APS AUŠINT VISĄ 
AMERIKĄ.

Washington, Dc. — Ligi
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SUVALKIEČIAI ATAKUOJA 
VOKIEČIUS.

Londonas 15 d. gruodžio.
— Bcvicliniu telegrafu pra
neša iš Berno (Šveicarijos) 
sekamą žinią:

Vokiečių valdžia pradėjo i

PETRAPILIO SIUVĖJŲ 
PADĖJIMAS.

“N. Lietuva” rašo: 
Nebuvau Petrapily pirm 

. . , . T. . nežinau todėl gerai,prievarta gabent Lietuvos koks buv() tuo mctu siuvC. 
nnones į Vokietiją prie vL |ju imas bet vis dcltn 
šokui darbu. Visoj Lietuvoj manį kad dabartinis jl} 

padėjimas yra kur kas blo
gesnis. Teisybė, uždarbis pa
didintas, bet ne tiek, 
kito darbo darbininkų.

Pirm karo siuvėjas 
dirbdavo 150 k. —- 2rub. die
nai, šiuo metu, žinoma, dau
giau gauna. Yra dirbtuvių 
— tik tokių Labai ir labai ; 
mažai — kuriose mokama 
dienai net iki 5 r. hot šiaip, 
apskritai imant, dabar mo
ka dienai 250 k. — 3 rub. 
Daugelis vra s^dereias dirb-j 
ti mėnesine r2ga. Tokiems 
mėnesiui kai kuriose dirbtu
vėse moka 110 rub. bet dau
gumoje — 75—90 rub.

| Darbo diena tain pat ne
vienoda. Vieni dirba nuo 

.8 vai. ryt. iki 9 v. vak., ki
lti nuo 9 v. ryt. iki. 7 v. vak.; 
j Dirbtuves mažos, tamsios,1 
^niekuomet nevalomos, be 
į ventiliaciios. Suprantama 

U., pa- todėl, koks gali būti tokiu 
kongrese 'dirbtuvių ir kaip jaučiasi 

ponia darbininkas, kuris dirba to- 
Jurjrchonienė. Pasak “Nau- k;aTne ore io—13 
jionn”, ji kalbėjusi anie lie- (|1L 
tuviu kovas su lenkais, pa-i 
skni su rusu valdžia, apie 
lietuviu atbudima ir social
demokratini judėiima Lie- 
tnvnip. “Nei Rusija, nei 
Vokietija negali but bičiuo- 
li°i Lietuvos žmonėms.” kai-' 
beio ponia Jurgelionienė.: 
“Lietuviai negali sėhrauties 
nei su vienu savo kaimvnu, 
kai n tik su kitomis . pris- 
pau<tnmis tautomis, kurios 
anViūia savyje tokiu pat 
vilčių ir idealu kain ir lie
tuviai. Jungdamos tarp sa- 
vęs ir bendrai roiknlauda- 
mos teisiu kiekvienai tau-!j?_„^ J. 
tai snmąti anie savo likimą, 
jos galės įsteigti patveria- 
maia tu tautu federaciia, 
kuri butų galima navadinti 
“Laisvaia centrabnės Euro
pos tautų respublika.”

dideli sujudimai. Ypatingai 
smarkus sujudimai prasidė
jo Suvalkų gubernijoj. Ūki
ninkai, apsiginklavę šakėm 
ir dalgėm, atakavo vokiečių' 
karišką komisija, kuri siun
čia žmones Vokietijon, žmo
nės kuopiasi i būrius ir ei
na i miškus. Tūlose Lietu
vos vietose valstiečiu būriai 
ardo gelžkelius, tiltus ir 
keri a telegrafo stulpus.

(Prierašas “Laisvės” red. 
— Kad vokiečiu administra
cija prievarta deportuoja 
lietuvius Vokietijon prie a- 
mmiuncijos darbų, pilnai 
patikėtina žinia. Tain pat 
patikėtina, kad žmonės, 
kantrybės pritrukę, ima kil
ti prieš skriaudėjus.

pavergtųjų tautu
KONGRESE.

vergtųjų tautu 
lioti’v’ns atstovavo

kiek
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LAI-NAUJI VOKIEČIŲ
MeJIMAI.

Berlynas, 16 d. gruodžio. 
— Vokiečių genoralis štabas 
oficialiai paskelbė, kad jų 
kariu menė užėmė Rumuni-

AUSTRIJOS AMBASADŲ- DANIJA SUTIKO PAR
IMUS GAVO LEIDIMĄ DUOTI SU V. VALSTIJOM

VAŽIUOT I SUVIENYTAS i SALAS.
VALSTIJAS.

Savo laiku “Laisvėje” bu
vo rašyta, kad Anglija ir 
Franci ja atsisakė praleisti 
Austrijos ambasadorių gra
fą Tarnovskį, kuris rengė
si važiuoti į Suv. Valstijas 
ir Wash in g ton e užimti am- 

Dabar
Per paskutines dvi dienas 'Amglija ir Francija loi-ane- 

s navyko paimti Suv. Valstijų valdžiai, i
RUMUNIJOS MINIST 

RIŲ PIRMININKAS

RUSIJA NESITAIKYS
VOKIETIJA.

Rusijos durna aiškiai 
sakė, kad ji nenorinti 
kinties tomis sąlygomis,
kias siūlo Vokietija. Užsie
ninių dalykų ministers Bok- jos miestą Buzeu, kuris ran- 
rovsky kalbėjo durnoj prieš dasi 70 mylių j šiaurius nuo 
taikymąsi su .Vokietija. Du- Bncbaresto. Buzeu —• pas- 
ma išnešė nuosprendį, kad kutinis Valachijes miestas, 
visi talkininkai atmestų Vo- į kurį sueina keli rumunų 
kietijos ir jos draugių pro- gclžkeliai. basadoriaus vietą,
poziciją. | 1 ... ,.....

Apie Rusijos durnos pasi- vokiečiams navyko v... ..
priešinimą taikai dabar la- nelaisvėn 400 rumunų ka- Jos praleisiu Tarnovs- 
bai daug kalbama. Manoma, rcivių.
kad taip pasielgs ir Anglija. | Pasirodo, kad rumunai

Iš Japonijos ir Italijos t i- negali prieš vokiečius atsi- 
krų žinių nėra, tačiaus tų laikyti ir gana, 
dviejų šalių spauda labai ne j-------------
prielankiai atsiliepia 
V o k i e t i j o s p r o p o z i c i j ą.

api^GRATKTTĄ TAL
KININKŲ t^WALAVI- 

MUS.
Londonas, 16 d. gruodžio. 

— Iš A finu praneša, kad 
Graikijos karalius Kopstan- 
tinnq sutiko išmldvti . visus 
talkininkų reikalavimus, .ar
ba, geriau sakant, visą šalies 
valdymą atidavė i j u rankas. 
Kol kas visi talkininkų rei
kalavimai dar nepagarsinti, 
bet eina gandas, kad tarpe 

, ju esąs punktas, reiknlau- 
įthginti i^ntis nuginkŲoti Graikijos 

. narvo inn/ouMiivio n duoti v n Į Q TJ— e .
c igvarantiją prieš kraujo pra i1 * i**

Pirm karo siuvėiai turėjo i 
savo sąjungą, bet karo me-1 
tu valdžia ja. kaip ir dauge
li kitu, uždarė. Žinoma, 
siuvyklų savininkų sąjunga 
tebegyvuoja. Jie sau liuosai 

" renkasi, tariasi, suka savo 
* galvas, kaip čia pelningiau 
3 j darbininkus naudojus, ko- 
’ kias algas jiems mokėti, ir 

11, ir tt.
Darbininkas, vargo

riamas reikalauja didesnės t V1X 
iakos, bet šeimininkas jam Franci‘ja" Ms' jF'iafeigjo. 
.atsako: “Nori dirbk, nori. J

TALKININK AI SKERS AI I 
ŽIURI į TAIKOS PROPO-f 

ZICIJA.
Talkininku vadovai sker

sai žiuri i Vokietijos propo
ziciją taikinties, tačiaus vis 
tik rengiasi pasvarstyti. i

Anglijos ministeris Bonai’
’ Law, kalbėdamas parlamen- 

te, pasakė, kad, tuo tarpu, 
nieko aiškaus negalįs pasa
kyti. Tačiaus jisai manąs, 1 
kad Vokietija turi 
karės nuostolius ir armiio,

Graikijos žurnalistų si n-
i liejimą ateityje. ' 'dikatas paskelbė protestą
i Franciįos pirmajai minis- p*’SR..'a,.a'U
storis Briand pasakė, ... . .......
vokiečių propozicija taikin- ';u’<niiai uzpu h ant taikiniu- 
ties esą “nuodai” ir kad vo- v
kiečiai, siūlydami taika, nori
T) ak r i k d i n t i talkininkus.
Briand mano, kad Vokietija 
nori įtaisyti talkininkams 
tiktai slastas—daugiau nie- 

jko. Todėl talkininkai turi 
. '.kariauti į nieką neatsižvelg- 

snJ" .darni. Briand sako, kad 
---- 1 ieigu kas gali girties, tai

nu

vo iš vienos valstijos į kitą* 
bot dabar blaivininkai įsi
geidė užkariaut vienu yptf 

• visą Ameriką.
Atstovu buto juridinė koSu v. Valstijos nori 

pirkti vakarinėj Indijoj sa
las, priklausančias Danijai. 
Užvedus derybas, Danijos 
valdžia paleido visuotinam 
nubalsavimui parduoti tas 
salas ar ne. Dabar baisa vi
lnas užsibaigė. Už pardavi
mą balsavo 283,000, prieš priežasties labai nudžiugu- 
— 157,000. si.

ūme sumanymą uždraust: 
gaminti ir parduoti visoje 
Amerikoje svaiginamus gė 
rimus. Dabar tasai klausi
mas stačiai eis kongresam

NEMOKANTI SKAITYT

PAH'"C>-LIU DARBO 
PARODA RUSIJOJ.

Tat j an os K om i teta s nu ta- 
ė taisyti paroda, kuri ro-

DžlAMI AMERIKON.Kopenhagenas, 16 d. gruo-į 
'džio. — Telegramos nr.ane- 
ša, kad Rumunijos ministe
rs n pirmininkas padavė re
zignaciją. Turbūt pamotė.

Spalių 28 d. buvo šitos pa- k?(i grei.tn laiku b.’!s visi^:ai 
rodos organizacinio komite- i^yvtas is _Rumum m'^terlio
to steigiamasis posėdis. Da- rijos, todėl pasiskubino re- 
Ivvavo įvairiu visuomenes ir 
tautu organizacijų atstovai, j 
šelniančių tremtinius, laik- 1A T k atp vręų.
rašėm atstovai, visuomenės SEKA TAIP NESISEKA, 
veikėjai ir kt. Posėdžiui pir-i 
mininkavo V. Tarybos na- Sofia. — Bulgaru kares 

isas praneša, kad bulgaru 
cnc?' ikariumenei pasisekė užimti ĮJdMclbcllYl’ >(J bubi* ) . .stambu Rumu-

Suvienytu Valstijų sena
tas priėmė kiliu, snlvg ku
rio nemokanti skaityt atei
viai, turinti virš 16 motų, 
nebus įleidžiami Amerikon. 
Jau du svkiu prezidentas

biniu. Tai senatas trečiu sy
kiu ji priėmė. Billies dabar 
i-ui bus tu r bu t rtatvmu.
Kas nemokūs skaitvt visv’o- 
na angliškai, lenkiškai, lie
tuviškai ar bv koki° nors 
kalba, tas nebus įleidžiamas 
Amerikon.

Žmonės, kurie bėga Ame
rikon is kiti šalių dėl reli- •Vi «••• M «

FRANCUZAT SUMUŠK 
VOKIEČIUS.

Vcrduno fronte per septy
nias mylias ilgumo francu- 
zai atstume atgal vokiečius 
net per dvi mylias, paėmė 
į nelaisvę 9000 žmonių ir 80 
kanuolių.

Francijoj i.š tos priežas
ties viešpatauja pusėtinai 
didelis džiaugsmas. Jeigu 
franeuzams ir toliaus taip 
seksis, tai vokiečiai Ims vi
siškai atstumti nuo Verdu- 
no.
Tame laimėjime pasižymė

jo generolas Nivclle, apie 
kuri dabar labai daug kal
bama.

, Gi užeik jieško- 
!damas pas tokį savininką, 
kuris priguli sąjungai, lai 
pirmiausia tavęs paklaus: 
“Kame iki šiol dirbai, delko 
aną vietą pametei?”. Tik 
pasakyk, kad ten mažai te
moka, tuoj tau parodys du
ris. Tokių sako, jiems ne
reikia.

GRAIKAI KARIAUJA 
PRANCŪZAIS.

Berlynas. — Į šiaurę 
miesto Katerina graikų 
riumene nradeio kova
franeuzais. Graibu kariu me
nė. skniniuie. 5.000 paėmė 
miestelį Katerina.
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mininkas
rinkimui, koks taisomosios n‘luJQ
nprodos tikslas, ir pasakė J ni.l('<’ Penktą — Peresti. Da 
kad daugelis mana tremti- teutonai su bulgarais , . ..

užėmė jau visą rytinę Va- m^ku persekioumu, bus p- 
leidžiami Amerikon.

Daug abejonių kįla dėl 
isileidimo Amerikon revo
liucionierių iš kitu šalin. 
Mat, Amerikos patriotai ne* 
nori jsileist visu tu. kurie 
“agituoja už naikinimą nuo
savybės, ar priguli prie 
draugijų, agituojančių už 
nuosavybės naikinimą”.

Šiuo žygiu tasai punktas 
iš Miliaus išmestas, bot ne 
visai. Amerikon norima iš
leist tiktai tuos revoliucio- 

‘ ; “abituos už 
pabaigęs nuosavybės naikinimą Laiko >>

nius esant tinginiais, tik 
žiūrinčius pašalpos. Paroda 
turinti parodyti, kad

kad kad jis liepė savo ištikimai Jen!)tiniai
• ♦ « « i • j'* ♦ 11 r/isi i 1 t- i v\ 4- 4- ^~\ 1 11- I _ . . *

T!rejoj valstybei.‘Krauti parodo^ 
je kviečiamos visos šelpia
mosios organizacijos. Paro
da būsianti labai didelė. Jai 
organizuoti komitetai pas
kyrė kol kas 25.000 rub. a- * 
vanso. Į parodos komiteto 
prezidijumą išrinkta: Neud- 
gardtas, prof. M. Rostovce- 
vas, S. Rostovcevas ir Gu
kasovas.

ant sausumos. Taipgi pro
testuojama už persekiojimą 
Venezelos šalininku —revo
liucionierių patriotų, kurie 
stoja už apskelbimą karės 
Bulgarijai ir Vokietijai.

VOKIETIJA Už NUSIGIN
KLAVIMĄ.

jie irgi nemaža patarnavę

lachiją ir eina link upės 
Jalomnica.

Rumunijos ministerial 
rezignavo. Tarpe rezigna
vus iii yra ir Bratianu. tasai 
“piktasis genijus” rumunų 
tautos^

leido SVARAS ARKLIENOS 
Ka" CENTAI.

PIENAS LENKIJOS ' 
VAIKUČIAMS.

Vokietijos valdžia 
Rockefellerio komisijai 
benti iš Šveicarijos Lenki-

Washintgone pusiau oficia-!jOn kas menuo po ’80 tonų 
liai pradėjo kalbėti, kad Vo- kondensuoto pieno.
kietija sutiksianti ant dali
nio visos Europos armiios 
nuginklavimo, jeigu talki
ninkai, apskelbdami taikos 
'sąlygas, to pareikalausią, 

Kelmelis, kaino vieno taikos punktu.
j Nors šios žinios nėra ofi-
cialės. vienok jos išeina nuo 
žmonių, arti esančiu Vokie
tiios ambasados, todėl Wa- 
s hi netemo dinlomatai toomi 
labai žingoidai,iac:i. Sako
ma, kad Washingtone Vo
kietijos ambasadorius irgi 
panašiai išsireiškęs ir pave
lijęs ta snaudai pranešti.

Vokietijoj nekantriai lau
kiama. ka dabar atsakys tal
kininkai. Snaudai leista vi- 
sanusiškai diskusuofi taikos 
sąlygas.

KIEK žnvn KARĖS 
LAIVŲ?

Berlynas. — Nuo karės

— 20; Rusija — 16,

Kiek karės laivų nustojo
Generolas Brusilovas, ku- Vokietija. Austro - Vengri- 

ris turi išgelbėt Rumuniją, ja ir Turkija nėra pasakyta.

. . 4 ...

29

Svaras arklienos ♦Vokieti
joj jau kaštuoja 29 centus.

GAVO PILNA DAILININ
KO LAIPSNI.

Juozas Zikaras, išėjęs Dai
lės Akademijos kursą, šie
met dirba konkursinį darbą 
jam pavestoje D. Akademi- Jnierius, kurie 
jos dirbtuvėj ir, ■ 
skulptūrą “Motiną” — mo
teriškė žaidžia su kūdikiu

gavo iš Akademijos tarybos 
pilną dailininko laipsnį:

kariu, revoliucija ar sukili
mu.” Tokius tai įsileis Ame
rikon, bet kitokius — ne
iš tos priežasties gali kilt 
labai daug nesusipratimu

Kanadiečiai ties Sumine.



Kairioji griovė Amerikos sisakė. Visa garbė , ta, 
kad Milwaukee turi sociali
stų majorą.

Kaip kovoti su maisto pa
brangimu, kaip kovoti su 
spekuliantais, kas reikia ir 

s ką turėtų daryt socialistas 
majoras, tylėjo apie tai ir 

. .. .v, majoras ir jo draugai iš
Neseniai pranešiau skai- drą veikimą ant politiškos .‘“Milwaukee Leader’io”.J *** v z 1 1 1 F ei C'* 4* <1 a a

mosi Amerikos kairiųjų so- tant rekalavimus arba pro-‘nykesniu,’ 
i 
dadėti kelintas žodžių, jog gali būti streikai, 
pradėtas darbas gana smar- (racijos, mass mitingai j 
kiai eina pirmyn. 26 d. lap- at. loci. ( m c s nuo l^a»i iu e j 
kričio atsibuvo Bostone so- nes 
cialistų Propogandos Lygos va pačių darbininkų minių

Ar jie iš galvos 
kraustosi?

Mes jau kalbėjome “Lai
svėje”, išsitardami prieš 
fondų suvienijmą. Mes pasa
kėme, kad tautininkai 
klerikalai nepermainys savo Šveicarijoj

minusia buvo pranešta a-’ 
pie žadėjimą įsteigt Lietu
vos karalystę, suorganizuo
jant armiją iš 150.000; da
bar, šiame “Laisvės’’ N-ry, 
ant pirmo pusi, mes vėl gau
smam naują telegramą a- 
pie sukilimus Suvalkų gub.’ 

ir | Mes norėtume spėti, kad 
--- -’-į veikia kokia

i ' diplomatų
|kuopa,. leidžianti žinias į 
pasaulį ir veikianti be jo-

Ar gerai pasielgė Fritzas Adleris už-, 
mušdamas Austrijos ministerių 

pirmininką.

orgamzavi- ir ekonomines dirvos, sta- [Turbūt., jų galvoje radika- būdo, tai yra, kad jie neat- nors lietuviškų -M. - --.1 . - - - - M. M 4- 4- I • r« rA t,»V i n w - « .. . . - ' «// if t • 1 ax •

. . i. , x > yr • i • • i-~...... -*-v> drąsesnių sisakys nuo politikieriavi-
cialistų. Dabar galima dar testuojant. J<(>yos įrankiais .užmanymų nebuvo, kad vis- mo. Mes nurodėm, kad tie

X , demons- pra(|ej0 nuo “investiga- žmonės amžinai maišo šel- 
iiTinnrni iv •• z. • \ j • i»i*i r • •įpimą su politika. I _ 

New taip ir išėjo, kaip mes sa-
,r,tions” (tyrinėjimų).

....... , I Lygiai taip, kaip ............. ,..................._,t............ ..
v?^e\nai, klpkviena4k9", Yorko arba Chicago], Nieko Rėm.

. c T . x • v, 1 naujo, nieko tokio J<as, bent | Tik klausykit,'ką užgiedo-'
konferencija. Joje tapo pri- pries kapitalistų klesos re- to]o> atsiduotu socialist!- ■
imtas atsišaukimas, kuria- akciją ir persekiojimo poli- škumu. Jokio drąsumo, jo- [r

Lygiai čiasias tautos minias

Visiems gerai žinoma, kad būdamas Šveicarijoj kar- 
neperseniai Austrijos kai- čiai skundėsi, kad dabar, 
riųjų socialdemokratu va- tokiame svarbiame momen- 
das FLTzas Adleris. redak- te, kuomet reakcija siaučia, 
torius ?Mkraščio “Kamof” socialdemokratų partija nie- 

re-
“Kamnf”
Austrijos ko negali veikti, negali... - -- - ,,

Kada Adleris nušovė

me nurodoma plačiau Lygos tiką. 
uždaviniai, pabriežiama da-[ “ 
bartine imperializmo 1 r__________ ,
dencija ir socialistų Partijos riojo socialistų sparno įim-[ 
susnudimas ir nukrypimas tai pozicijai ir pasižada majoras turi šiais sunkiais 
nuo rcvoliucijoninės klcsų darbuotis bendrai prie įku- laikais puikią progą parodyt 
kovos prie reformizmo. :niiimo Trečio Intcrnąeiona-[visai Amerikai, ką galėtų

Vietos stoka neleidžia pla- lo.”
Čiau atpasakoti atsišaukimo s
turinį, todėl paduosiu nors ir žada ant toliau darbuotis 
kelis punktus, kurie mano toji Lvga. Tai yra pradžia 
nuomone, aiškiai parodo Lv 
gos uždavinius.
atsišaukimo sakoma:

“Mes pripažįstam ir re
komenduojam atmesti to
kias ekonominės organizaci-

kio radikališkumo. Tik įky- 
- - , Socialistų Propogandos [roję visiems “investiga- 
ten- Lyga pritaria Europos kai- tions.”

O juk rodosi, Milwaukees

ką galėtų 
padaryt dėl vargo žmonių 

Toj tai linkmėj pradėjo ;socialistiška miesto admini
stracija.

Pabalgoj styti darbininkų miniose re- 
volinciįinės kovos agni.

Ar Lygos tikslu yra skn.l-

jos formas, kurios gina im- gaivinimas ir pastumėjimas 
link smarkesnės kovos už 
prole t a r i j a to i šs i 1 i u os avi i n ą 

! skelbimas nauju kovos 1. 
’dų. Yra pabviežiama, kad 

or- Lyga nori palikti ir dirbti

perializiną ir išnaudotojas ir 
trukdo pramonijinės demo
kratijos .patariam
ties į ...................... .c
ganizacijas ir iškelti minių Partijoj taip ilgėj, k<>lei bus 
kovos taktiką.

“Atmesti halsų gaudimą

prisiartinimą;
organizuo- 

indnstriales <

PE NK M ETINeS SI IK AK
TU VeS “MILWAUKEE

LEADER.“
Suėjo lygiai penki metai, 

kaip iš Milwaukee, Wis., 
už pradėjo eiti socialistiškas 

; .“Leader”. Niekas negali už- 
ginčyti, kad tasai dienraštis

jo klerikalų “Darbininkas”, 
jisai, mat, nori “vieny

bes”, tik klausykite kokios: 
“Vienybė šelpimo 

ir politikos reikalais 
(abu reikalu arti rišasi) 
įvyks tada, kada musu 

1 i bėra! iškie j i tau tin i ūkai 
ir socialistai pripažins 
faktą, kad lietuvių ka
taliku yra didžiuma ir 
kad jie (tautininkai ir 
socialistai) gali ir turi 
įeiti i Am. Lietuvių Ta
rybą nors, i r butų toje 

. taryboje mažumoje. Kol 
tai neįvyks, nebus nei 
vienybės. O kad tai vei
kiau įvyktu, turėtų mu-

“Laisve” pranešė, 
ir kitu v

torius /Mkraščio 
(Kova), užmušė 
vidaus dalykų minister] g ra- akci jai pasipriešinti, 
f ė Stuergkh. Dabar tarpe
socialistu eina diskusijos, n i storių pirmininką ir 
ar Adleris gerai padare už- suareštavo, tuomet jis 
mušdamas ministerių pirmi- miai pasakė: 
rinką, ar ne? j “Gerai žinau,

Austrijos reichsrato par- riau! Už savo pasielgimą aŠ 
lyderių susirinkime, atsakysiu prieš teismą!”

Vadinasi,. Adleris užmušė 
ministerių pirmininką svei- 

apie ku protu ir bęreikalo “Vor- 
nuversti visą 
yra nenorma-

mi
ll 

ra-

ką pada-DEL NEPRIGULMIN- 
GOS LIETUVOS.

Visi Amerikos lietu
vių laikraščiai, jų tarne 
ir
kad Vokietija 
centralių valstybių val
džios, siūlydamos talki
ninkams taikos sąlygas, 
stato viena iš taikos są
lygų įsteivimą neprigul- 
mingos Lietuvos.

žinia ta yra nepapra
stai svarbi. Tariaus, ai
škumo delbi, reikia ve 
ka pasakyt: oficialiame 
Vokietijos valdžios pra
nešime reichstage ir o- 
ficialėje nofoje, įteik
toje neutralčni valsty
bėm, nieko neminima a- 
pie Lietuvą,

Ta .žinia apie Lietu
vos ncprigulmybę paei
na ne iš oficialiu šalti
nių, bet iš Vokietijos 
ambasados Washingto
ne. Tai yra tik privatiš
ka žinia.

Pereita mo četverge 
Hearsto laikraščiai pa
garsino telegrama iš 
Washingtono, telegra
mą labai ypatinga. Pa
sirodo, kad Vokietija 
reikalaus laikos derybo
se neprigulųiingos Lie
tuvos, bet galvos už lai 
neguldys, tai yra, besi
derant, veikiausia, atsi
sakys nuo ncprigulmin
gos Lietuvos, o pasiten
kins tik viena ncprivul- 
minga Lenkija. Taigi, iš 
to išeina, kad Vokieti
ja reikalaus ncprigul- 
m ingos Lietuvos 
tain sau, del viso
kad galėtu derėties su 
talkininkais.

tiiu
reichsrato vice pirmininkas 
P e r n e r s t o rf e r, soči aide n i o - 
kratas, kalbėdamas
Stuergkh užmušimą/ pasa: waerts” nori
kč: " į bedą, būk jis

“Mos buvom politikos 
priešais nužudyto ministo- i 
rių pirmininko ir su juomi 
nuolat kovojome: tečiaus 
vesti kova teroristišku bū- 11('kalli žmonės ir 
du, yra priešinga tradici
joms ir pamatams s. d.”

Ant gain Pern o r si  
išreiškė užuojautą šcimvnai 
užmuštojo ministerių pirmi
ninko.

VokioČin socialdemokratų 
organas “Vorwaerts”, i...

Ant galo 
wacht” sako, 
lauko tūkstančiais žudomi

• Adleris, 
norėdamas atkeršyti už žu- 
jdvmą nekaltu žmonių, dau- 

torfer ginusiai darbininkų, nužudė 
vieną tu, kuris yra nriežas- 
čia tų žudynių. Nužudyda- 
imas ministerių pirmininką, 
jis sujudino visa šąli ir 

ku- P vi verte valdžią apie tai pa- 
Inn- galvoti.

Net tas nats “Vnrwaerts”, 
Adlmą vadina benro-

“Berner Tag- 
kad ant kares

ti' mitingus ir išnešti re
zoliucijas, r e i k a 1 a u j: i n- 
čias kad tautininkai ir 
socialistai Įeitu i Amc-

v;tA’iotų rankose, smarkiai 
v.žsinuola ant Fritzo Adlerio kuris 
ir sako, kad jis nepilno pro- čiu. Nr. 295 sako, kad Aus
to. jtriios parlamento sušauki-

“Berner Taęwacbt”, žy
mus Šveicarijos . socialde
mokratu organas, rašyda
mas apie ta dalvka. visiškai 
kitai]) žiūri i Adlerio pasiol- 
eimą. Tas laikraštis sako, 
kad pirm negu smerkti, mes 
privalome, atsižvelgti į tas 
aplinkybes, kuriose iis gyve
no. Nuo pat pradžios karės 
Austrijoj nei sykį nebuvo 
sušauktas parlamentas, vis
ką valdė vieni ministerial, 
v a d o vau j ant S tu e r gk h ’u i.
Ant spaudos buvo uždėta 
aštriausia cenzūra, uždrau
sta susirinkimai, buvo šau
domi darbininkai ir tt. Ka
da Vokietijoj Liebknochtas 
ir kiti viešai protestavo 
prieš valdžios pasielgimus, 
kuomet jie šaukė, kad už
tenka krauio prąlioiimo.kad 
žmonės trokšta' taikos. Fri
tzas Adleris ir jo šab’nin-. 

,kai to negalėjo padaryti, nes 
‘gunia.' o mos nedėtume jiem NAUJA NAŠTA LAIKUA- jiems bnvo burna užkimšta.

| Ir Aden’s, neturėdamas 
kitokio kovos būdo ir nore

lį damas atkeršyti budeliams, 
padidinus valdžios įeigas ir griebėsi naskutinio ginklo, 
numažinus deficitą, plenuc- Tarn kitko, “Berner Tag- 

atlyginimą wacht” sako:
“Fritzas Adleris suteikė 

_ smūgi vyriausiam ir oficia- 
Manoma padaryti šitain: liui atstovui tos viošnatau- 

siunčiant periodinius leidi- jančios tvarkos. Adloris no
nius netoliau, kaip 300 my- ra aklas fanatikas. Jis p ro
lių, mokasi po centą už sva- taui^ntis ir pilnas lygsvaros 

Jeimi iis butų 
turėjęs bent kokius kovos 
budus, tuomet, be abejonės, 
nebūtu priėjęs nrie paskuti
nio būdo — tirono užmuši-

budino ir budina susnūdu
si u s j au s mus i r p ro t ą W i s - 
consino darbininkų. Patsai 

[“Leader” rašo apie save: 
“Loader” nepripažino komp- 
romisų stodamas už darbi- jįųerlkalai 
ninku reikalą.”

Mes nenorėtume sutikt su
“Internacionalis- J lT‘y.c'ci’io

• trijos parlamento 
mas yra dienos 
(Hauptforderung dės Ta-i Aišku, kaip ant delno! 

Čia visi taškai ant
statvta. Politika su šelnimti 

nrdšo
[Nuo savo politikos

pilna knlikos laisvė, 
bus leidžiama skelbti

ir nepasekmingą parlament principus.
far J veikimą, pripažįstant ' .
parlamentario veikimo prin
cipą iki tol, kol išrinkti at
stovai
klesos minių kovą ir jerru uc 
yra po kontrole darbininkų 
klesos organizacijos.

, “Vieton atskiros kovos — paremti tą laikraštį ir visą 
ant ekonomines ir politiškos pradėtą darbą. Žinių galima 
dirvos — bendra minių ko- gauti pas Lygos sekretorių 
vą kaip ant politiškos, taip C. W. Fitzgerald, 5 Charles 
ir ant ekonomines dirvos, i- St.. Beverly, Mass.
dant plėtoti rcvoliucijinės* Tolesnis tos organizacijos 
klesų kovos apšvietą, sūdru- veikimas ir svarba r>riklau-i 
tinti darbininkų vienybę ir svs nuo to, ant kiek patįs 
artinti galutina pergalę. [darbininkai priduos tam

“Visomis spėkomis kovoti darbui svarbos ir toj link- 
prieš miiitarizmą, nežiūrint mėi darbuosis. Proletnrijato 
ar jis eitų link apsiginimo, kova, judėjimus priklauso 
ar užnuoJimo, ir rūpintis ne nuo keliu ypatų, vadovų, 
pakelti darbininkų interna- Lpt nuo pačių darbininkų 
cionalizmo lozungus. ikicsinio susinratimo ir daly

kiniu kovą mes supra n- gavimo toj kovoj. i
tam: pačių darbininkų ben-1 Barabošius. persiinrti v?rv,1i -i1-' >>’ j>i šel-|

remia darbininku

pa-

tapo 
mėnesyj

Foje konferencijoj 
nutarta ir sausio . 
pradės eiti naujas savaitinis

tas.”

skelbtus lozungus, turėtu’ 7 v

“i” na- i

krūvon, 
jie nei 

.'nemano atsisakvt. Tuo tar- "■i . . . , .v . jnu. niekas o niekas is sočia- j 
listų nei nosannuoia apie i 
vienybę politikos darbe. ■ 

I Jau tik del to vieno, kad 
klerikalai ir tautininkai 
maišo ir. nori maišyt noliti- 
ika su šelpimu, socialistai 

nkimij laike (bal- necaletn nr^idct komnnni- i 
ion su jais. Bet. kam matote 
iš “Darbininko” klerikalai 

Į dar toliau eina. Jie fnin įsi
drąsino. kad nesigėdi kvies
ti tautininkus ir socialistus 
savo klcrikališLon tanios 
tarybem, smirdami užimti 
ton vietelę nžpočky. |

Matote: jie tnio mielašir- j 
dingi, kad suteikia mums j 
dvi ar tris vieteles taryboje, ! 
kur jųjų bus didžiausia dau-[

|čiu. Agitaciją už “reason- 
'able prenarednes”, talpi
nimą republikonų ir demo
kratų politiškų apgarsini
mų, ir mėginimą susisiekti 
su .repub'likonais ar denio- j 
kratais r i) 
įsuoįant už geresnį žmogų) 
' — kuo gi kitu pavadint, jei
gu ne kompromisu.

M ii waukees d i en rastis
džiaugiasi, kad biznio fir
mos pripažino jį dideliu 
veiksniu ir noriai duoda 
jam apskelbimų. Mes nepa- 
vydim jam apskelbimų. Jie' 
suteikia jam. didelę.parama, 
bet mums liūdna, kad Mil- 
wai j kees vado vau j anti 
cialistai ir jų organas nei

SOČIAUSIŲ VALDOMAM MILANE
Mila»as —tai Italijos did-j i r tebėra neaugšta, o mies- 

miestis, tai pramonės 
prekybos centras šiaurės go. Žinoma, įtaisyta ir mie- 
Italijoj. Liepos mėnesį, 1914stavos duonkepyklos.
m. Milano žmonės išsirinko' Ne gana to. 1915 metais 
socialistą majorą.

Amerikos socialistai irgi 
prisidėjo prie tu diskusijų. 
J. Ozelis, antrosios dūmos

so

tos “didžiosios publikos 
dvasia, pradeda perdaug 

jau išaugšto žiūrėti į revo- 
liucioniškus kovos budus, 
perdaug jau skęsta rūtine riVI- Į II LVUtla HVC.uų^VU, v mivo j^mauų ritNęoL 

ir tui vistik atliko kiek pini- joj ir kretenizme.

socialistą majorą. miestas įsteigė krautuves,
Dabar jau socialistai turi kur parduodama makaronų, 

kuo pasigirti, nes socialist!- ryžių, bulvių, įvairių daržo- 
škas administratorius ir vių, žuvų ir tt. Produk
to pagelbininkai pasirodė e- tams supirkti miestas išlej- 
są dideliais varguolių drau- do jau daugiau nei penkis 
gaiš. [milionus lirų. I

Jau žinoma, yra, kaip' Miestas įtaisė ir munici- 
smarkiai pabrango pragvve- palių anglies sandėlių, 
nimas kariauiančiose šaly-' Tuose Italiios miestuose, 
se, tečiaus Milano gyvento- kur socialistų admini- 
jai daug pigiau viską perka, gracijos, daug 
negu mes, nekariaujanti a- 
merikiečiai.

Patsai miestas i 
ten gaspadoryste ir bizniais. : 
Kaip tik karė prasidėjo, • 
majoras nuskyrė komisija ir į 
įsakė jai ištirti ir pranešti, 
kas reikia daryti, kad viso
kie sukčiai ir spekuliatoriai 
negalėtų pabrangint pragy
venimo reikmenų. Atrasta, 
kad geriausia bus, jeigu ___ ________
patsai miestas pristatys sa- ilgai apie to draugo darbus 
vo gyventojams, ko reikia.

Visųpirmiausia

RAUDONAM MINNEA- 
POLY.

Draugas Van Lear, Min- 
neapolio majoras, rengiasi 
kovon su gatvekarių trustu. 
Jisai nori, kad patsai mies
tas paimtų i savo rankas' 
transportacijos įrankius; 
tuomet bus saugiau ir 
giau keliauti.

blogesnė 
ir pragyvenimas,tvarka

daug brangiau IČšuoja.
v .. I Milaniečiai gali džiaugtis, 

užsiima turėdami soc. administraci-

IR MILWAUKEE!
Drg. Hoan nubudo iš 

miego.
Pagalinus nubudo

draugas Hoan, socialistiškas 
Milwaukee majoras Gana

ir

tik

ŠTININKAMS.
pirn a! • v

Knd jūs nesidauktumet! ,?p.os v,\r!?.us^ )e 
Tupėkite bent gėdos, vyru 
čiai! . .

| Štai jums ir “vienybė”.
Dabar jau aišku, kaip die- laikrasdų ir magazinų 
na: kas daugiausia plena ^nintmejimą.
anie vienybe, tas daugiausia 
mindžioja ją po kojom.

C. f I C
KOKIA MA ’’TI^tttvių rą ; siunčiant per. leidinius socialistas, 

netoliau, kaip 600 mylių, 
mokasi bo 2 c. už svarą; nc- 

' toliau, kaip 1.00 mylių —3 
'/c. už svarą ir taip toliau.

' Atstovų buto pačto reika- mo. Adleris buvo Zimmer- 
lų komisija jau principe su- valdietis .ir nelabai seniai' 
tiko su ta propozicija, kuri,j—---- ------------------------~
jeigu tik virs 
labai skaudžiai paliestų visą SCIENCE MONITOR”, 
lietuvių spauda. Klausimas

TAUTOS TARYBA” ! 
ŠVEICARIJOJ? ;

Petrogrado pirmeivių i 
dienraštis “Dien” gavo sne- 

.’ cialę denešę iš Ciuricho
^l" (Šveicarijoj), kad lietuvių 

tautos delegacija Šveicari
joj paskelbė protestą prieš 
privieniiima. prie Lenkijos

M. GORKIO IR L. TOLSTO- bent sklvnelio Lietuvos že
mės, netgi ir Lomžos gu
bernijos (?? Red.) Delega
cija sako. ’ 
prie Lenkijos Lietuvos že
mes butų prasižengimas 
prieš tautu princinus ir a- 
ateitvie galėtų sukelti nau
jas kares.

“Laisve” turi pasakvti, 
jog anie tą lietuvių tarvbą tuvių laikraščių leidėjai tu-| 

įspūdi Šveicarijoj nieko nežino, retų pasikarti šiame laike.
- - - ] Gal būt, tai yra kokia pu- me ir kreipties į atsakan- 

l”lsiau konspiratyvė organi- čius žmones kongrese, pro- 
Izacija. Pastaruoju laiku iš testuojant prieš sumanytą 

sūnūs kokių tai nežinomų šaltiniu naštą, kuri ypatingu sunku- 
. ; svetimtaučių

Į žinios apie Lietuvą. Pir- ^paudos pečių. i

JAUS SŪNUS 
AMERIKOJ.

Amerikon pribuvo Maxi
mo Gorkio sūnūs. Kiek ank
stėliau atvyko ir Levo Tol
stojaus sūnūs — Elijošius 
Tolstojus. M. Gorkio sūnus 
yra Franci jos armijos afi- 
cieris, medaliais apsikar
stęs. Daro nekokį į 
baisiąi agituoja už talkinin
kus.

Levo Tolstojaus

THE CHRISTIAN

’ -------- - - - . £ — ------- -

ciahstų organo “Strahd- 
neeks” redaktorius dabar 
rašo N. Y. Volkszeitung”, 
kad mes nors ir esame prie
šai terroro, vienok Adlerio 
pasielgimo negalime pa
smerkti. nes jis paleidęs šū
vi į ministerių pirmininką, 
sujudino ne tik visą buržu
aziją, bet neskatino prie vei
kimo ir darbininkų’minias, 
ir tuomi atnešė visuomenei 
didele naudą.

Tokios tai nuomonės į- 
vairiu socialistu anie Adle
rio n a si ei gi m a.

Vadinti Adleri benrnčiu 
ai ba jį pasmerkti už tokį 
pasielgimą, atsižvelgiant į 
tai, kokiose aplinkybėse jis 
ir visa Austrijos socialistų 
partija gyveno, jokiu būdu 
negalima. Bet sakyti, kad 
užmušimas Austrijos minis
terių pirmininko atnešė vi
suomenei naudą, irgi negali
ma. Visuomenei gali naudą 
atnešti ne užmušimas vieno 
ar kito kokio nors valdžios 
stulpo arba atstovo, bet 
suju din imas ir sukėlimas 
prieš valdžia darbininkų, — 
plačios liaudies. Ir jeigu Ad
leris butų susilaikęs nuo to 
akto, be abejonės, ateity jis 
būt šimtą sykių daugiau 
naudo atnešęs visuomenei, 
negu dabar.

švenčioniškis.

!nių iš Japonijos. Chinijos, 
'Australijos, Indijos, Brazili- 

. ( Retai kas girdėjo varda j°s» Oili, Egipto, pietų Afri-
galutinai išsiris atstovų bu- dienraščio, išeinančio Bo- kos ir tt. Laikrašty nėr di

delių antgalvių ir lermingų 
straipsnių.

Kas iš bostoniečių mėgsta

ir užmanymus nieko nebuvo
Visųpirmiausia įtaisyta girdėti. Koks buvo jo veiki- . .

kviečių ir rugių sandėliai, mo programas, kokie užma- rengiasi skaityt paskaitas Šveicarijoj pradėjo plaukti mu puls ant 
Taigi, duonos kaina buvo įnymai — niekam nieko ne-^apie savo tėvą. Į žinios apie Lietuvą.

te.
«. • *. V X-' V « • / B -r , V-V .

kad m-iskyrimas i . Jeigu tasai Įstatymas pra- 
eitų, tai nusiuntimas nedel- 
dienines laidos laikraščio iš 
New Yorko j San Francisco 
atsieitų daugiau, negu 6 
centus.

Mums rodosi, kad viqi lie- Hcraldu. -kas pasakė korespondentui
Laikraštis turi begalinę cląndų dienraščio “Hundel- 

daugybę korespondentų vi- sblad”, kad Vokieti ja rei
suose pasaulio sklypeliuose, kalaus Lenkijai ir Lietuvai 
Turbut, joks kitas laikraštis nepriguhnybes. Kas link 
visoj Amerikoj neturi tiek (Lenkijos viskas esą aišku, 
korespondentu. Veik kie-;b«t kas link Lietuvos tasai 
kvienam to Bostono laikra- žymusis valdininkas netu- 
ščio numery galima rasti ži-įi’is aiškių žinių.

' stone. Kaina jo ne centas 
bet du centu. Ji leidžia ku- 
nieužiai (ne kataliku). Jo 
pakraipa, žinoma, buržua?.!- rimtesnių skaitymų, pa tar
ne, bet vistik jisai 
daug kuom skiriasi

1 Journalų, Americanų

labai tina susipažint su Monitor.
nuo

ir žymus vokiečių vaidinin
kas pasako korespondentui ' a « V • ZZVV 1 ■



magnitu daugeliui-daugeliui 
Amerikos lietuvių.

Ignoruoti to dalyko jokiu 
budu negalima.

Čia reikia mislyt, dikčiai 
mislyt ir ką nors daryt!

DEL GRĮŽIMO LIETU
VON.

i Ponas A. Mantus, širdin
gas bet naiviškas žmogus,

- • apsirinko savo “profesion 
de f oi”' agitacija už grįži
mą Lietuvon. Jisai jau se
niai varo tą agitaciją, rodo
si, nuo tada, kada jam ne
kaip, tepavyko steigti lietu
vių kolionijas Conneclic it 
valstijoje.

Šiuomi laiku, jisai padvi
gubino savo energiją, agi- 
tvodamas už grįžimą Lietu-,‘<aG tuos rpehw įtaisytų,

Kun. X. Mockaus
byla ir visuomene.

Norėjau aš linksmu

K ai p v ie ve rsy s ryte, 
Pakilęs prabilti;

į AR TURI TĄ NAUJĄ 
KNYGĄ APIE LYTIŠKĄ 
GYVENIMĄ?

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

Apie tos knygos naudingumą pB- 
1 klausk ty, kurie jau ją turi.

Knygos vardas
Patarmes Merginoms 
Apie Lyties Dalykus. 

| Paradyta žinomos lytiškų dalykų 
Raiškintojos ponios M. U. SANGER. 
H Ta knyga reikalinga \ is’ems: mer- 
Iginoms, moterims ir vyrams. Joje 
L prašoma lytiškų organų iSsivytty- 
Itr.as, j ,i veikmė ir svarba visai <e mo

teries ir vyro gyvenime; apsivaisini- 
»nas; vaisiaus augimas; nėštumo hy- 
grjm-t; motinystė ir jos hygijena. 
Taipgi aprašoma lytiškos ligos, savi- 
žagv te ir daug kitų įdomių dalykų.
>Knyga turi 120 pusi, ir papuošta 

| paveikslais, kurie palengvinaaprašo- 
h<us> dalykus suprasti. .

KAINA TIK 50c.
AR MYLI DAINAS?

Štai nauja dainų knyga, kurioj ra
si daug tokių dainų, kurių niekur jau 
nerandama. Knygos vardas

! Įvairios Dainos.
f T t. f yra stora. 21(1 puslapių, knyga, 
| kurtojo telpa daugybė įvairiausių dai- 
| nų. 3 arpkitų yra ne.mažai senoviškų, 
g kūnas mūsų seneliai dainuodavo, bet 
5kurios dab.sr veik visai užmirštos, 
t Dainos visokio tūrinio: meiliškom, 
I juokingos, kalinių, tautiškos, kariė- 
11.oe, iKilitiškos ir kitokios.
B KAINA 50c.

kas gamina arba verčia ga- NORĖJAU, 
minti alkoholį? Juk alkoho
lis — pagamintas produk
tas ,prieš kurį kovoti jokiu 
būdu negalima. Reikia kovo
ti prieš tuos, kurie gamina

.. <<T . -. „ T. . . . .tą nenaudingą produktą. į
Yra sakoma; ką dievulis “Laisvoje”. Jisai, ar girdėsi- pįrmjausjaį vertėtu- 

'pradėti kovoti ne su alko- 
metais, į1()]įu, et su jo gamintojais, 

lomet mes pradėsime! 
... ....... i su jo gamintojais,' 
tuomet pamatysim, kad rci-! 
kia kovoti su šiandieniniu į 
netikusiu surėdimu, nes jis j 
verčia gaminti alkoholį.

nori nubausti, tam jisai pro- te, prasižengė prieš įstaty- 1 
tą atima. Ir ištikrųjų: die- jną išleistą 1542 i 
vulis, turbūt, nutarė nubau- kuris draudžia kokioje bent į 
sti Waterburio • klerikalus, formoje kritikuoti bibliją ir 
sukurstęs juos patraukti skelbt savo abejojimus apie 
teisman laisvamanių kunigą jos išvadas. Neveltui visi 

parekalauji, Aloękų. . Patraukdami teis- žymesni Connecticut advo- 
...... .......        , \ ^titaisvvų, man kunigą Mockų, klerika- katai sako, kad jeigu tasai 
von. Viename iš savo straip- tuomet dar daugiau prideda, pp įr ju spauda tikėjos nu- įstatymas nebus pripažintas 

~ Suprantama, polemizuoti su kirsia “ tam devyngalviui ’ ‘
*!ut? tuščia? <la'smakui visas galvas.- 

užsiėmiau jykas, bet visgi esu privers- 
organizmoti cemento iŠ-.tas pasakvti apie jo nešva- 
dirbejus, odų. dirbėjus, |rius darbelius, 
kurpius, trąšų išdirbę- ! 
jus ir audėjus. Juk Lie-1 
tuvoje, ypač apie Varė- ' 
na (Viln. gub.) yra ne-! 
išsekama medžiaga ce
mento padirbimui. Jau 
ir prieš karę lietuviai l;)j atsivežę nlerj,inu 

kapitalų, o jau buvo 
suorganizavę cemento j 
fabrikėli, iš, ko turėio i 
gerą neina. Bet paski
rai anie kiekvieną ama
tą pakalbėsiu 
Dabar mano noru yra ; 
surasti kiekvieno . a- 
mato žmones, kurie ap
siimtų organizuoti savo 
rūšies amatninkus. Rei
kia tik pradžios. Atsi
liepkite.”

Savo laiku “Laisvė” buvo 
išsiuntinėjus užklausimus i 
visuomene, norėdama pa
tirti ar daugelis Amerikos 
lietuviu rengiasi grįžt į tė
viškę. Gavome tnomet anie 
1000 atsakymų. Beveik pusė 
atsiliepusių rašė, kad jie 
grįžš Lietuvon, jeigu ten 
persimainys politiškos sąly
gos nors truputį geresnion 
pusėn. Tie žmonės, veik iš
imtinai, yra darbininkai, ne 
biznieriai. Apie tai. kad biz
nieriai rengtus grįžt Lietu
von, veik nieko nesigirdi. 
Ten ių “tėvyne”, kur jie 
daugiau pelno. Bet kad dau
gelis darbininkų grižš Lie
tuvon, nieks ir abejoti ne-

snių, jisai tarp kitko rašo:;
“Aš pats

Kunigi? dora
Apdainuoti saulę, — 
Jos veido skaistumą, 
Apsakyti musų. 
Tėvynes gražu m ą;

Kunigų organas “Dr 
gas” viešai nesidri.jvi Dainuoti, kai]) bėga

Kaip šlama,, linguoja, 
Giružes medeliai;

kaip tik atbulai. Smakui dar 
i kelios galvos priaugo. Apie 
’smaką prašneko visa Ame- 

“Draugo” Nr. 45 tilpo iš rika# jjsai plačiai išrekla- 
Fitchburgo.koresppndencija, muotas! Ir jeigu ligi šiol 
iužvardyta “Socializmo mok- Mockus darė labai gerą biz- 
slas gyvenime.” Ten korės- nuo §joi jisai darys 

■pondentas pasakoja, būk iš 
Gardnerio atvykę socialis
tai, atsivežę merginų, užsi- 
vedę jas į tam tikrus na
mus ir paskui policija visus 

įjuos suareštavusi. Apie tą 
at-itikimą jau buvo laikra- i 
ščiuose rašyta ir .nurodyta, 

r_,.r kad panašiai pasielgė ne 
^ejau. socialistai, bet vierni katali

kai, tuoj po atlikimo šven
tos dirmavonės. Mes manė-

rašė neteisybę ir redakcija 
galėjo suklysti, todėl para
šėme atšaukimą. Vieton gi 
atšaukti. “Draugo” redak-

dar didesnį. Taigi, išėjo kaip 
tik priešingai klerikalų no
rams. Pasitvirtino sena ak
sioma (maxima) —persekio
jamam sekasi ir visuomenė 
eina su persekiojamu.

Waterburio “Republican”
“Democrat” rašo, kad 

jų bendradarbiams buvo j- 
sakyta pristatyt žinių į vi
sus stambesnius Amerikos 
laikraščius, o tūli New Yor- 
ko laikraščiai turėjo Wa
terbury net savo specialių! ne vien šios 
korespondentų (padekim, N.1

i Kas rūpėjo Amerikos 
ei.ia dar daugiau visokiu ne-'snaudai, taip'plačiai išgar- 
sąmonių pripasakojo, išnic-" 
kindama vietos socialistus. '

Tai matote, kain kunigai 
supranta dorą ir kaip jie sensacija, nes kiinii 
elgiasi — savas šiukšles, sa- kų norėta nubaust 
vtis purvus, primeta sočia 
listams.
LSS. 89 kp. organizatorius,1 (1642 m.). Antra — ji visgi

sinusiai Detroito laisvama
ni? Kova su klerikalizmu? 
Vargiai. Viena,’ jai runėjo

pasenusiu, tuomet sveika 
dingus laisvė žodžio, nes tuo 
met ir už menkiausią pra- 
sitarimą prieš bibliją, gali
ma bus kaltint bile vieną 
“piktžodžiavime prieš die
vą.” O jeigu taip, tai verta 
varyties ir siekti net paties 
Augščiausio teismo, tarnau
jančio Amerikos valstijoms.

Kun. Mockaus advokatas nes balsuotu už musu kan- 
p. Schroeder teisingai paša- didatus, įstatytus į 
kė, kad panašios -svarbos kius urėdus. Dabar, 
teismo nematė Conn, valsti- baigus rinkimų kompanijai 
ja nėr visa šimtmetį, 
jeigu kun. Mock n u s h 
sieks Augščiausio teismo, ji džiausiu pasišventimu, sa- ; 
reikalaus labai didelių lė- ko: “Na, dabar viską pra-j 
su. Kuomet kokia nors byla leidome, rinkimų kompanijai 
eina aug. teisman, tuomet 
viskas turi būti atspauz- 
dinta. Bet mums turi rūnoti 

bylos laimėji
mas. o ir išmetimas iš Conn
ecticut statuto to įstatymo, 
kuris parašytas “raganų lai
kais.” Įstatymas tas škam-

VISK/y PRALEIDUS. ;
Mes, socialistai, laukėme ; 

tos dienos, kuomet įvyks- 
permainos Suv. Valstijų 
valdžios — bus rinkimai. 
Mes dėjome visas pajiegas, j 

!varėme agitaciją, kad

Dainuoti, kaip mirga 
Mūs gražūs laukeliai, 
Kaip žydi ir kvepia 
Sesučių darželiai.

Apdainuoti kaimą, 
Sodybų gražumą, 
Ansakyti musu 
Gimtinės dailumą;

ba:

zmo

v i SO
LI žs i -

Dainuoti, kain gražus 
Vyšnelių sodeliai, 
Kain puikiai ten čiulba

Ir, dauguma draugų, kurie i 
'prieš rinkimus dirbo su di-j 
džiausiu pasišventimu, sa- ;
i t z T. 'r i'. » i

užsibaigė ir jau galėsime i 
pasilsėti, nes tokios smar- I 
kios agitacijos nereikės va- • 
ryti.” !

Man rodosi, kad draugai J

T. a 1i ku o so žo geli a i, 
Kain puikiai atrodo 
Bakužių stogeliai.

Norejau
Dainužę
Townes
Širdim išbučiuoti.

aš linksma 
dainuoti, 
gražumą,

«*m*M '* «*M» Brtrm «« MR ąRB*ip>BBBRi<«IMBBMRHBM«WBBBBB«BBBB’ BHBWNBBIH*

AR VERTA BŪTI TEISINGU?
Vfcnda yra žmonių, kurieFtengiaai 

dorai ir teisinau gyventi, bet kokį 
vo gauna užtai atlyginimą Ir koks jų 
l«kirn;ts, —parodo vieno tokio Žrro- 
gataj istorija. Jo gyvenimas trip vl~ 
ūnanti?!, jog skaitosi, kaipo gražiau
sia pasaka. Tos knygos vardas 
Kovotojas už Teisybę

Jeronimas Savanorolla.
Kaa nori kinoti apie teisingo žmo- 

gaus vargui senoweje ir apie dvasiš- 
kijos dirbus, tam Ši knygelė būtinai 
reikalingu.

KAINA TIK 25c.
Reikalavimus ir pinigus 

šiuo adresu:
J. STROPUS,

6 Loring St.,

»iŲfckit«

<

MassBet aure, ne Šiandien 
Dainuo t i 1 i n k sm u m a. 
Ne šiandien vai z d in ti 
Te v y n ės gi -a ž urną...

Mums, socialistams, negali į 
būt jokio poilsio, negali būt j 
jokios pertraukos ir mesi 

įsmuo, privalome dirbti be jokioj 
i kosmar- Į 

kiaušiai, pakol klesų kova į 
tęsis. ~ 1

Dabar, viską praleidus ir! 
rinkimų kompanijoj žymiai j 
laimėjus, mes neprivalome j 
susidėję rankas sėdėti ir j 
laukti keptų karvelių, krin
tančių iš augštybių. Mes 
privalome varyti savo dar-

“Kiekvienas 
kuris jiiktžodžiaus prieš - sustojimo, veikti 
Dievą ar prieš švento
sios trejvbės y patas, 

prieš Kristaus religi
ją ir šventraštį, bus nu
baustas ne daugiau, 
kaip $100 arba pasiųs
tas kalėj i man nedau
giau, kaip metams lai
ko.”

Šitas Connecticut įstaty- bą ir toliau, kad prisiren- 
’mas priešingas visai eilei 

kai-,kain Prūsų Lietuvos maldi- kitų įstatymu toje pačioje 
l visokiais valstijoje Conn, statutuose 

i Biblijos klausimais. Biblija iyra punktai, kad kiekvienas 
v ......  pasi_ dėl jųjų dar ir šiandien yra pilietis turi laisvę kalbėt,
užpirkti)*krutanti ^n>Vga, dėl kurios turinio rašyt, ir spauzdint savo nuo- 

nnn'ii, Dim verta ginčytis per dienas ir menę apie visus dalykus ir DUO JU HKO i j • Si. i . ,• ' . i oiuiiuKę žaviuos, privalom
.... J. Pranokus ,Pei:n.akt?S: , • |kad ^knj y')a,‘nF'! !daugiau pašvęsti laiko stu- 
$10.00. Per Bulo- I V", "orima gijų Conn, valstija neteikia.viono kito klausi.

apkaltint kun Mockų, mes nei vienai religijai. mo, privalome pjačiau susi.
jau kelis sykius rašomeBrooldyno Dcdc.'pažinti su sociaIizmo teori. 
---------------------- - --------- ------- -------- -------- ----------------------- i ja, nes tas klausimas svar

biausias musų gyvenime ir 
mes ji privalome gerai ži
noti. Tuo tarpu musų kuo
pos privalo rengti visokias 
pramogas, kad pritraukus 

jau daugiau proto ir taip, daugiau publikos ir padau- 
prasilavinau, kad dabar ma- ginus kuopose skaitlių Da
nes jokie priešai- negali su- rių. Kuomet musų kuopos 
kritikuoti bei nuveikti. A- fous skaitlingesnės nariais, 
part to, Laisvė suteikė tuomet galėsime .daugiau ir 

kny; nuveikti.

„ ' . , Gavęs pranešimą, kad pre- [valandėlės tuščiai liuoso lai- Kaip girdėti, vienur, kitur
Xt-nJunu numerata pasibaigė ir ma- ko, bet griebiuos prie skai- yra atidarytos mokyklos, 

d1CnĮ .engti diskusijas. 3 d. nofe sust„bdyti «Laisvę» _ tym0. Įkuriose duodama supratimą>

■ kas tai yra socializmas ir
tt. Mes privalome lankytis į 
tas mokyklas ir studijuoti

įstatymo, išleisto laikais, ka- 
jda žmonės tikėjo į raganas

/ "1 4*0 \ Ą j • • • •

Ten šiandien čiurškena 
K rau j u o ti u n e] i a i, 
Lavonais nukloti 
Ma rg i e j i 1 a u k eli a i...

M. J. Vaitiekus, labiau stoja už “free 
speech” (laisvę žodžio), ne
gu to norėtų Waterburio 
klerikalai. Šalę to, reikia 
dar ir tai pasakyti, kad kori- 
servatyvė Amerikos visuo- 

vių Dienoj,” aukas rinko iš- pienė_ nei kiek nemažiau, 
vien. Čia gyventojų s;
eitis siekia’į 7000, bet aukų pmkąi, rūpinasi 
tapo surinkta $523,84.

Keliems draugams 
darbavus, i 
paveikslai ir 
$29.80. pelno, 
paaukojo I, 
tų ir Žemaitės prakalbas 
surinkta $52. Viso labo mu
sų mieste surinkta $615.64.

MIDDLEBORO, MASS.

Vietos lietuviai, “Lietu

Ponas A. Mantus siūlosi i 
organizatorius tiems amat- 
ninkams, kurie žada grįžti 
Lietuvon. Nieko neturėdami 
prieš p. A. Mantu asmeniš
kai, mes vist ik labiau prita
rtume “Keleivio” redakto
riui, kuris ragino musu ko
operacijas runintiės reika-

, lais, suiungtąis su žmonių 
kėlimusi į

Šia i n ar 
tus klausimi ir ranka į 
jį numoti negalima. Tauti
ninku ir klerikalu suorgani-. . . . m., . .
zuota Lithuanian Develon- ipri^11,ase 14 narių. Tikimės, 
ment Comn., kuri jau dabar i^a(^ 11 daugiau draugij atsi- 
rengiasi steigt visokius biu-'ras’ kūne prisidės prie kuo 

pos.

Vietos lietuviai po truputį, 1^°^^ 
pradeda veikti. 24 d. spalių 11

Ten šiandien kanuolių 
Sugriauta nameliai,

Giružės medeliai...

ku vo prakalbos; kalbėjo F. 
k|J. Bagočius. 2G d. lapkričio

1 i k aibė jo M. Dusevičius. Pri- 
i yra pia- buvus d),g M Bubliauskiu- 

* tei ir paagitavus, atsinauji- 
no LSS. 139 kuopa: iš syk

rus, agentūras, “keravnt” 
ateivius j Amerika ir išei
vius Į Lietuvą, gali sumono- 
polizuot tą praktišką ir žv

< kuris man taip patiko, kad 
Idabar negaliu be to laikra
ščio ir gyventi. “Laisvę” be
skaitydamas, pradėjau vi
siškai kitaip protauti, Jgį-

■ LAIS VO JI j 
ISAKYKLAį 
ti iTfrni f f s frnTtu > e i us
KODĖL TAS DRAUGAS
BRANGINA ’’LAISVĘ”.
Gerbiamoji “Laisvės“ ad

ministracija, atleiskite, kad norą skaityti įvairias ■ 
negaliu pasiųsti visti pinigų.1 gas ir dabar nepraleidžiu nė 

v • 1 *1 i 1 1*

gus prie sekančių rinkimų 
ir dar daugiau juose laimė
jus. Privalome dar energiš-. 
kiau darbuotis, kad greitai 
atsiekus savo tikslo, kurio 
linkui einame.

Sulaukę žiemos, privalom

Norėjau aš linksmą 
Dainužę nupinti, 
Lietuvos gražumą 
Visiems atvaizdinti,

< Bot dėia. negimdo 
Krūtinė linksmumo, 
Numato jau akis 
Lietuvos grąžumo...

Ten šiandien suminta 
Sesučių darželiai,

Jų rūtos, kvietkeliai...

Ten šiandien badauja 
Senučiai tėveliai, 
Sužeisti kankinas, 
Mūs brangūs broleliai...

Dainuoti linksmumo
Širdis nebegeidžia, 
Tik karštą prakeiksmą 
Krūtinė vien leidžia

a

lik ką išėjo iš po spaudos 
Puikus Teatrališkas Veikalas 

Ant Dugno 
Ąis veikalas tinkamas perstati
nėti hile sriovei be skirtumo.

Taipgi labai naudinga* ir 
šiaip kiekvienam perskaityti, 
nes labai vaizdingai aprašo 
skurdų biednų Rusijos miestų 
įmonių gyvenimą, ir kokios bū
va to skurdo ir vargo pasek
mės.

ši veikalą parašė garsus ru
sų rašytojas MAKSIM GORKIJ. 
Lietuvių kalbon išvertė KARO
LIS VAIRAS.

Sulošimui šio veikalo reikia 
I 7 ypatų.

Pabar užstojus lošimų sezo
nui, kiekviena kuopa, Draugija, 
‘>ei grupa renkasi ir mokinasi 
'/oresnius veikalus kad sulo
pius Šiek- tiek pasipelnyti ir 
pastumti musų kultūrą pirmyn. 
1) šisai naujas 4-rių aktų vei
kalas kaip tik ir atsakanti to
kiam reikalui.

Knveute uus’deds iš pusi.
Kaina 40e. Reikalaukit pas:

P. M. ŠOLOMSKAS, 
255 Broadway. S. Boston. Mass

j H mokęs te« iokctjiW jau mokėsi | 

j Kalbėti ir Rašyti Angliškai i 
į J«i HCUki hl.»in pta3c*m»in, tai perskaityk j 
* pirmą lekciją, o pciMtikrinM ar teisybe. ’ 
| Pu*>u'k> U) ccnUj. o tncj.tus Rausi Icitcrią | 

i KCTiEtto mRtsrinoaCc school. , 
» MONTEl-LO MASS •

.. tokios diskusi- įa žibintuvą,'kuris man su-|
vą musų gyvenimo arterna. jos buvo. Diskusijos bus kas tėjk6 nauįa‘gyVenima, si... 
O juk mes žinome, kad tas nedėldiems YMCA, svetai- ^ju nors įį]erį pasiųsti nesi 

nemanau su “Laisve” persis
kirti visą savo amžį.

1913 metais atvažiavau iš tėmysime mediko, sveikatos nepaklystame, 
buotis dėl labo visuomenės.'Lietuvos į Waters, Mich, ir sargo ,akimis, tuomet visu 

Pypkorius. 'gavau darbo lentų pjovyk- į balsu sušuksime: “N—-i>4

jų darbas, ta jų agitaciia, 
nebus vien tik bešaliu, biz- 
niškn patarnavimu. Ta visą siai kuopai energiškai' dar

neje.
Linkėtina naujai atgiju

J. .T. Venckus.' 
ku- E. S. Chicago, Ill.

Gobšingiems karaliams 
Jų sostam ir ponams, 
Kraujuotiems siaubimams 
Žmonijos tironams.

Keršto širdL 
Brighton, Mass.

GERT AR NEGERT?
klausimą savus klausimus, kad juose

akei ia jie apvilko naciona
listiškos fra apologijos ir 
ideologijos pažibom.

Kairioji visuomenės srio- 
vė, susispietusi LSS. ir ap
link socialistų spauda tuo 
klausimu kaipir nesiintere- 
suoia. Mums rodosi, tai 
klaida. Pasibaigus karei ry
šiai tarne Amerikos lietui-

CARNEGIE, PA.
Klaidų atitaisymas.

“Laisvės” No. 97 pasaky
ta, kad čia “Liet. Dienoj” il

balsu sušuksime: “Negerti” 
Parėmimui savo šauksmo,! 
turėsime užtektinai įvai
riausių faktų ir nurodysi
me, kokią blėdį suteikia 
girtuokliavimas, vnač dar-

loj. Taipgi radau ir laikra
ščių — “Kataliką”, “Lietu
va” ir ’’Vien. Lietuvninku”, 
bet skaitydamas tuos laik
raščius, nieko juose neras
davau pamokinančio. Išdir- bininkų tarpe. Reiškia, mes 
bus ten 16 mėnesių, mano tapsime blaivininkais ir 
broliui nupjovė mašina ran 

iš tos priežasties iš

Mes turime daugybę dar
bų ir apie poilsį negali būti 
nei kalbos.

} Geriausia pirmeiviftka užeiga 

t P»»

GEO LASKEVIČIĄ

Jai nori, kad garai tirp
dytum, pirk ekrybėlea, mari- 
kinius ir visus aprėdai** pas 

K. LIUTKŲ.
Apia gerumą tavoro Ir tai* 

tingumą kainų, nereikalinga 
girtis. Nesą visi brooklyąia- 
ėiai gerai žino, kad pigiaa ir 
geria* niekur negauni, kaip
I**

K. LIUTKUS
111 GRAND ST, 

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

D. Pilka.

HEINE’S MOTYVAS.

Į 771 BANK ST„ TbI. 9G4-1 j 
* WATERBURY, CONN. !
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vių ir Europos lietuvių ne- aukų rinkti 98 moterjs ir ^a jr jr _ , . L.L...
panrastai padidės. ’ Vieni merginos; turėjo būti.; Išėjo važiavome į Lietuvą, 
vvks i čion, kiti grįš atgal, aukų rinkti 7 moterįs ( 4 mums bevažiuojant, tapo j su girtuoklyste, kovoja 
Mistiškoji Amerika Lietu- merginos ir 3 moterįs). To- apskelbta karė ir mudu iš 
yos žmonėms bus gal didės- baus pasakyta, kad 2 d. lap- Liverpoolio .sugrąžino at- 

• • t • 1 *1 • Ir •V'*-* « zx I w o 1 •» /X z>l v» /V I i *

panrastai padidės.

ris traukutis, negu buvo iki 
karės, o apkitu^ins (persi
mainiusios) politiškos sąly
gos Lietuvoje gali virsti

kričio kalbėjo drg. J. Ne- gal. 
viackas, turėjo būti; kalbė
jo drg. V. Venckunas.

tversime blaivybes partija. Nulindęs einu aš per mišką
Strazdas ant šakelės gieda.

Bet blaivybes šalininkai kovoja Jis mane užklausė meiliai:

Atvykus į NeXv Yorką 
“kaslegarniolę” pavyko gau
ti vieną “Laisvės” numerį,

Tiesa, katalikai ir kiti

“Kam tau ašaros tos rieda?’. su 
alkoholiu, bet jie kovoja su 
juomi, kaino su apčiuopia- —Paklausk anų kregždelių: 
mu kunti. Man rodosi tokia Jos viską gal pasakyti, 
kova netik nenaudinga, bet Nes lizdai jų prie langelio 
ir blėdinga. Ar nebūtų nuo- Mano mielos sulypdyti... 
sekliau apskelbti kovą tam,] (Iš ‘V. K.”).

Telephone 695 Greenpoint.

Daktaras J. M1SEV1ČE
Specialistas širdies Ir 

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

270 BERRY STREET 
BROOKLYN. N. Y.

i

i

THE MAGIC SHOP.
Piratas Amerikoj lietuvy* aždčjo magijos 
dirbtuvę. Dirba vsokią itaku aaiktu*. Jei 
aari jauti itnką katalogą, priaiusk stamp* 

Ir taoj ganai. A dresuokite t sip:
THE MAtMC 8MOF,

P. O. BOX BOB. HOLBROOK. MASS
i

i
v



ninkąi SU jais nejuokauja, >G^ de Moupassant 
bet istikro rengiasi prie ko-, 
vos, atsiuntė savo atstovus.
Unijos atstovai pradėjo tar
tis. Tarybos tęsėsi apie sa
vaitę laiko, bet prie nieko 
gero neprivedė — prie su- 

IBtUGOfl uenurove, 100 cweniing du, . .•
Brooklyn, N. Y. Pirmininkių* Ch. tarties nepiTCJO.
Uwtkun, Sekretorius A. Jurevičius, i 7 ir 8 d. gruodžio VISU Uni- 

pP.^bSk» skyrių buvo šaukiami
»*ak4tys. | mitingai; kad nubalsavus ar
—-------------------. aapšaukti general) streiką,Prsnumerata metams: Amerikoje— f . . xr, .

E m, Kanadoje ir u'rubežiuose — ar dar atidėti. Visi skyriai : 
n»doj7sii SU4iXr^.T5.1'26’|veik vienbalsiai nubalsavo 

apšaukti streiką ir kovoti 
patol, pakol darbdaviai neiš- 
pildys darbininkų reikalavi
mu.

13 d. gruodžio A. C. W. of ištvirkus, užsitikinti kitais, lyginai kaip įr 
A. unijos valdyba apskelbė juomi, drąsi, dėlei savo garbės, pagatava 
general! streiką. , Tarne stoti į dvikovę ir šiuomi sykiu pasielgė su Į 
streikierių, randasi apie 2,-1’-----• • • • • •• - • • • -•
500 ir lietuviu, kurie pasiry
žę kovoti svkiu su kitų tau
tų darbininkais.

Todėl mes pranešame vi
siems darbininkams siuvė
jams, kad niekas nevažnio- 

Yv*r!y subscription rates: In U.S. įu j Xcw Yoi’ka 11’ apfclinkes 
KM, to foreign countries $3.50. i i « •• 4* ‘ *4"  1 darbo ieškoti, nes vietos 

“Entered as second class matter darbininkai Siuvėjai koVOl’a 
March 11. 1914, at the Post Office 
at Brooklyn, N. Y., undar tha Act 

March 3, 1879.

flbtapJbM* tinaapwlBt IMI.

Eina du sykiu savaitėj
U tam in kai a ir Pėtnyčiomla.

■n Roebling St., Brooklyn, N. Y.
laidžia Lietuvių Kooperatyviška 
B>audofl Bendrovė. 183 Roebling St.- 
Brooklyn, N. Y. T"

Apgarsinimų kainos ant užklaust

Falephone Green point 5231.
The Lithuanian Serni-VVeekly 

>>«
Published by the Lithuanian
Cooperative Pub Soc. (Inc.)

Rvery Tuesday and Friday 
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

Chas. Lutkus, Secretary A. • 
Vtrcvlčlus, Treasurer V. PaukltyR, j 
■dtftor L. Pruseika, Asa’t editor V.į 
Paskity*.

Nevažiuokite 
į New York.
idžiojo New Yorko kriau- 

čiai apskelbė gcneralį 
streiką.

New Yorko, Broklyno, ir

už pagerinimą savo būvio ir 
gavimą didesnio duonos ką
snio.

Taipgi meldžiame kitu 
miestu savo draugų siuvėjų 
nedirbti darbo, jeigu jis bus 
atsiustas iš Didu New Yor
ko. Mes žinome, kad firmos 
stengsis savo darbus išsiun
tinėti i kitus miestus, nes 
tain visuomet daroma, kuo
met darbininkai išeina 
streiką.

Draugai darbininkai, 
siduokite save apgauti, 
dabar kapitalistu spauda ir

ne
neš

- ’ ~ "  ---------------,  ~ v -- t IX <3, M JI UCV1 lOUlA PĮKLI » l ICV 11

Newarko vyriškų ir vaikų agentai rašys visokiu ne-
;riaučiai, priklausanti prie 
k. C. W. of A. unijos, 13 d. 
ruodžio, 10 vai. ryte išėjo į 
treiką; virš 65,000 kriaučių 

apleido dirbtuves, apšauk
dami gene rali streiką. Pas 
darbininkus geras ūnas ir 
pavyzdinga tvarka, visi pa
siryžę kovoti su išnaudoto
jais, kad pagerinus savo bu-

Išėjo i streiką ne tik uni- 
jistai, bet ir nepriklausan
tieji nrie unijos. Tas aiškiai 
parodo, kad darbininkų su
sipratimas auga, ir jie, vieni 
kitiems paduodami ranką, 
dvasiai stoja i kova už pa- 
ge^inima savo būvio.

Kadangi didelė didžiuma 
dubininku organizuotų, to-

butu dalvku ir kvies kitu 
miestu kriaučius važiuoti į 
New Yorką bei jo apielin- 
kes.

Kad mes kova laimėkime 
nėra joking abejonės. Vaik11 
žiponu išdirbvstes associaci- 
;a, susi dedanti iš 55 firnm 
ir užlaikanti anie 15.00^ 
Jarbininku, pirma dieną an 
įknibus genera Ji streiką, iš 
Mldė visus darbininku rei
kalavimus; darbininkai tuo 
nūs grižo prie darbo.

Vvru žinomi išdirbvste^ ° 
'Ii dol ės firmos, būtent J. S ° 
rnuelio. J. Ei^ver and Go. i- 
Lovi and Scbilt, kurios u? 
1niko virš 5000 darb’rnnlm 
*ningi išnildė darbininki 
'•ėikalavimus.

Laukas apsodintas
alyvų medžiais

Verte švenčionišlds.

labiau pradėjo melstis ir prieblandžiais ei-' 
davo į tuščią ir tamsia bažnyčią, atsiklaup
davo prieš altorių ir karštai pasimelsdavo.'

Dievui, savam dievui, jis afieravodavo 
visas savo kančias, visus skausmus ir su 
ašaromis papasakodavo visas nelaimes. Jis 

• melsdavo jį suteikti patarimą, pasigai
lėjimo, pagelbos, paimti po savo globa, nu
raminti. Jo malda kas syk darėsi kar
štesne, nuoširdingęsną ir kassyk jautresnė.

Jo nuvarginta siela, graužiama mei
lės kirmino, pasidarė atvira, drebanti, tro- 

įkštanti švelnios meilės. Taip begyvenda-

MOTERIMS NAUJIENOS.
BALTIMORE, MD.

Iš visų miestų moterįs šį 
bei tą parašo iš savo gyve
nimo, nusiskundžia, kad jos 
išnaudojamos ir tt. Musų gi 
miesto moterįs tyli, nieko 
nesako ir veik niekas nieko
nežino apie jų gyvenimą. į 
Gal sakysiet, kad jos gerai Į 
gyvena, todėl ir tyli? Man 
rodosi, kad vietos moterįs' 
labiau išnaudojamos

Kada į jo rankas pakliuvo dokumentai,
— meiliški laiškai, kuriuos rado jos stal
čiuje, — liudijanti jos neištikimybę, viso- . .. . . x. . ...
kiais būdais pradėjo ant jos užsipuldinėti damasinwlstis, vis gilinosi ir
išmetinėti apie neištikimybę ir niekinti pa-!^dl.no.sl tikėjimą ir, laikui bėgant, uzside— 
čiais paskučiausiais žodžiais. ge taip vadinama mistiška Kristaus meile, .

Ji kūdikis Paryžiaus bulvaru — ikiri 'kuri 8alutinai ĮSV1J° 1S J° swlos svietišką daugiau vargo turi, 
-y Jk c h 1 ’ meilę.

Tuomet jis prisiminė, kad motina no
rėjo jį matyti kunigu ir dabar tą jos norą n j vedusių gyvenimą, šilu 
sumanė gyveniman įvykdinti.

Ir taip, jis tapo kunigu. Turėdamas

| Apart to, kenkia dar ir 
ypatiškumai, dėlei kurių tū
los moterįš neprisideda. 
Man rodosi, ypatiškumus 
vertėtų mesti į šalį, bet pri
sidėti prie kuopos ir veikti 
visoms išvien, pagal išgalę.

LMPS. 28 kuopos sekr.
A. Gapsiute.

tęstis. Reikia nažvmėti, kad 
Šiemet kriaučiai išėjo i strei
ką daug regesnei tvarkoj, 
narni kad 1913 metais, nes 
dabar daug stipresnė orga
nizacija. Šiemet iš pirmos 
dienos i streiką išein apie 90 
nuošimčių darbininku. Net 
ir neorganizuoti darbinin
kai mete darbą, ką pirmi mis 
negalima-buvo pastebėti. 
Mat, pats gyvenimas prie 
to juos privedė. Pragyveni
mas diena iš dienos brang
sta, o darbininkų algos kaip 
Etovėio ant vietos, taip ir 
tebestovi. Ir štai, kad apsi
gynus nuo bado, darbinin
kai nriversti griebtis knvos, 
griebtis už jrankio, kad nu
vijus nuo duru ta baisia ba
do šmėkla, kuri jau prade
da baladotis i duris.

Mūsų reikalavimai nedi
deli ir pilnai teisingi. A. C. 
W. of A. unija reikalauja 8 
valandų darbo dienos ir pa
kėlimo algų ant 2 dol. i sa
vaite. Nors reikalavimai 
teisiu<ri. vienok musų ponai 
darbdaviai atsisako juos 
Išuildvti. Jiems buvo pa
skirtas laikas duoti atsaky
mą, bet iie to Ueišnildė, va
dinasi. jie darbininkų rei
kalavimus ignoravo.

Darbininku vadovai, ne
gavę nuo darbdavių jokio 
atsakymo, pradėjo rengtis 
pne streiko. Tuomet jau 
firmos suprato, kad darbi-

t veikas ilgai negales tęs-

LEWISTON, ME.
Kitų miestų moterjs vei- 

negu kia, triūsa, rengia prakal
bas ir tt. Bet ka veikia mu-

, porą
Šmotų atgal jos smarkiai vei
kė, ypatingai Lietuvos Duk- 

dirba^cr11 draugyste, kuri į trum- 
susilaukė gana

kur kitur. Merginų gyveni-
’nias nekoks, bet kaip pažiu- S1J moteris? Tiesa,

pūliai perkūną pereina 
'.Veik visos moteris < 
prie kriaučių. Nors jų vy- , 
rai ir dirba, bet iš jų uždai1-J^aug narių;
bio negali pragyventi, o Iškalbas, paskaitas ir kito- 
daugelis savo algą prageria, [kias pramogas.
todėl ir moteris priverstos 
eiti Į dirbtuves ir dirbti, Ku- 

irios turi mažus kūdikius j^ksma buvo žiūrėti,
Tai buvo siauros pasauliožvalgos kuni- negali jų namie palikti, tos nioteris darbavosi ir pr<»g- 
bet geras dvasiškas vadovas, turintis iš dirbtuvių ima darbą į na--resavo- k>ct neilgai prisiėjo 

nusigando, pradėjo prašyti pasigailėjimo ir kareivio temperamentą, prievarta verčiau- mns ir dirba. * |džiaugtis, visas jų veikimas
kuomet pamate, kad jis taiko koja spirti j tis paklydusius gyvenimo girioje žmones' '

eiti tikėjimo keliu ir persekiojantis tuos, kančios dirbtuvėse, nors ta gyvenus dūšių 
kurie pasiduoda savo jausmams, norams ir pati darbą .atlieka, ką ir kiet. Dukterų 
naudojasi visomis gamtos dovanomis. Ta
pęs kt:nigu, užsiiminėdavo fizišku darbu,

i juomi rūsčiai, ir kada jis užsimojo ir norėjo 
i kirsti, ji tuojaus jam parodė pirštu į savo 
pilvą.

Jis pabalo, atsitraukė nuo jos toliaus ir 
prisiminė, kad-šiame purviname, panie
kintame ir nevertame kūne randasi jo kū
dikis, jo įpėdinis! Pagalinus, jį apėmė ne
paprastas pašėlimas, šoko prie jos, pagrie-' 

,bč ir norėjo pasmaugt, lead išsigelbėjus nuo 
dvigubos gėdos. Ji, pajutus artima mirtį,

gerus, ryšius ir vardą, lengvai gavo Pro
vanso provincijoj parapiją, kurioje išleido 

Ivisą savo turtą, pasilikdamas tik tiek, kad 
i užtektų visam jo amžiui ir pradėjo ramiai 
'gyventi, daugiausiai pasišvesdamas labda
rį n gi e m s darbams.

tą vieta, kurioje vaisius juda, parpuolė ant 
kelių, ištiesė rankas ir sušuko:

— Pasigailėk manes, neužmušk! Kū
dikis ne tavo, bet jo!

Jis vėl atšoko nuo jos nustebęs ir dar 
labiau pabalęs, staiga visas Įnirtimas už
mirė ir nežinodamas ką daryti, pradėjo 
niurnėti:

— Ką... ką tu sakai?..
Ją apėmė dar didesnė baimė, matant 

priešais savo pešėlusj žmogų, kinas gatavas 
jį ant vietos pasmaugti arba užmušti, vėl 
prabilo:

— Kūdikis ne tavo, bet jo!
Išgirdęs tuos žodžius, išvertė akis ir

Apie 20 moterų prigulėjo 
prie LSS. 105 kuopos. Lin

ka i p

Moteris ir merginos, dir- pradėjo eiti silpnyn. Ansi- 
gany tojui,

vyrai, bet jos gauna daug jtujinti 50 narių, nieko, 

gimnastika, lavino savo kūno muskulus, bet Ra^ nusisamdyti žmoniško- dėjusias rankas
baisiai neapkentė moterų, ypatingai nėš
čių, nes jam rodėsi, kad tokios gali su
teikti didžiausią nelaimę.

___________ ____ • o 
mažesne alga. Merginos ne- neveikia, narės, susi- 

;, sėdi ir 
snaudžia. Tulns jų jau na- 
bėgo ir prisidėjo prie nNo 

]<0_ kalto Prasidėjimo Panelės 
Švenčiausios” ir tupi po ku
nigėlio skvernais.

Jeigu vietos moteris ir t(> 
liaus tain snaus, tuomet ne- 

jt?

snio kambario, negali nusi
pirkti atsakantesnio mais- 

ito, priverstos gyventi 
įprasčiausiuose kambariuo
se ir pusbadžiai maitintis. 
Sunku viską ir aprašyti.

Apšvieta tarpe moterų že-
'mai stovi. Jeigu pakalbini ' kas su jomis ir

vnatų komitntn
Pirminiu- 

nagelbinin- 
se-

Lietuviai kriaučiai išrin
ko iš 24 
streiko vedimui, 
kas J. Karnos, 
kas — J. Sadauskas;
krėtusius — A. M. Augimas 
parelbininkas — J. Kulis.

Presos komisija: J. Mati- 
inšaitis. B. Menderis, P. 
Montvila, A. Sederskiutė ir 
Iz. Jakimavičienė.

Informacijų komisija: M. 
Urbonas, P. Glaveckas ir M. 
Glaveckas.

Pikiet. komisija: J. Stepo
naitis, V. Žilinskas, K. Jan
kaitis, B. Jakubonis. K. Poš
ka, P. Pėstininkas, S. Stag- 
niunas. J. Kazakevičius, P. 
Pakinkis, O. Merkevičiutė. 
A. Dambrauskiutė ir K. Bal- 
trnšaičiutė. •

Unijos ofisas ir susirin
kimų vieta 101-103 Grand 
Street, Brooklyn. N. Y.

Visokiais streiko reika
lais kreinkitės nas komiteto 
sekretorių vnatiškai bei lai
škais sekančiu adresu: A. M 
Augimas, 101-103 Grand st. 
Brooklvn, N. Y. Telefono 
Nr.: 1304 Greennoint.

Presos Komisija.
I. Matiiošaitis,
B. Mendens,
P. Montvila,
A. Sederskin te , *
Iz. Jakimavičiene. Yl

u
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Žvejui, einančiam paskui kunigą, iš
pripratimo niežėjo liežuvį ir norėjosi su ku- r,.isiraSvti prie kokios norg draugyste bus.
pigu pakalbėti, bet dar nedrįso. Mat, visi draugystes gauni atsakv- * Sesytes, užtenka snausti, 
apielinkčs žmonės ypatingai parapi.įonai, nia: '' «Ką’ a§ ten vejksju? Pažiūrėkite, kaip dabar 
labai ii geibe ir atigstai laikė jo vardą. Dėt (Teri'mpja savo visus vargus darbuojasi Lietuviu Moterą
gi neiškentė ir įsidrąsinęs pratarė , I <

— Kaip kunigas gyvenate, ar jaučiatės bos ir lauk mirties, 
užganėdinti viskuo?

Vasaros metu į jo bažnytkiemį šuva- daug. Pastaruoju laiku pra- čja siitvertu Liet. Mot. Prg. 
žinodavo daugybė miestų gyventojų, kad: dėta organizuoti 
nakvėpavus tyru oru.
Ii bažnyčios namą, bet labai mažą, — 
buvo vasarnamis.

. Net ir vasaros metu jis nuolatos ne- P7e J<U.°POS prisidė-l
gyveno savo vasarnamy, ateidavo į ji, pra-' 
Pisdavo kelias dienas, pašaudydavo iš šau
tuvo ir vėl grįždavo į bažnytnamį. .

— Taip, mano mielas, aš gyvenu labai iUS10S’ 
gerai ir esu viskuo užganėdintas.

Tuojaus pasirodo žemas namelis, ap
augės medžiais ir rausvai numaliavotas. 
Aplinkui namą vieton tvoros, buvo prise
linta alyvų medžių ir namelis tuose me
džiuose paskendęs.

Vdury namelio lėtai triusėsi nebe-

anieravok dievui ant gar- Progresvviško Susivienyji-
■............................................y ' |mo narės. Jos net savo on
Moterų čia randasi gana 'gnną leidžia. Ar negalima ir

i Lietuvių Sus. kuopą? Jeigu vienos 
Jis nusisamdę neto-Į Moterų Progresyvio Susi- neišgalite, atsiras vyru, ku- 

‘ ‘ tai vienijimo kuopa. Ar mano- ne nadės jums darbuotis.
Taigi, prie darbo!

sukandęs dantis suriko:
— Kūdikis?!

— Taip, kūdikis.
— Tu, niekše, meluoji!
— Ir vėl pakėlė koją, norėdamas ja 

prispausti ir sutrinti tą gyvybę, kuri 
"andasi vidury. Tuo tarnu ji šliaužiojo po 
io kojomis ir, apimta didžiausios baimės, 
neaiškiai kartojo:

— Aš tau sakau, kad šis kūdikis ne 
*avo, bet jo. Aš su tavim gyvenu seniai ii1 
'eigų jis butų tavo, tuomet būčia ankščiau 

I pagimdžius. Juk tu turi ta suprasti.
| Šis argumentas jį sulaikė, nes paskaitė 
i -ž teisybę. Piktumas staiga išnyko, protas 

wasiblaive ir jis pradėjo mislyti, kad 
‘<tikro negali būti tėvu to nelaimingo kū- 
likio, kuri dabar nešioja ta niekše mote- 

! is. Atsipeikėjęs nuo pašėlimo, kuris pir- 
I niau buvo apėmęs, pradėjo sveikiau pro- 

auti ir kada visiškai nurimo, išsižadėto 
■irmo savo pasiryžimo nužudyti tą niekše 
ykiu su vaisiumi.

Praslinkus valandėlei laiko, ramiu bal- 
prabilo:

— Kelkis nuo grindų, eik iš čia, kad 
tavęs daugiau savo akyse nematyčiau!
Ji atsikėlė ir tuojaus išpildė jo reika-

’ avimą — išėjo.
Nuo to laiko jiedu nesusitiko.
Jis taipgi apleido tą vietą ir išvažiavo 

5 pietus, ten apsistojo tūlame kaimely, kuris 
kuvo lygumose netoli Viduržemių jūrių. 
Jam labai patiko palei vandenį viešbutis. 
Nusisamdę jame kambarį ir apsigyveno. 
Viešbučio kambary, vienas, pasinėręs bai
siausiame nubudime, niekur nerasdamas 
ramumo ir kankinamas sąžinės, išgyveno 
aštuoniolika menesių. Jį be paliovos kanki
no moteris, su kuria pirmiau gyveno ir ku
ri per visą laiką buvo jam neištikima, ap
gaudinėjo jj, kankino jos dailumas, kuris 
per visą laiką žavėte-žavėjo; neišėjo iš jo 
minčių jos glomonėsiai, bučkiai ir kitos 
malonybės.

Jis, tartum apsvaigęs, per kiauras 
dienas nardinėjo Provanso gatvėmis, lai
kydamas savo ligota galvą po saulės spin
duliais, norėdamas iš jos išvyti tas mintis.

Palengva, gyvenant tokiose aplinkybė
se, pas jį pradėjo atsirasti dievmaldingu- 
mas ir pradėjo nykti jaunystės karštis, už
leisdamas religiiiniui karščiui vietą. Jam 
rodėsi, kad tikėjimas gali jį suraminti ir 
jis jame gali pasislėpti nuo visų minčių, ne
duodančių ramybės. Nors jis buvo nuo ti
kėjimo atsitolinęs, vienok užsiliko senas 
inrotis pasimelsti. Ir dabar, apimtas liū
desio, jausdamas nepaprastus skausmus,

te, kad daug tokių atsirado, 
_ x — A--  --- i

'jo? Ogi keturios merginos 
! ir tris moterįs. Apie tas, 
kurios prietaruose pasken- !

nieko nei nesakau, patraukta teisman už skeL 
nes jų negalima perkalbinti bimą, kaip galima kontro- 
ir pritraukti prie organiza- liuoti gimdymą, reikalavo, 
cijos. Bet man labai nuosta- kad ją’ teistų Grand Jury, 
bu, kad ir tos, kurios jau 

j truputį apsitrynusios, neti
ki į prietarus, neprisideda 
prie kuopos ir nepamislija 

-’■anie visuomeniška darba.
•auna, stora, ir riebi moteris; ji vaikštinėjo .pigiau, pakol kuopos nebu- 
'inlinkui stalą, nešiojo stiklus, torielkas, Įvo įr jos pasakydavo, kad 
bliudus, peilius ir dėjo ant stalo kiekvieną.reikia sutverti, bet dabar, 
i savo vietą. Tai rengėsi prie pietų.

Kada jiedu priėjo visai arti, kunigas 
sušuko:

■— Ei, Margarieta!
Ji atsisuko, pažiurėjo į jį ir pažinus 

savo gaspadorių, tarė:
— A, tamsta, kunige, jau parėjai?

Tuojaus man iškepkie šviežios žuvies ir 
kepdama daugiau nieko bedėk, kaip tik 
sviesto, girdi?

' Tarnaitė tuojaus priėjo prie jų ir pra
dėjo žiūrėti į žuvis, kurias atvilko žmogus. 
Paskui pridūrė:

— Iškepti nesunku, bet šiandie pie
tums aš pagaminau višta ir ryžių sriubą.

— Tas nieko nereiškia. Ką tik žuvis 
iš vandenio, turi kitokį skonį. Kada pabūna 
ilgiau, persimaino jos skonis. Iš priežasties 
tokio pasisekimo, aš noriu šiandien iškelti 
mažą puotelę, nes retai taip pasitaiko; nuo
dėmė irgi nedidelė.

Tarnaitė ,apžiurę jus žuvis, buvo beei
nanti, bet staiga atsisuko ir tarė:

— Beje, buvau ir užmiršus, čia buvo 
jau tris sykius atėjęs koks tai vyras 
klausė tamstos.

— Vyras? Kas jis per vienas?
— Pavardės nesakė, tik sakė, kad nori 

tamstą matyti.
— O gal elgeta?
— Gal ir elgeta, nežinau. Man rodosi, 

jis greičiau panašus j vagį, o ne | elgetą.
Kunigas, žinodamas jos baugumą, 

(Toliaus Bus) \

kada kuopa jau sutverta, 
nenori prisidėti.

Margareta Sanger teis 
Grand Jury.

Margareta Sanger, kuri

Teisėjas, kuriam buvo per
duota jos byla griežtai at
silakė teismą perkelti į 
Grand Jury ir prasitarė, 
jeigu tik bus galima, nuteif 
ją ant pusantrų metų kalė
jimam Dabar Sanger atsie
kė savo tikslą — jos byla 
tano perkelta j Grand Jury 

i teismą.

DYKAI! DYKAI!
A5 ištraukiu iHnti* be skausmo ir voltui tiem 

kurie* duviia taisyti ir naujus indėli.

VtsJškaiARbe S Skausmo
Ne kiekvienas dantistas moka apsieiti su dan
timis sunkiam atsitikime, tankiui ciu-'čia paa 
specialistų. Dr. Chas Teachboijr yra k, rai Ži
nomas kaipo specialistas ir įvairiose atsitiki-

; muoso siunčiama paa ji. Ateik ir dunk iSepzaminuot. Informacijos dykai. Mano karūnos ir tll- 
j t u., <. yra 1'2 t aruto čysto aukso su tlubeltava nnačia. Vis*-s d rbi-s jrv> rantuotus, kainos pri

einamas. Mokestis ant ncdčliu. Guzas ir kokainas vartojamas papai reikalų.
Ofiso valandos: ntm 9 A. M. iki 9 P. M. r;-»nyčioma nuo 9 A. M. iki 6 P. M.

Nedaliomis nuo 9 A. M. iki 1 P. M.
DR. CHAS TESCHFERG, D. D. S., lietuviškas Dentistas
J5OO Ominei kntnpps Union Avenue, Brooklyn, IV.V.

| Kalba LietuviAkai, Lenkiškai.Rusiškai Ti .ei hvt e J-tapit 3< 98.

įftjllL

> HIU.’SU BIUTICHITTUI pas JI. AU’IK H UU«m iiiuvi. mm I.»WO U) nni,
3 f u.. <. yra 1'2 t ar&to vysto aukso su dubeltava apačia. Vis* s d rbrs jrv» rantuotus, kainos prL
! ... i .. , ... >4 . t. ... « : . .. t ■ J.K.1 L.,1 imrl «\« n n a nn rro I v*/>il. n lu

SVARBU KIEKVIENAM 
ŽINOTI.

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

Dr. 11. A. Medoff’as atsidavęs tam 
tikslui ir savo atsidavimu kiekvienam

suteikė geriausią pagelbą. Malonėkit 
atsilankyti ir persitikrinti. Akių ofi
sas randas jo aptiek oje.

DR. II. MEDOFF
Akinių specialistas

ir Aptiekorius.
500 GRAND STREET, 

Kampas Union Ave., Brooklyn, N. Y.

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



y KORESPONDENCIJOS V j
lė komisija rengiasi prie J perstatymo veikalo “Con- 

- gilium FacultaMs”. Surinkti 
geriausi aktoriai, o tų gerų 
čia nestoka.

Pirmininką ėmė kolioti 
skebu ir kitokiais vardais. 

F. J Levickas. Mat, dabar aidoblistai” va-

Linkėtina naujai kuopai 
kogeriausios kloties.

ei ja, buk skebų, unija ir t

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

su klerikalais.

♦ • ’ 
i 

SLA. kuopa čia irgi smar-
kiai auga. Tik nežinia, kaip

.padarytos išlaidos. Dabar* 
gi jie apmoka tik tiems, ku
riems nori.

Dabar bankoj liko penki bus_ su užregistravimu SL.

BALTIMORE, MD.
Aidoblistų taktika.

Baltimore — turbūt uz-

(Pabaiga).

Pasakius pirmininkui, 
kad į banką prie pinigų ne- kas nekontroliuoja. Pilna 
bile ką galima priimti, Są-| “Lietuvių Dienos” atskaita 
ryšio delegatai pasijuto už- vargiai bus išduota, nes 
gautais, nes pamatė, kad klerikalai Sąryšio atstovų 
juos ignoruoja. Pasigirdo neprileidžia prie kontrolės 
balsai, kad su tokiu žmo- ir skaito neištikimais.
gumi neverta kalbėti, nes' Tokiais klerkalų darbais 
jis turi kaulinę galvą, kiti bjaurisi ne tik socialistai bet

cija, buk skebų, unija ir t. Į .28 d. lapkričio buvo susi- 
p. Ąnt galo p. Kybą kalbė- rinkimas LDLD. 66 kuopos, 
toją išplūdo, išvadino skebu Prie kuopos prisirašė 12 
ir t. p., nors pirmą sykį ma- naujų narių. Kuopos pirmi- 
to tą žmogų ir nežino, kas ninkas Motiejaitis pranešė, 
jis per vienas, bet pas mūsų kad vyčius, kurie laike pra- 
aidoblistus drąsos daugiau, kalbų metė kalbėtoją kiau- 
negu proto. Kiti, pritarda- šiniais, civiliškai apskundė, 
mi Kybai, rėkė iš visų kam- reikalaujant $5,000 už pa
pų ant kalbėtojo: — “žydas darytus nuostolius, 
parka, moskovsky žulik” ir 
t. p.

Kalbėtojas pamatęs, kad 
turi, reikalą ne su civilizuo
tais žmonėmis, bet su gauja 
fanatikų - idiotų, atsisakė 
kalbėt su jais ir taip prakal
bos užsibaigė. Po prakalbų, 
sustoję kampuose,aidoblistai 
vis dar keikė ka tai, vis 
buvo girdėt: “skeb,” sko
bai ” ir t. p. Negana to, ka 
saloj triukšmą kūlė, bot ei-

X W of A° nant uomo dar su plyta pa-
laimė bėtoias pubilką pilnai užga

nėdino.

dina skebais visus tuos, ku
rie priklauso į A. C. W. of 
A. uniją. Keli tu “didvyrių” 
sustojo ir pradėjo šaukti: 
“Tegul jis kalba lietuviškai, 
o ne rusiškai!” Nors gerai 
žinojo, kad kalbėtojas nemo
ka lietuviškai. K'ti šaukia: 
“Lai jis kalba apie “amai Va
rnei tu” unija, o ne apie Fe
deraciją!” ir tt.

Mat, Įsižeidė vargšai ai-

šimtai dolerių ir kokiems A. čarterio Mass, valstijoj, kerėtas miestas, nes lietuvių 
reikalams bus tie pinigai Jeigu centro valdyba neat- judėjimas ka’s-kart eina į 
sunaudoti, niekas nežino, kreips į tai daug atydos, blogesnes ir blogesnes vėžes, 
nes klerikalų komiteto nie- ,tai gali įvykti ekspliozija, Lietuvių tarpe prie * jokios 

nuo kurios nemažai nuken- vienybės, prie jokio bendro
darbo negalima prieiti. Vie- doblistai. kad kalbėMias nu- 
špatauja tokia dcmoralizaci- rodinėjo blogąsias Federaci
ja, toks suirimas tarpe Jie- jos puses. J"k dabar Balti- 

Įtekmė ganytojaus, to tuvių darbininkų, kad nega- morės aidoblistai eina ran- 
gudraus Worcesterio politi- Įima nei aprašyti, 
kiečiaus, diena iš dienos 
puola žemyn. Parapijonįs ralizacijos platinime musų į of A. unija, 
pradeda suprasti, kad jų 
prabaščius ne tiek parapijo-
nų dūšias gano, kiek ką ki- ma aprašyti, kas čia dedasi, unija apšaukė streiką Greif 
tą. vienok bandysiu nors pavir- and Bross dirbtuvėje, kad

šutiniai aprašyti tas prakal- pagerinus darbo 
bas, kurias buvo surengęs 
A. C. W. of A., lietuviu 218

Kada 
bus teismas, dar nežinia.

“L.” Korespondentas.

GARDNER, MASS.
tos visas Susivienijimas?

10 d. giaiodžio buvo pra
kalbos, kalbėjo L. Pruseika 
iš Brooklyn, N. Y. Prakal
bos visais žvilgsniais pavy
ko labai gerai. Prie LSS. 89 
kuopos prisirašė 3 nauji 
nariai, o prie LDLD. 53 kuo
pos — 10 naujų narių. Kal-

|ka rankon, petis Į petį su 
Ypatingą rolę lošia demo- federeišiais prieš A. C. W.

. Į..: -........ .... Kad t:
“aidoblistai”. Į štai jums ir faktas:

Nors sakiau, kad negali- laikas atgal.
Tūlasir tokie žmonės, kaip dakta

ras Kaškevičius, kuris ne
mažai aukauja sušelpimui 
nukentėjusių nuo kares ir 
kuris taipgi troško, kad vie
tos lietuviai susivienytų, ir 
bendrai veiktu. Reikia pa
žymėti. kad Kaškevičius yra 
paaukojęs virš $200 su šelpi
mui nukentėjusių nuo karės. 
Ir štai, kad vietos klerikalai l 
pradėjo taip elgtis, iis pasi
piktino ir parašė laišką, na- 

, tardamas jiems neardvt vie-
‘ į. skio 40 kuouos choras mirs, tišku laikraščiu, tai ir te- 

|Tas laiškas buvo nerskaity- Nereiks tų baiku! Naujasis ma jo kalbos buvo “Paricu- 
!tas atstovu susirinkime ir mokytojas p. Dirvelis pasi- jtinis A. F. of L. susiva.žia- 

, musų klerikalai pamojo ran- rodė gabesnis ir už p. Tur- vimas”

pradėjo dar geresniais kom
plimentais vaišinti.

Po tų visti ceremonijų, po 
“pavaišinimų” pirmininko, 
vėl nutarta priimti Sąryšio 
kasierių ir kad tie pinigai 
butų kuogreičiausiai pa- i 
siųsti pagal padarytą su
tartį. Bet kada tie tarimai 
prieina prie galo ir kleri
kalai pamato, kad Sąryšis 
galės viršų paipiti, tuo jaus 
atsikelia ir traukia 
inkui. Mat, kada jie , . _ . .
’na. tuomet skaitosi nele- .J/bes tarpe vietos lietuviu 

gališki nutarimai.
Čia pastebi, kad pirminin

kas pildytų savo pareigas ir , neleistu’prie tokiu pasielgi- n.‘nasake: J ^de kas ga- skj. 
mu, kain dabar. Pirminin- .h parasytt” 
kas atsistoia ir sako: “Aš' Plieno Sąryšio deleea- 
nieko nežinau. Kain kunigas tal- matydami tokius kleri- I. 
Dobtižinskas pasakys, taip 
ir bus padaryta.”

Pirmininkui tain pasa
kius, aiškiai pamatėme, kad 
visi musų nutarimai berei
kalingi, nes viską kun. Do- 
bužinskas turi užtvirtinti, o 
jeigu neužtvirtins, tuomet 
viskas niekais nueis. Kain 

.kunigas paliens, tain io gi
zeliais ir pasielgs. Reika pa
žymėti. kad pirmininkas tu
ri advokato dinloma! Nebe- 
yeikalo jis tain puikiai su
pranta visuomeniškus rei
kalus! Matomai todėl kleri
kalai ji ir pirmininku išrin
ko. kad ant juoko pastačius 
visuomenės akyse. Ar gi ne 
juokinga, kad pirmininkas, 
advokatas, nemoka susirin
kimu vesti ir visuomet bė
gioja pas kunigą paklausti, 
ką iis turi darvti.

Dabar jau aiškiai nasiro- 
’. kad su tokiais sutvėri- 
iis niekad neo-alima eiti į ( 

jnvbe ir nradėtj koki nors 
endra darba. Klerikalai ne
kišo. ka žmones kalbą; ne 

ri nei gėdos, nei saži- 
bet varo savo darba ir 

gana. Vienok neužmiršta 
Jaukę, kad dėl hbo tėvynės 
mes turime susivienyti ir 
bendrai dirbti.

16 d. lankričio vėl buvo 
susirinkimas. Pranešė, kad 
jnu ninigai pasiusti. Raud. 
Kryžiui, o naskui pasiųsta 
ir rezoliucija Centro Ko
miteto.

Sarvšio delegatai nurodė, juos šelpti, 
kain bjauriai nesielgė kle
rikalai. veikdami bendrai, 
sulaužė nutarimus ir tt. 
Taincrj nurodė, kad su kleri- 
kaln’s daugiau negalima su
sidėti ir bendrai veikti.

Klerikalai ir vėl 
kad nasmsti pinigus 
Raud. Krvžiu 1 
ti inos nagai Bostono rezo- 
liuciia 12 vnatu, kad į 
banka nriimti Sąryšio ka- 
Sieriu ir tt.

Sąryšio delegatai 5au ne
norėto. knd iš ju klerikalai 
fvčioturi ir narnate, knd su 
ais negalima bus prioiti 
.rie galo, nes jie jau penkis 
4<ius buvn nutarė ir nen- 

>i»svkius tuos savo nutari
mus sulaužė. Pa gali aus, bu
vo nutarė, kad komiteto na- gai! 
riams bus apmokama visos

lydėjo kalbėtoją, tik

dura• v 
1S-

Daugelio mano, kad viens
iš lietuviškų saliunu turės .skyrius, lank. 27 š. m. Kai- 
knnkrutvti, nes šįmet išva- Įbėio B. Rienstien’a 
žinvo Chicaaon tris smar
kiausi lietuviai gėrikai.

Kiti mane, kad be S. Tur-

sąlygos.I 
Na. o ka dare “aidoblistai?” 
Nagi susitarė su federei
šiais, kuriu per tris pasku

tinius motus musu ai.......
štai kitain ir nevadindavo, 

skobai, 
of streiklaužiai ir dar dauge- 

ko- liu kitokiu vardu. Bet kad

iš Buf
falo, N. Y. rusiškai. Kadan
gi minėtas kalbėtojas daly- kain juodašimčiai, 
vavo paskutinėj A. F. 
L. konvencijoj, kaipo 
respondentas nuo socialis- į atsiekt savo tikslą, t. y. kad

i Jau nuoseniai pas mus y- 
ra gauja tamsunų, 
luotų triukšmadariu 
ši syki dar vienas

idobli- Prisidėjo; tai “Rep. Balso

paten-, 
, bet 
naujas

i redaktorius. Gėda jums, re
pu blikoniškas “inteligente”, 
tail) elgtis! Rodos turėtu 
kitus uždrausti, o dabar ir 
jis atsistojęs rėkia.

7 d. gruodžio, LSS. 89 
kuopos svetainėj, buvo kur
sas “Amerikos Lietuvio” — 
paskaita apie Afriką ir ne
judami paveikslai. Paveiks
lus rodė M. Šalčius, jų turi-

.bei kursas vargiai žmonėms 
! suteikė ką nors naujo, nes 

AKa..lietuviai'apie Afriką neturi

biznis
kalų darbelius, negalėjo ii- tvn! šimet p. Dėdvnas (Dė 
igiau tylėti ir 17 d. lankričio dė) atidarė saldainių 
sušaukė vieša susirinkimą, 
kuriame buvo nurodyta vi
si jų darbai ir pasekmes tos vien zsu Plokščiu nusipirko 
“vienybės”. Tame susirinki- bučernę ir Žaleskas su Bal

is čiunu užsidėjo naują 
černę.

Vyrai, varvkit biznį, 
nesubankrutykit!

ir 
tabako krautuvę. Stasys Ba- 
kanauckas (tas baltasis) iš

; ■ ir abelnai anie fede- 
raciia. Aiškino, kokią rolę 
minėta unija lošia Amerikos 
darbininku tarpe ir kaip ji 

auaš- žiuri ir atsineša i darbinin
kus, kaipo klesą. Reikia pa
sakyti. kad pradžia kalbos 
buvo labai žingeidi intere
singa ir pamokinanti, ypa
tingai naudinga tiems dar
bininkams kurie studiiuoia tikrus ženklelius, ėjo 1 • T — 1 Z Z . M _ . . ?

streiką, musu aidoblistai 
padavė ranka tiems, iu va- 
d i n am i e m s j u o d ši m ei a m s, 
skebams ir streiklaužiams 
ir svkiu nuėio skebaut nas 
Gj-eifa-nnd Bross Ir tokiu • lk , „j*
""’C į* streiką SU; ]iu„ •

Lauže. Negana to, kad jie už
ėmė streikieriu vietas, • 

i nuėjo skebaut, bet aidoblis
tai, susiorganizavę į burius, 

(ir gavę iš nobcijos tam

GRAND RAPIDS, MICH.
jokio supratimo.

LSS. 89 kp. Reporteris.

26 d. lapkričio buvo vaka
ras LSS. 51 kuopos. Statyta

Bro- ■

CAMBRIDGE, MASS.

10 d. gruodžio buvo kon
certas ir prakalbos LSS. 71 

j vietos lietuviai dar pirmą kuopos. Koncerto programe 
'sykį mato scenoj

bu-'Amerikos darbininku judė- i “nikei, binės” t. v. užgauliot 
i i i i* i n n i i n J *1 • • A TTY /* A

--e -----  — j persta- buvo Įvairus, taingi dalyva-
tant tokį puikų veikalą. |vo ir “Laisvės” choras. Visi
Lošimas, abelnai imant, iš-'savo užduotis atliko labai 
ėjo neblogai, nors ir buvo gerai. Paskui kalbėjo St. 
trukumu ir klaidų. Ynatin- Michelsonas. Aiškino, kas 
gai pasižymėjo J. Meškaus- tai yra kemešinė partija, t. 
kas Benono rolėj. Tarpak- v., šv. Juozapo Sąjungą, 
čiuose buvo pamarginimų, Kalbėtojas publiką užganė- 
kaip tai: dainų, monologų, dino. 
dialogų ir tt. Publikos susi-i 
rinko gana daug ir vakaru j 
likosi pilnai užganėdinta.. 

I Reikia pažymėti, kad vie
tos vyčiai dėjo visas pastan
gas, norėdami užkenkti LS. 
S. 51 kuonos vakarui. Ne
galėdami kitaip užkenkti, 
tame pačiame vakare su

drengė prakalbas ir rinko au
kas vedimui provos su LDLJtė Sandoros

jimą ir jų organizacijas. 
Bet musu aidoblistams ne 
tas rūpi/Pas juos veikia ne 
protas, ne žinojimas, het 
kumštis. O kad tain yra iš ti
krųjų aš pasistengsiu nuro
dyti žemiau, o dabar eisime 

j prie prakalbu, Dar pirmi
ninkas nesnėio atidaryti su
sirinkimą. kain musų aidob
listai ėmė staugti ne savais 
balsais, bet visgi nežiūrint 
jų to triukšmo, prakalbos 
prasideio. Nors iš svk buvo 
matyt,, kad “aidoblistai” su
sitarę su trukdyti tas pra
kalbas. nes visi smuklinini 

į “revoliucionieriai” sėdėjo. 
’su kepurėms, garsiai šne- 

'įkėjosi tarne savęs, keikė, 
trypė kojomis, žodžiu darė, 
ka tik iie išmanė, kad tik 
sukėlus kuodidesni trii’kš- 
mą. Kalbėtojas, kelis sykius 
pertraukęs savo kalbą, pra
šė, nusiraminti, bet tas nie
ko negelbėjo. Ant gulo kal
bėtojas nestebėjo: “Dauge
lyje susirinkimu man l_
dalvvaut, bet tokiu žmonių 

Korespondentas sako, būk neteko matvt...” Ant galo1 
SLA. 168 kuopos nariai triukšmas daėjo iki tam, 
nedalyvavę laidotuvėse ir kad kalbėtojas priverstas 
visą patarnavimą suteikus buvo visai sustot kalbėjęs, 
šv. Jono draugystė. j Tada susirinkimo nirminin- 

Tuo tarpu viskas išeina kas A. Rulis paprašė visus 
sakydamas:’

"Mes, A. C. W. of A. unijos mas vis kilo didyn ir di- 
lietuviu 218 skyrius, suren
gėme šias prakalbas, mes 
paėmėm tą žmogų kalbėt ir 
mes norime, kad jis anie tai 
kalbėtu. Bet jeigu kam ne
patinka jo kalba, arba kurie 
nesuprantate rusiškai, ma
lonėkit anleist svetaine ar- vuosius:
ha irisilaikyt ramiai, nes čia jam kalbėti, kada užbaigs j 

pažangesni yra žmonių, kurie nori klau- prakalbą mes galėsime duot
Ijam klausimus ir tt. Kaino , 

bent šiek- savo žmogaus, triukšmada- [ 
riai paklnusė ir biski aptilo. 
Tada kalbėtojas trumpai už
baigė savo prakalbą. Po 

žinoma, galėjo 
duot klausimus. Bet musu 
aidoblistai nemoka nei klau
simą paduoti Vieton klausi
mu, pradėio nasakut, nei šį

tik

♦ ♦

Ant vasaros (taip bent 
man išrodo) pusė Worceste-

streikieriu A. C. W. of A. 
unijos. O ištikus Peštynėms 
ir pribuvus policijai, areš
tuodavo tik streikierius o 
aidoblistai. su policijos žen-, 
kleliais, būdavo n’aliuosuoia-

šv. Juozapo Sąjungą.
me kalbėjo J. Šukys 
Brooklyno, plačiai nurody
damas anie pasekmes abel- 
nos lietuvių vienybės ”Liet. 
Dienoj’ ’ir tt.

i Dabar mes, Newarko lie
tuviai, daugiau apie vieny
be nekalbėsime, nes gavome
lekcija, ir ant visados žino- rio lietuvių turės po auto- 
sime, kad su klerikalais ir mobili. Geras daiktas auto- 
tautininkais bendrai veikti mobilis, smagu pasivažinėt. 
negalima. Lai ta musų lėk- Bet dar smaginu butų, jei 
ciia buna pamoka ir kitu tie automobilščikai nusi- 
miestu lietuviams, kurie dar pirktu bent po viena “Lnis- 
svajoja anie vienybę ir įves” šėra ir ant ateinančios 
bendrą darbą. |vasaros užkviestu “Laisvės”

Komisijos Narys.'personala ant vakacijų.
__\„/ -- I Tai tiek naujo. Kitą kart 

----------______ ______- bus daugiau.
Reporteris

lyginus Bnltimorės aidohb- 
stu pasielgimą su A. C. W. 
of A. uniios streikierbis per

WORCESTER, MASS.

10 d. gruodžio. Vernon 
teatre, atsibuvo LŠF. vieti
nio skyriaus krutanti pavei
kslai su dainomis ir prakal
bomis. Paveiksluose 
rodvta penkių aktų drama 
iš airių gyvenimo “The 
Ragger Earl”. Dviejų aktu 
pertraukoj dainavo p-lė M. 
Jahlonskiutė. Daina pavvko 
puikiai. Publika delnu ploji
mu iššaukė ją dainuot ant
ru kartu. Po tam kalbėjo J. 
Neviackas temoje “Lietuvos 
žmonių vargai ir reikalas 

” Kalba buvo 
ir 
iš

STAMFORD, CONN.

“Laisvės” Nr. 91 tilpo iš
buvo musų miesto korespodenci- 

ja, kurioje neteisingai ap
rašoma Jono Kunigonio lai
dotuvės ir užgaunama SLA. 
kuopa, bei jos nariai.

trumna, bot jsnudinga 
sujudinanti. Daug kas 
publikos verke. Užsibaigus 
prakalbai LŠF. skyriaus pir
mininkas n. Kalakauskas 
Inanrašė publika aukauti, 

taria, kas kiek išgali dėl sušelnimo 
nėr badaujančių Lietuvoj žmo- 

naskirstv- uin. Aukų surinkta net 98 
dol. 1 0c.

Bravo, worcesterieciai!

atbulai: šv. Jono draugys- fPrie tvarkos, 
tės nariai nedalyvavo laido- a a 
tuvėse, o visą patarnavimą 
suteikė SLA. 168 kuopos na
riai.

SLA. 168 kp. narys.

ST. CLAIR, PA.

Fverett’o, Wash čiliečiu na- 
sieleimu su IWW. unijos 
nariais atvykusiais i E ve- ! 
retta laikyt susirinkimą, ar 
didelį skirtumą rasime ta
me?

Neseniai užsibaigęs pra
laimėtas streikas aidoblistų 
su federeišiais pas Strauss 
and Bross irgi tokioj pat 
dvasioj buvo vedamas, —

d ne už pagerinimą darbi
ninku būvio. Dar daug ką 
turėčiau pasakyt apie “są
jungininkus”, bet tuom tar- 

teko 1H1 n^teks. Grįžšime prie 
prakalbų.

Manau, kad aidoblistams 
labiausiai tas ir nepatiko, 
kai kalbėtojas kalbėjo, anie 
jų “frentus” federeišins. Tik 
tuomi ir galima išaiškinti 
jų bjaurų užsilaikymą .

Kaip jau sakiau, triukš-

dyn ir nieko daugiau neliko 
daryt, kaip tik uždarvt su
sirinkimą, arba pašaukt po
licija, kad išmestų laukan i 
triukšmadarius. Bet štai pa
siprašo balso vienas aidob
listų šulas ir kreiniari i sa-' 

“Draugai, leiskime

Keli vietos 
draugai sušaukė 9 d. gruo- sytis.” 
dzin susirinkimą tuo tikslu,j Po to visko, 
kad sutverus LDLD. kuo- tiek turinčiam žmogui rmo- 
pą. Susirinkus publikai 
paaiškinus apie tą draugija, 
susirašė 17 nariu, kurie 
pasižadėjo ateiti 17 d. gruo
džio. Misono svetainę ir už
simokėti narines mokestis.
Yra viltis, kad kuona gy
vuos ir darbuosis dėl labo

Kuopos išrinktoji teatra-4žmonijos.
i

LS. 40 kuona gvvuoia ga
na gerai. Visa bėda tik ta
me, kad draugiškumo tarn 
kuoniečin permaža. Dėl 
menkniekiu vieni kitos už- 
gandinoia ir vnatiškai ir nėr 
laikraščius. Mažiau ypatiš- 
kumų, daugiau darbo, drau-

ir to, niekas daugiau nelieka 
darvti, kaip užMlaikyt ra
miai, arba apleisti svetaine, prakalbai, 
Ar manote, kad nnsmnrmno 
tie “revoliucionieriai?” Vi
sai ne. Jie sukėlė toki triuk
šmą. kad gėda buvo ir salėj 
spdntj su tokiais “baltavei- ,nei ta. būk A. C. W. of A.

Įdžiais indijonąis”.

Jt- X.-

11d. gruodžio buvo pra
kalbos, taip vadinamos tau
tiškos snaudės savaites. Bu
vo garsinta, kad kalbės šal- 
čius, bet iis nenribuvo. Tuo
met kalbėjo Kerdiejus. “A- 
teities” zeceris, temoi “Mh... 
mh... ir mh...” Po Kerdie- 

jjaus prakalbai Vitaitis skai- 
i konstituciją.

D. 66 kuona. Surinko, kaip Perskaitęs ia. nasisakė esąs 
girdėjau, $8. Įgeras tautininkas ir

Tūlą laiką atgal buvo va- 'viems liepė sekti jo 
karas S. D. draugystės. Tu- mis.
las LSS. 57 kuopos , narys _ _____
tame vakare pagarsino vy
čių vakarą ir dar paagitavo, 
kad žmonės į tą vakarą at
silankytų. Suprantama, tu- į 2 gruodžio buvo vaka- 
licms kuopos nariams toks -r • , 
pasielgimas nepatiko ir jie 
anie tai parašė j laikrašti.
Musų draugas pasijuto už
gautu ir išstojo iš kuopos. 
Dabar gal ir jis supras, kaip 
vyčiai elgiasi ir kuo užmoka 
už gerus darbus.

vi- 
pndo- 

Dulkė.

ROCKFORD, ILL.

ras Liet. Socialistų Jaunimo 
Ratelio. Sulošta veikalas 
“Pirmi Žingsniai”. Lošimas 
išėio neknin, viena akta vi
siškai nelošę apleido. Pub
lika likosi irgi neužganėdin
ta. Tame, rodosi, kalta ren
gimo komisija, nes ji nesi- 
rūnina aktoriams nristatvti 
reikalingų daiktu ir drabu
žiu. Kada prisieina lošti, 

tautiškas socialistų koncer- aktoriai neturi nei kuo ansi- 
tas ir prakalbos. . Viskas rėdyti, nei su kuo ant stei- 
pavyko labai puikiai. Pasi- Čiaus išeiti. Geistina butų, 
baigus programai, prasidėjo kad rengėjai ateity vengtų 
šokiai. , .tokių dalykų. Ten Buvęs.

25 d. lapkričio buvo tarp-

unija blogesnė, negu Tedera- (j

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBERNIJOSE, 

, KARIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI.
Ptr mūsų bankų galite pagelbėti naro idmintmi bai 

užimtose vietosi* vokiečiais. Męs turima

Sutartį su Vokie *’os Banka
Kertine, tod?l persiųsti pinijrun j tai vi«ta« ant
ausčiau ROO markių (apiv “25 rubliai).

MŪSŲ BANKAS PO N”^t ATINfi VALDŽIOS PRIEŽIŪRA, 
TODftl, TAVO PINIGAI GVARANTVOTI.

Norėdami gauti daužau informacijų kreipkite ypatlikaf ar ra
šykite laiškų paa

HENRIKAS C. ZARO, Bankieriu.
Metropolitan Saving Bank Building ‘

No. 1 T’/rd Ave. cor. 7th St.. New York City



42

JUOKŲ
KĄSNELIAIS—!-------------- ,

I

LAISVA

ORAKULO PATARIMAI. Neskolina.
— Gal tamsta galėtum 

man paskolinti penkinę?
ne| — Ką tamsta kalbi? Aš 

man tamstos visiškai nepažįstų, 
pirmą sykį savo akimis ma
tau, o tamsta prašai pinigų 
paskolinti!

— Kad tie, kurie mane pa
žįsta, jau man neskolina,

Klausimas. — Jeigu tu
Orakule, turi galvą, o 
kopūstą, paaiškink 
šiuos dalykus, kurių aš jo
kiu bu du negaliu suprasti.

1) Kodėl lietuviški aido
blistai neapkenčia žydu? 2) 
Ką reiškia juodas kaldavai- ’ 
štiš, kurį aidoblistai nešioja priverstas esu kreip- 
ir 3) Kodėl jie labiausiai ne-' • •
apkenčia socialistų ?

Amžinas.

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

Reikalaudami Informacijų (dėkite štampą už 2 centu.
Pabėgėliam nuo karės nusiunčiu pinigus ir laiškus n«s per mano 
Banką galite siųst į visas vietas, užimtas vokiečiais, o tikrai nu

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

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

Ir galite gaut savo pinigus algai ant kožno pareikalavimo.
Mano batikos yra gvarantuotos, per New Yorko ateitą, užtat Jūs 
pinigai užtikrinti.
Parduodu fnrmas. lotus ir namus. Padarau ir užtvirtinu visokiai 

dokuinentus-raštUs ir išjieSkau dalis.' 
Padarau apdrnu<lirnus (Insurance) gyvasties, nuo ugnlei, ir tt.

VISOKIOS RODOS-PA I’ARIMAI DOVANAI.
Kreipkitės šiuo adresu:

BANKER JOHN KOVACS
1 Oi 4 Eilia: 155 CLINTON AVE.,36 Grand Street, maspeth, l. l n. y.

Ru»'oi<h of Brooklyn.

LIETUVIAI! TEISINGIAUSIA ir GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA
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lis pas nepažįstamus.

Atsakymas. — 1) Ai dobi i-
Daugiau, negu rodosi.

— Stebėtina, kad pasau-
štai žvdų neankenčia todėl, h7 tiek dtiug kvailių 
kad jie, norėdami sukriti- !’an(^aJ, 
kuoti žydo Markso mokslą, I 
patys baigia nvkti.
lietuvių 
“Rudeni 
būna piktesnės.

2) Juodas ženklas bei ka
klaraištis reiškia godulių 
ženklą. Visi žmonės, prisi
laikanti išgyvenusių tradi
cijų, goduliu ženklus nešioja 
tuomet, kuomet miršta kas 
nors ju šeimynose. Aidoblis- 
taigi su viskuo kovoja ir

0 ink 
sako:priežodis

musės visuomet

— Teisybė, jų yra 
bet jų paprastai vis dau
giau vienu būna, negu kam 
rodosi.

Netoks veršys.
Sykį kunigas atėjo i para

pijinę mokyklą pažiūrėti, 
kaip naujai pastojusi moky
toja vaikus mokina. Moky
toja. norėdama parodyti 
savo gabuma, užduoda mo
kiniui klausima:

— Jonuk, pasakyk man, 
kas užmušė A bliu?

Jonukas nuleido akis ir 
tyli. Kunigas nrisiartino 
prie jo ir pašnabždomis sa
ko:

— Sakyk — Kainas!
Mokvtoja nu girdus kuni- 

__  go žodžius, išdidžiai tarė:
i — Matai, kunigas netoks 

nužementas veršys, kaip tu, nes žino, 
tarnas vėl barškinu j jūsų kas užmugė Abliu. 
didenybės duris ir nrašau iš 
klausyti mano meldimo. Tu

jas Bridgeville, Pa. parapi- 
jonas, netyčia eidamas na
mo, pakliuvo velniui į glėbį, 
o tas nunešė i pekla ir paro
dė. kai n ten žmonės gyvena. 
Jis dabar sako, būk ten esą. 
labai linkima, vieni graii- i 
ną, kiti dainuoja, o treti šo-į 
ka. Velnias ir jam liepęs! 
šokti, bet paranijonas nusi
gandęs ir pradėies noteriau- 
ti. Tuomet velnias ji pagrie
bęs ir išmėtės iš neklos.Ku-; 
nigai sako, kad nekloj bai-1 
sios kančios ir žmonės su
mestus i katilus, verda dieną' 
ir nakti. Dabar aš nežinau 
kuris meluoja — paranijo
nas ar kunigas? Ar tu, Ora
kule. negalėtum man paaiš
kinti, kaip ištikrųjų ten 
yra.

organizacija serga džiova ir 
aidoblistai matydami, kad 
ji nenngis, iš anksto prade-1 
jo rėdnles nešioti. i

3) Socialistu jie nenuken
čia todėl, kad nastarmii ai
škiai nurodo ju vaikišku
mus bei kvailus darbus.

Kl. — Aš,

Jis nori dar senesnės.
— Tamsta atvažiavai pir

šliais ir nori žinoti, kiek 
aš skiriu savo dukterims da
lies? — klausia tėvas jau-

Sutaikau receptui ku didžiausia 
atyda, nežiūrint, ar tii receptai 
Lietuvos tr Amerikos 

,-Tai vienatinė lietuviška
Bostone ir Massachusetts
Gyduolių galit gaut, kokios tik pa
sauly yra verlojamos. Galit rei
kalaut per laiškus, o ai prlslųni* 
per «xpr# ją.

B . MDLAUSKA8,
AptiekoriuK ir Savininkai

J2G Broadway, kamp. C
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. 8o. Boston 21011 ir 21013

daktarų, 
aptirka 

valstijoj.

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ. f Jonas MATHUSf 
| GERIAUSIAS DIIWtAtiwiA* į 

& ........

Tft’. BS5 Greanpolnt.

■Mas

■-r..- <r SENIAUSIA UŽEIGOS
VIETA PAS

Mtųin 

tikti.

: b22 9 į,B E D F O R Di.-Av E:

K A M PA sį N O R T H. 4 X2P G ATV G 3 __
. 1cut V V N TYV*/ Yo ILKw.K'W« r->rVu~»4A<.iz-1 ii . 4- <Mrt,wn>į,l M.įiin/TZi't r

TREJOS DEVVNERIOS

LIETUVIŠKA APTIEKA.
Sluornl pranešame, kad gavome daugybę daiktų, reikalingų ilua 

sezonui. Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiekų, galima 
ijarduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi iito- 
:ių vaistų: 1) MIXTURAS, labai geras nuo kosulio vaikams ir dide

liems, bonka 26c. ORRAPH’AS, Linimentas dėl reumatizmo. Boa- 
ka 25 ir 60c. 3) Tikra lietuviška TREJANKA, b&ksas 25 ir 60c. 
ŽUVIES TAUKAI, reikalingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 5) ĮVAI
RUS VAISTAI DBL ATAUGINIMO PLAUKŲ ir TONIC’AS. 6) 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonos, perfumos ir 
visokių CREAM'Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas dėl vi
durių. Bonka 50c. Kraujo Valytojas — bonka $1.00. Mūsų aptiek*- 
ce kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atsilaa- 
kyti. Visas persiunlmo lėšas apmokama męs. Siunčiant laiškus, 
galima siųsti pinigais arba stampomis.

I. SHAPIRO, Lietuviili uit Aptiekorius
So. 2nd Street, kampan Union Av®

C.kyrlus: 745 Driggs Ava., kampas 2nd St., Brooklyn, N. Y.
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SENIAS1A J”.
1A

Cystv. r u p; i n i ų iniit.',;. 
Teipat rn<-s kepame ge
riausius keiktus v/seli- 
joms ir kitokiems paki
liame *»*♦*.*

IR feV A RI A I 'Si A M HALIS. D; 
NAS VISAM SO. T
BOSTONE. į

r 

ir užkandžiai. Fatarnavl- 
prielankus. Atsllanky kitn,

►zx<

C. ,n*i
lYl.'lB

b (i psrsitikrinfiit*. !
į JONAS MATIIUS '
'ft (Li«tuvl« Savininkas)
Į 842—344 W. Broadway! !
įp 80. Boston, t

(Dečlnits žingsnių nuo Lietuviu |
L»bdaiy»tft» braugijoc narna). B .

i ui’j'iairn Koi;; uore užsa
kymą ir norėdami vr.lgyti 
K<tu, skanią, puikiai pa
daryt? duoną, tai visados 
kreipkitės į mus. Duoną 
siunčiame ir kitą miestą.

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

SERGANTffiJ!! AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ 15 
PRIEŽASTIES LIGOS?

| ei-M lt

DAUNORUS trejoks JUfiS! tltart
lietuviška. Saugokitės padirbi“

o 
b/) mų-imitacijų.
< DAUNORUS trejanka, t. y. trejos
• W«4 
b/j devynertos, tai ištikimiausias
C Lietuvių draujras-.jrydytujas vi»
d sose negalesa bei ligose.

• IMI DAUNORUS t re j inką reikalaukit
<u 
tt prisiųsdami 35c.

NEWARKO
AKUŠERE. A

I Al FAKTAS, kad DAUNORUS aptiekoje 
yra didžiausias sądūlis ir pasirinkimas 
įvairiausių naminių gyduolių, visokių ša- 
knų, žolių ir 1.1.

REIKALAUKIT rašydami, kckiig norite nemažiau kaip už 25c. 
bus jums prisiųsta.

Pabaigusi Imperatrica Mari] A- 
kušerkų mokyklą Peterburge ir 
Dipliomuota New Jersey valsti
joj. Turiu puikias pasekmes 
praktikoje prie gymdimo, taip
gi gerai apsipažinua su sipto- 
inais visų moteriškų ligų Ir rei
kalui esant, galite gauti patar
navimą.

O. STROLIEN1R
Jauniškaitė

į 318 Walnut St.,NEWARK, N. J. 
g Telephone: 4085 Market.

8052

B

r .ii

Diena po dienai, metas po melui 
užsimn gydymu sergančių žmonių. 
Persistatykite sau, kiek aš išlydžiau, 
kiek palinksminau gyvenimą. Jeigu 
jumis gyvenimas įkirčjo vartojant 
visokias gyduoles ir jaučiatės nuo
lat blogiau .tuomet, nieko nelauk- 
damas, kreipkitės pas gerai supran
tanti dakt.n i ir specialistą

DR. LEONARD LANDES 
e pinigų patars, ką da- 
elbčti gyvastį ir paaiš- 
:ą. Gydau per 20 metų 
s su didžiausiomis pa

sekmėmis kaip tai: nusilpnėjimą, už- 
t ikrėtimą kraujo, pilvo, širdies, plau
čių jaknų ir 11.

Dėl gydymo nervu ir lytiškų ligi) 
turiu ilsioms gerai 'žinomą elektrišką 
aparatą ir X-spir.duliai, per kurią 
matyt kiaurai kune. Ne kiekvienas 
daktaras turi tokius aparatus, del 

-t, kad labai brangs. Chemiškas iS- 
iTtfiejimas šlapume. Neatidėliokite 
nt rytojaus, bet tuojau ateikite pas 
erai žinoma:

DR. LEONARD LANDES
Ofiso vai.: nuo 10 vai. ryto iki 8 

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

110 E. 22nd St., Lexington ir
3rd Ave

— Taip tamsta, visgi no
gėčiau sužinoti.

— Jaunesnioji gauna tūk
stanti doleriu, vidurinė — 
tūkstanti penkis šimtus, o 
vyresnioji — du tukstan- i 
čiu.

Jaunikis atsiduso ir pri
dūrė:

! — Gal tamsta dar senes
nę turi?

Viernas Katalikas.

Myli senus daiktus.
—Mano draugė neapsako

mai myli sepus daiktus.
— Dabar aš suprantu 

kodėl ji apsivedė su tuo se 
niu.

Ats. — Katalikas, buvęs 
pekloj, pasakoja tikrą tei
sybe. Pekloj daug geriau, 
linksmiau ir maloniau, negu 
geriausiam kokiam nors 
tautiškam saliune. Turi at
siminti, kad pirmas degti
nės išradėjas — velnias. To
dėl pekloj yra užtektinai kasgi galėjo žinoti, kad ta 
degtinės, o kur jos yra, ten'višta sena ir niekam neti- 
ir linksmumo užtenka. Jei
gu kunigai pradėtų pasakoti 
kaip pekloj yra, tuomet vi
si katalikai pavirstu bedie
viais, kad tik į peklą pa
kliuvus, todėl jie benaliovos 
šaukia, kad pekloj žmonės 
kankina. Tuo tarpu patvs 
kunigai stengiasi vesti tokį 
gyvenimą, kad po mirties 
būtinai į peklą pakliuvus.

Nežinojo.
Teisėjas pasišaukęs vagi

lį, sako:
— Kaip tau negėda vog

ti? Juk tu pavogei tos mo
teries seną vištą!

— Gėda, tai gėda, bet |

- — įjftj

SULAIKYK
min% i m ma > i .v—

pirma, nogn jisai pakenks jusy rysteniai. Ataką 
palengvinimui ir iritavijos prašalinimui, vartok

H

Balsam for Lungs
(Soveros Baisumą Plaučiams). Netrukus patirsi, kad tatai yra 

atsakanti gyduole, suteikianti palengvinimą nuo kosulio, 
peršalimo, užkimimo, spasmodiško smaugulio. oro trinkelių, 
uždegimo ir gerklės skausmo. Kaštuoja 25 ir 50 centai. 
Musų žodžiams patvirtinimui, štai paduodame neseniai gauta lalfi- 

k:): “Aš noriu .Jums pranešti, kad Severus Bnlsamas pilnai atsuko savo 
tikslui. Nuo pirmutinio dožo vaikui pradėjo sveikti; jų kosulys išnyko 
ir tin atakai nebesugrįžo. Apie du metai tam atgal męs vartojome tųjį 
Baisumų nuo kokliufco irgi su geru pasekmei.“

.1, Kowalski, CiUchogue, N. Y.

lieiknluujant gyduolių reikalauk Soveros Prepnratna. Nuėjęs 5 ap
tiekti žiūrėti, kad gautum ko reikalaujama. Neimk kitokių bei užvaduo
tojų. Negulint, gauti ko reikalaujate, rašyk tiesiai į

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.

A. SHRUPSKI
Pae reus galit® gauti eka- 

«i»«4ii© alaus, pulkioo dsgti-
Ir r kariaut vyno. Pa- 

tumavlmsa puiklaunlai, at- 
elkits, * pendtlkrlrudta.

S. 2nd St,
BROOKLYN, M
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DENTSTAS
Gvarantuota ant 20 metų

Uždėjimas kepuraitės 22 k. ... 55.08 
Užplornbaviinas 50 c. ir sagsčiau.-.

Išvalymas ........................   50c.
N?plumbavimaa aukso ............ $1.00

Skaudant} dantį duok ištraukti 
ryte, o vikare apžiūrėt.

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

l-mos gatvių. 
BROOKLYN, N. Y.

Kalbame lietuviikui.

Tatapheaa Yartta Hi «r IKK

TiKRCHICAGTOJE^KA APTIEK A
Mąa vilaikenr aoegcrlaailaa vaistas. 8c šldeta atyia llptliiaai 

tGCoptai kaip Aaaerikas, taip Ir Var«>*s daktaro. Patariama 
Jafflkwis Šateikiam dykai.

Bavlulakai Ir Prsvtsartss
F. A. JOZAPAITIS

Utį GO. EALSTBD STREET, CHICAGO, ILL.
Oyvaalmi Telephone Drsver 7711.

s
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t visokiu ČIA GALIMA UŽSIRAŠYTI "LAISVE"

JOKŪBAS
CAFBkus.
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co 
o

£, o 
<T> C. 

*V5 tr VJ
TEISINGIAUSIA UŽEIGA 
2M WYTHE AVE., kam*. Narth J- 

BROOKLYN. N. Y.
Talaphona Greenpoint 5311.
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Geras prirodvmas.
Du girtuokliu, išėjusiu’ iš 

karčiamos, pradėjo peštis. 
Kada juos policmanas su
areštavo ir nugabeno pas 
teisėją, pastarasis klausia:

— Ar judu abudu paše- 
tės?

— Tain, ponas teisėjas.
—Kuris daugiau nuken-

Pskila- 
vlnr®i» pri- 
Imbi® fc®- 
nogražlaa- 
alai ir vl- 

iad«i
Uislnią

K A NOURI W

Nėra namie.
: Svečias klausia tarnaitę:

— Ar ponas namie?
— Nėra.
— Ką tu sakai?! Kada aš 

žengiau per duris, jį mačiau 
įeinant j kita kambarį.

— Jis taipgi tamstą matė, 
todėl ir nėra namie.

prieš altorių, sako:
turėsi — Atleisk man viešpatie 

bus visus nusidėjimus. Kada 
dauginu nukentėjęs, — atsa- pradedu mislyti apie mirtį, 
kė peštukai.

— Pažiūrėk ponas teisė
jau j veidus, kuris 
daugiau mėlvniu, tas

PERSKAITO Kl
Klekv'enas nnn 
jai ikaitytojas 
kuris užtdr«iy> 
paa man* "Lala 
vę” ant matų 1) 

uŽHimokŽB 32.
ta. K»ur H®vn»» 
knygų vurtlh 
1 dolerį* «rh» 
“Kardą” ant 
tų. Senai ckai 
tytojai, kvcdi at 

__ naujina,
knygų ut hOc. Kaa ii neskaitančią 
dar pri»iųi už "Keleivį” $1.50, ga«« 
knygų M)c., nwnar. akaitytoja* 
gaun knygų už 25c. Kmb priidųs 
“Kovą” ‘>2.00, ffuus knygų už 7Ke.į 
kan prlaiųft už “Kardą” $l.()(),tat« ganu 
knygų už 36c., aenaa skaitytojai ni 
25 centui. Kas užsiraks “Naująje 
Gadynę”, kaina metams |1.50, un 
gaus knygų už 60c.

Todčl visi uŽHiraiykit tuos lolk 
raičius per mane. Tiek pat mokyda
mi gausite gerų knygų paslskaity 
mul. Būtinai pasakyk apl® tai en

Knygai 
duosiu tik "LnisvSs” laidos.

Pinigui siųskit Muo adresai
J. POCIUS

1171 Margaret St, Philaiel»hla, Pa

S k a i ty !< S 
Muzikantas arba Giedorius 

tai visiems patiksi. Išsimokini
mas ’’Notif
įslrumentą lietuviškoj kalboj £ 
lekcijos be mokytojo kuris yma 
50c. už L lekciją. Visokiu nctii 
Knyga $1.50 parduodu už 1.00 
a d r l. t. u c> k i t i - G>. A. O A R O N A S, 
P. O. Q. D.

10

Davatkos malda
Davatka

tuomet užmirštu ir vyriškį,; <• draugui ir pažįstamai, 
bet kaip tik užsimenu apie 
vyriškį, tuomet ir mirti už- 

atsiklaupus,mirštu.

Draugystėm a, Kaopomu ir Kliaaama!
Išdirbu visokias

KUKARDAS, "BADGES”. GUZIKU8 
IR ŽENKLELIUS

Viioklema piknikams, šermanims Ir 
t. t. Darau visokius Medaliui tr rl- 
cokias atspaudai draugystėms.

Ant kiekvieno pareikalavimo yri- 
siunčia aampeilui.

A. STRUPA8.
Novalty Manufacturer

Ferry St., Dipt. L. Nevrark, N. J.

Mokslo Nereikia Jieškoii 
tano, kad tneit nurodome kaip lengvai išmokti anglų kalbą, arltmeftfc$% 
fatumu kalbom gramatiką savo namuose Uuosame laike Vis) lAmoksOgu 

Nnrodvniai it knv^a DYKAI įdėk Meniną Adrena*

oštum Korespoidencijiu Mokykla, 1327 ILBobey SUCluoąp



-rya^r*rt» r.v -,- -r .«,- >•

LAISVI

Juozas Garšva
GRABORIUI (Undertaker)

9
LIETUVIAI A

LIETUVIŠKA

St.

P. A. URBANAVIČIUS

in.

in.

in.

N. Y.

Ir viBoklae kitokias gyduolei 
viliokių ligų, kurios čia dar nepanaiai 
ton, {alinia gauti per pačią.

n. i 
Grana

fit.
89

«t. 
pa- 
va-

SNMMHSWWrWMWWHMMMMSHNMMSSSWSarVWSNMM 
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Tel. Green point 1569.

A. DOBROVOLSKIS
Pirmos klesos CAFE.

I APTIEKA
* r Tf'T'ITVIIV A

fl K

’,K -•flxrsrxrxzxs

V’ j£5*

LAISVES ŠONU DRAUGYSTE, 
MAUANOY CITY, PA. 

Valdybos adresai:

sausio 1 d. 1917 m.
1-mas — visų APLA. kuo

pti turtas turi būti užrašy- Pirmininko w' Žemaitla'
A . .tas ant APLA. vardo, pri-
APLA. referendumas pn- ^os kuopos numerį,

pažino husnorį skaitymą kurI0S kuopos turtas, 
organo APLA. nariams. 1 o-1 
kiu budu APLA. centras’

* • i — reina į APLA. centra,organo nariams ir nemokės j 
už organą, bet tą turės at
likti pačios kuopos ir nariai. 
Šiais metais organą 
mažne visi APLA.
(išskyrus maža dalelę, kurie 
nepridavė savo antrašų) ir 
centras yra apmokėjęs už 
organą ir už visus narius 
sulyg paskutiniu šių metų 
“Laisvės” numeriu. Toliau 
nėra apmokėta ir pranešimą 
iš APLA. centro “Laisvės”

UGščIAUSIOS PRIEG 
LAUDOS NARIAMS 

ŽODIS.

II-tras — APLA. kuopai 
pairus, visas jos turtas pa-

skaitė 
nariai

IlI-čias — “Laisvė” likos 
išrinkta APLA. organu ant 
1917 m.

J. K. MAŽIUKNA.
APLA. Centr. sek r t.

812 E. Centra St. 
Pirmininko pagalbininke? P. įsėda,

815 E. Centra St. 
Protokolų raitininkas A. Ramauckas, 

1025 E. Pino 
Finaneų raštlnin. P. Petčiulis, 

1227 E. Pino 
Hde truetiBal: A. Račknunkaa, 

Tenth St., J. Baukin, 1121 E. 
hnnoy Ave., W. Simniškin, 1227 K. 
Mahanoy Avė.

Maršalka W. Svintlckaa, 
515 W. Pine 

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

AMERIKOJ VISKAS 
BRANGIAU, NEGU 

EUROPOJ.

LIETUVOS ŠONŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTE, WAUKEGAN, ILL.

V ui d y bun vardai ir &drt>»*l: 
Pirmininkas J. Baatia, 
1330 So. Sheridan Rd., Waukegan,Ill.

i Pirm, pagelbininkax M. Ambraziunaa, 
1421 Lincoln St., Waukegan, Ill.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ#. 
Ifibahaniuoju ir laidoju n win Irusi v 

ant visokių kapinių.
I’arsamdau Automobilius ir Kari# 

tas VcBclijoms, Krikštynoms Ir šiai) 
pasivažinėjimams.

Ofisai:
144 N. 5th St., 264 FRONT 
Brooklyn, N. Y. C. Brooklyn, N. Y 
Tel. 2320 Graenpolnt

Telephone 7067

ftemlau pamlnčtaa gyduolei gaH«u» 
apturėti per pačtą; t

Nuo Reumatizmo .............. ..
j Kraujo Valytojas .....................

Vidurių Reguliatorlue .................
Trojanka ............ 25c„ 50e ir

$i.k
i.ec

li.ot

Taipgi suteiki,u rodą visokiuo
se atsitikimuose ir patarnauju 
visokiuose reikaluose.

\ DOBROVOLSKIS.
37.7 Graham Ave. 

cor. Skilman av. Brooklyn, N Y

V. VAIVADAS 
SPORTING CAFE 

Puikiausia ir Avariautis

Uielkit Ir persitikrinkltą
442 Grand St, 

BROOKLYN, N. T. 
Telephone Stagg 8584.

151 Metropolitan Avenue
BROOKLYN. N. Y.

Ch. Edward Russell rašo 
Philadelphijos “Public Led
ger”, kad Amerikoj maisto' Pykotu sekretorius st. D«iku« 

administracija aplaikė, kad produktai daug brangiau, pin. sekretorius j. vaičis, 
apsieina, negu Europoj.

“Mėsa Amerikoj
toliau centras nebemokės 
už organą. Tokiu budu “Lai
svės adm. yra priversta su
laikyti APLA. nariams or
ganą su paskutiniu numeriu 
šių metų. Bet kadangi APL. 
A. referendumu vėl likosi 
išrinkta “Laisvė” APLA. 
organu ir ant toliau, todėl 
APLA nariai, kurie nenorė
tų, kad organas sustotų ė-

i 721 Cummings Ave., Waukegan,

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

, 166—10th St.
brangesnė, negu Angli- >aBo» Globėjai:
joj, nors Anglijon mėsą
atgabena iš Amerikos.

Francijoj, karės lai
ku, mėsa taip nepa-

North Chicago,
M. Rėkia,

1329 N. Jackson St., North Chicago, 
III.

St. Bučla, 1408 So. Park At®.
Waukegan, Ill.

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

brango, negu Amerikoj, pttuelbininkaa J- werdauskia. 
taikos laiku.”

Kodėl? Pasiklauskit Chi- ’pietų, 
cages mėsos karalių Armou- 
|ro ir Swifto. Tų kompanijų 
šėrininkai suvalgo milioni- , 
nius “arbūzus”. Šėrininkai 
gauna 25 nuošimti.

Susirinkimai ..tsibūna kas ti«*?l& 
nededa kiekvieno mėnesio 2 vai. įto 

Liuosybės svetainėj 801—fith 
. fit. & Sheridan Rd., Waukegan, 111.

kretoriams paduoti savo ad 
resą ir vardą, (kartu pri-, 
duodant adrisą, reikia užsi- _ 
mokėti ir už organa $ 1.25c) I Erancijoj pati valdžia pri- 
Sekretorius pasius pinigus i steigė skerdyklų ir raguo- ; 
“Laisvės” adm? ‘ paminėda- čių augintojai, be jokių tar-l 
mas kokios kuopos nariai, pininkų pagelbos, stačiai 
Bet jeigu dėl kokių nepa- Paduoda savo tavorą v at
rankamų kuopos sek. nebu-((^aL 
tų galima priduoti, tai gali
ma tiesiog siųsti i “Lais
vės” redakciją, tik reikia 
paduoti vardą, antrašą ir 
centro numerį, nes “Lais-, 
ve^” ad. randasi visų APLA. 
narių antrašai ir vardai. 
Tokiu būdu “T.aisvė” matys 
ar jūs esate APLA. nariu.

APLA. nariams reikėtų

Kada D. Klinga rašė sa
vo laišką Sąjungos sekreto
riui, jisai, nabagas, nežinojo, 
kad kas nors jį ims ir pa
garsins.

Kada V. Kapsukas rašė 
savo laišką Škotijos sociali
stams (kuriu dauguma labai

pasistengti, kad kožnas vie- £e,‘^i išgeria, jisai, nabagas,
ras skaitytų savo organą, įn^hiojo, kad laiškas 
nes visiem aišku naudingu- _pagarsintas laikrašty, 
mas turėti savo namuose’ Afcnr"inn rvnncrc 
laikrašti, kuris mums su
teikia žinių iš viso pasaulio, 
praneša anie visus 
ninku judėjimus ir 
matysime savo 
reikalus. Juk šiandien an- i V • . • v ą • 1

Atsargiau draugai, 
privatiškais laiškais.

bus

su

A. P. L. A. DR-JUŠ CENTRO VAL
DI BUS IR K L SEKKETO- 

, i K1Ų ADRESAI:
draugijos- . , ,, , ,° • ! Cautro pirniimukaa J. M. Mankeliuni*

CUlVkVlI Oi., iTtlbUUXgn, l'A. 
Šviesto-nis Žmogus negali bo iTruuiunao pugel annxao J. a.

OPIU Oiayiun oi., N. O. Tilto ugu,x'a. 
, otuliu ocarelunud J. 
' ll.il MhucI oi., i\.o. 
lyvniru izumuiar. 
iZ įlū UMibun OIh.,S.O. 

iunų K oi* i mitu
Uriaais,

313 Sixth St., 
Urnwzis, 14Z9 Reedsuaie SU,

N. S. PltlsburgU, 
Markūnas,

21ZU i-orues St., Pittsburgh, 
Kuopų sekretorių adrcaai:

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

Pittsburgh, 
kuopos P. Francikeviėjue, 
222 Sagamore St., Esplern, 

Pittsburgh, 
kuopos, J. Galginas, P. O. Box

Laupurex, 
kuopos Ig. Rasinskis,

205 Soho St., Pittsburgh, 
kuopos, J. Kvetkauskas,

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

2228 Forbes St., Pittsburgh, 
kuopos, A. I’alučis,

2123 Wrights St.. S. S. Pittaburgh.Pa.
9 kuopos, K. Stasinskaa,

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

713 McKean Ave., Donora, Pa,

darbi- 
sykiu i

laikraščio gyventi, taip kaip 
be duonos. APLA. gerai su
prato išrinkdams “Laisvę” 
už organą, nes “Laisvė” y-, 
ra darbo žmonių laikraštis, 
ir ateina į savaitę du kar
tu. O mums APLA. nariams

ra proga pasinaudoti 
tirorn, nes gaunam už pusę 
kainos, tai yra už $1.25. To
dėl pasinaudokite ta proga, 
lai nepasilieka nei vienas 
APLA. narys, kuris neskai
tytų savo organa “Laisvę”.

J. K. MAŽIUKNA. 
A.PLA. cen. cekrt.

PASEKMES balsavimo

F.

W.

W.

2

8

6

7
APLA. 7-to susivažiavimo 
protokolo yra sekančios:

1. įnešimas užvesti po- 
smertinės skyrių, nupuola 
95 prieš 142 balsus. Tokiu 
budu antras įnešimas pakė
limo posmertinės taipgi nu
puola, nes APLA. 7-to susi
važiavimo protokole pasa
kyta: “Jeigu pirmas sky
rius bus įsteigtas, tada tik 
šitas bus įvykdintas, nors 
už tą įnešimą buvo paduota 
balsų 186 prieš 104. Mato
mai, balsuotojai mažai at
kreipia atydą į susivažiavi
mo protokolą.

Trečias įnešimas nunuola 
174 prieš 123 balsus. Tokiu' 
budu APLA nariai, 
?rganą liuosnoriai.

Penktas įnešimas 
tas 135 balsais prie

Reiškia, kuopų turtas lie
kasi no sena kontrole.

Priimti įnešimai, kurie 
turės įeiti į gyvenimą su

skaitys

atmes.
154.

R

Mažiuku* 
PKloDurgn,
V u r'if- m, 

t. LLsourgh, 
hvUHNlJA

Charleroi,

P

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

«SI\

Li E J I) VOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DR-Nl'fcS VIRŠININKŲ ADRESAI.

ELIZABETH, N. J.
Pirm. B. J. Liutkus, 211 Flrut St.
Pirm, l'agelb. V. Bučinuke,

108 inslee Dace,
Nutarimų rastininkxe: 8. Mcrkli, 

79 Bond Street,
Turtų rast. P. Kurdokaa, 

220 Court St.
Iždininkai; J. Yuzapaitix, 

234 Clark 1’1.
Iždo globėjai: E. i<lakutieni«n®, 

149 Clark Pi.
” • D. Grigutia,

122 Pino «t.
Maršalka B Budriua

240 Second St.
Draugai ir diaugea, kuri# dar ne

turite organo ir nepndavėt hmvo ant- 
; rašų, malonėkit luojaun prieiųuli. 

M<,« išsiuntinėjome laiškus Ir į kilui» 
inu.ių draugus, o atsakymo dar ne- 

! gavome, 'laigi meldžiu tuojau* duo
ti atsakymų.__
LIETUVIŲ BROLIŲ DRAUGIJOS 

VALDYBOS ADRESAI. 
RACINE. WIS.

Pirmininkas J Vasilaitia, 
T021 La Sall St., 

j Vice pirmininkas P. SaduU,
824 Jackson St.,

Nutarimų sekrt. G. K. Budria, 
1915 I v Eyw Seo zVve.

Turtų sekretorius J. Žemaitis, 
1133 N. Wisconsin St., 

Iždininkas N. Vaitiekūnas, 
931 Walnut St.,

LBD. laiko savo siuslrlnklmna kai 
trecių nedėldienį kiokvieno mėn««i» 
Winter Hal1, 412 Gth fit., Rari- 
r.e, Wi«

VALDYBA CTDD. MIRTOS
CLtiViiLAM), OHIO.

Firmininsus u. letiausKas, 
16UU Uregon Avenue 

Kimsuo, 
Anst.’l rd. 
. 1. l'iatkionis, 

33ru Si.

Vice Finn. T 
10b*. 

rast, ii
io2i i:

Nutarimų

Naujausio išradimo varganas. 
Šitą varganą galima neštis ant balių, 
Pik tiku, nes jis suside 1i iš 4 kavalkų, 
išrodo kaiti baksas. Šilą vargonų gali
ma sulankstyti, kad neužimtų daug vie
tos kada negrajini. Kama 3 oktavų 
$10.00, 4 oktavų $35.00, 5 oktavų $10. 
50, G oktavų $58.50. Reikalaukit ka 
talogo su visomis kitomis mašinomis.

No. Columbia Grafonola, kurį ma- 
Čional ant paveiksluko r«-

85. 
tai 
kordai sudedami pagal nurneriuo, 
taip kad paspaudus guz.iką au
tomatiškai ištbtumia rekordą 
Padarytas Iš raudonmedžio (ma
hogany), brangaus išdarbio, Rūg
ščio 42 coliai, 19X21, Galima 
audėt 45 rekordai.

Kaina

No.75 
85 
be 
automatiško išmetimo.

Kaina ................

i’tt.

Pa.

Fa.

Pa.
118, 
Pa.

Pa.

Pa

VALDYBA C. L. T. D. D. MIKTW> 
CLEVELAND, OHIO. 

Pirmininkaa D. Petrauskas, 
1600 Orgaa Av 

Vice -pirmininkaa T Rimkus, 
15.30 Rusaell 12’ 

Nutarimų raštininkas K. Petrlkeak 
1527 E. 38rd 

Finansų raštininkas A. Baniulis, 
1830 E. 17ih 

Iždininkas T. Neura, 
2202 Hamiltoa Av 

Kasos globėjas V. Ivanauskiūtl, 
1452 E. «8rd *> 

Dainų repeticijos atsibūna klek*4 
ną seredą nuo 7:30 vai. vakare 
Star svetainės, 2041 Hamilton A** 

Mėnesiniai susirinkimai atsibfie 
kas trečią pėtnyčią kiekvieno 
nuo 7:30 vai. vakane ant Star sv 
tainės, 2041 Hamilton Ave.

Knygynas, saldumynų kraehsv 
2047 Hamilton Ave.

Knygos išduodamos skaitytejaa* 
ant 7:30 vai. vakaro. .

Knygius K. Luobikis, 2864 B. lt. 
Jos Menčinskas, 

7214 Hacker avė.
Nutarimų rait. H. P. Pratklonfs, 
1527 E. 23rd st Cleveland, OŪk

&

Fm. Rašt.
2oili Sir,

$85.00

Tokio pat išdarbio kaip num. 
didžio ir pločio. tiktai 

sunumeravimo rekordų ir

75.00

1-14 < E.
T. Neura, 

2ZUZ Hamilton Avo. 
Kasos globėja V. ivouau.-Kiuie, 

14u2 E. daru bir.
Dainų repeticijos atsibūna kiek

viena oereua, nuo 7 ;ou vakr. ant 
biUioab svetaines, 6131 bt. Llair avė. 
Mtmesiiuai susiriiiKimai aisibuna ka^ 
trecių . pelnyčių kiekvieno menesio, 
nuo / ;3U vai. vakar, am Schwab sve
taines. 6131 Si. Ulair avė. Knygynas 
randasi Neuros krautuvėje, 204/ Ha
milton avė. Knygos išduodamos kie
kvienų Tanedelio vakarų, nuo 7:3U v. 
v. kare.

Knygius Pranas Tumosas, 
35'1 U E. 52 St.

Iždininkas

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

Centro valdyba;
Pirmininkas J. Jakimavičius,

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 
Vlce-pinnininkaa V. Vitkevičiua,

29 Bud non Av«., Brooklyn, N. Y.
Sakretoriua F. Kalpokas,

188 Roebling St., Brooklyn, 
Kaeierlun J. Bemenaa,

834—29th St., Brooklyn, 
Truatlflai; M. Liberia, 111

6t., B’klyn, N. Y., A. Šlrgedue, IBI 
Roabllng St., BTrlyn, N. Y.

Kaupą Sekretorių vdreaalj
J. Purenąs, 292 Manhattan va., 

ikawpva Brooklyn*—V. VllKwvtdla,
ŽV Haddu»n Ava., Brntfklya, M, Y

LIKT. S (J N Ų i u FRU DAjU-
GYS I ft Ri K .K FORD H.U. 
VIRŠININKŲ ADRESAIS 

Pirmini c ta* F. Rafik*v!čii.
1011 «• O

Vice-pirmininkax B VopvHds, 
535 Inland Av- 

Protokolų — štinlnkau O U*b»l' *♦> 
622 HnHo » 

Ftnaueų raitininkas P G. Alek«y»«'

Iždininkai S. Buzinskis.
719 Llnralo Av.

Kasoti globėjai:
A. Kunca. 829 Island Ave.
P KazokevičbiH. 1530 Went lt.
Maršalka P Vaitkus. 415 Wall lt.

Oetrano nrižiflrėt.ojaa:
A. KpIIv. 1032 Lonmia St.

Rusi rinkimai atsibilna pirmą ąolO 
dienj kiekvieno mėnesio, 1011 •» 
Main St, 2 vai. po pietų.

No. 25. Columbia iiialonola. Pada- 
rt,ya» ii raHodntnedilo, pudrW 
išdabintas. Didumo 151X15L

Kaina .. $25.0U

Lietuviški reKotu^i įvairių šoklų ir 
dainų. H<aip matote ant paveikslėlio 
— klumpakojis).
E 2397) Klumpakojis

) Kokietka Polka Ir klumpa
kojis.

E 2360. Varpelis. Valcas Dr. Kudirka, 
‘•no mielais. Polka^

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

E 2582. Kalnų augštumas. Vaieaa,
” Kariškas maršas.

E 2706. Žemaičių Polka.
” Gudri. Mazurka.

I

v. j,

Įrdtčmykit! Galima |gyt labai gerą 
gra/oforių bu 12 dainų tik už $15.00. 
už kurį turėtum mokei 25 u<>|. i'uruuo- 
datn“ taip pigiai todėl, kad geriau pasi
garsinus.

Reikalaukit katalogo.

N». 50. Columbia Grafonola. 
rinktinio raudonmedžio Ir 
tuol® paikiai šlipuotas. 
21|X18i Ir 13 col. augščlo.

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

Ir daugybė kitokių lietuviškų, 
aiškų, lenkiškų rekordų.

No. SO H. Columbia Grafonola. Pada
rytai iš auks-aržuolo medžio, 
Hup laoiuei taip ir irluba.

Kaina .........   JMUhOO

fe

N«. 2 H. Columbia Grafonola. Ar- 
žuolinlo labai gerai padaryta*, ą> 
pamaliuotas žaliais ar raud®aals 
ruožais, metalinė truba.

Kaina .......
No. 4. Improved 

kaip No. 2 
nis, pagerinta 
mis 
141 colių pločio D 7| augėči®.

Kaina ..................  $35.0«

......... $25.08
Ro y I. Veik teka 

bet blekį dldae- 
mašinž ija, 

eprenžinomie,
trl- 

aržuoliala

Taipgi tržlniVoii įvairiu ; onirimichi nyVonriškn dniktn ir miiviknliškų instru 
mentų. Taipgi įtaisau įvairius muzikališkus instrumentus ir įvairius aukso rie
kus daiktui. lavuią įboiunciutii ^įeitai h oaugiai. ivtiti, jeigu. rtikalauji 
nors muzikališką instrumen tą, kreipkitės pas mane. i *

JCIRFlFQ Grand Street, Brooklyn, N
• xJ11VjLz£j0a TEL. 4659 GREENPOINT




