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visame

užsiganė-

KERENSKIS SAVO LAIŠ
KE ATAKUOJA BOLŠE-,

liuoja Sibiro gelžkelį, kuris 
turi 6,521 mylią ir eina iš 
Petrogrado j Vladivostoką. 
Vladivostokas yra vyriau
sias rusų uostas Azijoj.

deralin kalėj iman ant 10 me
tų. Jį nuteisė karės teismas 
už nešto jimą kariumenėn. 
Vėliau jį sugavo Devil’s La
ke, N. D.

prie rumunų linijos. Tačiaus 
rumunų kareiviai griežtai 
atsisakė broliauties.

.. . v

BAUSMĖS.
Cam Dodge, Iowa. — Fe-

SAKO, JAPONŲ ARMIJA 
JAU GATAVA.

True translation filed with the 
Postmaster of Brooklyn, N. Y., on 
December 11, 1917, as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

IR RUMUNAI PRISIDĖJO 
PRIE TARYBŲ.

True translation filed with the 
Postmaster of Brooklyn, N. Y., on 
December 11, 1917, as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
tho enemy act”).

Tyla viešpatauja
fronte.

Bolševikai kontroliuoja 
Sibiro gelžkelj.

True translation filed with the 
Postmaster of Brooklyn. N. Y. on 
December 11, 1917, as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Petrogradas. — 1,500 bol
ševikų kareivių pribuvo į 
Vladivostoką. (Sibire). Jei-

PAČTOS VIRŠININKAS BURLESON BEGALO PRIEŠINGAS PAčTOS DARBININKŲ UNIJAI. JISAI MATO DARBININKŲ UNIJOJ PAVOJŲ VISUOMENEI. TAI YRA BE
TVARKE, KUOMET VIENAS ASMUO PASIVELIJA KALBĖTI VARDE VISUOMENĖS IR PRIEšINTIES PAČTOS DARBININKŲ REIKALAVIMAMS. KAME YRA TIKROJI DEMOKRA 
TIJA, JEIGU DARBININKAM NEVALIA NET ORGANIZUOTIES?

Jeigu kreipiatės į “Lais
vės” red. ar administraciją 
kokiuo nors reikalu ir reika
laujate atsakymo, tai visuo
met malonėkite įdėti atsaky
mui štampą.

No. 98.

Milžiniška Eksplozija
Halifax’s žuvo tūkstančiai žmonių.

Baisiausia ekspliozija įvy
ko Halifaxo uoste, laike ku
rios žuvo apie 4,000 žmonių. 
Dalis Halifaxo miesto griu
vėsiuose, dalis išdegė.

Halifax yra šiaurinės A- 
merikos miestas su dideliau- 
siu uostu ir tvirtove, prigu
lintis Anglijai. Tai buvo 
taip-pat žymiausias ammu- 
nicijos ir kareivių gabenimo 
punktas, iš kurio daugybė 
laivų plaukdavo Europon.

Ta baisioji ekspliozija įvy
ko 6 d. .gruodžio, kuomet 
francūzų ammunicijos lai
vas Mont Blanc susidūrė su 
Belgijos pagelbos laivu Imo. 
Ant francūziško laivo buvo 
3,000 tonų sprogstančių me
džiagų ir labai daug benzino. 
Benzinui užsiliepsnojus, kilo 
milžiniškas gaisras.
Apskaitoma, kad apie 4,000 

vyrų, moterų ir vaikų žuvo. 
Šimtai miršta nuo susižeidi- 
mų; sudegė trįs laivai ir 
daugelis sugadinta.

Halifaxo miestas turi 50,- 
000 gyventojų ir tie gyven
tojai apimti baisiausia pani
ka. Daugybė žmonių už
mušta, kuomet griuvo lieps
nojanti namai. Užtai ir 
sunku sužinoti tikra žuvusiu 
skaičių.

Prie visu nelaimiu 7 d. 
gruodžio siautė baisiausia 
snieginė pūga (audra). Vėt
ra buvo tokia baisi, kad gel
bėtojų būriai negalėjo dirbti 
tarpe degėsių,traukdami su
žeistuosius. Dabar jau tik
rai galima pasakyti, kad 
griuvėsiuose žuvo šimtai 
žmonių nuo bado ir tos bai
sios vėtros.
Y Išlikusių gyvais žmonių 
padėjimas irgi apverktinas. 
Tie namai, kurie nesugriuvo, 
tai betgi likosi be langų,dau
gelis be durų ar šiaip jau 
nukentėjo. Prie tos baisios 
vėtros ir trūkstant maisto, 
žmonės neturi kur dėties ir 
įpuolė baision desperacijom 
Žmonės neturi šiltų drapa
nų, nes jos paimta dėl sužei
stųjų.

Per visą dieną miestas bu
vo atkirstas nuo viso svie
to, nes suiro visa komuni
kacija. Šviesų taip-pat ne
bebuvo ir tamsa užklojo 
žmonių baisias nelaimes.

Iš daugelio miestų (iš 
Portlando, Montrealio, Bos
tono) eina pagelba ir maistą 
vežanti traukiniai, bet jeigu 
audra tęsis, tai gali pairti ir 
susinešimas gelžkeliais.

Tam tikrai išrinkta pilie
čių komisija apskaito, kad 
miestas Halifax ir priemies- 

armouth turės 30 mili- 
Ta 

mieste

faxe buvo daromas pereitais 
metais, parodė, kad tame 
mieste apsaugos nuo gaisro 
buvo gana prastos.

Specialis tribunalas pas
kirtas tardymui, kas kaltas 
toje grandioziškoje nelaimė
je.

Iš Amerikos kongreso 
prašoma penkių milionų do
lerių Halifaxo žmonėm.

Vėliausios žinios apie bai
sią Halifaxo nelaimę atėjo iš 
miesto St. John, N. B. Ap
skaitoma, kad išviso žuvo 
2,800 žmonių. Mieste labai 
trūksta duonos. .Audra vis 
dar siaučia. 1,600 lavonų jau 
ištraukta iš griuvėsių. Vie
noje mokykloje, kai namas 
griuvo, tai palaidojo 300 
žmonių. Sakoma, kad žuvo 
daug jūrininkų. Eina gan
das, kad laivas Mont Blanc 
pirm susidūrimo su Imo bu
vo padegtas.

Ekspliozijos trenksmas 
buvo toks baisus, kad buvo 
atjaučiama 52 mylių apielin-

Išpradžių manyta, kad žu
vusių skaičius sieks 5,000,bet 
vėlesnės žinios ta skaičių su
mažina 2 ar 3 tūkstančiu. 
Pilnai tikros skaitlinės ne
galima paduoti.

AMERIKA LAIMĖS KARE
— SAKO MUSSOLINI.

True translation filed with the 
Postmaster of Brooklyn, N. Y. on 
December 11, 1917, as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Rymas. — Socialpatriotas 
Mussolini pasakė: “Vokie
čiai gali mažinti Amerikos 
spėką, kaipo savo priešo, bet 
jie gerai žino, kad Amerikos 
karinė, jūrinė, ekonominė ir 
orlaivinė pagelba laimės šią 
karę. Amerikos įsikišimas 
prieš Germani ją ir Austro- 
Vengriją tikrai reiškia,kad 
talkininkai dabar kantroliuo 
ja jūres, kad ore jie turi pir
menybę ir kad talkininkų 
laimėjimas esą tikras. Męs 
turime laikyties, kiek galim, 
kol Amerika neįeis karėn 
pilnam prisirengime. Vokie
tija bus sumušta naujo pa
saulio spėka.”

Laisves” bendroves na
riai gaus svarbias referen
dumo blankas. Balsuokit 
tuoj ir siųskit atsakymą 
tuoj. Rūpinkitės bendroves 
reikalais.

VII METAI.

on
ko
nėra namo, kuris nebūtų nu
kentėjęs.

Tyrinėjimas, kuris HalL

AMERIKOS GELŽKELIAI 
PURTOS NUO VALDŽIOS 

KONTROLĖS.
Nors ir varoma agitacija, 

kad karės laiku ant Ameri
kos gelžkelių būtų federalė 
kontrolė, bet gelžkelių kom
panijos baisiai to purtosi.Jos 
nori tik daugiau pagelbos.. 
nori gauti teisę dar daugiau 
lupti už tavorą ir žmonių 
gabenimą, bet kontrolės ne
nori.

Washingtono valdžia tuo 
klausimu labai susirūpinusi. 
Prezidentas Wilsonas vis 
dar dvejoja, neturėdamas 
savo aiškios nuomonės.
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Žiūrėkit, kaip smarkiai lupa pragyvenimo kainos Amerikoj. Biednas Hoover, mai
sto diktatorius, nieko nepajiega padaryti.

Amerika jau kariauja 
su Austro-Vengrija

PRIVERSTINO KAREI
VIAVIMO ĮSTATYMAS 
BUS PERKRATINĖJA- 
MAS AUGščIAUSIAME

SEIME.
True translation filed with the 

Postmaster of Brooklyn, N. Y., on 
December 11, 1917, as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Klausimas apie tai, ar pri
verstino kareiviavimo įsta
tymas sutinka su konstituci
ja bus perkratinėjamas šį 
panedėlį Su v. Valstijų augš- 
čiausiam tiesine. Advokatas 
Harry Weinberger,kuris gi
na Emmą Goldman ir Berk- 
maną, stos prieš augščiausią 
teismą. Tai bus paskutine 
legalė apeliacija jųjų byloje. 
Juos kaltina prasižengimu 
prieš įstatymą apie privers
tina kareiviavima — būtent, 
kad savo prakalbose ir strai
psniuose stengėsi pertikrint 
kareiviavimo metuose esan
čius vyrus nesi registruoti.

Šiuomi laiku Berkman ir 
Goldman randasi po kaucija 
$25,000 kiekvienas.
Už ĮGABENIMĄ CHINIE-

ČIŲ DARBININKŲ.
Nuo pat karės pradžios 

stambesni farmeriai ir kapi
talistai varo agitaciją, kad j 
Ameriką būtų galima įga
benti chiniečių darbininkų.

Panašus sumanymas yra 
jau įneštas į senato žemdir
bystės komisiją. Senatorius 
Gallinger rekomenduoja.kad 
laike karės būtų pavelyta į- 
gabenti chinų darbininkus į 
Ameriką.
KIEK VOKIEČIŲ ŽUVO

TIES CAMBRAI?
Daily News garsina pasi

kalbėjimą su vienu augštu 
britų aficieriu, kuris sako, 
kad ties Cambrai vokiečiai 
nustojo 100,000 kareivių už
muštų, sužeistų ir paimtų į 
nelaisvę. Taigi, vokiečiai 
daug daugiau nustojo, negu 
anglai.

pribuvo japonų armijos ge
nerolas Hibiki, kuris pasakė 
Los Angeles Times, kad šim
tai tūkstančių japonų karei
vių yra po ginklu kariniuose 
lageriuose ir tiktai laukia, 
kada galės kelties Rusijon ir 
susivienyti su kitais talki
ninkais prieš Vokietiją.

dymasis nutilo visame fron
te.

Oficialiam pranešime ve 
kas sakoma: “Kadangi* ru
munu kariumenė sudaro 
bendra frontą su rusu ka- 
riumene, o rusų komanda 
pasiūlė priešam laikinai per
traukti mūšius, tai nutarta, 
kad ir rumunu kareiviai tu
ri prie to pristoti. Susikir
timai su priešais pasibaigė 
vakare 8 vai. 6 d. gruodžio 
ant viso karės fronto.

Išgirdę apie tai priešai 
džiaugsmingai sutįiko žinią 
ir reikšdami savo 
dinimą mėgino prisiartinti

VOKIEČIAI NESUTIKO
SU VIENA BOLŠEVIKŲ 

SĄLYGA.
True translation filed with the 

Postmaster of Brooklyn, N. Y., on 
December 11, 1917, as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Londonas. — Buvo prane
šama, kad bolševikų delega
tai, daranti sutartį su vokie
čiais, būtinai reikalaus, kad 
vokiečių kareiviai iš rytų 
fronto nebūtų gabenami į 
vakaru frontą, kolei durnos 
laikinė sutartis, vienok pro
tokole, kuris tilpo bolševikų 
dienraštyje “Pravda”, apie 
tai nieko nėra pasakyta.

MEXIKOJE VĖLEI 
NERAMU.

Washingtone gauta žinių, 
kad situacija Mexikoje vėlei 
eina blogyn. Generolas Ca
rranza povaliai nustoja įtek
mės, nors jį labai palaiko vo
kiečiai. Užtat vis labiau kį- 
la įtekmė tūlo Felixo Diazo, 
kuris būk tai pritaria talki
ninkams. Seniau tasai Diaz 
buvo pabėgęs, bet dabar sa
koma, kad jisai sugrįžo Me- 
xikon.

“TIK STEBUKLAS GALI
ĮVYKDINT TAIKĄ.”

True translation filed with the 
Postmaster of Brooklyn, N. Y. on 
December 11, 1917. as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Amsterdam. — Maximi- 
lianas Harden, žymus laik
raštininkas, redaktorius “A- 
teities,” sako viename iš sa
vo straipsnių: “Tiktai ste
buklas gali įvykdint taiką. 
Viena iš dviejų — ar Vokie
tija bus galutinai sumušta, 
ar priešai turi būti sumušti. 
Kitos alternatyvos nėra.”

JAU APSKELBTA KARĖ. : 
AUSTRO-VENGRIJAI.

True translation filed with the 
Postmaster of Brooklyn, N. Y., on 
December 11, 1917, as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Dabar Amerika gelbės Ita
lija-
Washington, D. C. — Su

vienytos Valstijos jau aps
kelbė karės stovį su Austro- 
Vengrija. 5 valandoj po 
pietų prezidentas Wilsonas 
pasirašė po bendra kongre
so rezoliucija, kurią priėmė 
senatas ir atstovų butas.

Senate už karės rezoliuci
ją balsavo 74. Prieš — nie
kas. Iš šešių senatorių, ku- 
rie buvo balsavę prieš karę 
su Vokietija — keturi šiuo 
žygiu balsavo už karę 
(Gronna, Norris, Vardaman 
ir Stone). Gi La Folette 
tuom sykiu, kada ėjo balsa
vimas buvo išėjęs iš rūmo.

Atstovų bute už karės re
zoliuciją balsavo 361 kong
resui anas, o i prieš (socialis
tas Meyeris' Londonas iŠ 
New Yorko).

Karės deklaracijoj sako
ma, kad abiejų šalių tarpe 
egzistuoja karės stovis. Pa-

ikokių išsireiškimų: “ar dar 
! jūs nematot, kad naudoja
masi jūsų užsitikėjimu ir 
kad jus apgaudinėja? Jum 
buvo žadėta taika i tris die
nas su Vokietija. O kur ji 
yra? Kurgi liuosybė, kuri 
buvo jum žadėta

“Tai yra negarbinga,bjau
ru. Žiopliai! Juk aš, Ke- 
renskis, sakiau jum tai. Per 
aštuonius mėnesius aš dabo
jau žmonių laisvę ir būsian
čią laimę darbo minių. Da
bar jie supranta, kad tik tuo 
met buvo liuosybė ir demok
ratija žydėjo, kuomet aš tu
rėjau spėką.”

jai, dabar svarstoma apie 
pagelbą, kokią Amerika ga
lėtų suteikti Italijai sunkio
je valandoje. Nors karės 
departmentas užlaiko sekre- 

i tą, bet manoma, kad tarpe

siuntimas Amerikos kariu- 
menės į Italiją. Kongres- 
manai mano, kad dabar,kaip 
sykis yra proga pasiųsti ka- 
riumenę į Italiją, kuomet 
pasibaigė teoretinė santai
ka, o prasidėjo faktiškoji 
karė.

NORI ĮVEST PASPORTŲ 
SISTEMĄ AMERIKOJ.

Tūlas Archibald Steven
son, kuris yra svetimšalių 
komisijoj, praneša, kad jau 
spiriama federalė valdžia 
prie to, kad kiekvienas vy
ras ir moteris — piliečiai ir 
nepiliečiai, turėtų registruo- 
ties ir gauti pasportą, ant 
kurio būtų locnas parašas, 
fotografija ir pirštų ants- 
pauda.
AUSTRO - GERMANAI

VĖLEI ATAKUOJA 
ITALUS.

True translation filed with the 
Postmaster of Brooklyn, N. Y., on 
December 11, 1917, as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Berlynas. — Ir vėlei pa
imta nelaisvėn 4,000 italų 
naujoje austro - germanų o- 
fensyvoje šiaurės fronte. 
Taigi, toje ofensyvoje išviso 
susidaro 15,000. šturmu 
paimta kalnas Sisemol.

LIETUVOJE LABAI
LAUKIAMA TAIKOS.

“Liet. Aidas” turi nuolati
nį skyrių antgalvių “Taikos 
Belaukiant.” Iš to skyriaus 
matoma, kąd Lietuvoje žmo
nės yra jau taip ištroškę tai
kos, kaip elnis vandens.

Męs girdėjome, kad pač- 
► me- 

“Nau josios Gady- 
“Naujoji Ga-

Londone pasklydo žinios, 
kad Vokietija vėlei pasiūlė 

gu ta žinia teisinga, tai ro- taiką. Atstovas Pringle sa- 
do, kad bolševikai kontro-jko užklausiąs apie tai parla

mento pas Lloyd George.
Laikinoji sutartis tarpe 

vokiečių, austrų, turkų, bul
garų ir naujos rusų valdžios 
padaryta ant 30 dienų. Visa
me fronte tyla ir vedama 
tarybos dėl taikos.

Anglų kariumenė iš trijų 
VIKUS. pusių artinasi prie Jeruzoli- 

True translation filed with the
Postmaster of Brooklyn, N. Y., on , . _. . _ .
December 11, 1917, as required by the J
Uw cO^emCytOactr”t’1917 (“Trading with ta sulaikė lapkričio 

Petrogradas. — Socialre- nėšio 
voliucionierių laikraštis i nes” numerį. „ _
“Dielo Naroda” patalpino dynė” yra leidžiama Lietu- 
laišką buvusio premjero Ke- vių Soc. Sąjungos Philadel- 
renskio. Laiške randasi ve'phijoj.
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Vokiečių valdžia, kunigai ir že 
mes savininkai kala 

Lietuvos ateitį.
tuaciją: stipri ir savystovė 
Lietuvos Soc.-Dem. Partija 
ir Rusijos Revoliucija.

Bet su Lietuvos darbinin
kų partija dalykai stovi ne
kaip. Reikia atvirai pasa
kyti. kad tūli partijos vadai 
visą laiką perdaug linko į 
buržuazijos pusę. Išpradžių 
tame krypime pasižymėjo d. 
A. Janulaitis, o dabar d. M. 
Biržiška. Gi jau tai seniai 
žinoma, kad prisitaikymas 
anaiptol nestiprina darbi
ninkų spėkų, o blaško jas.

Iš laiškų socialdemokrato 
Vilniečio, kuriuos pereitą 
vasarą paskelbė veik visi 
mūsų socialistiški laikraš
čiai, kiekvienam pasidarė 
aišku, kad L. S.-D. P. stoja

Mūsų skaitytojai jau žino,! 
kad Lietuvoje įsikūrė šalies 
taryba (landesrath),kuri su
sideda iš 18 atstovų. Męs 
jau rašėme, kad tarybos są
state yra ir du socialdemo
kratai — M. Biržiška ir St. 
Kairys.

Pereitą savaitę atėjo nau
jų žinių iš Lietuvos. Olan
dų laikraštis “Nieuwe Ro- 
terdam Courant” pranešė a- 
pie įvykusį Vilniuje seimą, 
kuriame dalyvavo 215 atsto
vų. To seimo pirmininkas 
tautininkas J. Basanavičius 
pasakęs, kad Lietuva, amžių 
amžiais vargusi ir svetimą 
jungą vilkusi, pagalinus 
“prisikėlė iš numirusių ir 
užima savo vietą tarpe lais
vų Europos tautų.”

Tasai pats olandų laikraš
tis, “Vienybės Liet.” atpasa
kojimu, garsina, jog seime 
priimta rezoliucija, užreiš- 
kianti, kad Lietuva bus ne- 
prigulminga valstija, kad ki
tų tautų teisės bus joje pri
pažintos ir kad Lietuvai į- 
statymus nustatys Įsteigia
masis Seimas.

Tiek apie seimą olandų 
laikraščio žiniomis. Gi stam
bus italų opinijos organas 
“Corriere dTtalia” skelbia, 
jog anasai lietuvių seimas 
Vilniuje mušęs sekamo turi
nio telegramą Rymo popie- V ♦ • Iznu:

“Lietuviu Tautiškasis 
Seimas, susidedąs iš 250 
atstovų, prigulinčių prie į- 
vairių socialių klesų, susi
rinkę Vilniuje, mūsų sos
tinėj, apsvarstyti bėdas iš
tikusias dėl karės ir ap
tarti Lietuvos neprigul- 
mybę, išreiškia Jūsų Šven
tenybei savo karščiausias 
dėkas už paskyrimą Lie
tuvių Dienos viso pasaulio 
katalikiškose bažnyčiose 
palengvinimui nelaimių 
mūsų tėvynės. Męs lietu
viai vilimės atgauti savo 
politišką neprigulmybę. 
Turėdami vilti rasti Jūsų 
Šventenybėje tvirtą pagel- 
bą, Jūsų meldžiame palai
minti mūsų darbus.” v

Visoje eilėje rusų laikraš
čių, išeinančių Petrograde 
(paveizdan, “Rieč”, “Birže- 
vija Viedomosti”) męs tėmi- 
jom visą eilę smulkesnių 
pranešimų apie tai, kad di
džioji reichstago komisija 
jau kelis lygiai kartus 
svarstė Lietuvos klausima. 
Kiek galima buvo iš tų žinių 
numanyti, tai reichstagas I miams didelius plotus jiems 
pritaria Lietuvos neprigul- priklausomų laukų, pievų ir 
mybei. Kad su tuo sutinka miškų. Taigi, dvarponiuose 
ir vokiečių valdžia, galima ir stambiuose ūkininkuose 
buvo patirti šiomis dieno- irgi turi didėti neprigulmy- 
mis, kada vokiečių kancleris bes simpatijos ir baimė rusų 
von Hartling pripažino Lie- revoliucijos. Na, < 
tuvai apsisprendimo teisę. L

Tai tiek męs turime žinių ji? žinoma, jai būtų paran- 
ir informacijų. Iš tų žinių klausia pasigrobti Lietuvą, 
mums aišku du pamatiniai 
dalykai: visos lietuvių parti
jos nori neprigulmybės ir 
kelionėje į neprigulmybę va
dovauja klerikalai ir tauti
ninkai.

Valdančioji V okietijos 
klesa, išvien su Lietuvos po
nų, kunigų ir A^a»lstlecitt i e | 
pyezentantais kala Lietuvos 
ateitį ir kąla ant tų karštų. 
pėdų. Tos spėkos nuspręs 
šalies likimą ilgai metų eilei. 
Kaip jos norės — taip ir pa
darys.

Tiktai dvi aplinkybės ga
lėtų permainyt dabartinę si-

kunigai ir žemės locnininkai, 
tai dar daugiau jos neapken
čia vokiečių valdžia. Ji bi
josi revoliucinio kaimyno ir 
todėl jai daug patogiau, kad 
tarpe radikalės Rusijos ir 
Vokietijos rastųsi mažutė, 
nepavojinga Lietuva, kurią 
ji galėtų ekonominiai išnau
doti.

Vokietijos valdžia dabar, 
veikiausia, taip protauja: 
“Jeigu aš pati negaliu pasi
imti Lietuvos, tai už jokius 
pinigus neatiduosiu jos Ru
sijai. Aš taikysiuos su ne- 
prigulminga Lietuva.”

Šitos trįs Lietuvos spėkos: 
klerikalai, žemės savininkai 
ir Vokietijos valdančioji 
klesa, bendromis jiegomis 
rūpinsis, kad tik j Lietuvą 
neužlėktų Rusijos revoliuci
jos kibirkštis, nes tuomet vi
si jų “skymai” gali iširti.

Tačiaus, nepaisant to prie
šinimosi, revoliucijos žmo
nės dar gali savotiškai pa
kalbėti Lietuvoj. Tai prigu
lės nuo to, ar įvyks taika 
tarp Rusijos ir Vokietijos ir 
jeigu Įvyks, tai kokiomis są
lygomis.

L Pruseika.

Lietuvos, taigi, vyriausiame 
politikos klausime Socialde
mokratu kelias susisiekė su 
klerikalų ir tautininkų keliu. 
Veikiausia, ir į viršui pami
nėta Vilniaus seimą social
demokratai nuėjo neprigul- 
mybės reikalu.

Taigi, panašiai dalykams 
susidėjus, L. S. D. P., kuri 
yra buržuazijos nevalioje, 
nepastos kelio vokiečių val
džios ir tautiškai - klerika- 
liško bloko sumanymams ir 
pienams. Jie padarys su 
Lietuva taip, kaip jie norės.

Tuos pienus galėtų suga- 
dyti tik Rusijos revoliucija, 
bet ar galės?

?Jums išrodo, kad klerika
lai ir tautininkai ypatingai 
dabar varysis už neprigul
mybę, nes revoliucijos šiau
rys nejuokais grasina pačiu
pinėti kunigų, dvarponių ir 
stambiųjų ūkininkų kiše- 
nius. Kad klerikalai baisiai 
bijosi rusų revoliucijos tai 
aišku iš visų jų laikraščių, 
išeinančių Amerikoj ir Rusi
joj. Ant revoliucijos jie šu
nis karia. Jie greit pradės 
moteris ir vaikus gązdint

Taigi, aišku, kaip diena, jie 
kratosi ir kratysis ištolo nuo' 
kaimyninkavimo su revoliu
cija. “Šventoji Lietuva” da
bar išrodo jiem vienintele 
užvėja nuo revoliucijos šiau
rio. Revoliucijinėj Rusijoj 
klerikalai praloš, gi mažytėj 
neprigulmingoj Lietuvoj jie 
dar tikisi išlošt. Tas pats ir 

įsu dvarponiais ir su stam
biaisiais ūkininkais, kurie 
nekenčia revoliucijos ir ne
kęs jos visuomet, nes revo
liucija gali pasiimti ir ati
duoti bežemiams ir mažaže-

Lens ir Cambrai.
True translation filed with the 

Postmaster of Brooklyn, N. Y. on 
December 18 1917, as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Flandrijos fronte yra šiuo
du stambus punktai. Lens 
—yra anglių centras,o Cam
brai — gelžkelių. Tuodu 
centru dar teutonų rankose.

Dieniniuose laikraščiuose 
jūs, veikiausia, patėmijote 
apie įnirtusius mūšius, kurie 
kilo dėl tų dviejų centrų val
dymo. Išpradžių sekė tita
niškos anglų kariumenės a- 
takos, paskui, po jų, ėjo to
kios jau titaniškos teutonų 
atakos. Išpradžių, kaip iš 
rago gausybės pylėsi teleg
ramos iš Londono apie ge
nerolų Haigo ir Byngo lai
mėjimus, o paskui Berlynas 
garsino svietui apie atmuš
tas anglų atakas ir teutonų 
laimėjimus.

Išpradžių krūvos lavonų 
vienoj pusėj, o paskui tokios 
jau krūvos kitoj, išpradžių 
viena pusė reklamuoja lai
mėjimą, o paskui kita. Ir 
rezultatas tas pats: vežimas 
vis ant tos pačios vietos ir iš 
vietos nei ne krust.

Tikras užburtas ratas, ti
kras neatmezgamas maz- 
gas!

viai. Ju psychologija prade
da mainyties. Jie pradeda 
daryti tam tikrus išvedi
mus.

suomenės spėkų diagnozą ir 
nepasibijojo aplaužyt ragus 
dešiniem tautininkam. Su 
socialistais juodu visuomet 
skaitėsi ir, vėlei reikia ati
duoti jiem kreditą, kad mo
kėjo užlaikyt organizacijoj J ____________________
tokio tipo socialistus, kaip r 
Gugis, Kondratavičius, Ne- (Tąsa),
viackas, Baltrušaitienė ir t. Vasario mėnesį, 1848 m. išėjo garsusis 
t. Tiek apie praėjusius lai- “Komunistų Manifestas”, kuris pasirodė 
kus, o dabar apie dabartį, netik vokiečių kalboje. Sykiu su originalu 

,. v . išėjo vertimai anglu, francūzu, danų ir len- Daugelis gabių žmonių J b 
daro gyvenime begalo stam-1 - 
bią klaidą ir ta klaida tan
kiai turi fatališkas pasek
mes. Būna tankiai, kad jei
gu kokiam žmogui pasiseka 
turėti gyvenime didelį pasi
sekimą, tai žmogus paskiausi pasiųstas Londonan iš Briusselio sausio mė- 
įsimyli į tą pasisekimą ir, nesyje, 1848 m., o vasario mėnesį 24 d., kada 
taip sakant, nutaria pasilsė- Paryžiuj sugaudė revoliucijos trimitai, iš- 
ti “ant liaurų.” Daugiau ėjo iš spaustuvės pirmos kopijos garsaus 
naujų idealų jau nebemato,)manifesto, 
naujų darbų nesirengia at
likti ir tik didžiuojasi nu
veikto darbo vaisiais. Pa
matinė klaida šitaip protau
jančių žmonių yra tame,kad 
jų pažiūros, jų plėtojimos 
tempas liekasi kur tai kas 
užpakaly bėgančio 
mo.

Man rodosi, kad 
dą dabar daro Strimaitis, I 
Račkauskas ir Gegužis. Jie 
ar tai taip nusidirbo praei
tyje, ar tai taip įsimylėjo į 
savo senus darbus, kad pir
myn nei nepažiūri. Dabar 
iau jie nebeturi didelio tiks
lo. .
Ir jau pradeda rodyties pa

sekmės, blogi, labai blogi 
simptomai.

Dešinioji S. L. A. pusė or
ganizuojasi. Ten Povilaika, 
ten Liutkauskas, tai Sirvy
das ir kiti. Juos neužganė
dina centro politika, centro 
prisitaikymas, centro opor
tunizmas.

Bet bruzda jau ir kairieji. 
Philadelphijos socialistai,ku
rie taip daug dirbo organi- 
zacijai^iį^u eina šturmu. 
Auksinis vidurys, lošdamas 
Kerenskio rolę, bovys ir vie
nus ir kitus, derėsis su vie
nais ir su kitais, bet galų ga
le išeis didelis pralaimėji
mas. >

Koalicijos ministerija S.L. 
A. neduoda gerų, pasekmių. 
Socialistai Baltrušaitienė ir 
Matulaitis lošia tą rolę, ko
kią lošė Cereteli pas Keren
skį. Bet juk tai visiems ži
noma, ] 
bėjo nei Kerenskį, nei men
ševiku frankcijos.

Gadynės dvasia barškina į

Karolius Marksas ir 
Jojo gadynė

J

v- DRIEKI
KOMUNISTŲ MANIFESTAS. 
IR 1848 M. REVOLIUCIJOS.

Komunistų Manifesto rankraštis buvo

Kerenskine taktika Su- 
sivienyjime L. Amerikoje

S. L. A., be abejonės, tai 
didelis „laivas. Vesti tą lai
vą — būti.jo vairininku yra 
sunki ir didelė užduotis.

Buvo laikai, kuomet išro- 
Na o valdau-1(^’ kad S. L. A. laivas skęs, 

čioji Vokietijos kasta, kaip Pa* buvo 1910-11-12 metais, 
kada Stough tone suklupo F. 
Živatkauskas ir minios na- 

padaryti Lietuva Vokietijos I rnl apleido organizaciją. Da- 
provincija, bet kad ta išpil- mijonaičio ir kompanijos 
dyti reikėtų sukelt dideli dlktatura vos neprivedė or- 
lermą pačioj Vokietijoj, už- gamzaciją prie katastrafos. 
sieniuos ir Lietuvoj. Toler- ^ct, taip jau . išėjo,. kad 
mo Vokietijos valdžia. mato-|Prie L. A. vairo atsistojo 
mai, nenori. Ji turi perma- du sumanus vyrai V. Rač- 
žai spėkų, kad rizikuoti Lie- kauskas ir A. Strimaitis, 
tuvos aneksija. Negalėda- Relk juodytėm atiduot. tą 
ma atsiekti to, kas jai būtų &aib?> kad išvedė organiza- 
mieliausia, vokiečiu valdžia cijos laivą tarpe Scillos ir 
taikosi su Neprigulminga Charibdos. Juodu pasirodė 
Lietuva, nes ji žino, kad Lie- vairininkais.
tuvai susiliejus su revoliuci- 1911-12 metais Rackaus- 
ne Rusija, būtų kur tai kas ^s su Strimaičiu pasirodė 
blogiau. Jeigu revoliucinės gerais strategais. Juo- 
Rusijos neapkenčia Lietuvos d« Padarė gana teisingą vi-

Didžios audros išvakariuose suskambė
jo naujas obalsis: proletarijai visų šalių 
eikite išvien, jums nėra kas daugiau pralai
mėti—tik retežiai, gi laimėti jūs galite visą 
pasaulį.

Tas naujas obalsis pakeitė seną santi- 
mentališką obalsį, kuris skamba: visi žmo
nės yra broliai.

Kodėl Markso ir Engelso parašytas 
manifestas pavadinta komunistų, o ne so
cialistų manifestu? Tai išaiškina patsai 
Engelsas savo įžangoj prie antro vertimo 
rusų kalbom Dalykas tame, kad tais lai
kais, kada buvo rašytas manifestas, socia
listais vadinosi įvairiausia plauko žmonės. 
Tai buvo — iš vienos pusės Oweno ir Four-1 
riero pasekėjai, kurių sektos baigė dingti, 
iš kitos pusės tai buvo įvairių-įyairiausi su
manymų ir pienų lipytojai, kurie norėjo 
prašalint visuomenės ydas, neikiek neuž- 
gauant nei kapitalo, nei pelno. “Abiejuose 
atsitikimiuose — sako Engelsas — tai buvo 
žmonės, kurie neprigulėjo prie darbininkų 
judėjimo ir kurie veiklaus jieškojo pagel
bės pas ‘apšviestąsias’ klesas.” Gi komuni
stais vadinosi tie žmonės, kurie reikalavo 
pamatinių perversmų visuomenės tvarkoje: 
“Buvo tai dar mažai apdirbtas, tiktai ins- 

| tinktyviškas, kartais apyšiurkštis komuniz
mas, vienok, tas komunizmas turėjo tiek 
galės, kad pajiegė pagimdyt dvi utopiškojo 
komunizmo sistemi — Francūzijoj Cabet’o 
“ikariškąjį ir Vokietijoj — Weitlingo.”*)

Tiek dėl manifesto užvardijimo. Žino
ma, sulyg šių dienų supratimo žodžių “ko
munistas” ir “socialistas,” komunistu mani- 
festą reikėtų pavadint socialistų manifestu. 
Socializmas, o ne komunizmas šiandien at
stovauja revoliucines tendencijas, bet anais 
laikais dalykų stovis buvo kitoks.

Nežiūrint to, kad 70 metu skiria mus 
nuo Komunistų Manifesto pasirodymo, vei
kalas neatsiduoda pelėsiais! Jo autorių ge- 
nialės mintįs, jų idėjos tai]) gyvai, taip nuo
sekliai išreikštos, kad žmogus nejučiomis 

kad Cereteli neišgel- pamanai, jog manifestas esąs šios dienos 
padarinys. Kas žodis — tai auksas, kas sa
kinys — tai geležinės liogikos pavyzdys; 
nėr jame tuščių žodžių balasto, nėr berei- 

L duris. Ar girdi taĮhahngų deklamacijų. Kiekviename sakiny- 
bildėsį S. L A. bosai. Vi- bG jaučiama gili revoliucinė energija. Vis- 
durkelio nėra Susivienyji- kas suglausta lakoniškose frazėse ir viskas 

mas turi krypti ar į aiškia aišku> kai>’ fliena- Manifestas — tai su- 
nacionalistu pusę, ar į dai- trauka to viso žinojimo, kurį buvo įgiję 
bininkų Viena iš dvieju mokslo socializmo pamatuotojai teorijos 

1 moksluose ir praktiškoje kovoje. Teisingai 
sako W. Liebknechtas savo atsiminimuose, 
kad jeigu Marksas su Engelsu ir nieko dau
giau nebūtų parašę, o tik manifestą, tai to 

TEISES. | užteko, kad užsipelnius nemirtingumą.
tt tz r - K°1 tęsis darbininku klesos kova už sa-

. i . .. • i vo ir žmonijos pahuosavima, tol Komunistuhelmina pritaria konstitu- L.T .c . ..r .J.- . iManifestas teiks kovotojams suraminimo ircijos perziurejimui; tas bil- , n- • i i u • *.1 : ’ .. . nurodymu. Gi įvykus lygybei žmonių tarnus jau priimtas generaliais iv/r -v i- u i • • • 4-v. ,J. 1 & ne, Manifestas bus brangiausiu istorijos do-
s ... . kumentu, nuo kurio pasirodymo prasidėjo

Bilhus suteikia moterims nauja gadynė darbininkų judėjime. Tik- 
balsavimo teises ir proporci-Į raj genialiu ateities pramatymu pasižymi 
onalę atstovybę. Į pamatiniai dėsniai proletarų manifesto.

------------- Komunistų Manifestas, kaip teisingai 
....----------- sako Kautskis, yra tai sutrauka visų tų ele-

astaruoju kuku męs ne- menįų darbininkų judėjime, kurie buvo mi- 
gauname laikraščio “Apj)eal roc]yti Markso ir Engleso jhrmtakūnais. Li
to Reason.” Tačiaus girdė- gi Komunistų Manifesto tie elementai — 
jome, kad tas laikraštis žy- utopiškas socializmas ir darbininkų judėji- 
miai nukrypo į dešinę pusę, mas — nebuvo tarp savęs susijungę ir bu- 

New Yorko “World’e” už- vo l^Lai silpni. Utopistai svajojo jieškoda- 
Kknmp nmnpšima kad An- mi SeradėjU ir labdarių, o darbininkų ju-

P X dėjimas, nematydamas aiškaus tikslo, klai-
peal to Reason entuziastis- prieblandose. Apart to, pirm Mark
ka! sveikina Wilsono užreiš-|so politinė kova nebuvo suderinta su ekono- 
kimus karės tikslų reikale, mine kova. Kiekviena ėjo kas sau. Mani- 

Dar viehas f rentas Spai-I Komuni8h> ManifePtas, yertimas iš vokieių kai- 
go ir Conpanijos. | bos, laida L. S. D. P., pusi. 10. ..JiJJBMBI

gyveni-

ta klai-

OLANDIJOS MOTERIS
GAUS BALSAVIMO
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testas nustato, kad tuodu elementu darbi
ninkų judėjimo turi susilieti.

Dabar męs prieisim prie paties Mani
festo, prie nustatymo jo pamatinių dėsnių.

Manifestas sako: “Istorija visos ikišiol 
buvusios visuomenės yra tai klesų kovos is
torija. Laisvasis ir vergas, patricijus irz ' 
plebėjus, dvarponis ir baudžiauninkas, mei
stras ir gizelis, trumpai sakant, prispaudė
jas ir prispaustasis per amžius niekuomet 
tarp savęs nesutiko ir vedė kovą be persto
jo tai atvirai, tai slaptai, kovą, kuri visuo
met baigdavosi ar pamatiniu perkeitimu vi
sos visuomenės ar abiejų kovojančių klesų 
prapultim.”

Kaip čia vaizdžiai, kaip suglaustai cha
rakterizuota visa žmonijos praeitis. Tik 
nuoseklus, aiškiai nustatęs savo pažiūras 
istorijos materialistas galėjo prieit prie to 
išvedimo. Istorijos, pasakos ir stebuklai, ka
raliai ir karžygiai, absoliutės filosofijos tie
sos ir moralai — visas tas nemoksliškas 
margumynas tapo nutrenktas j šalį. Jo vie
ton istorijos ašim padėta klesų kova, kuri 
dygsta ekonominiuose santikiuose.

Visuomenė visuomet buvo susky dus į 
klesas. Jų tarpe visuomet ėjo kova. Da
bartinė visuomenė padalinta į buržuaziją ir 
proletariatą.

Manifestas plačiai aiškina, kaip augo, 
kaip šakojos buržuazija. Jinai, buržuazija, 
yra produktas ilgo istorijos proceso ir savo 
plėtojimosi eisenoj yra sulošusi begalo svar
bią revoliucinę rolę. Jai ilgai ir sunkiai pri
siėjo kovoti su baudžiavos ponybe, besigi
nant laisvuose miestuose, o jos kova už poli
tines teises atsižymi valios impulsų drū
tumu.

“Atradimas Amerikos, apvažiavimas 
jūrėmis Afrikos suteikė kįlančiai buržuazi- 

i jai naują žemės plotą. Rytų Indijos ir Opi
nijos rinkos, įkūrimas naujokynių Ameri- 

l koj, mainas su šiomis, padauginimas maino
mųjų daiktų ir pirkinių padėjo negirdėtai 
pakilti prekybai, jūreivystei, pramonei ir 
vienkart pagreitino revoliucinių elementų 
ūgį baigiančioj irti feodalėj visuomenėj...” 
Gi vėliau: “garas ir mašina padarė revoliu
ciją pramonėj. Manufaktūros vietoj atsi
rado dabartinė didžioji pramonė, vidutinių 
pramonininkų vietą užėmė pramonės mili- 
onieriai...” “Didžioji pramonė sutvėrė visa- 
svietinę rinką, kurią prirengė Amerikos at
radimas... reikalas išparduoti vis didėjan
čius skaitliuje išdarbius varu varo buržua
ziją po visą pasaulį. Ji privalo visur įlysti, 
visur atrasti sau lizdą, visur užvesti reika
lus... Buržuazija per šimtą metų savo kle- 
sos viešpatavimo yra sutvėrusi skaitlinges- 
nes ir galingesnes išdirbimo spėkas, negu 
visos pirm to buvusios klesos, į krūvą sudė
tos. Pajungimas gamtos spėkų, mašinos, 
įvedimas chemijos pramonėj ir žemės dir
bime, garlaiviai, gelžkeliai, elektra, naudo

simos nepaliestais ligi jos svieto kraštais, 
pritaikymas upių laivam vežti, tarytum iš 
žemės išdygusios gyventojų minios—ar nu
manė kas praėjusiais amžiais, kad tokios*

Buržuazija pirmoji parodė, ką gali nuveik
ti žmogaus triūsas. Ji sutvėrė didesnius 
stebuklus, negu Egipto pyramydos, Rymo 
vandentraukiai ir gotiškos katedros, ji pa
darė kitokius žygius, negu tautų persikrau
stymai ir kryžiaus karės.”

Buržuazijai įsigalėjus, griežtai maino
si tautų santikiai. Vieton senojo kiekvie
nos tautos ir šalies atsiskyrimo ir parapiji
nio pasididžiavimo atsiranda visuotinas su
sinėsimas, visuotinas priklausymas tautų 
viena nuo kitos... Dvasiniai kiekvienos 
tautos turtai pasidaro bendru turtu. Bur- 
žuaija įtraukia tautų sugyvenimo verpe- 
tan net ir labiausia atsilikusias tautas, net 
ir barbarus.

Kaimo įtekmė pradeda pulti. Pramo
nės išsiplėtojimas išaugina miestus milži
nus. Sodiečių konservatizmas užleidžia vie
tą miestiečių reformatoriškiems palinki- 
mams.

Sykiu su tuo eina centralizacija politiš
koje srytyje ir turtuose. Išdirbimo įran
kiai vis labiau ir labiau koncentruojasi ne
daugelio žmonių rankose. Turčių skaičius 
mažėja, bet jųjų lobiai milžiniškai auga, už
tat bėdžių skaičius eina vis didyn ir didyn, 
ir, pramonei augant, į darbininkų eiles pa
tenka daugybės amatninkų, negalinčių iš
laikyt konkurencijos su stambiuoju ka-. 
pitalu.

Tai ve, kaip Marksas charakterizuoją ( 
Manifeste tą revoliucinę rolę, kokią sulošė, 
produkcijoj ir žmonių santikiuose buržua
zija. Ji nustvėrė į savo rankas ir 1 likos 
valdžią. Ji kontroliuoja bažnyčias ir’mo
kyklas. Pinigo, šalto išrokavimo reikalas 
nustato vadovaujančias idėjas. Poetai ir 
mokslininkai virsta buržuazijos samdiniais.

I.
»

K,
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Knut Hamsun.

BADAS
Vertė švenčioniškis.

savo

Biskelis iš dangaus gyvenimo
(Pagal ŠČipavką parašė Pašešupys).

riame buvo tamsu, ji mane paėmė už ran
kos ir nuvedė toliaus. Eidama pasakė, kad 
aš netylėčiau, nesivaržyčiau savęs, bet kal
bėčiau ką tik noriu ir kas geriausia patin
ka. Įėjome į didelį kambarį Ji užžiebė 
žvakę, ne lempą, bet žvakę, ir uždegus ją, 

.juokdamosi tarė:

(Tąsa). 
su saulės spinduliais, krinta žemyn...

Apie dvyliktą valandą išėjau iš 
kambario, kuriame praleidau naktį ir jau
čiausi labai smagiai ir pradėjau gatvėmis 
vaikštinėti. Ūpas buvo labai geras ir visą 
dieną vaikštinėjau geresnėmis gatvėmis ir 
žiūrinėjau į praeivius. Nors dar septynių 
nebuvo, aš jau atsidūriau ant švento Olafo 
pleciaus ir pažiūrėjau į langus namo N2. 
Per valandą laiko aš ją pamatysiu. Visą 
laiką jaučiausi labai linksmas, nors širdis 
nerimavo, tartum jausdama kokią nelaimę. 
Ir kas bus, kuomėt aš ją pamatysiu? Ką 
aš jai sakysiu, kuomet ji laiptais nusileis 
žemyn ir pasirodys ant gatvės? Gerą va
karą? O gal geriau būtų tik nusišypsoti? 
Nusprendžiau tik nusišypsoti ir, supranta
ma, žemai galvą nulenkti.

Pasidarė gėda, kad taip anksti atėjau 
ir todėl apleidau piečių. Vaikštinėjau Ka
rolio - Jono gatve, nenuleisdamas akių nuo 
•laikrodžio, kuris buvo universiteto namo 
bokšte. Beeinant man pasirodė, kad jau 
pasivėlinau ant kelių minutų ir todėl pra
dėjau žingsniuoti iš visų pajiegų. Koja 

^skaudėjo, bet į tai neatkreipiau jokios aty- 
dos, jaučiausi laimingu.

Kadangi greitai eidamas uždusau, tai 
atsistc^au palei fontaną, norėdamas trupu
ti pasilsėti. Ten stovėjau gana ilgai ir visą 
laiką žiūrėjau į langus namo N2; bet ji ne
pasirodo. Na, ką darysi, aš turiu laiko ir 
galiu laukti, skubintis nėra kur; galimas 
daiktas, kad ji, dėl tūlų priežasčių, negalėjo 
išeiti į paskirtą laiką, gal kas sulaiė. Ir 
vėl laukiu. Juk negalimas daiktas, kad mū
sų pirmas pasimatymas būtų man prisisap- 

. navęs tą naktį, kuomet aš klajojau?! Sten
giausi save pertikrinti, kad ten buvo ne 
sapnas, bet tikra pažintis ir susitarimas 
utarninke pasimatyti.

“Hm” — išgirdau už savo pečių; pradė
jo kas tai kosėti, bet aš neatsisukau ir, 
įsmeigęs akis, žiūrėjau į duris, kurios prie
šais mane buvo.

—Gerą vakarą! — išgirdau palei save 
balsą.

Kada aš atsisukau ir pamačiau ją, tai 
taip nustebau netikėtu jos pasirodymu, kad 
ne tik užmiršau nusišypsoti, bet ir kepurę 
nusiimti. Ji atėjo visiškai iš kitos pusės.

— Ar tamsta jau seniai lauki? — už
dususiu balsu užklausė mane.

— Neseniai, aš vos tik čia atėjau ir ne
prisiėjo ilgai laukti, — tariau jai. — Bet 
jeigu būtų prisiėję ir ilgai laukti, tai ką tas 
reiškia?... Aš maniau, kad tamsta ateisi 
kita puse?

— Mat, aš palydėjau motiną pas pažįs
tamus; ji ten visą vakarą praleis.

— Ar taip? — nusistebėjęs prabilau aš.
Mudu leidomės gatve. Ant kampo gat

vės stovi policistas ir žiūri į mus.
— Bet kur mudu dabar einame?

4 -i- Kur norite; aš sutinku eiti ten, kur 
tik tamsta panorėsi.

— Aš stačiai nežinau nei kur eiti, visur 
toks liūdnumas, kad nesinori nei mislyti!

Abudu tylime.
Kad pertraukus tą mūsų tylą, aš pra

dedu kalbėti:
— Tamstos namų kambariuose nesi

mato Šviesos, matomai visi iš namų išėjo?
— Taip, taip, — skubiai atsakė ji. .— 

Tarnaitę irgi paliuosavau visam vakarui. 
Tokiu būdu aš viena namuose.

Mudu stovime ir, išplėtę akis, žiūrime į 
langus, kuriuose nesimato šviesos. Iš ša
lies žiūrint galėjo išrodyti, kad mudu tą na
mą pirmą sykį matome, todėl taip žingei
džiai žiūrime į jį.

— Ar negalima būtų užeiti pas tams
tą į namus? — užklausiau aš. — Jeigu nori
te, tai aš visą laiką sėdėsiu palei duris ir ne
sitrauksiu toliau...

Bet staiga pradėjau apgailėti savo išsi
tarimą, nes jaučiau, kad nemandagiai pa
sielgiau. Ir kas tuomet bus, jeigu ji už
pyks ir paliks mane vieną? Juk paskui gali 
atsitikti taip, kad aš niekad jos nepamaty
siu! O, kaip galėjo ateiti man galvon to
kia . neląiminga mintis! Kaip aš galėjau 
tai) neatsargiai išsireikšti! Stovėjau ir ne- 
kaiJriai laukiau atsakymo.

Iš kokios priežasties tamsta turėsi sė
dėti palei duris? — atsakė ji.

Mudu tuojaus pradėjome laiptais lipti 
viršun.

Kada įėjome į priešakinį kambarį, ku

— Meldžiu dabar į mane nežiūrėti. O, 
kaip man dabar gėda! Bet dabar’ niekad 
daugiau neatsikartos!

—Kas toks neatsikartos?
— Aš daugiau niekad, niekad... viešpa

tie mane išgelbėk!... niekad daugiau tamstą 
nepabučiuosiu!

—Nejaugi tamsta teisybę sakai? — ta
riau aš ir mudu pradėjome juoktis. Aš iš
tiesiau savo rankas norėdamas ją pagau
ti, bet ji paspruko ir atsidūrė kitoj pusėj 
stalo. Valandėlę mudu stovėjome ir žiūrė
jome vienas į kitą. Tarpe mudviejų buvo 
žvakė.

— Na, pabandykite mane pagauti! — 
juokdamosi pasakė ji.

Norėdamas ją pagauti, pradėjau bėgio
ti paskui; mudu garsiai ir linksmai juokė
mės. Ji bėgdama nuo manęs, nusirišo nuo 
veido uždangalą ir nusiėmė skrybėlę; taip 
besidarbuodama, ji nenuleido nuo manęs sa
vo žvilgančių akių ir tėmijo kiekvieną judė
jimą. Aš norėjau vėl ją pagriebti, bet ko
ja užkliuvo už krašto divono, kuris buvo pa
tiestas ant grindų ir kritau, kaip balnas; 
sužeistoji koja visgi man neleido bėgioti. 
Atsikėliau kaip vėžys paraudęs.

— O, viešpatie, kaip tamsta paraudai! 
—tarė ji.—Bet tamsta esi baisiai nemitrus.

— Taip, tas teisybė...
Mudu vėl pradėjome bėgioti aplinkui 

stalą.
— Man rodosi, kad tamsta truputį šlu

buoji? — užklausė ji.
, bet labai

mažai.
— Pereitą sykį tamstai skaudėjo pirš

tą, o dabar skauda koją; tikra bėda, kiek 
daug visokių kančių tamstai prisieina pa
kelti ir viską pergyveni.

— Tai]). Keliatą dienų tam atgal, ve
žimas pervažiavo man per koją.

— Pervažiavo vežimas? ! Vadinasi, 
tamsta vėl buvai girtas? Ne, tai baisu! 
Tamsta esi jaunas ir negali save suvaldy
ti! — Jos veidas pasidarė rimtas, pagrasi
no man pirštu ir tarė: — Dabar sėskime. 
Tik ne palei duris! Tamsta perdaug ne
drąsus. Štai, sėskite ten, aš gi sėsiu čia, — 
na, taip bus gerai!... Tfu, kaip liūdna turė
ti reikalą su nedrąsiu, bailingu žmogumi! 
Prisieina pačiai kalbėti, pačiai viską daryti 
ir nuo jo jokios pagelbos negali susilaukti. 
Pavyzdžiui, kad ir dabar, man rodosi labai 
vietoj būtų tamstai savo ranką padėti už 
mano pečių ant viršaus kėdės,—rodosi apie 
tokias smulkmenas jau galėtum ir pats su
siprasti, nereiktų nei priminti. Kada aš 
primenu tamstai apie panašius dalykus, tai 
išverti akis ir taip keistai į mane žiūri, tar
tum nesuprasdamas, ką aš kalbu arba sa
kau. Aš jau kelis sykius tą pastebėjau ir 
dabar tamsta panašiai į mane žiūri. r’ 
gerbiamasis, nemanyk, kad aš tamstą per- 
sistatau nekaltu avinėliu! Aš su tamsta 
privalau būti atsargi, nepaisant į tai, kad 
tamsta atrodai tykus. Aš gerai prisimenu, 
kada tamsta buvai girtas, persekiojai mane, 
lydėjai iki pat namų ir kankinai savo ne
mandagiais pasielgimais, ypatingai išsireiš
kimu: “Tamsta tuojaus pamesi savo knygą! 
Užtikrinu, kad tamsta pamesi savo knygą.” 
Cha-cha-cha! Tfu, ištikrųjų tuomet tams
tos pasielgimas buvo labai negražus ir peik
tinas!

Aš sėdėjau, nežinodamas nei ką sakyti 
ir žiūrėjau į ją. Širdis ėmė smarkiai plakti 
ir kraujas gįslose užvirė. Kaip malonu sė
dėti ir klausyti jos išmetinėjimų!

Ir kodėl tamsta nieko nekalbi? — už

n.
Pasitarimas dievo - tėvo - 

sūnaus ir dievo - dvasios 
šventos.

Tuojaus po vakarienės 
dievas - tėvas, dievas - sū
nus, ir dievas - dvasia švęs
ta nusidavė į puikiausią sa
lę palociaus dievo dėl pasi
tarimo.

— Velniai žino, ką daryti? 
tarė dievas - tėvas, kimšda
mas į pypkutę tabako. Si
tuacija begalo kritiška. Iš 
priežasties tokio susikimši
mo gali sumišimas pakilt 
danguje, badas ir skurdas. 
Ar negalėtume dangaus pri
būdavo ti?

— Gaila tik laiko taip 
manyti! — atsakė dvasia 
šventa, tvarkytoja dangaus 
karalystes, —dangaus fi
nansai yra blogiausiame pa
dėjime; kas metai nedatek- 
lius, galo su galu sudurti ne
galima.

Seniaus, pradžioje krikš
čioniškos eros turėjome nuo
latines įplaukas, nes tuomet 
kunigai teisingai dešimtinę 
užmokėdavo, bet dabar — 
nuo ilgaskvernių nei sudilu- 
sis centas nenukris.

— Į)ar tie bestijos ką duo
tų ! — atsiliepė Jėzus. — Jei
gu tik galėtų, tai čia dangu
je pavogtų paskutinį centą, 
tai}) — kaip pavogė mano 
biendnos motinos sukneles 
perluotas iš Čenstakavo! 
Niekšišiki sutvėrimai! Vien 
tik gėdą daro tie bašibuzu- 
kai.

—Ką gi padaryti? — už
klausė dievas-tėvas.

— Bus geriausia — tęsė 
toliaus Jėzus—jeigu padary
tume galą toly mesiu iam tęsi
mui brolžudiškos karės; tai 
nereikėtų padidinti dangaus.

—Bet kaip tą padarius? 
—užklausė dievas - tėvas.

— Valdžia visu šalių ati- 4r* fc. C-
duoti į rankas socialistų. So
cialistai pataikys užvesti 
tvarką ant žemės ir viską 
taip “sufiksys,” kad žmonės 
galės gyventi laimingai ir 
nereikalaus jokių žudynių!

— Visuomet tu esi nesu- 
manus inicijatorius — atkir
to dvasia šventa. — Kokiu 

Tik būdu męs galėtume tavo

čiams lai dievas- tėvas su
tveria naują žmogų!

— Naują žmogų? šūkte
lėjo staiga dievas - tėvas. 
Vardan tėvo ir sūnaus ir 
dvasios šventos,duokite man 
ramybę su tokiu projektu!... 
Never again...

— Dėlko gi? — pertraukė 
dvasia - šventa. Tai labai 
geras pienas!

Sutvert, panašiai žmogų 
tokį, kurį negalėtų užmuš
ti. nei kulkos, nei bombos! 
Žmogų, kuris galėtų numir
ti tiktai naturališka mirčia. 
Tokiu būdu užbėgtume už a- 
kių tolymesniam žudymui 
žmonių.

— Pačiame dalyke, mintis 
labai gera — pagyrė ponas 
Jėzus. — Paremiu projektą 
dvasios šventos.

— Už nieką judviejų gun
dymai, daugiaus netversiu 
žmogaus ant svieto! — atšo
vė dievas - tėvas. — Jau kar
tą man ta komedija nepavy
ko, daugiau nenoriu pasis
tatyt ant juoko. Duokite 
man ramybę!

Ilgai, ilgai priešinosi po
nas dievas ir ant visokiu da- 
rodinėjimų Jėzaus ir dva
sios- šventos nuolatos atsa
kinėjo “ne” ir “ne.” Galų 
gale, vienok, sutiko su reika
lavimais ir apsiėmė neatidė
liojant užsiimti darbu, pra
dedant nuo protoplazmo iki 
naujausia žmogiško vai
siaus.

projektą įkūnyti? Žinai, 
juk, kad ant žemės yra tiek

minią socialistais. Tai kaip
gi įvykinsi socializmą? Tas 
darbas tai ne menkniekis ir 
ne paskubos darbas. Čia 
reikia ilgo ir didelio triū
so.

las — dadėjo dvasia- šven
ta.
— Nors pape senas, bet 

kytras! — tarė užganėdin
tas Jėzus.

Prasijuokė dievas - tėvas
ii-tarė: ___ __________ ______

— Sakote, kad yra geras, fensos (tikėjimo apgynėjai),
— Puikiausias — atsakė kur pateko kolegijon tik po

dvasia šventa. mirties. Tai benamių armi-

koja savus įspūdžius iš va
kacijų. Pasiilgęs mokyklos, 
apėjau visus kambarius.Vis- 
kas išrodė, kaip ir palikau, 
tik apie 20 naujų lavonų gu
lėjo ištiestų ant stalo pjaus
tymui. Tai išimtini fidie de- 

’ * b

d vaši a šventa.
—Palaukitez gyvybę jam ja, bažnyčios ir smuklės au- 

įdėsiu. klėtiniai. Jie nesykį numetė
Atsistojo dievas - tėvas iš savo dievobaimingą kumštį 

kėdės, priėjo prie nesijudi-' ant svetimo veido už papei- 
nančio žmogaus, atidarė jam kimą bažnyčios ir smuk- 
burną, įdėjo neligą guminę lės. Jie gal nesykį pakliuvo 
pumpukę ir pradėjo pum- kalėjiman už sumušimą ko- 
puoti į stovintį žmogų že- legiją lankiusio žmogaus, 
mišką orą. Kada nors jie persistatė ko-

III.
Dievas- tėvas tvėrė prabą 

naujo žmogaus. Jisai užsi
darė savo laboratorijoj, pa
siraitojo rankoves, užsidėjo 
akinius ir pradėjo savo dar
bą.

Dienomis ir naktimis dir
bo išsijuosęsęs, nevalgęs, ne
miegojęs po knygas knisosi, 
dėžiukėse ką tai taisė, kuju 
kalė, dumplėm dūmė, pilstė, 
r i savo j o...

mišką orą.
V 4-

nieko: Dievas - tėvas nekišt 
veido iš savo laboratorijos.

Prabėgo antra savaitė — 
taipgi nieko.

Prabėgo savaitė 3-čia ir 
4-ta, o naujas žmogus dar 
negatavas.

Ponas Jėzus 
šventa nustojo

Kaip tik oro į plaučius legiją baisesne už pragarą, 
gavo žmogus pradėjo atsi- |bet šiandien jie patįs esti ko- 
gaivinti, judinties. Sunkiai legijoj — prietarų priešams 
atsikvėpė, atsiduso, pumpu- Į įnagiais, 
kę iš savo burnos išėmė, link ’ 
telėjo galva ir prielankiai ta 
re: ačiū.

Jėzus ir dvasia šventa net 
pašoko augštyn iš džiaugs
mo.

Ar nėra čionai arti geros 
restaracijos, kur galėčiau 
atsakančius pietus gauti?— 
Užklausė naujas žmogus.

— Taip, yra — atsakė 
dievas - tėvas ir atsisukęs j 
i aniuola burbanosi tarė: 

Į (Pabaiga bus).

ir dvasia 
kantrybės, 
prie durių 

dieviškos laboratorijos ir 
klausinėjo, kaip sekasi dar-

Po vakacijų

Šių žodžių rašytojui teko 
matyti apie 80 supjaustytų 
žmonių ir visi jie turėjo nei 
mažiau nei daugiau, kaip 24 
šonkaulius: — vyrai ir mo
teris lygiai. Suprantama, 
tai buvo parapijonai, neiš
galinti užsimokėti kunigams 
už laidotuves. Bet męs ir 
nereikalaujam kunigų lavo- 

- nų supjaustymui, nes žinom, 
j jog tarp nurengto kunigo ir 

parapijono nėra jokio skir
tumo. Dalis kunigų dar vis 
tiki, būk tai dievas sutvėrė 
pirma moterį iš vyro šon
kaulio. Well, galimas daik
tas, kunigams susimaišo po
smai, beskaitant savo ir ga- 
spadinės šonkaulius.

Tokios kunigų nelaimės 
i priežastis privatiškose smu-

(Pabaiga bus).
Montreal miestas didelis ir 

visa tvarka, kaip S. Valsti- 
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f’“-. klgse, kktonijo. skiepuose.

t dievas pasakė Moizei: ne- 
vogk, o jis pats pavogė Ado
mo šonkaulį, kuomet anas 
miegojo. Reiškia, kunigai 
vogdami parapijos turtą 
prieš dievą neprasižengia, o 
tik eina dievo pėdomis.

| Užtat kunigai iš kailio 
neriasi, į padanges iškelia 
tą pieningą karvutę, žydų 
išgalvotą dievą. Lai vagįs 
garbina dievą,—teisingiems 
žmonėms su jais nepakeliui.

Pr. S. žmogus.

angliški. Pastebėjau, kad I 
Kanadoj dar labai mažai au
tomobilių matyti. Ten ark
liai dar užima svarbia vieta 
komunikacijoj. Ryte veži
kai suvažiuoja tam tikrai 
paskirton vieton, kur jie tu
ri telefono stotį. Visi jie 
ten turi padavę savo nume
rį. Kiekvieną minutą jie 
laukia bene kas pašauks.žo- 
džiu, jųjų karietos ir visas 
patarnavimas išrodo, kaip 
tik Rusijos izvozčikų.

Kitas panašumas Į Rusiją, 
tai kunigai su ilgais lakmo-

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.

klausė ji.
— O, viešpatie, kokia tamsta maloni!— 

prabilau aš. Aš sėdžiu ir jaučiu, kaip pra
dedu į tamstą įsimylėti... Juk su tuo nieko 
negaliu padaryti. Tamsta žingeidžiausią ir 
stebėtiniausia mergaitė, kokią aš iki šiol... 
Tamstos akys kartais taip keistai pradeda 
žvilgėti, kad aš iki šiol panašaus žvilgėjimo 
nebuvau matęs; jos man rodosi gėlėmis, vi
liojančiomis žmogų prie savęs... Aš bepro
tiškai pradedu į tamstą įsimylėti! Supran
tama, tas beprotiškas mano įsimylėjimas 
prie nieko gero neveda... Kaip tamstos 
vardas? Dabar tamsta privalai man pasa
kyti, kaip tamstos vardas?...

—O kaip tamstos vardas ir pavardė? 
Aš vos neužmiršau paklausti! Vakar visą 
dieną apie tai mislijau.„ Pagalios, ne visą 
dieną, visiškai visą dieną apie tamstą ne- 
mislijau, nes buvo ir kitokių minčių.

no dievas z- tėvas. O jeigu 
ir nubaust norėčia tuos ne
tikusius savo tarnus, kurie 
pastoja žmonijai kelią prie 
laimingesnės ateities ir pa
leisčiau ant jų įvairias ligas, 
arba perkūniją, ir ką, tas 
viskas reikštų?

Kiekvienas bjaurybė ilga
skvernis sėdi klebonijoj, ap- 
taisytoj perkūnsargiais, o 
nuo sunkių ligų — turi ge
riausius gydytojus, ir už pi
nigus kiekvieną bašibuzuką 
išgelbsti!... šiandien esu be- 
spėkis!.,.. Tai ne Egipto lai
kai !...

Po tos dievo - tėvo šnekos 
užstoja laikas rūpestingo ty
lėjimo. Dievas - tėvas kim
šo į pypkutę tabako, Jėzus 
Kristus barškino pirštais į 
stalą, o dvačia - šventa glo
stė savo plunksneles.

Po trumpos tylos dvasia 
šventa sušuko:

— Turiu mintį Kad pa
gelbėjus visokiems rūpes-

neapsakomai didelį rūpestį, 
nes dūšios kas dieną miniom 
ėjo į dangų, o “burdo” nie
kur negalima buvo gauti; 
danguje prasidėjo badavi
mas, demonstracijos, tiesink 
revoliucijinis judėjimas, o

traukos savo laboratorijoj.
Galop, po dviejų mėnesių, 

dieviškos laboratorijos du-
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. vargęs, sunaikintas darbo, o 
o čion šalip jo stovėjo nesi-

rast danguj arba ant žemės.
Augštas, stambus, dide

liais muskulais ir didele tvir
ta krūtine — naujas žmogus 
daugiaus atrodė ant kokio 
milžino, kurio niekas negalė
tų sukrušti. Iš priežasties 
taip gerai nusisekusio tvari
nio, Jėzus ir dvasia šventa 
net rankom suplojo iš 
džiaugsmo.

— Bravo! Pasisekė papei 
šiuom kartu linksmai sušu
ko Viešpats Jėzus.

Ištikrųjų puikus veika-,

tu r. Išsyk išrodo gana keis
ta matyti vyrą su suknele ir 
didele, juoda skrybėle užsi
movus ant ausų. Toki typai 
man primena Shakespearo
laiku scenos durnelius bei T,o,iau gyvenantieji galit kreiptis 

dabartinių laikų burleskų j. A. katkus,
nekemežną žydą. s2204 Forbes st., Pittsburgh, Pa.
Gimimas reiškia daug, bet 
auginimas daugiau.

Jei tie juokdariai valgo ne 
dėlto, kad gyvent, bet gyve-Į 
na, kad valgyti, tai kodėl, 
jiems nepasirodyti ant gat
vės savo uniformose?

Šie patėmijimai nėra pa
gieža, anaiptol. Tai daugiau

šunimis, turi laukti atsike 
iant su blusomis.
ra tas, kas gražia. .

Kiek pavažiavus iš Mont-

DAKTARAS LORENZ
V1ENINTĖLIS SPECIALISTAS 

j VYRIŠKU LIGŲ PITTSBURGHE.
Kalba lenkiškai ir Ru
siškai. Ofiso valandos: 
l’aiiedėliai.', scredomis 
ir pėtnyčiomis nuo 9 
vai. iš ryto iki 5 vai. 
vak. Utarninkais, ket
vertais ir gubotomis 
nuo 9 vai. iš ryto iki 8 
Nedaliomis ir šventadieniais nuo 10 
vai. iš ryto iki 2 vai. po piet.

Gražus v- •

vai. vakare.

611 Pon n Avenue 
PITTSBURGH, PA.

i

apie 50 kanadiečių kareivių. 
Visi jie įėjo ant lazdų, nes 
kiekvienas turėjo tik po vie
ną koją. Mat, jie buvo su
grįžę iš Anglijos. Dabar jie 
keliavo j Londoną (Kana- 
don) kariškai! ligonbutin gy 
dyties. Turėjau progą išsi
kalbėti su jais apie karę. 
Labai graudus įspūdis, ma
tant tiek daug jaunų ubagų. 
Tai tik lašas jūrėse.

Kaip aštuonios vakare,vėl 
pasiekiau S. Valstijų rube- 
žių. Antra dien, kaip de
šimts ryto, išlipau Chicago.j. 
Tuojaus nuėjau ton pačion 
mokyklon, iš kur buvau iš
važiavęs. Studentai, sugrį
žę iš visų kraštų spaudžia 
viens antro dešinę ir paša-

NAUJOS KNYGOS.

16 lietuviškų šokių, himnų ir t. t. 
del visos orkestros 10 knygų $4. D8> 
Beno 10 knygų, 20 lietuviškų rinki
nių, šokių maršų ir t. t. (4. DW 
Piano arba vargonų 18 lietuviškų val
katų $1 Knyga išsimokinimo notų 
lietuviškoj kalboj be mokytojo $1.50' 
parduodu už $1.00 ant visokių instrur- 
mentų arba dainavimo 8 lekcijos.

G. A. BARONAS
P. O. G. D. McKEES ROCKS. PJk.

Brooklyn LABOR LYCEUM
DARBININKŲ (STAIGA.

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
Puikus steičius su naujaisiais įtaisy
mais. Keturios bolių alleys.

RAINOS PRIEINAMOS.
949-^959 Willoughby Ave.

( TeL 3842 Stagg.
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TEISYBĖS JIEŠKOTOJŲ 
KONFERENCIJA 

CHICAGOJE.

Teisybės Jieškotojai yra 
tai laisvamanių draugi j a,tu
rinti apie 6 kuopas Ameri
koj. Męs gavome protoko
lą Teisybės Jieškotojų kon
ferencijos, įvykusios Chica- 
goj lapkričio 4 d.

Konferencijoj dalyvavo 16 
delegatų. Pirmininkavo J. 
Mickevičius, o raštininkavo 
A. Ripkevičius.

Priimta šie nutarimai:
a) Kadangi dabartinis 

centro sekretorius ir orga
nizatorius, d. K. Rutkus, sa
vo neveiklumu leido neku
rtoms Teisybės Jieškotojų 
kuopoms pakrikti, dargi at
sisako pildyti tebegyvuojan
čių kuopų reikalavimus,

Todėl-gi vienbalsiai nu
spręsta išrinkti tuolaikinę 
centralę valdybą, kuri rū
pintųsi atgaivinimu senųjų 
kuopų ir sutvarkyfnu kitų 
centro reikalų.

Tuolaikinė centro valdyba 
išrinkta iš sekamu asmenų:

* ir

pirm. J. Jankauskas, rašt. J. 
Mickevičius, iždin. S. Vait
kus.

b) Nuspręsta, kad organi
zacijos vardas turi būti pa
keistas — vietoj Teisybės 
Jieškotojų — Lietuvių Lais
vamanių Susivienyjimas A- 
mertkoj ir gyvuotų po čar- 
teriu — Rationalist Associa
tion of North America. Or
ganizacija turi būti čarte- 
rtuota.

c) Organo klausimas ir 
atgaivinimas senų bei tvėri
mas naujų kuopų pavestas 
tuolaikinei centralei valdy
bai.

, d) Reikale pa sek m i ilges
nių agitacijos varymo būdų 
nuspręsta nupirkti mašiną 
paveikslams rodyti. Tam 
reikalui tuoj sumesta 185 
doleriai.

Pirm. Julius Mickevičius.
Sekr. A. Ripkevičia.
P. S. Draugai, norinti 

tverti naujas Lietuvių Lais
vamanių kuopas bet atgai
vinti senąsias, kreipkitės į L. 
L. S., reikia adresuoti seka
mai:

Julius Mickevičius,
1505 N. Paulina St., 

Chicago, Ill.

KORESPONDENCIJOS
YOKAHAMA, JAPONIJA.

Pasiekus Japonijos portą, 
kiekvienam europiečiui me
tasi į akis keista regykla ;tai 
publikos transportacija — 
“išvažiojimas.” Išlipus iš 
laivo prieplaukoj arba ant 
stoties, naują pakeleivį ap
supa būrys taip vadinamų 
“Rikšio boy” su prašymu, 
kad sėsti į jo vežimėlį, o jau 
jie nuvežš pagal reikalavi
mą. Tokių “Rikšio boys” 
Yokahamoj labai daug ir, 
kas stebėtina, kad tie “rik
šio boy” (teisingiau rikšas 
vergai) bėga daug greites
ne risčia už daugelį arklių 
po tris ar keturis verstus. 
Tankiai pakeleivis su savim 
pasiima ir lagaminą, šalę 
to viso reikia neužmiršti, 
kad tokie pakeleiviai tan
kiausia būna įvairus komer
santai, su gerai įaugintu pil
vu ir priedo lagaminas, kas 
išviso sudaro apie šešis pū
dus, išskiriant paties “rikšo 
boy” vežimą. Su tokia vo- 
ga “rikšas vergas” bėga tris, 
keturis, ir penkis verstus ir 
tik už 25c. Kartais, nuo tik-

iždo arba kišeniaus. Todėl 
aš noriu priminti, kad vie
tos ir apielinkių lietuviai pa- j 
remtų ir kliubą, būtent, 31 d. 
gruodžio, prieš Naujus Me
tus, bus kliubo balius. Geis
tina būtų, kad į šį balių atsi
lankytų kodaugiausia lietu
vių. Balius bus labai gražioj 
svetainėj — Progress Casi
no, Ave. A, tarpe 2 ir 3 gat
vių, New Yorke. V 7

“Laisvės” N93, vietinėse 
žiniose, tūlas Vargo Vaikas 
rašo, kad kliubo iždas eina 
menkyn. Man rodosi kores
pondentas apsilenkia su tei
sybe, nes aš nematau iždo 
puolimo. Suprantama, kar
tais pasitaiko ligonių dau
giau, tai ir išmokėjimai di
desni, bet kartais būna li
gonių mažai ir tuomet pini
gų atlieka. Tarpe kliubo na
rių yra draugiškumas ir iž
das stiprus.

• L. S. S. 52 kuopa šiuo tar
pu pradėjo smarkiai veikti. 
Bėgyje paskutinių trijų mė
nesių kuopa buvo parengus 
visą eilę prakalbų. Susirin
kimai būna du sykiu į mė-

Pervakarą “Laisvės” pre
numeruota virš 30.

Šis vakaras buvo rengia
mas “Laisvės” Bendrovės 
naudai ir labai puikiai pavy
ko.

W. Strygas.

gana

rai nežinančio kainos arbain.esi’ pusmėnesiniuose susi-
i v t i , • • i ' rinkimnncp hnna diclrnciinapagal gerą širdį keliauninko 

gauna ir daugiau.
Įsivaizdink sau, skaityto

jau, tokį “vergą” rankpelnį 
darbininką! Daugelis iš jų 
neturi nei nuosavos “rikšos” 
vežimo) ir samdo jį.

Yokahamoj rikšoms važi
nėjasi augštai kultūriškai 
stovinti baltveidžiai - euro
piečiai. Pravažiuojančiose 
rikšose didelė dauguma kal
basi angliškai, tai yra ame
rikonai; o be jų dar vietos 
gyventojai, ir įvairios ko
misijos, diplomatai, fabri
kantai, biržų ir bankų atsto
vai, paskui seka ponai iš Y. 
M. C. A., misionieriai, neat
silieka ir salaveišiai. Besi- 
bastančios iš valstybės į val
stybę dipliomatų ir šiaip jau 
imperialistų grupės, kelia 
grandioziškas orgijas, mėto 
pasibaisėtinus turtus, ir vis 
dėl labo patrijos (tėvynės), 
demokratijos ir žmonišku
mo.

Pastaruoju laiku dikčiai 
matosi ir Rusijos pakeleivių, 
vykstančių iš Amerikos į

' rinkimuose būna diskusijos. 
25 d. lapkričio buvo pusmė- 
nesinis susirinkimas; narių 
atsilankė gana daug; prie 
kuopos prisirašė 2 nauji na
riai — vyras ir mergina. Po 
susirinkimui buvo diskusi
jos.

Po Kalėdų kuopa mano su
rengti teatrą Bronx’e, N. Y. 
Tik negerai, kad didžiuma 
kuopos narių visiškai nieko 
neveikia ir net į susirinki
mus nesilanko. Turėtu visi 
draugai prisidėti prie veiki
mo, tuomet galėtume daug 
daugiau nuveikti dėl darbi
ninkų labo.

Girdėjau, kad nuo darbi
ninkų, dirbančių ant dokų, 
reikalauja pilietiškų popie- 
rų. 3 d. gruodžio buvo įsa
kyta, kad visi darbininkai, 
ateidami į darbą, atsineštų 
pilietiškas popieras. Ką 
padarė su tais, kurie neturė
jo ponierų, dar nepavyko su
žinoti.

FITCHBURG, MASS.
(Nuo mūsų korespondento).

Nors bėgy paskutinių tri
jų mėnesių nemažai veikta, 
bet laikraščiuose apie tą vei
kimą nieko nebuvo praneš
ta.

7 d. spalių Liet. Mot. Pro- 
gresyvio Susivienyjimo 34 
kuopa statė scenoj veikalė
lį “Kerštinga Meilė”. Vis
kas pavyko labai gerai. 
Žmonių atsilankė
daug. Kuopai pelno liko.

13 d. spalių buvo prakal
bos L. M. P. S. 34 kuopos. 
Kalbėjo K. Petrikienė iš 
Brooklyn, N. Y. Ji publiką 
pilnai užganėdino.

14 d. spalių buvo prakal
bos L. M. P. S. A. 34 kuopos. 
Kalbėjo J. B. Smelstorius. 
Kalba buvo gera, tik per
daug tuos dievus iš dangaus 
krapštė. Vakare kuopa bu
vo surengus draugišką va
karienę. Visėkas labai pui
kiai pavyko.

4 d. lapkričio buvo juokų 
vakaras, kurį surengė L. S. 
S. 184 kuopa. Sulošta ko
medija “Mūsų Gerasis”. Lo
šimas pavyko gerai ir kuo
pai liko pelno. Apart loši
mo, buvo ir kitokių pamar- 
ginimų.

28 d. spalių buvo atsibala- 
dojęs Romos apaštalas iš 
Athol, Mass. Mat, buvo su-( 
rengta taip vadinama“Spau- 
dos Savaitė”. Pirmiausiai •, 
aiškino apie spaudos žodžio, 
vertę ir agitavo už katalikiš
kus laikraščius. Kataliku v

Pasirodo, kad katalikai ne
turi nei doros, nei sąžinės.

, H:
* *

Tūlas biznierius V. Valiu
lis, kuris baisiai neapkenčia 
socialistų ir prieš rinkimus 
draskė socialistų kandidatų 
paveikslus, susidaręs kom
paniją nusisamdę automobi
lių ir 27 d. lapkričio nuvyko 
į Gardnerį papuotauti. Grįž
tant namo 24 d. lapkričio, 
apie antrą valandą ryte, die
vai žino, kas tarpe tos kom
panijos atsitiko. Tik tiek ži
noma, kad minėtas Valiulis 
mirtinai tapo sužeistas ir 
dabar prie mirties randasi 
Gardneryje ligonbutyje, kiti 
likosi mažiau apdaužyti, o 
automobiliaus savininkas 
dingo ir po šiai dienai neži
nia kur randasi. Dabar 
slaptoji policija tyrinėja,nes 
mano, kad automobiliaus sa
vininką užmušė ir kur nors 
paslėpė. Kaip ištikro daly
kai buvo, sunku pasakyti. 
Vėliaus turės paaiškėti ir 
tuomet pranešiu.

Visa kompanija susidėjo 
iš tų, kurie socialistus keikė 
ir net mušt ketino.

egališkas. Daktaras išaiš
kino visą dalyką ir pasakė, 
kad jokių paveikslų nerodo, 
o tik duoda lekciją apie svei
katos užlaikymą moterims. 
Vienok baigti lekcijos nepa- 
velinta, kadangi policijos 
viršininkas turi piktumą ant 
svetainės savininkų už ne- 
prašymą leidimų ant visokių 
parengimų. Seniaus jokių 
įrašymų nereikėdavo nei dėl 
jokių susirinkimų, bet da
bar, matomai, jau ne pirmu 
sykiu yra duodami skundi
mai lietuviškų šnipų- judo- 
šių ir policija turi jau nužiū
rėjimą ant svetaines.

Tokiais darbais pasipikti
no visos moterįs, nekurtos 
ir karštos katalikės buvo su
ėję klausyti lekcijos, bet, 
mat, šnipeliams ir policijai 
nerūpi žmonių sveikata, o 
tik jie žiūri, kad nepatinka
mos ypatos ką nors rengia, 
tai ir nevalia.

Ant nekuriu ypatų jau y- 
ra spėjama esant šnipais. Ir 
jeigu dar tokie darbai atsi
kartos, tai gal pasiseks tik
rai sužinoti juos ir paskelbti 
visuomenei.

Vargšai tie mūsų katali
kai ir tautininkai, smunka 
nuo koto ir nebegali susilai
kyti. .

Burbulas.

ANSONIA, CONN.
Didelis Koncertas ir Teatras 
rengiamas L. S. S. 186 kuo
pos, atsibus Nedėlioj, 16 d. 
gruodžio (December), 1917, 
German svetainėj, 24 Maple 
St., Ansonia, Conn. Pradžia 
6 vai. vakare. Įžanga 25 C. 
r 35 c. Bus sulošta Br.

Vargšo 4 aktų drama “Ga
dynės Žaizdos.” Veikalas 
abai puikus ir jį turi kiek

vienas pamatyti. Taipgi 
bus ir puikus koncertas,ku
rio išpildyme dalyvaus vie
tos ir New Haven artistai. 
Todėl vietos ir apielinkės lie
tuviai turėtų nepraleisti šios 
progos.

Kviečia Komitetas.

Męs gavom pranešimą iš 
L. S. S. 203 kuopos valdybos, 
kad “Laisvės” koresponden
tas neteisingai aprašęs kuo
pos susirinkimą.

Męs pranešėm kuopai, jog 
ji pati gali išrinkti kores
pondentą, kuris rašinės ži4 
nių-įlaikraščius. <

Rusijos į Ameriką bei Aust
raliją ir Indi j as. Jų tarpe 
yra ir darbininkų. Ypatin
gai daug važiuoja moterų su 
mažais vaikais ir, jų nelai
mei, nupuolus Rusijos pini
gų kursui, kas ir pasiima 
daug pinigų su savimi,o kuo
met reikia pirkti laivokortę,• 
tai pasirodo maža ir turi sė
dėti po mėnesį ir du ir. 
laukti pinigų iš Amerikos' 
nuo savo giminių.

Pild. Aidas. ,

CLEVELAND, OHIO.
1 d. gruodžio buvo koncer

tas ir balius “Mirtos” drau
gystės. Programų išpildy
me dalyvavo šios ypatos:

L Ona Kariužiūtė pasakė 
eiles “Miegas”; 2. Ona Ra- 
saickiūtė — “Mokslas”; 3. 
K. Geležiūtė — “Ant kran
to upės; 4. A. Koncaičiūtė— 
“Sudiev Tėvyne”; 5. J. Bag
donas — “Aš žmogžudis”: 
6. V. Jonikis — “Krikščio-

| aiškiems Valdonams”. 7. 
Mirtos choras sudainavo 
“Rusijos himną” ir “Lais
vos Rusijos himną”: 8. Rim
kienė — monologą “Motinos

(Nuo mūsų korespondento).

2 d. gruodžio buvo susi
rinkimas Lietuvių Politikos 
Kliubo. Apart kitko nutar
ta 13 d. sausio, 1918 m., su
rengti prakalbas ir laike 
prakalbų priimti naujus na
rius papiginta kaina — už
simokant $1.00. Papiginta 
kaina galės įstoti nuo 18 iki 
35 metų amžiaus.

J. Grybas pranešė, kad y- 
ra atsišaukimas, kuriame 
prašoma aukų dėl 137 ypatų, 
kurios tapo suareštuotos 
mieste Rockford, Ill. Pers
kaitytas atsišaukimas ir nu
tarta ant vietos parinkti. 
Surinkta $4.45.
Kliubo nariai atjaučia dar

bininkų reikalamas ir visuo
met neatsisako paaukuoti iš

ir Veronika Ivanauskiūtė — 
“Maikės su Tėvu pasikalbė- 
mas”; 10. O. Sidabriūtė ir 
Rimkienė — “Rožytės su 
Motina pasikalbėjimas.”

gramo gavo dovanas: “Ro
žytės motina — Rimkienė— 
“Laisvę”ant pusės metų;Ro
žytė — Sidabriūtė — kny
gą “Satyriška Biblija”; K. 
Geležiūtė už pasakymą eilių 
—“Amžinas Dainas”; O.Ka- 
ružiūtė už eilių pasakymą 
—knygą “Karė—Ko Dėlei?” 
A. Koncaičiūtū — “Keplos 
Kančios.

Už daugiausiai gavusių 
atviručių: K. Geležiūtė — 
“Laisvę” ant pusės metų; 
Aidutis — knygą—“Moteris 
ir Sociąlizmas.”

starto

* *
2 d. gruodžio buvo L. S. S. 

134 kuopos susirinkimas,ku
riame išrinkta sekantiems 
metams valdyba. Prie kuo
pos prisirašė vienas naujas 
narys.

Tą pačią dieną buvo ir 
prakalbos. Kalbėjo Z. Pui- 
šiūtė temoje “Žmogaus tei
sės.” Žmonių susirinko vi
dutiniškai ir prakalbomis li
kosi užganėdinti. Literatū
ros parduota už $1.50.

L. S. S. kuopos susirinki
me gruod. d., įstojo j kuo
pą 2 nauji nariai. Rinkta 
aukos kankiniams iš Rock
ford, Ill. Kiek surinkta — 
nesužinojau. Kuopa išrinko 
dėl “Kovos” koresponden
tę d. Žukienę, kuri turės 
pranešti “Kovai” apie kuo
pos veikimus-ir šiaip žine-

KAS TURIT “PONAS IR 
MUŽIKAI?”

Jeigu kas nors iš “Lais
vės” skaitytojų turit knyge
liu veikalo: “Ponas ir Muži
kai” pirmo leidimo, malonė
kit prisiųsti L. T. R. Viesu
lai, męs arba užmokėsime 
už knygutes, arba atlošę ąp- 
grąžinsime atgal, — pagal 
jūsų reikalavimą. Už drau
gišką patarnavimą būsime 
labai dėkingi.

H. Kricher,
11 Broad St., Montello,Mass.

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

Lapkr. 29 d. buvo L. S. S. 
spauda galinti žmones augš- kp. prakalbos. Kalbėtojom 
čiau iškelti ir darbininkus .buvo dr. A.» Montvidas. Kal- 
išganyti. Publika pradėjo bėjo dviejose temose: apie 
nerimauti ir daryti pasta- Rusijos revoliuciją ir apie 
bas. Užbaigus kalbėti, pasi- socializmą ir socialistus, 
pylė klausimai, bet nei vie-

/ Po Kalėdų žadama persta
tyti “Kryžius” ir surengti 
balių.

Du kuopos nariai: P.Alek
navičius ir J. A. Kaminskas 
paimti kariumenėn.

■a

Publikos buvo nenerdaug,
no teisingai neatsakė. Vie- nes kaipo tokioje šventėje 
nas uždavė klausimą: “Ką (Padėkavonės dienoje), tai 
darbininkai turės daryti,'žmonės daugiausia linksmi-' 
kuomet jų vietas užims nau- naši po saliūnus, o svetai-' 
jausio išradimo mašinos?” nėn neturėjo laiko ateiti.Au- 
Atsako: “Visi eisim ant far- kų lėšų padengimui surink- 
mų dirbti.”, Publika prade- ta virš 4 dol.
da juoktis ir švilpti. Vie- Tos pačios dienos vakare 
nok ir pats vėliau turėjo iš-,buvo kuopos teatras. Lošta 
sitarti, kad katalikai nusmu
kę nuo koto, kaip lepšiai ru
dens laiku.

Tūlas vytis atsivežė par
davinėti literatūros ir tei
singai ją pagarsino: “Aš at
sivežiau šakar-makar ir da
bar galite nusipirkti.”

Tūli mūsų senberniai tai]) 
nubankrūtijo, kad neturi pi
nigų kortomis lošti, tai va
žiuoja ant farmų ir ten viš
tomis lošia. Senbernius jau
pradeda sekti ir vedusieji. (

Naujas Laikraštis
Jau 8-tas numeris išėjo “Ūkininko”, 

kuris tikrai puikus ir tinkamas skai
tyt mažiem, jauniem ir seniem, nes 
nekelia su nieku vaidų tik talpina 
gražius pamokinimus ūkininkams ir 
miestelėnams. Kainuoja $1.00 me
tams. Adresuokit įdėdami štampas, 
prisiusi vieną numerį ant pažiūrėji
mo.

“MICHIGAN UK1NINKKAS” 
Box 96, Hart, Michigan.

REUMATIZMAS.
NEPAPRASTA NAMINĖ GYDUO
LĖ, KURIA PATARIA VARTOT 
TAS, KURIS IŠSIGYDĖ. YPAČ PA
TARIA TIEMS PASINAUDOT, KU

RIE SUNKIAI KENČIA NUO 
REUMATIZMO.

“Viduj klebonijos” ir “Nas- 
tutė,” Lošimas atlikta pu
sėtinai gerai. Iš lošėjų ga
lima paminėti p. E. Bardze- 
vičiūtę — Nastutės rolėje, 
rolė ilga ir atlikta gerai. Ki
ti lošėjai trumpesnėse rolė
se irgi atliko neblogai. Pub
likos buvo suvirs 100 ypatų 
ir, rodos, liks kelintas dole
rių pelno.

Lapkr. 30 d. dr. Montvidas 
davė lekciją vieniems vy- 

'rams, temoje “Lyties hygie-! 
na.” Nuosekliai aiškino a-

Klerikalų korespondentai 
per Chicagos davatkų orga
ną bando vagilius, apie ku
riuos rašiau jau “Laisvėje”, 
primesti socialistams. Bet 
sako ir vėl bijo. Paskelbė 
visų, neva tos kompanijos, 
pas kuriuos buvo daryta 
kratos, pravardes, bet taip 
neaiškiai, kad niekas negali

[suprasti. Dėjo pirmą raidę 
pravardės, 9 antrą vardo, ir 
prirokavo, kiek tik jiems pa
tiko: ir vardu ir tavoro ver
tės skaitlines. Jeigu jau tie
są rašytų, tai galėjo aiškiai 
viską pasakyti, bet susipran
ta, jog teismas šmeižikus 
baudžia, tai kalba tik per 
pusę lūpų ir su didele bai
me.

Nesiųsk pinigų, prisiųsk tik adresą.
Kentėjimas ir vargas per daugelį 

metų supažino šitą vyrą Mark H. 
Jackson iš Syracuse, N. Y., kaip di
delis priešas žmogaus gyvenime yra 
reumatizmas. Iš šitos priežasties pas 
jį išaugo simpatija dėl tų nelaimin
gų žmonių, kurie papuolė j panašią 
nelaimę. Jis nori, kad kiekvienas 
sergantis ta liga žinotų, kaip jis išsi
gydė. Skaityk, ką jis sako.

Stebūklingas dalykas, jei
gu tik katalikas papildo blo
gą darbą, tai mūsų katali
kiški korespondentai per sa
vo laikraščius tuojaus tas y- 
patas primeta socialistams. 
Tūlas puslenkis užklupo sa
vo girtą moterį su burdin- 
gieriumi ir pradėjo juodu 
mušti. Bet vyras, būdamas 
silpnesnis už burdingierių, 
priverstas buvo “džiumpin- 
ti” nuo antrų lubų per lan
gą. Ta šeimyna daugiau 
nieko nežinojo, kaip tik baž
nyčią ir karčiamą, vienok 
“Darbininko” koresponden
tas Svirplys viską suverčia 

sant socialistų ir ju 
apšmeižia.

visaip

PHILADELPHIA, PA.

rengusi prakalbas Liet. Mu-

apsisaugoti. Klausytojus, 
kurių buvo apie 80,pilnai pa
tenkino. Įžanga buvo
šnipai-judošiai ir pas

Kalbėjo J. Jukelis iš New 
1 Yorko. Kalbėtojas savo už- 
1 duoti atliko puikiai ir publi
ka likosi užganėdinta. Pub
likos susirinko virš keturių 
šimtų. Prie kuopos prisira
šė 10 naujų narių. Literatū
ros parduota už 1.5 dolerių.

Reikia pažymėti; kad šioj 
miesto daly dar pirmos to- 

P. S. kios pasekmingos prakalbos.
Matomai todėl, kad tūli ka-

inus

Gruodžio 1 d. L. M.
A. kuopa surengė lekciją a- 
pie lyties hygieną vienoms talikai dėjo visas pastangas, 
moterims. Prelegentu buvo norėdami prakalbas sulaiky- 
dr. Montvidas. Susirinkus Įti, bet jiems tas nepavyko 
ir pradėjus lekciją, ateina atsiekti. Buvo išrinktas net 
pora policmanų ir paliepia t tam tikras komitetas, kuris

V ir 
skundė socialistus, būk jie 
kalbėsią prieš valdžią ir visi 
esą “bolševikai.”

Tautininkai irgi pyko ir

susirinkimą uždaryti. Sako, bėgo į policijos nuovadą 
nevalia be leidimo policijos, 'skundė snr»inlistus. būk 
Tuojaus daktaras su kelio
mis kuopos narėmis nuva
žiuoja į policijos nuovadą ir 
pas viršininką prašo leidi- spjaudė. Mat, į jų sureng- 
mo. Viršininkas sako, kad, tas prakalbas susirinko 24
jam yra pasakyta, jog tame, žmonės, o j socialistų 
susirinkime rodoma kokie keturių šimtų 
tai nemorališki paveikslai 
kad tas susirinkimas yra ne-Jizdas

virs 
O juk Ši mie

sto dalis, — tai tautininkų

Astrus skausmai tarytum žaibo grei
tumu pereidavo per mano 

sq narius.
Pavasaryj 1893 m. mane smar

kiai kankino. Uždegimo ir Sąnarių 
Reumatizmas. Kentėjau labai sun
kiai. ir tik tas gali įsivaizdinti, kuris 
sirgo, daugiau kaip tris metus. Ban- 
dviau įvairias gyduoles, daktarą pas
kui daktarą, bet pagelba buvo tik lai
kina. Galų gale radau gyduolę, ku
ri mane visiškai išgydė ir daugiau ne- 
atsikartoja. Aš galiu nurodyt daug 
ypatų, kurios sunkiai buvo apimtos 
Reumatizmo ir net iŠ lovos negalėjo 
pasikelt, bot tos gyduolės jas išgy
dė.

Aš noriu, kad kiekvienas kenčiantis 
nuo reumatizmo, kokioj nors formoje, 
pabandytų šitos pastebėtinos išsigy- 
dymo spėkos. Nesiųsk nei vieno cen
to, tik iškirpęs prisiųsk Šį kuoponą, 
aš prisiųsiu jas išbandymui. Po su
vartojimui. jeigu tos gyduolės pagel
bėjo nuo Reumatizmo, tada prisiųsk 
tik vieną dolerį. Turite suprasti,kad 
aš nenoriu jūsų pinigų, pakol jūs ne
būsite pilnai užganėdinti. Ar tas ne
teisybė? Kam kentėti, jeigu galima 
pasigelbėti be jokių iškaŠČių. Neatfr- 
dėliok, bet rašyk tuojaus, Šiandien.

DYKAI IŠBANDYMUI 
KUPONAS

Mark H. Jackson, 483 D,
Gurney Bldg., Syracuse, N. Y, 

Aš priimu jūsų pasiūlyjimą. 
Siųskit.
Vardas .......................'....................

Adresas .............................
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MUSKEGON, MICH.
(Nuo mūsų korespondento).

25 d. lapkričio buvo vaka
ras L. S. S. 246 kuopos. Sta
tė scenoj .veikalą “Pirmi 
Žingsniai.” Viskas pavyko 
labai puikiai, aktoriai savo 
užduotis atliko gerai. Rei
kia tikėtis, kad aktoriai, y- 
patingai merginos, stengsis 
ir ateityje ką nors išsimo
kinti ir ant scenos pasta
tyti. Tarpakčiuose buvo 
monologų ir deklamacijų, 
grajino ant triūbos ir t. t.

Kuopai pelno liko $9.95.
Reikia ištarti širdingą a- 

čiu aktoriams už patarnavi
mą ir L. S.S. 51 kuopos drau 
gams už paskolinimą scene- 
riškų drabužių; taipgi ačiū 
drg. J. Rastavičiui, kuris at
vyko iš Grand Rapids ir vi
sus aktorius nugrimavo, ne
reikalaudamas jokio atlygi
nimo.

liūnas, A. Kunca, L. Ruliu- 
tė, A. Tekorius, J. Dragū
nas, A. Dočkus — po 25c.; 
smulki ųaukų $2.20. Viso 
$18,45.

Varde L. S. ir D. (draugys
tės visiems aukavusiems ta
riu širdingą ačiū.

B. P. D-na s.

WATERBURY, CONN.
(Nuo mūsų korespondento).

25 d. lapkričio buvo su
rengtos prakalbos šv. Juo
zapo draugystės. Kalbėjo 
ex-graborius Liutkauskas. 
Pripasakojo visokių nesą
monių, socialistus vadino 
sapnuotojais, Trockį ir Leni
ną vadino, žydeliais ir t. t. 
Tą jo visą prakalbą suėmus 
i krūva, išeina tik “trejan- 
ka.”

Tas aiškiai parado, kurioj 
pusėj teisybė ir prie ko dar
bininkai linksta.

Tik dirbkime ir pasekmės 
bus.

J. K. Buck

♦
sjc Ą;

1 d. gruodžio buvo vaka
ras, be svaiginančių gėry
nių, L. D. L. D. 83 kuopos. 
Vakaras pavyko neblogai; 
kuopai liko pelno trįs 
riai su centais.

>i< *

2 d. gruodžio buvo mėne- 
sijiif ^r.sirinkimas L. S. S. 
246 kuopos. Skaitytas laiš
kas nuo Rockford, Ill. komi
teto, kuris rūpinasi šelpimu 
politikos kalinių. Kuopa,ne
galėdama iš iždo pinigų pa
skirti, išrinko komisiją, ku
ri pasirūpino parinkti aukų. 
Į komisiją įeina V. V. Va- 
sys, M. Punis ir F. Zolinskis. 
Čia pat tapo surinkta $5.00.

Reikia pažymėti, kad vie
tos kuopa užtektinai turėjo 
ir savo politikos kalinių. Ka
da tapo suareštuotas socia
listų kalbėtojas, tuomet su- 
aukavo bylos vedimui apie 
22 doleriu.

Susirinkime prie kuopos 
prisirašė vienas naujas na
rys. Dabar kuopa turi ne
mažai narių ir ateityje ma
no surengti prakalbas.

Anglų socialistų skyrius 
irgi smarkiai veikia, —veik 
kiekvieną nedėldienį suren
gia prakalbas arba kitokias 
pramogas.

21 d. lapkričio buvo ant
ras ėmimas į kariumenę. Ta
po paimti du L. S. S. 246 kp. 
nariai — J. Budris ir F. 
Shukšta. Draugas Budris 
yra ir “Laisvės” Bendrovės 
nariu..

dole-

* $

11 d. lapkričio 34 kp. L. S. 
S. buvo susirinkimas rinki
mui L. S. S. centro viršinin
kų. Sekr. vertėjas draugas 
Stilson gavo 34 bal., Baltrū- 
nytė — 7 bal.; redakt. drg. 
K. Vidikas 36 bal., Staliorai- 
tis — 1 bal.

Mūsų dūšių ganytojas 
pradėjo savo snapą kišti kur 
jam nereikia. Mat, užsima
nė visus lietuviškus kliubus 
uždaryti, bet jam nepavyko 
tas padaryti. Geriaus būtų, 
kad tas dvasiškas tėvelis 
skubintų kirpti burutes, nes 
jos jau pradeda susiprasti.

Jau debatų nebus, kuriuos 
rengė 34 kp. L. S. S. su ka
talikais. Bagočius apsiėmė, 
o Račkus pabijojo. O jūs, 
katalikai, katalikai, bijotės 
apginti savo tikėjimą! Jūs 
mandrųs, kaip įsilipai į 
savo statines, bet kaip rei
kia viešai stoti, tai kaip 
žvirbliai į krūmus lekiate.

Nuo red. — Visas pasta
bas apie Stalioraitj išbrau
kiame.

MONESSEN, PA.
18 d. lapkričio buvo susi

rinkimas L. S. S. 166 kuopos. 
Apart kitko buvo skaityti 
laiškai nuo T. Mooney ir nuo 
“Milwaukee Leader.” Aps
varsčius šiuos laiškus, nu
tarta paaukuoti iš kuopos iž
do po vieną dolerį dėl Moo
ney bylos vedimo ir “Mil
waukee Leader.” Paskui 
kuopos nariai sumetė $2.40. 
“Milwaukee Leader” aukojo 
šie draugai: A. Bankauskas 
$1.00; A. Stočkienė 50c.; J. 
Venclovas ir F. Stočkus — 
po 25c. Smulkių 40c. 
pasiusta “Milwaukee 
der<$3.40.

■''25 d. lapkričio buvo 
prastas susirinkimas,
baigus visus kuopos reika
lus, buvo perskaitytas atsi
šaukimas, tilpęs “Kovos” N 
47. Nutarta paaukuoti po 
keliūtą centų. Aukojo šio~ 
ypatos: K. Kupris, E. Stoč
kienė — po 50c.; A. Bankau
skas, K. Mačinskas, J. Deli- 
nikaitis ir J. Stočkus — po 
25c.; J. Venclovas 20c. Viso 
$2.20.

Keliūtas centu sumesta ir 
dėl T. Mooney bylos.

F. J. Bacevičius.

sekretorius trenkė knygas į 
žemę ir atsisakė susirinki
me dalyvauti? Prot. sekre
torius drg. Jonušas taip ne
pasielgė. Ir koks pirminin
kas išvadino moteris taip 
bjauriais žodžiais, kad net į, 
spaudą negalima dėti? Juk 
to vakaro pirmininkas drg. 
A. Lukaševičius taip nepa-

ganė visų narių referendu
mu nubalsavimui ir kad tas 
darbas kuris dabar yra už- 
velkamas dėlei stokos lai
ko, būtų kuogreičiausiai su
tvarkytas.

Antra, kad L. M. P. S. A. 
Pildomo Komiteto narės,ku- 
rios dabar neatkreipia aty- 
dos į Komiteto posėdžius 
daugiau rūpintųsi savo pa
reigų atlikimu.

E. Bekampienė, pirminiu.
P. Bukšnienė, sek reto r.

Viso
Lea-

nepa-

Na, p.Pipire, jeigu dar tu
rite nors kiek gėdos, tai pri
sieina kaisti parašius tokias 
nesąmones.

Mūsų kuopa auga ir tarpe 
nariu randasi sutikimas. O 
ką jūs skundžiatės, kad prie 
kuopos negalite prigulėti,tai 
męs tiek pasakysime: męs 
norime palaikyti švarią id-*- 
ją, o katrie žmonės teršia 
mūsų idėją, tokių jokiu bū
du į savo tarpą neįsileisime. i mh v icopi

Nors męs daug ką turėtu- ministeriu. 
me pasakyti apie tokius pi- sudaryti koalicinę ministeri- 
pirus, bet gaila laiko ir laik-. 
raštyje vietą užimti, o ant-l 
ra, męs jus laikome žemiau 
kritikos ir su jumis vesti po
lemiką, — peržemas darbas.

Tik mums nuostabu, kad 
“Laisvė” talpina tokias ko
respondencijas, nepatyrus 
dalykų stovio.

Kuopos valdyba: (
Org. J. Gedminas.
Sekret. J. K. Yonush.
Iždin. L. Gudzinskienė.

KERENSKIS IŠRINKTAS 
MINISTERIU?

True translation filed with the 
Postmaster of Brooklyn, N. Y. on 
December 11, 1917, as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Per Londoną praneša, kad 
Kerenskis yra išrinktas Si
biro respublikoj justicijos 

. Sibire nutarta

J a.
Pranešama, kad generolas 

Kornilovas, kuris pabėgo 
nuo bolševikų, jau susivieni
jo su kazokų generolu Kalė
dini!, hetmanu Dono kazo
ku.

Apsiginklavę jūrinninkai 
areštavo 40 tarnautojų vals
tybės banko, kurie atsisakė 
dirbti iš vien su bolševikais.

Rusijos Valdiškosios 
CEDUIMO KASOS

(Gosudarstvennyja Sberegatelnyja Kassy)

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

Norintieji siųsti pinigus į Rusijos čėdijimo Kasą, ar pirkti obliga- 
jas Rusijos 5į 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 rejentališ- 
kus dokumentus. Turi speciali skyrių pinigų siuntimui pabėgusiems 

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

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

i
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ROCKFORD, ILL.
2 d. gruodžio buvo prieš- 

metinis susirinkimas Lietu
vos Sūnų ir Dukterų drau
gystės, kuriame tapo užsi
minta ir apie draugystės na
rę M. Guslaitę, kuri dabar 
randasi kritiškame padėji
me po sunkios operacijos. 
Kadangi ji nėra dar pilna 
narė, vos tik 5 nmėnesiai, 
kaip prisirašius prie drau
gystės, todėl iš draugystės 
ir pašelpos negauna.

Paprašius drg. O. Valiu
lienei, kad nariai pagal savo 

. išgalę ją paremtų, ant vie
tos tapo suaukuota $18.45. 
Labai pagirtinas darbas.

• Aukojo šios ypatos:
P. Rulis $2.00; M. Šimo

nienė, J. Džiugas, S. Bužin- 
skas, A. Kajackas, B. Kuz
mickas, M. Norkiūtė ir K. 
Dragūnas — po $1.00; A. 
Kelley, A. Petronis, V. Alek
synas K. Bernotaitė, J. Ras- 
kev , A. Margis, S. Ži- 
linsjts,* S. Kelley, P. S. A- 
leksynas —: po 50 c.;A.Venc
kūnienė, V. čirvinskaitė, A. 
Žolienė, J. Bardauskas, P.* 
Gelvanauskas, M. Akelaitie- 
nė, K. Širvinskas, P. Jane-

ELIZABETH, N. J.
25 d. lapkričio L. S. S. 147 

kuopa buvo surengus ekstra 
prakalbas išaiškinimui ko 
nori katalikų vadai. Angliš
kai kalbėjo G. Teimer, — 
“The Issue” redaktorius,lie
tuviškai — J. Jukelis.

Nors išgarsinimui turėjo
me tik vieną dieną ir palei 
bažnyčią plakatų nedalinta, 
bet publikos prisirinko pilna 
svetainė; visi vyčiai ir iš
rinktieji triukšmadariai pra 
kalbomis likosi užganėdin
ti. Kalbėtojai kalbėjo ener
giškai ir publika labai ra
miai ir atydžiai klausėsi.

Padarius kolekta, surink- 
ta 22 doleriai su centais, iš

SCHENECTADY, N. Y. 
Protestas.

Męs, 154 kuopos nariai,vie
šai protestuojame prieš be
gėdiškai melagingą ir mus 
pažeminančią koresponden
ciją, tilpusią “Laisvės” N93, 
po kuria pasirašo tūlas Pi
piras.

Pirmiausia męs norėtume 
paklausti p. Pipirą, iš kur jis 
sėmė žinias apie tą “baisųjį 
triukšmą” mūsų susirinki- v v
me? Veikiausia Pipiras ta
me susirinkime visiškai ne
buvo, nes žmogus buvęs ir 
turėdamas nors kiek sąži
ningumo, būtų aprašęs taip, 
kaip ten ištikro dalykai bu
vo.

Štai kame dalykas. Atsi
darius L. S. S. 154 kuopos 

į susirinkimui, po trumpų 
svarstymų kuopos reikalų, 
pt Įeita ir prie išdavimo ra
porto baliaus ir teatro. Drg. 
A. Gudzinskas pirmiausia 
turėjo išduoti baliaus rapor
tą ir norėdamas, kad visi ec-I V 7

rai tėmytų, pastebėjo dėl 
moterų, kad jos pasidėtų sa
lo mezgimo darbą į šalį ir 
tėmytų, ką susirinkimas

AKRON, OHIO.
Pavyzdingas pasielgimas.

25 d. lapkričio buvo susi
rinkimas S. L. A. 198 kuo
pos. Apart kitko tapo įneš
ta sušelpti neturtingą Mok
sleivį, pirmiau čia gyvenusį, 
V. Andriulevičių. Didžiuma 
tam pritarė ir iš kuopos iž
do paskyrė $5.00. Kuopie- 
čiai ir pašaliniai sumetė 
$15.75.
Aukojo šios ypatos: K. Jo- 
neliūnas ir T. Sibinskiūtė — 
po $5.00; A. Kuprevičius — 
$2.00; A. Baličiūnas ir D. 
Valatka — po $1.00; A. Gri- 
žis ir J. Stankaitis — po 50 
c.; V. Makaravičius, J. Bur- 
dulis ir A. Valatkiūtė — po 
25c.
Pereitais metais ši kuopa dėl 
moksleivio Andriulevičiaus 
per du sykiu suaukojo apie 
50 dol. Vėliaus kooperaci
jos draugija už prakalbą su
metė $13.00.

Garbė vietos lietuviams, 
kad sušelpia beturtį moksl
eivį, kuris gali mums atsi
mokėti savo darbais. And- 
riulevičius yra geras kalbė
tojas ir išlikimas drrbinin- 
lai klesos žmogus, tud"; ii ir 
kitą miestu lietuviai, yji'itin- 
gai socialistai, jiriva.ūtą su-

l DAR SMARKIAU SAUGOS 
CARĄ MIKŲ.

True translation filed with the. 
Postmaster of Brooklyn. N. Y. on 
December 11, 1917, as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).
Bolševikų laikraštis “Prav

da” praneša, kad daug nuo
vadų jūrininkų ir raudono
sios gvardijos nuvyko į To- 
bolską (1,500 mylių nuo Ma
skvos), kad saugoti buvusį

SOCIALISTŲ LIAUDI
NINKŲ KONFERENCIJA.
Socialistų liaudininkų kon

ferencija turėjo prasidėti 
Petrapilyje rugsėjo m. 14 d. 
“Naujoje Lietuvoje”, kur 
duota prieš konferencija 
tarti savo žodis visoms liau
dininkų srovėms No. 27 įdė
ta M. Šleževičiaus straips
nis: “Dėl L. S. - L. P. prog
ramos ir taktikos ir Ramu
lio: Demokratijos partija ar 
jos sektantų frakcija. Abie
juose straipsniuose aštriai 
kritikuojama liaudininkų 
taktika ii* naujoji progra
ma.

Iš Anglijos atvažiavo j 
Maskvą apie 40 lietuvių iš
eivių, kurie nenorėjo stoti 
kareiviauti į Anglijos kariu- 
menę ir kaipo Rusijos paval
diniai grižo į Rusiją.

tiškiems kaliniams. Užpre
numeruota 13 “The Issue” 
ir nemažai išparduota lite
ratūros. Daugelis pridavė

pirmame kuopos susirinki
me prisirašyti.

resuoja. Patys vyčiai savo 
kalbėtojus 18 d. lapkričio iš
vadino kopustgalviais ir nu
vijo nuo steičiaus už agita
ciją prieš socialistus. Atėję 
į socialistų prakalbas sėdi 
ramiai ir atydžiai klausosi. 
Socialistų kuopa turi 80 na
rių ir vis dar naujų rašosi, 
vyčių gi kuopa turi 5 narius 
ir laike savo prakalbų jau iš 
penkių dviejų neteko ir su 
policija išmetė iš svetainės.

Tautiečiai, kurie spiečiasi 
apie S. L. A. kuopą, pasiliko 
tik 3. Vyčių 3 ir tautiečių 
3, — susivienijo ir pasidarė 
čieli 6. Ir ką tai reiškia 
prieš socialistų kuopą, kuri 
turi 80 narių ir vis kasdien

tai turi pritarėjų?
...

ko moteris ir kitos, juokau
damos, pradėjo prieš tai 
protestuoti, nurodydamos,

Susivienyjimo Nai

NEWARK, N. J.
L. M. P. S. pirmojo rajono 

laikyto j antroj konferenci
joj po num. 180 New York 
Ave., Newark, N. J., kilus 
klausimui apie dabartinį pa
dėjimą “Moterų Balso” ir

džiunia narių reikalauti, kad 
jos būtinai padėtų į šalį savo 
darbus, nes kitaip jie atsi
sakysią susirinkime būti. 
Moterįs, juokaudamos, ėmei Susivienyjimo po visapusiš- 
pasakoti, kad jos dabar turi kam apkalbėjimui likosi pri
lygtas teises ir nelabai vyrų imta sekanti rezoliucija: 
bijosi. Po trumpų ir saty- Kadangi “Moterų Balsas” 
riškų diskusijų, moterįs sa- ir visas Susivienyjimas prie 
vo darbą padėjo į šalį ir visi dabartinės tvarkos adminis- 
susirinkimą ramiai tęsė iki tracijoj,redakcijoj ir pačia- 

i pabaigos. me centre, dėlei stokos lai-
Na ir po “baisaus” triukš- ko negalima viskas atsakan

čio. čiai sutvarkyti ir tas daug
Į Kaslink protokolų sekre- atsiliepia dėl paties Sus-mo 
toriaus knygų trenkimo į že- augimo ir organo “Mot. Bai
mę ir atsisakymo susirinki- so,” tai L. M. P. S. 1-mas 
me dalyvauti arba vėl—būk rajonas laikyto j, konferenci- 
susirinkimo pirmininkas iš-Į joj 2 d. gruodžio, 1917 m., 
vadinęs moteris tokiais žo- Newark, Ni J., patariame L. 
džiais, kad net į spaudą ne-1 M. P. S. Pildomam Komite- 
galima dėti, tai, veikiausia, tui, kad jis kuogreičiausia 

Į tas, kuris Pipirui diktavo, išdirbęs visus pienas ir vis- 
I begėdiškai melavo. Koks gi I ką sutvarkęs, paskelbtų or-

SUSTOJUS ĖJUS KLERI
KALŲ “MOTERŲ DIRVA”

“Moterų Dirvos” redakto
rė praneša, ve ką:

“Pranešu gerbiamiems 
“Moterų Dirvos” rėmėjams, 
kad iš priežasties betvarkės 
A. L. R. K. Moterų Sąjun
gos Centre, ir dėlei kilusiu 
nesusipratimų su centro val
dyba pasitraukiu iš užima
mos vietos.

Iki išėjimo “Moterų Dir
vos” numerio 11 (14) su vi
sais reikalais bus galima 
kreipties senkančiu adresu: 
(Iki to laiko, gal centro val
dyba susiras naują redakto
rę): “Moterų .Dirva,” 14 
Conmmonwealth Ave., Wor
cester, Mass.

Su pagarba
“Mot. Dirvos” Red. ir Ad.

U. T. Jokubauskaitė.

KODĖL 
nebūt linksmu, kuomet 

kaštuoja tiek mažai?
Galvos skaudėjimas ir nerviškumas, 

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

taikyti akiniai. Matyklt akiu apecia- 
listą jo APT1KKOJE ’ 

DR. MEDOFF
500 Grand St. ukXTv. Brooklyn, N.Y.

IHlUlimiHilIHi

OFISO VALANDOS: 
nuo 8 Iki 12 ryte ir nuo 6 iki 8 rak. 
NedCHomla nuo 11 iki 1 po piet. 
Kitomis valandomis galima matyt 

tik pagal sutarti.

nnniiiiiii nnn
v Į Pajieškau dėdės Vine :rčio,Su-DA ITCIIM A I valkų gub., Suvalkėlių kam,™ Seniau 1 VzJUtDbL 'gyveno apie New Yorką. Meldžiu at-

----------- < sišaukti.
Pajieškau švogerio Miko Grabaus-1 J. Papartis.

ko, Suvalkų gub., Seinų parapijos, • 17 Ten Eeyck Et., Brooklyn, N. Y... 
Krosnavos gmino, 'Razinčių kaimo.
Meldžiu atsišaukti arba kas žinot pra
nešti. 

Mike Bulevičia 
251 Washington St., Brookyn, N.Y. 

(98—100)

-------„---------
Kare! Kare!

IŠSIRANDAVOJA KAMBARYS 
dėl vieno ar dviejų vyrų; yra šiluma 
ir kiti patogumai.

K. PETRIKIENS
163 So. 9th St., Brookyn, N. Y. 

(netoli Drig^s Avė.,

Pajieškau pusserės Onos Garliaus- 
ciūtčs, Kauno gub., Kalvarijos para
pijos. Seniau gyveno Brooklyn, N. 
Y., dabar rodos jau vedus su J. Bau- 
ku. Turiu svarbų reikalą, meldžiu 
atsišaukti. •

P. Jurgelionis
26 Company, 7 Battalion, 159 Depot 
Brigade Camp Taylor, Louisville, Ky

Pajieškau brolio Jono Naikaus. 
Meldžiu atsišaukti ant šio pajieško- 
jimo, jei dar esi gyvas, nes nuo 21 
balandžio negavau jokios žinios. Taip
gi meldžiu kitų pranešti, jei kas ži
note.

Justina Narkaitė
128 Portland St.. ’______

(98—100)

Pajieškau draugų Juozo ir Jurgio 
Varekojų, Biržų valsčiaus, Panevėžio 
pavieto, Muntvidiškių kaimo. Taipgi 
ir J. Grinbergio, seniau gyveno Gard
ner. Mass., vėliau išvažiavo j Minne- 
apoli Meldžiu atsišaukti.

J. Marcinkevičius 
542 Washington Ave., 

Waterbury

te norėtum matyt Europos korę? 
nori matyt karės Franci jos, Itali- 

Rusijos ir Turkijos? Kaip jie 
kriauja ore ir su submarinais ma
rioje ? Kaip jie mobilizuoja Ameri- 
koniškus kareivius, kaip Rusijos ka
reiviai atiduoda savo pozicijas laike 
revoliucijos ir kaip jie grįžta fron- 
tan ir daug kitų žingeidžių karės pa
veikslų. šitą visą gali matyt savo 

į namuose už mažai išlaidų. Per pa- 
i skutiner J-‘ ----
i ve dėl

Conn.
Pajieškau Simono Lukšio, kuris se

niau gyveno McKees Rocks, Pa., vė
liau išvažiavo į Detroit, Mich. Meldžiu 
atsišaukti greit, nes šaukia į kariu- 
menę.

K. Lukoševičius 
P. O. Box 51. McKees Rocks, Pa.

Pajieškau pusbrolių Jono Zekonės 
ir Julijono Jonuškos, Kauno gub., Ši
monių kaimo. Meldžiu atsišaukti.

D. Žekonis 
855 Clifford Ave., Rochester, N. Y.

Ar
Armr •

Toronto Ont.

Artistiškai padaryti merginų

Kaina 12 atviručiu 75 c.
Pinigus siųskit Money Orde
riu. bet galima ir stampo- 
uiis. Adresuokite taip:

MAIL OBDER AGENCY

kelias dienas mes esame ga- 
stereoskope” daug skirtingų 

paveikslų nuimtų Europos karės lau
kose. “Stereoskope.” yra pagerintas 
stiklas yra geras, nes padidina pavei
kslus ik> 3 pėdų ir per jį viskas atro
do tarytum gyva.

Kainuoja $1.50. Keturiose serijose, 
tai yra 100 karės paveikslų už $1.50 
25 paveikslai Europos miestų ir prie
miesčių griuvėsiuose už 50 centų. 
25 paveikslai Kristaus gyvenimo ir 
mirties už 50 centų. Jeig užsiorde- 
riuosi visą, tai yra “stereoskope” ir 
tos paveikslus tai mes prisiusime vis
ką už $3.50. Palėmykit, kad jus su- 
čėdinat 50 centų. Męs pinigų nereika
laujame su orderiu, tik iškirpk šitą 
apgarsinimą ir prisunk mums su 25 
centais, kad apmokėjus siuntimo lė
šas. o už tavorą užmokėsi tuomet, 
kaip bus pristatytas j tavo namus. 
Siuskit orderį j

Universal Sales Co.
Dept. 777

937 North Winchester Avenue,

Ni;\V YORK, N.

PASARGA: šiame apgarsinime įvy
ko klaida ne iš pusės pasigarsinto
jo, bet iš neapsižiūrėjimo korekto
riaus. -Kur pasakyta 1,000 karės pa
veikslų — turėjo būti 100 karės pa
veikslų už $1.50. Todėl nerūgokite 
ant pasigarsintojo.

Administracija.
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
sarą. Mokinu pagal naujausią madą. 
Visada mokikis pas specialistą. Mo
kestis IšKALNO.
THE STERN SCHOOL of DANCING 
952 Broadway, Brooklyn, N. Y. 

kampas Myrtle Ave."

Jis išsigydė
nuo Rupturos.

Keliatą motų atgal, keldamas sun
kią skrynią, pavojingai patrūkau. 
Daktarai buvo jau pasakę, kad vie
nintelė viltis išsigydymui, tai opera
cija. Paraiščiai man negelbėjo. Galų 
gale aš suradau tą, kas mane greitai 
ir visiškai išgydė. Daug metų pra
slinko, bet ruptura neatsinaujino, ne
paisant, jog aš sunkiai dirbu, kaipo 
karpenderis. Nereikėjo eit ant ope
racijos, nei laiko gaišint ir jokios bė
dos neturėjau. Aš nieko neturiu par
duot, bet aš duosiu pilnas informaci
jas, kaip tu gali surast visiškų išsi- 
gydymą be operacijos. Parašyk man,. 
Eugene M. Pullen, Carpenter, 899 D. 
Marcellus Avenue, Manasquan, N. J. 
Iškirpk Šitą apgarsinimą ir parodyk 
ir kitiems, kurie serga RUPTURA.

Taip darant, tu gal išgelbės! gy
vastį arba nors sulaikysi tas nesma
gumus, rūpestį ir pavojų nuo opera
cijos.



—Ei, tamsta, sugrįžkite, 
nes priklauso prie knygos 
gauti dar 20 nuošimčių!

LAISVI

LIETUVIŠKA APTIEKA

APTIEKA
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.

Žemiau paminėtas gyduoles galima
apturėti per pačtą:
Nuo reumatizmo ......................... $1.01
Kraujo Valytojas..............................1-01
Vidurių Valytojas ......................... 1.01
Vidurių Reguliatorius..................... BOe,

ledoms užsitarnauti nuo ma
nęs dovaną, tai išaiškink 
man vieną žodį, kuris dabar 
pradeda labai plačiai plėto
tis tarpe lietuvių. Aš išgė
riau tris butelius viskės ir 
šešis keistis byro, bet jokiu 
būdu negalėjau suprasti to 
žodžio. Būčiau gėręs ir 
daugiau, bet mano f rentas, 
Juras Ilganosis, patarė nesi- 
baderiuoti, nes, sako, šis žo
dis paeina iš labai augštos ir 
prakilnios giminės, ar kaip 
ten jį pavadinus, tai mano 
prastam protui visviena bus 
nesuprantamas. (Po plynių, 
sakyk greičiau žodį, nepasa
kojęs niekų! — Orakulas.) 
Taigi, aš ir kreipiuos pas ta
ve, Orakule ir sakau, jeigu 
jau tu išekspleinysi man tą 
žodį, tai šių r gausi ant Kris- 
mų butelį viskės. Išeksplei- 
nyk man žodį ką reiškia 
“vytė?”

Tavo viernas tarnas su 
bonka viskės.

Ratilas.
Atsakymas. — Viskę gali 

sau pasidėti ir kuomet su
rasi dar kitą panašų žodį ir 
negalėsi suprasti, tuomet iš
gersi ir viskę. Aš t£u tą žo
dį paaiškinsiu ir be atlygini
mo. Žodis “vytė” labai se
nas. Kaip kiekvienas daik
tas progresuoja, keičiasi ir 
maino savo išvaizdą, taip ir 
šis žodis persikeitė. Nela
bai seniai jis vadinosi ir ra
šėsi “Avytė.” Laikui bėgant 
nuo žodžio “avytė,” kuris 
kiekvienam suprantamas,ta
po “a” atmesta ir pasidarė 
“vytė”. Tas pats yra ir su 
žodžiu “vytis.” Pirmiau va
dinosi “avytis,” — mažas a- 
vinėlis arba ėriukas, bet lai
kui bėgant nuo to žodžio 
nukando raidę “a” ir pasida
rė — “vytis”. Kaip matai, 
geriausia vieton “vytis”, — 
sakyti “avinas” ir vieton 
“vytė,” — “avytė,” o jeigu 
jau sena, tai “avelė”.

Klausimas. — Pas mus,

ramų, o jis klausia ar ga
vau? Už tai tu ir tris pa
čias turi!— Orakulas). Ji, 
tai yra mano trečioji pati, 
tau rašė, kad mus, Jurgelio- 
gijos tikėjimo išpažintojus, 
apsėdo piktos dvasios — be
dieviai ir dabar neduoda ra
mumo. Dalykas buvo 'aip: 
So. Omahos džentelmenai 
užkvietė visus mūtų tikėji
mo memberius savo tautą pa 
garsinti ir pasirodyti sve
timtaučių akyse. Męs tą ir 
padarėme: surengėme de
monstraciją ir kad ta de
monstracija skirtųsi nuo ki
tų, tai ve ką sugalvojome: 
padirbome didelį vežimą, 
ant vežimo iškėlėme tautiš
ką negyvą baltą arklį, ant 
arklio užtupdėme nomer two 
Gediminą su raudona kup
ra: prie arklio nuodegos pa
sodinome Birutę ir iš šalių 
pastatėme Žalnierius su kir
viais ir lietuviškomis taba- 
kierkomis. Su ta visa iš
kilme važinėjome po miestą 
ir garsinome savo tautą. 
Rodosi atlikome švenčiausi 
tautos darbą, bet štai bedie
viai visa gerkle šaukia, kad 
męs nežinome savo tautos 
istorijos ir, rengdami tą iš
kilmę, viską supeizavę.

Pasakyk, Orakule, ką męs 
turime daryti su tais bedie
viais, kuomet jie mus taip 
šmeižia? Jie sako, kad męs 
nežinome lietuvių istorijos, 
argi jie ne kreiziai? Męs 
Žinome istoriją Marijos ne
kalto počontko, o jie sako, 
kad lietuvių istorijos nežino
me! Taigi, mister Orakule, 
patark, ką męs turime dary
ti, kad jie iš mūsų nesijuok
tu ? V

Šventas Tautietis.
Orakulo patarimas: —Jei

gu norite, kad bedieviai ne
sijuoktų, pavirskite į tokius 
baltus sutvėrimus, ant ku
rio buvote užtupdę Gedimi
ną su Birute. Tuomet iš jū
sų darbų niekas nesijuoks.

Bell Phone, Dickinuon 3995 M.

Dr. Ignotas Stankus" 
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa.

mu and Surgeon (lietuvis gydy
tojas i; chirurgas pabaigęs* Indianos 
Universitetą) Gydo visokias ligas vy
ru*moterių ir vaiku. Daro operacijas. 
Ofiso valandos; 9 11 rito, 2-4 p;> piet. 7-9 
vakaro. Nedelionis: 9 11 rito 1-4 popiet.

Trojanka 25 c., 50 c., Ir $1.00.
Ir visokias kitokias gyduoles nua 

visokių ligų, kurios čia dar nepaml* 
netos, galima gauti per pačtą.

P. A. URBONAVIČIUS, 
151 METROPOLITAN AVB.
> BROOKLYN, N. Y. ,

l'Akušerka
Z. iQ«Wguti< k Woman* M.i.trzu
7 £o)lt«e Baltimore #W-
* P.'.ekmtngar Atlieka «aw dar.Ib» vjitfft
j 1' ^j.ym*, tatpgt suteikia vleolct*® C) | 
Žį sjajrelb* Fmal.rLue rontar «• ’ifgOM. į

5 F Stropiene,^",l“V.u. j

K. LUTKAUS
v.

ŽODIS
IA1

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

rfas ar kitokį 
vyriški apreda- 
lai, užeik pas 
mane, o gausi 
viską, vertes 
savo pinigų.

131 Grand St«
BROOKLYN, N. Y.

roro
Sutaisytas is formules- 

recepto; nuteikto ifirnintlu- 
Egypto xokoninku,

apsireiškia esq s stebėtinai pasekmingu . 
nuo gėlimo pilvo ir iarnu, ger
klės skaudėjimo, dusulio, galvos 
skaudėjimo, nustojimo apetite, 
šalčio galvoje, ect., ect., Šutai- 
coin as išdirbėjo labai pagarsėjusio

g§) PAIN-EXPELLERIO-
zrrtt: BCno ir ištikimo draugo šeimy-
rį/r- uos, naudojamo visame pasau

lyje j>er pusę šimtmečio—35c. 
ui boukutę visose aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai iš
F. AI). RICHTER & CO.*

14—80 WaihiartoB Street, New fork. |

J

*■**-•■’*-* IMBMHIF WW —   —UMU .

Telephone 1950 Greenpoint.

Dr. H. Mendlowitz 
□171 Berry Street 

ligonius įvairiomis ligomis.
n vnq? mnnn .nooialS

moterų
Gerai jsitemykit adresą: |

DR. H. MENDLOWITZ (
271 Berry St., Brooklyn,N.Y.
9 Kampas So. l-mos gatves. • Į

NUSIPIRK KNYGĄ “MEILĖS

LAIPSNIAI JŲ IŠSIVYSTYME.”

k

T1I8INGIAU8IA ir G IRI A UIIA 
LIBTUVI1KA

K. MDLAU8KAS,
Aptiekorius Ir Savininkas 

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

Tai, So. Boston, 21014 ir 21G1I.

Sotaliau receptu* ■« didžiausia 
atyda, nežiūrint, ar tie receptai 
Lietuvos ar Amerikos daktarų. 
Tai vienatinė lietuviška aptie
ka. Bostone ir Massachusetts 
valstijoj Gyduolių galit gauti, 
kokios tik pasauly yra varto
jamos. Galit reikalaut per lai- 
ftkus, e ai prisiųsiu per expro-

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 prisius-! 
darni 50 centų pačtos ženk-' 
lėliais. Vincas J. Daunora, 
Provizorius, 229 Bedford 
Ave., Brobklyn, N. Y.

AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ?

GARSAS GERIAUSIA KEPTUVE
Kepa geriausią duoną iš 
Cysty ruginių 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 visados 
kreipkitės j mus. Duoną 
siunčiame ir kitą miestą.

F. MASIULEVIČIUS ir SUNAI, Savininkai. |
209 BEDFORD AVE. (Tel. 2876 Greenpoint) 8R00KLYU, N. Y* I,

DIDŽIAUSI AS

Schenectady, nežinia iš kur, 
atsirado pipiras, kuris labai 
daug baderio daro tarpe lie
tuviškos visuomenės. Jis vi
sus pipirina ir gana. Ka
dangi yra sudžiūvęs, tai nei 
sugrūsti, nei sumalti nebe
galima. Tūli bandė daužyti, 
bet kuomet suduoda, tai tik 
į viršų pašoksta ir viskas. 
Dar nebūtų tiek daug bė
dos, jeigu tas pipiras pri
klausytų prie paprastos kar
čiųjų veislės, bet dabar ir 
korespondencijas moko pipi- 
rinti. Taigi, Orakule, ar ne-- 
galėtum patarti, ką męs su 
juomi turite daryti ir kur jį 
reikia padėti, kad išsigelbė
jus nuo jo kartumo?

Tabakierka.
Atsakymas. — Dabar ar- 

- tinasi Krismai ir visi lau
kia dovanų. Jeigu norite iš
sigelbėti nuo to pipiro, gau
kite beržo žievės lietuvišką 
tabakierką, įdėkite į ją pi
pirą ir, spešel telegrama, pa
siųskite J. Šliupui Krismų 
dovanų.

SPEŠEL TELEGRAMA 
PONUI ORAKULUI.

So. Omaha, Neb. — Klau
syk, Orakule, mano trečioji 
pati pasiuntė tau

Pardavėjas — geras mate
matikas.

Sykį užėjo žmogus į didelę 
knygų krautuvę ir paprašė 
paduoti jam knygą, kuri bu
vo vos tik išspaudos išėjus.

— Kiek kainuoja ši kny
ga ?

— Keturi doleriai, — at
sakė pardavėjas.

— Koki nuošimtį duodate 
laikraštininkams?

— Dėl laikraštininkų im- 
leidžiame 10 nuošimtį.

— Gerai! O kiek nulei
džiate romanų rašėjams?

— Taipgi 40 nuošimtį.
— Labai puiku. O koks 

nuošimtis dėl bažnytinės 
draugijos narių?

— Tas pats — 40 nuošim
tis.

— Duokite man tą knygą 
ir atskaita atsiųskite i na
mus. štai mano vizitinė kor
telė.

Žmogus, knygą pasiėmęs 
išėjo.

Pardavėjas perskaitė ant 
vizitinės kortelės:

—Žurnalistas, romanų ra- 
šėjas ir narys bažnytinės 
draugijos. — Perskaitęs 
šiuos žodžius, pardavėjas iš
bėgo ant gatvės ir pradėjo 
šaukti:

j SKAUDĖJIMAI IR DIEGLIAI...... |
nuo reumatizmo, neuralgijos, strėnų diegimo

gfr ir “sciaticos” greitai prašalinami, jeigu m?

f SEVERA’S | 
| SOTHARD OIL f
jp (Severos Gothardiškas Aliejus) jR
JV yra pavartojamas teplinuisi. Jisai sumažina už-

degimą, prašalina tinimą, ir apmalšo mėšlun- 
giškifs traukimus ir stingumą.

dk Kaštuoja 25 ir 50 centų. Gaunamas kiekvienoje aptlekoje.

Puikiausia MpdlPili'pd Taipgi geras
S maudymuisi ir uGVUld □ UltUivaLcU skutimuisi ir T& 
jL toiletinis CLin galvos
tS. muilas yra ijKIU iJWcip plovimui.
dT (Severos Gydantis Odinis muilas.) Kaštuoja 25 centus CTį.

Jr QauornC Tlh I OV Cukrinis vidurių suliuosuotojas. Vaikams
Mului UO I uU“LqA ir suaugusiems. Kaštuoja 10 ir 25 centus. jjr 

Aptiekoje reikalaukite vien Severos sutaisytų gyduolių ir jF’ 
neimkite jokių užvaduotojų. Jeigu aptiekorius negalėtų 
Išpildyti jūsų reikalavimo, tai parsitraukite tiesiog nuo

I W. F. SEVERĄ CO., “pi<kj.™. j

PUIKIAUSIA
MODERNIŠKASPAUSTUVE

Gražiai padaryti spaudoa darbai patrauki* kiekvieno ak}.
Atsakanti* pagarslniaiaw priduoda žmogui norą eiti ant rengia- 

tntj pramogą.
Todėl, draugystės ir kuopas, kada ronglat balius, teatrus, ar 

šiaip pasilinksminimus, visados duokit darbus "Laisvės’* 
spaustuvėj. Mes padaroma visokius spaudos darbus gražia), 
greit ir pigiai.

“LAISVES”

“LAISVES” KNYGYNE
Randas) įvairiu naudingu knygtj, kurias patariame kiekvienam 

perskaityti. (
Kas skaito, tas daugiau žino ir Jamnsielkia prašyti kit«į paaiš

kinimo. Reikalauk katalogą

Tel. 2372 Greenpoint.

Fornišiai
o

IŠPARDAVIMAS
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

likusius užmokėsi prie aplaikymo.

o

E

ux

SERGANTIEJI!

7

Nu»
Nuo
Nuo

Naujausios mados dideliame 
pasirinkime, Lengviausios išly
gos. Taipgi parduodame pijanua.

nuo 10 vai. ryto iki 8 
Šventadieniais nuo 1®

Lexington ir 
New York City.

AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ I« 
PRIEŽASTIES LIGOS?

gera proga, pnsiųsk $3.50,
EMPIRE PHONOGRAPH Co.

246 Bowery, New York, N. Y.

dėl

APTIEKA

$1.00 ANT 

savaites
t©H- 
New 
Mas-

Pristatom i namus Ir 
mas apielinkes, Jersey
York, Central Broklyn, 
peth, ir tt.

MACYS BROS
FURNITURE CO
198-200 GRAND STREET

Tarpe Driggs ir Bedford ive’ft.
Brooklyn, N. Ye

Telephone Mtli «reenpeint

Daktaras J. A
Specialistai 

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

270 BERRY STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. 2320 Greenpoint

J. GARŠVA

GRABORIUS (Undataker) 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

ibalsamuoju ir laidojo numirusiai 
ant visokių kapu ių. 

Parsamdau Automobilius ir Karie
tas Veselijoms, Krikštynoms ir šiaij 
paslvažinėjimame

Ofisai-
144 N. 5tb S‘, 264 FRONT SI
Brooklyn, N. Y. C. Brooklyn, N Y

Telephone 7SC7 Main,

IIHWI

IBIISHl

140 EAST 22 £T,M

Diena po dienai, metas po metui 
užsimu gydymu sergančių žmonių. 
Persistatykite sau, kiek aš išgydžiau, 
kiek palinksminau gyvenimą. Jeigu 
jumis gyvenimas įkirėjo vartojant 
visokias gyduoles ir jaučiatės nuo
lat blogiau .tuomet, nieko nelauk
damas, kreipkitės pas gerai supran
tanti 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, pla«-

per kurią

ėių jaknų ir tt.
Dėl gydymo nervų ir 

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

DR. LEONARD LANDES
Ofiso vai. 

vai. vakare 
v. ryto iki 4 vai. po pietų. 
140 E. 22nd St.

3rd Ave

Vincas J. Daunora .■
-v>>Ą-uvžF^AP.-riFkr)Rrti< * - • •

pas uetuW
229 Bedford Ave. -

..KAMPAS NORTH 4T-2* GATVĖS,

Biwoklyk New XOR.K

PAIN-EXPELLER
tai kiekvienos šeimynos geriausis draugas, kuris 
tikrai pagclbi nuo visokių kentėjimų ir skausmų.
-g Dabartinės gyveninio aplinkybės privertė mus pa- 
fe’ branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų 
Į| didelį.
inį Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą 
n gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbingumo. Nesi- 
; j duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais 
j ! už pigesnę dienią.
i Šią seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 

pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 
butų ant pakelio ženklas „INKARAS” ir žodis 

o taipgi musų pavardė.
įU Tikrasis PAIN-EXPELLER1S parduodamas visose
H aptiekose. Galite, gauti ir tiesiog iš mus. Patariame 

pirkt buteliuką už 65, centus, nes jame yra gyduolių 
dvigubai daugiau, negu už 35 centus.

F. AD. RICHTER & CO.
74-8O_Washington Street, New York

mBiminnnwa

; ,,LOXOL,
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L. S. S. IV RAJONO KON
FERENCIJA.

Visi, kurie esate delega
tais, patėmykite šį praneši
mą, kad sekanti L. S. S. IV 
Rajono konf. įvyks gruodžio 
23 d. svetainėj 69 So. Park 
St., Elizabeth, N. J. Pradžia 
9:30 vai. ryte.

Pirmiau buvo pranešta, 
kad konf. atsibus gruodžio 
16 d., bet perkelta į 23 iš 
priežasties negavimo, gal
būt svetainės ir įvykstančio 
“Laisvės” koncerto. Drg. 
Plungis iš Elizabetho rašo: 
‘‘Konferencija L. S. S. IV 
Rajono kelk į 23 gruodžio. 
Ar pamiršai, kad 16 d. “Lai
svės” koncertas?” Iš 19 kp., 
taipgi prisiųsta laiškas, pra
šant perkelt konf. į kitą die
ną, nes kuopos susirinkime 
negalima buvo išrinkti dele
gatų iš priežasties “Laisvės” 
koncerto, niekas neapsiima.

Todėl konf. perkelta ant

D. P., Bundu, lenkų, latvių 
ir kitomis s.-d. partijomis;

4) presą;
5) organizacijos statutas;

finansai;
rinkimai;
dabartinis momentas;
karė;

6)

ties sumažinimo duonos 
“porcijos”, užpuolė ant ko
misariato, išvilko ant gatvės 
gubernijos komisarą ir pra
dėjo mušti. Kada pribuvo 
kazokai, minia išsisklaidė.

patinka, remkite “Laisvės 
koncertą tą dieną.

D. P. Pilka.

Iš Lietuvių Socialdemo 
kratų veikimo Rusijoje

Męs gavome sekamą že
miau talpinamą dokumentą, 
kurį mums prisiuntė VI. Po
žėla :
Visoms lietuvių social-de- 

mokratų kuopoms ir or
ganizacijoms.

Draugai!
Dar prieš revoliuciją vie

nur kitur Rusijoj buvo susi
tvėrę Lietuvių socialdemok
ratų kuopos,neturinčios tarp 
savęs ryšių.

Revoliucijai užėjus, tos 
kuopos, pradėjusios viešai 
veikti, ėmė smarkiai augti. 
Daugelyje vietų susitvėrė 
naujos kuopos, naujos orga
nizacijos, kaskart apiman
čios vis platesnes darbinin
kų eiles. Beto ligšiol visos 
jos išblaškytos po plačiąją 
Rusiją, neturi tarp savęs ar
timesnių ryšių. Vienos jų

9)
10) Laikinoji Valdžia;
11) tremtiniai;
12) santykiai su tautinė

mis lietuvių organizacijo
mis;

13) Lietuvių politinė atei
tis;

14) einamieji reikalai.
Kreipdamiesi į visus drau

gus, kuopas ir organizacijas, 
męs prašome juos apsvars
tyti pažymėtuosius klausi
mus ir savo rezoliucijas at
siųsti konferencijai, jeigu 
delegatai negalėtų tenai at
vykti.

Laiką konferencijai ski
riame rugpjūčio menesio 12 
diena: vieta—Maskvos mie- v v

Delegatai renkami šitaip, 
nuo 100 ir mažiau kaip nuo 
100 organizuotų draugų —1; 
nuo daugiau kaip 100 — 2; 
nuo daugiau kaip 200 — 3; 
ir t. t.; nuo mažiau kaip 25 
—delegatas turi tik pataria
mąjį balsą.

Prie darbo, draugai! Pa
dėkime visas jiegas, kad nu
stačius stiprią ir sąmonin
gą organizaciją, apimančią 
visus Rusijos lietuvius dar
bininkus.

Tiktai labiau susitelkę ir 
geriau susipratę męs geriau 
mokėsime sutartinai eiti su 
Rusijos proletarija ir nuosa
kiau kovoti su savo tautine 
buržuazija.

Iš kalėjimų mokyklos.
Tobolske, pirmininkaujant 

gubernijos komisarui, buvo 
susirinkimas visuomenės 
veikėjų. Paaiškėjo, kad 
mieste randasi keturi kalė
jimai: katorgos kalėjimas 
Nl, katorgos kalėjimas N2, 
gubernijos kalėjimas ir are- 
štantu rotos. Susirinkimas 
nutarė palikti tik vieną ka
lėjimą, o kitus panaikinti ir 
budinkus pavesti į mokyk
las.

Miltų negaus ir su receptais.
Pirmiaus Kostromoje kvie 

tinių miltų galėjo gauti tik 
tie, kuriems daktarai para
šydavo receptus, dabar mie
sto valdyba paskelbė, kad 
daugelis sveikų žmonių atei
na su daktarų receptais ir 
reikalauja kvietinių miltų, 
todėl niekam neduos ir pa
gal receptus. Kvietinius mil
tus duos tik vaikam iki 9 
metų amžiaus ir nedaugiau, 
kaip šešis svarus į mėnesi.

Už cukraus korteles kaklu* 
raišiai ir šukos.

Kijevo miesto valdyba pa
skelbė, kad tapo susekta 
pardavinėjant kaklaraišius 
ir moterų šukas už cukraus 
korteles. Jeigu žmogus at
eina į krautuvę ir duoda 
kortelę, su kuria galima 
gauti nusipirkti cukraus, tai 
jis už ją gauna du kaklarai
šius. Kitoj vietoj už cuk
raus korteles duoda moterų 
šukas ir kitokius daiktus.

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

t 255 Bond St. 
Pirmininko Pagelb. V. Balinskis, 

316 Second St. 
Nutarimų Raštininkas J. Biete,

108 Inslee PI. 
Turtų Raštininkas St. Mickevičius,

180 Front St. 
Organo Raštininkas A. Lukoševičius, 

. 228 First St. 
Iždininkas A. Balinskis,

153 Ripley PI. 
Kasos Globėjai: St. Baltutis,

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

Maršalka K. Budris,
127 Bond St.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖ, MOLINE, ILL.

Valdybos adresai: 
Prezidentas F. Akatckla, 

1860—12th Avė., E. Moline, III. 
Vice Prez. A. Trepkus,

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

12201 — 7th Avė., Moline III. 
finansų sekretorius W. Vapsevich, 

436—4th Avė., Moline, 
ždininkas K. Juška,

825—4th Avė., Moline, 
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.

m.
Ill.

Ill.

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

Susirinkimai ataibuna kas trečią 
savaitę kiekvieno mėnesio Frank and 
James svetainėj, 23-Čia Ava. ir Lake 
gatvė, apie 1-mą vaL po plotą.

LIETUVIŲ BROLIŲ DRAUGIJOS 
Valdybos adresai, Racine, Win.

Pirmininkas J. Vuilaitis,
1021 La Salla St., Racine, Wis. 

Vice Pirmininkas M. Kaupas,
1242 State Sreet 

Raštininkas A. Vegela,
237 Lafayette Are. 

Turtų Sekr. S. Gelumbauskas,
920 Jackson St

Iždininkas J. J. Juozapavičla,
1915 Jay Eye See Are, 

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.

A. C. W. of A. LIETUVIU 218 
BALTIMORE, MD.

Pirmininkas K. Matuliauskas, 
637 W. Lombard

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

708 W. Fayette 
735J 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. Psca St

SK.

St.

st.
st.

St.

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTE, WAUKEGAN, ILL.

Pirmininkas A. F. Sabeckis, 
802—8th 

K. Dim ša, 
812—Bth 

Masiliunaa, 
922—10th 

Waičls,

Vice-pirmininkaa

Užrašų rašt B.

st
St

St

Ill.

III.

Finansų rašL J.
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., Waukeganjll 

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

Susirinkimai atsibuna kas tračią 
nedėlią kiekvieno mėnesio 2 vai. pa 
pietų Liuosybės svetainėj, 801—8th 
St A Sheridan Rd., Waukegan, Ill.

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 siųsti ar 
giminėms, ar į valdišką 
banką, tuojaus kreipki
tės j “Laisvės” agentū
rą.

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-

I vietą ir guberniją.
Į Rusijos valdišką 

banką — “v Gosudar- 
stvennuju Šberegatel- 
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: 
“Laisvė”, 455 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

Laisvės” Agentūra.

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

Prezidentas L. Tarvidaitė, i1
1118 Jackson St., Easton, P» I 

Vice-Prezldentae 8. Masiulevičioal, 11 
820 So. 11th St., EaateaJ^i 

Protokolų Raštininkas ir organa pri I
žiūrėtojas Alek. Vituris, j

812 So. 5tb St, Easton,P* 
Finansų Raštininkas Mar. Urba, į

1939 Fairview Ave., Easton,?* 
Kasierius F. Vituris, <

830 Taylor All., PhillipsburghJM J
Kasos globėjai:

A. Biga, 1021 Elm St, Eastern, P»
A. Meškauskas, 56 N. Locust ■’ 

Maršalka P. Urbienė,
1939 Fairview Ave., Easton, Pa

Susirinkimai atsibuna kas pirm^ Į 
Pėtnyčią kiekvieno mėnesio, 8 vai va j 
care, Angių Socialistų svetainėj, 41t 
Northampton St, Eaeton, p*.

DRAUGIJA SUNŲ IR DUKTERŲ 
MELROSE PARK. ILL.

Pirmininkas K. Jankauskas,
P.O. Box- 749, Melroso Park,Ill. 

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

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

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

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

P. O. Box 1109, Melroso Park. UA 
Udo Globėjai: W. Janėnas,

Box 675, Melroso Park, 
K. Samolionis,
Box 613, Melroso Park, 111

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

ADRESAI:
Centro pirminin. J. M. Maskeliūnas, 

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

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

Pittsburgh,

St., Pittsburgh, 
Komisija: 
Forbes St., 

Pittsbugh,
Penn Ay^j 

Pittsburgh, 
Kuopų Sekretorių adresai:

1- mos kuopos Sekr. A. Bartkus, 
1323 Carsal St. N. S. Pittsburgh,
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, Pa.
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, Pa. 
kp. Sekr. John Shopis, 
713 McKean Ave. Donora,Pa 

kp. Sekt. 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, Pa.

Centro Iždininkas K. Varašis,
12 and Carson

Turtų Kontrolės
M. Urlakis, 2126

F. Pikšris, 1331

Pa.

Pa.

Pa
III

Pa.

Pa.

Pa.

Pa.

&Iš Rusijos 10-tos

11-tos
Pa.

12-tos
Pa.

13
Pa.

14

surišt į vieną or-

ct

et

et.So. SOth

Ct.So. 49tb

So. CtBOth

Ct

PI.

St.

Kasos globėjai:
SU Vazenaa, 
P. Katra, P.

So. 48th 
cas paskuti- 
mėnesio, J. 

Neffo svetainėje, 1500 So. 49th Ave.,
Cicero, Ill.

Maršalka J. Brūzge, 
1129 Pint 

Susirinkimai atsibuna kas 
Panedėlis.

vakaro.
Knygių Pranu Tamoeu, 

BS7B

mano praktikos, aš

Astrachaniuje ant upės 
Volgos tapo sulaikyta valte
lė su šešiais kareiviais, pra
porščiku ir viena motere.

organizacijomis, kitos tiktai 
susidėjusios su jomis, tre
čios veikia savarankiškai. Ir 
todėl visų tų kuopų veikime 
apsireiškia stoka sutarties ir 
taktikos įvairumas. Gyve
namojo momento svarbumas 
reikalauja iš mūsų sutartino 
organizuoto darbo. Užtata 
artimiausiu mūsų uždaviniu 
turi būti
ganizaciją visas lietuvių so
cialdemokratų kuopas.

Tiktai konferencija tegali 
atlikti tą darbą, tegali pa
sakyti savo nuomonę visais 
mūsų organizacijos klausi
mais. Tiktai konferencija 
tegali nustatyti vedamąsias 
organizacijos įstaigas.

Tie skirtumai, kurie kar
tais tarp mūsų apsireiškia, 
neprivalo kliudyti konferen
cijai. Visi męs laikomės Ci- 
mervalde ir Kintalyje nu
statytų pamatų. Jais vaduo- 
damosi, konferencija turės 
išrišti tuos klausimus, ku
riuos šiai dienai iškėlė gy
venimas. Pirmiausia bus tie 
klausimai, kurie surišti su 
mūsų tautinėmis organizaci
jomis. Turėdami omenyje 
tuos klausimus, męs siūlome 
konferencijai tokią dienos 
tvarką:

1) konferencijos konstru- 
avimas;

Pranešimai iš vietų ir 
oi zacinės komisijos;

Organizacijos klausi
mai;

a) mūsų platforma;
b) santykiai su R. S. D,

gybė visokių brangių daik
tų. Pripažinta, kad tie ka
reiviai, aficieris ir moteris— 
plėšikai. Minia tuojaus ant 
jų užpuolė. Septynis užmu
šė ir i vandeni sumetė; aš- 
tuntas prisiekė išduoti visas 
paslaptis, tai jį paliko gyvą.

Kursko gubernijoj valstie
čiai surengė savo teismą tei
sėjui Sčekinui ir dvarponiui 
Balacenkai. Valstiečiai nu- 
sišienavo dvarponio Bala- 
cenkos pievas; Balancenka 
patraukė 27 valstiečius teis
man. Kada teisėjas pašau
kė kaltinamuosius į teismą, 
tuomet susirinko keli šimtai 
valstiečių, pasiėmė teisėją ir 
dvarponį, labai sumušė ir 
nuvilko palei upę abudu pa
skandinti. Bet paupyje val
stiečių širdys suminkštėjo, 
paliko juodu gyvu, tik pri
vertė teisėją išnešti tokį nuo 
sprendį, kokis jiems patiko.

Tiflise minia pagavo tris 
vagius, pririšo juos prie me
džiu ir sušaudė.

Tambove ant turgavietės 
minia pradėjo krautuves 
daužyti ir viską naikinti. 
Pogromas tęsėsi kelias die
nas. Pareikalauta kariu- 
menė numalšinimui pogro
mu.

Tambovo gubernijoj, Ko - 
lovo paviete minia užmušė 
zemskos upravos buvusį pir
mininką Davidovą.

Ant stoties Nikiforovka 
sunaikinta kiaulių skerdyk
la.

Kozlovo paviete išgriauta 
ir sudeginta virš 20 dvarų.

Visa tai buvo daroma iš 
priežasties juodašimčių agi
tacijos.

Astrachaniuje iš priežas-

MAŽIAUSIA PASAULY 
RESPUBLIKA.

Mažiausia visam pasauly 
respublika turi tik 70 gyven
tojų. Ji randasi ant mažos 
salelės Tavalora, ties Sardi- 
nijos sala, Viduržemio jūro
je. Ji yra visai neprigul- 
minga ir turi savo prezi
dentą, v

APSIRUPINKIT 
TIKIETAIS 
IŠ ANKSTO 

ANT 
“LAISVĖS” B-VĖS 

KONCERTO.

DRAUGIJOS, KURIOS 
TURI “LAISVĘ” 

ORGANU.

VYRŲ IR MOTERŲ APŠVIETO3 
DRAUGYSTĖ, CICERO, ILL. 

Valdybos adresai:
Prezident K. Adomaitis, 

1412 So. 49th Ava.
Prezidento pagel. J. Takazauskas, 

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

1312 So. 48th
Finansų Sekr. V. Shllelka,

1409 So. 49th Avė.
Kasierius Marijona Bartkienė, 

1500 So. 48th 
Kasos Globėjai: 

Ona Elterman, 
1533 

Zuzana Gulbinienė, 
1531 

Marijona Dolan, 
1533 

Maršalka T. Bartkus, 
1500 

Susirinkimai atsibūna 
nį nedėldieni kiekvieno

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ ELIZABETH, N. J. 

Valdybos adresai:
Pirmininkas V. Budriuke

108 Inslee PI. 
Pirmininko pagelbininkas S. Mork <, 

255 Bond Street 
Nutarimų raštininkas P. Kardokas,

122 Court St. 
Turtų Raštininkas J. Drulis,

i 255 Bond Street 
Iždininkas J. Juozapaitis, 

234 Clark 
Organo raštininkas J. Kentrus, 

111 Pine
Iždo globėjai:

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

Pine Street. 
: trečias

LAISVĖS SUNŲ DRAUGYSTĖ 
MAHANOY CITY. PA.

Pinninikas P. Ysoda,
534 E. Mahanoy Avė. 

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

Prot. Raštininkas A, Ramauckas,
1025 East Pine St 

I?inansų Rašt P. Petčiulis,
1227 E. Pine St 

Iždo trustisai: A. Račkauskai, 39 
—10th St, J. Bankus, 1121 E. Maha
noy Avė., J. Mickunas, 819 E.Pine 8t 
Maršalka L. Andriuškevičius,

802 E. Market St 
Susirinkimai atsibuna paskutini P*' 

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

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

Pirmininkas J. Rulis
821 Edward St.

Vice-Pirminlnkas A. Šimonis,
517 Michigan Ave.

Protokolų sekretorius O. Valiulienė,
622 Hulin St.

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

Iždininkas S. Buzinskis,
721 Lincoln Avė.

1529 — 10th lt 
O. Box 80 

Maršalka P. Vaitkus,
41B Wall St.

Organo prižiūrėtojas A. Petronis
719 Lincoln Avė.

Susirinkimai atalbOna pirmą ne- 
dėldien| kiekvieno mėnesio, 1010 So. 
Main Street. 2 vai. po pietų.

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

Pirmininkė V. Ivanauskiutl.
1458 East 33rd Si 

Vice Pirmininkas J. Katkauskas,
5823 Superior Arena* 

Protokolą Sekretorė M. Misevlčiutė
1452 E. 83rd 8t

Fin. Raštininkas Antanas Banialia, 
1449 East 24th 8t

Kasierius M. Lavinskas,
1126 Cery 8t 

Kasos Globėjai: O. Sidabrlutė,
2126 St Clair Are.

V. Kvedaravičius
1543 Oregon Ave.

Dainų repeticijos atsibuna kiekvie
ną Seredą nuo 7:30 vai. vakare ant 
Schwab svetainės, 6131 St Clair Are. 
Mėnesiniai susirinkimai atsibllna kas 
trečią pėtnyčią kiekvieno mėnulio 
nuo 7:30 vat vak. antSchwab svetai
nės 6U1 St Clair Ava. Knygynas 
randasi Neuro* krautuvėje, 2047 Ha
milton Ave. Knygos išduodamos lt-k-

DENTISTAS
DU OFISAI:

189 GRAND STREET
Prieš Comedy Theatre

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

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

TRAUKIMAS BE SKAUSMO, 
MANO SPECIJALIŠKUMAS

Auksines kepuraites — 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.

Reikalinga Eo’S 
Darbą gausi visada. Reika
lauk informacijų.

Nossokoff’s International 
— Barber School, 1202 Penu 

s^jAve., Pittsburgh, Pa.
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Tikietus iš anksto galima gauti: 
“Laisves” ofise. Liutkaus, Mar
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krautuvėse ir pas rengėjus.
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Kortuaa©^tikrai Lietuviškas medus 

Susldekit kiad.es Šeimines parsltra 

U« WAtEHČIUS Bex 96 Kart Mlohgan

DYKAI. DYKAI! AA ištraukiu dantis be skausmo ir veltui 
tiem, kurie duoda taisyt ir naujus ideti. Visas darbas visiškai b» 
skausmo. Dr. Chas. Teschberg yra frerai žinomas kaipo specialis
tas įvairiose atsitikimuose. Ateik ir duok išegzatninuot. Informa
cijos dykai. Mano karūnos ir tiltukai 22 karato. Darbas gvaran- 
tuotas. Ofiso valandos: nuo 9 A. M. iki 8:30 P.M. PetnyJ-iomis ofi
sas uždarytas. Nedaliomis nuo 10 A.M. iki 1 P. M.
DR. CHAS TESCHBERO, D. D. S. Liet. Dentistas 
500 Grand St. Kampas Union Ave. Brooklyn, N. Y. 
Kalba LietuviBka. Lenkiikai, Rusiškai. Tol. Stator 369ft
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pienė. M. Kavahumenė 
abulionis,

Sergantieji
atsilankykite pas mane

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

Jieškok pagelbos ten 
Kur gali ją rasti.

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

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

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

PATARIMAS VISAI DYKAI!
Ateik pasikalbėti ypatiškai, jei

gu negalima pagyti, aš tau tai yo-

DR. KOLER
638 Penn Ave.,

VIETINĖ1ŽINI0S.
C. Brooklyn, N. Y.

Gruodžio 1 d. čia apsivedė 
Zigmantas Juška su panele 
Marijona Meškauskiūtė. 
Šliūbą ėmė civilišką — ant 
korto.

Jaunavedžiai prigulėjo 
prie L. S. S. 83-čios kuopos 
ir yra veiklus nariai, ypač 
Meškauskiūtė gera platinto
ja literatūros. Tikimės,kad 
ir toliaus neliaus dirbę.

Ši porelė gal bus pavyz
džiu ir kitoms, nes mūsų 
kampo vaikinai ir merginos 
labai bijodavo civiliško šliū- 
bo. Linkėtina jaunai porai 
laimingo ir linksmo šeimy
niško gyvenimo.

Vestuvėse svečiams besi
linksminant, buvo eilė trum
pų prakalbėlių ir suaukau- 
ta politikiškiems kankiniam 
16 dol. su centais. Aukos
priduotos L. S. S. 83 k 
{liniukui.

Aukavo šie draugai:

kauskienc
V. Bušnu

J. Kaulinis, J. Juška, J. Bud- 
reika — po 25c.

Aukautojams tariu ačiū.
s J. Juškų t is.

AR JAU ESATE
VISI PRISIRENGĖ?

Ar visi esate prisirengę 
16 d. gruodžio atsilankyti į 
Labor Lyceum svetainę? 
Veikiausia žinote, kad ten 
bus “Laisvės” Kooperatyvės 
Bendrovės antras metinis 
koncertas ir balius. Atsi
minkite, kad tame koncerte 
dalyvaus penki profesiona
liai aktoriai, taipgi ir Aido

mino. Koncerto programas 
labai įvairus, bus dainuoja
ma rusų liaudies dainos, bus 
duetų, smuiką ir t. t. Svetai
nės durys atsidarys 2 vai. po 
pietų: programas prasidės 
2:30 vai. Turime pažymėti, 
kad programas prasidės 
punktualiai pažymėtu laiku, 
todėl malonėkite nesivėlinti.

Mes tikimės, kad šiame 
koncerte turėsime progą pa
simatyti su visais savo drau-

jais netik iš Brooklyno. bet 
ir tolimesnių apielinkių.

. - - “Laisvės” Adin.

DIDELIS PERSTATIMAS
LIETUVIŲ SOCIALISTŲ SĄJUNGOS

83 KUOPA STATO SCENON

Gabaus liet. raš. Broniaus Vargšo 4-riy veiksmu

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

NAUJĄ KNYGĄ

Kas tai yra
RELIGIJA?
Toje knygoje yra nurodytas religi
jos atsiradimas ir jos veikimas nuo 
pat pirmpradinio žmogaus iki musų 
dienų.

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

F. M'ILAŠAUSKIS
13 Atlantic St.. S-» Boston. Mass.

Veikalas “Kryžius” yra statomas dar pirmu kartu scenon, Brooklyne*. 
Los gabiausi Brooklyno aktoriai. Veikalas paimtas iš karės laikų. Todėl tiki
masi atsilankiusius pilnai užganėdinti.

Atsibus Subatoje, Gruodžio*Dec. 15, 1917, McCaddin Svetainėje, 
Berry St., tarpe So. 2 ir 3 Sts., Brooklyn, N.Y. Pradžia 8 v. vakare.

Tik ietai:

$1.00,75c., 50c. ir 25c.

vakare. Tema: “Kaip męs, 
socialistai, privalome žiūrėti 
į Lietuvos neprigulmybę?” 

Komisija.

PRANEŠIMAI. i
L. S. S. IV Rajono Pr. ir 

Agit. Ratelio lekcijos bus 
sekančiomis dienomis: Į

Panedėly, 10 d. gruodžio, 
aitys drg. L. Pruseika iš 

istorijos pradžia 8 vai. va- 1 
kare:

Seredoj, 12 d. gruodžio, 
skaitys drg. C. A. Herman 
dvi lekcijas 1. “Išdirbystės 
—darbas” ir 2. “Organinė 
evoliucija,”; pradžia 7:45 
vai. vakare.

Lekcijos būna Palace Hall 
svetainėj, 93 Grand St.,Bro-

bus labai svarbus, nes bus 
galutinai nutarta ar susivie- 
nyt su L. M. P. S. A. 1 kp.

Moterų ir Merginų Atydai.
Laikau už garbę pranešti 

visoms savo esančioms ir bū
siančioms kostumerėms, kad 
aš perkėliau savo dresių siu-j 

. vimo bizni Į geresnę ir pato- 
•gesnę vieta. Tai yra, nuo

Sekr. J. Jakimavičius. 211 Grand St. į 163 So. 9th

za Hali svetainėj, kampas 
Grand ir Havemeyer Sts., 
bus mėnesinis susirinkimas 
Lietuvių Preserių Unijos 58 
skyriaus. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Visi nariai malonė
kite atsilankyti.

Siuntimas pinigų Į LIETUVĄ, 
Lenkiją, užimtas vokiečių ir austrų ir 
į Rusiją.

Artimesniu žinių klauskit
I. IIERZ 

Bankierius ir Notaras
221 VV. 34th St., New York. N. Y.

(98—101)

Žuvininku Kliubo susirin
kimas bus utarninke Dec.11, 
1917 m.. Palace Hall, 93

TIKRA IR TEISINGIAUSIA
APTIEKA

Jeigu jums reikalinga kokia norą 
oda link sveikatos, tai ateik pas ma
tt ir pasiteirauk arba rašyk aprašy

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

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

Tėmykit! Ypatingai visi mano su
taisyti žemiau paminėti vaistai yra 
gvarantuojaini ir užtvirtinu, 
gydys jus be jokio daktaro, 
šiuos vaistus:

Nuo prakaitavimo kojų 50
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

Aptieka atdara dieną ir naktį 
Bu visoms rodoms kreipkitės:

Lietuvio aptiekorius ir savininkas
F. KUDIRKA.

64 GRAND ST.. BROOKLYN, N. Y
Pas mane galite gauti krajavų dl*- 

lių kiek tik norite.

kad pa
jauki to

ir 75 t
> ir 35c.

$1.0®
$1.06
$1.50

. ir 75c.

AR TURI TĄ NAUJA 
KNYGĄ APIE LYTIŠKĄ 
GYVENIMĄ?

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

Apie tos knygos naudingumą pa
klausk tų, kurie je.J 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- 
ęijena; motinyste ir jos hygijena.

aipgi 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.
TaiPASAULIŲ RATAS, 

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

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

Kaina 20 e.
Reikalaudami knygų. pinigus 

siųskit money orderiu arba įdėję 
į laišką. Štampų nepriimsiu

Aš padarysiu fizišką ir labaratoriška egzaminacij’ą kiekvienam. 
Turiu geriausį pasisekimą gydyme labai užsisenėjusių ligų, kuria* 
kiti negali pagydyti.

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

kalauja gydymui specialisto.

DR. LEWIS

ir patarimu.
Atidėliojimai pavojingi, 

nervų ligą turite, kuri tik rel-

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

NEW YORK CITY

Jeigu nori gerai išrūdyti,—pirk 
skrybėles

Manhattan Hat
Jos 

žinomos 
kaipo 

geriau
sios.

didelį pasirinkimą, 
todėl

Turime labai 
rudeninių (skrybėlių, 1 
galime pritaikyti kiekvienam pi
gai jo skonį ir norą. Ateikit* ir 
persitikrinkite.

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

skrybėlių.

Manhattan Hat Stores
230 Grand Street 479 Grand Street

arti Driggs Avenue arti Union Avenue
Abi krautuves Brooklyne.

VISUOMET PIRKIT

ČEVE RYKUS
Naujausios mados 

PAS

J. MARTINAITĮ
357 GRAND ST.

BROOKLYN, N.Y

AR VERTA BŪTI TEISINGU?
Visada yra žmonių, kurie stengiasi 

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

Jeronimas Savanore 11a,
Kas nori žinoti apie teisingo žmo

gaus vargus senovėje ir apie dvasiš
kuos darbus, tam ši knygelė butimai 
reikalinga.

KAINA TIK 25c.

ATYDAI BROOKLYNO IR APIE- 
LINKĖS LIETUVIAMS.

T* A A I Juanius kaip iš lauko,taip 
l/YlOrlUir iš vidaus; murinu,plei- 
staruoju, cementuoju ir pentinu, 
savo darbą garantuoju, 
einamos. Duodu rodą dykai, 
reikalavimo važiuoju ir toliau, 
kale kreipkitės ypatiškai ar laišku.

PRANAS GRAŽYS
Šapos adresas: 46 Power Street 

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

Minim............................ IIIIIIIIIIIHUMMWW
..... . ..................................

F. STROPUS,
6 Loring St.,

So. Boston, Mass. KĄ IŠRASTISt., netoli Driggs Ave., (du 
blokai nuo Bridge Plaža) 
Brooklyne.

Ten taip-pat siųsiu viso
kios rūšies dreses kaip ir 
iki šiol.

Tikiuosi, kad atsilankiu
sios naujon vieton merginos 
ir moterys visos bus užganė
dintos.

K. PETRIKIENĖ
(Siuvėja)

163 So. 9th St.,
Brooklyn, N. Y.

(98—99)’

ta Pittsburgh, Pa.
■

Komitetas.

r/.

Ei«

Cj •

Rengėjai.

5'

a «
O

Pradžia 8 vai. vakare. Mel
džiame visus narius atsilan
kyti.

VIENOS Iš SVARBIAU
SIŲ PRAKALBŲ.

Dabartinis Rusijos 
padėjimas.

« ■o <v 
£
o

Dr. KOLER yra 
vienatimis tarpa Ii*-, 
tuvių, daktaras Pitt- . 
sburghe. Mokinosi Į 
Varšavoje, studijavo į 
bėgyje 26 m. įvai- Į 
rias ligas vyrų irĮ 
moterų, todėl jas 

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

Valandas: nuo 9 ryto iki 5 vakar*. 
Nedėliomis iki 2 vai.

TlL. yra lietuviška kj&ygutė iš 
Leista, kurioje yra apie 400 iš' 
radimų, kurie gali būti reika- 
hngi, likosi išduoti ant reika
lavimo ir dėl naudos LIETU
VIŲ IŠRADĖJŲ. Iš knygutes 
dasižinosite koki pelną išradi
mai atnešė ir dair 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£)

susirinkimas 16 d. gruodžio, 
2:30 vai. po pietų, naujoj L. 
S. S. 83 kuopos svetainėj.po 
N33 Hudson xAve., Central 
Brooklyn. Visi nariai malo
nėkite atslankyti.

Seki*. K. Glebauskas.
13 gruodžio, Tautiškame 

Name, kriaučių ofise, bus 
viešos diskusijos L. S. S. 19

gruodžio, 1917 m., Tautiška
me Name, 101-3 Grand St., 
Brooklyne, pradžia 8 vai. va
kare. Bus kalbėtojai iš sve
tur. Kviečiame skaitlingiau
siai atsilankyti.

Komitetas.

12 d. gruodžio, 1917 m., 8 
vai. vakare. Tautiškame Na
me, 101-3 Grand St., bus su
sirinkimas Lietuvių Moterų 
Sąryšio Kovai prieš Maisto 
Branguma. Susirinkimas

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, puikiausių pypkių, kurios tin
ka dovanoms, ir šiaip įvairių daiktų. 
Kviečiu atsilankyti, o mano patarna
vimu būsit užganėdinti.

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

A. STRUMINSKAS
184 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Esu agentas įvairių laikraščių.
(91—98)

JOSEPH LIPMAN, M. D
Specialistas moterų ligų

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

Iki 10 vai ryt*; nuo 1 iki t vai. r 
Nedaliomis pagal sutartį. 
Egzaminavimas DYKAI. Męs ilt 

pl«t ir nuo 7 Iki 8 vai. vakar*, 
riam* ir pasakom* visas ligas ir p> 
gelbstim*. Iš kitur atvažiavusiam 
ligoniams parūpiname vietą, kol gy 
dosi. Reikalui esant, kreipkitės, ase. 
apžiūrėsime ir duosime prieteliški 
rodą. Patarnavimas visai pigus. Ni 
užmirškite mano antrašo. ,

DR. J. LIPMAN
Vienas ofisas: 314 E. KOth SU 
Antras OfG*.- 1945—7th AU,

•ni H7th St, Now York Ch

KANKLĖS
Prenumerata priimama nuo da

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

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

Už 1917-1918 metus gt ±ai 
gauti “Kanklių” visą 12 ... rių 
už vieną dol. Siųsk pinigais

M. PETRAUSKAS
393 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

parduatu.ae
kiad.es



