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Amerika kariaus su Austro - Vengrija
... ! December 7, 1917, as required by thewirn tne ... /• tai'? ...uv.

ka

Peklos duobe”

c.

LIETUVIAI VISAI
NETURI MAISTO.

Vidurinėj Vokietijos rei-

DUONA TURĖS ATPIGTI.
Karinė nepaprasta tary

ba, kuri rūpinasi duonos in
dustrija, savo posėdyje iš
reiškė nuomonę, kad visi

žydų politiką. Jie, mat, da
bar rūpinasi klausimu apie 
įsteigimą savystovės 
valstvbės

Kaizeris ir turkų sultonas. Juodu dar nesirengia eiti paskui Mikę, o butų jau 
laikas. i

v---------------------- - — -
the’jai ir, kad sumušus Vokieti

ją, reikia taip-pat sumušti 
A u s t r o - Ve n g r i j ą, B ui ga r i j ą 
ir Turkiją.

Moterįs ir merginos, rašy- 
kitės prie Moterų Progresy- 
vio Susivienyjimo ir skaity
kite Moterų Balsą.

NAUJA KRUPPO DIRB
TUVE ŠVEICARIJOJ.

True translation filed with the 
Postmaster of Brooklyn, N. Y., on 
December 7, 1917, as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Šveicarijos mieste Luzer
ne įsikūrė skyrius Kruppo 
kanuolių dirbtuvės (didžiau
sia tos rūšies įstaiga Vokie-

RABINŲ
SUVAŽIAVIMAS.

Suvienytose Valstijose gy
venanti rabinai susivažiavo,

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

Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Prezidentas Wilsonas sa-

GENEROLAS DUCHONIN
LIKO UŽMUŠTAS.
True translation filed 1............. .

Postmaster of Brooklyn, N. Y., on 
December 7. 1917, as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

(vyriausias vadas) oficialiai'ke’ katI Amerika tun ka' 
praneša, kad įpykę kareiviai 
nužudė generolą Duchoniną, 
kuris rokavosi vyriausiu va
du (nuo tada, kada pabėgo

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.

GRUODŽIO (DEC. 7, 1917 m., BROOKLYN, N. Y.

Rusija arčiau prie 
taikos su Vokietija

_________ * j uodais drabužiais, kurios
True translation filed with the varo SaVO juodą darbą. JOS 

Postmaster of Brooklyn, N. Y. on j .. . afnhpa ir hnn.December 7, 1917, as required by the | VulKSClOja po SLUOdS II DdU 
Act of October 6.1917 (“Trading with ' ‘ ’ 1 ‘‘ v’ T
the enemy act”).

Pagal pranešimą iš Ams
terdamo, vokiečių ir rusų at
stovai jau pasirašė po sutar- 
čia, apšaukiančia laikiną 
ginklų sudėjimą tarpe Rusi
jos ir vokiečių imperijos. Ta 
.gqtarfis padaryta vyriausioj 
kvatieroj Bavarų kunigaikš
čio Leopoldo ir ta sutartis 
duruos per 48 valandas.

Dabar jau nieks neabejo
ja, kad bolševikų lyderiai ei
na prie separatiškos taikos 
su Vokietija. Kad bolševi
kai nori visiškai apleisti tal
kininkus ,tai matyties ir iš 
prakalbos, kurią pasakė Leo 
Trocki Darbininkų ir Karei
vių Taryboj, Petrograde. 
Trockis atvirai sakė, kad J 
Rusija yra išvakariuose at
skiros taikos.

Kaip praneša dienraščiui 
<cDUily News” iš Petrogra
do, tai rusų komisijoj, kuri 
veda tarybas su germanais,' 
yra M. Kamenev (žymus bol
ševikų lyderis), atstovai 
Maskvos tarybos ir valstie
čių tarybos, o taip-pat vie
nas kareivis, vienas jūrinin
kas ir vienas darbininkas.

Bolševikų komisionieriai 
(ministerial) išleido mani
festą, kuris bus specialiai 
platinamas vokiečių ir aust
rų armijose. Tenais visų- 
pirmiausia pabriežiama, kad 
bolševikų tikslas esąs įkūri
mas taikos ir prašoma ka

reivių,kad tame juos parem
tų. v Ten žadama, kad jeigu 
taika bus įkurta, tai už ke
lių dienų ir kitos šalys prisi
dės prie taikos. Šiuomi lai
ku, kiekvienas rusų kareivis 
yra prie šaudyklės, kaip tai 
yra priimta raudonojoj 
gvardijoj.

gina tamsius valstiečius.Jos 
daugiausia varo agitaciją, 
kad valstiečiai nebalsuotų už 
naujosios valdžios išstatytus 
kandidatus į įvairias įstai
gas.

—Neprivalote balsuoti už 
antichristą,—šaukia vienuo
lės.

—Kas rašys Nl, tas išsi
žadės bažnyčios, kas rašys 
N2, tas išsižadės kunigų.

Suprantama, daugelis val
stiečių joms ir įtiki. Ypa
tingai jos varo agitaciją 
prieš rinkimus į Įsteigiamą
jį Seimą. Girdi, kaip tik su
sirinks Įsteigiamasis Sei
mas, tuoj aus bus pabaiga 
svieto, nes ant Rusijos že
mės Antichristas apsigyvens 
ir visus paims po savo globa. į

Taip dvasiškąja, su pagel- 
ba vienuolių, varo juodašim-| 
tiška agitaciją ir kursto 
žmones vienus prieš kitus.

Krylenko vo Prakalb°j kongrese pasa- i u- a--------

į riauti ir su Austro-Vengri
ja. Išrodo, kad dauguma 
kongreso ir tame dalyke pri
tars VVilsonui.

Washington, D. C. (speci- 
alė telegrama N. Y. World.) 
—Pirmą žingsnį prie apšau
kimo karės Austro-Vengri
jai, kad išpildžius Wilsono

Ir Rumunija 
nori taikos

True translation filed ’ 
Postmaster of Brooklyn, N. 
December 7, 1917, as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Amsterdam, Olandija. — 
Pagal pranešimą iš Berlyno, 
reichstage pasklido gandas 
ir tai atkartoja Dusseldorfo 
“Allgeincine Zeitung” —kad 
Rumunija užklausė vokiečių 
ir austrų apie laikiną sudėji
mą ginklų ir kitas priemo
nes, einant prie taikos.

sirėdžiusios matrosų drapa- . 
nom. Ypatingai didelę so
domiją jie užtiko “Germa
nia Hall.” Keli saliūninkai

B tuoj paimti cypėn. J
Sakoma, revizoriai 

būtų užtikę daug daugiau

Iš SOCIALISTŲ JUDĖ
JIMO SVETUR.

Švedija. — Laike pastarų
jų rinkimų Švedijos parla- 
mentan pateko 98 socialde
mokratai. Jie pasidalinę į 
dvi dali. Socialdemokratu 
partija turi 86 delegatus, o 
kraštutinė kairioji partija 
turi 12 delegatų.

Sulyginus su atstovų skai
čium pereitam parlamente, 
socialdemokratai laimėjo 13 
vietų.

Francija. — Senos sryties 
socialistų partijos nariai 
vienbalsiai reikalauja praša
linti iš partijos tą rėksnį 
Herve, kuris leidžia karin
gai šovinistišką dienraštį 
“Le Victoire”.

liavimo, bet policija išanksto 
apie tai sužinojo ir davė Žen
klą saliūninkams. Pertai 
daugelis spėjo apsisaugoti.
TOTORIAI ĮSTEIGĖ

SAVO RESPUBLIKĄ.
True translation filed with the 

Postmaster of Brooklyn, N. Y. on 
December 7, 1917, as required by the 
Act of October 6.1.917 (“Trading with 
the enemy act”).

“Times’o korespondentas 
praneša iš Petrogrado, kad 
Krymo (pietų Rusijoj) toto
riai .įsteigė neprigulmingą 
respubliką.

Smulkmenos, kaip ten kas 
vra, nežinoma.t *

DAR VIENA ŠALIS
NORI KARIAUTI.

Eina gandas, kad viduri
nės Azijos šalis Tibetas irgi 
rengiasi į karę. Tą šalį val
do Azijos popiežius, kuris 
vadinasi Dalai Lama ir ku
ris gyvena mieste Lshassa.

Per San Francisco prane
ša, kad Dalai Lama sakęs 
Anglijos valdžios agentas 
jog Tibetas gali duoti 100,- 
000 kareivių.

KĄ PRANEŠA APIE 
TAIKĄ VOKIEČIAI?

True translation filed with the 
Postmaster of Brooklyn. N. Y. on 
December 7, 1917, as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Berlynas. — Komandieras 
rytų fronto kunigaikštis Le
opoldas bavarietis trumpa 
prakalba pasveikino rusų 
deputaciją, kuri atvyko tuo 
tikslu, kad įvykinus laikiną 
taiką. Tarybos prasidėjo! 
pirmininkaujant generolui 
Hoffmanui, viršininkui ge- 
neralio štabo. Dalyvavo at
stovai nuo vokiečių jūrinin
kų ir kareivių, o taip-pat į- 
r -liotiniai Bulgarijos, Aust
ro-Vengrijos ir Turkijos.

JUOf * ŠIMTIŠK A ZOKO-
N1NKIKŲ AGITACIJA.

Rusijoj Riazaniaus guber
nijoj daugelyje valsčių atsi
rado naujos agitatorės, — 
tai vienulės, apsirėdžiusios

Duchoninas tapo išmestas 
iš traukinio ir nužudytas po- 
tam, kaip bolševikai užėmė 
vyriausio štabo kvatierą Mo 
hileve. Generolas Kornilo
vas pabėgo iš Mohilevo 
pirm, negu ten pribuvo bol
ševikai.
Krylenko pranešimas skam
ba: “Šiandien aš įėjau į Mo- 
hilevą, vesdamas revoliuci
nę kariumenę. Be mūšio 
vyriausia kvatiera man pa
sidavė. Dabar jau nebliko 
kliūčių prie taikos. Aš nega
liu užtylėti to nemalonaus 
fakto, kaip nulinčiavimas 
Duchonino, buvusio vyriau
sio karvedžio. Žmonių nea
pykanta perėjo proto rube- 
žius ir nepaisant visų mėgi
nimų išgelbėti jį, jis buvo iš
mestas iš traukinio ant sta
cijos Mohileve ir užmuštas. 
Priežasčia tam buvo pabėgi
mas generolo Kornilovo.Ties 
Vitebsku eina mūšys tarpe 
Petrogrado garnizono, po ■ 
komanda Krylenko, ir tarpe i 
kazoku, v

Saratove iš priežasties ne- 
datekliaus miltų, susirinko kurisjau daugiau, kaip še
keli šimtai moterų, išsivedė 
°nt pleciaus miesto galvą 
Kucharenką ir sunkiai su
mušė. Jeigu nebūtų pribuvę 
kareiviai, tai gal jos būtų ir 
užmušę.

užsieninių reikalų komisija.
Pirmininkas tos komisijos 

p. Flood jau sušaukė ją Į mi
tingą ir ypatiškai prašys, 
kad komisija pritartų rezo
liucijai, jog tarpe Suvienytų 
Valstijų ir Austro-Vengrijos 
jau esąs karės stovis. Ji
sai rūpinsis, kad šiuomi tar
pu būtų apšaukta karė tik 
su Austro-Vengrija, bet iš
rodo, kad bus reikalavimu, 
idant prie Austro-Vengrijos 
būtų pridėta ir Turkija bei 
Bulgarija.

Senatorius Stone, pirmi
ninkas senato užsieniniu rei
kalų komisijos šaukia mitin
gą komisijos ant četvergo 
oo pietų. Jisai skelbia, kad 
bus įneštos trįs rezoliucijos. 
Viena rezoliucija pripažins, 
Kad tarpe Amerikos ir Aust
ro-Vengrijos esąs karės sto
vis, gi kitos dvi rezoliucijom 
apims Turkiją ir Bulgariją.

Senatorius King iš Utah,

FARMERIAI NORI KONT
ROLIUOTI NEW YORKO 
VALST. LEGISLATURĄ. 
Albany, 5 d. gruodžio. — 

Šiomis dienomis atvyko iš 
vakarinių valstijų fąrmerių 
1 iigos organizatoriai, kurie 
dabar varo agitaciją, kad vi
sose valstijų legislaturose 
turėtų būti fąrmerių atsto
vų didžiuma ir kad jie kont
roliuotų tas įstatymdavys- 
tes. Jie nurodo, kad dabar 
legislaturose didžiuma įvai
rių profesionalų, — advo
katu ir kitu, kurie visiškai 
nesirūpina fąrmerių reika
lais. Kada bus didžiuma far- 
merių, tuomet rūpinsis ir ių 
reikalais.

Utica, N. ’T., ouvo oepar- 
tyvis pienininkų fąrmerių li- 
igos suvažiavimas, kuriame 
dalyvavo virš 1,000 delega
tų. Čia irgi nutarta stip
rinti savo liigą, kad legisla
ture j paėmus viršų.

Kapitalistų partijos labai 
nusiminę, nes bijo, kad po
litikoj farmeriai nepaimtų 
viršaus.

PRANEŠIMAS.
Mitchell Palmer, saugoto

jas svetimtaučių nuosavybės 
karės laiku, praneša, kad pi
nigai, sudėti Suvienytų Vals’ 
tijų pačtofįe, nei prie jokių 
aplinkybių nebus konfiskuo
jami.

duoną. Nacionalė duonke
pių associacija išsiuntinėjo 
visoms Suv. Valstijų duon
kepių organizacijoms teleg- 
ramasj^atariant kogreičiau- 

*sia numažinti ant duonos 
kainas. Tam pritaria ir ka
rės minis te r is.

Tūlos duonkepyklų firmos 
Bostone. Chicagoj ir kitur 
jau papigino duoną, kepalė
lius, kuriuos iki šiol parda
vinėjo po 10 centų, dabar 
jau parduoda po 9centus.

H SOCIALISTAS GUBER
NATORIUS MEXIKOJE.
Mexikos provincijoj (vals

tijoj) Yukatan tapo išrink
tas į gubernatorius socialis
tas Carlos Morales. Jį laike 
rinkimu rėmė nevien socia
listai, bet ir šiaip jau prog- 
resistai.

šis mėnesius advokatuoja už 
karę su Austro-Vengrija, į- 
nešė senatan rezoliuciją,kad 
Austro-Vengrija, Turkija ir 
Bulgarija yra vasalai (ber
nai) Vokietijos ir pagelbsti

SOCIALISTAI IR
BAUSMĖS

< Wheeling, W. Va. — Tei 
;fjas Kelller nuteisė socia- 
istus Firth, Bias, Green ir 

Howes ant šešių mėnesių 
kiekvieną į kalėjimą. Jie 
agitavę prieš priverstiną ka
reiviavimą.

Krafft, socialistas, buvęs 
kandidatas į New Jersey gu 
bernatorius, nuteistas kale, 
jima.n ant5 metų už pį’iešk 
tinę (.prakalbą.

500,000. Tarpe užsiregistra
vusiųjų direktorių yra’Artu
ras Kruppas ir patarėjas 
Ernestas Haueris, direkto
rius vyriausios Kruppų dirb 
tuvės Essuose.

Sulyg Šveicarijos įstaty
mų, steigiant naują dirbtu
vę, reikia nurodyti jos tiks- 
’us. Taigi kompanija sako
mi kuriama tuo tikslu, kad 
gaminti ginklų, kanuo- 
lių, ir, abelnai, karinės am- 
municijos.

Kruppai jau nusipirko Lu- 
zernėj daug namų ir gerą 
žemės sklypą. 64 expertai 
jau pribuvo ir laukiama, kad 
dar 300 pribus.

nytų Valstijų.valdžios agen
tai atrado miestely New Ro
chelle, N. Y., kuris randasi 
visai netoli Fort Slocum, N. 
Y. (kareivių kempė). Pasi
rodo, kad kareiviai ir jūri
ninkai iš Fort Slocum gau

bdavo New Rochelle alkoholio 
ir merginų. New Rochelle

EXTRA! 
. .Haparanga, Švedija. — 
Pirmuoju ministeriu Sibiro 
respublikos paskirta Potpin. 
Tokia žinia čia gauta.

Sakoma, kad jisai tuojaus 
išduos paliepimą, kad Sibiro 
kareiviai turi pasitraukti iš 
fronto.

Kazokų kariumenė užėmė 
Rostova ant Dono ir mar- 
šuoja linkui Maskvos.

Generolas Kornilovas, ku
ris seniau buvo vyriausiuoju 
karės vadu, ir kuriam pasi
sekė pabėgti nuo bolševikų 
Mohileve, pagal pranešimą 
“Daily Mail”, buvo palydė
tas 400 kaukazo kareivių.Ji- 
sai buvo Oršoje, į šiaurę nuo 
Mohilevo panedėlyje.

saliūninkai atvirai pardavi- chstago komisijoj lenkų at- 
nėjo degtinę ir alų žmonėms 'stovas Seiyda pasakė, kad 
uniformose, kas griežtai už-1 žmonių padėjimas Lietuvoj 
drausta įstatymais. ! esąs begalo blogas. Kadangi

Vieną naktį New Yorko I lietuviai beveik neturi mais- 
viršininkai padarė “medžio- to, tai mirtingumas jų tar- 
klę” ant New Rochelle- ir, pe labai didelis.
kaip jie patįs sako, tai pa- Lietuviai ir lenkai dabar 
matė tikrą peklą, šimtai j turi daugiau nukęsti, negu 
karininkų gėrė ir šoko. Ne- seniau, kada toje šalyje bu- 
kurios mergiščios buvo per- vo rusai. 1



kale Atbūdavojimo Lietu 
vos. Pasirinko temą. O ga neramu irimas
ir geriaus seksis...

*

Rusų Socialdemokratų 
Darbininkų Partijos IV su
važiavime (Stockholme) N. 
Lenin pasakė: “Rusų revo
liucija gali savo spėkomis 
laimėti, bet ji niekuomet ne
gali užlaikyti ir sustiprinti 
savo laimėjimų. Ji negalės 
atsiekti to, jeigu vakarti Eu
ropoj neįvyks socialė per
varta” (iš protokolų jungti
nio IV suvažiavimo).

“Liutkauskas, kalbėda
mas Central Brooklyne, 
išniekino labiausia “Lais
vę” ir “Keleivį”, pavadin
damas nusususiais su 
Maikėm, jo tėvais ir Bam
bom. Žmones tik suklai
dina, sudemoralizuoja.”

V. Kapsukas, savo laiške 
koviečiams, nurodo, kad A- 
merikos laikraščiai paduoda 
neteisingų žinių iš Rusijos. 
“Jos tankiai būna visai ne
panašios į tikrąjį dalykų sto
vį” — priduria jisai.

Ir ištikrųjų! Kadir dar 
taip norėdami Amerikos lai
kraštininkai negali patirti 
viso, kas dedasi Rusijoj ir 
tinkamai tą viską nušviesti.

Tą patį reikia pasakyti ir 
apie Rusijos draugus, kuo
met jie mėgina kalbėti apie 
Amerikos san tikins. Jų | 
sprendimai mūsų reikaluose 
mums anaiptol neišrodo 
kompetentiški.

Tokia, vadinasi, tautinin
kų spykerio oficialė nuomo
nė apie socialistų spaudą.

Well... “broliai lietuviai, 
vienykimės”. Ar neskamba 
jum tas pakvietimas karčiu 
pasityčiojimu?

Mums skamba.

Lenkų pianistas Paderew
ski, kuris yra nacionalistiš
ko plauko politikas, organi
zuoja Amerikoj lenkų kariu- 
menę. Karės ministeris Ba
ker skiria Platsburgo lage
rius lenku aficieriu mankš- 
tinimo vieta. Laikraščiai ra
šo, būk ta armija susidės iš 
200,000 vyrų.
. Kas nors šiek-tiek susipa
žįsta su lenkų istorija tai ži
no, kad jau nuo Napoleono 
laikų lenkai tvėrė svetimose 
šalyse savo legionus. Na
poleonas blaškė tuos legio
nus po Italiją, Ispaniją ir 
dalį jų net buvo atbugdinęs 
malšint sukilimo i San Do
mingo respubliką.

Ir liejosi svetur lenkų 
kraujas sraunais upeliais, o 
savo namuose lenkų žmones 
nešė skurdo ir prietarų jun
gą-

Visuotino kareiviavimo 
Sumanymas.

True translation filed with 
Postmaster of Brooklyn, N. Y., on I December 7, 1917. as required by the 

I Act of October 6,1917 (“Trading with 
I the enemy act”).

Pereitą panedėlį susirinko 
Suv. Valstijų kongresas. Po
nai kongresmanai, gerokai 
pasilsėję, vėl imasi darbo. 
Žinoma, žmonių reikalai 
jiem maža terūpi. Užtat ki
tus reikalus jie deda labai 
arti širdies.

Klausykite, ką sako sena
torius Chamberlain iš Ore
gono, kuris yra senato kari
nių reikalų komisijos pirmi
ninku. Jisai, ant tų karštų 
pėdų, įnešęs billių, kad visi 
Amerikos vaikinai, nuo 18 
iki 21 metų, pereitų kursą 
militarinio lavinimosi.

Panašų billių tasai pats 
senatorius buvo įnešęs 1915 
metais, bet tuomet kongre
sas į jį veik atydos neatkrei
pė. Pasikalbėjime su repor
teriu New Yorko “Times” 
senatorius pasakė: “aš ti
kiuosi, kad kongresas ' pa
rems sumanymą įvesti vi
suotiną kareiviavimą. Viso
je šalyje aš matau tik prita
rimą tam sumanymui. Aš 
tikiuosi, kad šioje sesijoje 
tasai sumanymas taps įsta
tymu.”

Žingsnis po žingsnio, A- 
merika įeina į tą labirintą, 
kuriame dabar blaškosi Eu
ropa.

the

aasaa^»wA>>KasssKi»aB! 

socialistų tvirtoves, ėmė ir 
perėjo į socialistų pusę.Ana
pus likosi tik keli generolai 
be... armijos. Tikra despe
racija.

Taigi, visuomenę mobili
zuoti nesiseka. Dabar dar 
liekasi ant išbandymo mobi
lizuoti davatkos ir vaikai. 
Žiūrėsime, ką jie dabar da
rys. Bijomės, kad vieton si- 
stematiškos kovos per vie
ną frontą klerikalai pradės 
desperatišką partizanų ko
vą, duodami autonomiją 
kiekvienam kunigui rinkties 
tokius kovos įrankius, koki 
jam patiks.

“Kova,” nurodydama į kle
rikalų klejojimus, teisingai 
pastebi, kad gyvenimas ka
sa klerikalizmui duobę. Bet 
tuomi teisingu konstatavi
mu dar neišrišama klausi
mas: o kas toliau?

Juo labiau demoralizuoja- 
si senos visuomenės avan
gardai, tuo didesnės prie
dermės puola ant mūs, soci
alistų! Mūsų užduotys su 
kiekviena diena vis labiau* 
auga. Kad atlikus jas, męs, 
socialistai, turime turėti 
xuodaugiausia spėkų ir su
tvarkyti tas spėkas sistema- 
čium, tikslingam veikimui.

O ar taip yra? Ant ne
laimės taip nėra. Pačių so
cialistų tarpe net ir perdaug 
nesutikimu. Vėliau ar ank
sčiau tuomi pasinaudos kle
rikalai, kurie juk. savo pozi
cijų be kovos neatiduos.

sj:

Na, o D. Klinga, ar jau nie
kam nebesakys prakalbų?

* .

* *
Jeigu katalikai suprastų, 

ką reiškia žodis “bedievis” 
tai jie jo niekad netartų 
Juk tuo pasakymu jie nepri
pažįsta, kad dievas visur e- 
santis, jeigu sako, kad kas- 
nors yrė be dievo.

Buolio Sūnus.

Hm ? Kas gi čia būtų kal
tas? O gal ir ten “privafiš- 
kas pavojus” atsirado?t-

H:

Biednas Bulota, gal būti, 
dabar jau “džėloj.” Juk 
visi kerenskiniai dabar “džė
loj.”

* *
Koks skirtumas tarpe(

MARGOS 
MINTIS

Po mano pastabos margo
se mintyse “Kardas” tuo- 
jaus prabilo apie išleidimą 
knygos “Barbora Ubrik.” 
Liepė prenumeratoriams ai

Visus ministerius ir kitus 
viršininkus Rusijoj dabar 
vadina komisarais, o ne mi- 
nisteriais. Ministeriu neli
ko, taip lygiai, kaip neliko 
grafų, kunigaikščių.

Ar nevertėtų ir L.S.S. vir
šininkus pakeist kokiais ko
misarais. Tai būtų sulyg 
paskutiniausios Petrogrado 
mados.

Bolševikai žada užvesti 
taikos derybas su vokiečių 
kariumenės valdžia.

Kasžin kada užves dery
bas “vienos idėjos” draugai 
—Amerikos lietuviai socia
listai.

Ten: peace at any price.
Čion: fight at any price.

*

“Kovos” korespondentas 
rašo iš Pittston©: “Petrikie- 
nė lipa an kulnų Michelso- 
nui.”

Ką gi čia dyvyties, bez- 
gramotna etika dabar ma-

Lawrence Remeikia ir Det
roito Masys geriausia pada
rytų, jeigu parašytų apie sa
vo patyrimus 5 d. birželio. 
Jeigu jau pradėt ką nors 
kritiku© t, tai geriausia pra
dėt nuo savo locnos veidmai
nystės.

“Broliai, --------
Vienykimės!” Visų galų

i i u i • • suirimas.1 ą skardų obalsį jus visuo
met išgirsite klebonijose ir Klerikalai mato, kad soči- 
tautininkų - klerikalų laik-1 apstai įgija vis didesnę Įtek- 

mę. Klerikalai mato, kad 
socialistų sėjama sėkla ran
da vis dėkingesnės dirvos. 
Jie mato, kad žmonės jau ne 
bėga nuo socialistų, kaip nuo 
“džumos.”

Seniau klerikalai mėgino 
perstatyt socialistus pago- 
nais, raudonkakliais, išpe
rom, padaužom, bezdušnin- 
kais ir velnio bernais.

Pravardžiavimu ir keiks
mų repertuarą jie turėjo 
begalo didelį, bet... ta medi
cina “nepagiliavo.” Jie pa
matė, kad tuo keliu eidami 
nedaug tepeš.

Dabar prasidėjo donosų e- 
ra. Bet... ir donosai negelb
sti. “Darbininkas ir “Vytis”

raščių redakcijose.
“Brolai, vienykimės!”
Bet tai tik žodžiai — sa

kome męs, socialistai. O 
darbai ve kokie: klerikalų 
vadukas Ramanauskutis 
griauja Michelsono prakal
bas Luzerne ir Lackawanna 
pavietuos, klerikalų d^nosai 
ardo socialistų ir laisvama
nių prakalbas Pittstone ir 
Waterbury; juodosios armi
jos vadai mėgina išgriaut 
pašelpinės draugijos prakal
bas Grand Rapidse, Eliza- 
betho klerikalai organizuo
jasi išvyti socialistus iš mie
sto; Bridgeport© klerikalai, 
susiuodę su miesto valdžia, 
jau nuo pat pradžios karės 
padarė negalimom socialis
tų prakalbas ;Clevelando ku
nigas ugnim spjaudo net ant 
M.Petrausko koncerto ;Bost- 
ono klerikalai sistematiškai 
denųncijuoja keleiviečius; 
Scrantone apielinkėse vienas 
lietuvis socialistas, per vyčių 
liežuvį, gauna net 3 metus 
kalėjimo, Lewistone, Me., 
dėl tų pačių ilgaliežuvių pa
sidarbavimo, suima L. S. S. 
kuopos sekretorių ir padaro 
jam nemalonumą. Ir, kad 
scenerija būtų visiškai paza- 
latyta, paimame įtekančią iš
trauką iš klerikadų “Garso”:

Dabar aš paklibinsiu tokį 
pat reikalą pas Joną Ugan
dą, kuris kelintas metų at
gal, rinko prenumeratą dėl 
knygos “Sveikata ir apsive- 
dimas,” bet jos neišleido. Jis 
man atrašė, kad norįs su vi
sais prenumeratoriais gra
žiai atsiteisti ir atsiuntė 
knygų vertės už $2.50.

Reiškia, dalykai eina ge
ro jon pusėn.

Da reikėtų paklausti K. 
Šeštoko, ką jis darys su pre
numeratoriais knygos “Kas 
išganys liaudį?” kurios išlei
do tik vieną dalį, o dar dvie
jų ne. Kaip atsileis?

*
*

Kiek laiko
d. Krakaičio iš Detroito raš
tą “Kovoje” ir pastebėjau, 
kad atsiuntė L. S. 
pinigų, tai laiškas 
jau daug geriaus 
Didelė pažanga!

*

*
atgal skaičiau

S. namui 
“Kovoje” 
skamba.

* *
jau papeikė Ramanauskutį I L. S. S. VII rajono valdy- 
už donosų rašinėjimą. j ba, raportuodama apie pa-

Kas gi dabar belieka da- Į sekines Jukelio r Michelso- 
ryti. Nagi, apeliuoti į pačią'no - Petrikienės maršruto 
visuomenę, kad suvaldytų išdidžiai pastebi, kad “Lai- 
socialistus.

Elizabeth, N. J., jau buvo isyta nieko.
mėginta sumobilizuoti visas Sab jštikro pripažįstate, kad 
katalikiškas < 
taip padaryti, kad pati “vi
suomenė” paimtų socialistus 
už sprando ir išbugdintų iš 
mięsto. Tačiaus eksperi-

svės” ir “Naujienų” neužra- 
Argi jus, drau-

draugijas ir’tie du laikraščiai nei kiek 
Sąjungai naudos neneša?

*
*

T. J. Kučinskas, po daugy- 
mentas pasibaigė labai pras-(bes pasakytų prakalbų^ so- 
tąi dėl sumanytojų. Išėjo ’ cialistų kuopoms, ilgai pasil- 
stebūklai — tas vaiskas sėjo ir dabar žada (“Tėvy

Lawrenco socialistam pa
tinka tik kooperatyviškos 
kempes, bet nepatinka koo
peratyviškai socialistiška 
“Laisvė”.

Mat, kempė daug vygad- 
nesnis biznis, negu socialis- 
tiškas laikraštis. Mat, kem
pei biznį daro ir mickeviči- 
niai ir ryminiai, o pinigas 
juk nesmirdi.

Todėl, draugai, varykite 
gešeftą. Dieve padėk jum!

*

“Boll-she-wee-kee” — mo
kina “spelyt” New Yorko 
Herald”.

Kas jie tokie? “Tai žmo
nės, kurie daugiau nori” — 
atsako žinovai. Ir gavęs 
žioplą atsakymą amerikonas 
džiaugiasi, daug patyręs.

į:

“Laisvė” 
kontrolės 
ją.

š-š-š! Nereik,

* 
nori 
ir

Sąjungos 
pripažįsta

ne reik to, 
nes juk paskui negalima bus 
prikaišioti jai biznio ir dole
rių. Nustosime geriausio 
“argumento.”

Žiu! “Naujienos” neužga- 
dintos Rusijos menševikais. 
Girdi, nesuprato persimai
niusių aplinkybių.

Ištikrųjų, gyvenam visuo
tinosios kritikos gadynėj!

*
**

Perskaičiau straipsnius 
d. Herman ir Petrikienės;StenUKiai — tas VaiSKaSi^ju u uaoar zuua v M. x*v*.*Wf*

kuris turėjo šturmu paimti j nėję”) sakyti prakalbas rei-|Kaip, matyt, drauguciai, tai

tų, — jis atsakys. Jo pa
ties biznio sąžine liepia jam 
paslėpti savo neprietelių. Iš* »

Susivienyjimo centre gali
ma laukt pakrypimo į kairę, 
nes atakos eina iš dešinės.

Liutkauskas, Norkus, Sir
vydas, Jankauskas ir Povi- 
laika įtaisė Hindenburgo li
niją ir apšaudo “wigwama” 
ant West 30th St. Pirma 
striela atlėkė iš Connecti
cut valstijos. Sužeistų ir 

. Paleido tik 
neskanų šnypštimą nuo ku
rio išbėgiojo Pilėno šešėliai.

švento Petro ir Jurgio? Ogi i užmuštų nėra.
~„1,1 „..„I-Ii. 1,..^ ' nnclfonn čnirnčpaklauskit kun. Kemėšio. 
Būdamas Bostone prie šv. 
Petro buvo ramiam žuvinin
kui padabnas, o nujojęs 
prie šv. Jurgio tuoj milita- 
ristu pavirto.

Ir šventieji prisilaiko par-

* *
Didžiausią klaidą padarė 

gamta, kad Brooklyn© Nau
džius su Jurevičium negimė

* *
Šliupas rašo, kad Petrog

rade jam reumatizmas prisi
metė. (Tuomet dar nebuvo 
bolševikų diktatūros).

Bijau, kad dabar tai jau ba, o daugiau dirba, 
šiūr prie reumatizmo bus ir čiru

* sĮ:

Central Brooklyn© sociali
stai tuo skiriasi nuo kitu so
cialistų, kad jie mažiau kal-

dviejų blogumų pasirenka 
vieną mažesnį.

Bet politikieriai vienos 
, pakraipos susidėję į vadina
mą “politikos mašiną” tarp 
savęs turi sąžinę, kiek tai 
galėjau pastebėt.

Sąžinė visur sąžinė. Ar 
tu žiūrėsi į tarpą “Šventos 
Šeimynos” seserų, ar į tarpą 
prasčiokų kaimiečių,ar į tar
pą politikierių, ar, ant galo, 
į tarpą šiulerių arba vagių, 
visur rasi sąžinę ir dorą. Ir 
tai visur ta pati sąžinė, ta 
pati dora, — tariant, tas 
pats jos kūnas, ta pati dva
sia, tas pats pamatas, tik ki
toks kožnoj vietoje josios 
viršutinis aprėdalas ir kito
kia, tai]) sakant, josios gim
nastika: vienur lėtesnė, ki
tur smarkesnė ir 1.1. Bend
rui drapanų ji visur turi. Vi
sur rasi veidmainystės mar
škinaičius, saunorystės “vy-

iru.

Žmones yra sąžiningi ir politikoj
“Politikoj nėra dievo,” — 

sako krikščioniški anarchis
tai, pasmerkianti politiką. 
Panašiai pasakė ir mūs 
xompozitorius St. Šimkus, 
pradedamas neva bedieviau- 
;i ir' į tautininkų politikos

Kitaip sakant, , politikoj 
nėra doros, nes dievą pap
rastai tolygina su dora. Jei 
nėra doros, tai reikėtų pri- 
rodyt. Ir būtų jiems sunku 
p ri rodyt. Politikoj žmonės 
prisilaiko net sąžinės, o tas 
paprastai vadinasi dora.

Politikieriai, tai žinodami, 
išleidžia šimtus dolerių ant 
cigarų ir gal daugiau ant 
drinksų. Tas, rodos, tik nu- 
spjaut. Su tuo menku daly
ku papirkti žmogų, tai, ro
dos, negalima. Ir žmogus, 
ištikro, svarbos tame nema-

ri penktuką prie dūšios ir 
kada no r, tai gali užsif liu
dyt. Bet įspūdis lieka jame 
dešimts syk aiškesnis, giles
nis, negu grynas politikie- 
riaus gražusis žodelis, lipš
nusis rankos paspaudimas ir 

petį pamušimas su delnu. 
Šitas visas hipnotizavimas 
neatneštų jam nei trečdalio 
tos naudos (balsų), ką atne
ša prie to pridėtas cigaras 
ar “taubė”, dviejų - trijų 
centu vertės. €

rus pasityčiojimas iš žmo
nių sąžinės. Užsiregistruo
jant reikia prisiekti, kad tik
rai taip yra, kaip sakai.Nors 
prisieka dabar, turbūt, nie
kam nėra taip labai šventa, 
bet įspūdis lieka beveik kaip 
nuo senoviškai šventos. Ir 
žmogus beveik visada tęs ir 
toliau savo sąžinės grynu
mą. Dabar jau rinkimai 
Pennsylvanijoj beveik nerei
kalingi. Kas per nominaci
ją laimėjo, tai jau yra tik
ras, kad ir per rinkimus lai
mės. Taip patįs politikie
riai atvirai sako. “Nomina
cija dabar svarbesnė už rin
kimus,” jie sako. Ir laikraš
čiai taip rašo.

Štai pavyzdis:
Pittsburgo mayor© nomi

nacijoj šį rudenį E. V. Bab
cock gavo 5,200 balsų vir
šaus negu W. A. Magee: per 
rinkimus jisai gavo viršaus 
4,430 balsus. Taigi beveik 
tas pats. Spauda tai pava
dino tuo pačiu “mūšiu” — 
“the same as in primary

Męs pilnai pasikakiname, 
jeigu žmogus mums pasako 
tiesą, kuri jam nieko nekaš
tuoja. Kur tiesos pasaky
mas jam kaštuoja, tai męs 
neturime teisės reikalauti, 
kad jis ją pasakotų. Jeigu 
kas dėl savo smagumo ją 
pasakoja, tai jo biznis; pri^ 
versti jo negalime, nes toks 
privertimas yra viena di
džiųjų netiesų.

J. Baltrušaitis.

Žmonės greičiau maino sa
vo sąžinę, savo pažvalgas, 
kur jų pačių gyvenimas to 
reikalauja, kur jiems kas
dieninė duona arba biznis—

jam geriau, o ne tai]), kaip 
sąžinė, arba principai liepia. 

Mat, žmogus, priėmęs ki- Bet ir tai darosi ne labai 
to turto dalelę, jaučiasi jam. sparčiai ir nelabai tankiai.

Tiktai laimikiuose — “gemb- 
,” pradedant nuo 

“dirželio”, arba “rato,” bai- 
pirklybos birža — 

“stock exchange,” kai]) ve, 
New York Wall Street, tik
tai čionai tai sąžinė kas mi
liutą mainosi, — ką čia! — 
kad tik gali, tai kas sekunda 
ji vis kitokia.

skolingas. O kadangi jis sa 
vo principų neturi, ką nore- lerystėse, 
tų per politiką įvykdint į gy
venimą, kadangi jam 
tiek, už ką jis balsuoja, tai 
jau aiškiai męs galime ži
not, kad jis balsuos už tą, 
nuo kurio gavo cigarą, o ne 
už tą, kuris nors gražiau jį 
pašnekino, bet nieko nedavė.

Politikieriai tą psycholo- 
giją žinodami, Pennsylvani
joj įvedė viešą užsiregistra
vimą į kokią nors partiją 
pirm nominacijos, (“prima
ries”). Klausia: “What 
party affiliation?” Išsyk 
tas įstatymas buvo aiškina
ma taip: už kokią partiją 
per paskutinius rinkimus 
balsavai (slaptai), tai dabar kas sykiu ir save išsiduotų, 
turi sakytis, kad jai priklau- Paimkim Kauffman’© knygą 
sai, kada eini užsiregistruotu “House of Bondage,” pažiū- 
kaipo balsuotojas. Nomina- j rėkim, kai]) politika, rinki-

vis- giant

cijoj gauni tiktai tos parti
jos baliotą ir eini į būdelę, 
neva slaptai nominuot. Per 
rinkimus gauni jau bendrą 
visų partijų baliotą ir gali 
balsuot visai už kitą partiją. 
Už kitą partiją?! Tai bjau-

diplomatija, tik valdonų biz 
nis taip mainikauja jų sąži
nę. Politikierių sąžinę rin
kimų laiku prilaiko viešu
mas, arba, kitai]) sakant, vi
suomenės sąžinė. Kas daro
si slaptai, tai viskas purvas. 
Jie viens kito tik dėlto neiš
duoda viešumui, kad išdavi-

mai nusprendžiama paleis
tuvystės namuose. Tegul 
bando viens politikierius iš
duoti kitą. “O iš kur tu tą 
žinai?” — paklaus jo visuo
menė. Ir—mikt, mikt, tai 
aš tik tyčia, aš neturiu fak-

“TAIKA ANT KALĖDŲ”.
True translation filed with the 

Postmaster of Brooklyn, N. Y., on 
December 7, 1917, as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

“Męs pasirašysim ant tai
kos popierų per Kalėdas 
Berlyne” — taip gyrėsi 1914 
metais generolas Renen- 
kampfas ir rusų kareiviai 
nauju įkvėpimu maršavo į 
mūšius ir žuvo Rytprūsių 
pelkėse.

“Paimkite Rygą ir ant Ka
lėdų bus taika” — sakė pus
antrų metų tam atgal impe
ratorius Wilhelmas prare
tintoms landsturmo eilėms.

“Dar viena pastanga—ir 
ant Kalėdų bus taika” — du 
metu tam atgal kalbėjo par
lamente Anglijos premjeras.

“Jeigu tiktai pavyktų of- 
ensyva, sakė laikinajam par
lamentui Kerenskis — 
ant Kalėdų būtu taika.”

Tai}) tai siūloma “taika 
ant Kalėdų” nuvargintom 
tautom ir nutįsusiom armi
jom. Dar viena ofensyva, 
dar vienas prasilaužima^ 
dar milionas užmuštų, kolie- 
kų ir be žinios dingusių — 
sako jiem—ir “ant Kalėdų 
bus taika.” (“Novy Mir”)

tai

CARIUTĖ VISAI NEPA
BĖGO.

Laikraščių skambinimas, 
kad iš Sibiro pabėgo antro
ji caro duktė Tatjana ir e- 
santi jau kelionėje į Ameri
ką buvo ne kas daugiau,kaip 
paprasta laikraštinė antis 
(išmislas).

New Yorke pasakoja, kad 
viena firma siūlė tūlai mer
ginai po $5,00 į savaitę, kad 
tiktai šioji sutiktų lošti ro
lę pabėgusios caro dukters. 
Už tuos pinigus ji būtų tu
rėjusi rodyties teatruose. 
Bet mergina atmetė pasiū-

Šnekos, kad iš Sibiro pa
bėgo caras irgi yra melagiu 
gos.

SUAREŠTAVO J. LARKIN
Jimas Larkin suareŠt’ o- 

tas Halifaxe, Anglijos ai
džios atstovaip. Jisai po 
svetima pavarde grįžo iš A- 
merikos Airijon. Larkin yra 
žymus vadas airių darbinin- 
kų.
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Knut Hamsun.

BADAS
Verte švenčioniškis.
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Ik

(Tąsa).
nuriju, tuojaus vėl atgal išmetu. Tas ma
ne labai supykdė, pradėjau kaulą krimsti ir 
sykiu su mėsos šmoteliais ryti. Bet ir tas 
nieko negelbėjo, — vos mėsos šmotelis spė
ja viduryj sušilti, kaip juos vėl laukan iš
meta. Taip kankinausi labai ilgai, verkiau, 
Įteikiau visą pasaulį ir visgi graužiau kaulą.

Tyla. Aplinkui nei žmonių, nei šviesos, 
nei bildesio. Baisiai susinervavęs, perpy
kęs, sunkiai alsuoju, verkiu ir griežiu dan
timis, kuomet tik man prisieina iš vidaus 
maistą išmesti, kuris galėtų nors kiek mano 
alkį nusilpninti. Kadangi kovą pralaimė
jau, tai kaulą trenkiau į sieną, sugniaužiau 
kumštį—ir, žiūrėdamas į dangų, pradėjau 
grūmoti ir keikti dievo vardą.

Tyla, niekas neatsiliepia.
Aš drebu iš piktumo ir nuo silpnumo, 

stoviu ant vietos, šnabždu, siųsdamas pra
keikimą, keikiu ir žaksiu nuo verkimo. Bet 
štai pasigirsta kalba dviejų einančių vyrų. 
Aš išlendu iš tamsos ir einu šviesia gatve. 
Staiga mano smegenįs pradeda veikti visiš
kai priešingai. Man rodosi, kad tie visi 
sandėliai, visos krautuvės darko miesto iš
vaizdą. Tuos visus budinkus reikia nuvers
ti ir perkelti į šią vietą geografijos muzėjų. 
Kuomet aš tik einu pro šalį muzčjaus, vi
suomet juomi gėriuosi. Šalin visus tuos 
sandėlius ir krautuves! — sušukau aš. Per- 

• kėlimas muzčjaus lėšuotų septynesdešimts 
arba septynesdešimts penkis tūkstančius 
kronų. Gražus pinigai, bet ką tas reiškia! 
Vienok turėti tokią sumą pinigų savo ki
šenių je, ypatingai ant pradžių, būtų labai 

. gerai. Drebulys krėtė, kartais žaksėjau ir 
sunkiai dūsavau.

Man rodėsi, kad gyventi pasiliko labai 
trumpai ir gyvenimo dainelė jau sudainuo
ta. Bet aš į tai labai šaltai atsinešiau ir vi
siškai nesistengiau mąstyti apie pabaigą sa
vo gyvenimo; priešingai, dėjau visas pa
stangas, kad greičiau dasigavus uosto ir vis 
tolinausi nuo savo buto. Jeigu jau prisiar
tins galas, galiu atgulti ant gatvės ir nu
mirti. Kančios užmušė visus jausmus, su
žeistosios kojos pulsas smarkiai dirbo ir ro
dėsi,ka dskausmas nuo kojos pirštų vis kįla 
augščiau ir pradeda apimti visą kūną. Vie
nok tą skausmą galėjau lengvai pakęsti. 
Juk aš pergyvenau ne tokių skausmų.

Pagalios išėjau ant gelžkelio pleciaus pa
lei uostą. Ten nėra jokio judėjimo, jokio 
bildesio, tik retkarčiais pasitaiko susitikti 
valtininką arba jūreivį, kurie,' susikišę ran
kas j kišenius, bastėsi pajūryje. Aš atkrei
piau atydą į vieną bekojį, kuris žingeidžiai 
žiūrėjo į mane, kuomet mudu susitikome. 
Aš jį sustabdžiau, nenoromis pirštus pridė- 
jau prie savo skybėlės ir paklausiau, ar lai-

apsisukau, pavijau jį, pažiūrėjau į akis ir 
prabilau:

— Kriaučius!
Pasakiau žodį “kriaučius” ir daugiau 

nieko. Atydžiai žiūriu į bekojį ir man ro
dėsi, kad tą darau ne vien tik akimis, bet vi- 

’ su savo kūnu. Valandėlę pažiūrėjęs į jį, vėl 
einu atgal ir tik tuomet prisiminiau, kad aš 
tą bekojį buvau susitikęs tuomet, kuomet 
užstačiau savo bruslotą ir daviau jam pini
gų pusryčiams nusipirkti. Nors tas buvo 
nelabai seniai, bet man rodėsi, kad jau pra
slinko visas amžis.

Nuėjęs keliatą varsnų, atsistojau palei 
namo sieną ir pradėjau mislyti apie tą be
kojį. Ir štai, pakeliu galvą, visas sudre
bu, apima mane tokia gėda, kad norisi ant 
vietos prasmegti kiaurai žemę, — priešais 
mane stovi “komandoras” ir atydžiai žiūri 
į akis.

Aš truputį atsitraukiau nuo jo, kad jis 
geriau mane visą matytų nuo kojų iki gal
vos. Ir tą darau ne tuo tikslu, kad prieš jį 
nusižeminus, parodžius jau koks aš esu, 
kaip, gailiai išrodau, bet tuo, kad daugiau 
gėdos pasidarius ir tuomi save nubaudus. 
Aš net nesisveikinu su juomi, man norėjosi 
kristi ant šalygatvio ir paprašyti, kad jis 
užliptų man tiesiai ant veido.

“Komandoras,” veikiausiai, dasiprotė- 
jo, kad su manimi darosi negerai, todėl aš, 
norėdamas nukreipti jo mintis kiton pusėn, 
tariau:

—Aš norėjau jums atnešti savo darbą, 
bet iš to nieko gero neišėjo.

— Taip? Vadinasi tamsta dar neuž- 
baigiai savo darbo? .

— Taip, dar neužbaigiau.
Ištarius šiuos žodžius, iš mano akiu7 L

pradeda ristis ašaros. Kad susilaikius nuo 
verksmo, pradedu kosėti. “Komandoras” 
stovi ir atydžiai žiūri į mane.

— Bet ar tamsta turi nors kiek dėl 
maisto? — užklausė jis.

— Neturiu nieko... šiandien aš dar ne
valgęs, bet tas...

— Dievai su jumis! Juk negalima leis- 
kad badu numirtum! — tarė jis ir tuo-

su

r Diskelis iš dangaus 'gyvenimo

ti, 
jaus išsitraukė iš kišeniaus krepšį su pini
gais.

Manyje vėl užgimė gėda ir aš atsitrau
kiu nuo jo, stoviu ir žiūriu, kaip jis rausia
si krepšyje, bet netariu nei žodžio. Jis iš
ima dešimtkronę ir kiša ją man. Nieko ne
sako ir tik duoda dešimtį kronų! Vėliaus 
atkartoja tą, kad negalima daleisti man ba
du numirti.

Aš ką tai suniurnėjau ir negriebiau tos 
dešimtinės:

— Man gėda imti... Pagalios, didelę 
suma duodate.

— Imkite greičiau! — tarė jis ir pažiū
rėjo į laikrodėlį. — Aš laukiu traukinio ir 
štai jis jau ateina.

Paėmiau pinigus ir, iš didelio džiaugs
mo, užmiršau jam paačiuoti.

— Tamsta nesigėdink imti pinigų. Pas-
vas “Vienuolė” jau apleido uostą ir išplaukė ^uos Skiesi ką nors parašyti.
į jūres? Užklausęs jį apie “Vienuolę,” ne
išsilaikiau nepliaukštelėjęs pirštais po pat 
joj nose ir neprataręs: “Velniai mane pa
griebtų, juk aš visiškai buvau užmiršęs apie 
^Vienuolę”! O juk visą laik mislijau, kad 
sunkioj valandoj galėsiu ten darbo gauti!”

— Taip, “Vienuolė” jau išplaukė iš 
uosto.

— Ar tamsta negali man pasakyti, kur 
ji plauks?

Bekojis valandėlę patylėjo, tartum no
rėdamas prisiminti apie “Vienuolę” ir at
sakė:

—■ Nežinau. • Ar tamsta neprisimeni 
kokį tavorą į ją liedavo?

Nežinau, — atsakiau bekojui.
Tuo tarpu aš visiškai užmiršau apie 

“Vienuolę” ir vėl bekojui užduodu naują 
klausimą, ar jis negali man pasakyti, kaip 
toli iki Cholmestrando, jeigu skaitliuoti ge
romis senovės geografiškomis myliomis.

— Iki Cholmestrando? Aš manau, kad 
bus...

— Geriau tamsta pasakyk, kiek mylių 
bus iki Vehlungero? — pertraukiau jo 
kalbą.

— Bet aš norėjau pasakyti, kad iki 
Cholmestrando...

— Beje, kad nepamiršus, — pertrauk
damas jo kalbą vėl prabilau, — ar tamsta 
nebūtum toks malonus ir nesuteiktum man 
truputėlį tabako? Tik vieną truputėlį?

'Gavau nuo jo tabako, karštai paačia- 
ir nuėjau toliau. Tabakas man buvo 

isiškai nereikalingas ir jį tuojaus įkišau į 
senių. Bekojis ilgai į mane žiūrėjo ir
i rodėsi, kad jis manimi neužsitiki. Toks 
teigimas man baisiai nepatiko, todėl

(Pagal Ščipavką parašė Pašešupys).

Raportas švento Petro.
'i Danguje pasibaigė viena 
laiminga dienelė. Saulele 
slinko iš palengva už juodo 
debesio, apšviesdama pasku
tiniu spinduliu pono dievo 
palocių, prie dailiausia kal
nelio danguje. Tuomlaik to 
puikaus palociaus sięnose 
pasigirdo skambėsis varpe
lio, kad pasibaigė danguje 
diena triūso ir prasideda lai
kas palaiminto atsilsio.

Raumeningas, drūtas a- 
niuolas “Zbiszka Kundrato- 
vič” tampė iš visų pajiegų 
už virvės. Varpas siūbavo, 
ir grajino ir dainavo, nešda
mas aidą toli, net į nešva
riausius dangaus kampelius, 
kur po mirties eina maldin
giausi darbininkai ir kur 
siunčia dangišką valdžią ant 
apsigyvenimo politiškų pra
sižengėlių prieš dangišką

Iš bažnyčių, klioštorių ir 
koplyčių, suvargę (taip kaip 
vaikai iš parapijinės mo
kyklos) visą dieną plepėję 
poterius, giedoję giesmes ir 
himnus ant garbės pono die
vo, išsipylė visu urmu ant 
gatvių ir piečių, sarafinai ir 
sarafinkos, cherubinai ir 
cherubinkos, padailinti a- 
niuolai ir aniuoliukės ir ne
suskaitoma daugybė šventų
jų ir palaimintųjų įvairių 
amžių ir luomu.

Vieni, turinti išvaizdą 
kaimiečio apysenio amžiaus, 
nutraukė greitai į apielinkę 
kavinių ir aludžių dėl pasi- 
drūtinimo ir draugiškų pa
sikalbėjimų prie juodos ka
vos, likierių ir alučio, tuom 
tarpu moteriškoji lytis pa
sipylė urmu į klebonijas — 
pas prabaščius, džiakonus, 
vyskupus ir arcivyskūpus 
su tikslu gauti dar daugiau 
žinojimo per paslaptis tikė
jimo švento.

Tiktai jaunesnioji karta

las - tarnas pranešė apie at
vykimą švento Petro.

—Pašauk! — tarė dievas- 
tėvas. Durys atsidarė. Tar
nas dievo įleido šventą sene-

karės kasdieną ateina 
dūšių, kad tiesiok dan- 
pri trūko vietos dėlei

—Gero apetito! — tarė 
dangaus vartininkas, radęs 
už stalo šventą traicę.

—Ačiū — atsakė dievas- 
tėvas. — Bet kas tave taip 
vėlai atvedė, mano Petre?

Šventas Petras atsisėdo į 
minkštą kėdę, atsikvėpė i)’ 
tarė drebančiu balsu:

—Svarbiu, labai svarbiu 
reikalu, dieve - tėve, atvy
kau. Turiu raportuoti, kad 
nuo pat pradžių visasvieti- 
nės 
tiek 
guj .
naujų ateivių...

Kaip galiu, tai]) patarnau
ju. Naujas pribuvusias dū
šias vedžioja per aniuolus 
ant burdo; kemšu į vieną 
kambarį nuo 10—15 burdin- 
gierių, bet ir taip ilgiaus 
būti negali. Stačiai reikia 
kankintis dėl trukumo vie
tos !

Kas iš to bus, dieve- tėve, 
nes kitaip atsisakysiu nuo 
vietos! Toks darbas ne ma
no amžiui!

Dievas - tėvas net galvą 
susiėmė, išgirdęs taip ne
linksmą naujieną ir tarė į 
Kristų ir dvasia šventa:

—Kiek matoma, tai situa
cija neperkokia, jeigu jau 
tas senas ir teisingas tarnas 
mus “baderuoja.” Greitai 
turime sutvarkyti visą rei
kalą, kad tik atitolinus grę
siantį pavojų.

O tu, Petre, būk toks ge
ras, pildyk savo pareigas ir 
toliaus, o nuo pirmo sekan
čio mėnesio gausi padidin
ta du doleriu į mėnesį ir do
vanų — naują tabakierką.

—Dabar eik namo, o męs 
pagalvosim.

—Pasistengsiu. Labanak
tis! — atsakė Petras.

—Labanaktis, Petrai.

Susėdom automobiliun ir 
sugrįžom Nashua’on. Brolio 
vaikai nuėjo highschool’ėn, 
o man dar paliko pora sa
vaičių pavažinėti vienur, ki
tur. Tai tik tiek laiko man 
teliko pagyventi su lietu
viais. Aplankiau kelias lie
tuviui kolionijas. Niekur ne
apsistojau ant ilgesnio lai
ko, užtat neprisiėjo niekur 
pasakyti kalbą. Pastebėjau, 
kad Naujoj Anglijoj, galinti 
ką nors pasakyti, kalbėtojai 
vientik laikraščių redakto
riai.

Užtai tokių kalbėtojų pra
kalbos sunku atskirti nuo jų 
jų redaguojamų laikraščių. 
Reiškia, žmonėms reikia į- 
vairumo. Gi taip dalykams 
esant, nei iš šian nei iš ten 
atsirado pon asinorum (asi
lų tiltas), t. y. keli drąsus 
žmogeliai (Račkus, Pakštas 
ir k.), tiesiai apsimetę dur
neliais, pasigarsino save so
ciologais (sic!), kataliogais 
ir kitokiais podlogais, atsi
stoję jiems patinkamon vie
ton, ir spjaudo ant švares
nių praeivių.

Blakė neišrodo tokia bai
si, kaip liūtas, vienok i)’ to
ki maži, švankus vabalėliai 
kartais tarp bobų sukelia

Ant nelaimės. Naujojoj 
Anglijoj kolegijų studentų 
kaip ir nėra, tad neveltui ir 
negramotni vyčių barabanš- 
čikai save studentais vadi
na. Tie, atsiprašant, “stu
dentai” ilgiausia apsigyvena 
Lawrence ir Montello, Mass. 
Ant laimės, anie bažnytinių 
skiepų “studentai” niekuo
met viešai nepasirodo dienos 
šviesoje, užtat jie dar nesu
tepė vardo kolegijų studen
tams. Vadinas, kolegijų stu
dentams N. Anglijoj plati 
dirva.

Bostone buvau porą die
nų, bet lietuvių kolionijos 
neteko matyti. Bostonas 
man nepažįstama vieta, nors 
šiaip sau buvau daug gir
dėjęs, nusimaniau... Ant lai
mės. prie Baboosic ežero te
ko susipažinti su tūla bosto-

galėjom gauti sekančio trū
kio iki pušės po dešimts ry
te. Turėjau apsinakvoti ho- 
telyj. Ant rytojaus išėjau 
pasižvalgyti.

(Pabaiga bus).

AR TURI TĄ NAUJĄ 
KNYGĄ APIE LYTIŠK 
GYVENIMĄ?

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

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

Knygos vardas
Patarmes Merginoms 
Apie Lyties Dalykus.

Parašyta žinomos lytiškų dalykų 
aiškintojos ponios M. H. 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- 
gijena; motinystė ir jos hygijena. 
Taipgi aprašoma lytiškos ligos, savi- 
žagystė ir daug kitų įdomių dalykų.

Knyga turi 120 pusi, ir papuošta 
paveikslais, kurie palengvina aprašo
mus dalykus 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 
jie gauna už tai atlyginimą ir koks jy 
likimas, —parodo Vieno tokio Žmo
gaus istorija. Jo gyvenimas taip už
imantis, jog skaitosi, kaipo gražiau
sia pasaka. Tos knygos vardas 
Kovotojas už Teisybę

Jeronimas Savanorolla.
Kas nori žinoti apie teisingo žmo

gaus vargus senovėje ir apie dvasiš
ki jos darbus, tam ši knygelė būtinai 
reikalinga.

KAINA TIK 25c.

F. STROPUS,
6 Loring St.,

So. Boston, Mass.

Ištaręs šiuos žodžius jis greitai nuėjo.
Kada jis jau nuo manęs atsitraukė, tuo

met prisiminiau, kad jam nepaačiavau ir 
norėjau pasivyti, bet negalėjau taip greitai 
eiti, kaip kad jis ėjo. Juo aš jį vijausi, tuo 
toliaus jis nuo manęs traukėsi. Pamatęs, 
kad jau nepavysiu, norėjau pašaukti, kad 
sustotų, bet neišdrįsau; pagalios atsirado 
drąsa, du sykiu sušukau, bet jis buvo taip 
toli nuo manęs, kad negalėjo išgirsti šauks
mo.

Atsistojau šalygatvyje, žiūrėjau į jį ir 
verkiau. Dar niekad su manimi nebuvo to
kių atsitikimų! — kartojau pats sau. — Jis 
man davė dešimtį kronų! Nuėjau į tą vie
tą, ktir jis stovėjo ir ėmiau jį pamėgdžioti. 
Dešimtkroninę pakišau po savo nose, žiūrė
jau į ją pripildytomis ašarų akimis, varli
nėjau ir prisiegavau visų šventų vardu, kad 
ištikrųjų savo rankose laikau dešimtį 
kronu!

Kaip ilgai stovėjau, pats nežinau ir vi
siškai neprisimenu, kokiu būdu atsidūriau 
ant Tomtegade gatvės palei vienuoliktą nu
merį. Valandėlę pastovėjęs ir nusistebė
jęs, kad stoviu palei tą patį namą, kuriame 
išduodami kambariai dėl pakeleivių, užėjau 
į vidų ir paprašiau, kad man duotų kamba
rį. Tuojaus mano prašymas tapo išpil
dytas.

Utarninkas.
Saulė šviečia, vėjo nėra, nepaprastai 

daili diena. Lauke sniegas; žmonių nepa
prastas judėjimas, kalbos, linksmos Šypsos 
laimingųjų ir juokas. Iš fontanų vanduo 
veržiasi į viršų ir paskui, sykiu susiliejęs

(Toliaus bus)
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APTIEKA
Jeigu jums reikalinga kokia non 

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 j visus kraštu* Ame
rikos, Canados ir Anglijos.ir t. t.

Temykit! Ypatingai visi mano su
taisyti žemiau paminėti vaistai yra 
gvarantuojami ir užtvirtinu, kad pa
gydys jus be jokio daktaro. Gaukite 
šiuos vaistus:

Nuo prakaitavimo kojų 50 ir 75 e.
Nuo nuospaudų ant kojų
Plaukų stiprintojas
Pleiskanų naikintojas
Nuo reumatizmo
Vidurių valytojas

Lietuviška Trejanka 25c., 50c. ir $1.00
Kartus dėl apetito 50c. $1.00 
Visokios Šaknys, žiedai, žolės ir t.

Aptieks atdara dieną ir naktį. 
( Su visoms rodoms kreipkitės:

Lietuvis aptiekonus ir savininkas
F. KUDIRKA.

siok į parkus, kad ten, antį 
suolelio, tankių šakelių pa-l 
zėsy, prie giesmininkų pauk-*^ 
stelių pasilsėti pilname ro
jiškame palaiminime.

Taipgi pabaigė savo sun
kų ir nuobodų darbą dan
gaus vartininkas šventas 
Petras.. j

Praleido sunkiai ir tą die-' tuomet rami,nesiblaško,kuo- 
ną, taip kaip papratęs nuo met akis ir siela maitinasi 

kuom nors prakilnesniu, bo- 
vijančiu.

Pasislėpus nuošaliai nuo į- 
tužusios draugijos, rodos, 
praeities vargų antspauda 
savaimi nuslinko ir visos al
kanu žmonių kančios, aima- 
navimai prasišalino antra
pus užmiršties rybų. Mat, 
kas iš akių, tas ir iš atmin
ties. Kur gi ne? Parinktų 
žodžių puošni kalba, degan
čios akįs, žydinčios lūpos ir 
štyvi etiketą, — tai dienos 
uniforma.

Laike keturiu mėnesiu vos 
nevos perskaičiau porą kny
gų. Juk, važiuodamas ant 
vakacijų, maniau, kad rašy
siu, tai rašysiu: viską apie 
viską. Bet... magnus opus! 
Žmonės sako, kad tylus lie
žuvis parodo išmintingą gal
vą.

Taip geriau, kaip sveikiau 
ir atbulai.

Štai ir Labor Day. Pas
kutinė diena sezono. Kas 
gyvas, sujudo, sukruto krau
stytis į miestus. Taip liūd
na, taip gaila! Laiko nesu
stabdysi.

Sudiev kaimynkoms, ežero 
žuvelėms ir paslaptingoms, 
ramioms pušelėms — reikia 
grįžti prie darbo*

senu laiku. Atsisėdo ant 
suolelio geras senelis, patry
nė sudžiūvusias lūpas ir pra
kaituota kakta, atsikimšo, 
pašniaukė tabako, pasitrau
kė uzbonėlį su vynu, kad iš
sitraukti vieną gurkšnį, ir 
užsimąstė nabagėlis.

—Po šimts pypkių! — su
murmėjo pusbalsiai senelis. 
Nuo laikų pradėjimo visa- 
svietinės karės, ateina kas 
dieną tiek daug dūšių, kad 
rodos negaliu gauti!... Pri
iminėk jas, apžiūrėk, klausi- 
nėk, jieškok burdo dėl jų, o 
šiuomi laiku dangus pilnas, 
vietos trūksta, užstoja nuliu 
dimas! Ką čion daryti po 
velnių?... Taip ilgai būti 
negaliu!

Šiandien turiu eiti pas po
ną dievą ir perstatyti jam 
dalykų stovį, nes kitaip gal
va gali plyšti iš rūpesčio!...

Dangaus vartininkas pa
traukė dar vieną gurkšnį iš 
uzbonėlio, raktus nuo dan
gaus bromo į kišenių įsidėjo, 
šūktelėjo aniuolą vežėją, ku
ris snaudė krėsle ir liepė nu
vežti pas pono dievo palo
cių. '

Šventa traicė baigė vaka
rienę ir gurkšnojo juodą ka- 
vą/su likierių, kuomet aniuo-

i

Po vakacijŲ
mane svečiuosna ir prižadė
jo pavadžioti po Bostono 
svarbesnes įstaigas.

Nuvykau. Pirmiausia ap
lankėm State House, viešą 
knygyną, gamtmokslio ma
žėjų, dailos muzėjų, Bosto-

25 ir 35c.
$1.00 
$1.00 
$1.50 

50c. ir 75c.

i •
į kietas! Jautri tik ir k. Antrą dieną mudu nu- 

vykova į Cambridge pama- 64 grand st.. Brooklyn, n. y. 
tyti Harvardo kolegiją. Ten 
užėmė visą dieną iki apėjom < 
visus skyrius, ypač gamtos 
mokslo muzėjuj daug laiko 
pašventėm. Taipgi aplan
kėm žymiausių Amerikos 
poetų—Longfellow’s ir Low- 
ell’io — rezidencijas.

Tas mane galite gauti k ra javų dio- 
lių kiek tik norite.

NAUJOS KNYGOS. t t
<

1

—O kaip išrodo dabar
Harvardo kolegija? — ele-

16 lietuviškų šokių, himnų ir t. t.
. v., .dėl visos orkestros 10 knygų $4. Dil

veiteriu grįžtant i Bostoną Beno i o knygų, 20 lietuviškų Ajiri- v. . z ‘ mų, šokių maršų ir t. t $4. D4!UZklaUSe manęs bostomete. Piano arb* vargonų 18 lietuviškų
—Nieko sau — pritariau, Knyga išsimokinimo notą

mnnvrlflmnc: kad v va lietuviškoj kalboj be mokytojo $1.50manydamas, kad ten yia parduodu Už $1.00 ant visokių instru- 
daugiau pinigų, negu proto, i mentų arba dainavimo 8 lekcijos.

G. A. BARONAS
McKEES ROCKS* PA.

Harvardas garsus ne dėlto, 
kad ten būtų geriausi pro- p. o. g. d. 
fesoriai, bet dėlto, kad ten 
daugiau dolerių. Harvarde,! 
rods, yra 1,500 studentų, o 
visi skyriai ir dormitorijos 
sudaro pusę Cambridge mie
stelio. Visi mūrai, iki pas
kutinio, baido praeivius. 
Mat, milionierių kolegija. 
Jei milionierių tvartai bran
gesni už mūs stubas, tai ką 
bebyloti apie jų kolegijas.

30 d. spalių sėdau trūkin, 
Nashua’s stotin, ir sudiev! 
Ilgos atminties vakacijoms.

Važiavau ant Grand 
Trunk linijos pro Kanadą.

lietuviškoj kalboj be mokytojo $1.50

|

Brooklyn, N. T.
kampas Myrtle Ave.

ŠOKIŲ MOKYKLA.
Per 38 m. žinoma, 
kaipo geriausia šo
kių mokykla. Prof. 
Sterno šokių mokyk
la po num. 952 Bro
adway, kamp.Myrtle 
avė. prie elavatorio 
stoties, Brooklyne, 
daveža visi karai ir 
elavatoriai. Mokina
ma Waltz, Foxtrot, 
One Step, Tyo Step, 
Boston Gude ir visi 
naujausios mados šokiai balių ir stei- 
džiaus. Mokinu vyrus ir merginas, 
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-Vienuolikta valandą nak- Sarą. Mokinu pagal naujausią madą, 

ties pribuvau Montreal’in,1 6pecto,ist*- Mo'
Kanadon. Mūs trūkis susi-.™E stern school »ę dancing 
vėlino apie 45 mmutas ir ne-’ kampas Myrtie Avė?
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PRO DOMO SUA.
Neatsimenu gerai, ar tai 

buvo birželio ar liepos mėne- 
sis, kuomet man teko būti 
redakcijoj anglų socialistų 
dienr. “N. Y. Call.” Tenais, 
visai netikėtai, man padarė 
“interview” apie rusų, lietu
vių ir mano asmeninius rei
kalus. Po tam pasišnekėji
mui “N. Y. Call” patalpino 
diktoką straipsnį. Kas bu
vo rašyta tame straipsny — 
aš ir šiandien nežinau, taigi, 
aš negaliu pasakyti, kiek ja
me teisybės, o kiek fantazi
jos, kurios, kaip visi žino, 
anglų reporteriam niekad ne 
trūksta. Pats to straipsnio 
neskaitęs ir negavęs bent iš
karpos iš pašalinių žmonių, 
aš sužinojau apie jį tik iš 
“Kovos” trumputėlio prane
šimo, kuriai to straipsnio iš
karpą kas tai iš šalies pa
siuntė. Žinoma, man ir į 
galvą neateitų rašyti šiuos 
žodžius, jeigu ne ta aplinky
bė, kad tūlas liet, socialistų 
laikraštis jau kelintu kartu 
naudojasi tuo pasikalbėji
mu, (kurio aš nemačiau ir 
todėl patikrint negalėjau) ir 
prikaišioja netik man asme
niškai, bet ir “Laisvei,” kad 
ten buvo giriamas Ceretelli, 
buvo sakoma, kad dauguma 
liet, jam pritaria ir t. t.

Taigi, pranešu: jeigu tai 
teisybė, kad “N. Y. CalF’taip 
parašyta, tai aš negaliu im
ti atsakomybės už žodžius, 
po kuriais nėra nei mano,nei 
“Laisvės” narašo. Tie, kurie 
naudojasi, kaipo argumentu, i 
anglų reporterio fantastiš
kais išmislais, yra tinkami 
partneriai angliškų reporte
riu. *

1$ LIETUVIU
KAREIVIU GYVENIMO

Naujos reguliacijos 
dėl antrojo “drafto”

T True translation filed with the 
Postmaster of Brooklyn, N. Y., on 
December 7, 1917, as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Lapkričio 14-tą d. tapo o- 
ficiališkai paskelbta naujos 
reguliacijos, sulyg kuriomis 
bus klasifikuojami regist- 
rantai dėl kariumenės.

Visi pirmesni paliuosavi- 
mai nuo kariumenės ir iš
duotieji paliūdyjimai paliuo- 
suotiems yra atšaukiami. Ir 
tie registrantai, kaipo ir vi
si kiti registrantai, turės iš- 
naujo išpildyti tam tikras 
“local board’o” prisiųstas 
blankas ir sugrąžinti jas 
“local board’ui” bėgyje sep
tynių dienų po aplaikymui 
blankų.

Registrantas po atsakymui 
į blankoje esančius klausi
mus, pažymės ant viršaus 
prie kurios klesos, jo nuo
mone, jis turėtų būt priskai- 
tomu. Jei “board’as” sutin
ka, tai tuo dalykas užsibai
gia, iki registrantas nebus 
pašauktas kariumenėn ir 
dėl fyziškos examinaeijos.

Jei “local board’as” nesu
tinka su paties registranto 
paduotąja klesifikacija ir jį 
paskiria į kitą klesą, tai tuo
met registrantas gali paduo
ti apeliacija į “district boar- 
d’ą”.

Visi registrantai, nepri- 
duodanti “local board’ui į 
laiką išpildytas užklausimo 
blankas, bus paskiriami. į 
pirmąją klesą ir pirmiausia 
imami kariumenėn. Jeigu 
atsitiktų kokios permainos 
registranto stovyje po išpil
dymui blankos, jis turi pra
nešti apie tai savo “local bo
ard’ui” bėgyje penkių dienų.

Žemiau seka klesos, į ku
rias registrantai bus paski
riami: . ;

moteris moka kokį amatą, 
kurį ji gali atlikti ir juomi 
yra užsiėmusi, ar kuri dar
bą galėtų tuo jaus gauti su
teikiantį jai atsakantį pra
gyvenimą be nukentėjimo ar 
vargo.

C—Reikalingas ir mokąs 
ūkės darbą darbininkas rei
kalingame žemdirbystes už
siėmime.

D—Reikalingas ir mokąs 
fabriko darbą darbininkas 
r e i k a 1 i n go j p r am on i j o j.

Neatsilik.

_ Klesa I.
A.—Nevedęs vyras, netu

rintis giminių užlaikyti.
B—Vedęs vyras, su ar be 

vaikų ar tėvas našlaičių vai
kų, kuris paprastai nesutei
kia užlaikymo šeimynai.

C—Vedęs vyras, užlaiko
mas jo moteries.

D—Vedęs vyras, su ar be 
/aikų, ar tėvas našlaičių vai
kų, neužsiimantis naudingu 
darbu, kurio šeimyna užsi
laiko ne nuo įplaukų jo dar
bo. ••

Klesa III.
A—Vyras, turintis užlai

kyti vaikus (ne jo paties), 
bet link kurių jis užima vie
tą tėvo.

B—Vyras, turintis užlai 
kyti senus ar paliegusius tė
vus.

C—Vyras, užlaikantis ne
galinčius užsilaikyti brolius 
ar seseris.

D—Pavieto ar miesto vir
šininkas.

E—Gerai išlavintas ugnia
gesys ar policistas, ištarna
vęs nemažiau trijų metų.

F— Reikalingas muitinės 
klerkas.

G—-Reikalingas Suv. Vals
tijų krasos darbininkas.

H—Reikalingas amatnin- 
kas ar darbininkas Suv. Val
stijų arsenale.

I—Reikalingas Suv. Vals
tijų darbininkas.

J—Reikalingas pagelbi- 
ninkas,bendrininkas ar sam
domas vedėjas agrikultūros 
įstaigoje..

K—Reikalingas gerai iš
silavinęs mechanikas reika
lingai pramonijos įstaigai.

L—Reikalingas pagelbi- 
ninkas ar bendrininkas, ve
dėjas reikalingos pramoni
nės įstaigos.

Klesa IV.
A—Vyras, kurio pati ar 

vaikai, kurie iš didesnės da
lies gyvena iš jo uždarbio.

B—Jūrininkas, dirbantis 
ant Suv. Valstijų piliečio ar 
pirklio laivo.

C—Reikalingas vedėjas 
reikalingos agrikultūros į- 
staigos.

pasaulio tarptautiniais soci
alistais... Stok į jųjų eiles ir 
eik su jais šiuo keliu!...

*
* *

, Šiandien klesiniai susipra
tęs darbininkas, trokštantis 
panaikinimo vergijos — iš
ganymo ant žemės, žiūri į 
Petrogradą, į Rusi ją,kaip ti
kintysis, trokštantis dūšios 
išganymo — į Jeruzolimą, į 
Šventąją Žemę. Šiandien 
Rusijos darbininkai klesiniu 
susipratimu pradeda ap
lenkti visus pasaulio darbi
ninkus. Rusija gal paliks 
kelrodžiu visų šalių darbi
ninkams. Męs, kitų šalių 
darbininkai, jau nepajiegia- 
me lenktiniuotis su Rusijos 
draugais, nes gyvename ki
tokiose aplinkybėse, bet, ant

prisirengęs? Ar galėsi būti 
lygus tarptautiniai klesinia- 
me supratime Rusijos dar
bininkui? Vargiai. O juk 
gyvenai maž-daug laisves
nėj šalyj, galėjai kiek dau- 
giaus klesiniai apsišviesti. 
Rusijoj sugrįžus nuo tavęs 
bus daugiau reikalaujama.Ir 
kaip bus nesmagu sugrįžti 
su tuo pačiu dvasiniu turtu, 
su kuriuo išvažiavai. Taigi 
neatidėliok, neatsilik, drau
ge, lankykis į socialistų susi
rinkimus, diskusijas, prakal
bas, daįinkis su jais minti
mis, lavinkis, o vėliaus iš to

Socialistams ne tiek svar
bu, ar tu prie jų priguli ar 
ne, kaip svarbu, ar tu su
pranti juos ar ne. Stengkis 
juos suprast. Apart Šliupi- 
nių socialistų stengkis pa-

kiek galime, turime juos pa- jr geresnjus socialistus.
sekti.
Mūsų (lietuvių) tėvynė kol- 

kas dar skaitosi Rusijos da
limi. Rusija yra mums ar
timiausia. Męs Rusijoj ga-

ninkas.
fabriko

darbininkas.

Gordon lageriuose (Geor
gia valstijoj) lietuviai karei
viai suorganizavo savo drau 
giją. Mums praneša, kad ta 
draugija visokeriopais bū
dais rūpinsis, idant lietuviai 
kareiviai gautų lietuvių kny
gų, laikraščių ir 1.1. Dabar 
jau laikraščiai gaunami šie: 
“Draugas,” “Darbininkas”ir 
“Vien. Liet.” Vienas karei
vis kreipėsi į “Laisvės” red., 
kad ir mūsų laikraštis būtų 
siuntinėjamas.

Smuklių čia nėra, bolinių 
irgi nėra.

—“Laisvės” koresponden
tas d. M. Vaitiekus, Gard
ner, Mass., praneša, kad ji
sai jau randasi kariumenė- 
je Camp Devens, Ayer,Mass.

kuri nėra reikalauta ar pa
daryta atidėjimas klasifika
cijos.

Regisi rantas, kuris neat- 
sakys i klausimus ir dėl ku
rio atidėjimo klasifikacija

ta.
Visi registrantai, kurie 

neįeina į kitas klesas šitoje

kad netekai

Prakaitė mirkstantis drau
ge darbininke!

Ar tau, laike dabartinės 
pasaulio žmonių neapykan
tos audros, nei sykį nenurie
dėjo per tavo veidą gailes
čio ašaros? Ar atbalsiai da
bartinių žmonijos nelaimių 
nei sykį neužgavo tavo šir
dies jausmų? Ar nei sykį 
nebuvai perimtas baime, 
kad ir tau prisieis trumpam 
laike atsidurti tame baisia
me pekliškų kančių suku- 
i’yj ?

Taip? Kodėl? Kodėl ta
vo išblyškęs veidas turėjo 
būti gailesčio rasa suvilgy
tas? kodėl tavo širdis turėjo 
būti sudrebinta? kodėl buvai 
ir esi baimės perimtas?

Triško gailesčio ašaros to
dėl, kad žuvo tavo numylėti 
draugai, giminaičiai: bro
liai, tėvas ar sūnus, kad tapo 
bado nukankinta tavo sena 
močiutė, jauna sesutė, maža 
dukąelė,
brangiųjų, niekad neužmirš
tamų ypatų? Skaudžiai ta
po užgauta tavo širdis, to
dėl, kad tie žmonės kentė ir 
kenčia nekaltai, kad jųjų ne
laimėse matai savo nelai
mes? Drebi iš baimės, ne- 
norčdamas hfiti įmestu į tą 
pražūties sukurį, todėl, kad 
nori gyventi, kad gaila pa
likti savo meilužę ar pačią 
su mažais kūdikiais?

Taip, broli mielas. Turi 
teisę būti tokiu gailestingu, 
jautriu, to visko bijančiu. Ir 
šalto akmens širdis būdama 
turėtų užsidegti, suminkštė
ti, pravirkti... Bet... ar atė
jo tau nors sykį į galvą min
tis, kas yra to visko priežas- 
čia, kas užtraukė ant žmoni
jos tas visas nelaimes? Die
vas taip davė? Dievas bau
džia žmones už nuodėmes? 
Ne, drauge, Ne dievas, bet 
gyvenimas tave baudžia už 
tavo atsilikimą, atidėlioji
mą, už palikimą visko ant 
dievo valios, užtai, kad per- 
sergiamas nenorėjai aplink i 
save apsižiūrėti, šioji pa
saulio žmonių skerdynė ne, 
dievo,bet gyvenimo bausmės 
rykštė už darbininkų buku
mą. Ji yra skaudi, pražū
tinga, naikinanti, bet sykiu
ir pamokinanti, pabudinau-1 
ti, staiga atverianti darbi
ninkams akis. Nors vieni 
dar aklai po ja gulasi, žūs
ta, bet kiti, išgąsčio apimti, 
jau nuo jos bėga, šalinasi, 
gailisi už savo nuodėmes — 
nenorėjimą apsižiūrėti, daro]

Apart laisvamanybės, steng
kis ką nors daugiau pažinti 
socialistuose.Religiškų jaus
mų iš tavęs socializmas ne- 

_._t_____ o„ plėšia. Nors tavęs socialis-
lime jaustis daug savesniais, | tų priešai neprileidžia prie 
negu kokioj - nors kitoj ša
lyj. Nėra abejonės, kad, ka
rei pasibaigus (o pabaigos 
ženklai jau rodosi), norėsi
me važiuoti į Lietuvą ar į 
Rusiją, nes ten bus (galima 
spręsti) daug daugiau lais
vės darbininkui, negu bile 
kokioj kitoj šalyj. Taigi, 
drauge nesocidliste, ar esi,

jų, bet gyvenimas tave vis
ti ek privers juos pažinti, 
kaip privertė Rusijos darbi
ninkus. Jiems socialistai pa
liko ne tik nebaisus, bet ge
riausi meiliausi. Tas pats 
bus ir su tavim. Stengkis 
kogreičiausia juos pažinti. 
Neatsilik nuo gyvenimo.

Vaidotas.

KORESPONDENCIJOS
UTICA, N. Y.

Keturi žmonės žuvo auto- 
mobiliaus nelaimėje.

29 d. lapkričio, septintoj 
valandoj ties Utica įvyko 
baisi automobilių nelaintė, 
kurioje žuvo 4 lenkai — Jo
nas Waiciekauskis, Kwasny, 
J. Rybok ir A. Karwacz. Jie 
važiavo forduku per tiltą ir 
taip jau atsitiko, kad auto-’ 
mobilius įkrito į upę — 20i 
pėdų žemyn. Tasai tiltas 
randasi tarpe Uticos ir Ro-( 
me ir ant jo gana tankiai i 
įvyksta automobilių prie-

CHICAGO, ILL.
(Nuo mūsų korespondento).

Apskelbus karę, tapo išlei
stas įstatymas, kad visi Vo
kietijos pavaldiniai, kurie 
norės vykti į vidurmiestį, 
privalo gauti iš pačtos vir
šininko leidimą. Pastaruo
ju laiku jau naujas įstaty
mas tapo išleistas: visi Vo
kietijos piliečiai, nepastoję 
šis šalies piliečiais, privalo 
būt prašalinami iš tų dirb
tuvių, kurios randasi vidur- 
miestyje ir prie prieplaukų. 
Šis įstatymas jau vykdomas 
gyveniman, — daug darbi
ninkų tapo prašalinta iš į- 
vairių dirbtuvių.

*
* iK

Tarpe lenkų socialistų ju
dėjimas labai silpnas. Per
siskyrus lenkų socialistų 
parti jai, viskas galutinai už
mirė. Partijos organas 
“Dziennik Ludowy” pasiliko 
didžiumos rankose, kuri ta
po išmesta iš Socialist Par
ty už organizavimą lenkiš
kų legionų dėl Austrijos.Da- 
bar mažuma leidžia savo or
ganą Detroite “Glos Robot- 
niezy”, kuris išeina sykį į 
savaitę. šis laikraštukas 
Chicago j mažai prasiplati
nęs, jį skaito tik partijos/ 
nariai. Čia jie turi mažai in
teligentiškų jiegų, vienok 
bandė surengti keliatą pas
kaitų ir prakalbų.

| W. Dmowskis, — redakto
rius “Glos Robotniczy,” va
žinėjo su prakalbomis, bet 
jos nepavyko iš priežasties 
partijinių ginčų. Mat, žmo
nės dar nesupranta, kurie 
tikrieji socialistai: “Dzien
nik Ludowy” ir dabar stoja 
už tvėrimą legionų dėl Aus
trijos ir tuos socialistus,ku
rie su jų nuomone nesutin
ka, vadina visus Vokietijos 
agentais, nepaisant į tai,kad 
pastarieji išmesti iš organi- 

1 zacijos.
W. Dmowskis buvo pa

kviestas į Milwaukee su pra
kalbomis, bet ten kilo suiru
tės ir kalbėtojas tapo sua
reštuotas. Suirutę sukėlė 
lenkai “narodoveai.” Anglų

■ m 11 .u ■>>■■■■■ .i in—aaay 
rinkta $7.35. Prie kuopos 
prisirašė 12 naujų narių.

D—Reikalingas vedėjas 
reikalingos pramonijos , į- 
staigos,

Klesa V.
A—Viršininkai - įstatym- 

davejai, pildomieji, ar teisiš-

of Columbia.
B—Reguliaris ar išventin-

C—Studentas, kuris gegu
žes 18-tą, 1917 m. mokinosi 
ant kunigo pripažintoje mo-

buvo ženoti 
Į žmones ir paliko vaikų. Vie
nas iš jų paliko net keturis 
vaikus.

Atsargiau su automobi
liais!

Pilypas iš Kanapių.

MONTELLO, MASS.
(Nuo mūsų korespondento).

tė ir Mary Petkūnaitės, — 
sudainavo duetą “Naujoji 
Gadynė,” p. M. Leponiūtė iš 
Tauntono puikiai paskambi
no ant piano; Ona ir Stanis
lava Mineikiūtės,—muzika 
piano ir smuiko; drg. A. 
Stankus, — muzika smuiko. 
Koncertas buvo labai gra
žus.

Kalbėjo drg. J. W. Kelley, 
(kandidatas į miesto majo- 
! rus, J. Ustupas ir A. 
Kireilos, — taipgi kandida-

i tai į miesto viršininkus. Kal- 
į bėjo gerai, tik nevietoje: 
tai išsireiškimai ir debatavi- 
mai apie laikraščius, tie 
klausimai neverta kelti pub- socialistų partijos organiza- 
likoj ir primėtinėt vienam, 
ar kitam socialistiškam laik- šerifo, kuris buvo neteisin- 
raščiui, bizniškumą.

Žmonių atsilankė daug, kada dalykas priėjo prie tei- 
Aukų lėšoms padengti su-1 smo, tai organizatorius tapo

torius išėmė varentą ant to

gai areštavęs kalbėtoją. Bet

išpažintį prieš gyvenimą ir|kautiems metams valdybą.); 
stengiasi pasitaisyti, visus (org. J. Vireliūnas: protoko-'jl 
blogumus iš draugijos pra- lų sekretorium—H. Kriau-1 J 

ture; fin. seki*. — K. Tarno- 
šiūnas—-ant 3-čių metų; iž-Į 1 
dininku — J. Tautvaiša iri j

šalinti — atsimetavoti. Tu 
irgi nenori mirtiną bausmę 
priimti, nori gyventi, nori

D—Žmogus, esantis Suv. jgiau tos baisenybės neatsi- 
Valstijų karinėj ar laivyno

E—Svetimšalis priešas.
F—Svetimšalis (ne prie

šas), kuris reikalauja pa- 
liuosavimo.

Klesa II.
A—Vedęs vyras, turįs vai

kų ar tėvas našlaičių vaikų,1 kariškai tarnystei, 
kur pati ar vaikai ar našiai-1 I—Pripažintas, dirbantis

nuškevičiūtė, — viena iš ga
biausių literatūros platinto
jų. Geriausių pasekmių 
darbe.

Kuopa parėmė 59 kp. L. S. 
S. įnešimus referendumui: 
atpirkti “Laisvę” Sąjungai

t)
«)

Kiek rublių siunčiate ................... Klek dolerių
Vardas ir pavardė kam pinigus siunčiate ...
Kaimas ..................................................................
Gminas arba volostls.............................................
Paskutinis pačtaa arba miestas .........................
Pavietas, (UJezd) ...................................................
Gubernija, Rėdyba .................................................

LIETUVIAI, SKUBINKITĖS SU 
PAGELBA SAVO NAMIŠKIAMS

Ar jūs žinote, kad šimtai tūkstančių lietuvių išblaškyti karo 
audros po plačia Rusiją ir giliąs Siberijos taigas, kenčia šaltį, 
Ir badą, šimtus ir tūkstančius lietuvių bado šmčkla nuvarč į .ka- 

1 pus. Juk jus negalite ramiai žiūrėti į mirštančius Savo brolius. 
Todėl tie kurie žinote, kur randasi jūsų giminės, siųskite Jiems 
greitą patrelhą, kol dar jie gyvi. Jų akis atkreiptos į brolius 
.amerikiečius.

1 Pinigus galit*' siųsti ir telegrama primokant $2.25. prie pa- 
prasto ru. ’*kų rublių kurso, ir ninigai bus išmokėta adresatui į ke
letą dienų. O kadangi rusiški pinigai labai pigus, tai su keletą 
doleriais suteiksite jiems didelę pageltą.

Už siunčiamus pinigus mes pilnai gvarantuojam ir už tai at
rakome. Kurie dėlei tolumo negalite atsilankyti ypatiškaf į musų 
banką išnildykite šia blanko ir iskirne kartu su money orderiu 
prisiųskifp ; BOSAK STATE BANK. Scranton, Pa Lithuanian dep,

Blanka dėlei siuntimo pinlfuj Rusijon:
1) Vardas ir pavardė siuntėjo ............................................. .

r 2) Teisingas adresas siuntėjo ..........................................................

8)kai ar protiškai netinkantis

čiai nevisiškai užsilaiko iš jo 
darbo iš priežasties, jog y- 
ra kiti išdalies užtikrinti 
prieinami šaltiniai dėl atsa
kančio pragyvenimo (iš
imant uždarbį ar galimą už
darbį pačios), ir, kad praša- 
linimas vyro neatims pragy
venimą ant jo besitikinčių 
ypatų.

B—Vedęs vyras, neturįs 
vaikų, kurio moterei nepil
nai reikalinga jo darbas dėl 
[jos užlaikymo, dėlei to, kad

prie savo užsiėmimo.
Nariai plačiai pripažintų 

religijinių sektų ar organi
zacijų, suorganizuotų ir gy
vavusių gegužės 18-tą, 1917 
m., kurių tada išpažintas ti
kėjimas ar principai draudė 
ių nariams dalyvauti viso
kioje karėje bent kokioj for
moj ir kurių tikybiniai įsiti
kinimai yra prieš karę ar 
dalyvavime joje.

M. M. Račiūtė-Herman. 
November 30th, 1917.

i .

kartotų. Gerai, brangus 
drauge. Bet ar tu jau prisi
deda kuom-nors prie tų, ku
rie jau stengiasi to viso pik
to priežastį iš draugijos pra
šalinti? Taip? Kaip pui
ku ! Bet kuomi gi tu prie jų
prisidędi, mielas drauge? ,oklyne. Nutarė užprenume- 
Auklėjimu nacionalizmo? j moti L. T. N. Knygynui 
Tvirčiausiu apsiginklavimu? j ‘Tiesą” — bolševikų laikraš
ti ne! nelaimingasis. Su-.tį, išeinantį Petrograde.Prie 
stok! Juk tu vėl rengi sau.kuopos prisirašė 1 narys.*

L. S. S. 17 kp. rengia anttuo keliu, išsižadėk jo, už
miršk jį, gėdinkis juomi ei-’ 14 d. gruodžio, pėtnyčios va- 
ti!... lai jis amžinai užželia kare, 7:30 vai. paskaitą drg. 
ir palieka žmonijai nežino- t L. Pruseikai. Tema paskai- 
mu! Eik šen, drauge, pa- i tos “Bolševikai ir Menševi- 
žvelgk pirmyn kitu nauju, kai.” Ateikite visi.
tarptautiniu kelių... Žiūrėk, 
kaip linksmai eilės mūsų 
draugų juomi maršuojaJKas, .. r 
jie per vięni? Tai Rusijos kp. koncertas ir prakalbos, 
darbininkai, draugę, su Viso Koncertą išpildė: pp. Biru

*
* ♦

Gruodžio 3 d. L. S. S. 17

5)
6) 
Diena............................ Parašas siuntėjo..........................................

šita blanka galima vartoti siunčiant pinigus ir Vokietijon. 
Su visokiomis informacijomis kreipkitės J

BOSAK STATE BANK
SCRAINTOIN, F>A.

Uetavi* akyriM,



paskirtos dovanos. Pirmą’pilnai užganėdino. Prie kp.

S. 28 kp. nutarė paimt gerą 
teatrališką veikalą mokytis,

saryj. Surengimui išrinkta 
komisija iš abiejų kuopų.

ant 30 dienų į kalėjimą uz į- 
žeidimą šerifo, pildant jam 
pavestą priedermę.

Taip dalykai dedasi minė- 
toj organizacijoj.

MAHANOY CITY, PA.
(Nuo mūsų korespondento).

Mūsų mieste tveriasi koo
peracija. Aš niekad nesiti
kėjau, kad čia kada nors į- 
vyks panašus dalykai. Pir
miau apie tokius dalykus ir 
užsiminti negalima buvo. 
Mat, kaip kunigėlis pasaky
davo, taip lietuviai ii- dary
davo,kunigo žodis buvo skai
tomas šventu žodžiu. Dabar
jau matosi kas kita, dauge
lis lietuvių išlenda iš po ku
nigo skverno ir jau apsi
žvalgo, kas aplinkui deda
si. Pirmiau vietos lietuviai 
daugiau nieko nežinojo,kaip 
tik dirbti, melstis ir sunkiai 
uždirbtus savo centus nešti 
kunigėliui. Bet dabar dar
bininkai pamatė, kad iš to 
jokios naudos nėra, pama
tė, kad taip besielgdami ne
gali pagerinti savo būvio ir 
todėl pradėjo daugiau pro
tauti, daugiau mąstyti apie 
savo būvio pagerinimą.

Pradėjus kooperaciją tver
ti, nekurie buvo nuėję pas 
kunigą ir prašė, kad jis iš 
sakyklos pagarsintų ir para
gintų žmones rašytis prie 
kooperacijos, bet gavo atsa
kymą: “Be mano leidimo 
pradėjot tverti, tai dabar ži
nokitės sau.” Kaip matote, 
kunigas net tokiam darbui, 
kaip tvėrimas kooperacijos 
yra priešingas, jeigu tik 
žmonės pradeda tverti be jo 
leidimo.

Darbininkai, kurie tik su
prantate kooperacijos nau
dingumą, tuojaus prisirašy
kite. Susirinkimai būna 
kiekvieno panedėlio vaka
rais lietuviškoj mokykloj.

i

gijos 
nas

(Gosudarstvcnnyja Sberegatelnyja Kassy)
Dabar priima čedijimui 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 Amerikoj* 
ar kitoje šalyje.

Norintieji siųsti pinigus į Rusijos čėdijimo Kasą, ar pirkti obliga- 
Jas Rusijos 5i procentinės Paskolos 1916 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 rejentaliS- 
kus dokumentus. Turi speciali skyrių pinigų siuntimui pabėgusiems 
j Rusijos gilumą iš vietų, kurias užėmė vokiečiai.

Reikalaukite jo Čienių, tai sučėdysite daug savo pinigų.
Iškirpkite šj adresą ir užklijuokite ant konverto.

HENRY C. ZARO
No. 1 Third Ave., Cor. 7-th St, NEW .YORK CITY

i Toje knygoje yra nurodytas religf- 
' jos ai-ii;i<iinias ir jos veikimas nuo 
j pat pirmpradinio žmogaus iki musų 
1 dienų.
I Čia gaunamos ir kitokios visokios 
: knygos. Reikalaujant katalogo ar at- 
tako reikia už 2c. stempą prisiųsti.

Į F. M ĮLAŠA U.SKIS
1 " 13 Atlantic St., So Boston. Mass.

25 d. lapkričio buvo disku-

RED. ATSAKYMAI.

veikimą.

Eikime prie kitos pusės:
20 d. lapkričio buvo balius 

socialistų. Nors žmonių pri
sirinko dusyk daugiau, negu

ka, tai reikės duoti vietos ir 
antrai pusei ir paskui iš ka-' 
leinos turės tęstis dviejų pu
sių ginčas. RaŠinėkit, drau- 
guti, smulkių žinučių.

kusuota klausimas: “Kurių 
socialistų pozicija teisinges
ne, kairiųjų ar dešiniųjų?”

geltonąją spaudą tą žmonelę 
primeta socialistams. Tuo 
tarpu ji nebuvo, nėra ir dar 

i nesapnavo būti socialiste.
Pypko rius.

prisirašė 4 nauji nariai.
25 d. lapkričio buvo pra

kalbos L. S. S. 192 kuopos. 
Kalbėjo Z. Puišiutė. Žmo
nių susirinko pilna svetainė. 
Viskas butų buvę gerai, bet 
tamsos apaštalai buvo įskun 
dę kalbėtoją ir policija norė
jo ją suareštuoti. Mat, vy- 

kurį manoma pastatyt pava- čiams ir kitiems padaužoms 
________ ' O. . 4 i X ..T 1 .1. „ ' « Li n b o bn/l CArtinllct fll

dovaną — gėlių bukietą — 
laimėjo drg. T. Čepuliųtė; 
antrą dovaną — knygą “Kū
dikių Priežiūra” — drg. S. 
Radavičiutė, abi minėtos kp. 
narės. « *■ *

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

29 d. lapkričio L. S. S. 250 
kuopa buvo surengusi mas
king balių, į kurį publikos 
susirinko stebėtinai daug. 
Apsimaskavusiems buvo pa
skirtos šešios dovanos, ku
rias laimėjo šios ypatos: O. 
Zutkiūtė, J. Bakūnas, M. 
Bendoraičiūtė, J. Stasiukai- 
tis, J. Jasaitis ir S. Pernec- 
ky.

Publika šiuo pasilinksmi
nimu likosi pilnai užganė
dinta ir cliffsidiečiai pirmu 
kartu turėjo taip skaitlin
gą publikos susirinkimą. A- 
belnai, viršminėtas balius
pavyko visais atžvilgiais,nes1 unijos, išrinko komisiją, ku- 
kuopai liko apie $50, apart ri atsilankė į minėtų d rau - 
to, parduota už kelis dole- gysčių susirinkimus. Šv. Ka
rius literatūros ir “Laisvės” zimiero draugystė iš savo iž- 
koncerto tikietų. Užtai L J do paskyrė 50 dolerių I. W. 
S. S. 250 kuopa taria širdin- ATr 1
gą ačiū visiems šiame pasi
linksminime dalyvavusiems.

*

nepatinka, kad socialistai 
rengia prakalbas, tai jie 
stengiasi visokiais budais 
tam užkenkti ir jau nesigė- 
dina net melagingai polici
jai skųsti.

NASHUA, N. H.
“Laisvės” N93 tilpo iš mū

sų miesto korespondencija, 
kurioje neteisingai infor
muojama visuomenė apie 
vietos draugystes ir jų vei
kimą. Apart L. S. S. 192 
kuopos čia randasi šv. Kazi
miero draugystė, kuri turi 
apie 400 narių ir apie dešim
tį tūkstančių dol. turto ir 
šv. Petro ir Povilo draugys
tė. L. S. S. 192 kuopa ga
vus atsišaukimus nuo N. A. 
P. K. Fondo ir nuo L W. W.

BALTIMORE, MD.
(Nuo mūsų korespondento).

9 lapkričio A. C. W. of A. 
318 lietuvių skyrius buvo 
sušaukęs mass-mitingą.

Kalbėjo p-lė D. Jakobs 
angliškai ir drg. J. A. Be
kampis lietuviškai. Kalbėto- 
tojai ragino žmones organi
zuotis—rašytis į uniją ir ko
vot už padidinimą darbo už- 
mokesties. Ir ištik ro kįlant 
kainoms ant gyvenimui. rei
kalingų produktų, prie* da
bartinio uždarbio gyvenimas 
darosi negalimu.

Žmonių buvo susirinkę ne- 
daugiausia, viena — gal to
dėl, kad daugumas dirba 
viršlaikį, nes dabartiniu lai
ku darbu užverstos šapos, o 
antra — tai dar vis randasi 
priešingi! šiai unijai, mat 
kai kuriems dar aidoblizmo 
dvasia neišgaravo.

Amalgamated unija Balti- 
morėj žymiai kįla ir reikia 
tikėtis, kad trumpoj ateityj 
minėta unija kontroliuos vi
są kriaučių išdirbystę šiame 
mieste.
Lietuvių tarpe irgi unijinis 

judėjimas žymiai kįla. Y- 
pač atvažiavus drg. J. Be
kampiu! tas judėjimas pasi
didino. Jau dabartiniu laiku 
į lietuvių skyrių priguli virš 
800 narių, bet tikimasi, kad 
trumpu laiku pavyks suor- 
ganizuot visus lietuvius Į u- 
niją ir pagerint darbo sąly
gas. O kad to atsiekus, tai 
būtinai reikia turėt savo 
žmogų— darbo delegatą,ku
ris prižiūrėtų šapas.

29 lapkričio L. M.P S. A. 

 

kp. turėjo balių be svai
ginančių gėrymų. Balius bu- 

. A. Kliubo svetainėj.

* *
Neseniai tilpo “Laisvėj” 

paraginimas vietos mote
rims tverti L. M. P. S. Susi- 
vienyjimo kuopą. Tą para
ginimą moterįs karštai pa
rėmė, ir jau apie 15 moterų 
yra pasižadėjusių prisirašy
ti prie Liet. Mot. Prog. Sus. 
Tuo tikslu buvo manoma su
rengti prakalbas, bet nega
lima buvo gauti kalbėtoją. 
Dabai’ manoma sušaukti su
si rinkimą ir sutverti kuopą, 
o potam, pasitaikius progai, 
parengti prakalbas. Pagir
tina užtai tos moterįs,kurios 
pritaria ir rūpinasi progre- 
syvišku veikimu.

♦

W. unijos vadovų apgyni
mui, kurie dabar randasi su
areštuoti ir $10 dėl Naujo
sios Anglijos Politiškų Kali
nių Fondo, šv. Petro ir Po
vilo draugystė iš savo iždo 
paskyrė po penkis dolerius 
dėl abiejų reikalų.

Minėtų draugysčių na
riams reikia ištarti širdin
gą ačiū.

M. K. žiedelis.

•k

22 d. gruodžio čionais į- 
vyks didžiausios prakalbos. 
Kalbėtojom pakviestas F. J. 
Bagočius iš So. Boston,Mass 
Prakalbas rengia vietos dr- 
jų sąryšis, t. y. L. S. S. 250

Franciško Pašelpinė Dr-stė. 
Tarpe prakalbų bus Įvairių 
pamarginimų ir manome, 
kad bus pirmos šiame mies
tely tokios žingeidžios pra
kalbos.

Columbia
G rafonola
aacZ Columbia Records.

LAI MIKAS PETRAUSKAS DAINUOJA 
JUSU NAMUOSE

rauslio

10 foliniai rekordai. 75 c

Perkant Grafonolas ar rekor
dus, temykite šj vaizdos žen
klą, — tai yra geros rūšies 

tavoro ženklas.

E2356.

E2357.

E2358.

E2392.

E2393.

E2394.

E2348.

E3349.

E3350.

Linksminkis Balsais ir Muzika Garsiausiu
Artistu Būdamas Namie

H). 1 /.V.l VO MIKAS V
su okompan. orkestros.

LIETUVA, TĖVYNĖ MUSŲ.
TYKIAI TYKIAI NEMUNĖLIS TEKA.
BIRUTĖ.
KUR BANGUOJA NEMUNĖLIS.
SUKELKIME KOVĄ.
DARBININKŲ MARSELIETĖ. 
KO LIŪDIT SVETELIAI. 
SVEIKI BROLIAI DAINININKAI. 
JOJAU DIENĄ. 
SAULELĖ RAUDONA. 
UŽ ŠILINGĖLJ. 
SIU NAKCIALY. 
SUKTINIS. 
VALIA, VALUŽĖ. 
KUR TAS ŠALTINĖLIS. 
PRIRODINO SENI ŽMONĖS. 
NAUJOJI GADYNĖ. 
DAINIUS.

Įvairiausias dainas ir muziką šokiams suteiks Jums vien tik Co- 
lumbijos rekordai. Columbijos rekordus galite gauti pas rekordų 
pardavėjus kiekviename mieste. COLUMBIJOS REKORDUS GA
LIMA GRAJINTI ANT VISŲ GRAJINAMŲ MAŠINŲ. — Rei
kalaukit naują iliustruotą Columbijos Lietuviškų Rekordu Katalogą. 
Jeigu neturi jūsų pardavėjas, rašykit pas mus sekančiu adresu:

Graphophone CompanyColumbia
International Record Department

102 West 38th StreetPITTSBURGH, PA.
“Draugo” N273 tūlas 

Draugutis, aprašydamas a- 
pie krutančius paveikslus, 
rodytus 11 d. lapkričio baž
nytinėj salėj, bjauriai ap
šmeižia socialistus. Nors 
pirmiau ir pats pasako, kad 
į svetainę Packey Gang , I sa]c]^iaUsiOs širdies baliuje, 
kuiie įėję be įžangos ir V1SUKet jokio triukšmo nebuvo ir 
laiką kėlę leimą, bet paskui I ne|. svaiginančiu gėrymų ne- 
visą beda suvertė ant sočia-c • Į)ai davinėjo.

Dabar kįla klausimas, ku
rie geresni blaivininkai — 
socialistai, ar katalikai? Ir|pę ant pagrindų, šlykščiau-

" Į kuriems tie žodžiai priklau- siais žodžiais iškeikia socia-

Kiek man žinoma, tai var
giai ten buvo nors vienas so
cialistas, nes tą vakarą Wil- 
merdinge buvo koncertas ir |so>kuriuos “Draugas” patal- 
veik visi socialistai važiavo j pjno? juk korespondentas 
ten. Išpildyme programo mvaUgUtįs skyrė juos socia- 
tame koncerte dalyvavo Ai-lestus'
do vyrų choras. Kovespon- Kaip gau nor5te,bet “.šven- 
dentas taip begėdiškai plū- tieji” peštynėse ir girtuok- 
sta socialistus, kad nenoro- ]javj1)ie visuomet “subytina” 
mis prisieina manyti, jog JisL.,)(.;.11istns
tą korespondeciją rašė ne Į c 
blaivu protu. * *

Columbia GrafonoU*
Price |3O

Price 155

Columbia GrafonoMk 
Price $85

M Y L Daugelis kitokių madų, ku- INew York rios yra nuo $j8 augtšyn.

ma sakyti, gyveno sutikime, > 
jeigu socialistai parengdavo į—Straipsnio už Amerikos 
kokias nors pramogas, tai 
skaitlingai lankydavosi. Bet 
kaip visur, tai]) ir čia atsira
do vyčių feldfebelis, kuris 
vienus prieš kitus pradėjo 
kurstyti ii1 ardyti vienybę. 
Pradėjo kviesti užpatentuo
tuos šmeižikus, kurie, užlį

jo kartu veikti, visuose svar
besniuose dalykuose su ang
lais socialistais, bei ukrai
niečiais. Anglų vietos loka- 
as gana tvirtai gyvuoja ir 

jame randasi daug mokytų 
draugų. Pereitame lokalo 
susirinkime prisirašė drg. 
Bans, New Yorko Columbia 
Universiteto profesorius ir 
pasižadėjo smarkiai darbuo
tis tarpe vietos socialistų. 
Taigi, lietuviai socialistai, 
veikdami kartu su anglais 
ir ukrainiečiais socialistais, 
daugiau galės darbuotis 
darbininkų labui ir daug ko 
pasimokyti nuo anglų socia
listu.

v
Prftiržnko apščiai jaunimo 
ir visi gražiai linksminosi. 
Buvo lakiojanti krasa ir dau 
giausia\gavusiems atviručių

Už “pekius” aš nenoriu 
užtarti, nes ten randasi vi
sokios rūšies ('lementu.dau
giausia katalikų. Bet kad

listus, pripasakoja ant jų vi
sokiu nesąmonių ir t. t. Bet 
tas, žinoma, socialistu vei- 
kiniui nieko neužkenkia. Da
bai1 tas feldfebelis per gelto
nąją savo spaudą šmeižia vi
sus socialistus. Jie nesigė
di na net savo gerus parapi
jomis arba parapijones, pra- 
sikaltant primesti socialis
tams. štai tapo patraukta 
teisman gera ir vierna pa-

S. Pikšrys (Pittsburghe). SKAITYTOJŲ DOMAI
Kurių prenumerata pasi- 

lietuvių darbininkų tarybą į baigė pereitą mėnesį ir ga- 
nedėsime. Vėlei kiltų dide-jvote paraginimą, malonėki- 
li ginčai, o męs tos tarybos 
klausime esame neutraliai.

Pastaruoju laiku męs gau
name labai daug tokių raš
tų, kurie nors ir neblogi, bet 
einant “Badui” ir “K. Mark
sui ir jo gadynei” męs bega
lo maža teturime vietos. To
dėl, autoriai malones atleis
ti, kad šiuomi tarpu męs ne
galėsim patalpinti nekuriuos 
raštus. Netilps šie raštai: 
klaidingas protavimas jaunų 
socialistų( Jauno Kareivio).

te tuojau atnaujinti. Jeigu 
iki 15 šio mėnesio nebus at
naujinta, tai laikraštis bus 
sulaikytas. Todėl pasisku
binkite.

Reikalaudami permainyt 
adresą, visada paduokite sa
vo seną ir naują adresus.

“Laisvės” Adm.

NASHUA, N. H.
(Nuo mūši} korespondento).

22 d. lapkričio buvo pra
kalbos L. S. S. 192 kuopos. 
Pirmiau buvo kviestas kal
bėt Dr. A. Montvidas, bet 
jam nepribuvus, telegrama 
užkviestas St. Michelsonas, 
kuris ir pribuvo. Kalbėjo 
apie šių dienų reikalus. Jis — - 
savo kalba sūsirinkusius šo*

kus suverčia ant socialistų, 
tai jau negalima tylėti. To
laus, korespondentas išvadi
na tuos triukšmadarius gir
tuokliais ir visokiais niek
šais. Žinoma, prie to pride
da antspaudą — socialistai. 
Išeina, kad tik socialistai j 
girtuokliai ir niekšai. Bet 
gyvenimo faktai visiškai ką! 
kitą rodo:

13 d .lapkričio buvo ba
lius saldžiausios širdies su 
svaiginančiais gėrymais.Ba- 
liuje buvo tiek gėrymų, kad 
net saldžiausios širdies ko
miteto nariai vienas kito 
pradėjo nepažinti; tūli ban
dė plaukti nuo steičiaus že
myn; paskui išeinant namo, 
iškilo kova ir net revolveriai 
buvo pavartoti.

Na, čia buvo susirinkę 
tikri katalikai ir korespon
dentas apie tai nieko nėra-

sta iš Rockfordo), Amerikoj' 
gali įvykt monarchija, kai]) 
mužikai atliko be valdžios,o 
darbo milžinai iš mano vai 
go gyvenimo (svieto vargo] 
kai]) aš seniau bernavau i 
ženotas gyvenau, ar išgany

Kadangi tarp visų tautų religija 
užima svarbią vietą ir kadangi šian
dien viso pasaulio akis atkreiptos j 
didžiąją Europos karę, kuri yra reli- 

pasekmė, tai būtinai kiekvie- 
lietuvis turi perskaityti 

NAUJĄ KNYGĄ

Kas tai yra

* .t

Eina gandas, kad drg. P. 
Grigaitis žada atvažiuoti i 
Pittsburghą su prakalbomis. 
Kiek teko pa tirti, tai var
giai Sąjungos kuopos rengs 
jam prakalbas, nes didžiuma 
narių tam priešinga; taipgi 
didžiuma narių yra priešin
ga visame III Rajone.

Vis tai pasekmės laikraš
tinių polemikų.

—Ačiū, kad rašinėjate žinu
čių. Vietines žinias reik ra
šyti labai trumpai, nes jų 
daug prisirenka. Apie virš- 
paminetas prakalbas jau bu
vo trumpai pažymėta. Raši- 
nėkite.

Valkata (Rockford). — 
Patalpinimas to laiško iš
šauktų didelius ginčus drau
gijoje. Duokite rodą, kaip 
nors namie. Paskui, kad

Rusijos Valdiškosios 
CEDIJIMO KASOS

MIDDLEBORO, MASS.
Nuo 1909 metų čia gyvuo

ja L. S. S. 139 kuopa. Bėgy
je dviejų metų ji buvo veik 
apmirus, nes didžiuma narių 
išvažinėjo. 1916 metais vėl, laikraštyje prasidės polemi- 
atgijo ir pradėjo darbuotis.

Aš šiame mieste gyvenu 
nuo 1907 metų ir stįku lietu
vių gyvenimą ir 
Iki šiol visi lietuviai, gali
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1 Aptiekojo reikalaukite vien Severos sutaisytų gyduolių ir j®
l neimkite jokių užvaduotojų. Jeigu aptiekorius negalėtų jra
■ išpildyti jūsų reikalavimo, tai parsitraukite tiesiog nuo SjC

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

NUSIPIRK KNYGA “MEILĖS

LAIPSNIAI JŲ IŠSIVYSTYME.”

“LAISVES” - KNYGYNE
Ytantfaat įvairių naudingų knygų, kurias patariame kiekvienam 

versKaitytL
Kas skaito, tas daugiau žino i» įamnareikia pralyti kitų paaiš

kinimo. Reikalauls kotaloctoi

Puikiausia Qavpn’c Taipgl g°raS
maudymuisi ir uvVvIa □ i icUlLalvtl skutimuisi ir
toiletinis Cnnm galvos
muilas yra U’Oap plovimui.

(Severos Gydin'is Odinis muilas.) Kaštuoja 25 centus

SKAUDĖJIMAI IR DIEGLIAI
nuo reumatizmo, neuralgijos, strėnų diegimo 

ir -“sciaticos” greitai prašalinami, jeigu

SEVERA’S
SOTHARDOIL

(Severos Gothardiškas Aliejus)
yra pavartojamas tepimais!. Jisai sumažina už
degimą, prašalina tinimą, ir apmalšo mėšlun

giškus traukinius ir stingumą.
Kaštuoja 25 ir 50 centų. Gaunamas kiekvienoje aptiekoje.

^QVDfnQ T51h I Cukrinis vidurių suliuosuotojas. Vaikams vuVuIUo I uU"Lua ir suaugusiems. Kaštuoja 10 ir 25 centus.

SE3
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Persikraustymas
(Pabaiga).

Virėja išėjo; jaunimas vėl. 
griebėsi už darbo — pradė
jo triukšmą kelti. Juras už
lipo ant stalo ir pašoko dži- 
ko, o paskui visi laidojo kol- 
legą Joną.

Nabašninkas gulėjo sker
sai lovą apsikabinęs paduš- 
ką ir dar turėjo užtektinai 
jiegu žagsėti.

Finkelis svyrudomas atsi
traukė nuo Jono ir patarė 
pasakyti prakalbą tokią, ko
kią reikalinga sakyti ant 
kapo. Jis pats buvo ir kal
bėtoju. Pasakęs keliatą žo
džių, apsiliejo gailiomis aša
romis, pamojo ranka ir atsi
sėda ant gaspadoriaus nau-

pribėgo vandens pilnas kam
barys.

Tas, dėl kurio visa tai bu
vo daroma, ramiai miegojo...*

. * *
Ant rytojaus į mūsų kam

barį vėl įėjo vakarykščios 
puotos gaspadorius. Jo dra
bužiai išrodė tamsus, kepu
rė suglamžiota, akis pri
merktos ir jeigu nebūtų ant
akių, tuomet vargiai žmo
gus galėtum įspėti kokioj 
vietoj akys randasi.

Jis, kaip ir pirmiau, nusi
ėmė kepurę, pasikloniojo ir 
tarė:
—Ar negalėtumėt šį vakarą

—Labai apgailestauju, kad 
tuomi pačiu patarnavimu ir 
tau negaliu atsiteisti.

DAKTARAS LORENZ 
VIENINTĖLIS S P ECI A LI ST A S 

VYRIŠKŲ LIGŲ PITTSBURGHE
Kalba lenkiškai ir Ru
siškai. Ofiso valandos: 
Panedėliais, seredomis 
ir pėtnyčiomis nuo 9 
vai. iš ryto iki 5 vai. 
vak. Utarninkais, ket- 
vergais ir suimtomis 
nuo 9 vai. iš ryto iki 8 vai. vakare. 
Nedaliomis ir šventadieniais nuo 
vai. iš ryto iki 2 vai. po piet.

641 Penn Avenue
PITTSBURGH, PA.

10

mo į naujus kambarius, at
eiti ir paragauti vakarie-

ATYDAI BROOKLYNO IR Al’IE- 
iS LIETUVIAMS, 
namus kaip iš lauko,taip 
ir iš vidaus; murinu,plei- 

pentinu. Už 
Kainos pri- 

dykai. 
toliau.

LIETUVIŠKA APTIEKA

APTIEKA
Žemiau paminėtas gyduoles galima 

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

Ir visokias kitokias gyduoles
visokių ligų, kurios čia dar nepaial 
retos, galima gauti per pačtą.

P. A. URBONAVIČIUS, 
151 METROPOLITAN AVĖ.

BROOKLYN, N. Y. ,

T118ING1AU8IA Ir GBRIAU8IA 
LIBTUVIIKA

li.ot 
1.04 
1.04 

, 50e

nu®

Sutaisau racsptus su didžiausia 
atyda, nežiūrint, ar tie receptai 
Lietuvos ar Amerikos daktarų. 
Tai vienatinė lietuviška aptie
kė. Bostone ir Massachusetts 
valstijoj Gyduolių galit gauti, 
kokios tik pasauly yra varto
jamos. Galit reikalaut per lai
škus, e aš prisiųsiu per expro-

K. 6IDLAU8KAM,
Aptlekorivg Ir Savininkas 

SIS Broadway, kam p. C Street
SOUTH BOSTON, MASS. 

Tol, So. Boston, 21014 ir ±101*

Studentas befakulteto no
rėjo pažiūrėti, kaip nabaš- 
ninko pulsas veikia, bet jis 
ėmė pulso jieškoti apie kojas 
ir tuomi parodė, kad apie 
mediciną nieko nesupranta.

Antras jaunas studentas 
kuris visą laiką vieton psal
mių skaitė Shakespearo vei
kalą “Henrichas IV”, diev- 
maldingai pagriebė m 
ninkasninką už nosies, 
traukė ir sušuko:

—Žiūrėkite, žiūrėkite! Jis 
kas minuta vis artinasi prie 
teisingo nabašninko typo...

Visi iš išgąsčio sušuko.
Juras, kuris per visą laiką

nes? *'
Finkelis iš nusistebėjimo 

vos neprarijo papirosą, kurį 
dantyse laike.

—Ką tu dabar kalbi? Juk 
męs vakar vakare pas tave

žasties tavo persikraustymo 
į naujus kambarius?

jo ir atsakė:
—Šį rytą ta kvailė senė 

atėjo pas mane ir pasakė, 
kad aš ši vakara vakarie
niaučiau jau kituose kamba
riuose...

Jis sutaupino.
Tėvas, užsipuldamas ant 

savo sūnaus už netaupini-

iš butelio alų, pašoko ir. ne
savo balsu sušuko:

—Draugai, man rodosi, 
kad kambaryje viskas vir
šun kojomis apsivertė!

Tuomi jo išsireiškimu 
pradėjo žingeidautis medi
kai iš moksliško žvilgsnio.

—Ar viskas išrodo viršum 
kojomis? — persitikrinan
čiai klausė jie.

—Kaip dievą myliu, vis
kas! štai, žiūrėkite, viskas 
viršun kojomis apsivertė — 
ir stalas, ir paveikslai, ir šė
pa, ir komodė ir nusiprausi- 
mo indai.

Jo aiškinimu ėmė visi žin
geidautis.

Kas tai sugalvojo, jeigu 
Jurą pastatyti viršun kojo
mis, tuomet jam v bu daktai 
pasirodys teisingais. Tuo- 
jaus pastatė ant palvos. As- 
sistentai laiko už kojų: o tas 
kuris sugalvojo šį būdą, 
vaikštinėja aplinkui ir nuo
latos klausia:

—Na, kaip jautiesi? Ar 
geriau darosi?

Jam pasidarė truputi ge
riau, bet ėmė skųstis, kad 
galvą skauda.

. Tuomet įsimaišė Finkelis, 
kuris specialistu skaitėsi vi
same kame.

—Ir apie ką čia daug kal
bėti? Jeigu nelaimingajam 
rodosi paveikslai, stalas ir 
kiti daiktai viršun kojomis, 
tai mūsų pareiga, kaipo 
draugų, padėti jam: visi 
daiktai, kokie tik čia ran
dasi, turi būt apversti vir
šun kojomis, — tuomet jis 
viską matys teisingame sto
vyje ir nereikės kankintis, 
kaip kad dabar kankinasi.

Puiki idėja ir visi griebė
si už darbo.

Darbas virte- verda. Vie
ni verčia stalus, kėdės vir
šun kojomis, kiti ima nuo 
sienų paveikslus ir atbulai 
juos kabinėja, o kad geriau 
laikytųsi, į vidurius paveiks
lų įkala po kelias vinis. Ka
da su paveikslais apsidirbo, 
tai atsitraukė truputį to- 
liaus ir gėrėjosi darbu ir 
kambario išvaizda.

Viskas buvo gerai,tik Fin- 
keiis supyko tuo, kad prau-i 

'‘osi indas pradėio tekėti.

—Aš manau, sūneli, kad 
tu per visą savo gyvenimą 
nesutaupinai nei poros cen
tų?

—Sutaupinau, —: atsakė 
sūnus.

jai sutaupinti?
—Tai buvo kovo mėnesy

je, kuomet buvau išvažiavęs 
ir parašiau tau laiška.

—Aš čia ne apie laišką 
kalbu, bet apie taupimą.

—Tame ir dalykas, kad 
tuomet sutaupinau du cen
tu, nes laiškas likosi 
siustas...

mane 
jeigunuo apsivedimo. Bet 

apsivestų, tai apsaugok nuo 
pačios neištikimybės. Bet 
jeigu pati bus neištikima, 
slėpki, kad aš apie tai nesu
žinočiau. Bet jeigu aš apie 
tai žinosiu, tai padaryk 
taip, kad numočiau ranka ir

— Klausyk, aš girdėjau, 
kad pereitą savaitę tavo 
krautuvė sudegė?

—Nekalbėk taip balsiai: 
sudegė ne pereitą, bet 
einančia.

TAISAU
storuoju, cementuoju ir 
savo darbą garantuoju.
einamos. Duodu rodą 
reikalavimo važiuoju ir 
kale kreipkitės vpatiškai

PRANAS GRAŽ
Šapos adresas: 46 Power Street 

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

APSIRUPINKIT
TT KIETAIS 
IŠ ANKSTO 

ANT

Ant
Rei- 

laišku.

seno ir ištikimo draugo Žeimy- = 
nos, naudojamo visame pašau- j 
lyje Įx r pusę Šimtmečio—35c. i 
už bonkutę visose aptiekose. 3 
arba galite užsisakyti tiesiai iŠ Į
F. AD. RIC1ITBR & CO.®

/ 14—80 Washington Street, Now York, j

[oro
Sutaisytas is formulas- 

recepto; suteikto ifiinintin* 
gu Egypto zokoninku,

apsireiškia esąs (stebėtinai pasekmingu - 
nuo gėlimo pilvo ir kurnu, ger
klei skaudėjimo, dusulio, galvos 
skaudėjimo, nustojimo apdilo, 
šalčio galvoje, ect., ect., Šutai- 
etanas išdirbūju labai pagarsėjusio

Jeigu tau rei
kalinga skrybė
lė, marškinis?, 
renkotas, liet
sargis, kakla- 

kalnia^
— a. «. If

ar kitokį
vyriški aprėda- 
lai, užeif‘
mane, o gausi 
viską,
savo pinigų.

131 Grand St«
BROOKLYN. N. Y.

Rezervinis.
—Tu sakei, kad tavo vyrą 

paėmė į kariumenę, o dabar, 
visuomet su juomi vaikščio-j

—Mano vyras kariume- 
nėj, o aš vaikščioju su re
zerviniu.

Alkoholio veikimas.
Blaivininkų prelegentas, 

kalbėdamas apie alkoholio 
blėdingumą ir jo veikimą, 
sako:

—Gerbiamieji, alkoholis 
bledingai veikia netik tuo
met, kuomet jį geri, bet ir 
tuomet, kuomet negeri. Męs 
visi esame praktikoj paty
rę, kaip kenksmingai atsilie
pia, kada buteliu su alumi 
suduodi žmogui į galvą...

Negali atsiteisti.
—Ir koks tu dabar nedė

kingas! Matomai užmiršai, 
kad aš savo laiku buvau tau 
piršliu?

PUIKIAUSIA 
MODERNIŠKA 
“LAISVĖS

Gražiai padaryti apaudoa darbai patraukia kiekvieno akį.
Atsakantis pagarsinimas priduoda žmogui norą eiti ant rengia, 

mą pramogą.
TodSI, draugystei h- kuopos, kada ronglat balius, teatrus, ar 

Šiaip pasilinksminimus, visados duokit darbus “Laisvas” 
spaustuvei. Mes padaromo visokius spaudos darbus gražiai, 
greit ir pigiai.

Telephone 1950 Greenpoint.

Dr. H. Mendlowitz
271 Berry Street

Gydau ligonius įvairiomis ligomis, 
n vnwfi mnnn ■neriai®

moterų 81go<
Gerai jsitėmykit adresą:

DR. H. MENDLOWITZ
271 Berry St., Brooklyn,N.Y.
0 Kampas So. l-mos gatvės. ®

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 
kartu 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.

Tek 2372 Greenpolnt

Fornišiai
Naujausios mados dideliame 

pasirinkime, Lengviausios išly
gos. Taipgi parduodame pijantis.

$1.00 ANT 
savaites
Pristatėm j namus Ir 

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

MACYS BROS
FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET

Tarpe Driggs ir Bedford avefo
Brooklyn, N. Y.

toll-
New
Maa-

TelephoMO 4*4 ilroonpoiBt.

Daktaras J. MISEViČE
Specialistas širdim Ir 

Plavčių liri.
Nm® S—-10 ryt®
Nuo 12—2 po plot

170 BERRY STRUT 
BROOKLYN, N. Y.

AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ?

GARSAS GERIAUSIA KEPTUVE
Kepa geriausią duoną iš 
Cystų r u g i n i ų miltų. 
Teipat mes kepame ge
riausius keiksus veseli- 
joms ir kitokiems poki- 
liams ♦«,**•*•

Turėdami kokį nors užsa
kymą ir norėdami valgyti 
gerą, skanią, puikiai pa
darytą duoną, tai vistdos 
kreipkitės j mus. Duoną 
siunčiame ir kitą miestą.

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

■co

V2

gera

Švęsdami savo 20 metines su
kaktuves biznio, męs nuspren
dėm padaryt nupiginimą. Gra- 
mafonas už kurį pagal jo ge
rumą ir išdavimo balso, turė
tum mokėt $50.00, bet dabar 
parduosime su 12 dainų pagal 
jūsų pasirinkimą už $10.50 
Tūkstančiai parsiduoda kas
dien ir jeigu nori pasinaudot 

proga, prisiųsk 53.50, o likusius užmokėsi prie aplaikymo.
EMPIRE PHOISOGRAPH Co.

246 Bowery, New York, N. Y.

SERGANTIEJI!

840 aST 22 STjO

SPAUSTUVE T®1. 2320 Greenpolnt

J. GARŠVA

GRABORIUS (Undataker) 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

ibalsamuoju ir laidojo numirusiai 
ant visokių kapinių, 

Parsamdau Automobilius ir Karie
ta® Veselijoms, Krikštynoms ir šialy 
pasivažinėjimams.

Ofisai:
144 N. Rtb S*, 264 FRONT SI
Brooklyn, N. Y. C. Brooklyn, N Y

Telephone 7867 Main.

if

BROOKLYN, IN. Y

AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ 18 
PRIEŽASTIES LIGOS?

Diena po dienai, metas po metui 
užsimu gydymu sergančių žmonių. 
Persistatykite sau, kiek aš išlydžiau, 
kiek palinksminau gyvenimą. Jeigu 
jumis gyvenimas įkirėjo vartojant 
visokias gyduoles ir jaučiate® nuo
lat blogiau .tuomet, nieko nelauk
damas, kreipkitės pas gerai supran
tantį daktarą 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 
sėkmėmis kaip

su didžiausiomis pa
tai:

pilvo, širdies, plaa- 

nervų ir ligų
turiu visiems gerai žinomą elektrišką 
aparatą ir X-spinduliai, per kurią 
matyt kiaurai kūne. Ne kiekviena® 
daktaras turi tokius aparatus, del 
to. kad labai brangs. Chemiškas iš
tyrinėjimas šlapume. Neatidėliokite 
ant rytojaus, bet tuojau ateikite pa® 
gerai žinomą:

D R. 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.

Cių jaknų ir tt.
Dėl gydymo

Vincas J IDaunora aptiekofuus --

APT1EKA

- 22 9 į Bed f o r d J Avė 
_ KAMPAS-NORTH 4 T-£_s GATVĖS

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

Dabartinės gyveninio 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 pagclbingumo. Nesi
duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais 
už pigesnę dienią.
Šia seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
pakelijc, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 
butų ant pakelio ženklas „INKARAS” ir žodis 
,.L(JXOL,” o taipgi musų pavardė. /
Tikrasis PAI N-EXPELLERIS parduodamas vijose 
aptickosc. Galite gauti ir tiesiog iš mus. Patariame 
pirkt buteliuką už 65 centus, nes jame yra gydu(»li 

dvigubai daugiau, negu už 35 centus.

F. AD. RICHTER & CO.
74-80 Washington Street. New York

B



St.

St.

Viso balsavoVardaikandidatų kuopų numeriai

be 2-ros kp.4 8 10 1191

1629 — 10th 
O. Box 80

Protokolų sekretorius O. Valiuliene,
622 Hulin St. 

Finansų Raštininkai P. G. Aleksynas, 
1516 — 14th Avė 

Iždininkas S. Buzinskis,
721 Lincoln Ava.

Kasos globėjai:
St VazenaS;
P. Kutra, P.

Maršalka P. Vaitkus,
415 Wall

Organo prižiūrėtojas A. Petronis
719 Lincoln Avė.

Susirinkimai atsibuna pirmą no- 
dėldieni kiekvieno mėnesio, 1010 So. 
Main Street 1 vai. po pietų.

AUGščIAUSIOS PRIE
GLAUDOS LIETUVIŲ 

AMERIKOJE REI
KALUOSE.

Pasekmes Centro viršininkų 
rinkimų ant 1918 metų.
Žemiaus paduotoj formoj 

matysite visų kuopų pasek

mes balsavimo ant A. P. L. 
A. C. Valdybos, bet abelnoj 
sutraukoj nėra priskaityti 
antros kuopos balsai, dėlto, 
kad antra kuopa balsavo ne- 
legališkai arba kitaip sakant 
daugiau buvo balsų duota 
kandidatam, negu susirinki
me narių dalyvavo, iš tos

priežasties tapo nepriskaity- 
ta balsai.
Kaip matote, nėra jokių per
mainų iš priežasties atėmi
mo balsų. Atmetus ar pri
skaičius, t. y. su antros kuo
pos balsais, vis viena lieka 
tie patįs viršininkai ant 1918 
metų.

ant pirmininko
♦♦J. K. Mažiukna..................

J. A. Riukas.......................
D. Lekaviče..........................
Ig. Savukaitis......................

ANT SEKRETORIAUS

••J.

F

I. Alexia . 
šatkus . . 

Pikšris . .

ANT IŽDININKO

♦♦K.

35
67
10

47

58
18

11
18

G

11

18
1

9

28
2

10
2

22
9

10
4

9

1

4 8 18

(i
124
74
23

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖ, MOLINE, ILL.

Valdybos adresai: 
Prezidentas F. Akatckis, 

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

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

12201 — 7th Avė., Moline III. 
Vapsevich, 
Molino,

III.

III.

Ill
I 
1

14
231

11

14
14
2

8
2

99 36

1
9

14 8
2

1

:>
2
1

17 277
48

T. Varašius 
St. Kirminą . . 
A. J. Kiveris .

. ANT TURTŲ KONTROLES

**J. Briedis . .
M. Urlakys .

' P. Kasulonis
J. Jaskeviče. 

**V. Medvikis . 
♦♦J. Galginas .

J. Piliackis .
A Tevelia . .

91
10

219
19

11
81
87

1
I 23
I 9
| 36

to
14
4

6
1

1
10

8
1

10

19 2"9
Moline,

2 44

III.

III.

III.

Pavardė su dviem žvaigždutėm ženklina išrinktą

2

18
14
11

1
19

7
2

1

16 7 7 7
14 25 25 16
5 5 6 28
5 14 9 9

38 14 27 9
6 10 8 5

30 1 10 G
10 8 24 34

vi r šininka.

G

9 8

G
19
17 90

4
9
3

10

4
4

180
162

58

Finansų sekretorius W.
436—4th Ave., 

Iždininkas K. Juška,
825—4th Ave., 

Maršalka S. Esikevičia,
1012 — 16th Avė., E. Moline,

T. M. Dr-stė susirinkimus laiko pir
mą nedėldienj kiekvieno mėnesio 
Turner Hall svetainėj, 14th St. ir 6th 
Avė., Moline III.

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

Pirmininkė V. Ivanauskiuti.
1452 East 83rd 

Vice Pirmininkas J. Katkauskas,
5828 Superior Avinai 

Protokolų Sekretorė M. Misevičiutš
1452 E. 83rd St 

F in. Raštininkas Antanas Ban i alia,
St

8t

Sulyg čia paduota skaitli
ne A. P. L. A. viršininkais 
Centro lieka išrinktais su 
didžiuma balsų per visas 
kuopas.

Pirmininkas — J. K. Ma
žių1 na, Vice-pirmininkas — 
J. A. Riukas, Sekretorius — 
J. I. Alexis, Iždininkas — K. 
T. Varašius, Turtų Kontro
lieriais, J. Briedis, W. Mid
wikis ir J. Galginas.

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

PASEKMĖ REFEREN
DUMO 1917 M.

kima savo tarpe dėl draugi
jos reikalų, už 353 — prieš 
23 (Priimtas).

5. Nemokėti pašelpos sau- 
ligiam, už—305, prieš —50 
(Priimtas).

6. Skebai A. P. L. A. na
riai turi būt baudžiami ne
mokėjimu pašelpos bei po- 
smertinės ar išbraukiami iš 
draugijos, už—326, prieš 
—18 (Priimtas).

7. Budėtojam prie ligonių 
ar mirusių pagrabuose lė
šas padengtų kuopos, už — 
251—prieš 134 (Priimtas).

fondą po 30 c. metams, už 
—110, prieš — 13. Abu at
mesti, t. y. už ir prieš, nes b 
priimtas su daugiau balsų.

12 b. Mokėjimas proporci- 
onališkai į jį, už—199, prieš 
— (Priimtas).

13. Panaikinimas moterų 
posmertinės fondo, už—187, 
prieš—65 (Priimtas).

1. Aplikantam į A. P. L. 
A. priverstina daktaro egza- 
minaeija, už 244—prieš 143. 
(priimta).

2. Ligoniui išsirgus dau
giau metus laiko, mokėti pu
sę posmertinės, už 212 — 
prieš 128 (Priimta).

3. Išsirgus ligoniui dau
giau 2-jų savaičių atitrauk
ti už 6 mėn. pašelpos pinigų 
dėl mėnesinių, už 166 — 
prieš 198 (Atmestas) ; bus 
traukiama tik išsirgus vie
ną mėn. Už daugiau kaip 
vieną mėn atsitrauks pašel
pos dėl 6-šių mėn. mėnesi
nių.

4. Baust narius už nešuli

pos skyriaus, už—311, prieš

9. Įsteigimas posmertinės 
skyriaus, už—257, prieš— 
129 (Priimtas).

10. Mokėjimas po 50c. ant 
sykio į posmertinės skyrių, 
už — 241, prieš 134 (Priim
tas) ; b) mokėjimas propor- 
cionališkai į jį, už—83,prieš 
—75; už ir prieš atmesti, to
dėl kad dauguma už 50 c.

11. Padidinimas posmerti- 
nčs nuo $1.25 iki $1.50, už— 
249, prieš— 131 (Priimtas).

12. Panaikinimas Tautiš
kų centų įstaigos, o jos vie
ton įsteigimas lėšų fd., už— 
288, prieš — 32 (Priimtas).

12 a. Mokėjimas į lėšų

niai seimai būtų laikomi kas 
metai liepos mėnesyje, už— 
119, prieš—35, nors nėra ru
brikos, kur rašyti prieš abu 
(Atmesti), bet visviena ne
kurtos kuopos paklydo ir i- 
rašė tą, ko nereikėjo.

14 a. Kad būtu laikomi 
sausio men., už — 417, prieš 
—14 (Priimtas); 1) Pasko
linimas centro pinigų pirmai 
kuopai ant pirmo mortgage, 
už—192, prieš 132 (Priim
tas) paskola ($5,000,000); 
2) nariam nukentėjusiem iš 
priežasties kares, priimti 
juos i A. P. L. A., jeigu svei
ki be įstojimo, už—331,

1449 East 24th 
Kasierius M. Lavinskas,

8120 Cery 
Kasos Globėjai: O. Sidabriutė,

2120 St Clair Ave.
V. Kvedaravičius

1543 Oregon Ave.
Dainų repeticijos atsibuna kiekvie

ną Seredą nuo 7:30 vai. vakaro ant 
Schwab svetainės, 6131 St Clair Ave. 
Mėnesiniai susirinkimai atsibūna kas 
trečią pėtnyčią kiekvieno mėnneįio 
nuo 7:30 vai. vak. antSchwab svetai
nės 6181 St Clair Avo. Knygynas 
randasi Niūros krautuvėje, 2047 Ha
milton Ave. Knygos išduodamos kiek
vieną Panedėlio vakarą nne 7:80 vai. 
vakaro.

Knygini Pranas Tumesas,
8878 1. 71»4 Bt

St

A. C. W. of A. LIETUVIŲ 218 SK. 
BALTIMORE, Ml).

Pirmininkas K. Matuliauskas, 
637 W. Lombard

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

708 W. Fayette 
735i W. Saratoga 

Protokolų Sekr. G. Milinavičius, 
708 W. Fayette

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

614 So. Paca St

St.

St. 
st.

st.

DRAUGIJOS, KURIOS 
TURI “LAISVĘ” 

ORGANU.
^YRŲ IR MOTERŲ AP8VIETOS 

DRAUGYSTĖ, CICERO, ILL. 
Valdybos adresai:

Prezident K. Adomaitis,
* 1412 So. 49th Avė.

Prezidento pagel. J. Takazauskas, 
1402 So. 48th Ct 

Protokolų Sekr. J. Kuzmickas, 
1312 So. 48th 

Finansų Sekr. V. Shileika,
1409 80. 49th Avė.

Kasierius Marijona Bartkienė,
1500 So. 48th Ct 

Kasos Globėjai:
Ona Elterman, 

1533 So.
Zuzana Gulbinienė, 

1531 So.
Marijona Dolan, 

1533 80. 
Maršalka T. Bartkui, 

1500 80.

Ct

Vice Pirmininkas M. Kaupas,
1242 State Sreet 

Raštininkas A. Vegela,
237 Lafayette Ave.

Turtų Sekr. S. Gelumbauskas,
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.

P. S. Visi referendumai 
tapo patvirtinti per A. P. L. 
A. Centro komitetą iš laiky
to posėdžio lapkr. 18, 1917.

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

DRAUGIJA SUNŲ IR DUKTERŲ 
MELROSE PARK, ILL.

Pirmininkai K. Jankauskai,
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 1186, 

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

1314 So. 60th Ave., Cicero,III. 
Iždininkas F. Lapin ski,

P. O. Box 1109, Melrose Park, UK 
Iždo Globėjai: W. Janėnas,

Box 675, Melrose
1 K. Samolionis, 

Box 613, Melrose 
Maršalka A. Plėštis,

P. O. Box 675, Melrose
Susirinkimai atwibuna kas trečią 

savaitę kiekvieno menesio Frank and 
James svetainėj, 23-čia Avė. ir Lake 
gatvė, apie 1-mą vai. po pietų.

Park,

Park,

Ill.

Ill

50th

49th

50th

Ct.

Ct.

48th Ct
Susirinkimai atsibūna kas paskuti

ni nedėldienj kiekvieno mėnesio, J. 
Neffo svetainėje, 1500 So. 49th Ava., 
Cicero, I1L

St.
St.
Pl.

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

255 Bond 
Pirmininko Pagelb. V. Balinskis, 

316 Second 
Nutarimų Raštininkas J. Biete, 

108 Inslee
Turtų Raštininkas St. Mickevičius, 

180 Front St. 
Organo Raštininkas A. Lukoševičius, 

228 First St.
Iždininkas A. Balinskis, 

153 Ripley PI. 
Kas' s Globėjai: St. Baltutis.

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

Maršalka K. Budria, 
127 Bond St.

LIETUVIŲ BROMŲ DRAUGUOS 
Valdybos adresai. Racine, Wia.

Pirmininkas J. Vaailaltis,
1021 La Salls St, Raclns, Wls.

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ ELIZABETH, N. J. 

Valdybos adresai:
Pirmininkas V. Budriukė

108 Inslee PI. 
Pirmininko pagelbininkas S. Morkis, 

255 Bond Street 
Nutarimu raštininkas P. Kardokas,

122 Court St.
Turtu Raštininkas J. Drulis,

255 Bond Street 
Iždininkas J. Juozapaitis,

234 Clark 
Organo raštininkas J. Kentrus, 

• lit Pine

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

P. O. 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,
7- tos kp. Sekr. A. žvirblis,

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

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

P. O. Box 312, Creighton,
kp. Sekr. John Shopis,
713 McKean Ave. Donora,Pa. 

kp. Sekr. P. Ainis,
P. O. Box 434, Courtney, 

kp. Sekr. J. Kindaris, 
Ambridge,

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

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

10-tos

11-tos

12-toa

13

14

Pa.

Pa.

Pa.

Pa.

Pa.

Pa.

Pa.

Pa.

Park, Ill.

St

St.

St.

Ill.

Ill

Pl.

St.
Iždo globėjai:

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

Maršalka J. Brūzge,
129 Pine Street.

Susirinkimai atsibuna kas trečias 
Panedėlis.

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

ADRESAI:
Centro pirminin. J. M. Maskeliūnas, 

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

1421 Fayette St., Pittsburgh, Pa. 
sekretorius J. I. Alexis, 
Box 344 N. Diamond Sta.

Pittsburgh, 
Iždininkas K. Varašis,

Centro
P. O.

Pa.
Centro

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

Pittsbugh,
F. Pikšris, 1331 Penn Ave., 

' Pittsburgh,

Pa.

Pa.

LAISVĖS SUNŲ DRAUGYSTĖ 
MAHANOY CITY. PA.

Pirminikas P. Ysoda,
534 E. Mahanoy Avo. 

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

Prot Raštininkas A. Ramauckas,
1025 East Pino St 

Finansų Rašt P. Petčiulis,
1227 E. Pino St 

Iždo trustisai: A. Račkauskas, 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- 

nedėli kiekvieno mėnesio 7 vaL vaka
re, Juozo Margelio svetainėje, 60 N 
Main St, Mahanoy City, Pa.

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

Pirmininkas J. Rulis
821 Edward

Vice-Pirmliilnkas A. Šimonis,
517 Michigan Ave.

St.

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

802—8th 
Vice-pirmininkas K. Dimša,

> 812—Sth
Užrašų rašt. B. Masiliūnas, 

922—lOt h 
Finansų rašt. J. Waičis, 

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

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

1548 Sheridan Road, N. Chicago, Ill. 
Kasos Glob. R. Ruleviče,

1330 So. Jackson St, Waukegan, III. 
Maršalas K. Navickis,

1420 So. Victoria St., Waukegan,II) 
Pagelbininkas J. Wardauskaa,

1448 Jackson St, Waukegan, Ill. 
Susirinkimai atsibuna kai trečią 

nedėlią kiekvieno mėnesio 2 vaL pe 
pietų Liuosybės svetainėj, 801—8tb 
St A Sheridan Rd., Waukegan, Ill.

L. Pašelp. Dr-stė “Laisves’ 
Easton, Pa.

Prezidentas L. Tarvldaltė,
1118 Jackson St., Easton, P> 

Vice-Prizidentei 8. MaslulevičioBė
820 So. 11th St., Eaatoa,P 

Protokolų Raštininkas ir organo >r 
žiūrėtojas Alck. Vituris,

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

1939 Fairview Ave., Easton^P 
Kasierius F. Vituris,

330 Taylor All., Phillipsburgh,N. 
Kasos globėjai:

A. Biga, 1021 Elm St, Easton, P>
A. Meškauskas, 66 N. Locust B 

Maršalka P. Urbienė,
1989 Fairview Ave., Easton, P» 

Susirinkimai atsibuna kas pine 
Pėtnyčią kiekvieno mėnesio, 8 vai v» 
caro, Anglų Socialistų svetainėj, 4> 
Northampton St, Easton, Pa.

Pa.
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DENTISTAS

Darbą gausi visada. Reika
lauk informacijų.

Nossokoff’s International 
_ Barber School, 1202 Penn 

^jAve.. Pittsburgh, Pa.

Bell Phone, Dickinson 8995 M.

Dr. Ignotas Stankus* 
1210 S. BroadSt, Philadelphia, Pa. 
Fuysicitn and Surgeon (Het uvis gydy
tojas ir chirurgas pabaigęs* Indianos 
Universitetą) Gydo visokias ligas vy
ru* moterių ir vaiku. Daro operacijas, j 
Ofiso valandos: 9 11 rito. 2 1 t>.> piet. 7-9 
vakaro. Nedeliorns: 911 rito 11 popiet.

I *1 | I ® i t Abuserka
S 'Pibeicutn kurią Domini MUdice* 1 3 rtattlmor*: Md C
% adieic* airm į
B gimdymą tafpgt suteikia viaoktae roflii t>? g 
ą 'satreHba Un vairi jao tnotart W<oa». <

į F . Stropiene,‘^?,V.t: j
• BOSTON. MA&ft i

New Yorko apielinkės 
Lietuvių atydai!

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

Newark, N.J., 8 Merchant 
PL, pas A. Žolyną ir

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- 
gį‘

So. Brooklyne — pas V. 
Janušką.

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.

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.

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.

Brooklyn LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA.

Sales dėl Balių, Koncertų, Ban- . 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir t.t I 
Puikus steičius su naujaisiais įtaisy
mais. Keturiom bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

949—959 Willoughby Ave.
Tel. 3842 Stagg.

R PI La linas VYRŲ mokintis IVeiKdllOgd barberio amato.

DU OFISAI:
189 GRAND STREET

Prieš Comedy Theatre
307 BEDFORD AVE.

Tarpe So. 1 ir 2 Sts.
Per pastaruosius 10 metų mano praktikos, aš 

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.

Auksinės kepuraitės — 15 ir augščiau.
Tiltukai (Bridge teeth) — $1 ir augščiau.
Užpildymas auksu — $1.00 ir augščiau. 
Užpildymas sidabru — 50 c. ir augščiau.

KALBAME LIETUVIŠKAI IR LENKIŠKAI.

PIGIAU GRYBŲ.
Ar žinote, kad dabar 

Rusijos rublis yra pi
gesnis, negu pirmiau 
Lietuvoj, vasaros metu 
po šilto 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 siųstį ar 
giminėms, ar j valdišką 
banką, tuojaus kreipki
tės j “Laisvės” agentū
ra.

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 valdišką 
banką — “v Gosudar- 
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.
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ŽINIOS.
KIEK AUSTRO - VENGRŲ 

GYVENA AMERIKOJE? 
True translation filed with the 

Postmaster of Brooklyn, N. Y. on 
December 7, 1917, as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Washington, D. C. — Pa
gal cenzūrą 1910 m. Suv. 
Valstijose buvo 1,670,582 at
eiviai iš Austro-Vengrijos. 
Iš to skaičiaus 1,774,973 bu
vo austrijokai ir 495,609 ven 
grai. Manoma, kad su karės 
pradžia austro - vengrus A- 
merikoj buvo jau 2,000,000. 
Kiek iš jųjų yra Amerikos 
piliečių, niekas negali tikrai 
pasakyti.

Austrijokų yra sekančiose 
vietose: Chicagoj 132,063; 
Clevelande — 42,059, Detro
ite — 14,160, Milwaukee — 
11,553; New Yorke — 190- 
246; btewarke — 12,963,Phi- 
ladelphijoj — 19,860, Pitts- 
burghe — 21,400, St. Louise 
—11,171. New Yorko vals
tijoj austro vengrų yra 245- 
004 gyventojai.

Gi vengrai dalinasi; Chi
cago —28,938, Clevelande — 
31,503, Detroit, — 5,935,New 
Yorke — 76,627 ir t. t.

CHICAGOS INDUSTRIJO
SE YRA 50,000 AUSTRIJO- 

KŲ DARBININKŲ.
True translation filed with the 

Postmaster of Brooklyn, N. Y., on 
December 7, 1917, as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Chicago, Ill. — Kuomet 
bus apšaukta karė tarpe A- 
merikos ir Austro - Vengri
jos, tai Chicagoj ir apygar
dose dasidės tarpe 50,000 — 
60,000 priešų ateivių. Apie 
tai praneša headquarters 
teisingumo departmente.

SLAPIEJI LAIMĖJO
4 MIESTUS.

Bostonas. — Slapieji vėl 
laimėjo Massachusetts vals
tijoje, užkarievę 4 naujus 
miestus; Fall River, Haver
hill, Fitchburg ir Taunton.

Blaivais pasiliko Cambrid
ge, Brockton, Peabody, 
Quincy, Salem ir Leonmin- 
ster.

parodytų, kur ta slepiasi lai
mė, kur ta amžinastis, ku
rioje žmonės bus laimingi. 
Šėtonas užklausia dievą, ar 
jis girdi, kaip žmonės varg
sta, verkia ir dejuoja. Die
vas atsako, kad viską girdi 
ir teisingiems suteikia lai
mę, o neteisingi tampa pra
keiktais. Šėtonas apsiima 
dievui prirodyti, kad jis ne
teisybę sako, kad jis negali 
laimingais padaryti ir tų,ku
rie veda šventą gyvenimą.

Šėtonas, neradęs pas die
vą teisybės, pasiverčia agen
tu, nueina pas biedną, die
vobaimingą žydelį, kuris gy
vena kaip šventasis ir įsiūlo 
jam lioterijos bilietą. Žyde
lis išlošia 50,000 rublių. Pas
kui su Šėtonu uždeda dirb
tuvę, pradeda spausti ir 
skriausti savo darbininkus, 
pats tampa turčių, persiski- 
ria su pačia, apsiveda su an
tra, išvaro iš namu savo te- 
va, priverčia savo dirbtuvėj 
dirbti gimines, šeimynoj iš
kila nesutikimai, vaidai; jo 
dirbtuvėj sužeidžia darbi
ninką, kuris ir miršta. Kiti 
darbininkai pradeda ant jo 
užsipuldinėti, išmėtinėti,kad 
jis yra didžiausias skriaudė
jas; dėlei pinigų susipeša su 
savo kompanu ir visa tai 
priveda jį prie to, kad pra
deda žmonių bijoti ir pasi
karia.
Tuomi šėtonas parodo, kad 

pas dievą nėra teisybės ir jis 
negali žmonių padaryti lai
mingais.

Nors veikalas labai pui
kus, bet dėl daugelio lietu
vių nesuprantamas, nes min
tis gili.

Publikos buvo mažai ir už
silaikymas nepergeriausias; 
tūli net bandė atsiliepti, da
rydami aktoriams “patėmi- 
jimus.” Toks pasielgimas 
labai nedailus.

Apie aktorius tik tiek pa
sakysiu: gerai būtų, kad 
daugiau roles ant atminties 
išmoktų, tuomet nereikėtų 
keliems sykiu žiūrėti į suf- 
liorių, nes ir geriausias ak
torius, nemokėdamas rolės, 
negali atsakančiai sulošti.

Reporteris.

to; tai buvo dar pirma pore
lė iš mūsų kampo, kuri iš
drįso imti civilišką šliūbą.

Laimingo jai šeimyniško 
gyvenimo.

J. Juškutis.

PRANEŠIMAI.
6 d. gruodžio, Palace Hall, 

93 Grand St., bus susirinki
mas Lietuvių Labo Bend
rovės. Pradžia 8 vai. vaka
re. Visi nariai malonėkite 
atsilankyti, nes turime daug 
svarbių reikalų.

Sek r. G. Kudirka.

9 d. gruodžio, po N33 
Hudson Ave., Central Broo
klyne, bus metinis susirinki
mas L. S. S. 83 kuopos. Pra
džia 2 vai. po pietų. Visi 
kuopos nariai malonėkite at
silankyti, nes šiame susirin
kime turėsime išrikti sekan
tiems metams valdybą: taip
gi yra daugybė svarbių rei
kalų.

Sek r. V. J. Zabulonis.

Lietuvės siuvėjos — K. 
Petrikienė ir P. Stakauskiū- 
tė, kurios turėjo savo dirb
tuvę po N214 Grand St., 
dabar persikėlė kampas So. 
9th St. ir Griggs Ave. Įėji
mas iš So. 9th St.

lankysis New Jersey ir New 
Yorko valstijose.

Ta firma pardavinėja 
raineotus ir jos paskelbimas 
daug kartų tilpo “Laisvėje”.

ŠLIUPO SAPNAS- 
Tilps Kalėdiniame “Dilgė
lių numery.

Drg. S. Reikauskas yra 
plačiai žinomas, kaipo dar
bininkas veikėjas ir juo gali
ma užsitikėti.
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Pajieškau Jono Gurklio, pirmiau gy 
veno San Francisco, Cal. Jis pats ar 
kas kitas malones pranešti man šiuo 
adresu:

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

(96—97)

Sergantieji
atsilankykite pas mane

Esu specialistas chroniškų ir nerviškų ligų ir vartoju mokslii- 
kiausias metodas gydymui jų.

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

Užrašyki! “DILGĖLES” 
savo draugams, draugėms ir 
pažįstamiems, kaipo

Kalėdų Dovaną*
“Dilgėlių” kaina metams

1 dųl. Pavienis numeris 10 
centų.

Adresuoki! šitaip:

“Dilgelės”
149 Millbury Street, 

Worcester, Mass.

PARDAVIMAI.
Parsiduoda Ice Cream ir Saldainių 

krautuvė už prieinamų kainų. Par
davimo priežastis — savininkas pa
šauktas kariumenėn. Gera proga no
rinčiam įgyt gerų biznį.

A. FRANK STING L E
495 Grand Street, Brooklyn, N.Y.

LINKSMŲ KALĖDŲ!
Pranešu visiems lietuviams ir lie

tuvaitėms, jog turiu 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, puikiausioj pypkių, kurios tin
ka dovanoms, ir šiaip įvairių daiktų. 
Kviečiu atsilankyti, o mano patarna
vimu būsit užganėdinti.

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

A. STRUMIN.SKAS
184 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Esu agentas įvairių laikraščių.
(91—98)
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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 patyrimų, kurį 
įgijau bėgyje ilgų metų prakti
kuodamas medicinoje. Turiu vė
liausios mados Electro-Medical į- 
rengęs mašinas, kurios suteikia di
delę pagelbų gydymui chroniškų ir 
nervų ligų.

PATARIMAS VISAI DYKAI!
Ateik pasikalbėti ypatiškai, jei

gu negalima pagyti, aš tau tai pa
sakysiu. -į A

Aš padarysiu fiziškų ir labaratoriškų cgzaminaciją kiekvienam. 
Turiu geriausį pasisekimų gydyme labai užsisenėjusių ligų, kurias 
kiti negali pagydyti.

Aš išgelbėjau šimtus nuo operacijos, mano gydymu ir patarimu.
Jeigu reikalauji gydymosi — ateik.
Nepaisant kokių chroniškų ar 

kalauja gydymui specialisto.

DR. LEWIS

Atidėliojimai pavojingi, 
nervų ligų turite, kuri tik rei-

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

NEW YORK CITY

VIETINESŽIN10S,
NEUŽMIRŠKITE!!!

Neužmirškite, kad 15 d. 
gruodžio .McCaddin svetai
nėje, ant Berry St., Brook- 
lyne, bus perstatyta puikus 
veikalas “Kryžius.” Pra
džia 8 vai. vakare.

Sekančiais metais New 
Yorkas turės 238 milionus 
dolerių išlaidų (dar ir su 
kaupu).

Mums praneša, kad Gede- 
mino Draugija (Central 
Brooklyne) nutarė prisidėti 
prie taikos ir teisių komite
to................... ,

L. S. S. IV Rajono Pro
pagandistų ir Agitatorių 
Ratelis turės lekciją lietuvių 
kalbos.

7 d. gruodžio, 7:45 vai. va
kare, Palace Hall, 93 Grand 
St., ant 2-rų lubų. Lekciją 
skaitys d. V. Paukštys.

Subatoje, 8 d. gruod., 7:30 
vai. vakare, įvyks reguliariš- 
kas Ratelio mėnesinis susi
rinkimas toje pačioje svetai
nėje.

Visi draugai ir draugūs, 
kas tik manote lankyti mo
kyklą, būtinai ateikite į šį 
susirinkimą. Bus renkama 
Ratelio valdyba, reikės su
tvarkyti lavinimosi vakarus 
taip, kad neliktu tuščiu va
karų, nes svetainė paimta 
ant viso mėnesio.

Nedėlioję, 9 d. gruodžio, 
toje pačioje svetainėje, ly
giai 2 vai. po pietų, draugas 
J. Perkūnas pradės mokin
ti angliškos kalbos ir rašy
bos. Męs manome, kad ant 
šitų lekcijų lankysis visi 
Brooklyno lietuviai.

L. S. S. IV Rajono Pr. ir 
Ag. Ratelio Sekret.

Pr. Bukšnis.

KODĖL 
nebūt linksmu, kuomet 

kaštuoja tiek mažai?
Galvos skaudėjimas ir nerviškumas, 

daugiausia paeina nuo silpnų akių. 
Vtonintžlls išsigydymas. — moksliškai pri

taikyti akiniai. Matykit akiu specia
listę jo APUEKOJE 

DR. MEDOFF 
500 Grand St. V^’v. Brooklyn, N.Y.

OFISO VALANDOS: 
nuo 9 iki 12 ryte Ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedėliomis nuo 11 iki 1 po piet. 
Kitomis valandomis galima matyt 

tik pagal nutarti.
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Naujiena! Naujiena!
Automatiškas revolve

ris peilio formoje.
radimo peilis, sykiu ir. revolveris 22 kaliberio. 
šrapnel kulkomis ir tuščiais patronais. T' 
kioj mažoj formoj, kad jį galima nešiot brusloto kišeniuj, turi dvi dide
les ašmenis, padarytas išgeriausio plieno. Visame kame jis tau reika
lingas, su juo galima atsigint nuo tokių žmonių, kurie užpuola, su in
tencija užmušt ar apvogt, net ir barzdų galima nusiskust su juo. Reik 
tik paspausti automatiškų guzikčlį ir ašmenįs atsilenkia. Aparatas dėl 
užtaisymo šūvio randasi asmenyje, sunkiai apnikeliuotas. Sykiu su pei
liu, prisiunčiama parašytų gvarantijų ant 20 metų, šitą stebuklingų pei
lį galima vartoti ir kaipo revolverį. Nemanyk, kad tai yra koksai liglai- 
kinis išradimas, jis yra tikrai 22 kaliberio revolveris.

Peilis yra taip padarytas, kad niekas negali patėinyt, kad tai yra 
revolveris. Tai yra žingeidus ir naudingas išradimas.

matysi stebuklingų patentuotų pei
lį, apie kurį niekad dar negirdėjai 
ir niekad nematei. Tai naujausio iš- 

Iš jo galima šaut su 
Peilukas yra labai puikus to-

Jeigu nori gerai išrodyti,—pirk 
skrybėles

Manhattan Hat”
Jos 

žinomos 
kaipo 

geriau
sios. V

Turime labai didelį 
rudeninių skrybėlių, 
galime pritaikyti kiekvienam pa
gal jo skonį ir norų. Ateikite ir 
persitikrinkite.

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

skrybėlių.

pasirinkimą 
todėl mę«

Manhattan Hat Stores
230 Grand Street 479 Grand Street 

arti Driggs Avenue arti Union Avenue
Abi krautuvės Brooklyne.
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Nedėlioję, 16 d. gruodžio, 
Labor Lyceum svetainėj,bus 
antras metinis “Laisvės” 
bendrovės koncertas ir ba
lius. Svetainė atdara 2 vai. 
po pietų. Koncertas prasi
dės lygiai 2:30 vai. Turime 
pastebėti, kad šį sykį pro
gramas prasidės punktualiai 
paskirtu ląiku, nes apart Ai- 
uu choro dalyvaus visi pro
fesionaliai aktoriai, kurie 
neįpratę publikos laukti. To
dėl privalo visi pasiskubinti 
susirinkti.

Męs tikimės, kad šiame 
koncerte bus kiekvienas 
“Laisvės” skaitytojas netik 
iš Brooklyno, bet ir apielin- 
kinių miestelių. Įžangos ti- 
kietus parankiausia nusi
pirkti išanksto, nes kėdės 
numeruotos.

Socialistas Cabet nuteis
tas ant 30 d. į kalėjimą, kad 
kritikavo “liberty loan.”

62 užmušti ir 2,327 sužeisti.
Policijos viršininkas 

Woods paskelbė, kad New 
Yorke per visą spalių mėne
sį ant gatvių automobiliais 
gatvekariais ir vežimais ta
po 62 užmušti ir 2,327 sužei
sti.

L. S. S. 19 kp. susirinki
mas atsibus Nedėlioj, 9 d. 
December, 1917, Soc. Party 
ruimuose, 308 So. 5th įSt. 
Pradžia 2 vai. po pietų. Ma
lonės visi nariai atsilankyti, 
nes yra daug svarbių rei
kalu ir bus renkama kuo
pos valdyba.

Seki*. J. Undžius.

VISUOMET PIRKIT
ČEVE RYKUS

Naujausios mados
PAS

J. MARTINAITI
157 GRAND ST.

BROOKLYN, N.Y.
*<

šėtonas lietuvių scenoje.
2 d. gruodžio, McCaddin 

svetainėj, statė scenoj dra
mą “Šėtonas” Dailės ir 
Dramos Draugija. Veikalas 
ilgas ir labai puikus. Pir-» 
miausia Šėtonas jieškojo tei
sybės pas dievą.- Jis reika
lauja, kad dievas atidarytų 
vartus ir parodytų teisybę,

Geras valgytojas.
Tūlas Dominikas Ligouri, 

New Yorke, 5 Central Mar
ket PI., užėjo į restauraciją, 
užsisakė 20 kiaušinių ir su
valgė. Išeidamas pasakė: 
“Dabar nesu išalkęs, tai už
teko 20 kiaušiniu, bet kita 
sykį būsiu išalkęs, tuomet 
turėsite daugiau pagamink”

Restauracijos savininkas 
pasakė, kad turint dar du 
tokius valgytojus, jau gali
ma būtų padaryti pragyve
nimą.

C. Brooklyn, N. Y.
Lapkričio 5 d. čia apsive

dė Juozas Pavorotnikas su 
panele Jieva Keturkaite. 
Šliūbą ėmė civilišką ant kor

Šiuomi pranešu draugam 
ir draugėm, norintiem lan
kyt angliškos kalbos mokyk
lą, kad susirinktume! Suba- 
tos vakare 7:30 į Propagan
distų Ratelio kambarius, Pa
lace Hall, 93 Grand St., 
B’klyh, ant antrų lubų. Čia 
bus apkalbėta apie atidary
mą naujo skyriaus — ang
liškos kalbos. Mokytojom 
apsiima drg. J. Perkūnas.

J. Jakimavičius.

L. K. P. D. rengia kon
certą ir balių Naujų metų 
dienoje, 1 d. Sausio, 1918 m. 
Meldžiame kuopų bei draugi 
jų nerengti ant tos dienos 
jokių pasilinksminimų.

Komisija.

Drg. S. Reikauskas, agen
tas Cosmopolitan Garment 
Comp., šiomis savaitėmis

Mm

Kų tai reiškia tau turėt šitų peilį? Taip šita peilį vartosi netik 
kauto peilį, bet ir kaipo revolverį, ir kartais net su juo galima atsigint 
nuo blogų žmonių. Nestebėtina, kad męs išparduodam šimtus šių peilių 
kasdien, nes kiekvienas, kuris jį nusiperka, tampa užganėdintas. Jis 
yra labai lengva vartot. Su kiekvienu peiliu prisiunčiam nurodymus. 
Kaina šito stebuklingo išradimo yra maža. Jis tau lėšuos tik $4.95. 
Apart mūsų niekur kitur negalima pirkti to peilio. Nesiųsk mums pi
nigų. prisiųsk tik pilnų vardų, pavardę ir adresų, ir 20 centų krasos 
ženkleliais, kad padengus siuntimo lėšas, ir męs prisiųsim tau peilį, c 
likusius tik tuomet užmokėsi, kada pristatys peilį tau j namus .

Jeigu gyveni Canadoj ar kitoj užrubežinėj šaly, kad loska prisiųs- 
kit visus pinigus su orderiu.

Parašyk, reikalaudamas to peilio šiandien, nes neužilgo nebeliks. 
DEFENDER POCKET KNIFE CO.

1757 W. Superior Street, \ Dept. D—8, Chicago, III.
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DR. KOLER
638 Penn Ave., Pittsburgh, Pa.

KĄ IŠRASTI

DYKAI, DYKAI! Aš ištraukiu dantis be skausmo ir veltui 
tiem, kurie duoda taisyt ir naujus ideti. Visas darbas visiškai be 
skausmo. Dr. Chas. Teschberg ,vrn sferai žinomas kaipo specialis
tas įvairiose atsitikimuose. Ateik ir duok išegzaminuot. Informa
cijos dykai. Mano karūnos ir tiltukai 22 karato. Darbai gvaran- 
t uotas. 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 TESCH BĖRO, D. D. S. Liet. Dantistas 
500 Grand St. Kampas Union Ave. Brooklyn, N. Y. 
Kalba Lietuviška, Lenkiškai. Rusiškai. Tel. Stagg 3698

Dr. KOLER yra 
vienatinis tarpe lie
tuvių daktaras Pitt- 
sburghe. Mokinosi j 
Varšavoje, studijavo i 
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- j 
vairias ligas paeinančias nuo nečys-! 
tumo kraujo. Atsišaukite ypatiškai 
per laiškus aš negydau.

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

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 pelnų 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.

(L£)

Ceverykai šeimynoms.
Atidariau čeverykų 

' krautuvę del vyrų, mo-
tepu ir vaiku. Tavo ras

- gvarantuojamas. Man-
1 dagus patarnavimas.

Palei Grand St.

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

JOSEPH LIPMAN, M. L 
Specialistas moterų ligų 

114 E. 50th St., New York, N. 1 
OFISO VALANDOS:

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

piet ir nuo 7 Iki 8 vai. vakare, 
riame ir pasakome visas ligas ir pa 
gelbstlme. Iš kitur atvažiavusiam 
ligoniams parūpiname vietą, kol g? 
dosi. Reikalui esant, kreipkitės, m* 
apžiūrėsime ir duosime prieteUlk 

,rodą. Patarnavimas visai pigus. N« 
užmirškite mano antrašo.

’ DR. J. LIPMAN
I Vienas ofisas: 314 E. 60th SU 
Antra* Ofieae: 1>45—7th Ava, 

arti 117th St, New York (3t;

KANKLĖS
Prenumerata priimama nuo da

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

“Kanklių” prenumeratoriai dar 
gaus “Giriu Karalių”, vieno akto 
opr. (lietuvišku ir angį, tekstais), 
primokėdami tik vieną dol. Nepre- 
numeratoriai mokės 3 dol. už tą. 
knygų.

Už 1917-1918 metus galima dar 
gauti “Kanklių” visą 12 numerių 
už vieną dol. Siusk pinigais:

M. PETRAUSKAS
395 BROADWAY. i

SO. BOSTON, MASS.




