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DEMOKRATŲ VADOVAS LYNCH RAGINA DEMOKRATUS IR REPUBLIKONUS PADARYT VISUOTINĄ SUTARTĮ IR VISUR STATYT TIK PO VIENĄ KANDIDATĄ, KUR 
GRĘSIA SOCIALISTIšKAS PAVOJUS. SEKANČIŲ METŲ RINKIMUOSE KAPITALISTŲ UODEGOS, VEIKIAUSIA, TAIP IR PASIELGS, NES LYNCHO PLENUI PRITARIA 
STAMBIAUSI BURŽUJŲ LAIKRAŠČIAI, SOCIALISTAI TURI PADVIGUBINT SAVO ENERGIJĄ, JEIGU NORI LAIMĖTI.
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Montellieęiai, neužmirški
te, kad 15 d. gruodžio pas 
jus bus koncertas ir prakal
bos “Laisves” bendroves 
naudai.

GRUODŽIO (DEC.) 4, 1917 m., BROOKLYN, N. Y.
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Moterįs ir merginos, rašy- 

kites prie Moterų Progresy- 
vio Susivienyjimo ir skaity
kite Moterų Balsą.

K

VII METAS,No. 96.

Tarp Rusijos ir Vokietijos prasideda derybos
Partiill Piiriifiip wriais- reirograuo geizne- rdilIJŲ nublJUju. Įįu sandeliuose buvo atrastav

*

Tarpe

Bolševikų valdžia nurodo,

True

Sako, Vokietija nori taikos.

Daugelis laikraščių stoja už
i

Dalis jų jau: Į)"
1 1 • 1 i • -J I .

gubernatoriaus paloeiuj OmA^V0!”1’ kuno dvasla 
ske. Siberijos atsiskyrimui u\ s’andien dar jaučiama 
rlnnnr n,.;tn,nn ir Z„oolv mUSb tarpe.”

rybas/

Bolševiku užsieniniu rei- v v

Ka-

ir Raudonasai daug lauko plotų nepajieg-f Kaslink socialistų nuomo- girnas, uz 
ta apsėti. ’nes, tai ji labiau atsargi,nors j baudžiama.

Tuo tarpu pas vagišius 
rasta tik du laikrodėliu 
keliatas retežėlių. DIDELI GINČAI KILO

ANGLIJOJ DeL LAIŠKO
LORDO LANSDOWNE

BOLŠEVIKAI SUSITAIKĖ
SU TARPTAUTINIAIS

MENŠEVIKAIS IR SOC.-
REVOLIUCIONIERIAIS.

. žodžius 
kanc- 

reichsta-

teisės būti cenzorium .
Koks bus teismo “virokas” 

dar nežinia.

Įsteigta liaudies taryba iš 
370 atstovų.

delegatų, 100 atstovų nuo 
valstiečių deputatų, 100 at
stovų nuo armijos ir laivy
no, 55 atstovai nuo unijų ir 

i-

ja kambarių prasidės nuo 
pačių turtingųjų.

Tarnaitėm ir virėjom turi 
būti duota dideli, gerai ap
šviesti ir apšildyti kamba-

True translation filed with the 
Postmaster of Brooklyn, N. Y., on 
December 4, 1917, as required by the 
Act of October (>,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

RAUD. KRYŽIUS.
New Yorke, salėje Star

svarbus ir užsipelno rimtos kalų mjnisteris Leonas Troc- 
‘ . “Morning Teleg-lkis pavarė iš “džiabo” rusų

“Laisvės” red. jau nurodė).

aplamai imant,' Sutartis tarp revoliucijiniy , • • ' IT, J I V1

1 — Dn»+iiii Dnoiinia toriais. Petrogrado gelzke-

tai ypač tai jo daliai, kur iš NAUJOJI RUSŲ VALDŽIA iaivinai sustoti ka-
talkininkų reikalaujama au- PAVARĖ AMBASADORIŲ .Harns ir užvXs taikos ta 
............................................ PARYŽIUJE. . < <

True translation filed with the
Postmaster of Brooklyn, N. Y. on

0.
__________

-v.

GAISRAS “KOVOS”
NAME.

Pėtnyčios vakare, lapkr.
23 d., “Kovos” name ant ant
rų lubų kilo didelis gaisras.

Gaisras prasidėjo kriau
čių dirbtuvėj, apie 7 vai. va
kare, kaip tik tuom sykiu, 
kuomet vis? “Kovos” darbi
ninkai buvo išėję vakarie
niaut.

Gerai, kad d. Stilsonas 
tuom laiku dirbo, tai greit 
patėmijo ir pašaukė ugnage- 
sius.
“Kovos” spaustuvei taip-pat 
padaryta nuostolių — sulie
ta kiek knygų ir ant ryto
jaus darbininkai negalėjo 
dirbt—nebuvo elektros.

V£L APVOGĖ
. “KELEIVIO” OFISĄ.

Pereitoj nedėlioj vėl likos 
apvogtas “Keleivio” ofisas. 
Bomai įsilaužė per priešaki
nes duris pačiam vidurdie
nyje, pareinant iš bažnyčios. 
Petrui Valukonui, kuris tu
ri “Keleivio” ofise auksiniu 
daiktų skyrių, pavogė viso
kių dalykų už $350 su vir
šum. Iš “Keleivio” kasos pa
ėmė apie 12 dolerių variniais 
centais. Ant rytojaus betgi 
du vagiu likos sugautu. Ar 
pavogtus daiktus galįma bus 
ęu^asti, kol kas da nežinia. 
Tuo tarpu pas vagišius at-

ir

“NEW YORK CALL*
BUS VAKARINIS 

LAIKRAŠTIS.
Socialistų dienraštis “New 

York Call”, nuo šio panėdė- 
lio pavirto vakariniu laik
raščiu. Tai daroma todėl, 
kad laikraštį galima būtų 
lengviau išplatint. Vieton 

- nedėldienio laidos išeis padi
dinta laikraščio laida suba- 
tomis. Tos laidos kaina 5c.

The N. Y. Call sakosi or
ganizuosiąs atskirą nuo ka
pitalistų laikraščių platini
mo agentūrą.

Šiuomi laiku, jeigu tikėti 
The Call redaktoriui Ch. Er- 
vin’ui, dienraštis turi jau 70 
tūkstančių skaitytojų.

New York Evening Post

Pradžia sukilimo Vokietijoj (buvę sukilę jūrinin
kai).

MILŽINIŠKI MŪŠIAI
TARPE ANGLU IR 

VOKIEČIU ARMIJŲ

RUSIJOJ EINA RINKIMAI 
Į ĮSTEIGIAMĄJĮ SEIMĄ. 
True translation filed with the 

Postmaster of Brooklyn,. N. ft*. cv\ 
December 4, 1917, as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Londono “Daily Mail” ga
vo žinių iš Petrogrado apie 
pasekmes rinkimų į Įsteigia
mąjį Seimą Petrograde. Le
nino šalininkai (bolševikai) 
jau išrinko šešis savo atsto
vus, konstituciniai demokra
tai (liberalai) 4, o social-re- 
voliucionieriai extremistai— 
2. Kitos partijos gavo m a- i 
žai balsų. Į

Social revoliucionieriai ex- i 
tremistai beveik niekuo ne
siskiria nuo bolševikų ir tu- f , _ 
rėš dauguma atstovu ir to- J)a®aRe 

lens von 
ge.

“Mūsų c

Vokietijos kancleris 
. kaltina talkininkus.

'Prue translation 'filed with the 
Postmaster of Brooklyn, N. Y. on 
December 4, 1917, as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Londonas, 1 d. grd. — Vo
kietija priėmė Anglijos pa
šaukimą kariauti ir šiandien 
atvirame lauke prasidėjo 
vienas iš didžiausių mūšių, 
kuris gali prisilyginti nebent 
prie Mamos mūšių. Mūšiai 
eina Cambrai apygardose.

Nuostoliai abiejose pusė
se begalo dideli, bet Angli
jos karės ofisas garsina,kad 
mūšiai eina anglų naudai ir 
laimi generolas Julian Byng.

Patsai mūšio vidurys yra 
į vakarus nuo Buorlon gi
rios, kur atakos seka paskui 
kontratakas atvirame lauke 
akyvaizdoje mašininių ka- 
nuolių ir šrapnelių ugnies. 
Anglai nori tos kovos atvi
rame lauke ir nesibijo jos. 
Tranšėjų kova anglams nu
sibodo.

Mūšys prasidėjo vakar,ka
da vokiečiai surengė kontr- 
ofensyvą tuo tikslu, kad at
imti nuo anglų tą teritoriją, 
kurią buvo užėmęs genero-

socialistai, 
pritaria laiškui, kuris veda 
prie taikos. Socialistai išve
da iš laiško, kad kapitalistai 
pradeda nubusti ir matyti' 
prie ko veda karė. Tai yra 
persergėjimas valdžiai, kad 
socializmas jau rodosi ant 
horizonto.

Anglijos karininkai, kaip 
ministerial Bonar Law ir 
lordas Robert Cecil smar
kiai peikia tą laišką.

TURKAI ATAKUOJA
ANGLUS TIES MIESTU 

JERUZOLIMU.
True translation filed with the 

Postmaster of Brooklyn, N. Y., on 
December 4, 1917, as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Londonas. — Oficialis ra
portas apie Palestinos karės 
kompaniją sako:

Generolas Allenby prane- i 
ša, kad turkai veik visame! 
fronte darė demonstracijas, I 
kurios prasidėjo per kokias 
penkias mylias tolumo nuo 
Jeiuzolimo. l ačiaus anglų atstovų nuo geležinkeli 
pozicijom tuikai neuzkenke. njnkų susivienyjimo.

(Nuo “Laisvės” red. — Ii mokėt. Jokia šeimyna ne- 
Į Sutartis įvykusi Petrogra- gali laikyti daugiau kamba-

beveik 100,000 tonų daržo
vių, mėsos ir grūdų. Leni
nas pagrasino maisto parda
vėjams, kad spekuliacija tu
ri baigtis, ba kitaip kalti
ninkus siusiąs i Kronštadto 
“kazematus.” ,.

Maisto situacija Petrogra
de regimai taisosi. Dabar 
kiekvienas žmogus jau gau
na pusę svaro duonos į die
ną, o seniau prie Kerenskio 
valdžios, gaudavo tris ber-

True translation filed with the 
Postmaster of Brooklyn, N. Y. on 
December 4, 1917, as required by tre 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
thc enemy act”).

Petrogradas.
bolševikų iš vienos pusės ir’tainius svaro į dvi dienas, 
tarpe social revoliucionierių
(kairiųjų) ir tarptautinių kad tai esąs ženklas, jog jų 
menševikų įvyko sutartis I valdžia atsakanti.
klausimuose organizacijos 
naujos valdžios Rusijoj.

Įsteigta Liaudies Taryba,' tų klausime.
1 • • 1 — • v -4 /x .. I ,

Darbininkų taryba išdirbo 
naują pieną gyvenamųjų bu- 

, Tie būtų sam- 
kuri susidės iš 100 atstovi? dytojai, kurie moka nedau- 
nuo centralio pildomo komi- giau 100 rublių į mėnesį, ne- 

| teto darbininkų ir kareivių privalo nieko mokėti per se
kamus šešis mėnesius, o tie 
randavotojai, kurie moka 
daugiau, kaip 100 rublių į 
mėnesį, irgi gali nemokėti, 
jeigu tik pri rodys svarbias 
priežastis, dėlei kurių nega-

AMERIKOS GVARDIJA
JAU FRANCIJOJ. de tarpe kelių revoliucinių irių, negu tik po vieną ant 

rtransiatioP?aer with ^hJpa^W W ' abejonės, yra] žmogaus. Kas. turi daugiau 
!’ostmą«ter of Brooklyn, n y. on jsveikas apsireiškimas; i rei- kambarių, tai privalo ati- December 4. 191 <. as required by the’, 1 , , . ’ ‘ . ' , ,. , . V i • • •
Act of October 6,1917 (“Trading*with kaliBgumą tokios sutarties duoti beturčiam. Kekvizici- 
the enemy act”).

Su Amerikos armija Fran
cijoj. (Associated Press). — KUKORIŠKIŲ SODŽIUJ

dėl prisilaikys kraštutinės 
politikos.

Korespondentas “Daily 
Mail” sako, kad veikiausia, 
visoje šalyje panašus spėkų 
santikiai.

Telegramos praneša, kad 
Siberija veik galutinai ski
riasi nuo Rusijos. Siberija 
jau apsirinko savo ministe- 
rius, kurie laiko posėdžius

tos baisios žudynės, už nai
kinimą nepakeičiamų niekuo 
civilizacijos darbų ir už pa

siutusia save draskančia Eu- 
' ropą — ima atsakomybę 
įtiktai mūsų priešai ir jie 
taip-pat turės 
pasekmes — šituos 

vokiečiu 
Hertling

LEADERTO SU PAč- 
TOS VIRŠININKU 

BURLESONU.
Washington, D. C. — 30 d. 

lapkričio pasibaigė argu-’ske. —........
mentai abiejų pusių byloje daug kas pritaria ir daugely 
dienraščio “Milwaukee Lea- vietų matytis Sibiro vėlia- 
der” su pačtos viršininku va.
Burlesonu. | -------------

Dienraščio advokatas Co- REVOLIUCINIS 
chems prirodinėjo, kad net 
sulyg esančiais įstatymais, 
pačtos _ viršininkas neturi ’ casįno buvo mitingas, kurį 

'sušaukė darbo ir politikos 
kankinių paramos draugija. 
Ta draugija rūpinasi teikti 
pagelbos visiems tiems drau
gams, kurie papuolė kalėji
mam Tos organizacijos pir
mininkas# Tannenbaum pa
sakė, kad politiškų kankinių 
draugija turėtų būti tokia 
veikli, kaip 
Kryžius.

KIEK ŽUVO LAIKE 
“FOOTBALL??

Chicago, Ill. — Per 1917 
m^tų sezoną laike football 
žarSįi žuvo 12 žmonių. Šį- 
met1 žuvo šeši žmonės ma
žiau, negu pereitais metais.

karės tikslas nuo 
pat pirmos dienos buvo ap
gynimas tėvynės ir apsau
gojimas jos teritorijos, taip- 
pat jos laisvo ir neprigul- 
mingo ekonominio gyveni
mo. Štai kodėl męs sveiki
nam popiežiaus atsišaukimą 
vardan taikos ir mūsų atsa-

AGITACIJA, KAD 
AMERIKA GABENTU

CHINIEČIUS.
Jau prasidėjo agitacija, 

kad Amerikon įgabenti 500,- 
000 chiniečių tuo tikslu, kad 
pastarieji galėtų pakelti far
mery stę.

Manoma, kad klausimas 
apie chiniečių įgabenimą 
bus pakeltas Suv. Valstijų 
kongrese.

Mat, farmose vis labiau 
pasigendama darbininkų. 
Šiaurinėse valstijose šįmęt

Nacionalė gvardija iš visų 
Amerikos valstijų jau pri
buvo Francijon. Tai pavely
ta pagarsinti. ~ 
mankštinama, o dalis dar tik ?<•( October 6.1917 (“Trading with 

(ką pribuvo.
Nors ir nevalia pagarsin- 

numery mūsų ti pulkų vardų, bet galima 
ras straipsnį pranešt, kad visi tie, kurie 

išvažiavo iš Suvienytų Vals
tijų, pribuvo laimingai. Tie, 
kurie jau yra lageriuose,tai 
girdi fronto kanuolių baubi
mą, v

True translation filed with the 
Postmaster of Brooklyn, N. Y., on 
December 4, 1917, as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Ant antro puslapio šiame 
“Laisvės” 
skaitytojai ras straipsnį 
“Lordas Lansdowne agituo
ja už taiką.”

To laiško pagarsinimas su
kėlė visoj Anglijoj dideliau- 
sius ginčus. Visi laikraš
čiai rašo dėlei to įžanginius 
straipsnius.

Ta dalis spaudos, kuri ei
na už karę kuosmarkiausia 
peikia laišką. Lordo North- 
cliffo laikraščiai, kurie iš- 
pradžių keistai tylėjo, dabar 
prapliupo šaukti, kad Lans- 
downo laiškas esąs naudin
gas pacifistams.

Tačiaus visuomenės nuo
monė smarkiai pritaria laiš
kui — jeigu ir ne visam —

KERENSKIS SLAPSTOSI 
FINLIANDIJOJE.

True translation filed with the 
Postmaster of Brooklyn, N. Y. on 
December 4, 1917 as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Stockholmas . — Buvęs 
Rusijos pirmasai ministeris 
Kerenskis, kaip praneša tū
li rusų laikraščiai, slapstosi 
saugioj vietoj Finliandijoj..

toritetiškai pasakyti, kokie 
gi yra jų karės tikslai.
“Manchester Guardian” yie-(I)(wrnbel. 4 I9I7 as roquire(1 by lhe 
nas iš rimčiausių Šalies lai- Act of October 6.1917 (“Trading with 
kraščiu sako savo editoriale, thc encmy act”).

v Iv • M - - *

kad Lansdowno laiškas yra - _ __

SUSITIKS VOKIEČIŲ 
IR RUSŲ ATSTOVAI.

True translation filed with the 
Postmaster of Brooklyn, N. Y. on 

ecember 4, 1917 as required by the 
1 

the enemy act”).
Londonas, lapkr. 30 d. — 

Pagal pranešimą Reuterio 
(agentūros rusų atstovai, ku- 
i rie buvo pasiųsti tarties su 
vokiečiais, telegrafavo bolše
vikų valdžiai į Petrogradą, 
kad šią savaitę (2 d. gruo
džio) Kukoriškių sodžiuj 
(Lietuvoj) ant kryžkelių 
Vilniaus-Dvinsko gelžkelio 
susieis vokiečių ir rusų įga- 
lotiniai. Ta vieta randasi 
tarpe dviejų priešingų pozi
cijų. Nuo tos vietos jie gaus 
special} traukinį ir važiuos į 
vokiečių vyriausią kvatierą. 
—Lietuvių Brastą (Gardino 
gub.).

Netik Vokietijos valdžia, ' 
bet ir Austro-Vengrija pa- ' 
siuntė rusams oficialį atsa-i 

Ikymą, kad priima rusų pa-
i ir Riazaniaus pramonės a- 
pygardos. Per 2 savaites 
užsidarė 50 dirbtuvių ir 52 
tūkstančiai darbininkų liko
si be darbo.

tu vystės namai tuojaus turi 
būti paimti valdiškos kariu- 
menės, o ant hotelių uždėta 
valdiška kontrolė.

Valdiškų įstaigų darbinin
kai laipsniškai grįžta prie 
darbo. Streikas prieš darbi
ninkų tarybą faktiškai jau 
pasibaigė. Tiktai užsieni
nių dalykų ministerijoj tar
nautojai atsisako pasirašyt 

■ po dokumentais, pripažįs
tančiais Darbininkų tarybos 
valdžią.

Abelna ekonominė situaci- 
i ja Rusijoj eina vis blogyn ir 
blogyn. Daugelis stambių 
išdirbysčių užsidaro dėlei 

! stokos kuro ir pamatinių 
materiolu. Per viena tik sa
vaitę 60,000 darbininkų vie-

atydos. “
raph,” kuriam tasai laiškas 
tapo adresuotas, pritaria 
jam abelnai, o “Daily News” 
pritaria lordui Lansdowne 
visame kame.

r rusu 
ambasadorių Francijoj M. 
Maklakova. Ambasadorius 
pavarytas todėl, kad dalyva
vo talkininkų konvencijoj. 
Tai yra valstybės prasižen
gimas, už kurį smarkiai

KAIP DABAR IŠRODO
PAPRASTAS GYVENI

MAS RUSIJOJE?
True translation filed with th« Į 

Postmaster of Brooklyn, N. Y., on 
December 4. 1917, as required by the 
Act of October 6.1917 (“Trading with 
the enemy act”).

New Yorko “Globe” kore
spondentas praneša iš Pet
rogrado: “Darbininkų tary
bos maisto kontrolierius kon 
fiskavo daugybę grūdų, ku
rie buvo užslėpti įvairiuose

LAPKRIČIO MĖNESI
PADARYTA 44 MILIONAI

GENTINIŲ PENNŲ.
Philadelphia, Pa.

dangi nepaprastai išaugo
reikalavimas viencentinių 
pennų, tai Philadelphijos pi- 
nigyne pereitą mėnesį pa
dirbdino 44 milionus Genti
niu pennų



ĮHQB

k

■ San Francisko kapitalistų
Suokalbis jau aiškėja

bombos į karininkų

kiekvienas sažinin- 
žmogus aiškiai su-

džios forma, kokios ji pati 
sau neapsirinko.”
Kaip matot, Lansdowne 

jau nekalba apie sukriušini- 
mą Vokietijos. Dar dau
giau. Jisai kalba, kad po 
karei ir Vokietija galės įei
ti į draugiškų valstybių šei
myną.

Anglijos karininkai labai 
neužganėdinti tuo laišku, 
bet tai ir suprantama. An
glijos buržuazijoje laiškas 
padarys didelę įtekmę.

Kasgi prispyrė poną Lan
sdowne agituoti už taiką, 
kuomet dar visai neseniai 
Francijos Clemanceau, Ita
lijos Orlando ir Amerikos 
Wilsonas užreiškė, jog apie 
greitą taiką negali būti nei 
kalbos?

Męs atsakome: Rusų revo
liucija ir augantis revoliu
cinis bruzdėjimas visuose 
kraštuose. Lansdowne, ku
ris, be abejones, mato to
liau savo nosies, negali ne
žinoti apie pavojų, kuris 
gręsia — kaip tai aiškiai 
matyties iš to, kas dedasi

Tegul karininkai šneka ką 
nori, bet taika ateina. Ir 
ji ateina ne iš viršaus, bet 
ir apačių.

t

darbininkų
H .< $1 M Lietuvos Reikalai

Kapitalistai, norėdami nu
slopinti darbininkų unijas, 
visuomet griebiasi už jų va
dovų. Jie padaro visokius 
suokalibius, kad tik apkalti
nus unijų vadovus ir paskui 
pasmerkus juos ilgiems me
tams į kalėjimus. Kas seka 
darbininkų unijų kovą su 
kapitalu, tas žino visus tuos 
suokalbius, visus kapitalistų 
pasikėsinimus ant unijų va
dovų. Visi gerai žino, kad 
laike Lawrenco audėjų strei
ko kapitalistai buvo pasikė
sinę ant Ettoro, Giovanitti 
ir kitų gyvasčių. Juos no
rėjo apkaltinti pirmo laips
nio žmogžudystėje ir, žino
ma, paskui pasiųsti ant kar
tuvių, bet tas nepavyko, suo
kalbis išėjo į aikštę ir kalti
namieji likosi išteisinti.
Dabar panašus dalykai de

dasi San Francisco. Ten ka
pitalistai padarė suokalbį 
ant darbininkų unijų vado
vų Thomo Mooney, jo mote
ries ir kitų, kuriuos kaltina 
metime 
parodą.

Nors 
gesnis
pranta tą kapitalistų suo
kalbį ir mato, kaip jie nori 
nužudyti nekaltus žmones, 
bet kapitalistai į tai nepaiso, 
jie varo savo darbą pirmyn, 
gaudo kreivaprisiegius ir, 
tuomi pasiremdami, teisia 
mirtin darbininkų vadus. 
Kapitalistai neturi nei gė
dos, nei sąžinės, jie viską ga
li padaryti, kad tik pasmer
kus darbininku vadus.

Jau buvo minėta,kad Tho
mas Mooney pasmerktas 
mirtin, pasiremiant tūlu 
niekšu, kuris neteisingai 
prieš Mooney ir jo draugus 
prisiekė. Tapo susekta, kad 
tas niekšas - liudininkas ne
teisingai prisiekė ir už tai 
norėta jį patraukti teisman, 
bet San Francisco prokuro
ras, kuris gina kapitalistų 
suokalbį ir būtinai nori pa
smerkti darbininku vadus, 
panaikino bylą prieš tą niek- 
y są.

T. Mooney pasmerktas 
mirtin, jo draugas iki gyvos 
galvos kalėjiman. Mooney 
moteris, kurią irgi kaltino 
bombos metime,tapo prisiek
tųjų išteisinta, bet ji vėl at
sidūrė kalėjime, kapitalistai 
vėl ją rengiasi teisti. T. 
Mooney draugas Waynber- 
gas, kurį taipgi kaltino sy
kiu su Mooney, dabar tapo 
išteisintas. Tas aiškiai pa-

rodo, kad tas visas kapitalis
tų suokalbis neturi jokio pa
mato,sudarytas pasiremiant 
melagingais liudininkais, 
vienok kapitalistai į tai ne
atkreipia jokios atydos.

Pradėjus ,darbininkams
protestuoti, pasigirdus bal
sams iš anapus vandenyno, 
prezidentas Wilsonas sulai
kė Thomas Mooney mirties 
bausmę ir paskyrė specialę 
komisiją patyrimui visos by
los. Išviso buvo kaltinama 
metime bombas penkios ypa
tus. Teismas dvi ypatas jau 
išteisino. Tas aiškiai paro
do, kad ir likusios trįs ne
kaltos, bet kapitalistai netik 
likusių nepaliuosuoja iš ka
lėjimo, bet dar vieną ištei
sintų, — R. Mooney, — lai
ko kalėjime. Wilsono pas
kirtoji komisija darbuojasi 
—tyrinėja. Kapitalistai suo
kalbininkai irgi nesnaudžia, 
—j ieško naujų niekšų, kurie 
melagingai liudytų prieš 
kaltinamuosius, neteisingai 
prisiektų ir t. t. Kapitalis
tai deda visas pastangas, 
kad nužudžius 
vadus. •• -

Darbininkai irgi neprivalo 
snausti. Kada iš visų pusių 
pasipylė protestai, kada pa
sigirdo šauksmai, kad Moo
ney nekaltai pasmerktas 
mirtin, kad čia šlykštus ka
pitalistų suokalbis, Wilsonas 
priverstas buvo mirties bau
smę sulaikyti ir paskyrė iš
tyrimui dalyko komisiją.Da- 
bar prisieina vėl pakelti sa
vo balsą, prisieina dar gar
siau prabilti, kad privertus 
tą komisiją atydžiau į daly
ką pažvelgti, nuodugniau tą 
kapitalistų suokalbį panag
rinėti ir visas šunybes į aiš- 
tę išvilkti.

Dalis kapitalistų niekšys- 
tės jau viršuje — du kalti
namieji išteisinti, bet męs 
neprivalome tuomi užsiga
nėdinti, neprivalome rankų 
susidėję tylėti ir laukti, ką 
komisija padarys. Męs tu
rime atsiminti, kad kapitali
stai suokalbininkai nesnau
džia, o jeigu jie nesnaudžia, 
tai ir darbininkai neprivalo 
snausti. Jeigu tik darbinin
kai smarkiau pradės veikti, 
jeigu tik ims rengti mitin
gus ir protestuos prieš ka
pitalistų aiškų suokalbį, be 
abejonės komisija bus pri
versta atydžiau tyrinėti ir, 
nors nenoromis, iškels tas 
šunybes į viršų.

švenčioniškis.

Nors mūsų tautininkai ir 
klerikalai begalo nori mono
polizuoti rūpinimąsi Lietu
vos reikalais, tačiaus gyve
nimas skaudžiai juokiasi iš 
jyjy-
Dabar jau niekas negali už

ginčyti, kad tai buvo Rusijos 
revoliucija, kuri principia- 
liai pastatė visų mažųjų ša
lių klausimą, jų tarpe ir Lie
tuvos klausimą.

Kiekviena tauta turi teisę 
apsispręsti! — ve koksai yra 
rusų revoliucijos lozungas.

Su tuo obalsiu sutinka ir 
Vokietija.

Kancleris G. von Hertling 
pasakė reichstage, jog Vo
kietijos valdžia guodoja 
Lenkijos, Lietuvos ir Kuršo 
teisę spręsti apie savo liki
mą.

Veikiausia, vokiečių val
džia tai daro nei iš gerų no
rų, bet todėl, kad ji labai 
pageidauja taikos ir todėl 
turi rodyt savo liberališku- 
mą.

Taigi, Lietuvos žmones 
patįs turės spręsti apie savo 
likimą. Nuo jų pačių prigu
lės ar padaryti Lietuvą vi
siškai neprigulminga ar bū
ti autonomine Rusijos da
lim. Męs nemanom,, kad bu
tų trečias išėjimas vienybė 
su Vokietija.

Lordo Lansdowne agitacija už taiką
True translation filed with the 

Postmaster of Brooklyn, N. Y. on 
December 4, 1917, as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Lygiai tuo pačiu laiku, 
kaip Paryžiuje susirinko 
talkininkų konferencija, 
Londone tapo pagarsintas 
lordo Lansdowno laiškas, 
kuriame anas ponas nuošir
džiai agituoja už taiką. 
Trumpai suglaudus, Lans-

vių) partijos. Jisai buvo 
nariu Asquito koalicijoj ir 
užsieninių dalykų ministe- 
riu Salisbury ir Balfouro 
ministerijose. Jisai buvo 
Indijos vice-karalius įr ge- 
neralis gubernatorius Ca- 
nados. Apie jį nieks nei 
nemislijo, kad tai esąs tai
kos šalininkas.”
Jeigu šitoks “tautos Sli

Apie Kanados 
Francuzus.

irumpai sugiauuus, i^ans- ou-
downo laiškas, susiveda prie las” pradeda galvot apie ka-
to: talkininkai turi peržiū
rėti savo taikos pienus ir ei
ti prie karės užbaigos, nes 
kitaip civilizuotas pasaulis 
pasiners griuvėsiuose.

Kuomi yra tas lordas 
Lansdowne? Į tą atsako 
“N. Y. World’o” korespon
dentas:

“Markizas 
yra typiškas

nosios Tory

Montreale ramu. Iš kitų 
francūzų kolionijų irgi nie
ko gero nesigirdi — ramu. 
Registracija Kanadoj pra
ėjo ramiai, ramiau negu S. 
V. miestuose. O juk čia bu
vo didelis francūzų bruzdė
jimas prieš verstiną karei
viavimą. Buvo žmonių, ku
rie dėjo daug vilties ant 
francūzų judėjimo. Dabar 
gi, rodos, kad tie žmonės, 
francūzai, dingo kur. Tie 
patįs francūzai, kurie pirma 
užpuldinėjo kareivius,trenk- 
smingais delnų plojimais 
sveikino anti-konscriptinius 
kalbėto jus,šiandien jau svei
kina kalbėtojus, agituojan
čius už karę ir Victory Loan

rėš užbaigimą ir jeigu jam 
pritaria daug Londono laik
raščių, tai turbūt ir ponų 
dipliomatų galvose uoliai 
rausiasi naujos mintys.

Klausykite, ką jisai sako:
“Visųpirmiausia sukriu- 

šinimas Vokietijos, kaipo 
didžios valstybės, nėra 
geistina, antra — męs ne
galime priversti vokiečių 
tautą priitht tokią vai-1 (Pergalės Paskolą). Teko

matyti Vienoj dirbtuvėj su
rengtas tam tikslui prakal- : 
bas. Kuomet francūzas agi- ' 
tatorius pabaigė savo kalbą, i 
klausytojai, pakeldami aug
štyn kepures, penkis sykius 
sušuko “Huray!” Pasenę 
kūdikiai, pamaniau sau. Ir 
nedyvai. Anti-konskriptinė 
dvasia jiems buvo svetima. 
Ji buvo tiktai kaipo teisinga 
ar neteisinga neapykanta 
prieš anglus.

Dabar francūzai deda vil
tį ant sekančių rinkimų.Mat, 
liberalų vadas Laurier stoja 
už leidimą konskripcijos re
ferendumui, taigi, jeigu jis 
rinkimuose laimėsiąs, kons- 
cripcija referendumu bū
sianti atšaukta. Nereikia 
didesnio savęs apgaudinėji
mo, kaip tikėti į vieną žmo
gų, kaipo į dievaitį ir laukti 
kokio tai išganymo. Juk 
bent kokios valstybės val
džios gerumas priklauso ne 
nuo jos pačios, bet nuo di
džiumos žmonių; žmonės ga
li tik priversti savo valdžią 
jų norus pildyti, o ne išpra
šyti, ne geruoju nuo jos ko 
gero sulaukti. Bet, daleiski- 
me, jeigu Laurier ir geriau
sius norus turėtų, tai ar yra 
jam viltis sekančiuose rin
kimuose laimėti? Į tą gali
ma atsakyti šiuo faktu:

Sekančiuose rinkimuose 
turės teisę balsuoti karei
viai, kareivių pačios, moti
nos ir seserįs; taipgi Rau
donajam Kryžiui tarnaujan
čios merginos, jų motinos ir 
seserįs. Gi kitos moterįs — 
“no good!”

Darbininkai Kanadoj pir
ma buvq apsunkinti, o da
bar dar labiau spaudžiami: 
du darbininkai verčiami at
likti trijų darbą, o vietomis 
—vienas dviejų. Mokestis gi 
mažos. Už du dol. ir pusę 
arba du dol. reikia dirbti 10 
vai. gana purviną ir sunkų 
darbą. Darbininkai nei ne
mano apie jokius reikalavi
mus. Mat, Kanados francū
zas žiho^ik Vergiškai dirbt 
ir melstis. Ne jis pats, bet 
bosas turi spręsti,ar jam ge
rai ar ne. Pats gi kartais 
dar galėtų sugriešyt “netei
singai” reikalaudamas dau
giau užmokesčio.

Vaikų padėjimas francū
zų kolionijose labai apgailė
tinas. Net šiurpuliai eina 
per kūną pamačius ryte ei
nant mažyčius vaikus į dar
bą. Savo akimis nesinori ti
kėti. Kūdikis vos vygę ap
leidę jau verčiamas dirbti 
sunkų darbą sykiu su suau
gusiais 10 vai. į dieną, kar
tais ir viršlaikį. Kartą ei
nant su vienu škotu iš dar
bo pro vieną audinyčią, dir
bančią viršlaikį,kurioje,kaip 
pats žinojau, dirba veik vie
nos moterįs ir vaikai, jo už
klausiau: “Ar čia ir moterįs 
su vaikiais dirba viršlaikį?” 
Nusijuokęs atsakė: “That 
doesn’t make any differen
ce for Canada.” Jis dar 
pridūrė, kad ne kompanijos, 
bet žmonės tame kalti. Pil
nai su tuo galima sutikti. 
Koki žmonės, tokios kompa
nijos, toki įstatymai ir to
kia valdžia. Bet, iš kitos pu
sės žiūrint, ką gi nelaimin
gas kanadietis gali daryt? 
Ar dirbdamas už du dol į 
dieną gali išmaitinti savo 
kūdikius? O juk dievobai
mingas kanadietis negali 
būt mažavaikiu.

Visą vargą jiems sutveria 
jų fanatiškumas ir kunigai. 
Niekur kitur gal nėra taip į- 
sigalėję kunigai,’ kaip Kana
dos francūzų kolionijose.Net 
Lietuvos kaimiečiai nėra 
taip aklai atsidavę kuni
gams, kaip Kanados francū
zai.

Patįs kunigai irgi keistai 
išrodo; dar tebedėvi sukne
les. Skrybėlės taipgi pana
šios į moteriškas. Kaip ka
da reikia gerai žiūrėti, kad 
atskirti kunigą nuo senos 
moteries. Kartą eidamas 
gatve pamačiau, kad kokia 
tai moteris pasilenkus kre
čia pelenus iš pypkės į šali
gatvį. Tik jau nesvietiškai, 
manau sau. Moterįs ant gat
vės pypkes rūko! Kuomet 
atsitiesė, tai, patėmijęs ant 
pilvo didelį kryžių, supra
tau, kad yra ne moteris, bet 
kunigas.

Vaidotas.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ 
AMERIKOJE BOSAMS.

Tai buvo protestas.
Reikia atvirai pasakyti, 

kad apdraudos ir sveikatos 
savaitė, kurią parengė Susi- 
vienyjimas Lietuvių Ameri
koje, labai prastai pasisekė. 
Niekur netik nebuvo jokio 
entuziazmo, bet nebuvo ir 
paprasčiausia subruzdimo. 
Tokiose kolionijose, kaip

stijoje ir Pittsburgo apygar
dose. Net tokioj mažoj ir 
veiklioj kolionijoj, kaip kad 
Cliffside savaitė praėjo la
bai šaltai.

Ką tas viskas reiškia?Tas 
parodo, kad žmonija neužsi
ganėdinusi Susi vieny j i mo 
vadovais. Gal būt, jie ir 
daug spėkų padėjo ir suren
gė neblogų prelekcijų, bet 
pasekmių visgi nebuvo.Susi
vienyjimo viršūnės serga ne
abejotina liga, gal vėžio liga, 
gal gangrena, o gal tai liga, 
kurią buvęs caro ministeris 
Protopopovas pavadino ne
supratimu amžiaus dvasios.

Susivienyjimo “lyderiai” 
turi žinoti, kad dabartiniam 
laike neužtenka minioms sal 
džių žodelių apie tėvynės 
meilę. Minios pradeda pa
matyti, kad patriotizmas,tai 
viliugystė, ir todėl tos mi
nios šalinasi, saugodamos 
save nuo viliugystės. šian
dien mūs Susivienyjimo or
ganas “Tėvynė” kimšte pri
kimšta agitatyviškų straips
nių už tautininkų iliuzijas, 
bet už darbo žmonių reika
lus t. y. už darbininkų kle- 
sos, labai sunku įžiūrėti,kur 
vieną kitą žodi. Dabar tu-

Brooklyne ir Chicago j e ap- rčs būti aišku, kodėl žmonės 
draudos savaitė praėjo be nesirinko ant Susivienyjimodraudos savaitė praėjo be nesirinko ant Susivienyjimo 
jokių pasekmių. Brooklyne surengtų prakalbų. Tai bu
bu vo a t si tikim ų, kad net jvo jų protestas prieš palai- 
prakalbos tūlus vakarus ne- kymą Susivienyjimo tautiš- 
galėjo įvykti dėlei žmonių ko patriotizmo. Regis, kad
neatsilankymo.

Panašiai gi nepasisekė 
Waterbury, Conn., Mass.val-

prie šito viso platesni ko
mentarai nebus reikalingi.

Kazys.

ŽMONES NORI RAMUMO
Žmonės yra konservaty- galingesni, 

viai, — sako radikalai, ne- buvo tamsesnis ir labiau iš
galėdami jų išjudinti, kad krikęs. Jie jautėsi viską 
didžių permainų padarius.

Kodėl konservatyviai?
Todėl, kad jie nori ramu- kurie jiems buvo reikalingi, 

m o.
Kilti, pagerinti savo būvį, laujant, dalinti po 

padaryt gerų permainų nori, viršaus, negu pirma duoda- 
visi. Bet didelė dauguma tą vo. Pagalios, truputis po 
norą išreiškia žodžiais:“Kad trupuičiui, susidėjo tokia 
tai bent galima padaryt, tai krūvutė, kaip verguvės pa
ko reiktu,” arba: “Ka čia 
dulkė prieš veją papūs.”

Kiek viens žmogus pirm 
visko žiūri savęs. . Tai vi
sai gamtiška. Kilimas, sta
tymas reikalavimų savo val
donams yra pirm visko ne
ramumas. Tas neramumas 
baugina visus. “Iš to gali 
kilti pavojus mano ir mano 
artymųjų gyvenimui, arba 
net mano gyvasčiai”, — 
kiekvienas tai pamislija. Ir 
jei da galima pakęst, tai 
kenčia.

Valdonai irgi nori ramu
mo. Paliepdami žudyti su
kilėlius, jie sako: “nuramin
ti”, “numalšinti juos!” Ir 
žiūrint jų ramumo žvilgsniu, 
jie tiesą sako. “Nurami
na.” -

Nuraminimas esti dvejo
pas: senoviškasis ir naujas- 
nės gadynės. Senoviškasis 
būdas, tai — kryžiai, degan
ti laužai, kartuvės, kulkos. 
Naujasnėsės gadynės nura
minimo būdas, tai kyštelėji- 
mas neramiemsiems cuk
raus šmotuko, arba duonos 
trupinuko iš po valdonų sta
lo. Abu būdai eina greta 
visada, arba, galima sakyt, 
vienas peilis iš juodviejų iš-

nes svietas

nuraminą ašmenimis. Vie
nok paskui gyviemsiems, —

—pradėdavo patįs, nereika- 
trupinį

i...  —’ ---1 r“
i a naikinimas, arba, geriau sa

kant, jos pakeitimas bau
džiava.

Tai buvo didele permaina 
iš valdonų pusės. • Vis tai 
dėlto, kad jie norėjo ramu
mo. Vergų neramumas jiems

Vėliaus toks pat minių ne
ramumas įkūrė “asmens 
laisvės” idėją, ką męs šian
dien vadinam kapitalizmu.

šiandien piniginiai valdo
nai sargiai tėmija į minių 
neramumo pradžią. Kaip 
geologai su seismografu su
žino menkiausius žemės dre- 

, bėjimus, taip jie tėmija į sa
lvo minių neramumą. Ir, pa
ėmę savo didžpeilį, atitrupi- 
na joms keliatą kriaušliukių 
nuo savo didžiojo kepalo.

kokį užkampį. Politinį pa
ralyžių gavo.

Valdonai sakosi norį ra
mumo, užtai kares kelia.

Žmonės nor ramumo, už
tai revoliucijas kelia.

J. Baltrušaitis.

Iš Rusijos
Apiplėšė vienuolynų.

Netoli Kijevo, taip vadi
namuose “Kitajevo tyruo
se,” 15 apsiginklavusių vy
rų užpuolė ant vienuolyno. 
Visus vienuolius suvarė į 
vieną kambarį ir surišo.Vie- 
nuolyno perdėtinį pradėjo 
kankinti, reikalaudami pini
gų. Suradę nedidelę sumų 
pinigų, apleido vienuolynų.

Gatvinės riaušės.
Maskvoje iškilo gatvinės 

riaušės. Minia užpuolė ant 
vieno namo, atėmė nuo mo
ters manufaktūrines prekes, 
kurias tarpe savęs norėjo 
pasidalinti. Už moterį užsi
stojo milicija. Minia vis au
go.

Tapo iššauktas antro ko
misariato būrys, kad pada
rius tvarką. Komisaro pa- 
gelbininkas vidurinės tvar
kos Mesteris paleido šūvį į 
minią ir sužeidė moterį. Tuo 
tarpu žmonių susirinko apie 
10,000. Tapo pašaukti kazo
kai ir raitoji milicija, bet 
nieko negalėjo padaryti, 
žmonės buvo taip įnirtę, kad 
įsiveržė į komisariato kam
barius,išsivedė komisaro pa- 
gelbininką Mesterą ir ant 
gatvės užmušė.

Tardymas generolo Kornilo- 
vo sukilimo.

Generolo Kornilovo sukili
mo tardymas veik jau bai
giamas. Išklausinėti visi 
suareštuotieji, surinkti rei
kalingi* dokumentai, pada
rytos ištraukos iš laiškų ir

Iš tardymo paaiškėjo,kad 
sukilimo suokalbis buvo la
bai gudriai padarytas, apie 
tai žinojo tik augštesnieji a- 
ficieriai ir tūli valdininkai, 
kurie naudojosi paliepimų 
teisėmis.

*

tris kartus padarė, pakelda
mas uždarbius apie 10 pro
centų; šįmet tą pat padarė. 
Ašmenis dabar vartoja tik 
tada, kada pasivėlina pakišt 
tą trupinį.

Rusijos 5-tų metų (1905) 
revoliucija buvo numalšin
ta abiem pusėm peilio. Ke
liose vietose kareivių sukili
mą nuramino cukraus šmo- v

Tarnaičių padėjimas.
Petrapilio miesto tarnai

čių visuotinas susirinkimas 
nustatė naujas tarnavimo 
sąlygas. Darbo diena pra
sidėti turi ryto 8 vai. ir tęs
tis iki vak. 6 vai. su pertrau
ka (8 vai. darb. diena). At
einančiai tarnaitei alga fe 
mažiau, kaip 150 rub. mėn. 
Gyvenančiom pas šeiminin
kus algos didumas priguli 
nuo jų mokėjimo ir gali būti 
nuo 30 r. iki 75 rub. mėn. 
Atsakydami vietų šeiminin
kai, privalo užmokėti tar
naitei algą už ateinantį mė
nesį. Kiekviena tarnaite 
būtinai privalo turėti tam 
tikrą atsiskaitymo knygelę. 
Tarnaitėms turi būti paves
ta šviesus kambarys ir vie
nas ne daugiau ,kaip dviem.

I
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Dievas ir karė.
eina. Skiriame į senoviškus tuku; kitur — puse svaro 
ir naujoviškus tiktai dėlto, 
kad seiliaus būdavo varto
jami pirmiaus peilio aš
mens, paskui — geležtės šo
nas, o dabar pradedama rū
pintis pirmiau su geležtės 
šonu veikti — užtepti saldu
mynų ant neramaus liežu
vio, jei tad nepavyksta, ta
da jau atsukamą ašmens.

Senovėj valdonai jautėsi

duonos. Dabar gi, šįmet, 
valdonai to nepriteko ir pa
šėlusiai pasivėlino,tai, ot,ap
sivertė jiems viskas augštyn 
kojom. Jų nuramintiejie da
bar juos ramina. Carą iš
gabeno į Sibiro tyrus, kad 
tik jam būtų ramiau. Ke- 
renskis pats atsigulė į ligon- 
bučio ambulanso dugną ir 
ištriūbino jį vežėjas į kažin

Turkų sultanas irgi neat
silieka nuo krikščioniškų ka
ralių ir prezidentų. Jisai 
taip-pat nori gauti sau poną 
dievą į partnerius.

Atveriant Turkijos parla- 
mentą sultonas perskaitė ' ' 
raštą, kuriame sako, jog su 
pono dievo pagelba 
kariumenė išvys rus s. iš 
Užkaukazio, o anglus iš Me- 
ssopotainijos ir Palestinos.

Lansdowne 
atstovas se- 
(atžagarei-

kolionijose.Net
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Is Argentinos Padanges.
(Nuo mūsų korespondento).

Jau seniai čia verda kova 
tarpe darbininkų ir kapita
listų. Streikai tęsiasi be- 
paliovos, vieni pasibaigia,ki
ti prasideda, vieni būna di
desni, kiti mažesni ir beveik 
niekur neapsieita be kruvi
nų susirėmimų ir kapitalo 
aukų. Bet kokia dabar strei
ko banga iškilo, tai dar ši 
šalis vargiai kada matė.

Rugpjūčio mėn. buvo iš
ėję į streiką Ferro Carril 
Central Argentinos gelžke- 
lio darbininkai. Kova buvo 
sunki, bet darbininkai laimė
jo, kapitalistai buvo privers
ti darbininkų reikalavimus 
nors dalinai išpildyti.

Rugsėjo mėn. išėjo į strei
ką Ferrecarril Central Cor
doba gelžkelio darbininkai. 
Praslinkus kelioms dienoms 
paskelbė streiką Olste ir Pa- 
sifico gelžkelių darbininkai. 
Tuo pačiu laiku išėjo ir fab
rikų darbininkai į streiką.

Pagalios 23 d. rugsėjo vi
sų Argentinos gelžkelių dar
bininkai prisirengė prie ge- 
neralio streiko. Darbinin
kai padavė kompanijoms sa
vo reikalavimus ir paskyrė 
laiką, kad 24 d. juos išpildy
tų,o jeigu atsisakys išpildyt 
tuomet bus apskelbtas gene- 
ralis streikas. Kompanijos 
reikalavimus atmetė.

24 d. rugsėjo, 1 vai. po pie
tų, tapo apšauktas genera- 
lis gelžkelių darbininkų 
streikas. Streiką vedė su
vienytomis jiegomis net trįs 
unijos, būtent, Federacion 
Obrera Ferrocarrilera, La 
Fraternidad ir Federacion 
Obrera Regionai Argentina.

Darbininkai pareikalavo 
priimti atgal visus prašalin
tus ir suspenduotus darbi
ninkus, pripažinti uniją, aš- 
tuonių valandų darbo dieną, 
pakelti proporcionaliai mo
kestį, panaikinti štukinį dar
bą, panaikinti bausmes už 
pagadinimą instrumentų,su
teikti geresnį darbą tiems, 
kurie seniau dirba (pirmiau 
už pinigus galima buvo gau
ti geresnį darbą), pripažin-, 
ti jubiliaciją ir pensiją, ap
mokėti kelionių lėšas ir už 
sugaištą laiką; paliuosuoti 
visus streikierius, kurie 
laike streiko tampa areštuo
ti, suteikti darbininkams 
medicinos pagelbą ir apsau
gą, paskelbti balansą pašel- 
pos draugijos, panaikinti, 
kad po prievarta darbinin
kai valgytų pas užveizdas 
(iki šiol gelžkelių darbinin
kai po prievarta turėjo val
gyti pas užveizdas, kurie la
bai brangiai skaito už val
gį), duoti viršutinius drabu
žius tiems, kurie dirba ant 
oro, suteikti į metus 15 die
nų poilsiui ir už tą laiką 
mokėti pilną algą, duoti gel
žkelio bilietą uždyką pirmos 
klesos ir ant kitų gelžkelių 
papiginta kaina; įsteigti 
techniškas mokyklas, kurio
se darbininkai veltui galėtų 
mokintis, savaitinio poilsio 
nuo 36 iki 40 valandų be per
traukos ir daugelį kitų.

Tie visi reikalavimai kom
panijoms pasirodė labai bai
sus, todėl atsisakė išpildyti. 
Darbininkai pasiryžo ant 
žūt-būt kovoti. Kapitalistai 

^laikėsi gana tvirtai, dauge
lis streikierių krito nuo ka- 
rėĄjų kulkų ir durtuvų. 
Štai/keliatas nuotikių, kurie 
įvyko bėgy penkių dienų 
streiko:

Ant'Olste gelžkelio įvyko 
smarkus mūšiai tarpe karei
vių ir darbininkų. Vienas

aficieris tapo sužeistas. Vi
sas kitas žinias sulaikė ka
rės ministeris ir visuomenė 
nesužinojo to mūšio pasek
mių. Mieste Rozario įvyko 
susirėmimai; tapo sužeisti 
du darbininkai, vienas jų 
tuojaus mirė. Cardoba ta
po suareštuoti 4 darbinin
kai. Mieste Mendoza buvo 
surengta milžiniška demons
tracija, kurioj dalyvavo dau
giausia moterįs; jos nešė 
raudonas vėliavas. Tarpe 
kareivių ir demonstrantų į- 
vyko susirėmimas. Dvi mo
terįs ant vietos tapo nušau
tos, 18 streikierių sužeistų, 
kurių tarpe randasi ir 4 mo
terįs. Villa Mersedes mies
te susirėmime nušautas 
streikieris, Manuel Garcia 
mieste nušautas streikieris. 
O kiek sužeistų? Ir tie nuo- 
tikiai įvyko tik bėgyje pen
kių streiko dienu. O kur 
pabaiga ?!

Vėliaus jau kareiviai pra
dėjo vartoti kanuoles ir pu- 
lemiotus.

Daugelyje miestų dirbtu
vių ir kitų pramonių darbi
ninkai išėjo į streiką. Aps- 
kaitliuoja, kad šiame strei
ke dalyvauja pusantro mili- 
ono darbininku. Kova dar
bo su kapitalu virte-verda.

Nuo red. — Streikas gelž
kelio darbininkų užsibaigė. 
Korespondencija rašyta lai
ke streiko, todėl korespon
dentas ir nepaminėjo pasek
mių. Kapitalistai priversti 
buvo taikytis su darbinin
kais.

Antras korespondentas ra
šo:

“Jau dvidešimta diena, 
kaip streikas tęsiasi. Nei 
viena, nei kita pusė nenusi
leidžia. Už gelžkelių kom
panijas eina valdžia, spauda 
ir kariumenė. Kareiviai 
darbininkus durtuvais bado. 
Spauda šaukia, kad reika
linga ginkluotą jiegą pavar
toti nuslopinimui streikie- 
riu. Kratos ir areštai ant 
kiekvieno žingsnio. Daroma 
ant gatvių, namuose ir su
sirinkimuose. Visur strei- 
kieriai persekiojami, bau
džiami ir į kalėjimus kem
šami.”

Iš socialistų veikimo.
Argentinos socialistų par

tijos btis visuotinas balsavi
mas ar priimti ar atmesti 
socialistų kongresmanų pa
sielgimą, kurie balsavo už 
pertraukimą su Vokietija 
dipliomatiškų ryšių. Dau
gelis socialistų smerkia, bet 
daugelis ii* giria; supranta
ma, giria ir kapitalistų 
spauda.

Šiais metais laike nepap
rasto socialistų partijos su
važiavimo nedidelė didžiu
ma balsų tapo užimta prie
šakinė pozicija, bet social- 
patriotams kongresmanams 
tas nesvarbu, jie elgiasi taip, 
kaip jiems geriau patinka. 
Kokios bus visuotino parti
jos narių balsavimo pa
sekmės, vėliaus pamaty
sime. Kapitalistų spau
da džiaugiasi, kad vir
šų paimsią socialpatriotai ir 
užginsią kongresmanų soči- 
alpatriotų “puikų” darbą. 
Dabar iš visų republikos 
kampų darbininkų organi-
zacijos siunčia prieškarines 
rezoliucijas ir smerkia val
džios pasielgimą — per
traukti dipliomatiškus ry
šius. Socialpatriotams tas 
baisiai nepatinka.

T. Žebrauskas.

ENSENADA, ARGEN
TINA.

Laiškas į Redakciją!
Jeigu jau taip “Laisvė” 

užsitiki tokiems korespon
dentams, kaip kad T. Žeb
rauskas, kuris “Laisvės” N 
66, pastato mane visuome
nės akyse “groviku šeimy
nų” bei “girtuokliu ir pa
dauža” be jokio faktiško da- 
rodymo, tai gal gerbiamoji 
“Laisvės” redakcija duos 
vietos keliems klausimams 
dėl T. Žebrausko. Ir mel
džiu to teisingojo korespon-. 
dento atsakyti su faktiškais 
darodymais, nes priešingai 
aš parodysiu visuomenei 
reikšmę žemiau sekančių 
klausimų:

1) Ar jis žino, koki buvo 
minėtos šeimynos santikiai 
pirm atvykimo į Berissą?

2) Kokią nuomonę turi a- 
pie minėtą persiskyrimą; 
(noriu pasakyti ar įvyko, 
koks bjaurus ar krįminališ- 
kas pasielgimas iš mano pu
sės) ir ar aš neturėjau tei
sę mylėti ją ir susigyventi 
su ja?

3) Apie kokią saužudystę 
mini savo korespondencijoj?

4) Kur mano girtuoklia
vimą patėmijai 1915 metuo
se?

Skyrius II.
1) Ar nežinai, kaip ten 

buvo su rūbais to vargšo 
darbininko, kurį apvogė 
fabrike ?

2) Ar nežinai, kas toks 
girtas, begėdiškoj pozoj,gal
vą į puodą įkišęs gulėjo ir 
dar ant stalo?

3) Ar nežinai, kas sudau
žė galvą su bonka, o vėliaus 
pakliuvo į belangę?

4) Ar nepažįsti to didvy
rio, kuris 1914 m. prisiger
davo ir be kelinių lakstyda
vo gatvėmis?

Taigi P. T. ž. pasistengk 
darodyti faktiškai mano 
klausimus, o jei ne, tai at
šauk kogreičiausia savo žo
džius, priešingai pats pasi
liksi šmeižiku ir melagium. 
Apie išmetimą iš L. S. S. aš 
kalbėsiu kiek vėliaus.

Su pagarba
J. Akelaitis.

SKAITYTOJŲ BALSAI A- 
PIE KNYGĄ “VOKIEČIU 

KAREIVIO KARĖS 
ATSIMINIMAI.”

Moline, III. — Malonus 
draugai! Tariu širdingiau- 
sį ačiū už išleidimą knygos 
“Vokiečiu Kareivio Karės 
Atsiminimai.” Tai yra tik
rai nušviečiantis pasakoji
mas karės baisenybių! Nors 
aš sekiau kiekviena “Lais
vės” numerį, kuomet ėjo tas 
pasakojomas, bet pertrauko
mis negalėjau įgyti tokių į- 
spūdžių, kaip kad perskaitęs 
išleistą knygą.

Ši knyga, tai ne legendų 
rinkinys, bet aiškiai persta- 
to tą dramą, kurią kapitalas 
surengė dėl darbo žmonių. 
Patariu šią knygą kiekvie
nam nusipirkti ir atydžiai 
perskaityti.

J. Savitskas.

Socialisty lenky memorandum
Lenkų socialistai iš Galici

jos ir Silezijos, negalėdami 
dėl vokiečių valdžios varžy
mo atvykti į Stockholmo so
cialistų konferenciją, įteikė 
olandų ir skandinavų komi
tetui memorandą, kuriame 
išreiškiama, kad Galicijos ir 
Silezijos lenkų social-demok- 
ratų partijos jau 26 metai 
turėdami savo atstovus in
ternacionale, stengiasi susi
jungti bendrai kovai už len
kų tautos išvadavimą. Leri-

kai savo krauju parodė, kad 
jie geidžia būti laisvais ir 
nepriklausomais. Bet krau
jo praliejimas nesuteikė 
Lenkijai laisvės, nes jinai 
gyvena tarp galingų valsty
bių. Nors lenkus žiauriau
siais būdais persekiojo, bet 
nemetė viltiės išsilaisvinti. 
Apie lenkus skleidžiama viso 
pasaulio demokratų tarpe, 
kad lenkų tauta prisigėrusi 
klerikalizmo, feodalizmo, 
tautinio nacionalzimo ir at
silikusi nuo kitu tautu. Len
kų priešai skleidžia žinių, 
kad lenkai persekioja žydus, 
u k rain ieči u s, vok i eč iu s.
Skambiais žodžiais apie eko
nominių įstatymų pastovu
mą, norį griauti lenkų lais
vę.

Męs lenkų social-demokra- 
tai, internacionalo nariai 
pranešame, kad męs reika
laujam laisvos, nepriklauso
mos, sujungtos Lenkijos, nes 
tik tokia Lenkija gales at
nešti žmonijai naudos.

Kiekviena mažumos tauta 
Lenkijoje turės gauti kuo- 
plačiausią tautinio apsi
sprendimo teisę.

Ukraina ir
Socialdemokratai.

Ukraina (Mažarusija) at
siskyrė nuo Rusijos ir apsi
skelbė esant neprigulminga. 
Kokios gubernijos įeina nau- 
jon Ukrainos valstybėn — 
tikrai nežinoma, bet, galima 
spėti, kad šios: Kijevo, Pol
tavos, Černigovo, Charkovo, 
Podolsko, Chersoniaus, Eka- 
terinoslavo ir, gal būti, 
Simferopoliaus.

Kaip į Ukrainos neprigul- 
mybės klausimą žiūri social
demokratai bolševikai, gali
ma išdalies spręsti iš straip
snio G. Osinskio, pagarsinto 
daugelyje rusų s.-d. laikraš
čiu. (Imame iš “Tiesos” 
N17).

“Kiekviena tauta, mūsų 
žvilgsniu turi teisę liuosai 
spręsti savo likimą,net ir at
skirai nuo valstybės, prie 
kurios pririšta. Dėlto so
cial - demokratija kuoma- 
žiausia gali stot prieš pama
tinius reikalavimus, kuriuos 
Ukrainos “Rada” (Taryba) 
stato. Bet rišant atsiskyri
mo klausimą (o tai turi būti 
rišama visuotinu balsavimu) 

I socialdemokratija kiekvie
na karta atskirai turi svars
tyti savo atsakymą. Ir di
džiumoj atsitikimų ji stoja 
prieš atsiskyrimą. Pripaži
nimas kiekvienai tautai ap
sisprendimo teises nereiškia 
da, kad ji prisideda prie 
mažųjų tautų buržuazijos ir 
šovinistų separatizmo (noro 
atsiskirt). S.-d. visuomet 
traukia aikštėn tautinių ju
dėjimų išvirkščiąją pusę ir 
be pasigailėjimo rodo jų 
buržuazinę vertybę. Ukrai
nos tautinis judėjimas nie
kuo ne geresnis už kitus.Jis 
taip-pat aiškiai buržuazinis 
ir smulkiai buržuazinis. Uk
rainos Centrale Rada — tai 
visiškai ne Darbininkų ir 
Kareivių Atstovų Taryba. 
Teisybė, joje yra Ukrainos 
Soc.-Dem. Darb. Partijos at
stovų, kiek jų yra žinomoj 
grupėj “Jedinstvo” (Vieny
bė — Plechanovo). Darbi
ninkų atstovų Radoj nėra ir 
negali būti, kadangi Ukrai
nos prole tari ja stovi po rau
dona, o ne po tautine gelto
nai - mėlyna vėliava. Joje 
yra valstiečių suvažiavimai. 
Yra joje kareivių atstovų, 
bet ne tų kareivių, kurie sto
vi Ukrainoj, o tų, kurie save 
laiko mažarusiais. Ir, paga
lios, joje labai daug grynai

buržuaziniu organizacijų at
stovų... S.-d. paturi reika
lavimus tuojau įvykdint. 
Ukrainos autonomiją, tuo
jau įvesti vietinę kalbą Uk
rainos įstaigose ir mokyklo
se, įvesti ir Ukrainos renka
mą kamisorių. Bet ji rūpin
sis, kad Ukrainos komiso- 
rius būtų ne mažarusių bur
žuazijos pastatytas,o revoliu 
cinių Ukrainos klesti. Ji stos 
prieš pastangas šaukti prie 
Ukrainos klausimo rišimo 
tiktai maža rusins, o ne visus 
darbininkus ir valstiečių,ku
rie gyvena Ukrainoj. Ji 
stengsis, kad ir Ukrainoj, 
kaip ir visur, valdžia perei
tu i Darb., Kar. ir Valst. At- v C- 7

stovų Tarybų rankas. Mėgi
nimai įduot valdžią į maža
rusių buržuazijos rankas, 
prisidengus tautine atstovy
be, bus be susimylėjimo 
aikštėn traukiami.”

PROVIDENCE, R. I. 
Atsišaukimas.

Nors mūsų miestely yra 
nemažas lietuviu būrelis, bet v 7

nieko neveikia ant visuome
niškos dirvos. Lietuvių ap- 
skaitliuojama apie 2,000,tuo 
tarpu randasi tik viena šv. 
Jono Krikštytojo draugystė. 
Tūlą laiką atgal gyvavo ir 
L. S. S. kuopa,bet dabar apie 
tą kuopą nieko nesigirdi.Ka
dangi neseniai čia apsigyve
nau, tai neteko sužinoti, dėl 
kokių priežasčių kuopa mi
rė.

Dabar atsišaukiu į- vietos 
draugus, ar negalėtume at
gaivinti kuopą? Man rodo
si, kad čia yra keliatas drau
gų, kurie galėtų susieiti ir 
atgaivinti mirusią kuopą.

Draugai, jeigu męs ne
dirbsime, tai juk kiti to dar
bo neatliks. Męs turime pa
tys pradėti darbuotis dėl vi
suomenės labo, o pasekmės 
bus.

Taigi, draugai, prie dar
bo!

Providenco žvalgas.

NEW KENSINGTON, PA.
17 d. lapkričio buvo balius 

A. P. L. A. vietos kuopos. 
Publikos susirinko labai 
daug, buvo netik vietos lie
tuviai, bet ir iš apielinkinių 
miestelių. Taipgi buvo atsi
lankiusių ir svetimtaučių — 
slavų, lenkų ir rusų. Viskas 
pavyko labai puikiai,tik gai
la, kad svetainė pasirodė 
permaž’a. Rodosi čia yra di
desnių svetainių ir rengė
jams apie tai vertėjo pasi
rūpinti.

Kuopa turės gražaus pel
no.

J. Jasudaučia.

Po vakacijų.
“Laimės paslaptis gludi 

mūsų troškimų nuosaikume. 
Kad pasidžiaugti visais ma
lonumais, turime nusimany
ti, kaip prie jų prieiti.”

—Voltaire. 

Moksleivio gyvenimas ar
ti panašus kareivio gyveni
mui. Suprantama, liuosno- 
rio moksleivio disciplina ne- 
tokia skaudi, kaip privers
tina kareivio. Bet, anot 
priežodžio, ukvata aršiau 
nevalios.

Per paskutinius penkis 
metus iškentėjęs siauruose 
moksleivio gyvenimo rėmuo
se, galop, pasijutau beser
gąs liuoso pono liga. Nuo 
panašių ligų gydymo dakta
rai ne kvalifikuoti ir gyduo
lės ne oficiališkos. Vadinas, 
gelbėkis pats, kaip išmanai.

Gegužės 30 d. sėdom trū- 
kin, Dearborn stotin, Chica

go, leisdaus į Naują Angli
ją. Po 29 valandų išlipau 
Nashua, N. H. stotin, kur 
brolio sūnus laukė manęs su 
automobiliu.

Nashua pusėtino didumo 
miestas (30,000 gyventojų) J 
ir gana švarus. Pirmiausia 
krinta į akį dvi pusėtinos 
upės: Merrimack ir Nashua. 
Tai giliausias įspūdis. Ant
ras įspūdis, tai širdį kute
nanti dirbtinė ir naturališ- 
ka daila, būtent fabrikantų 
puošnus, vingių vingiais iš
lankstyti palociai, paskendę 
dailiausiuose a r o m a ti šk o
kvapsnio žolynuose ir musių 
apraškuotais langais darbi
ninkų butai — tvartai.

Nashua’je viešėjau visą 
birželio mėnesį. Pradžioje 
liepos su visa brolio šeimy
na išvažiavau į Baboosic e- 
žerą (15 mylių nuo Nashua) 
brolio vasarnamis.

Baboosic ežeras yra pla
čiai žinomas visoje Naujo
je Anglijoje, kaipo rami, pa
togiausia vieta vakacijoms. 
Ežero rybos apima septy
nias mylias. Ten esti apie 
150 vasarnamių; dvi šokių 
sali, viena valgių krautuvė 
ir dvi belini. Ežeras aplink 
apsuptas augštomis pušelė
mis bei guobomis. Apskri
tai, visa gamta nepaprastai 
įspūdinga. Kur tik mesi 
žvilgsnį, visur matosi vien- 
tik eglėmis apkaišyta įvai
rios foromos kalnai, kalne
liai ir pakalnės. Milžiniško 
didumo akmenai, skalos ir 
daugybė mažų ežerėlių, — 
tai geologams pėdsakos iš le
dinių amžių istorijos.

Neveltui visa New Hamp
shire valstija yra plačiai ži
noma turtingiems ligo
niams, ypač White Moun
tains. Prie minėtu kalnu 
vasaros dienos gana šiltos, o 
naktįs — šaltos. Tankiai 
ryte matosi sniegas ant vir
šukalnių. Ten privažiuoja 
ant vasaros daugybė svečių, 
užtat pragyvenimas nesvie
tiškai brangus. Ten dauge
lis kempių yra parandavoja- 
ma, užtat žmonės nuolatos 
mainosi, t. y. vieni, kiek pa
buvę, išvažiuoja, o kiti at
važiuoja. Tik savininkai 
būna ten visa sezoną. Mo
terų ir jaunimo ten maty- 
ties kasdien, o vyrai tik 
nedėldieniais atsilanko iš 
miestu. Išskiriant įvairiu i- 
staigų baltrankius darbinin
kus, ten esti daugiausia pra
monininkų šeimynos. Dau
giausia augštesnių mokyklų 
mokytojai ir mokiniai suda
ro vadovaujantį jaunimą, 
žodžiu, ten esantieji priskai- 
tomi prie tų, kurie moka sa
ve susivaldyti. Ateivių ten 
visai nėra.

Rytui brėkštant paukš
čiai užgauna savo stygas. Iš 
už kalno staiga apsireiškia 
liepsnojantis dienos prana
šas — saulė. Aplink ilga, 
ilga pauza, grabinė tyla — 
visi ramiai, saldžiai miega. 
Apie dešimtą valandą visi 
išbunda ir eina maudytis. 
Maudosi, kaip kas moka ir 
kiek nori, — vyrai ir mote
rįs sykiu. Laikas plaukte 
plaukia. Štai, ir išvakarės. 
Vakarų horizontas papuo
šia raudonai visą ežero pa
vilnį. Urnai paplysta, it gul
bės^ plūduriuojanti lengvi 
laiveliai. Tai daugiausia 
jaunimas naudojasi įvairo- 
mis progomis. Sakau tik 
piešėjo ir rašytojo mintjs 
išgalėtų viską pakelti, su
tvarkyti aiškioje prasmėje, 
ką akis' apima, pagauna. 
Koks gyvenimas trumpas, 
kuomet jis yra saldus,mink
štas! Bet koks jis yra ilgas, 
nuobodus, kuomet kartus,

(Toliaus bus).

New Yorko apielinkės 
Lietuvių atydai!

“Laisvės” koncerto tikietų 
galima gauti pas šiuos drau
gus:

Newark, N.J., 8 Merchant 
PI., pas A. Žolyną ir 221 
Ferry St., pas Ig. Bečį.

Cliffside, N. J., pas K. 
Steponavičių.

Central Brooklyn, 79 Hud
son Ave., pas J. Jušką.

Jersey City, N. J., 202 
Wayne St., pas D. Pilką.

Elizabeth, N. J., pas Plun
gę

So. Brooklyne — pas V. 
Januška.

Brooklyne — “Laisvės” o- 
fise, 455 Grand St., K. Liut
kaus krautuvėj, 131 Grand 
St.; pas kriaučių delegatą 
S. Pavalkį ir kitus.

Bayonne, N. J. — pas J. 
Trakimą.

Great Neck, N. Y., pas P. 
Marcinkevičių.v

ATYDAI BROOKLYNO IR APIE- 
LINKĖS LIETUVIAMS.

TĄ ICĄ T T,iamus kaip iŠ lauko,taip 
InlunU r iš vidaus; murinu,plei- 
staruoju, cementuoju ir pentinu. Už 
savo darbą garantuoju. Kainos pri
einamos. Duodu rodą dykai. Ant 
reikalavimo važiuoju ir toliau. Rei
kale kreipkitės ypatiškai ar laišku.

PRANAS GRAŽYS
slapos adresas: 46 Power Street

Gyvenimo vieta:
522 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

I AR TURI TĄ NAUJĄ 
KNYGĄ APIE LYTIŠKĄ 
GYVENIMĄ!

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

Apie tos knygos naudingumą pa
klausk tų, kurie jei ją turi.

Knygos vardas
Patarmės Merginoms 
Apie Lyties Dalykus.

Parašyta žinomos lytiškų dalykų 
aiškintojos ponios M. II. SANGER.

Ta knyga reikalinga visiems: mer
ginoms, moterims ir vyrams. Joje 
aprašoma lytiškų organų išsivysty
mas, jų veikmė ir svarba visame mo
teries ir vyro gyvenime; apsivaisini- 
mas; vaisiaus augimas; nėštumo hy- 
ęijena; motinystė ir jos hygijena.

aipgi aprašoma lytiškos ligos, savi- 
žagvstė ir daug kitų įdomių dalykų.

Knyga turi 120 pusi, ir papuošta 
paveikslais, kurie palengvina aprašo
mus dalvkus suprasti.

KAINA TIK 50c.
PASAULIŲ RATAS. — Tai 

yra puikus ir labai įdomus apra
šymas pasaulio planetų, kurios ke
liauja po plačiąją erdvę. Kaina 
tik 25c.

MEILĖS KARŠTLIGĖ. — Šią 
knygą reikėtų kiekvienam perskai
tyti. nes joje ras daug naudingų 
patarimų.

Kaina 20 c.
Reikalaudami knygų, pinigus 

siųskit money orderiu arba įdėję 
į laišką. Štampų nepriimsiu

AR VERTA BŪTI TEISINGU? , 
Visada yra žmonių, kurie stengiasi 

dorai ir teisingai gyventi, bet koki 
ii® gauna užtai atlyginimą ir koks jų 
likimas, —parodo vieno tokio Žmo
gaus istorija. Jo gyvenimas taip už
imantis, jog skaitosi, kaipo gražiau
sia pasaka. Tos knygos vardas 
Kovotojas už Teisybę

Jeronimas Savanorolla.
Kas nori žinoti apie teisingo žmo

gaus vargus senovėje ir apie dvasiš
kuos darbus, tam Ši knygelė būtinai 
reikalinga.

KAINA TIK 25c.

F. STROPUS,
6 Loring Si.,

So. Boston, Mass.

TIKRA IR TEISINGIAUSIA 
APTIEKA

Jeigu jums reikalinga kokia nore 
oda link sveikatos, tai ateik pas ma- 
e ir pasiteirauk arba rašyk aprašy

damas savo ligos priežastis, tuoj gau- 
i tikrą ir draugišką rodą.

Duodu rodąs visiems dovanai. Siun
čiu gyduoles į visus kraštus Ame
rikos, Canados ir Anglijos ir t. t.

Tėmykit! Ypatingai visi mano su
taisyti žemiau paminėti vaistai yns 
gvarantuojami ir užtvirtinu* kad pa
gydys jus be jokio daktaro. Gaukit* 
šiuos vaistus:

Nuo prakaitavimo kojų 50 ir 75 Su. 
Nuo nuospaudų ant kojų 25 ir 35c. 
Plaukų stiprintojas |1.W*
Pleiskanų naikintojas H-O*
Nuo reumatizmo
Vidurių valytojas 50c. ir 7#<u. 

Lietuviška Trejanka 25c., 50c. ir $1.05>
Kartus dėl apetito 50c. $1.0t 
Visokios šaknys, žiedai, žolės ir

Aptieka atdara dienų ir naktį. 
Bu visoms rodoms kreipkiUs:

Lietuvis aptiekorius ir sartoinkna
F. KUDIRKA.

M GRAND STn BROOKLYN* N. T.
Pas mane nlĮte gauti krąjavų £e- 

lių kiek tik norite,
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' kiek bus darbo? Juk męs tu- 
■rime S-gos taisykles Pild.
K-tui, kad jeigu jis ką nors 

'nutartų priešingo didžiumai 
■sąjungiečių, tai bėgyje 45 
dienų nuo paskelbimo savo 
tarimo, bent dviem kuopom 
užprotestavus, klausimas tu- 

’ ri būti rišamas referendu- 
' mu. Taigi, jeigu ką netiku
sio dėl sąjungiečių P. K. nu
tartų, tada galėsime paimti 
klausima referendumui. Bet 
jau kiekvieną dalyką, kar
tais ir labai menkos svarbos, 
leisti referendumu, būtų 
perdaug. Todėl, mano nuo
mone, pataikymas tir ėtų bū
ti atmestas, jeigu įnešimas 

i ir pereitų.
I Naujų socialistiškų laik
raščiu bendrovių tvėrimą v u

1 uždrausti, būtų gerai. Bet 
i kadangi klausimas, turbūt, 
f nebus atskirtas balsavimo 
‘blanko j e, tai balsuodami 
: pries pirmesmają dalį jnesi- 
: mo, turime balsuoti ir prieš

Dabargi vienybės klausi
mą perkračius pasirodė, kad 
visos draugijos sutinka, to
dėl L. P. Kliubas nutarė,kad 
galutinai sueiti ir pasibu
čiuoti. Galutino klausimo 
išrišimu bus visuotinas susi
rinkimas gruodžio 30 d. š.m. 
Paskui manoma surengti ge
roką veseliją ir tada tegul 
naują gyvenimą veda toliau.

Laukiame veselijos, kada 
ji įvyks tarpe Did. Liet. Ku
nigaikščio Algirdo, Švento 
Jono Krikštytojo, Liet. Pol. 
Kliubo ir Birutės Moterų 
draugijų. *

ęjpį.Fį
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dalis gyventoji!'publika turės priprasti prie
• ______ 1. •______ V I

Vietos i
tapo baisiai nuskriausta — 
uždarė visas karčiamas ir 
dabar jie neturi to rojaus 
skystimėlio. Dabar nabagai 
vaikščioja susirietę ir nebe
žino nei ką daryti.

A. Erškėtukas.

Pakėlimas narių mokesties
,17.1 “XT.,..: ”

“Naująją Gadynę” duoti 
sąjungiečiams už 60 centų 
metams neužsimokės, ir be 
to, pakėlimas narių mėne
siniu mokesčiu, suteiks ne- 4 V Z

užsiganėdinimą daugeliui 
sąjungiečių. Apie tą jau kal
bėjo d. Purvėnus “K.” N 43 
ir pasakė tiesą. Jeigu S-gos 
nariai turės prievarta mokė
ti už “N. G.”, pakeltą mo
kestį už “Kovą”, jeigu bus

MUSŲ REFERENDUMAI.

Organizacijų tvėrimas.
L. S. S. 60 kp. įnešimu no

rima uždrausti tverti kokias 
nors socialistiškas, arba so
cializmui pritariančias or
ganizacijas. šio klausimo 
diskusantai sprendžia, kad 
tas sumanymas pas {nešėjus 
kilo todėl, kad pradėjo or
ganizuotis A. L. D. Taryba, 
su tokiais pat tikslais, kaip 
kad ir Sąjunga turi pasista
čius. Jeigu įnešimas paduo
tas tuo tikslu, kad uždraus
ti organizuoti panašias or
ganizacijas, kaip A. L. D. T., 
tai ar įnešimas pilnai tą pa
sako? Jau d. Baltrušaitis 
nurodė įnešimo neaiškų su- 
formuliaVimą. Tokiu įsta-1 
tymu norima uždrausti tver
ti socialistiškas, arba socia
lizmui pritariančias organi
zacijas. O kaip tik A. L. D. 
T. ir nesivadina socialistiš- 
ka ir jos toks mūsų įstaty
mas nekliudo, kaip lygiai ne
kliudytų ir ateityje, jeigu 
naujų organizacijų tvėrėjai 
nepridėtų joms žodžio “so- 
cialistiška” arba “socializ
mui pritarianti.” Būtų ge
rai, kad nebūtu tveriamos 
be S-gos leidimo mm jos pla
čios organizacijos, kurios 
galėtų turėti savo kuopas 
bei skyriui atvkinmse mies
tuose. Vienok vietinės or
ganizacijos, kurios tveria
mos tik vienam miestui, pa
vyzdžiui chorai, dramatiški 
rateliai, rodos nieko blogo
nfnli v’? egal-f7 rdVytq I Korespondenc i jos Daugelyje miestų, kur L. S. I J
S. kuopos mažos, be pašali
nių neįstengia surengti va
karų, koncertų, teatrų, o tu
rint atskirą nuo kuopos cho-Įtinęs draugijos riša klausi-Į 
rą, ar teatrališką ratelį, jau mą apie vienybę, kad iš visų 
įtraukiama pašaliniai ir jie padarius vieną diedsnę drau 
pradeda veikti. Bet dabar giją. Komisijų-komisijos į- 
jau ne laikas įnešimą per- vairių raportų davė dr-joms 
formuluoti, kad tuojaus bus apie galimumą susivienyti, 
leidžiamas balsavimui. O bet iki šiol da nesueita į vie- 
kadangi jis nėra pilnai tin- nybę. Draugijos sutinka vie- 
kantis, tai turime balsuoti nytis, bet didžiausia bėda su 
prieš jį. ta reguliacija, kad visi būtų

L. S. S. 184 kp. pataisy- jauni arba visi seni, tai gal 
mas, kad sąjungiečiams lei- p°^U didelių kliūčių ir nebū- 

. dimą tverti socialistiškas or-Į ty, bet dabar, vienijantis, 
kurgi tuos senius dėti?Nors 
senių nėra kur dėti, bet rei
kia atsiminti, kad ir jauni 
paliks seniais, todėl aš sa
kau, kad ir senelius reikia 
palikti draugijose, nors pas 
juos užsivarinėjimo ir per
daug yra. Mat, paprastai 
susirinkimuose iš tų senių y- 
ra tokių užsispyrėlių, kad

Neseniai garsusis Zutkaus 
ratelis surengė linksmą va
karą. Svieto susirinko tiek, 
kad netilpo svetainėn! Ar 
žinot kiek buvo? Viso apie 
pusę tuzino! Todėl balius 
anksti pasibaigė, — nereikė
jo nei dešimtos vai. laukti. 
Sakoma, kad rato dūšia ke
liausianti pas Abraomą, — 
pavargs, biedna, reikėtų pa
vežėt su automobiliu nors 
iki kalnui. Neseniai viena 
dūšelė nukeliavo pas dievui 
su visa garsiaja Sūnų ir 
Dukterų draugija. Sūnui ir 
dukterjs organizavosi, kac

je, dabar vėl paduotas įne
šimas referendumui, kad 
būtų nupirkta S-gai “Lais
vė” ir jeigu tas ])ereitų, tai 
kaipo savo organizacijos lei
džiamą ir tą turėtume visi 
prenumeruoti arba kelti mo
kesčius — tuokart kas už
tikrins, kad S-ga nepradės 
pulti nariais, vieton augti? 
Jeigu geru būdu sąjungie- 
čiai neprenumeruoja “N.G.” 
tai prievarta jie ir jos ne
skaitys. Rodos, prie gerų 
norų, didesnės agitacijos, ir 
tai]) būtų galima “N. G.” pa
laikyti, tik reikia tikriems 
rėmėjams, kurie supranta 
jos naudingumą, daugiaus 
pasidarbuoti ir “N. G.” gy
vuos. O tokį įnešimą turė
tume atmęsti balsuodami

nei vieno laikraščio privers
tinai imti ir už jį mokesčius 
mokėti. Argi męs jau taip 
toli pažengėme, kad apsi
krauti mokestimis ir imti 
laikraščius, ar nori, ar ne?

St. Jas-nis.

gijai, bet, nabagai, kasė 
duobe kitiems, o išsikasė pa
tys sau. Ar nepuiku?

* 4

Now yorkiečiai nori 
sės lietuvius priglausti prie 
saves. Neseniai buvo tautiš
koji savaitė narių gaudy
mui, bet, rodos, ne pagavo 
nieko, mat, tikslas buvo 
kiauras ir žuvininkai užmir
šo užsiūti, taigi iš dviejų 
valkšnų užmetimo, netikC ' z

kad nepagauta, bet ir nema
tyta, kur tos žuvelės yra. 
Tūli socialistai dar teiravo
si, kas tie per gaudytojai,bet 
nieko nesužinojo.

❖

Jer-

buvęs 
metaisocialistas (apie >2 

kaip nėra socialistu) pakliu-

ma, už svetimą gerą arba ki-

ROCHESTER, N. Y.
Dabar jau suprato, kad 

vienybė su klerikalais yra 
negeistina ir nenaudinga. 
Paskutiniame 7 kp. L. S. S. 
susirinkime buvo tame klau
sime diskusijos, šalininkai 
vienybės buvo silpni. Nu
tarta pirmoj “vienybės” 
konferencijoj įnešti, kad 
varde tos konferencijos bū
tų išnešta protesto rezoliu
cija prieš kėsinimąsi išleisti 
įstatymą imti ne piliečius į 
kariumenę. Jei klerikalai su 
tautininkais būtų tam prie
šingi, tai skirtis, apleidžiant 
juos. Taipgi užprotestuota, 
kam laikoma kun. Belskis 
Washingtone ir' eikvojama 
tam žmonių pinigai surinkti 
dėl nukentėjusių.

Kunst Albers.

koma, kad nuo penkių tūks
tančių kaucija sumažinta iki 
pusantro. Šiandien, mat, ir 
savo vardą inkišius, kur ne
reikalauja, gali pakliūti į 
bėdą. Nekaltam irgi prisi
eina visko pamatyti.

SO. MANCHESTER,CONN 
•11 d. lapkričio buvo laimė

JERSEY CITY, N. J.
(Nuo mūsų korespondento).

Jau metai aliko, kaip vie-

214 kuopa, šiuo dalyku dau
giausiai rūpinasi drg. J. 
K-tis. Kuopai liko 27 dole-

dingą ačiū visiems drau
gams, kurie prie to darbi 
prisidėjo. Kuomet kuopos 
ižde bus daugiau pinigų,tuo
met ir veikimas pasididins, 
--galės ką nors parengti.

Mūsų katalikams nesise
ka. Kunigai ir jų klapčiu
kai negali žmonių pragaru 
įbauginti. Buvo pradėję 
šmeižti socialistus, bet žmo
nės suprato tų ponų darbe
lius ir pradėjo jiems netikė
ti.

ganizacijas suteikt tik S-gos 
referendumas, o ne Pild. 
K-tas, rodos irgi nepraktiš
kas. Jeigu patsai įnešimas 
ir būtų priimtas ir jeigu bū
tų reikalas iš Sąjungos 
leidimo tvėrėjams prašytis, 
tai kam kiekvieną sykį tie 
referendumai? Kartais gali 
būti visai koks menkos svar
bos dalykėlis, o vienok kada 
Įstatymą turėsime, jog vis-

■

subatvakarių.
*

* *
“Laisvės” No. 91, tūlas 

Perkūnas iš Racino atsako 
(ko nebuvo klaustas) Raci
nes korespondentui, su pras
ta įžanga, kad rašytojas ne-i 
turėjęs jokios žinios apie1 
paliestus dalykus, ir rašęs. 
iš šalies tik nugirdęs. ži
nomu, toliau nurodo, kad to
je korespondencijoje nebu
vę nei už supuvusį centą tei
sybės. Norėdamas savo vie
toje stovėti, turiu priparo-

RACINE, WIS.
(Nuo mūsų korespondento).

Lapkr. 11 d. Lietuvos Bro
lių pašelpinė draugystė bu
vo parengusi paskaitą.Skai- 
te D::. J. karalius iš Chica- 
gos. Surengtoji paskaita vi
sai nepavyko. Publikos at
silankė apie 50 ypatų.

=:< *

Lapkričio 18 d.viršminėta 
draugystė nutarė parengti 
vakarą su spektakliu. Tai, 
rodosi, atsibus po Kalėdų. 
Veikalas, maž daug aptartas 
—“Ant Dugno” statyt. Jei 
aasirodytų iškart persun
kiu, tuomet imti lengvesnį. 
Išrinktoji komisija 
rūpinsis.

tuomi
*

Lapkr. 25 d. T. M. D. 121 
kuopa turėjo vakarą. Per
statyta “Išgama” ir “Gudri 
Našlė.” Perstatymas nei šio, 
nei to. Mat, kai]) neperdi- 
džiausios vertės veikalai, tai

ma. Reikia pažymėti, kad 
racinieciai turi viena labai 
gabų veikėją - artistą p. Kl. 
Vilkonį. Į kokią rolę jį ne
padės, tokią gabiai sulosią.

Po perstatymų, naujas 
“Birutes” choro dvieilis 
kvartetas sudainavo ketu
rias daineles.

Reikia pažymėti gana pui
kų susimokinima dainuoti. 
Tik “Birutės” choras, kaip 
žinia, visai dar jaunas — ar 
poros mėnesių, o su daino
mis jau “bytina” seną,, kelių 
metų šv. Cecilijos chorą. 
Matyt, kad birutieciai patįs

Apie ratelio įstatus, su ko
kiais perkūnais neužsimoka 
kalbėt, nes matysime kuomi 
jis yra ir kiekvienas supras, 
ar galima j disputus su tokiu 
eiti, ar ne.

Pirma mano klaida, kurią 
atsakytojas atrado: organi
zuojamam socialistų chorui 
mokytojas, girdi, ne Wau
kegan, Ilk, kviečiamas, bet 
vietinis. Kad būtų atsaky
tojas matęs, kada korespon
dencija buvo rašyta, o kada 
vietinį kvietė, tai nebūtų at
radęs klaidos. Gali pažiūrėt 
į kuopos nutarimų knygas, 
choro organizavimo komisi
jos paklaust ir pažiūrėt, ka
da korespondencija rašyta.' 
Tada keno klaida yra?

Toliau sakoma, kad T. M. 
D. kuopa rengė. Matomai 
atsakytojas neskaitęs to 
“Laisvės” numerio, o tik nuo 
kitų girdėjęs, o jei skaitęs, 
tai nesupratęs ar suprast 
nenorėjęs. Vietoje rengė, 
turėjo būti rengia. Man ne 
esant, T. M. D. nariu, ant 
susirinkimų nebūnant, o tik 
iš šalies nugirdus, kad ren
gia, tas taip buvo pranešta. 
Čia nesimato tokios klaidos, 
kokią svarbą jai priduoda.

Na, dar viena klaida biz
nierių surašė. All right,kad 
kriaučiai trįs — ačiū. O 
kaip bus su duonkepiu? Rei
kia taisyti tai]), kad būtų 
pataisyta. Apie karčiamnin- 
kus nieko nesakoma, turbūt 
gerai buvo suskaityta.

Kad ateityje nesisapnuo- 
tų kokiems perkūnams ne
esančios klaidos, nuo šio lai
ko, padėsiu datą, kada ko
respondencija rašyta, tuo-

toją. Geriausių pasekmių 
naujam chorui ateityje.

*

jams išeis iš omenies.

CLIFFSIDE. N. J.
(Nuo mūsų korespondento).

Kai}) visur,taip ir čia šiais 
metais laike rinkimų socia
listų balsai labai žymiai pa-

* *

Vietos vyčių ratas dievai 
žino, kur nusirito ir dabar 
jau negalima nei surasti. 
Nekurie pasakoja, būk nu
važiavęs į Rusiją bolševikų 
malšinti, bet generolas ir 
“paibelis” čia randasi. Man 
rodosi, kad dabar jų pozici-

jeigu jis ką pasakė, tai ir tu- 
ri taip būti; , I j ~~  ........ 'neturi kur manebrų daryti

65 kp. turės vakarą. Kaip 
girdėtis, bus lošiania “Ko
voje už Laisvę”. Taipgi so
cialistų kuopos vyrų choras, 
kaip girdisi, imsiąs dalyvu- 
mą, pasirodydamas pirmu 
sykiu ant scenos.

Vienas dalykas pasipai
niojo vakarų rengėjams, ku
ris daug nuostolių atneša. 
Pirmiaus būdavo visokius 
vakarus rengia nedėldie- 
niais. Subatvakariais publi
kos nesueina. Dabar mies
to valdžia uždraudė nedėl- 
dieniąis šokius, o kaip šokių 
nėra, tai ir nedėldieniais 
tiek publikos nesusirenka, 
užtai] rengėjai turi panešti 
nuostolių. Bet šokančioji

Rusijos Valdiškosios 
cEDIJIMO KASOS

(Gosudarstvennyja Sberegatelnyja Kassy)
Dabar priima čėdijimui pinigus be aprubežiavimo ir nuo visos sumos 
moka procentus. Naujoji Rusijos valdžia pripažino visas čėdijimo Ka
sas už atsakančias ir gvarantuoja pinigų Čielybę ir nepliečiamybę. Pi
nigus galima atsiimti iš Kasos kiekviename laike net būnant Amerikoje 
ar kitoje šalyje.

Norintieji siųsti pinigus j Rusijos čėdijimo Kasą, ar pirkti obliga- 
jas Rusijos 5i procentinės Paskolos J 916 m. privalo kreipties vien tik 
prie

HENRIKO C. ZARO,
nes jis yra bankierius užtvirtintas New Yorko Valstijos Bankų 

Departments.
Šisai Bankierius siunčia ir maino pinigus sulyg pigiausių čienių, 

taipgi parduoda laivakortes, bei sustato ir paliūdyja visokius rejentalifi- 
kus dokumentus. Turi speciali .skyrių pinigų siuntimui pabėgusiems 

Rusijos gilumą iš vietų, kurias užėmė vokiečiai.
Reikalaukite jo čienių, tai sučėdysite daug savo pinigų.
Iškirpkite šį adresą ir užklijuokite ant konverto.

HENRY C. ZARO
No. 1 Third Ave., Cor. 7-th St., NEW YORK CITY
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tų metų paduotais už socia
listu kandidatus balsais, tai 
šiais metais veik penkis sy
kius pakilo. Vadinasi, di- 
didžiuma darbininkų prade
da suprast,kad socialistai jų 
užtarėjai. Drg. Porver, 
kandidatas į councilmanus, 
gavo tik 20 balsų mažiau už 
išrinktąjį kapitalistų kandi- 
data.

Po rinkimų buvo anglų 
socialistų pasikalbėjimas, 
kuriame dalyvavo ir nuo L. 
S. S. 250 kuopos atstovas 
K. Steponavičia. Ten apkal
bėta visi trūkumai agitaci
jos laike šių rinkimų, kurie 
bus papildyti sekančiais me
tais.

*>Į:

Po Liutkausko ir 
taus prakalbų, kurios buvo 
10 d. lapkričio, klerikališki 
tautininkai buvo labai nu
džiugę. Mat, tie kalbėtojai 
pripasakojo ant socialistų 
visokių nesąmonių ir manė, 
kad po tų nesąmonių sočia-

Mar-

i

KODĖL 
nebūt linksmu, kuomet 

kaštuoja tiek mažai?
Galvos skaudėjimas ir nerviškumas, 

daugiausia paeina nuo silpnų akių.
Vienintelis išsigydymas. -- moksliškai pri

taikyti akiniai. Matxkit akių specia
listą io A.RT1I3KOUES 

DR. MEDOFF 
500 Grand SI. Js™. Brooklyn, N.Y.

tėžr OFISO VALANDOS: 
nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 6 iki 8 rak. 
Nedaliomis nuo 11 iki 1 po piet. 
Kitomis valandomis salima matyt 

tik pagal sutarti

mill

listai neteks įtekmės, bet,na
bagai, apsiriko. Štai, perei-

si rinki me prisirašė 3 nauji 
nariai ir 4 pasižadėjo prisi
rašyti sekančiame susirinki
me. Iš to visiškai matosi, 
kad tautininkų pliauškimai 
atneša socialistams naudą, 
nes darbininkai pradeda su
prasti, kurioj pusėj teisy-

Aliejaus dirbtuvės darbi
ninkai pradėjo tartis, kad

Kompanija apie tai išgirdus, 
subruzdo tyrinėti, ar tik čia 
ne vokiečių esą darbas.

Kapitalistai taip vokiečių

darbininkas gali aiškiai su
prasti. kaip kapitalistai el
giasi ir kur linkui jie eina.
> * < '

* *

Pastaruoju laiku mūsų 
mieste užėjo cukraus ir mil
tų badas. Prie krautuvių 
kasdien prisigrūdę daugybė 
moterų ir vaikų, reikalau
jančių cukraus ir miltų.Kar- 
tais net policija pradek* 
tvarką daryti.

Vietos anglų laikraščiai 
piktinasi, kad darbininkės 
kelia triukšmą, reikalauda
mos maisto. Mat, kapitalis
tų spaudai patiktų, kad dar
bininkai badautų ir triukš
mo nekeltu.

sėlio bijo.
❖ *

Tūlose dirbtuvėse, ypatin
gai Kiiniklio, kuri visą lai
ką garsino laikraščiuose, 
kad reikalinga net keli šim
tai moterų darbininkių, nes 
vyrai nuėję į kariumenę, da
bar ištikro vyrų trūksta ir 
moterįs statomos prie sun
kių darbų. Bet jeigu vyras 
nueina ir paklausia darbo, 
tai jam atsako, kad vyrų ne
reikia ir dar su ironija pa
klausia, ar turi stiprią mote
rį, jeigu turi, lai atsiunčia, 
tai ji gaus darbo.

Šioj dirbtuvėj moterįs dir
ba sunkius darbus ir 
tik po $12 į savaitę; vyrams 
už tąpatį darbą mokėjo po 
$20 į savaitę ir kartais dau
giau.

. Kiekvienas protaujantis

* *

Tūlas “bartenderis” pasi
ryžo būtinai sutverti Sando
ros kuopą. Bet, vargšui, ne
siseka. Vakare sudaro prie 
baro kandidatus, gerokai 
jiems užfundija ir pastarieji 
jau prižada būti nariais, o 
bartenderis apsiima ir už 
tris mėnesius visas išlaidas- 
padengti. Bet kaip tik iš
eina iš saliūno, tuojaus už
miršta savo prižadus.

Taip kuopos kaip nebuvo, 
taip ir nėra.

*

* *

Lietuviai, angliai ir ulr^L 
Įniečiai socialistai pradėjo 
smarkiai rūpintis 'gijimu

; gauna kambarių, kuriuose galėtų 
vvrams visos trįs kuopos laikyti su-

sirinkimus ir įsteigtų tarp- 
tautišką knygynų.

♦

♦ ♦
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[LABOR ILYCEUM
957 WILLOUGHBY AVENUE

BROOKLYN, N.Y

sves

KONCERTAS

DAUS I

jfaur

(Grrtchanhioff

Gruodžio

LEWISTON, ME

ŠLIUPO SAPNAS Sx':-.-

DilgelėsNors daugelis save vadi
na “pirmeiviais,” bet žiopso 
ir laukia, kada iš dangaus 
pradės kristi į burną kepti 
karveliai. <

OKU./ i.

duotį atliko labai puikiai ii 
publika likosi pilnai užganė' 
dinta. Pertraukoje buvo pa 

p-lės Pieta

rinkimas įvyks 5 d. gruo
džio, 8 vai. vakare, Pouzeno 
svetainėj.

L. D. L. D. 77 kuopos su
sirinkimas įvyks toj pačioj 
svetainėj 7 d. gruodžio, 8 
vai. vakare.

Tilps Kalėdiniame “Dilgė 
lių numery.

centų.
Adresuokit šitaip

149 MiUbury Street, 
Worcester, Mass.

Dilgėlių” kaina metams 
oi. Pavienis numeris 10

PRADŽIA 2:30 v. PO P1ET. Susivfilinę bus inl«idžiami svetainėn tik parbaigus 'numeriui.

JEANNETTE ARENS 
LAZAR S. SAMOILOFF

k]), seki*.
Bieliauskas

NANTICOKE, PA.
30 d. spalių buvo prakal

bos, kurias surengė L. S. 
VII Rajonas. Kalbėjo drg. 
K. Petrikienė. Ji savo už-

(a) ItcuoGuciios Ifiimnas
(b) įveiki tvjbi, brauąai.

‘AIDO” CHORAS

LAZA.R S. SAMOILOFF yra žinomas visam pasaulyje, kaipo puikiausis bari
tonas. Savu laiku Lazar S. Samoiloff yra buvęs direktorium Imperatoriškos 
Operos Odesoje. Taipgi ir kituose Rusijos miestuose yra davęs koncertus 
su didžiausiu pasisekimu. Tų laiky garsys dainininkai, kaip tai: Shaliapin, 
Augusto Brodo ir kiti sakydavo, kad Lazar S. Samoiloff turi geniališką bal
są. Lazar S. Samoiloff yra dainavęs Milane, Paryžiuje, Vienoje ir ant galo 
didžiajam New Yorke. New Yorke, Lazar S. Samoiloff, du metu dainavo 
su Metropolitan Operos Co. ir, būdamas geru pedagogu balso, jis uždėjo mo
kyklą, Carnegie Hall, kuri yra žinoma visam New Yorke.

LAZAR S. SAMOILOFF, kaipo pirmeivišky pažiury žmogus, su mielu noru su
tiko patarnauti “Laisvei”, padainuodamas daug gražiy populiarišky rusišky 
daineliy.

VISI suprantanti muziką, lai perskaito programą, ir lengvai galės apvertinti 
musy koncerto laipsnį.

CAMBRIDGE, MASS.
Parapijonų vargai. |

Vietos lietuviai katalikai, 
arba, geriau sakant, parapi- 
jonai, jau nuo senų laikų ve
da kovą su savo klebonu. 
Kova prasidėjo tuomet, kuo
met kunigo įplaukos ėmė 
mažėti. Klebonas pamatęs, 
kad jo parapijonai neduos- 
nųs, ėmė juos bedieviais va
dinti. Katalikai tuomi įsi
žeidė ir pagrūmojo kunigui 
išvijimu iš parapijos. Tuo 
tarpu kunigas parapijomis 
iš bažnyčios ir iš svetainės • v • •
IŠVIJO.

Parapijonai pasijuto esą 
ir nuo dievo ir nuo bažny
čios atskirtais, kreipėsi pas 
vyskupą prašydami duoti 
jiems kitą kunigą. Bauges
nieji ėmė važinėti į S. Bos
toną pas Tamošių ir ten 
dievą garbinti, drąsesnieji 
nutarė eiti į bažnyčią ir ne
mokėti pinigų. Kivirčiai 
tęsėsi ilgai. Dabar vysku
pas atsiuntė kitą kunigą — 
P. Juškaitį, bet senasis ne- 
sikrausto ir gana.

Parapijonai atsidūrė 
kebliausiame padėjime ir ne
bežino nei ką daryti. Taria
si apskelbti gene ralį streiką 
—neiti į bažnyčią patol, pa
kol bus senasis klebonas.

Bet ar jie ką nors laimės, 
sunku pasakyti.

Parapijonai tikisi, kad 
naujasis būsiąs geresnis, bet 
man rodosi, visi kunigai pa
eina iš vieno kiaušinio.

P. P.

.L S. S. 51 kuopos choras 
sudainavo keliatą dainelių.

18 d. lapkričio buvo vaka
ras L. S. S. 51 kuopos. Sta-

GRAND RAPIDS, MICH. 
(Nuo mūsų korespondento).

Dabar, kuomet reakcija 
siaučia, kuomet darbininkai 
ant kiekvieno žingsnio per
sekiojami, tai visokie juodo
sios armijos apaštalai nau
dojasi ta proga ir varo savo 
juodą darbą pirmyn. Męs 
matome iš laikraščių prane
šimų, kad jie tai vienur, tai 
kitur bando suardyti prakal
bas, susirinkimus ir 1.1., kur 
tik surengia pažangesnieji 
darbininkai. Tie juodosios 
armijos tarnai visur ir vi
suomet skundžia valdžiai. 
Štai ir mūsų “narsuoliai”ne- 
atsilieka nuo kitų. S . D.

Lapkričio 24 d. buvo L. M. 
P. S. kp. balius. Publikos 
buvo nedaug. Girdėjau, kad 
padarė kelis dolerius nuos
tolių.

Lapkr., 25 d. vakare buvo 
tos pačios kuopos paskaitos. 
Skaityta iš “Keleivio” Ul- 
činskiūtės “Paskaita apie 
gimdymo kontrolę” -ir Mi- 
chelsonienės “Moterų judėji
mo istorija.” Paskui disku- 
suota klausimas. Ar gerai 
būtų, kad Binghamtoną pa
darytų “sausu,” panaikintų 
svaiginančius gėrymus? Į 
klausimą nelabai įsigilinta. 
Pabaigoj rezultatas (gal ant 
juoko) buvo 12 balsų už 
“sausumą” ir 15 prieš. Pub
likos buvo trįs tuzinai ypa-

įkirt of (Concerto ............
MAURICE NITE E

Avia Uiqne Ham c............
JEANNETTE ARENS

Užrašykit “DILGĖLES” 
savo draugams, draugėms ir 
pažįstamiems, kaipo

Racino lietuviai turėtų 
nepraleis! šios progos, visi 

Qrį. ■ atsilankyt ir išgirst viešai 
kurių mokslas yra teisinges
nis darbininkišku klausimu, 
ar socialistų ar krikščionių 
—katalikų.

Renginio Komitetas.

LEWISTON, ME.
(Nuo mūsų korespondento).

24 d. lapkričio buvo areš
tuotas L. S. S. 105 kp. prot. 
rast. drg. F. Kaulakis. Taip
gi padarė stuboj kratą Pa
ėmė protokolų knygą, lietu
vių ir anglų kalboj socialis
tų konstituciją ir laiškus 
Taipgi pašaukė kp. organi
zatorių ir klausinėjo, kokius 
ryšius kuopa turi su I. W. 
W. unija? Paaiškinus, kad 
socialistų principai visai 
skirtingi nuo I. W. W. uni
jos, inspektorius klausia,ko
dėl jūs pinigus siuntėt? 
Drg. Kaulakis atsakė: “Pi
nigus siuntėme, kad suareš
tuotieji I. W. W. unijos na
riai turėtų už ką nusisamdy
ti advokatą.” Kadangi kra
ta darant nieko tokio nera
do, tai ir paleido tuojaus. 
Mat, 18 d. lapkr. per L. S. S. 
105 kp. mitingą tapo suau- 
kauta keli dol. ir Kaulakis 
pasiuntė, tai ir buvo prie
žastis areštavimo.

25 d. lapkričio susitvėrė 
“Dailės ir Mokslo Ratelis” iš 
19 nariu.

nemažai ir likosi pilnai už 
ganėdinti. Aktoriai savo už 
duotis atliko- gerai. Kuo 
pos choras sudainavo kelia 
tą dainų; A. Martin ir J 
Daukas sulošė pasikalbėji
mą “Tėvo su Maike.”

Įt'ullabv ............................
ANNITA CAHll

18 d. lapkričio buvo susi
rinkimas L. S. S. 105 kuo
pos, kuriame užkvietė drg. 
J. Liaudanską, kad surengtų 
paskaitą. Dr. Liaudanskas 
apsiėmė surengti paskaitą 
temoje: “Rusijos revoliuci
ja nuo pat jos pradžios.” 
Taipgi buvo skaitytas laiš
kas nuo Chicagos L W. W. 
unijos, kuriame prašo aukų 
apgynimui tų, kurie yra su
areštuoti. Susirinkusieji 
sumetė 4 dol. su centais. •

Abelnai vietos lietuviai su- 
snūdę. Skaitant laikraščius 
matai, kaip kitų miestų lie
tuviai veikia, glaudžiasi prie 
socialistų ir t. t. Vadinasi, 
jie pradeda suprast savo rei
kalus. Pas mus to nėra. 
Vietos lietuviai sapnuoja, 

ikad po karei Lietuvoj ar Ru
sijoj bus gerai, bet kas tą 
gerumą padarys, tai jiems 
neapeina, jie to nesupran-

BINGHAMTON, N. Y.
(Nuo mūsij korespondento).

Lapkričio 25 d. buvo L. S. 
S. kp. narių lavinimosi susi
rinkimas. Skaityta knygu
tė “Kunigai, bedieviai ir so
cialdemokratai.” Diskusuo- 
ta: 1) Ar verta oficialiai 
Sąjungos kuopoms dėtis į A. 
L. D. Tarybą, ir 2) Ar verta 
visuomet remti savus biznie
rius, sakant “savas pas sa
vą ?n Apkalbėjus pirmą te
mą balsavime pasirodė di
desnė dalis prieš dėjimasi į 
Tarybą. Už antrą temą ne
buvo kas tvirtai laikytųsi ir 
veik visi išsireiškė, kad eiti 
pas tuos biznierius, pas ku
inuos gaunama geresnis ta- 
voras ir patarnavimas, ne
žiūrint ar tai būtų lietuvis, 
žydas, ar kitoks.

marginimų
rintės ir Buločiūtė sudaina-Į 
vo keliatą dainų ir paskui 
deklamavo. K.Petrikienė už
rašė 9 “Moterų Balsui” skai
tytojus ir 2 dėl “Kovos”. Li
teratūros irgi gerokai išpar
duota. Aukų lėšų padengi
mui surinkta $7.75. Publi
kos buvo apie 150. Prie kuo
pos prisirašė 4 nauji nariai. 
K. Petrikienės prakalbos at
nešė L. S. S. 252 kuopai di
delę naudą, nes prieš pra
kalbas buvo kuopoj 5 nariai, 
laike prakalbų prisirašė 4 
ir po prakalbų pirmame 
kuopos susirinkime prisira
šė 6 nariai. Apart to, visi 
kuopos nariai žadėjo atsi
vesti po vieną naują narį.

Reikia pastebėti, kad Ra
jonas čia visiškai nenorėjo 
rengti prakalbas, sakė, kad 
čia nėra lietuvių ir jokios 
naudos nebus, tuo tarpu iš
ėjo atbulai.

Garbė kūdikiams, kurie 
lavinasi dirbti ant visuome
niškos dirvos ir tėvams, ku
rie savo kūdikius iš mažu 
dienų pratina prie veikimo.

Lavinimosi Ratelis nutarė 
surengti prakalbas ir pa
kviesti kalbėtoju Žagarą. 
Taipgi manoma surengti 
draugišką vakarėlį su pro
gramų; tame vakarėlyje da
lyvaus vien tik nariai.

W. Strygas.

NANTICOKE, PA.
“Laisvės” N92 tilpo iš 

mūsų miesto korespondenci
ja, kurioje M. Zaranskas sa
ko, kad 20 spalių kalbėjo St. 
Michelsonas. Tuo tarpu St. 
Michelsonas visiškai čia ne
kalbėjo. Kalbėjo K. Petri- 

x__  _ kieno ir ne 20 d. spalių, bet
tė scenoj veikalą “Gadynės!30 d. spalių.
Žaizdos.” Publikos atsilankei Toliau M. Zaranskas sako, 

kad čia gyvuoja L. S. S. 90 
kuopa. Tuo tarpu čia ran
dasi L. S. S. 252 kuopa. Man 
rodosi, kad 90 kuopa randa
si Hanover, Pa., o juk tas 
miestelis su mūsiškiu nieko 
bendro neturi.

draugystė ir L. S. S. 51 kuo
pa rengė prakalbas ir už
kvietė drg. P. Grigaitį kal
bėti. Tamsybės skleidėjai, 
pasigavę tų prakalbų apgar
sinimą, tuojaus nubėgo pas 
miesto majorą, 
kalbėtoją, pripasakodami vi
sokių nesąmonių,būk jis kal
bėsiąs prieš valdžią, prieš 
karę ir t. t. Jie stačiai rei
kalavo, kad majoras už
draustų jam kalbėti. Bet 
išėjo kitaip, miesto valdžia 
nepaklausė jų skundų. Mies
to majoras pasišaukė pas 

į save penkis piliečius ir pap- 
i rašė, kad jie paaiškintų apie 
rengiamas prakalbas. Tie 
žmonės paaiškino, kad pra
kalbas rengia pašelpinė drau 
gystė ir kad kalbėtojas pa
lies tik draugystės reika
lus. Majoras labai nusiste
bėjo, kad tarpe lietuvių ran
dasi tokių žmonių, kurie 
skundžia net pašelpines 
draugystes ir išdavė paveli
jimą kalbėti.

25 d. lapkričio įvyko S. D. 
draugystės prakalbos, ku
rias tamsos skleidėjai norėjo 
sulaikyti. Drg. P. Grigai
tis kalbėjo apie darbininkiš
kas organizacijas ir ragino 
darbininkus organizuotis, 
nes tik susiorganizavę dar
bininkai galės iškovoti ge
resnį būvį. Jo kalba vi
siems patiko. Žmonių susi
rinko neperdaugiausia; gal 
todėl, kad buvo paskirta 10 Į sijas, 
centų įžangos. Mat, čia dar tai jau pranešė, kad jie su 
pirmu kartu surengtos pra 
kalbos su įžanga.

26 d. lapkričio buvo pra
kalbos L. S. S. 51 ku 
Kalbėjo taipgi drg. P. 
gaitis Plačiai aiškino 
Rusijos revoliuciją, persta- 
tydamas visą dalyką nuo 
pradžios revoliucijos iki šių 
dienu Pasakė, kad ir kito- 
se valstybėse kurios kariau
ja atsitiks tas pats kas at
sitiko Rusijoj. Nurodė ir a- 
pie netikusį pasaulio surė
dymą. Jo prakalba visiems

Nedelioje 
po piet

iikietų 
Kainos:

Iš anksto tikie- 
tus galima gaut 
“Laisves” ofise, 
455 Grand St, 
Brooklyn, N. Y.

KAIP REDAKTORIUS 
SUTAIKYT — šis puikus 
feljetonėlis patalpintas “Dil
gėlių” ,N3, kuris išėjo.

CLEVELAND, OHIO. . j 
25 d. lapkričio buvo vaka- ’ 

ras “Progresyvių Vaikų! 
Draugijėlės.” Dar pirmu i 
sykiu vietos lietuviams teko ■ 
išvysti vaikus ant scenos,I 

apskundė. ]ęUrįe išpildė tam tikrus sce
niškus dalykėlius. Vaiku
čiai ir mergaitės savo už
duotis atliko gerai. Iš dek-1 
lamuotojų geriausia pasižy-| 
mojo Konstancija Kariužiū- 
tė — 6-7 metų amžiaus mer
gaitė.

Žmonių susirinko gana

Utoloqui' paqliacci..............
LAZAR S. SAMOILOFF 

Avia Ramson an b Halil la 
ADELAIDE DeLOCA

Maurice Nitke, smuikorius 
Jeannette Arens, sopranas 
Choras “Aidas”

3 d. lapkričio buvo prakal
bos Wanamie miestelyje. Įi 
svetainę susirinko apie 10 
vyrų ir apie 13 moterų. Tū
li vyrai po buteliuką atsi
nešė net į svetainę, mat, bi
jojo, kad neištrokštų. Ka
da kalbėtoją pradėjo aiškin
ti apie blėdingumą alkoho
lio, tai vyrai sukėlė baisų 
triukšmą,pagatavi buvo kal
bėtoją sumušti. Svetainės 
savininko sūnus stovėjo ant 
laiptų ir visą laiką spjaudė. 
Mat, ir jam nepatiko kalba, 
nes kalbėtoja agitavo prieš 
svaiginančius gėrymus, o jo 
tėvas užlaiko karčiamą.

Gaila, kad ten prakalbos 
buvo rengtos, nes jos jokios 
naudos neatnešė, o kalbėto
ja turėjo daug nesmagumų, 

į Nanticoke apsigyvenęs.

Lazar S. Samoiloff, baritonas 
Adelaide De Loca, contraitas 
Arniita Cahill, sopranas

Hiolin ^olo.
MAURICE NITKE 

^election of Russian ^onqs 
LAZAR S. SAMOILOFF 

Alavscillaisc.

RACINE, WIS.
Debatai socialistu su 

katalikais.
L. D. L. D. 65-ta kuopa 

rengia debatus socialistams 
su katalikais 
16 d. gruodž 
pietų, Union Hali, prie Wis 
consin gatvės, “Strand” te 
atre. Ar stos abeji į disku 

nežinia. Social is
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K. LUTKAUS
ŽODIS

DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVIMAS!

Turėdami koki nors užsa
kymą ir norėdami valgyti 
gerą, skanią, puikiai pa
darytą duoną, tai visuioi 
kreipkitės i mus. Duoną 
siunčiame ir kitą miestą.

K. filDLAUBKAfl,
Aptiekorlua ir Savininkas 

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

Tol, So. Boston, 21014 ir 21018.

WWW*

F. MACIULEVIČIUS ir SUNAI, Savininkai.
209 BEDFORD AVE. (Tel. 2876 Greenpoint) BROOKLYN, H. V.

Kepa geriausią duoną iš 
Cysty ruginių miltų. 
Teipat mes kepame ge
riausius keiksus veseli- 
joms ir kitokiems poki- 
liams *©*»•»*

irmiausia jis delegatę

AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ?

GARSAS < • KEPTUVE

9
Tek 2372 Greenpolnt.

Fornišiai
Naujausio! mados dideliame 

pasirinkime, Lengviausios išly
gos. Taipgi parduodame pijantis.

bro)

' Aptiekoje reikalaukite vien Severos sutaisytų gyduolių ir jKp
1 neimkite jokių užvaduotojų. Jeigu aptiekorins negalėtų jgĮp
I išpildyti jūsų reikalavimo, tai parsitraukite tiesiog nuo

; W. F. SEVERĄ CO., Cedir Rapids, Iowa.

f SKAUDĖJIMAI IR DIEGLIAI......
Mm nuo reumatizmo, neuralgijos, strėnų diegimo
fit ir “sciaticos” greitai prašalinami, jeigu

f SEVERA’S 
f SOTHARD OIL

(Severos Gothardiškas Aliejus)
2® yra pavartojamas tepimuisi. Jisai sumažina už-

degimą, prašalina tinimą, ir apinalšo mėšhm- 
giškus traukimus ir stingumą.

Kaštuoja 25 ir 50 centų. Gaunamas kiekvienoje aptiekoje.

Puikiausia Keias
maudymuisi ir OCVvid & lAtUiLdieU skutimuisi ir
t011etinls Clrin galvos
muilas yra C'Klil plovimui.

(Severos Gydin'is Odinio muilas.) Kašitioja 25 centus

Tflh I QV Cukrinis vidurių sulluosuotojas. Vaikams
vbluIUu i CjJ"LuA ir suaugusiems. Kaštuoja 10 ir 25 centus.

ir-

Susirinkusieji nustebinti 
jo žinyste, parodė jam kam
pe pastatytą ant stalelio pui-

eksperto tonu, nei kiek nea
bejodamas, tarė:

—Fi rankos.

sirūkė papirosą, nukratė 
nuo jo pelenus ant naujų 
svečio kelinių ir rimtai pra
bilo:

GRABORIUS (Undafaker) 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

ibalaamuoju ir laidoja numiruiiui 
ant visokių kapinių.

Parsamdau Automobilius ir Kario 
(tas Veselijoms, Krikštynoms Ir šiaij 
pasivažinėjimams.

Ofisai:
144 N. 5th S‘, 284 FRONT SI
Brooklyn, N. Y. C. Brooklyn, N Y

Telephone 7867 Main,

SPAUSTUVE
Gražiai padaryti spaudos darbai patraukia kiekvieno akj.
Atsakantis pagarsinimas priduoda žmogui Dorą eiti ant rengia, 

mų pramogų.
Todėl, draugystės tr koopoa, kada ranglat balius, teatrus, ar 

Šiaip pasUinkemlntmus, vludoi duokit darbus “Laisvė*” 
spaustuvei. Meo padaromo visokius spaudos darbus gražiai, 
greit ir pigiai.

i ir i iiTTrrinrnniTrrimTTriiwrn—irrnrru r i ~ ~ "7~ 

SWBlU Oi1

A. Averčenko.

Persikraustymas
Jis buvo toks švarus, nau- 

jitėlis, tartum jį tik dabar 
• nušlipavo, nutepliojo, apdai
lino ir išstatė dėl pardavi
mo... Nauja studentiška 
kepurė, mėlynos kelinės, bal
tas ir net blizgantis kalnie- 
rius. Kada jis įėjo į mūsų 
kambarį, męs visi nustebo
me ir manėme, kad kas nors 
iš maišo išleido “ugninį 
paukštį.”

Jis mandagiai stuktelėjo 
viena bato kulne į kitą, ke
purę paspaudė po pažasčia 
ir, atsikosėjęs, tarė:

—Kadangi aš persikraus
čiau j naują vietą, tai kvie
čiu šį vakarą pas mane va
karienės paragauti.

Taip niekšas ir pasakė 
“paragauti.”

Tuo tarpu kollega Finke
lis, pasitiesęs ant grindų Eu
ropos žemlapį, gulėjo ant jo, 
valgė arbūzą ir sėklas spjau
dė tiesiai i Viduržemines 
jūres.

Kollega Jonas, savininkas 
dviejų kojų, kurių išlaukinė 
išvaizda buvo labai keista, 
ant vienos kojos buvo ruda 
pančeka, o ant kitos senas, 
sudėvėtas čeverykas. Jis sė
dėjo ant kėdės ir juodila te
pė tas čeveryko vietas, kur 
matosi ruda pančeka.

Finkelis nesugraužtą ar
būzo žievę padėjo ant Bal

kad męs atsilankysime, nes 
nėra pasauly baisesnio atsi
tikimo, kuomet jis nustoja 
vilties ir sėdi rankas susidė
jęs. Bet turėkite viltį tik 
prie tokių išlygų, jeigu pas 
jus bus netik paragauti, bet 
pilnai pavalgyti ir atsigerti, 
—kitaip męs ir iš vietos ne
sijudinsime.

—Man labiausia patinka 
konjakas ir alus, — tarė Jo
nas, išduodamas visas savo 
paslaptis.

Finkelis, kaipo narsiau
sias plaukėjas, puldamas į 
Baltijos jūres, pasakė:

—Surašąs arba katalogas 
gėrymų yra išleistas 1908 
metais ir pagal tą kataliogą 
turi būti sutaisyta ant stalo, 
nes aš viską gersiu. Ir aš 
pavadinsiu niekšu kiekvieną 
cenzorių, kuris išdrįs iš to 
surašo išbraukti nors vieną 
žodelį.

—Viskas bus išpildyta pa
gal jūsų norą,—prabilo jau
nikaitis, norėdamas įtikti 
Finkeliui.

—Labai puiku! Aš visuo
met buvau apie tave geros 
nuomonės, nepaisant į tai, 
kad tavo priešai visuomet 
tave šmeižė ir persekiojo. O 
dabar eik namo ir gamink 
vakarienę. Tik jeigu pas ta
ve atsilankys Tambavo ge- 
neral-gubernatorius, tuomet 
męs visi demonstratyviškai 
išeisime.

Finkelis gerai žinojo, kad 
ten jokio general-gubernato- 
riaus nebus ir tą sakė, kad 
pridavus sau daugiau išdi
dumo.

Iš jaunikaičio išgavo pri
žadą, kad jis ant vakarienės 
nekvies generolu, admirolų 
ir kitų augštesnių valdinin
kų, pasiskolino nuo jo pen
kinę ir paleido rūpintis va
kariene. Pinigai buvo skoli
nami dėl naujo jaunikaičio 
gyvenimo, kaip Finkelis pa
aiškino.

Žmonių susirinko nema-

Jaunikaitis, kuns pasiva
dino Veršiu,du studentai be
vardžiai, tik atskirti juos 
galima buvo tuo, kad vienas 
medikas, o kitas juristas, du 
studentai su pavardėmis,bet 
nenorėjo sakyti savo fakul
tetų, vienas studentas de
monstratyviai pranešė, kad 
jis Juras, jokių tarybų tame 
dalyke neves, nes nusileidi
mų nemano daryti; Jonas 
stovėjo tamsoj ir bijojo,kad 
nepamatytų jo čeverykų, už
teptų juodila ir vėliausia at- 
jo Finkelis ir tuojaus išreiš
kė savo neužsiganėdinimą, 
kad susirinkusieji šaltai jį 
pasitiko.

—Suk jus velniai, kad jūs 
n esu {) ran t ate j n a n dagu m o! 
—sušuko Finkelis ir, priėjęs 
prie jaunikaičio, tarė: — Pa 
rodyk savo urvą, į kurį per- 
sikraustei.

Vieton urvo, Finkeliui ir 
kitiems tapo parodyti du 
švarus kambariai, su švario- 
mis firankomis ir dailiais 
paveikslais, kabančiais ant 
sienų.

Finkelis pačiupinėjo fi-

žė ir pasakė:
—Šis daiktas nepigus. Už

sienyje darytas. Reikia at
sargiau elgtis, kad nesudau- v •zius.

Tuo tarpu pats nuvertė 
nuo stalelio ir sudaužė.

Kambary, kuris tą vaka
rą buvo pavestas valgyklai, 
stovėjo stalas, apkrautas vi
sokiais gėrymais ir valgiais.

Finkelis atsisėdo greta 
gaspadoriaus ir pasakė,kad 
tą daro vien pagerbimui jo 
tėvų, nes kitai]) greta jo ne
sėstų. Tuo tikslu, jis ger- 
sias apart kitu gėrymu ir 
“viskę.”

Iki šiol gaspadorius bu
vo baugštus, bet dabar jis 
rinitai prabilo:

—“Viskę” paprastai rei
kia gerti su vandeniu. Ma
tomai jis šiame klausime ir
gi save ekspertu skaitė.

—Labai gerai, — atsakė 
Finkelis. — Aš gersiu “vis
kę”, o tu gerk vandenį. Pas
kui mudu draugiškai apsi
kabinsime ir vanduo su “vis
ko” susimaišys. ?

Jonas mandagiai užklausė

—Tu, matomai, po užsienį 
važinėjai, kad tai]) daug tu
ri patyrimo?

Kada jau valgiai tapo su
naikinti, studentas, kuris iki 
šiol sakėsi nenusileisiąs ir 
būsiąs Juru, atsistojo ir pra
bilo:

—Kollega, aš noriu šokti!
Gaspadorius pastebėjo,kad 

apačioje gyvena namų savi
ninkė senelė labai nerviš
ka ir dėlei tos priežasties 
vargiai bus galima šokti.Bet 
Finkelis jį nuramino:

—Ar tu manai, kad ji 
triukšmo persigąs? Matai, 
jeigu męs palengva pradėsi
me bildėti, tuomet ji ims 
nervuotis, bet reikia išsyk 
padaryti kokį nors peklišką 
bildesį, o paskui bus leng
vesnis ir jai, po to didžiojo 
bildesio, kiti pasirodys dai
lia, malonia muzika. Męs ta
ve tuojaus apsaugosime nuo 
šio pavojaus.

Finkelis niekad savo ištar
tų žodžių nepalieka žodžiais, 
bet visuomet pasistengia 
juos ir gyveniman įvykdinti.

Tuojaus iškėlė į augštį vieną 
paskui kitą dvi kėdės ir, iš- 
visos pajiegos, trenkė į grin
dis.

Apačioj pasigirdo vaitoji
mas ir šauksmas, praslinkus 
valandėlei laiko, mūsų kam
baryje pasirodė stora, riebi 
vi rėja,kur i turėjo sulošti de-

priėjo prie jos su stiklu ro
mo, ką tai į ausį pašnibždė
jo ir, gavęs atsakymą, tuo
jaus balsiai prabilo:

—Jeigu ta sene ir tolinus 
išdrįs protestuoti, tuomet 
męs ją į 24 valandas išsių
sime iš šio miesto.

APSIRUPINKIT 
TIKIETAIS 
Iš ANKSTO 

ANT 
LAISVĖS” B-VĖS 

KONCERTO.

Jeigu tau rei
kalinga skrybė
lė, marškini n j. 
renkotas, liet
sargis, kakla- 

k.lnic.
/iuo ar kitoki
vyriški aprėda- 
lai, užeik pas 
mane, o gausi 
viską, vertės 
savo pinigų.

131 Grand St,
BROOKLYN, N. Y.

LIETUVIŠKA APTIEKA

APTEKA
Žemiau paminėtas gyduoles galimi 

apturėti per pačtą: 
Nuo reumatizmo .......................
Kraujo Valytojas .......................
Vidurių Valytojas .....................
Vidurių Reguliatorius...............
Trojanka 25 c., 50 c., ir $1.00.

Ir visokias kitokias gyduoles nue 
visokių ligų, kurios čia dar nepaatl* 
nūtos, galima gauti per pačtą.

P. A. URBONAVIČIUS, 
Y51 METROPOLITAN AVĖ.

BROOKLYN, N. Y. ,

TBI8INGIAU8IA ir G1RIAUKIA 
LUTUVTfiKA

$1.08, 
1.08 
l.Ofl 
50c,

Butais** receptui m didžiausia 
atyda, nežiūrint, ar tie receptai 
Lietuvos ar Amerikos daktarų. 
Tai vienatinė lietuviška aptie- 
ka. Bostone ir Massachusetts 
valstijoj Gyduolių galit gauti, 
kokios tik pasauly yra varto
jamos. Galit reikalaut per lai
škui, e aš prisiųsiu per expre
ss.

sawn:

'3
5

apsireižkia esfjs stebėtinai pasekmingu . 
nuo ffėlimo pilvo ir iurnu, ger
klės skaudėjimo, dusulio, galvos 
skaudėjimo, nustojimo apetito, 
ialčio galvoje, ect., ect.,. Šutai- 
Bernas išdirbėju labai pagarsėjusio

PAIN-EXPELLERIO- (
seno ir ištikimo draugo šeimy
nos, naudojamo visame pasau
lyje Į>er pusę šimtmečio—35c. 
už boukutę visose aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai iŠ
F. AD. IlICHTER & CO.® ; 

24—80 Washlngtoo Street, Now York, j

SOROl

Sutaisytas hs fomwioa- 
recepto; suteikto ifimintio- 
gu Egypto zokoninku,

LIGŲ PRIEŠAS —
MŪSŲ DRAUGAS.

Žmogus linksmas ir ra
mus, kol jis sveikas. Papras
ta liga padaro žmogų nelai
mingu. Tankiausiai žmogų 
kankina vidurių arba skil
vio ligos — nemalimas, dis
pepsija, diegliai ir skaus
mai, išpūtimas, diegliai šo
nuose, krūtinėje ir nugaroje, 
užstojimas gerklėje ar krū
tinėje ir t. t. Tas paeina 
nuo nereguliariško ir ne- 
normališko skilvio. Geriau
sias vaistas, kuris apsaugo
ja nuo tų ligų arba greit jas 
prašalina — tai Provizo
riaus Vinco J. Daunoros 
TREJOS DEVYNERIOS 
arba TREJANKA. Tai ne- 
įveikimas ligų priešas, o 
k&ri-u mūsų draugas. Rei
kalaukite to draugo pas a- 
gentus arba tiesiog prisiųs- 
dami 50 centų pačtos ženk
leliais. Vincas J. Daunora, 
Provizorius, 229 Bedford 
Ave., Brooklyn, N. Y.

- 11111'1^ . .................

Telephone I960 Greenpoint.

Dr. H. Mendlowitz
271 Berry Street

Gydau ligonius įvairiomis ligomis, 
n vna?! mnnn snonialij

moterų
Gerai įsitemykit adresą:

DR. H. MENDLOWITZ
271 Berry St., Brooklyn,N. Y.
v kampas So. 1-mos gatves, ®

NUSIPIRK KNYGĄ “MEILĖS

LAIPSNIAI JŲ IŠSIVYSTYME.”

PUIKIAUSIA 
MODERNIŠKA 
“LAISVĖS

“LAISVES”' KNYGYNE
UandaU (vairių naudingų knygų, kuriai patariame kiekvienam 

perskaityti.
Kas skaito, tas daugiau žino ir jam nereikia pralyti kitų paatt- 

kinimo. RaOrahmlr katalogą

švęsdami savo 20 metines su- £2 
kaktuvos biznio, męs nuspren- ~ 
dėm padaryt nupiginimą. Gra- 
mafonas už kurį pagal jo ge- 
rūmą ir išdavimo balso, turė- £ 
turn mokėt $50.00, bet dabar pa 
parduosime su 12 dainų pagal p 
jūsų pasirinkimą už i£l€>.50< 
Tūkstančiai parsiduoda kas- 5 
dien ir jeigu nori pasinaudot > 

proga, prisiųsk $3.50, o likusius užmokėsi prie aplaikymo. wgera
EMPIRE PHONOGRAPH Co.

246 Bowery, New York, N. Y.

SERGANTIEJI!

$1.00 ANT

savaites
Pristatom j namus Ir 

mas apielinkes, Jersey 
York, Central Broklyn, 
peth, ir tt.

MACYS BT(f
FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET

Tarpe Driggs ir Bedford ave’au 
Brooklyn, N. Y.

toli- 
New 
Mu«

849 EAST 22 ST,N.Y.

AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ IA 
PRIEŽASTIES LIGOS?

Diena po dienai, metas po metai 
užsimu gydymą sergančių žmonių. 
Persistatykite sau, kiek aš išgydžiau, 
kiek palinksminąs gyvenimą. Jeigu 
jumis gyvenimas įkirėjo vartojant 
visokias gyduoles ir jaučiatės nuo
lat blogiau .tuomet, nieko nelauk
damas, kreipkitės pas gerai supran
tantį daktaro ir specialistą

DR. LEONARD LANDES
Jis jums be pinigų patars, ką da

ryti, kad išgelbėti gyvastį ir paaiš
kins apie ligą. Gydau per 20 metų 
visokias ligas su didžiausiomis pa
sekmėmis kaip 
čių jaknų ir tr.

Del gydymo nervų ir 
turiu visiems gerai žinomą elektrišką 
aparatą ir X-spinduliai, per kurią 
matyt kiaurai kūne. Ne kiekvienas 
daktaras turi tokius aparatus, dėl 
to, kad labai brangs. Chemiškas iš
tyrinėjimas šlapume. Neatidėliokite 
ant rytojaus, bet tuojau ateikite pas 
gerai žinomą:

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

vai. vakare, šventadieniais nuo 10 
v. ryto iki 4 vai. po pietų.
140 E. 22nd St., Lexington ir

3rd Ave., New York City.

tai:
pilvo, širdies, plau-

I’M
per kurią

dėl

Neatidėliokite

• Tohpkana Mi Groenpolol.

Daktaras J. MISEV1ČE
Specialiitaa Airdiee It 

Plaučių lift.
Nue t—10 ryte
Nue 12—2 po plot
Nuo 6—8 vakaro.

27# BERRY STRUT 
BROOKLYN, N. Y.

iui. 2820 Greenpoint

J. GARŠVA

L Vincas J. Daunora
......... ..........L-. APTIEKORIUS —--------------------

APTIEKA

•į- 22 9 B Ė D F O R DįAVE 
UmAMPAS^ NORTH. 4W> GATVfcl _

PAIN-EXPELLER
tai kiekvienos šeimynos geriausis draugas, kuris 
tikrai pagelbi nuo visokių kentėjimų ir skausmų.

Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė mus pa
branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų 
didelį."
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą 
gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbingumo. Nesi
duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais 
už pigesnę čienią.
Šią seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 
butų ant pakelio ženklas „INKARAS” ir žodis 
„LOXOL,” o taipgi musų pavardė. ,
Tikrasis PAIN-EXPELLER1S parduodamas visose 
aptiekose. Galite gauti ir tiesiog iš mus. Patariame 
pirkt buteliuką už 65 centus, nes jame yra gyduolių 

dvigubai daugiau, negu už 35 centus.
F. AD. RICHTER & CO.

*74-80 Washington Street, New York
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Iš Lietuvos ušerka

Centro Sekretoriaus Brooklyn LABOR LYCEUM50th

So/49th

So. 50th

DENTISTAS
DU OFISAI

ISS1VYSTYME

IgUld

valdišką 
Gosudar-Senas vagis ir jaunas vagis

Pastarajame savo posėdy-

Kasos Glob. R. RuleviČe,
1330 So. Jackson St., Waukegan, III. 

Maršalas K. Navlckis,
1420 So. Victoria St., Waukegan,III 

Pagelbininkas J. Wardauskaa,
1448 Jackson St., Waukegan, Ill.

Susirinkimai atsibOna kas trečią 
nedčlią kiekvieno mėnesio 2 vai. po 
pietų Liuosybės svetainėj, 801—8tb 
St & Sheridan Rd., Waukegan, Ill.

DRAUGIJOS, KURIOS 
TURI “LAISVĘ” 

ORGANU.

Laisvė”. 455 Grand St., Brooklyn, N.Y

Ban- 
ir t.L

mano praktikos, aš

Iš LIETUVIŲ GYVENIMO 
PETRAPILY.

949—959 Willoughby Ave.
Tel. 3842 Stagg. •

DRAUGIJA SUNŲ IR DUKTERŲ 
MELROSE PARK, ILL.

Pirmininkas K. Jankauskas,
P.O. Box 749, Melrose Park,Ill. 

Pagelbininkas D. Rimša,
P. O. Box 349, Melrose Park, Ill. 

Protokolų raštininkas ir organo pri
žiūrėtojas A. Starevičia, Box 1188, 

Melrose Park, Ill. 
Fin. Raštininkas W. Strumilia,

1314 So. 50th Ave., Cicero,Ill. 
Iždininkas F. Lapinski,

P. O. Box 1109, Melrose Parių ŠU 
Iždo Globėjai: W. Janėnas,

Box 675, Melroso Park, Ill 
K. Samolionis,
Box 613, Melrose Park, III 

Maršalka A. Plėštis,
P. O. Box 675, Melrose Park, III.

Susirinkimai atsibuna kas trečią 
savaitę kiekvieno mėnesio Frank and 
James svetainėj, 23-čia Avė. ir Lake 
gatvė, apie 1-mą vai. po pietų.

1529 — 10th 
O. Box 80

Rašydami apie kokius rei
kalus, A. P. L. A. reikale, vi
sados stengkitės parašyti 
trumpai ir aiškiai, kad ne
reikėtų bereikalingai laiką 
eikvoti beskaitant. Daug y- 
ra tokių sekr. ir narių, ku
rie norėdami ką nors pasa
kyti, prirašo pilną laišką, 
kuriame neko ypatingo nė
ra. Todėl, rašydami. apie 
ką nors visados stengkitės 
nerašyti nereikalingų ir tuš
čių sakinių. Rašykite tą, 
kas reikia.

A. P. L. A. Centro Sekr.
J. I. Alexis.

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ DR-STĖS 
Elizabeth, N. J. viršininkų adresai: 
Pirmininkas St. Morkis,

A. C. W. of A. LIETUVIŲ 218 SK. 
BALTIMORE, M D.

Pirmininkas K. Matuliauskas,
637 W. Lombard St. 

Pirmininko Pagelb. A. Rulis, 
Protokolų Sekr. G. Milinavičius,

708 W. Fayette St. 
735J W. Saratoga St. 

Protokolų Sekr. G. Milinavičius,
708 W. Fayette St. 

Finansų Sekret. John L Denkevicz, 
108 Fair Oaks Ave., Hamilton, Md. 
Iždininkas A. Pilipauskas,

614 So. Paca St.

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
.DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, ILL. 
Pirmininkas A. F. Sabeckis,

802—8th St
Vice-pirmininka* K. Dimša,

' 812—8th St.
Užrašų rašt. B. Masiliūnas,

922—10th St
Finansų rašt J. Waičis,

1320 Lincoln St, Waukegan, Ill.
Kasierius M. Kairaitis,

166—10th St, North Chicago, Ill. 
Kasos Glob. M. Rėkia,

1548 Sheridan Road, N. Chicago, IU.

LIETUVIŲ BROLIŲ DRAUGIJOS 
Valdybos adresai, Racine, Wis.

Pirmininkas J. Vasilaitis,
1021 La Salle St., Racine, Wis. 

Vice Pirmininkas M. Kaupas,
1242 State Sreet 

Raštininkas A. Vegela,
237 Lafayette Ave.

Turtų Sekr. S. Gęlumbauskas,
920 Jackson St.

Iždininkas J. J. JUozapavičia,
1915 Jay Eye See Ave, 

Iždo Globėjai A. Pukteris,
444 Park View

M. Kavaliauskas.
L. B. D. laiko savo susirinkimus 

kas trečią nedėldienj kiekvieno mėne
sio Winter Hall, 412—6-th St, Raci
ne, Wis.

Dėl Centro Komiteto eva
kuacijos. — Centro Komi
tetas paskutiniame posėdy
je galutinai nutarė krausty
tis iš Petrapilio. Pajieškoti 
vietos pasiųstas į Pietų Ru
siją p. Linartas.

Centro Komiteto posėdy
je liepos m. 25 d. dalyvavo 
social-demokratų atstovai 
grafas Zubovas ir L. Požė
la ir liaudininkų 
kis ir A. Bulota, susipažinti 
arčiau su Centro Komiteto 
reikalais prieš imant C. K. j 
savo rankas.

Iškilus kraustymosi reika
lui iš Petrapilio C. K. prane
šė social-demokratų ir liau
dininkų atstovams, kad pas
kutinioji atsakymo į C. K. 
paklausimą diena liepos m. 
27 d.

C.L.T.D. DR-JOS MIRTOS VALDY
BA, CLEVELAND, OHIO, 

Pirmininkė V. Ivanauskiutė.
1452 East 83rd 81 

Vice Pirmininką* J. Katkauaka*,
5828 Superior Avenuo 

Protokolų Sekretorė M. Misovičiuti
1452 E. 33rd 8L 

Fin. Raštininką* Antanas Baniai!*,
1449 East 24th St 

Kasierius M. Lavinskas,
* 8120 Cory St 

Kasos Globėjai: O. Sidabriutė,
2120 St Clair Av*.

V. Kvodaravičius
1543 Oregon A v*.

Dainų repeticijos atsibuna kiekvie
ną Seredą nuo 7:80 vai. vakare ant 
Schwab svetainės, 6131 St Clair Av*. 
Mėnesiniai susirinkimai atsibdna kas 
trečią pėtnyčią kiekvieno mėnnesio 
nuo 7:30 vai. vak. antSchwab svetai
nėm 6181 St Clair Ave. Knygynas 
randasi Neuros krautuvėje, 2047 Ha
milton Ave. Knygos išduodamos kiek
vieną Pauedėlio vakarą nuo 7:10 vai. 
vakaro.

Knygiai Pranas Tamosas,
8570 H 7Iad 8t.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖ, MOLINE, ILL.

Valdybos adresai:
Prezidentas F. Akatckis,

1360—12th Avė., E. Moline, III.
Vice Prez. A. Trepkus,

349 — 10th St., Moline, III. 
Prot sekretorius S. Rusteika,

1220š — 7th Avė., Moline III. 
Finansų sekretorius W. Vapsevich,

436—4th Avė., Moline, III. 
Iždininkas K. Juška,

825—4th Avė., Molino, III. 
Maršalka S. Esikevičia,

1012 — 16th Avė., E. Moline, III.
T. M. Dr-stė susirinkimus laiko pir

mą nedėldieni kiekvieno mėnesio 
Turner Hall svetainėj, 14tb St. ir 6th 
Avė., Molino I1L .........

AUGščIAUSIOS PR1EG
LAUDOS REIKA

LUOSE.

S*. 48th Ct
Susirinkimai atsibūna kas paskuti

ni nedėldieni kiekvieno mėnesio, J 
Neffo svetainėje, 1500 So. 49th Avo. 
Cicero, III.

kitose nagrinėjo bylą vieno 
14 metų vaikino ir jo dėdės 
iš Rufinek’o, Marijampolės 
apskričio. Senis, eidamas 
vogti, jauniklį vesdavosi, 
idant pridabotų, kad kas ne
užkluptų jo bevagiant. Vai
kinas turėdavo dienomis 
slankioti po aplinkinius na
mus ir sužinoti, kame ir 
kaip kas padėta. Abu ben
dru per 1915 ir 1916 metus 
atliko keliata stambiu va
gysčių. Marmališkiuose 
juodu pavogė virvę, apynas
rį ir du arkliu. Šių metų 
kovo mėnesyje vaikinas, dė
dėse įmokintas, atliko labai 
drąsią, begėdišką vagystę. 
Plutiškėje jis vienai mote
riškei padėjo pavažiuoti ar
klį su rogėmis po pastoge ir 
pasižadėjo jį pridaboti, kol 
ta moteriškė nepargrįžšian- 
ti iš bažnyčios. Bet, kaip 
tiktai moteriškė nuėjo, vai
kinas sėdo rogėsna ir parva
žiavo į savo dėdės namus. 
Teismas pasmerkė vaikiną 
tiktai septynis mėnesius ka
lėti, kadangi jis dar neturi 
tiek proto ir nesupranta 
sunkumo savo prasikaltimo 
ir dėl to, kad jo dėdė ji to 
pamokindavo. Bet senį va- 
gįvuž visus jo vogimus ir 
dargi užtai, kad ligi paskuti
nes gynėsi, nesąs kaltas, pa
smerkė metus ir aštuonis 
mėnesius kalėti

Reikalinga
a Darbą gausi visada. Reika-

JųZ lauk informacijų.
LAX. Nossokoff’s International 

Barber School, 1202 Penn 
z-^'*£jAve., Pittsburgh, Pa.

Kaso* globčjai: 
St. Vazena>3 
P. Kutra, P. 

Maršalka P. Vaitkus,
418 Wall St.

Organo prižiūrėtojas A. Petronis
719 Lincoln Avė.

Susirinkimai atsibOna pirmą 
dSldien) kiekviena mėnesio, 1010 
Main Street, X vai. po pietų.

pranešimai. .
Atydai A. P. L. A. Už

ėmus man C. Seki\ vietą, tu
rėjau'labai daug darbo ir iš 
tos priežasties net negalėjau 
atsakančios tvarkos vesti, 
nes dar iki pat šiai dienai

Kadangi tarp visų tautų religija 
užima svarbią vietą ir kadangi šian
dien viso pasaulio akis atkreiptos j 
didžiąją Europos karę, kuri yra reli
gijos pasekme, tai būtinai kiekvie
nas lietuvis turi perskaityti 

NAUJĄ KNYGĄ

Kas tai yra 
RELIGIJA?

LAISVĖS SUNŲ DRAUGYSTĖ 
MAHANOY CITY, PA.

Pirmlnlka* P. Ysoda,
534 E. Mahanoy Avė. 

Pirmininko Pagelb. J. Kovas,
1227 E. Pine St 

Prot. Raštininkas A. Ramauckas,
1025 East Pine St. 

Finansų Rašt. P. Petčiulis,
1227 E. Pine St. 

Iždo trustisai: A. Račkauskai, 89 
—10th St., J. Baukus, 1121 E. Maha
noy Avė., J. Mickunas, 819 E.Pine St 
Maršalka L. Andriuškevičius,

802 E. Market St 
Susirinkimai atsibūna paskutini pa- 

nedėlj kiekvieno mėnesio 7 vai. vaka
re, Juozo Margelio svetainėje, 60 
Main St., Mahanoy City, Pa.

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Sales dėl Balių, Koncertų 

kietų, Vestuvių, Susirinkimų 
Puikus steičius su naujaisiais įtaisy
mais. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

A. P. L. A. DR-JOS CENTRO VAL
DYBOS IK KUOPŲ SEKRETORIŲ 

ADRESAI:
Centro pirminiu. J. M. Maskeliūnas, 

2025 Colwell St., Pittsburgh, Pa.
Pirmininko pagelb. J. A. Rūkas, 

4lH21 Fayette St., Pittsburgh, Pa.
Centro sekretorius J. L Alexis, 
P. O. Box 344 N. Diamond Sta.,

Pittsburgh, Pa.
Centro Iždininkas K. Varašis,

12 and Carson St., Pittsburgh, Pa. 
Turtų Kontrolės Komisija:
M. Urlakis, 2126 Forbes St.,

Pittsbugh, Pa.
F. Pikšris, 1331 Penn Avė., 

Pittsburgh, Pa.
Kuopų Sekretorių adresai:

1- mos kuopos Sekr. A. Bartkus, 
1323 Carsal St. N. S. Pittsburgh, Pa.
2- ros kuopos Sekr. P. Samulionis,

P. 0. Box 63, McKees Rocks, Pa.
3 kuopos.— K. Kervelevičius, 

121 Cress St., Carnegie, Pa.
4- tos kuopos Sekr. F. Pikšrys,

1331 Penn Ave., Pittsburgh, Pa.
5- tos kp. Sekr. J. W. Brazauskas,

P. O. Box 154, Cuddy, Pa.
7- tos kp. Sekr. A. Žvirblis,

2228 Forbes St., Pittsburgh, Pa.
8- tos kp. Sekr. A. Paliucis,

2123 Wrights St., Pittsburgh, Pa.
9- tos kp. Sekr. A. Budžinauskas,

P. O. Box 812, Creighton, Pa.
10- tos kp. Sekr. John Shopis,

713 McKean Ave. Donora,Pa.

11- tos kp. Sekr. P. Ainis, •
P. O. Box 434, Courtney,

12- tos kp. Sekr. J. Kindaris,
Ambridge,

13 kuopos.—V. Petravičia,
P. O. Box 447, Vestaburg,

14 kuopos.—J. Ubonas,
803 Talbot Ave., Braddock,

Kuopų sekretorių atydai.
Siųsdami pinigus į centrą, 

visados siųskite sekančioj 
formoj, t. y. išpirkite Money 
Orderį ar banko čekį arba ir 
rašant ypatiškoj formoj če
kį, visados reikia rašyti 
taip: The Supreme Lodge of 
Lithuanians of America ir 
prisiųsti sykiu su raportu C. 
Sekr. J. I. Alexis, o aš įtrau
kęs į knygas pasiųsiu iždi
ninkui C. T. Varašiui.

tiki šiol nekurios kuopos 
rašydavo ant vardo iždinin
ko ir sekretoriaus, taip ne
gerai, nes mums prisieina 
mainyti ir vėl antru sykiu 
siųsti į paskirtą vietą.

Turiu paminėti, kad A. P. 
L. A. Centro Komiteto posė
dis atsibuvo lapkričio 18, 
svet. A. P. L. A. pirmos kuo
pos, kur tapo sutvarkytos 
visos pasekmės abiejų seimų 
protokolų ir balsavimo vir
šininkų centro.

Pasekmės protokolų ir rin
kimo viršininkų bus pagar
sinta organe truputį vė
liaus.

Manau, kad kuopos turės 
mėnesinius susirinkimus 
gruodžio mėnesyje, kuriuo
se rinks naujas valdybas 
kuopoj, tad malonėkite pri
siųsti naujai išrinktų kuopos 
valdybos 1918 m. pilną są
rašą su antrašais, kad atė
jus naujiem metams žinočia, 
su kuom reikės susirašinėti

L. Pašelp. Dr-stė “Laisvės1' 
Easton, Pa.

Prezidentas L. Tarvidaitė,
1118 Jackson St., Easton, P* 

Vice-Prezidenta* B. Maslulevičienli,
820 So. 11th St., Easton,P» 

Protokolų Raštininkas ir organ* yri 
žiūrėtojas Alek. Vituris,

812 So. 5th St., Easton,Pu 
Finansų Raštininkas Mar. Urba,

1939 Fairview Ave., Easton,Pa 
Kasierius F. Vituris,

830 Taylor All., Philllpsburgh,NJ 
Kasos globėjai:

A. Biga, 1021 Elm St., Easton, P*
A. Meškauskas, 56 N. Locust lt 

Maršalka P. Urbienė,
1939 F^rview Ave., Easton, Pa 

Susirinkimai atsibuna ka* pirmi 
Pėtnyčią kiekvieno mėnesio, 8 vai va 
care, Anglų Socialistų svetainėj, 4«> 
Northampton St., Easton, Pa.

189 GRAND STREET
Prieš Comedy Theatre

307 BEDFORD AVE.
Tarpe So. 1 ir 2 Sts.
Per pastaruosius 10 metų 

pasekmingai išgydžiau daugiau, kaip 10,000 ligonių 
Mano ofisai prieinami darbininkams, todėl kad ne- 
dėliniai mokesčiai lengvi; kiekvienas turi progą su- 
taisyt savo dantis kogeriausiai.

TRAUKIMAS BE SKAUSMO, — 
MANO SPECIJALIŠKUMAS.

Nelaimė nuo žaidimo su 
granata.

Iš Kelmės rašo štai ką: trįs 
Vaikinai, Julijonas Petrila, 
Vladislovas Barsteika ir 
Vaclovas Barsteika, pirma
sis 12, antrasis 8, o trečiasis 
5 metų amžiaus iš Savdyni- 
kių ir. Bronislavas Butkus, 
10 metų vaikinas, iš Nyrp- 
lės prasimanė žaisti su viena 
atrasta ant lauko granata. 
Granata sprogo ir visi trįs 
liko baisiai sužeisti. Toje 
vietoje, kur įvyko sprogi
mas, atrado tuščios grana
tos kevalą, plaktuką ir kal
tą. Be abejo tie vaikėzai bus 
tais įnagiais mėginę grana
tą atlupti, o pertai granata 
ir sprogo. Tuos vaikus visus 
tris turėjo nugabenti ligoni
nėn, nėsa jie buvo baisiai su
žeisti. Šitas nelaimingas at
sitikimas dar kartą parodo, 
kokis pavojus atsiranda iš 
nesusprogusiųjų granatų, 
kurių kartais galima rasti 
laukuose. Todėl apie kiek
vieną tokį radinį būtinai rei7 
kia tuojaus pranešti vyres
nybei, kuri pasirūpins šovinį 
pašalinti.

Tame-pat 
posėdyje dar nagrinėjo bylą 
trijų vaikinų iš Liškavos, A- 
lytaus apskričio, kurie šių 
metų kovo mėnesyje buvo 
prasižengė begėdišku už
puolimu ir nuplėšimu ant 
kelio, netoli Augštosios Sto
ros kaimo. Jie susistabdė 
ūkininką, kuris, vežė mugėn 
rugių ir sakydamiesi, esą 
panaktiniai, privertė jį iš
stovėti viename kieme ligi 
sutemos. Paskui jie jį liepė 
važiuoti keliu per girią tam
soje. Ten jie jį užpuolė ir 
gąsdino nužudysią, jei mė
ginsiąs gintiesi. Jie atėmė 
iš jo 65 rublius pinigais ir 
maišą rugių. Kiek jie kat
ras buvo prasikaltę tame 
bendrame nuplėšime, teis
mas kiekvienam uždėjo ir 
tiek pabaudos; vieną nuteisė 
tn/us metus kalėti,kitą pus
trečių metų, o trečią pusant
rų metų.

(“Dabartis”)

Toje knygoje yra nurodytas religi
jos atsiradimas ir jos veikimas nuo 
pat pirm pradinio žmogaus iki musų 
dienų.

Čia gaunamos ir kitokios visokios 
knygos. Reikalaujant katalogo ar at- 
•ako reikia už 2c. stempą prisiųsti.

F. MILAŠAUSKLS
13 Atlantic St., So- Boston, Mass.

u Pab*lEU«ilfcuj«ą Woman* į
0 College. BaKlmore. Md. f
Jį Sr’Mekaitugal atlieka x
W jr .mdyina. taipgi suteikia risokiat rodi* U: a 
S IrvuMoas motete l.’gotc f

» F. Stropiene,V.4.Z | 
J */ SjkO, fiOSTOM, MA <f» «.

P .L. A. knygos tebėra pas 
buvusi sekr. J. B. M. ir tad 
ir su naujai įstojusių narių 
priėmimu negaliu net kuo
pom suteikti Centro nume
rius.

Todėl gerb. kuopų sekre
toriai nekaltinkite mane,kad 
aš neprisiunčiu naujiem na
riam centro numerių, ne ne
galiu tol, kai negausiu nuo J. 
B. M. knygų.

Taipgi nekurios kuopos 
reikalauja informacijų, ko
dėl nesimato organe rapor
tų, paskutinių trijų mėnesių 
t. y. už Liepos, Rugpjūtį ir 
Rugsėjį. Turiu pasakyti, 
kad J. B. M. neduoda mums 
knygų ir pats neišduoda jo
kio raporto ir tokiu būdu 
niekas jo nematė organe.

Atgavus knygas, bus kny
gos peržiūrėtos ir bus pa
garsinta visos pasekmės or
gane.

VYRŲ IR MOTERŲ APSVIETOS 
DRAUGYSTĖ, CICERO, ILL.

Valdybos adresai: 
Prezident K. Adomaitis, 

1412 So. 49th Ayo. 
Prezidento pagel. J. Takazauskai, 

1402 So. 48th CL 
Protokolų Sekr. J. Kuzmickas,

1312 So. 48th Ct.
Finansų Sekr. V. Shlleika, 

1409 So. 49th Av*.
Kasierius Marijona Bartkienė, 

1500 So. 48th CL 
Kasos Globėjai:

Ona Elterman, 
1533 

Zuzana Gulbinienė, 
1531 

Marijona Dolan, 
1533 

Maršalka T. Bartkus, 
1500

Bell Phone, Dickinson 3995 M.

Dr. Ignotas Stankus ’ 
1210 S.BroadSt., Philadelphia, Pa. 
Physician »nd Jurgeon (lietuvis gydy
tojas ir chirurgas pabaigęs1* Indianos 
Universitetą) Gydo visokias ligas vy
ru® moterių ir vaiku. Daro operacijas. 
Ofiso valandos: 9 11 rito. 2 I p > pu t 7-9 
vakaro. Nedėliotus: 911 rito 1 I popiet. Siunčiant pinigus į 

valdišką banką, privalo
te laiške parašyti pilną 
vardą ir pavardę, kiek 
turite metų, tėvo ir mo
tinos vardą, jeigu vedęs, 
tai pačios vardą, užsiė
mimą ir vietą gimimo, 
t. y., kainą, valsčių, pa
vietą ir guberniją.

Į Rusijos 
banką — “i 
stvennuju Sberegatel- 
nuju Kassu” galima sių
sti kiek tik norite.

Rublio kaina kasdien 
mainosi, todėl čia ir ne
galime paduoti, geriau
sia klauskite laiškais.

Laiškus ir pinigus 
siųskite šiuo adresu: 
“Laisve”, 455 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

“Laisvės” Agentūra.

Ar žinote?
Ar žinote, kad 16 d. gruo

džio bus antras metinis 
koncertas “Laisvės” koope
racijos? Jeigu žinote, tai 
kogreičiausia pasiskubinki
te nusipirkti tikietus,nes pa
skui gali jų pritrūkti.

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ ELIZABETH, N. J. 

Valdybos adresai:
Pirmininkas V. Budriuke

108 Inslee PI. 
Pirmininko pagelbininkas S. Morkis, 

255 Bond Street 
Nutarimu raštininkas P. Kardokas,

122 Court St.
Turtų Raštininkas J. Drulis,

255 Bond Street 
Iždininkas J. Juozapaitis,

234 Clark PI.
Organo raštininkas J. Kentrus,

111. Pine St. 
Iždo globėjai:

S. Juškaitė, 117 Magnolia Ave., 
B. Bočkiutė, 211 First Street.

Maršalka J. Brūzge,
129 Pine Street. 

Susirinkimai atsibuna kas trečias 
Panedėlis.

PIGIAU GRYBŲ.
Ar žinote, kad dabar 

Rusijos rublis yra pi
gesnis, negu pirmiau 
Lietuvoj, vasaros rtietu 
po šiito lietaus grybai? 
Taigi, kurie turite Ru
sijoj giminių, pasisteng- 
kite jiems pasiųsti pini
gų, o kurie manote grei
tai grįžti į Rusiją, da
bar siųsikite pinigus į 
valdišką banką,nes par
važiavę be jokio vargo 
galėsite atsiimti. Atsi
minkite, kad tik dabar 
tokia puiki proga, nes 
greitai rublio vertė pra
dės kilti, tuomet jau bus 
vėlu.

“Laisvės” agentūra 
siunčia dienos kursu. 
Kurie manote siųsti ar 
giminėms, ar į valdišką 
banką, tuojaus kreipki
tės į “Laisves” agentu-

Toje knygoj aprašyta mei
lė senovėj; kaip ji vystėsi ir 
daėjo iki šių laikų. Praeities 
ir dabarties faktais remen- 
tis, nurodoma meilė ir jos 
rolė draugijiniam gyvenime, 
ir prie ko ji veda žmoniją.

Tai yra viena svarbiausių 
moksliškų knygų ir ją reiktų 
kiekvienam vyrui ir moterei 
atydžiai perskaityti.

Knyga didelio formato. 217 pusi.
Kaina be apdarų $1.00.
,, su apdarais $1.25.

LIET. SUNŲ IR DUKTERŲ DRAU
GYSTE, ROCKFORD, ILL.

Pirmininkas J. Rulis
321 Edward St.

Vice-Pinnlninka* A. Šimonis,
517 Michigan Av®.

Protokolų sekretorius O. Valiulienė, 
622 Hulin St.

Finansų Raštininkas P. G. Aleksynas,
1516 — 14th Av*

Iždininkas B. Buzinskis,
721 Lincoln Ava

Auksinės kepuraites — Š5 ir augščiau.
Tiltukai (Bridge teeth) — $1 ir augščiau.
Užpildymas auksu — $1.00 ir augščiau.
Užpildymas sidaFru — 50 c. ir augščiau.

KALBAME LIETUVIŠKAI IR LENKIŠKAI

255 Bond St.
Pirmininko Pagelb. V. Balinskis, 

316 Second St.
Nutarimų Raštininkas J. Biete, 

108 Inslee PI. 
Turtų Raštininkas St. Mickevičius, 

180 Front St. 
Organo Raštininkas A. Lukoševičius) 

228 First St.
Iždininkas A. Balinskis,

153 Ripley PI. 
Kasos Globėjai: St. Baltutis,

147 Clark Place.
P. Kablis, 310 Pine St. 

Maršalka K. Budris,
127 Bond St,

T i-y



ra tamsiu moterėliu, u v

VIETINESZINIOS.
3 d. gruodžio, Palace Hall 

svetainėj, 93 Grand St., bus 
susirinkimas L. D. L. D. 1 
kuopos. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Visi nariai malonė
kite atsilankyti, nes turime 
daug svarbių reikalų. Taip
gi ateikite atsiimti knygą — 
antrą leidinį.
' , Sekr. S. K. Raulinaitis.

AR JAU TURITE?
Ar jau turite nusipirkę 

tikietus dėl “Laisvės” Koo
peracijos rengiamo koncer
to, kuris įvyks 16 d. gruo
džio, 2 vai. po pietų, Labor 
Lyceum svetainėj? Jeigu 
neturite, tuoj aus pasisku
binkite nusipirkti. Atsimin
kite, kad kėdės numeruotos 
ir paskui galite negauti to
kių, kokių norėsite.

“Laisvės” Adm.

27 d. lapkričio, Palace 
Hall svetainėj, buvo prakal
bos L. M. P. S. 1 kuopos. 
Kalbėjo irgi dr. Montvidas. 
Į šias prakalbas buvo lei
džiamos vien tik moterįs. 
Moterų susirinko labai. 
daug. Reikia pažymėti,kuo
met dr. Montvidas pradėjo 
aiškinti apie lytiškus daly
kus, tai daugelis moterėlių 
ir merginų skrybėlėmis už
sidengė akis. Vienok sve
tainėj išsėdėjo ramiai. Bet 
kada išėjo iš svetainės, tai 
tūlos moterėlės vos neapsi
verkė ir susiriesdamos keikė 
rengėjas ir kalbėtoją. Mat, 
joms išrodė, kad kalbėtojas 
baisiai “begėdiškai” kalbėjo 
ir jos turėsią dabar iš to 
spaviedotis.

! WkTSVl

Iš /Vido choro veikimo.
Aido choras gyvuoja ge

rai, dainininkai laikosi ir 
naujų prisirašo. Dabar 
choras vėl rengiasi prie kon
certo ir mokinasi naujų dai
nelių, būtent “Vakaro Gies
mę”, “Revoliucionierių 
Himną”, “Sukeikime Kova” 
ir “Darbininkų Giesmę”. 
Taipgi mokinasi visą eilę 
duetu, kvartetu, solo ir t. t.v r v r

Koncertas įvyks 13 d. sau
sio, 1918 m., Labor Lyceum 
svetainėj.

Choro mokytojas L. Ere
minas išsireiškė, kad iš Ai
do choro galima daugiau 
harmonijos išgauti ir jis ga
li švelniau sudainuoti ir jis 
pasistengs tą atsiekti.

Rengiamam koncerte da
lyvaus A. Salmaggi ir jam 
lygi soprano; jiedu sudai
nuos ir duetą. Iš choru da
lyvaus sekanti: finų socia
listų choras,ukrainiečių cho
ras ir kiti.

Šiomis dienomis lankėsi 
jo Brooklyną dr. F. Matu- 
aitis ir dr. A. Montvidas. 
Dr. Montvidas Brooklyne ir 
apielinkėj pasakė keliatą 
irakalbų ir išvažiavo į Bing- 
lamtoną. Dr. Matulaitis 
buvo atvykęs su S. L. A. val
dybos reikalais, apsilankė 
“Laisvės” redakcijoj ir Pėd
nyčios vakare išvažiavo Į 
Bostoną, v

Seredoj, 5 d. gruodžio,Pa- 
ace Hali svetainėj, 93 Grand 
St., bus lekcijos L. S. S. IV 
Rajono Prop, ir Agit. Rate
lio. Pradžia 8 vai vakare. 
Skaitys lekciją drg. C. Her
man iš politiškos ekonomi
jos.

PRANEŠIMAI.

Gaudo razbaininkus.
Tūlas Ralph Danielo pra

nešė policijai, jog žino pas
laptis dvidešimts trijų už
mušimų, papildytų New 
Yorke per devynius metus. 
Dabar policija pradėjo me
džioti įtartus žmones ir sep- 
tynius jų jau suareštavo.Su
areštuoti visi italai. Lau
kiama ir daugiau areštų.

6 d. gruodžiu, Palace Hall 
svetainėj, 93 Grand St., bus 
susirinkimas Lietuviu Labo 
Bendrovės. Pradžia 8 vai. 
vakare. Kadangi pereitą 
susirinkimą tapo nutarta 
susirinkimus laikyti tik sy
kį į mėnesį, todėl visi nariai 
atsilankykite, nes turėsime 
daug svarbių reikalų.

Sekr. G. Kudirka.

6 d. gruodžio, Sokolų sve
tainėj, bus susirinkimas L. 
M. P. S. 1 kuopos. Pradžia 
8 vai. vakare. Visos narės 
atsilankykite ir naujų atsi
veskite.

Iz. Jakimavičiene.

Dr-stės Švento Jurgio su
sirinkimas įvyks Seredoje, 5 
d. Gruodžio-Dec. Visi prigu
linti draugai malonėkite 
būti, taipgi ir naujų drau
gų atsiveskite perstatyt. 
Nors turime dovinis šimtus 
su viršum, bet butų dar ge
riau, kad turėtume tūkstan
ti. Bus renkamas komitetas 
baliaus. Ateinančiais metais 
susirinkimai prasidės 7:30 
vai. vakare. Nesivėlinkite.

Pirmininkas F. Pipiras.

6 d. gruodžio, Tautiškame 
Name, ant pirmų lubų, bus

Nepamirškit, kad

Gerbiamieji ir
Gerbiamosios!

Rengia LSS. 83 kp.
t) .4

McCADDIN HALL
Berry St., tarpe So. 2 ir 3 g.

BROOKLYN, N.Y.

15 GRUODŽIO
(December 1917)

bus sulošta drama:

PAJIESKOJIMAI

“Kryžius”

Pajieškau pusbrolio Pijušo I’ulvau- 
sko, Suvalkų gub., Pilviškių parapi
jos, Bartininkų kaimo. Meldžiu atsi
šaukti arba žinančių pranešti.

A. Kunsaitis,
866 Bank St., Waterbury, Conn.

Pajieškau pusbrolio Tadeušo But
kaus,Kauno gub., Šiaulių pavieto, 
Pirmiau gyveno Livingston, III. Mel
džiu atsišaukti.

J. Navickas,
Coal Centre, Pa.

Juozo Budrevičiaus. 4 
gyveno Scotland, vėliau 
Ameriką. Meldžiu atfei-

P. Siaurusaiti, 
St., Brooklyn, N.Y.

Box 71,

Pajieškau 
metai atgal 
atvažiavo į 
šaukti.

170—31st

Pajieškau Jono Gurklio, pirmiau gy 
veno San Francisco, Cal. Jis pats ar 
kas kitas malonės pranešti man šiuo 
adresu:

J. Viačkis,
3252 So. Morgan St., Chicago/Ill.

(96—97)

NAUJOS KNYGOS.

16 lietuviškų šokių, himnų ir t. t. 
del visos orkestros 10 knygų $4. Dėl 
Beno 10 knygų, 20 lietuviškų rinkių 
nių, šokių maršų ir t. t. $4. Del 
Piano arba vargonų 18 lietuviškų veL 
kalų $1 Knyga išsimokinimo notŲ 
lietuviškoj kalboj be mokytojo $1.50 
parduodu už $1.00 ant visokių instru
mentų arba dainavimo 8 lekcijos.

G. A. BARONAS
P. O. G. D. McKEES ROCKS, PA.

cy.” Skaitys Winter Rus
sell.

G r. 30—“Has the Socialist- 
Party Adopted the Right 
Attitude toward the War?* 
Tai bus debatai tarpe Hauy 
Waton ir Henry L. Slobo
din. Pirmasis už Partijos 
poziciją, o antrasis — prieš

Kurie tik suprantate ang
lų kalbą—-pasinaudokite iš 
šių paskaitų.

Įžanga 10 c. ypatai.
A. Petriką.

S. L. 83 kuopa rengia Ka
lėdų Maskaradinį balių, ku
ris ivyks 25 d. gruodžio 
(Dec.), 1917, New Plaza 
Hall, 121-31 Havemeyer St., 
kampas Grand St., Brook
lyne. Pradžia 3 vai. po pie
tų. Įžanga 2 5c. ypatai su 
padėjimu drabužių. Duos 
šešias puikias dovanas — 3 
vyram, 3 moterims.

Komitetas.

Moterų ir Merginų Atydai.
Laikau už garbę pranešti 

visoms savo esančioms ir bū- 
s i a n č i o m s k o s tu m e r ė m s, 
aš perkėliau savo dresių 
vimo biznį į geresnę ir 
togesnę vieta. Tai yra, 
214 Grand St. į 163 So. 
St., netoli Driggs Ave.,
blokai nuo Bridge Plaza) 
Brooklyne.

Ten taip-pat siųsiu viso
kios rūšies dreses kaip ir 
iki šiol.
Tikiuosi, kad atsilankiusios 

naujon vieton merginos ir 
moterys visos bus užganė
dintos.

K. PETRIKIENĖ 
(Siuvėja)

163 So. 9th St,
Brooklyn, N. Y.
(96-98)

kad 
siu- 
pa- 
nuo 
9th

LINKSMŲ KALĖDŲ!
Pranešu visiems lietuviams ir lie

tuvaitėms, jog tiįriu puikiausių atvi
ručių su lietuviškais užrašais, tin
kančios pasveikinimams su Naujais 
Metais ir Linksmom Kalėdom ir šiaip 
įvairiems susirašinėjimams. Užlaikau 
įvairios pakraipos knygų, laikraščių, 
fontaninių plunksnų, kurios dabar yra 
madoj, puikiausių pypkių, kurios tin
ka dovanoms, ir šiaip įvairių daiktų. 
Kviečiu atsilankyti, o mano patarna
vimu būsit užganėdinti.

Atvirutes męs parduodam: vieną už 
5 centus, 6—už 25 centus.

A. STRUM INSKAS
184 Grand St., Brooklyn, N. Y. THE STERN SCHOOL of DANCING

Esu agentas įvairių laikraščių. 952 Broadway, Brooklyn, N. Y.
(91—98) 1 kampas Myrtle Ave.

nervų ligą turite, kuri tik rei-

Manhattan Hat Stores

E

įai halių ir stei- 
is ir merginas,

230 Grand Street 479 Grand Street 
arti Driggs Avenue arti Union Avenue

Abi krautuves Brooklyne.

VISUOMET PIRKIT
ČEVE RYKUS

Naujausios mados 

PAS

J. MARTINAITI
157 GRAND ST.

BROOKLYN, N.Y

tl

E

i

bus duodamos

Penn Avė.,
3
5

35c.
20c.

30c.
20c.

H h

PARDAVIMAI.
Parsiduoda Ice Cream ir Saldainių 

krautuve už prieinamą kainą. Par
davimo priežastis — savininkas pa
šauktas kariumenėn. Gera proga no
rinčiam įgyt gerą biznį.

A. FRANK STINGLE 
495 Grand Street, Brooklyn, N.Y.

J. A. KATKUS
Užlaikau visokių knygų ir kitokių 

daiktų. Galima gauti pirkti visus 
Amerikoje leidžiamus laikraščius, 
taipgi ir juos užsiprenumeruoti.

Krautuvė atvira nuo 7 iš ryto iki 
.12 vidurnakčio.

Toliau gyvenantieji galit kreiptis 
laišku šiuo adresu:

J. A. KATKUS,
2204 Forbes St., Pittsburgh, Pa.

DAKTARAS LORENZ
VIEN r N TŪLIS SPECIALISTAS 

VYRIŠKŲ LIGŲ PITTSBURG H E.
Kalba lenkiškai ir Ru
siškai. Ofiso valandos: 
Panedėliais, serfdom is 
ir petnyčiomis nuo 9 
vai. iš ryto iki 5 vai. 
vak. Utarninkais, ket- 
vergais ir subatoinis 
nuo 9 vai. iš ryto iki 8
Nedėliomis ir šventadieniais nuo 10 
vai. iš ryto iki 2 vai. po piet.

614 Penn Avenue 
PITTSBURGH, PA.

vai. vakare.

ŠOKIŲ MOKYKLA
Per 38 m. žinoma, 
kaipo geriausia šo
kių mokykla. Prof. 
Stėrno šokių mokyk
la po num. 952 Bro
adway, kam p.Myrtle 
avė. prie elhvatorio 
stoties, Brooklyne, 
daveža visi karai ir 
elavatoriai. Mokina
ma Waltz, Foxtrot, 
One Step, Tyo Step, 
Boston Gude ir visi
naujausios mados šok 
džiaus. Mokinu vyru 
lanko ją nuo trijų šimtų iki ketrių 
šimtų. Duodu privatiškas lekcijas ir 
kliasoje. Atidaryta nuo 9 ryto iki 11 
vakaro, taip-pat ir Nedėldieniais. Iš
lygos: $5,00, $10,00 ir $20,00. Išmoki
nu visus šokius. Mokinu žiemą ir va
sarą. Mokinu, pagal naujausią madą, 

j Visada mokikis pas specialistą. Mo- 
! kestis IŠKALNO.
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DYKAI!
Ar nori gauti dykai knygų?

Jeigu taip, tai prikalbink vieną naują 
metinį skaitytoją “Laisvei” ir prisiųsk 
nuims $2.50, o tada gausi dovanų knygų 
vertes 50c.; jeigu prikalbinsi 2 nauju 
metiniu skaitytoju, tai gausi knygų 
vertes $1.00. —:— —:— —:—

Sergantieji
atsilankykite pas mane

Esu specialistas chroniškų ir nerviškų ligų ir vartoju moksli*- 
klausias metodas gydymui jų.

Jieškok pagelbos ten 
Kur gali ją rasti.

Pradėk gydytis tuoj, o atgausi sveikatą.
OFISO VALANDOS: nuo 9 A.

M. iki 4 P. P. M., nuo6 P. M. iki 
8 P. M. Nedėliomis nuo 10 A.M. 
iki 2 P M.

Turiu geriausį patyrimą, kurį 
įgijau bėgyje ilgų metų prakti
kuodamas medicinoje. Turiu vė
liausios mados Electro-Medical į- 
rengęs mašinas, kurios suteikia di
delę pagelbą gydymui chroniškų ir 
nervų ligų.

PATARIMAS VISAI DYKAI!
Ateik pasikalbėti ypatiškai, jei

gu negalima pagyti, aš tau tai pa
sakysiu.

Aš padarysiu fizišką ir labaratorišką egzaminaciją kiekvienam. 
Turiu gerinusį pasisekimą gydyme labai užsisenėjusių ligų, kurias 
kiti negali pagydyti.

Aš išgelbėjau šimtus nuo operacijos, mano gydymu ir patarimu.
Jeigu reikalauji gydymosi — ateik. Atidėliojimai pavojingi.
Nepaisant kokią chronišką ar 

kalauja gydymui specialisto.

DR. LEWIS 749 SIXTH AVE.
Tarpe 42-ros ir 43-čios Gatvių.

NEW YORK CITY

Turime labai didelį pasirinkimą 
rudeninių skrybėlių, todėl męs 
galime pritaikyti kiekvienam pa
gal jo skonį ir norą. Ateikit* ir 
persitikrinkite.

Męs žinome, kad busite pilnai 
užganėdinti musų pritaikymu Ir 
prieinama kaina. Taipgi turima 
didžiausį pasirinkimą vaikams 

skrybėlių.

............................................................................................. .

U"

Knygas pasirinkit iš čia padėto 
surašo:
Laisves Kalinys, kaina
Lietuva Sušals “
Išvogimas 10 kai. iš Pav. 20c.
Moterų Padėjimas Evang. 20c.
Raudonas Juokas 
Kontiabandninkai

L. K. P. D. susirinkimas 
įvyks 4 d. Gruodžio-Dec., 
1917 m., Tautiškime Name, 
101-3 Grand St., Brooklyn, 
N. Y. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Visi nariai susirinkite 

<ir pakalbinkite naujų narių.
Komitetas.

Pasidarbuokit,
H

nesėtos knygos neilgai

DR. KOLER
638

Brooklyn, N. Y.455 Grand Street,

i

ishment.” Skaitys Geo W. 
Kirchewey.

Gr. 23—“World Democra*

DYKAI, DYKAI! Aš ištraukiu dantis be skausmo ir veltui 
tiem, kurie duoda taisyt ir naujus ideti. Visas darbas visiškai be 
skausmo. Dr. Chas. TeschberR yra perai žinomas kaipo specialis
tas {vairiose atsitikimuose. Ateik ir duok išepzaminuot. Informa
cijos dykai. Mano karūnos ir tiltukai 22 karato. Darbas pvaran- 
tuotas. Ofiso valandos: nuo 9 A. M. iki 8:30 P.M. Petnyčiomis ofi
sas uždarytas. Nedaliomis nuo 10 A.M. iki 1 P. M.
DR. CHAS TESCHBERG, D. D. S. Liet. Dentistas 
500 Grand St. Kampas Union Ave. Brooklyn, N. Y. 
Kalba Lietuviftka, Lenkiškai, Rusiškai. Tel. Stapp 8698

'Tema diskusijų: “Socialis
tai ir taika.” ši tema buvo 
pirmiau paskirta, bet nega
vus svetainės, diskusijos ne
įvyko ir dabar ji bus disku- 
suojama.

Kviečiame visus koskait- 
lingiausiai atsilankyti.

Komisija.

Vyrų ir moterų prakalbos.
26 d. lapkričio, Tautiškam 

Name, buvo prakalbos L. S. 
S. 19 kuopos. Kalbėjo dr. A. 
Montvidas. Į šias prakal
bas leista vien tik vyrai, nes 
aiškino lytišką sveikatą. 
Žmonių susirinko gana 
daug. Dr. A. Montvidas pa
aiškino labai daug naudin
gų dalykų, apie kuriuos dau
guma lietuvių ir supratimo 
neturėjo. Prakalba susirin
kusiems labai patiko. Buvo 
duodami klausimai, į ku
riuos kalbėtojai atsakinėjo.

Prelekcijos per visą gruo
džio menesį, kurias rengia 
“Brooklyn Philosophical 

Association.”
Prelekcijos bus kiekvieną 

nedėldienį, lygiai ant trijų 
po pietų, Long Island Busi
ness College, ant South 8-tos 
tarpe Bedford ir Driggs 
Avenue.

Gruodžio 2, — “Economic 
Aspects of the War.” Skai
tys Andrew McLean, “Bro
oklyn Citizen” redaktorius.

Gruodžio 9, — “After the 
War, What? Polygamy, Li
teral Marriage or Femi
nism?” Skaitys Joseph F. 
Rinn.

AMERIKOS PABĖGĖLIAI 
BUS GRĄŽINAMI 

Iš MEXIKOS.
Du Amerikos kareiviai, 

kurie pabėgo iš Juareco bus 
išduoti Amerikai atgal.

Pietinės Californijos (ji 
priguli Mexikai) gubernato
rius Pintas pranešė, jog A- 
merikos “slackeriai” bus iš
duodami Amerikai.

NELAIMĖS LAIKE 
MEDŽIOKLIU.

Chiacago, Ill. — Šįmet me
džioklės sezonas prarijo 
daug mažesnių nelaimių at
sitikimų, negu pereitais me
tais. Šįmet žinoma tik apie 
23 mirties atsitikimus.

Daugiausia nukentėjo Mi
chigan valstija. Ten žuvo 8 
žmonės ir 7 susižeidė. Illi- 
nojuj žuvo 5, Indianoj — 2 
dr t. t. .
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Ce very kai šeimynoms.
Atidariau čeverykų 

krautuvę dėl vyrų, mo
terų ir vaiku. Tavoras 
gvarantuojamas. Man
dagus patarnavimas.

J. SPURGA 
212 Grand Extention
Brooklyn, N. Y.Palei Grand St

Pittsburgh, Pa.

Dr. K OLE R yra
vienatinis tarpe lie
tuvių daktaras Pitt- 
sburghe. Mokinosi 
Varšavoje, studijavo 
bėgyje 26 m. įvai
rias ligas vyrų ir 
moterų, todėl jas 

nuodugniai pažįsta. Gydau užsi- 
nuodinimą kraujo ir silpnybes vyrų, 
spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, į- 
vairias ligas paeinančias nuo nečys- 
tumo kraujo. Atsišaukite ypatiškai 
per laiškus aš negydau.

Valandos: nuo 9 ryto iki 5 vakare. 
Nedėliomis iki 2 vai.

JOSEPH LIPMAN, M. b 
Specialistas moterų ligų

114 E. 50th St., New York, N. \ 
OFISO VALANDOS:

Iki 10 vai ryta; nuo 1 iki 2 vai. p 
Nedėliomis pagal sutartį. 
Egzaminavimas DYKAI. Męs iii 

>iet ir nuo 7 iki 8 vai. vakaro, 
riams ir pasakoms visas ligas ir pa 
gclbstims. Iš kitur atvažiavusia* 
ligoniams parūpinama vietą, kol gy 
doai. Reikalui esant, kreipkitės, *$ 
apžiūrėsime Ir duosime prietalllk 
rodą. Patarnavimas visai pigus. N» 
užmirškite mano antrašo.

DR. J. LIPMAN 
Vienas ofisas: 314 E. SOth St.. 
Antras Ofiaaer 1945—7th Ava- 

arti 117th St, New York Cit.

KĄ IŠRASTI

Tai yra lietuviška knygutė iš
leista, kurioje yra apie 400 iš
radimų, kurie gali būti reika
lingi, likosi išduoti ant reika
lavimo ir dėl naudos LIETU
VIŲ IŠRADĖJŲ. Iš knygutės 
dasižinosite kokį pelną išradi
mai atnešė ir dar gali atnešti. 
Jeigu manote apie išradimus, 
tai rašyk šiandien Lietuviškai 
reikalaudamas knygutės, kurią 
išsiųsime DYKAI.
AMERICAN EUROPEAN

PATENT OFFICES Inc.
.256 Broadway, New York,N.Y.

(Lfi)

KANKLĖS
Prenumerata priimama nuo da

bar už 1918-1518 m., vienas dol.pi- 
nigais.

“Kanklių" prenumeratoriai dar 
gaus “Girių Karalių”, vieno akto 
opr. (lietuvišku ir angį, tekstais)/ 
primokėdanfi tik vieną dol. Nepre- 
numeratoriai mokės 3 dol. ut tą 
knygą.

Už 1917-1918 metus galima, dat 
gauti “Kanklių” visą 12 nurr *riq 
už vieną dol. Siųsk pinigais

M. PETRAUSKAS
395 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.




