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nors ir ne socialistas,bet vis

Išviso yra 600 delegatu.

Bus milžiniškas mušysFrancijoj*
kaipo

gal žinių, suplaukusių iš vi-
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savo Pi*adalboj paša-M<azokai panaujos vįsa savo į<u delegatu, taigi ju spėka 
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kentą iš bolševikų.

Jeruzolime.

r

I

tarinį gubernatorių.

cionalėj armijoj ir naciona-
lėj gvardijoj žymiai pagerė- originališkos organizacijos Į pasibaigs ofensyva Italijoj,

kytoj Bedforde apie talki
ninkų kares tikslus pasakė,

nia 
ant 
nes

bus veik lygi spėkai visų ki
tų partijų daiktan sudėtų. 
Seime yra įvairių pakraipų

Laukiama mūšių tarpe ka
zokų ir raudonosios gvar-

kai rengįasi i mūšį ir kad jų 
generolas Kornilovas randa
si su kariumene Suniuose

J. Dillon tapo pavarytas iš 
savo urėdo. Jį pavarė gu
bernatorius Whitman.

šaukia talkon Austro - 
Vengrus.

___ ________ _____ r
Kaip kam išrodo, kad vo kiškų submarinų pavojus 

jau praėjo.
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VOKIEČIAI RENGIASI 
UŽDUOTI DIDELĮ SMŪGĮ 

PRANCŪZAMS.

Bolševikų valdžia, bijoda- 
naujų sukilimų, įstatė 
Maskvos gatvių mašini- 
kanuoles.

spėką prieš bolševikus.
Laikraštis talpina aštrius 

protestus prieš bolševikų

BEPARTYVĖ farmerių 
ORGANIZACIJA NEW

YORKO VALSTIJOJ.
Maisto ir rinkli komisio-

“Atėjo laikas organizuotis.”
Omske, ant gubernato-

PETROGRADE SUSIRIN
KO ĮSTEIGIAMASIS

RUSI JOS SEIMAS.
True translation filed with the 

Postmaster of Brooklyn. N. Y. on 
December 14,1917, as required by the 
Act of October 6.1917 (“Trading with 
the enemv, act”).

Laiškas apie tai atėjo nuo 
patikėtino šveicaro, kuris 
praleido du metu Austrijoj.

ANGLIJOS AMUNICIJOS
MINISTERIS SAKO. KAD 
ANGLIJAI GRĘSIA DIDE

LIS PAVOJUS.
True translation filed with , the 

Postmaster of Brooklyn, N. Y. on 
December 14,1917, as required by the 
Act of October 6.1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Londonas. — W. Spencer 
Churchill, amunicijos mini-

TĘSIMAS KARĖS ATGA
BENS REVOLIUCIJĄ

True translation filed with the 
Postmaster of Brooklyn. N. Y. on 
December 14,1917, as required by the 
Act of October 6.1917 (“Trading with 
the enemy act”).

KIEK AMERIKOS KA-
RIŠKUOSE LAGERIUOSE

MIRŠTA KAREIVIŲ?
True translation filed with the 

Postmaster of Brooklyn, N. Y.. on 
December 14,1917, as required by the 
Act of October 6,i917 (“Trading with 
the enemy act”).
į Washington, D. C. — No-
rįnts sveikatos sąlygos na- riaus gatvės, po N9, atida- 
eionalėj armijoj ir naciona- rytas biuras naujos ir gana reiviams, kad kaip greitai

valdžią nuo septynių armijų žmonių, pradėjus nuo Ke- 
korpusų. Turkestane mobi-1 renskim baigiant Leninu" 
lizuojama visi vyrai nuo 16. (Kerenskis išrinktas nuo 
iki 45 metų amžiaus ir visi (Saratovo gubernijos). Iš- 
jie bus pasiusti atimti Tas- viso seime yra 600 delegatų.

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

N. 99. GRUODŽIO (DEC.) 14, 1917 m., BROOKLYN, N. Y

LIETUVA TURĖS SPRĘ
STI APIE SAVO

LIKIMĄ.
True translation filed with the 

Postmaster of Brooklyn, N. Y. on 
December 14,1917, as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
fhe enemy act”).

Taip sako L. Trockis.
Sulyg Reuterio telegra

mų agentūros Leonas Troc
kis, rusų užsieninių dalykų 
ministeris, pasakė viešame 
mitinge:

“Talkininkai persergėjo 
mus, kad teutonai nori mus 
suvedžioti, bet męs šimtą 
kartų drūtesni, negu tie gu
druoliai himnai. Tikta? vie
noj Rusijoj nėra skirtumo 
tarpe valdžios ir liaudies.

“Jeigu vokiečių valdžia ne
sutiks duoti teisės Lietuvos 
ir Kuršo gyventojams pa
tiems spręsti apie savo liki
mą ir išsirinkti sau tinkamą 
vaidžią, tai męs paplukdin- 
sim jų tranšėjas milionais 
proklamacijų vokiečių kal
boje. Ir į tris dienas vokie
čiai tuojaus priims mūsų są
lygas. Po 28 dienų pertrau
kos kasgi benorės vėlei žu- 
dyties? Jeigu talkininkai 
nesutiks liauties kariavę, tai 
męs neturime daryti su jais 
ceremonijų. Jeigu jų val
džios nesutiks su mūsų są
lygomis, tai jos bus nuvers
tos.

t JAPONAI JAU 
VLADIVOSTOKE.

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

December 14,1917. as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Washingtone gauta tikrų 
žinių, kad Japonų kariume
ne užėmė gelžkelio dirbtu
ves Vladivostoke. (Vladivos
tokas yra stotis Sibiro gelž
kelio ant Ramaus vandeny
no).

Gelžkelio dirbtuvėse, ku
rias dabar užėmė japonai, 
randasi sandėlis karu ir lo
komotyvų, kuriuos įsigijo 
ant kredito Rusijos valdžia 

/ Amerikoje. Beto, Vladivos- 
‘ toke randasi ir šiaip jau 

daug sandėlių, tarp kitko, 
amunicijos. Dabar kuomet 
japonai užėmė gelžkelio dirb 
tuves ir visą įrėdnį Vladivo
stoke, bolševikų valdžia jo
kiu būdu negalės jais naudo- 
ties be sutikimo talkininkų.

jo, mirčių skaičius betgi pa
sididino.

Pagal pranešimo žinybos 
karinės sanitarijos, kuri tik- 

I tai ką pagarsinta, per savai- 
' tę mirė 164 kareiviai iš 

gvardijos ir 79 kareiviai iš 
< naujos nacianalės armijos.

13^ g^prijijiečiai ir 39 prie 
oainiti kareiviai mirė 
jumonijos.

tarpe kitų tautų.
įsteigs taiką — žmonišką 
taiką, kaipo laisva tauta ir 
pati nuspręs savo likimą.”

Panašiu kalbu labai daug

rūpinosi, kad farmerių duo
na. pienas ir kiti produktai 
būtų stačiai pristatomi mie
stiečiams, be trustų tarpi
ninkavimo. Už tą jo agita
ciją politikieriai baisiai ne
apkentė Dilloną.

Pastaruoju laiku New 
Yorko valstijos farmeriai 
pradėjo smarkiai bruzdėti ir 
eina jau kalbos, kad jie or- 
ganizuosis į bepartyvę liigą. j 
Tam judėjimui pritarė ir J 
Dillon ir, veikiausia,-už tai J 
jį ir pavarė.

Dillon sako, kad sekantį 
rudenį, jeigu kaip, tai eisiąs 
ant gubernatoriaus, 
farmerių kandidatas.A

JAU PRASIDEDA!
Amerikos senate prasidė

jo tyrinėjimai, kodėl karei
viai, esanti lageriuose, netu
ri gana drapanų ir šiaip ka
rinių įrėdnių. Antras tyri
nėjimas eis dėlei stokos cu
kraus ir anglių.

Ta lerma sukėlė senato
rius Wadsworth.

Męs jau žinom/ kiek ver
tės turi tie “tyrinėjimai.”

KAIZERIO BERNAI
SUSIORGANIZAVO.

True translation filed with the 
Bost master of Brooklyn. N. Y, on 
December 11.1917, as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Berlyne tik-ką susiorgani
zavo draugija, kuri pasiva
dino “kaizeriui ištikimųjų 
draugija.” Ta draugija iš
lindo atsišaukimą prieš soci
alistus ir reichstago didžiu
mą. Atsišaukime sakoma:

“Męs turime tuojaus apsi
ginkluoti, kad nedaleidus iš
irimo vokiečių imperijos ir 
kad apgynus mūsų valdovą. 
Mėginimas įvesti Vokietijoj 
parlamentarizmą yra tai 
pradžia prie socialės revo
liucijos, kurios taip trokšta 
mūsų neprieteliai Lloyd Ge
orge ir Wil-son. Kuomet pa
sibaigs karė su užsienio 
priešais, tai prasidės karė 
naminė. Ta naminė ka
rė gali apsireikšti milži
nišku smarkumu. Būkime 
prisirengę, kada bus duotas 
ženklas.”

— “Jaunikių ir Nuotakų.” (taip greitai daug austrų ka- 
Organizatoriai paskeldė po 
miestą atsišaukimus, kurie 
prasideda sekančiais žo
džiais:

“Jaunikiai ir nuotakos!At-
ėjo laikas ir mums organi
zuotis . Taigi visi ir visos 
organizuokitės!”

Ir kokių dabar Rusijoj ne
siranda organizacijų?

I LAUKIAMA MILŽINIŠKO 
MŪŠIO VAKARUOSE.

True translation filed with the 
Postmaster of Brooklyn, N. Y. on 
December 14,1917, as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Iš rytų fronto (rusų fron
to) vokiečiai atgabeno daug 
naujų kareivių ir jie užima 
pozicijas prieš francūzus ir 
anglus. Manoma, kad dabar 
prasidės milžiniškas mūšy s 
šioje karėje. Berlynas pa
tvirtina, kad vakarų fron
tai! pasiųsta naujų spėkų ir 
kad mūšiai prasidėjo visame 
fronte nuo Yser iki pat 
Šveicarijos rubežiaus.

Paryžius. — Netik Vien
ut) je, bet ir visoj Austrijoj 
eina šneka, kad austrų ka-- 
riumenė bus pakviesta daly
vauti galingoj ofensyvoj,ku
rią vokiečiai rengia prieš 
Franciją. Jie (vokiečiai) no
ri paimti viršų vakarų fron- 

jte pirm, negu Amerikos ar
mija galės pribūti ir pakliu-

tyje “Matin.” Rašytojas 
dar priduria: 

į

“Aš pats susitikau Pra
gos (ėechijoj) hotely su 
daugeliu austrijokų, kurie 
pasakė ihan, jog rengiasi 
vykti į Francijos frontą.Au- 
strų aficieriai pranešė ka-

reivių turės vykti Francijon, 
kad atsilyginus vokiečiam 
už pagelbą suteikta Italijoj.

Visų klesų austrijokai sa
kyte sako, kad pavasarį tik
rai turės būti taika, nes jau 
ilgiau nebegalima pakelt ka
rės našta. Trūksta maisto, 
trūksta vyrų ir darbininkų, 
o viduryje šalies neramu.

biau pavojingesnis, negu ga
lima buvo laii'MįMįivieš ko
kius tris mėnesius. Mūsų 
šalis ir visu talkininku rei
kalas randasi pavojui. Atei
tis Anglijos imperijos ir de
mokratines civilizacijos ka- 

vis daugiau žinių apie au
gantį neramumą Germani- 
joj. Demokratijos protesto 
balsai vis labiau auga, atsi
žiūrint į Rusijos pavyzdi.

Neprigulmingas socialde
mokratas Stroebel, kalbė
damas Prūsų ,seime, apskel
bė, kad Vokietijoj gali atsi
tikti tas, kas atsitiko Rusi
joj. Beto, jisai pridūrė: “aš 
nereikalauju revoliucijos,bet 
jeigu tęsis karė toliau, tai 
pribręs sąlygos dėl revoliu
cijos. Kasgi galėjo manyti, 
kad reikės vesti submarinų 
karę per ištisus metus be jo
kių pasekmių.”

Sulyg šių žodžių atžaga
reiviai perkirto draugo; 
Stroebelio kalbą, šaukdami: > 
“palikit tą klausimą išrišti 
von Hindenburgui.”

Ant to atsakė d. Stroebel: 

apie tai ne Hindenburgas 
spręs. Tai visos šalies rei
kalas. Užsieninės šalis turi 
teisės reikalauti iš Vokieti
jos demokratinės taikos ga
rantijos. Vokiečių liaudis 
nenori, kad į ją žiūrėtų, kai
po į paskutinę pastumdėlę teto.

i ■ 

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

I December 14,1917, as required by the 
1 Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Stockholme gauta viena 
kopija laikraščio, išeinančio 
Charkove, kuriame patal
pintas atsišaukimas genero
lo Kaledino, kuriame prane
šama, kad kazokų valdžia 
jau užėmė Dono srytį (Do- 
neckaja oblast — pietų Ru
sijoj). Kaledinas sako, kad’sos Rusijos, Įsteigiamamjam 
tvarka bus užlaikoma ir kad Seime bus veik pusė bolševi-

išblaško revoliucinius gar
nizonus. Bolševikų valdžia 
nutarė padaryti galą tam 
ko n t re vol i u c i n i am j ui lė j i -
mui. Iš Kaukazo nutarta 
pasiųsti užtenkamai kariu
menės, kad nuslopinus kazo-

de irgi yra kazokų kariume- 
nės. Bolševikai gi siunčia 
1,000 raudonosios gvardijos 
kareivių iš Maskvos j Char
kovą.

Pačioje Maskvoje irgi bu
vo mūšiu ir švedu konsulis 
liepė visiems švedams aplei
sti miestą. Daugelis švedų 
apleido miestą. Maskvai

SAKO, ISPANIJOJ PRA
SIDĖJO REVOLIUCIJA.
Jau kelinta diena, kaip iš j 

Ispanijos nėra jokių žinių.! 
Sakoma, kad ir toje šalyje 
p i *asi dė j’ o re vo 1 iuc i j a.

Senoji valdžia
Viskas randasi

pasibaigė.
nuversta.
rankose revoliucinio komi-

Londonas. — Čia gauta 
žinių, kad Petrograde jau 
susirinka Įsteigiamasis Sei
mas.

Nuo rusų valdžios gauta 
ši bevielinė telegrama:

“Antrasai posėdis įsteigia
mojo Seimo susirinko ir ta- 

>po atidarytas įgaliotiniu 
liaudies komisarų tarybos. 
Dalyvavo nemažiau, kaip 
400 delegatų. • •• -

Po ta telegrama pasirašo 
Lenin,vadovas bolševikų val
džios, Urieki, komisaras rin
kimų į Seimą ir Gusev, sek
retorius karinio revoliucio
nierių komiteto.

True translation filed with the 
Postmaster of Brooklyn, N. Y. on 
December 14,1917, as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Anglų kariumene. vado
vaujant generolui Allenby, 
užėmė Jeruzolimą.

Londonas 11 d. grd. — 
“Times” praneša, kad tolei 
kolei neateis taikos derybos 
apie Jeruzolimą nieko nebus 
tariama.

Ligi taikos miestas bus 
anglų kariumenės globoj ir 
jame bus karinės teisės. Ge- 

liava, gi francūzų ir italų 
vėliavos plevėsuos ant jų na- 
cianoliu mokyklų ir kliošto- 
rių.

Jeruzolimą angiai būtų 
galėję anksčiau paimti, bet 
jie nusprendė, kad šventų 
vietų negalima bombarduo
ti.

Iš RUSIJOS.
Išdavė pavelyjimą užmušti 

žmogų.
Saratovo gubernijoj, Pok- 

i’ovo valsčiaus susirinkime 
tūlas Švageris paprašė susi
rinkimą išduoti jam paveli
jimą užmušti Mironą Podol
ski, kuris išžagino jo dukte
rį. Valsčiaus susirinkimas

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

VII METAS.

vienbalsiai nutarė Švageno 
prašymą išpildyti.

Komisaras, remdamasis į- 
statymais, protestavo prieš 
tokį valsčiaus sueigos nuta
rimą, bet susirinkusieji į tai 
jokios atydos neatkreipė,aiš
kindami, kad piktus žmones 
reikia naikinti.

Dirba degtinę.
Rusijoj oficialiai neva už

drausta dirbti ir pardavinė 
t i degtinę, bet nėra tokio 
kampelio, kur jos neišdirb
tų. 4

Maršauske viršininkas ka
riškio būrio susekė degtinės 
dirbtuvę, kur kasdien su
naikinama po 20 vagonų ja
vų. Ta dirbtuvė pristato 
degtinę net į Maskvą. Tik 
vienas iš Maskvos užsaky
mas gautas ant 10,000 rub
lių. ,

Bažnytkiemy Parsikij U- 
gol kasdien sunaikinama po 
3,000 pūdų javų virinimui 
degtinės. i

Nepaisant į tai, kad mais
to trūksta, tarpe valstiečių 
girtuoklystė baisiai išsipla-

Nuo 16 d. rugpjūčio iki 
25 d. rugsėjo tik viename 
paviete sustatyta apie 600 
protokolų už virinimą deg
tinės ir atimta apie 200 ma
šinų dirbimui degtinės.

O juk visoj Rusijoj tas

Bankrūtija miestai.
E k a t e r i n o si a vo gu be rni j o j 

tūli miestai stovi ant ban
kroto slenksčio. Pats Eka- 
terinoslavas negali išpirkti 
atsiųsti 20 vagonų kuro. 
Mariu polis negali užlaikyti 
milicijos, nes neturi pinigų. 
Negauna ir maisto, nes kiti 
miestai bei firmos bargan 
neduoda.

EXTRA 
PRIVATINE NUOSAVY
BĖ RUSIJOJ ANT ŽEMĖS

PANAIKINTA.
True translation filed with the 

Postmaster of Brooklyn, N. Y., on 
December 14,1917, as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Londonas. — Rusų valdžia 
p ra neša bevieliu telegrafu, 
kad visos žemės su gyvu ir 
negyvu inventorium, visais 
namais ir žemės turtais pe
reina į visuotiną nuosavyę 
po kontrole tam tikrų komi
tetų.

Pagal tą paliepimą priva
tinė nuosavybė ant žemės 
panaikinama.

150 italų orlaivininkų 
bombardavo vokiečių pozici
jas Asiago fronte.

Wilmington, Del., 8 valan
doj, 12 d. gruodžio Bethle
hem Steel Comp. amunicijos 
dirbtuvėje prasidėjo gaisras 
kulkų skyriuje. Ta dirbtu-* 
vė randasi visai netoli New
castle, Del. 9:15 ryte gais
ras išsiplatino visuose de- 
partmentuose.

Aisves” KoncertasNedelioj, 16 Gruodžio, Ubpr Lyceu»iu 9^ Wil
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Knut Hamsun.

Laikraščiu ir Gyvenimo Apžvalga BADAS
Verte švencioniškis.

“Draugas” praneša, kad 
“Laisvė” esanti bolševikų 
laikraštis - ergo, jos redak
cija bolševikiška. “Kova” 
gi prisimynusi tvirtina, kad 
vienas “Laisvės” red. esąs 
menševikas, kitas neseniai 
apšmeižęs bolševikus, o pati 
“Laisvė” linkstanti prie Ce- 
reteli - čcheidzės.

Kurjozas — ar ne? Pir
moji opinija greičiau pana
ši į donosą. Mat, Chicagos 
klioštoriaus organo vedėjai 
numano, kad dabar už bolše
vizmą Amerikoj į nagą ima. 
Taigi, chicagiškei gazietai 
nieko neatsakysime.

Žinoma, ‘‘Kovai” mūsų at
sakymas bus malonesnis. Vi- 
sųpirma: pirmasai “L.” re
daktorius nėra menševikas. 
Amerikoj gyvendamas, jisai 
ir negalėtų juo būti, kadan
gi Amerikos Socialistų Par
tijoj panašiu vardu frakci
jos nėra. Antra: tasai pats 
redaktorius dar 1908 metais 
kritikavo menševikus, tai y- 
ra, “Laisvės” redaktorius 
jau tuomet mokėjo kritiškai 
žiūrėti į menševizmą, kuo
met “Kovos” redaktorius 
dar sėdėjo Kauno kunigų 
seminarijoj (o gal tautiškoj 
“Tėvynėj”). Trečia V. 
Paukštys niekad nešmeižė 
bolševikų, o tik pasijuokė iš 
tų žioplelių, kurie vadina sa
ve bolševikais, o neturi doro 
supratimo apie juos. Ket
virta: seniau “Kova” sake, 
kad “Laisvė” šventai tiki ir 
savo kelevedžiu rokuoja Ce- 
reteli, bet kada męs apskun- 
dėm ją Literatūros Komite
tui, tai ji sušvelnėjo ir da
bar sako, kad jau “Laisvė” 
tik linksta prie Ceretelli - 
.Čcheidzės.

Vadinasi, šiandien vienaip, 
o ryt kitaip! Palauksim dar 
kelias dienas, gal ji trečiaip 
pasakys.

lietystės teises. Tautiniai 
katalikai (vyskupo Mickevi
čiaus pasekėjai) irgi, mato
mai, susitupės. Apie senuo
sius katalikus tiek težinoma, 
kad jų vadovu yra kun. J. 
E. Strazdas, kuris mėgina 
organizuoti senų katalikų 
parapijas.

Prie bedievių religijos męs 
priskaitom ne visus tuos,ku
rie netiki į dievus ar dievą, 
bet tik tuos, kurie specialiai 
organizuojasi į bedievių or
ganizacijas. Kitaip juos ga
lima pavadinti laisvama
niais.

Taigi, religinių ir antire
liginių idėjų skelbimas lietu
viuose dar 
klausimas.
konstatuoti, kad niekad į
svetaines neprisirenka tiek

labai aktuolis
Užtenka tik

met, kada ten kalba ar kun. 
kapucinas iš vienos pusės,ar 
kun. Mockus iš kitos. Ligi 
kokio isikaitinimo daeina 
žmonės religijos klausimuo
se užtenka prisižiūrėti tam, 
kas dedasi, paveizdan Scran- 
tone ar Lawrence. Dūšios 
gelbėjimas dar begalo rūpi 
daugeliui mūsų žmonių.

Męs žinome, kad daugelis 
mūsų draugų socialistų re
mia (’aktyviai ar tik pasy
viai) vadinamą tautinę ka
talikų bažnyčią; jie remia ją 
netodėl, kad rūpintųsi mi- 
šiom arba išpažintim, ar ko
kiais kitais bažnytiniais ri
tualais, bet tuo tikslu, kad 
pakišti koją rymiokams,kad

pondencijų. Ar tasai num. 
bus išsiuntinėtas, męs neži
nom.

Sąjungos sekretorius d. 
Stilson suareštuotas. Apie 
tai praneša Philadelphijos 
dienraštis “Ledger”. Jisai 
pastatytas po $10,000 kauci
jos. Jam primetama rašy
mas kokių tai slaptų lape
lių, bet kame gi darodymai? 
Paimta daug kas iš L. S. S. 
archyvo.

Jokių tiesioginių praneši
mų iš Philadelphijos męs ne
gavome. Palauksime jų.

“Naujienos” rašo, jog jas 
kas tai vis skundžia pačtai 
ir jos turėjusios dėl tų skun
dų daug nesusipratimų. 
“Laisvei” pačta liepė išmest 
visus saliūnu skelbimus. 
(Tuos pačius skelbimus kiti 
Brooklyno laikraščiai talpi
na). Čia vėl, turbūt, kokie 
4 4 ge ra dėjai” pasida r ba v o.

Be viso to, “Keleivis”pra- 
nešė, kad jį apvogė, “Kova” 
buvo nukentėjus dėl gaisro, 
o “Laisvei” bus pusėtinai 
nuostolių nuo vandens, ku
ris, trūkus “paipai” 
go 
ta,

gulmybę f— yra tai būti 
su Rusija, nesiskirti nuo 
jos, kad tuo būdu nenu- 
silpninus jos.”
Kauts^is žino geriau, ne

gu kas kitas, kad Vokietijos 
imperialistai kaip tik ir no
ri galutino Rusijos išsiskai
dymo į valstybių valstybė
lės. Tuomet galingasai Vo
kietijos imperializmas turės 
didelius plotus eksploataci
jai. Fiktyvė mažų tautų ne- 
prigulmybė negali būt stam
bia kliūtim vokiečių impe
rializmui.

Mažojom Rusijos tautom 
geriausia būti neapsitvėru- 
siomsis nuo Rusijos nepri- 
gulmybės siena, bet įgyti 
plačią autonomiją. Tuomet 
vietos reikalai bus pilnai pa
tenkinti ir nesutraukta ry
šiai su galinga revoliucine 
šalim.

KELETAS ŽODŽIŲ APIE 
“RAND SCHOOLE”.

K.

pribė-
i spaustuvę pereitą suba- 
laike audros.

KAUTSKIS APIE
TAUTŲ KLAUSIMĄ

RUSIJOJE

(Tąsa).
— Ar žinai,, kaip tamstą iki šiol vadi

nau? Daviau tamstai vardą Ilajale. Kaip 
tamstai patinka toks vardas? šiame var
de yra kas tokio stenėti no, nesuprantamo ir 
minčia nepągaunamo...

— Ilajale?

Kada V. Kapsukas buvo 
Amerikoj, tai klerikalų lai
kraščiai tankiai jį pagirda
vo. Ypač gyrė jį už laiška 
Škotijos draugams, kame ji
sai pėrė kailį amerikiečiams. 
Gyrė ir už ką kitą: už atvi
rumą ir rėžimą teisybės sta
čiai į akis.

Kodėl klerikalai taip el
gėsi? Visai netodėl, kad jie 
būtų mylėję ar pritarę Kap
sukui. Anaiptol! Jie tą da
rė todėl, kad laukė kuodi- 
džiausių nesutikimų sociali
stuose. Jie, mat, norėjo įsi
gyti sau politinio kapitalo.

Dabar V. Kapsukas Rusi
joj ir ve, mums teko pers
kaityti viename klerikalų la
pe perspauzdintą iš “Vado” 
straipsnį apie Kapsuką. Na
gi, ir koliojamas ten Kapsu
kas. Skaitant ta klerikalu 
lapelį išrodo, kad baisesniu 
už Kapsuką galėjo būti ne
bent pats Antichristas.

Iš to męs, socialistai, turi
me pasimokinti. Ar klerika
lai mus peikia ar giria — 
mums ant to turi būti vienas 
atsakymas — nusispjaut! Jie 
giria, kartais, mus dėl savo 
naudos, jie peikia, mus irgi 
dėl savo naudos.

ros. Panašiais tikslais, ma
tomai, vaduojasi ir “Kelei
vis” remdamas Lawrence’o 
neprigulmingą vyskupą ir jo 
organą “Atgimimas.” Ne 
kokiais kitokiais, o tik pa
našiais tikslais vaduojasi ir 
ateitininkai, “pušindami”ne- 
prigulmiečius.

Mūsų protas ir širdis yra

mai ir jų praktikavimas per 
amžius buvo tormozu visuo
menės plėtojimos. Kiekvie
na nauja religija, kovodama 
su senąja, tik ligi laikui rem
davo progresą,bet kaip grei
tai ji užsiaugindavo pilvelį 
ir įgydavo rausvus veidelius, 
taip greitai ji atsisveikinda
vo su progresu. Užtenka at
siminti Liuterį, Kalviną, 
Zwinglj, arba ir rusų staro- 
vierus, kurie vedė stačiai gi
gantišką kovą su senom re
ligijų formom, o betgi į ką 
jie patįs išvirto? Jie išvirto' 
į kopiją savo prototipo. Kad 
senas vynas buvo įpiltas į 
naują'uzboną — nuo to jisai 
nepersimainė.

Tie visi patyrimai turi bū
ti lekcija šiandien. Dar 
Marksas pasakė, kad kriti
ka religijos yra pradžia vi
sos kitos kritikos. Įsitėmy- 
kite: ne gaivinimas religijos, 
bet kritika jos! Ne prisitai
kymas prie naujos religijos 
foromos, bet atėmimas jos.

LAIKRAŠČIŲ VARGAI.

Ant dvasiškos
- temos.

Jeigu bedievius priskaity- 
ti prie religijos, tai lietuvių 
tarpe bus jau šešių religijų 
pasekėjai. Bedieviai, katali
kai, liuteronai, kalvinistai, 
tautiniai katalikai ir senka- 
talikai.

Keturių pirmųjų kultų. tik ant

“Moterų Balsas” praneša, 
jog pačta sulaikė du pasta
ruoju “Naujosios Gadynės” 
numeriu. Pastarojo nume
rio męs negavome.

“Kovos” num. 45 irgi su
laikytas. Męs jo irgi nega
vom. Gi N50 “Kovos”, kuri 
gavom pašaliniu keliu, teturi 
tik 4 pUsl., iš kurių ant pir
mo puslapio — baltuma ir 
tik ant p puslapio ir, išda-

Męs jau minėjome “Lais
vėje” apie tai, kad vokiečių 
socialdemokratu mokslo or
ganas “Neue Zeit” perėjo į 
Sche i dem ano ko m p a n i j o s 
kontrolę, o K. Kautskis. iš
varytas iš redakcijos.

Apie“Neue Zeit” plačiau 
rašoma pastaramjam nume
ry “The Class Struggle.”

“Neue Zeit,” kurią reda
gavo Kautskis per 35 me
tus, būvo netik laikraštis — 
tai buvo institucija, tai buvo 
tarptautinis socialistų uni
versitetas. Daugelis žmo- 

Inių, kurie tapo garsus tarp
tautiniame judėjime, perėjo 
to universiteto kursą.

I “Neue Zeit” tapo įkurta 
1882 metais, tai yra, tais lai
kais, kada siautė išimtinieji 
įstatymai prieš socialistus. 
Tačiaus Kautskis ir tais lai
kais sugebėjo pritraukt prie 
44 Neue Zeit” visus žymesnius 
marksistus. “Neue Zeit” bu
vo nęvien pavyzdys socialis
tinio žurnalizmo, bet ir žur- 
nalizmo apskritai.

Tokia buvo “Neue Zeit”, 
kuomet ją redagavo Kauts
kis ir kuomet socialistų ju
dėjime buvo vienybe. Da
bar jau kas kita. Vieny
bės socialistų judėjime nėra 
ir. “N. Z.” role bus kitokia.

Paskutiniu Kautskio 
straipsniu, tilpusiu “Neue” 
Zeit” buvo straipsnis apie 
mažųjų tautų klausimą. Ri
šant tą klausimą, jam visų- 
pirmiausia rūpėjo Rusija.

Kautskis teisingai nurodo, 
kad socialistai, eidami prie 

, išrišimo tautinio klausimo, 
turi vaduoties reikalu de
mokratinio progreso visame

Į pasauly.
“Jeigu finai ar Ukrai

nai dabar nori atsiskirti 
nuo Rusijos valstybės, tai 
vis yra pasekmė carizmo 
politikos, kuri pastatė 
juos opozicijon prieš Ru
siją ir stoka įsitikėjimo į 
revoliucijos pastovumą. 
Bet jie turėtų žinoti, kad 
jųjų tautinės viltįs yra
L_____  ______ __
revoliucija — ir kad vie-

“Rand School” — tai dar
bininkų rūpesčiu Įsteigta 
mokykla, kurioje aiškinama 
apie socializmą ir darbo 
žmonių reikalus. Ten sten
giamasi supažindinti moki
nius kas tai yra socializmas, 
ką žmonės turi daryti, kad 
pergalėjus savo išnaudoto
jus ir pasaulyje įsteigus so
cializmo tvarka. Tuo tiks
lu yra duodamos lekcijos j- 
vairiose mokslo šakose, kad 
paskui mokiniai žinotų, kaip 
reikia kovoti su savo prie
šais.

Ši mokykla tapo įkurta 
1906 metais. Tuomet buvo 
apie 400 mokinių, dabargi y-' 
ra 1,400. Daug yra tokių, 
kurie vieną lekciją Į savaitę 
ima, kiti po dvi lekcijas į sa
vaitę ir apie 35 mokiniai lan
ko pilną laiką ir užsimokė
ję už visą sezoną.

Už lekcijųnereikia bran
giai mokėti: galima vieną 
lekciją į savaitę gauti per vi
są, sezoną užsimokėjus nuo 2 
iki 4 dol. Kurie nuolatos 
lankosi, moka 60 dol. už visą 
mokslo sezoną.

Mokykla randasi 7 E. 15th 
St., New York City, užvar- 
dyta “The People House.” 
Vieta didelė ir puiki.. Da
bar baigiama taisyti. Bus 
Įkurtas didelis knygynas,ku
riame galės draugai gauti

— Šis vardas, veikiausia, yra paimtas 
svetimos kalbos?

— Ne, tai paprastas vardas.
— Neblogas ir toks...
Po ilgų kalbų ir derybų mudu pasakė

me vienas kitam savo vardus. Ji atsisėdo 
ant sofos greta manęs ir koja nustūmė to
liaus kėdę. Ir vėl pradėjome kalbėti įvai
rias kalbas.

— Šiandien tamsta apsiskutai, — tarė 
ji. — Abelnai šiandien tamtsos išvaizda 
truputį geresnė, negu pereitą sykį buvo, 
bet tik mažą biskutį goresnė ir todėl mel
džiu apie savo išvaizdą daug nepersistaty- 
ti... Pereitą sykį tamsta stačiai buvai ne-į 
panašus į žmogų. Apart to, tamstos pirš
tas buvo apvyniotas kokiu tai bjauriu, šlyk
ščių skuduru. Ir tokioj savo, išvaizdoj dar 
norėjai mane kur nors užsivesti ir po stik
lą vyno išsigerti. Na, ne, širdingai tamstai 
už tai ačiū!

— Vadinasi, tamsta nėjai su manimi 
tik todėl, kad aš esu apdriskęs ir apžėlęs? 
—užklausiau ją.

— Ne, — tarė ji nuleidus akis. — Už
tikrinu tamstą, kad ne tame buvo priežas
tis. Tuomet aš apie tai nei nepamislijau.

— Klausyk, gal tamsta manai, kad aš 
galiu apsivilkti taip, kaip kad noriu? Ar 
ne taip? Jeigu tamsta taip manai, tai 
stambiai klysti, nes aš esu neapsakomai 
biednas.

Ji pažvelgė į mane ir pridūrė: 
j — Teisybę tamsta sakai? 
į — Nors tokia teisybė karti, bet reikia

iš

Taipgi randasi ir gimnas
tikos salė ir kurie nori nau
dotis, moka $5.00 į metus. 
Gimnastikos lekcijos duoda
mos du kartu į savaitę.Taip
gi suteikiami visi mediciniš
ki patarimai veltui.

Moterų skyrius irgi yra į- 
vestas; joms duodamos lek
cijos skyriumi nuo vyrų.

Patartina vietos ir apie- 
linkių lietuviams lankyti šią 
mokyklą, nes ten galima 
daug ko išmokti.

J. Brukąs.

Kažin ar nevertėtų panau- 
jint diskusijas: kuomi yra 
M. Petrauskas — socialistas 
ar tautietis?

įžeidė. Ar tik ši mergaitė neišėjo iš proto! 
Matomai ji mano, kad aš nieko nesupran
tu ir neturiu jokio patyrimo? Apsirikta, 
galiu prisiekti... Niekas nepasakys, kad aš 
tokiuose atsitikimuose atsilieka nuo kitų ir 
kad nusileidžiu! Ir koks ji keistas sutvėri
mas! Ne, jeigu jau dalykas prie to, tai...

Ji sėdėjo ramiai ir vis akis laikė už
merkus; abudu tylėjome. Stipriai ją lai
kiau apkabinęs ir spaudžiau prie savo kru
tinės, ji tylėjo ir nesijudino. Girdėjau, kaip 
tvaksi mūsų širdys, — jos ir manOi

Aš ją pabučiavau.
Ji nepasipriešino ir net nesukrutejo. 

Aš negalėjau save suvaldyti, pradėjau viso
kius niekus kalbėti, iš kurių ji juokėsi, 
šnabždėjau jai meilės žodelius, spaudžiau 
savo lūpas prie jos lūpų, glosčiau žandus ir 
bučiavau, bučiavau be pertraukos ir pabai
gos. Atsegiau vieną ar dvi saguti žakieto 
ir pamačiau jos krūtis, dvi baltas, apskritas 
krūtis, kurios viliojančiai iš po marškinių 
žiūrėjo man j akis.

— Pavelyk pažiūrėti! tariau jai, 
stengdamasis dar atsegti keliatą sagučių; 
bet mano jausmai labai sujudę, rankos dhe- 
ba ir jokiu būdu negaliu sagutės atsegti, 
kur žakietas labiau apsitempęs apie kūną.— 
Meldžiu parodyti... tik truputėlį dirstelėti...

Ji viena ranka lengvai, maloniai apka
bina mano kaklą ir spaudžia prie savęs; 
jos raudonos nosies skylės išsiplėtę, per jas 
eina karštas kvėpavimas ir degina mano 
žandus; kita ranka pati pradeda atsaginęti 
vieną po kitai sagutes. Atsegus visas sa
gutes, atriša gorseto raiščius ir pasiliuosuo- 
ja nuo jo veržimo; tą darydama, atydžiai 
žiūri man Į akis, stengdamosi pertikrinti, 
ar aš nesuprantu, kad ji tą daro visgi bijo
dama. Nors jos jausmai sujudinti, negali 
jų suvaldyti, vienok jaučia baimę. Aš sav* 
nemikliais pirštais čiupinėju jos sagutes ir 
gorseto raiščius...

Kad nukreipus mano atydą nuo to, ką 
ji daro, kaire ranka, kuria laikė mano kak
lą apkabinus, pabraukė per pečius ir pra-

f

Vėl abudu tylime.
— Taip, tai taip, bet juk ir aš biedna, 

—drąsiai ji pratarė, atsilošus ant sofos.
Nuo kiekvieno jos ištarto žodžio aš 

svaigau; kiekvienas jos žodis krito į mano 
širdį, kaip stipraus vyno lašas. Ji visuomet 
klausė mano kalbos truputį galvą nukrei
pus į šalį, aš jaučiau jos šiltą ir malonų kvė
pavimą ir sukėlė malonius jausmus.

— Tamsta nepyk ant manęs, — tariau 
jai, — bet aš, vakar vakare guldamas, šią 
ranką buvau pavedęs tamstai: atguliau ir 
padėjau ją taip ir man persistatė, kad tams
ta ant jos guli...

— Nejaugi? Labai malonu tą girdėti!

Negelbėjo.
Dvi kūmutės susiėjusios 

kalbasi:
— Girdėjau, kad tavo kū

dikis mirė? . !
— Taip, kūmutė, mirė die-' 

ve duok ja mdangaus kara
lystę.

— Jis buvo toks riebus, 
kaip veršis! Kodėl negelbė- 
jote?

Gelbėjome, kiek galė
jome: mano vyras nuėjo pas 111 • I • V • v • 1 Į

— Bet tas galėjo atsitikti tik tuomet, 
kuomet mudu vienas nuo kito buvome labai 
toli; kitaip panašiai nebūtų...

— Tamsta manai, kad arti esant aš ne
išdrįsčiau panašiai pasielgti?

— Aš bent taip manau.
Klystat, tamsta nuo manęs visko gali 

laukti! — Ištaręs šiuos žodžius apkabinau 
ją per liemenį.

— Nejaugi? — ji pratarė ir dauginus 
nieko.

Toks jos atsakymas mane išvedė iš 
kantrybės ir net užpykau; jaučiausi įžeistu, 
kad ji mane įkaito tokiu nekaltu avinėliu. 
Aš pasipilčiau, ištempiau krūtinę, sukon
centravau visą savo energiją ir paėmiau ją 
už rankų. Bet ji, nieko nesakydama, iš-į 

[traukė jas ir truputį atsitraukė nuo manęs. 
Į Tas vėl nupuldė visą mano ūpą, atėmė visą 
energiją, pasidarė gėda ir, nusisukęs, pra
dėjau žiūrėti per langą. Tuomet išrodžiau 
tokiu menkučiu, tokiu suvargusiu, kad juo
kinga būtų apie kitką ir mąstyti. Visiškai 
kitaip dalykai būtų virtę, jeigu aš ją bū
čiau susitikęs tųpmet, kuomet man švietė 
šviesi saulutė. Dabar gi aš užmuštas li
kimo.

— Na, ar matai! — tarė ji. — Na, ar 
matai! Užtenka tik truputį susiraukti, jau 
tamsta ir nusigąsti; bet jeigu truputį nuo 

I tamstos atsitraukti, tai jau viskas už-

Ji garsiai pradėjo juoktis ir užmerkė 
akis, tartum jausdama gėdą.

— Dievai žino, ką tamsta pradėjai kal
bėti, — sušukau aš. — Dabar tamsta pama-J VV J VI V» V AA JA K

ankštai surištos su, rusų! kleboną ir mišias užpirko, 
revoliucija — ir kad vie-1 bet nieko neįgelbėjo, vaikas Į tysi, kas as per vienas, 
nįntėlis būdas, kuriuo jie • kelis sykius susirietė, išsitie-

* aS iv /UfiViii rlnablo niirlnva '
Pagriebiau ją už pečių ir ėmiau spaus

ti. Tokis jos pasityčiojimas mane baisiai
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— Kiek daug ant pečių iškritusių 
1)1 aukų!

— Taip, — atsakiau aš, stengdamasis 
prisispausti prie jos nuogos krūtinės. Tuo 
tarini ji, atsilošus ant sofos, buvo visiškai’ 
atsagstytais drabužiais. Bet staiga ji tar
tum pradėjo nubusti, tartum suprasti, kad 
jau pertoli nužengė, tuojaus tiesiai atsisė
da ir uždengia savo kūną. Norėdama tą 
viską paslėpti, nukreipti mano mintis kiton 
pusėn, vėl pradėjo kalbėti apie daugybę 
iškritusių plaukų.

— Kodėl tamstos plaukai taip slenka?
— Nežinau.
—Aš žinau, tamstos plaukai slenka?tO'- 

dėl, kad daug geriate, o gal ir perdaug už
siima’p... Tfu, aš to jau negaliu ir pasaky
ti! Gėdinkis! Aš visiškai to nuo tamstos 
nesitikėjau! Tamsta esi toks jaunas, o jau 
plinki, netenki ant galvos plaukų!... Dabar 
būk toks malonus ir papasakok visą savo 
gyvenimą, nes aš noriu žinoti, kaip gyveni. 
Aš esu persitikrinus, kad tamstos gyveni
me yra kas tokio nepaprasto, baisaus. Tik 
meldžiu pasakoti tikrą teisybę, supranti, be 
jokių išsisukinėjimų ir užslėpimų! Atmink, 
kad aš atydžiai žiūrėsiu į tamstos-akis ir 
tuojaus suprasiu, jeigu ką nors- paslėpsi 
arba pradėsi meluoti. Na, pradėk paša* 

į koti!
— Gerai, papasakosiu, tik pirmiau no

riu tamstos krūtis pabučiuoti.
i — Ar tamsta iš proto išėjai?’ Na, pra
dėkite pasakoti!

— Ne, mano brangioji, pirmiau priva
lau krūtis pabučiuoti, tuomet papasa
kosiu !

— Hm... Ne! Bet... gal vėliaus. AŠ 
noriu sužinoti, kas tamsta esi per žmogus. 
O, aš žinau, kad tamsta esi baisus žmogus!

Man pasidarė nesmagu, kad ji apie ma
ne taip blogai mano; bijojau, kad visiškai 

Inuo savęs neatstūmus Jeigu aš nepapasa- 
Ikosiu, tuomet ji gali pradėti dar.blogiau 
Į apie mane manyti. Man norėjosi apsivaly
ti jos akyse ir parodyti, kad greta jos sėdi 
doras, prakilnus žmogus, veik aniuolas. 
Viešpatie, aš jai galiu išpasakoti visą savo 
gyvenimą, nurodant kiekvieną praleistą 

I dieną!
Ir papasakojau jai, papasakojau viską 

[ir tik tikrą teisybę. Pasakodamas nesi- 
I stengiau piešti spalvuotomis maliavomis, 

nes nenorėjau, kad ji manęs pasigailėtų; -.v-, 
pasakiau net ir tai, kad vieną vakarą pavo-' yl 
giau penkias kronas.

Ji sėdėjo, klausė mano pasakoju 
sigandus, išsižiojus, pabalus ir žvil 
mis akimis žiūrėjo į mane.. Norėdama, 
truputį suraminti ;užbaigęs pasakojimą^ 
dūriau: ' tjjfc

(Toliaus bus). $
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EXISVI
L. Pruseika.

(Tąsa.)
O kasgi toliau? Nejaugi ta taip įsi- 

šaknėjusi, taip įsigalėjusi ir vis stipryn ei
nanti buržuazija liks amžinuoju svieto 
viešpačiu ?

Ne—atsako Manifestas . Buržuazija 
tai dar anaiptol nėra visa visuomenė. Tai 
yra tik viena išnaudotojų klesa ir plotoji- 
mos eisenoj jai lemta žūti. Bet žus jinai ne 
dėl savo nedorybių ir netodėl, kad ją sukri
tikuos nauja dorininkų armija! Buržuazi
ja žus todėl, kad išdirbimo (produkcijos) 
spėkos, besiplėtodamos ir beaugdanios pa-Į 
sieks tokio laipsnio, jog išardys pačius pa
matus buržuazines savasties. Pačiame iš
dirbimo spėkų augime tūno buržuazijos 
pražūtis.

“Dabartinė buržuazine visuomenė su 
savo išdirbimo ir susinešimo santikiais, ku
ri yra tarytum iš nieko sutverus tokius mil
žiniškus išdirbimo ir susinešimo įrankius, 
panaši į burtininką, kuris nebegali suvaldy
ti požemio spėkų, kurias pats iššaukė.”

Juo labiau plėtojasi mašinerija, juo 
daugiau turtų gaminama, tuo labiau auga 
betvarkė, anarchija išdirbime ir krizis seka 
paskui krizį.

Pramonės ir prekybos kriziai, milžiniš
kos bedarbės yra tai pasekmė kapitalistinio 
išdirbimo budo. Perteklius pagamintų pre
kių ažuot teikęs žmonijai gerovę neša di
džiausias nelaimes, grąžina žmoniją į bar- 

*barizmo stovį. Išdirbimo spėkos taip išau
go, kad jos jau nebsutelpa kapitalistiškos 
nuosavybės rėmuose ir vėliau ar anksčiau 
turės tuos rėmus sulaužyti. Prie to veda 
pati evoliucija išdirbimo spėkų. “Buržua- 
ziški santikiai pasidarė jau persiaurais, kad 
apimti visą jų sutvertą lobį.”

Taip kaip seniau išdirbimo spėkų augi
mas padarė galą baudžiavom ir feodaliz
mui ir įstatė buržuaziją, taip dabar dar di
desnis tų spėkų išaugimas aštriu ginklu at
sikreipia prieš buržuaziją.

“Bet buržuazija nevien nukalė ginklus, 
kuriais ją nugalabins; ji išauklėjo ir vyrus, 
kurie vartos tuos ginklus — šios gadynės 
darbininkus — proletariatą.”

Nupiešęs evoliuciją modernojo proleta
riato ir užreiškęs, kad šiuomi laiku tiktai 
proletariatas esąs vienintelė nuosekliai re
voliucinė klesa, Manifestas nurodo į likimą 
smulkiosios buržuazijos—amatninkų, krau- 
tuvninkų, valstiečių. Jų eilės vis retėja, tik 
retas jų tepakįla biznio žvilgsniu, gi minios 
sutirpsta proletariate.

Šitas Manifesto tvirtinimas, nors pačia
me pamate teisingas, vistik nepažymi to ne
paprasto gajumo, gyvastingumo smulkio
sios buržuazijos. Netik Markso laikais, bet 
ir vėliau ji lošė gana svarbią role visuome
nės gyvenime.

Klesinė darbininkų kova, jų organizaci
jos — visa tai yra judėjimas daugumos sle
giamosios visuomenės prieš privilegijuotą 
mažumą. Vadinasi, darbininkų judėjimas 
veda prie išsiliuosavimo visą visuomenę. 
Kapitalistų visuomenė pasilaiko algine ver
gija, bet juk ir žmoniška alga ji neaprūpi- 
na tuos, kurie savo darbu užlaiko visuome
nę. Taigi, jos viešpatavimas turi pasibaig
ti. Prie proletariato dedasi ir padėjikų iš 
pačios buržuazijos tarpo — būtent tie mok
slo vyrai, kurie bemąstydami perprato vi
suomenės plėtojimus kelius.

Antrame Konlunistų Manifesto persky
rime kalbama apie komunistų santikiu.; su 
darbininkais. “Komunistai (dabar męs pa
sakytume socialistai) yra kuouoliausia vi
suomet pirmyn žengiančia dalimi viso pa
saulio darbininkų. Taip yra praktikoj'. O 
teorijoj jie giliaus permato dalykus, negu 
atsilikusioji proletariato minia, permato 
proletarų judėjimo sąlygas, bėgį ir abelnus 
rezultatus.” Komunistai neturi tokių rei
kalų, kurie nebūtų visų proletariato rei
kalais.

Teoretinės Komunistų pažvalgos nėra 
iš nykščio išlaužtos ir “nesiremia ant idėjų, 
principų išrasti! ar išgalvotų kokio nors re
formatoriaus.” Tos pažvalgos yra tai iš
raiška esančių visuomenės santikiu ir tebe- 
verdančios klesų kovos.

Komunizmas nori panaikinti buržuazi- 
'nę .^’orsavybę, pakeisdamas ją augštesne 
JUL I vybės forma.

tbatndininkai, proletarai nebeturi šian- 
osavybės. Gi miestelėnų, mažlaukių 
U nuosavybę baigia naikinti didžio-

Manifestas sako buržuazų klesai: “Jūs 
nerimąstaujant dėlto, kad męs norime iš
naikinti ypatinę nuosavybę. Bet dabarti
nėj visuomenėj ypatinė nuosavybė išnaikin
ta dėl 9 dešimtdalių jos narių; ji ir užsilai
ko tuomi, kad jos visai neturi 9 dešimtdalįs. 
Jūs išmėtinėjat mums, kad męs norime iš
naikinti tokią nuosavybę, kuri gali gyvuot, 
jeigu jos visai neturės baisi visuomenės 
dauguma. Teisybė, męs to norime.”

Naminis vaikų auklėjimas turi būti pa
keistas visuomeniniu, o dabartinė apsivedi- 
mo forma irgi turi išnykti. “Nuo buržuazi
jos šnekalų apie šeimyną ir auklėjimą, apie 
širdingus tėvų ir vaikų ■ santikius darosi 
bjauru ir šlykštu juo labiaus didžioji pra
monė ardo visus proletarijų šeimynos ry
šius, o darbininkų vaikus padaro paprastais 
perkamaisiais daiktais ir darbo įrankiais.”

Dabartinėj buržuazų visuomenėj įsi- 
šaknėjus prostitucija. Šeimynos santikius 
nustato pinigas.

Tėvynės klausime Manifestas stačiai 
užreiškia, kad “darbininkai neturi tėvynės 
ir negalima jiem atimti to, ko jie neturi.” 
Visu tautu darbininkai turi eiti išvien — 
nes išvien ėjimas yra tai pirmutinė proleta
riato išsiliuosavimo sąlyga.

Komunistų Manifestas trumpai atsi
kerta tiems buržuazijos veidmainiams, ku
rie tvirtina, kad komunizmas norįs panai
kinti amžinąsias idėjas, amžinąsias tiesas. 
Bet tokių idėjų ir tokių tiesų nebuvo ir nė
ra. Idėjos mainosi taip greitai, kaip mai
nosi visuomenės santikiai. Viešpataujan-1 
čios kokio nors laiko idėjos buvo visuomet* 
tik viešpatavusios tuomet klesos idėjomis.”

Kuomet proletariato spėkos pribręs, tai f 1 
užkariavimas valdžios bus jo pirmutiniu • 
uždaviniu. Į

“Proletariatas sunaudos savo politiškai 
viešpatavimą taip, kad atims palengva nuo j 
buržuazijos visą kapitalą, visus išdirbimo' 
įrankius paves valstybei, tai yra, organizuo
tam j viešpataujančią klesa proletariatui ir, 
kaip galėdamas greičiau, daugins išdirba
mųjų spėkų skaičių.

Toliaus Komunistu Manifestas siūlo se
kamą programą reikalavimų:

1. Atėmimas (eksproprijavimas) že
mės ir suvartojimas rentos už ją viešpatys
tės

Biskelis iš dangaus gyvenimo
(Pagal ščipavką parašė Pašešupys).

—Nuvesk tą žmogų j res
tauraciją; “tik būk atsar
gus”. — Čion yra gera res
tauracija, kurioj gamina 
skanius valgius.

Tik sudulkėjo, kaip nau
jas žmogus su aniuolu bur- 
banosiu ant piet nuėjo. Ži
note, ką su juo reikia pada
ryti? — tarė dievas - tė
vas į poną Jezusą ir dvasią 
šventa.

— Ne, nežinome.
— Turim jį pasiųsti į ka-

— Į karę — riktelėjo 
dvasia šventa.

— Kad žmonės žudytų ?— 
nusistebėjo Jėzus.

I — Ne dėlto — atsakė die
vas - tėvas.’

— Turime pasiųsti į karę 
dėlto, kad padarius bandy
mą. Dirbau jį taip ilgai, su
dėjau tiek daug darbo ir no
riu pataisyti jį tokiu, kad 
galėtų kariškas atakas at
laikyti. Visi neturi jį imti 

'kulkos, bombos, šrapneliai, 
nei durtuvai; noriu atsiži- 
noti, ar tikrai tas darbas

Šventa traicė, kuri visą 
laiką atydžiai tėmijo per lu- ( 
netą į savo naują numylėti
nį, net kilo augštyn iš džiau
gsmo.

— Yra viltis iš jo! — Šau
kė dvasia šventa.

—Yra, yra, — pridėjo 
ponas Jezusas. Tik tegul 
dievas - tėvas sutveria pačią 
dėl jo, nes be pačios jam bus 
nejauku...

— Pažiūrėsiu — atsakė 
ponas dievas. — Regis, šis 
žmogus man geriaus nusise
kė, negu Adomas. Vienok, 
palūkėsime, kas bus toliaus.

reikalamas.
2. Dideli progresyviški mokesčiai.
3. Panaikinimas paveldėjimo tiesos.
4. Atėmimas (konfiskavimas) visų iš

eivių (emigrantų) ir maištininkų savasties.
5. Skolinimo (kredito) sutraukimas 

(centralizavimas) viešpatystės rankose, 
įsteigus tautos banką su viešpatystės kapi
talu ir pilninteliu jos monopoliu.

6. Centralizavimas žemės ir vandens 
viešpatystės rankose.

7. Padauginimas tautos fabrikų ir iš
dirbinio padarų, ištręšimas laukų pagal vie-

tarė dvasia šventa. — Pa
siųsk jį dėl bandymo.

— Bet į kurį abazą: ar į 
i teutonų, ar į talkininkų? — 
užklausė dievas - tėvas.

— Aš manau, geriausia 
pasiųsti į talkininkų, ypatin
gai prie francūzų, kad gali
ma būtų persitikrinti, ar jis 
gali išlaikyti vokiečių ata
kas — patarė Jėzus.

— Taip, taip — pritarė 
dvasia šventa — pasiųskime, 
francūzams.

Katastrofa.
Tarpe visokių linksmybių 

ir triumfų, francūzų kari u- 
menė, po dieninio mūšio su
vargo, peralko ir nuėjo pasi- 
vaišyt. Maistas karės lauke 
susideda iš paprastų konser
vų, kur apie šviežią sveiką 
maistą nėra reikalo ir ma
nyti.

Tą pačią dieną ypatingai 
kareivių maistas buvo dežu- 
kės su konservais, parvež
tos iš Amerikos, 
buvo

dus, nors ir ant 60 procen
to. Paskola neatbūtinai rei
kalinga dėl padidinimo dan
gaus, kur abelnai imant, ne
buvo kito išėjimo.

Baigiant posėdį, dievas - 
tėvas tarė:

Galėjau sutverti žmogų, 
katras nebijo kulkų, šrapne
lių ir durtuvų, bet sutverti 
tokį žmogų, kurį negalėtų 
užnuodinti savo nuodijan
čiais fabrikatais kapitalis
tai — tai jau pereina ir mū
sų spėkas! Nuo tų prakeik
tų suktybių, nuo tų lupikų ir 
kunigų, kurie tarnauja 
tiems lupikams, liaudį gali 
išliuosuoti vien triumfas so
cializmo !

Po velnių — liaudis bent 
sykį turėtų susiprasti ir į- 
kūnyti socializmą ant že
mės.

— Bravo! — sušuko po
nas -Jėzus. — Vientik socia
lizmas gali pataisyti pasau-

— Aš ir taip manau — už
baigė dvasia šventa.

(Pabaiga).

Tarpe jų 
toki “gardumynai”, 
and Beans,” “Corned 
“Sliced Tongue” etc.

Dievulis, kad bent Jezusė- 
lį išgelbėtų.

“Dilgėlės” užsiėmė dėkin
gu džiabu: taikinti lietuviu 
socialistų laikraščių redak
torius. ,

Bet, daktare, išsigydyk 
pats. Išpradžiu reik sutai- 
kyt “Dilgėles” su “Kardu.”

f;

8. Lygiai prispirtinas darbas visiems, 
įsteigimas pramoningų armijų ypač žem
dirbystėje.

9. Sujungimas pramonystės bei žem
dirbystės į vieną užvedimą, stengimasis 
prašalinti palengva skirtumą tarp miesto ir 
sodžiaus.

10. Viešas ir dykas visų vaikų auklėji-1 
mas. Panaikinimas vaikų triūso fabrikuo
se dabartinėj jo formoj. Sujungimas auk
lėjimo su darbu ir t. t,

ELEKTROS GALYGe.
Dabar su elektros pagelba dirbama vi

sokį darbai: melžiama karvės, diktuojama Z »I

diktotuvė, verdama valgis, valoma divanai

odos, etc., pervežama didžiausios sunkeny
bės, skambinama pianu, pjaustoma medžiai, 
etc.; parduodama prekes, parduodama val
giai, skalbiama rūbai valomi arkliai, etc., 
gydomi dantys, apšviečiama namai ir gat
vės, šaudoma iš orlaivių ir t. t.

iki 20 d. spalio mėn. š. m. buvo išstatyta 
skaitliavimo ir rašymo elektriška mašina. 
Jeigu kas iš publikos užduoda tai mašinai 
kokį nors klausimą, vienas žmogus pasuka 
rankenukę ir ant korčiukės išpuola išdru- 
kuotas atsakymas. Ta elektriška mašina 
taipgi momentališkai dirba visokius mate
matiškus išskaitliavimus. Jos mechaniz
mas, tai daugybė toblyčių, kurios pasukus 
rankeną maišosi į visas puses, kol padaro
mas atsakymas.

Jeigu tokią galingą elektrišką mašiną 
būt parodyta žmonėms koks tūkstantis me
tų tam atgal, ji būt pripažinta Dievo arba 
velnio galybė ir žmonės būtų arba meldęsi, 
arba bėgę nuo jos., O dabar yra žinoma, 
ka.d tai padaroma su elektros pagelba.

(“Atgimimaš?,)

IV.
Naujas žmogus buvo ga

linčius karės lauke. Specia- 
liškuoju greituoju trauki
niu, einančiu tarpe dangaus 
ir žemės, pasiųsta anksti iš 
ryto naujas žmogus ant 
mūšio lauko į Franci ją.

Prancūzai noriai priėmė 
naują liuosnorį į savo eiles. 
Kas užinteresavo juos, tai jo 
sveikata,Herkulesinė išvaiz
da, ir tvirtas pastovumas.

Tą pačią dieną, po pribu
vimui ant žemės, tuojaus ta-

Beef” 
etc.

Išalkę kareiviai kimšo tą 
valgį didžiausiu apetitu, už
sigerdami kavos ir arbatos. 
Ir mūsų naujas karžygis,bū
damas lygiai alkanas su vi
sais, kimšo savo porciją, vil
ko apetitu, net jo ausys kru
tėjo.

Atsitiko kas tai blogo: 
Naujas žmogus, suvalgęs 
savo porciją konservų, pra
dėjo voliotis, akis išvertė,

Tuoj buvo pašauktas gy
dytojas, bet nieko negelbė
jo ir naujas žmogus, meilėje 
dievo - tėvo, dievo-sūnaus ir 
dvasios - šventos — užbaigė 
savo taip trumpą gyvenimą 
sunkiausiose kančiose!

— Kančios dievo! — šūk
telėjo dvasia šventa, žiūrė
dama per lunetą iš dangaus 
ir patėmijo, kas atsitiko.

— Kas? Kas tokio atsi
tiko? — užklausė ponas Jė
zus.

ką, stovintį pačiame fronte 
'mūšio. Ir stojo stebuklai: 
laike mūšio šautuvu kulkos, 
šrapneliai ir bombos atsimu
šė Į naują kareivį taip, kaip 
žirniai į sieną! Ir laike ka
tastrofos, laike karščiausio 
mūšio, ramiai sau užsirūkė’ 
cigaretą, kuomet vokiečiai 
užpylė granatomis francū-

— Mirė! — knystelėjo die
vas - levas. — O, aš nelai
mingas! Kam aš vėla su
klydau?... O rety! rety!... 
Dabar galutinai mano žvaig
ždė užgeso!... Perkūnas

o naujas žmogus nei zings-j<(>?

gai, žengė vis pirmyn, ir da-

Visųpirmiausia turime 
, kas su juom atsiti-

bus čionai.

< iU>
gyt vokiečiams pilvus po de-
š i n ei i r k a i i *ei. Vok i eči ų ; (] 5 e v ()
durtuvai — visai nelindo į Į _  p
k' ū n ą n au j o žm ogau s. Du r-1 q nil ? 
tuvai lūžo, linko ir visaip’’” 
susikraipė! Matant tokį

čiai pradėjo bėgti su di
džiausia išgąsčiu.
zai pamatę nepaprastą nar
sumą savo draugo, patrau
kė į pryšakį su didžiausiu 
entuziazmu, ir sulaužė vo
kiečių liniją atstumdami ant 
kelių dešimčių mylių atgal.

Pavakare, kuomet mūšys 
apsistojo, visa francūzų ar
mija tik ošė iš džiaugsmo 
dėl garbės naujo karžygio, 
p vadai atsjžinoję apie, nar
sumą naujo žmogaus — ap
dovanojo jį garbės ženklais,

mogaus

—. Kas atsitiko su tave
* Nuo ko mirė? — 

Klausinėjo dievas - tėvas.
—Kaip tai nuo ko? At-

—Privalgiau fabrikuotų
Francu- konservų Amerikos kapita-

listų ir turėjau mirt. Liūd
nai nuleido galvą dievas-te- 
vas, knystelėjo dvasia šven
ta, krūptelėjo ponas Jėzus.

Užstojo kritiška situacija 
danguje.

VI.
Užbaiga.

Ta patį vakarą,Ta patį vakarą, šventa 
traicė turėjo posėdį ir nuta
rė užtraukti paskolą pas žy-

$

bu rin.

KĄ IŠRASTI

Nuo “Šakės” iki “Darbi
ninko” tik vienas žingsnis.

Jeigu netikik, paklauskit 
pas Karosą.

T"

< *

lt

Bell Vhone, Dickinion SMS M.

Cereteli dešimtį metų išsė
dėjo caro katorgoje, nešiojo 
retežius ir buvo išsiųstas Si
biran.

Bet katorgoj jisai nieko 
neišmoko. Pirm katorgos 
jisai geriau nusimanė.

MARGOS 
MINTIS

Taip ilgai cenzoriavo,kaip 
Martus.

Iš tavęs, broli, toks Napo
leonas, kaip iš Kerenskio. 
Jo cariška Didenybė Alek

sandr Feodorovič.

Kuomet Kerenskis tapo 
pirmuoju ministeriu, jisai 
vis labiau ir labiau pradėjo 
kelties į puikybę.

Taip, gyvendamas Žiemos 
Palociuj (Zimnij Dvorec) 
Kerenskis užėmė buvusio 
caro kambarius ir jo auksi
ne lova, s- c

Ant rytojaus vienas Pet
rogrado laikraštis pagarsi
no: “Jo cariška Didenybė A- 
leksandr Feodorovič teikėsi 
saldžiam, ūpe atsikelti.”

Su Kerenskiu amžinai,kaip 
šešėliai, vaikščiojo du žval
gai, du adjutantai.

Laike Maskvos suvažiavi
mo tuodu adjutantu buvo už 
jo pečių. Tai išrodė taip 
majestotiškai, taip ceremo- 
niškai, kad delegatai pradė
jo protestuoti. Paskutinėj 
suvažiavimo dienoj adjutan
tų jau nebuvo.

Visur esantis.
Panedėlis. — (

Utarninkas

; ministeriu.

Četvergas (Telegrama. 
Kerenskis susivienijo su 1 
lodinu ir su Kornilovu.

simo.

“Laisvė” garsino L. S. S. 
VII rajono maršrutą, garsi
no kuogeriausia, leido gar
bint visus kalbėtojus per ne- 
mierą, talpino koresponden
cijas už Michelsoną, Petri- 
kienę ir Jukelį. “Laisvės” 
skaitytojai rašėsi prie Są
jungos.

O ką gavo “Laisvė” už tą 
viską? Armino špygą.

Sako, vėlei Villa prisikėlė 
iš numirusiu.

Kaip gaila, kad Šliupo nė
ra Amerikoj. Jisai jį būtų 
galėjęs užkviest lietuvių ta
rybom

“Žirgvaikio” draugija ii 
New Britain, Conn., paau
kavo kun. X. Mockaus by
lai $10.00. Draugija pasky
rė tuos pinigus mėnesiniam 
susirinkime, kad apgynus 
laisvė?

“Draugo” antgalviai: “So
cialistas pasikorė,” “Sociali
stai vagia anglis,” “Socialis
tas nusižudė,” “Socialistai 
vištvagiai.”

O geriausias antgalvis bū
tų: “Bučio galvoje šventos 
Zitos kazoką šoka.”

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.

Naujas Laikraštis
Jau S-tas numeris iščjo “Ūkininko”, 

kuris tikrai puikus ir tinkamas skai
tyt mažiem, jauniem ir seniem, nes 
nekelia su nieku vaidų tik talpina 

Į gražius pamokinimus ūkininkams Ir 
miestelėnams. Kainuoja $1.00 me
tams. Adresuokit įdėdami štampas, 
prMų-u vieną numerį ant pažiūrėji- 

, mo.
•MICHIGAN CKININKKAS” * 

Box 96. Hart, Michigan.

Jonuko laiškas:
Jonukas Parulis rašo iš 

Petrogrado: “Amerikoniškų 
dolerių dar turiu. Taigi, iš
ėjom su draugu dar ką nors 
nusipirkti. Visą dieną vaikš
čiojom po Petrogradą ir ga
vom nusipirkti pusę svaro 
duonos ir agurką.

Bėda Jonukui, bet šliupui 
be vi skęs dar blogiau. Na, 
bet gal Švedijoj paragaus. ,

Vokiečiams' dar toli iki 
Rymui, o anglai jau ties pat 
Jeružolimu..

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

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

(Lfi)

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad St., rhiladelplua, r«
’Kyskiaa and Surg«on (hštuvisg 
(•fis ir chirurgas pabaigęs*!—“
Universitetai Gydo visokias ligas vy, 
ru? moterių ir vaiku. Daro operaeita
Ofiso valandos: S-H rito. 3-4 po piet, T 
vakaro. Modeliams: ^11 rito 14W
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ebling St., Brooklyn, N. Y. I^«l- 
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Prenumerata metams: Ame
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tai Amerikoje — $1.25; Kanado
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Telephone Stagg 3878.

šliupas agituoja už 
dešiniuosius.

“Tėvynė” paskelbė dešim
tą šliupo laišką, kuriame 
tarp kitko rašoma:

Tinkamiausios partijos 
“Pažanga” ir “Santara.” 
Santariečiai Lietuvių Sei
me padarė klaidų (p. Leo
no vedami), neprisidėda
mi prie didumos rezoliuci
jų dėl Neprigulmingos 
Lietuvos. Dešinieji ir jų 
vadai daugiau nusileidžia.

Kas skaito “Laisvę” ir 
myli ją, tai šį nedėldienį bus 
su mumis ant puikiausio 
mūsų koncerto ir baliaus 
Labor Lyceum, Brooklyne. 
—Pradžia 2.30 vai. po pietų.

čionykščiais kunigais gali
ma susišnekėti, nesą dau
guma jų yra geri patrio
tai. Socialist, liaudininkai, 
kad tik tiek gero teturi, 
savyje, kad užtarauja tau
tų apsisprendimą. Ameri
kos vidurinei sriovei iš
puola artimus ryšius lai
kyti tik su “Pažanga” ir

giečiai — tai demokratai.

Męs girdėjome, kad mūsų 
draugai Waterbury j e mano 
apie parengimą “Laisvės” 
naudai koncerto.

Gerai, draugai, darbuoki- 
tės!

Beje, draugai worcesterie- 
čiai, kada bus pas jus pa
rengimas “Laisvės” ir“Nau-

ligijos klausime, o santa- 
riečiai — tai progresyviš- 
ki demokratai, kurie rei
kalauja, kad bažnyčia nie
ko bendro su valdžia ne
turėtų. Šiaip jų progra
mos mažai skiriasi, ir va
dai bei nariai abiejų par
tijų yra rimti žmonės.

Matote, kai]) jau toli nuva- 
avo šliupas. Stačiai agi-

“Saulė” praneša, kad ang
liškus vertimus valdžiai tū
lo “Kovos” straipsnio (ar 
atsišaukimo) darė p. J. Lo- 
patto — žinomas tautininkų 
lyderis iš Wilkes Barre.

“Saulė” pranašauja, kad 
ir kitus socialistų laikraš
čius ims nagan...

niasias partijas Mani ir “Pa
žanga” gera, nors ji nepri
pažįsta net sąžines laisvės.O 
dar jisai vadina save laisva
maniu ! Męs visuomet sakė
me, kad šliupiška laisvama- 
nybė yra atžagareiviška.

(“Naujienos”)

Montello, Mass. — Drau
gai ir draugės, ar jau esate 
pasirengę būti ant “Lais
vės” naudai rengiamo kon
certo Montello, Mass., šią 
subatą?

Atsiminkit, kad koncertą 
rengia byrutietės, o jos vi
suomet moka parengti gra
žumėlį.

B e to, L. Prūse i ka pasa
kys prakalbą.

Nedėldienį, 1 valandoj, 
Montello L. S. S. kuopa ren
gia L. Pruseikai prelekciją 
apie dvi sriovi rusų socialde
mokratijoj.

Aiškiai party viii 
keliu.

Susivienyjimo Lietuvių A- 
merikoje organo “Tėvynės” 
redaktorius p. V. K. Rač
kauskas jau prisirašė prie 
tautininkų partijos, vadina
mos “Sandoros” ir užima toj 
partijoj oficialį ofisą.

tebi, kad nėra ko ir dyvyties, 
jeigu jisai veda “Tėvynę”

Laukite puikios knygos 
“Badas,” kuri išeis tuoj po 
Kalėdų. Tai bus pažiba mūs 
literatūros.

organas virto organu vidu
rinės srioves.

Ištikrųjų, tai skandalas! 
Visur kalbama ir reklamuo
jama bešalumas ir beparty-

Neužmirškite, kad geriau
sia knyga kareiviui yra tai 
Vokiečių Kareiviu Atsimini
mai.

KURIE ESATE PAĖMĖ 
TI KIETUS?

Draugai, kurie esate pa
ėmę “Laisvės” Bendroves 
rengiamo antro metinio kon
certo tikietus išanksto par
davinėti, malonėkite juos su
grąžinti ne vėliaus 14 d. 
gruodžio, t. y. subatos vaka
ro, nes kitaip vėliaus bus 
jau nepriimami. Atsiminki
te, kad kėdės numeruotos ir 
tikietų tik tiek padaryta, 
kiek vietų yra, todėl reika
linga prieš atidarant svetai
nę visus ant rankų turėti.

Vokietijoj įvyko ekspliozi- 
ja chemiškoj dirbtuvėj Grie- 

. aheim, kuri apima 54 akrus 
+femes. Tenais buvo vyriau- 

Afta dirbtuvė nuodingų ga-

SO. BOSTON, MASS.
Vietos socialistai ir pro

gresyviai lietuviai kįla, o 
klerikalai ir jų broliai tau
tiečiai smunka žemyn, pra
deda netekti po kojomis pa
mato. Mat, iš Lietuvos ne
atvažiuoja grinorių, tai ir 
visas biznis eina žemyn. Ir 
jeigu dar porą metų neat
vyks grinorių, tuomet kuni
gams prisieis savo krūmelį 
uždaryti. Su geltonąją 
spauda irgi nekaip sekasi.

Visiškai kitaip yra su so
cialistais: jeigu tik parengia 
kokią nors pramogą, visuo
met pilna žmonių; vadinasi, 
minios socialistams pritaria. 
Tuo tarpu klerikalų ir tau
tininkų parengtose pramo
gose būna tuščios svetainės.

P. žilaitis.

kuris senas pasiliko. Iš
rinkti du literatūros agen
tai, kurie rūpinsis platinti 
knygas ir laikraščius. Nuo 
knygų ir laikraščių visas 
pelnas eis kuopai. Visi kuo
pos nariai stengsis užsipre
numeruoti laikraščius pas 
kuopos agentus.

Buvo į nešta,kad kuopa at
sakytų V. J. Stankui į jo til
pusi straipsnelį “Laisvės” 
N93 “Žodis Nuskriaustojo,”

ANSONIA, CONN.
11 d. lapkričio, pobažny- 

tinėj svetainėj, buvo prakal
bos Liet. Polit. Kliubo. Kal
bėjo J. Liutkauskas iš Bro- 
oklyno. Jo prakalbos yra 
“Laisvės” skaitytojams žino
mos, todėl neapsimoka ir ra
šyti, nes jis visur vieną ii* tą

dar ir apšmeižia. Jaunas 
Vaikinas talpina ištraukas 
iš “Kovos” administrato
riaus laiško, kuriame klau
siama, kur vietos vaikinai, 
kad viską atlieka merginos. 
Jeigu J. V. būtų teisybę pa
rašęs, aš nieko nesakyčiau, 
bet dabar prisieina atsiliep-

džiuma balsų tapo atmestas. 
Kuopa pati prisipažino, kad 
Stankus yra visgi nuskriau-

Mažas Vieversėlis. .

TAMAQUA, PA.
6 d. gruodžio vietos ang

liakasiai gavo algas. Su
prantama, vakare pasipylė 
įvairus kolektoriai. Mate

krautuvės ant knygučių, o 
kai]) jau gauna angliakasiai 
algas, tuomet krautuvninkai 
eina po stubas ir kolektuo- 
ja. Bet štai nuo biznierių 
neatsilieka ir mūsų kunigu- 
zis: jis irgi tą vakarą vaikš
čiojo po stubas ir kolektavo 
pinigus, kai]) jis sako, ant 
bažnytėlės.

Darbininkas gauna algą, 
apmoka į krautuves, o kas 
lieka, tai dar nori kunigas

maišo, lenda ir partyvumas 
ir visiška stoka bešališkumo.

Męs taip-pat norime pa- 
briežti dar viena fakta. Da- 

A V

lis socialistu, kurie save ka- 
žin kodėl vadina kairiaisiais, 
atkreipia savo ugnį į savo gi 
draugus, “peizuoja” ir nieki

pinigų ir lauk algos.

29 d. lapkričio buvo meti
nis balius Lietuvos Sūnų 
draugystės. Žmonių atsi
lankė gana daug ir draugys-

lošti veikalai “Kryžius” ir 
Amerikoniškos Vestuvės”.

draugai iš Haverhillo. Vis-

žmones likosi užganėdinti.
Žmonių susirinko tiek,kad 

net neužteko kėdžių. Kuo-

pavojum, bet nemato tikro 
pavojaus! Jie per pirštus 
žiūri į tą viską, kas dabar 
dedasi Sus. Liet. Ameriko
je — toj didžiausioj liet, or
ganizacijoj, kur tiek sociali
stų triūso, tiek pinigo sudė
ta. Tie trumparegiai drau
gai netik nemato didžiausio 
pavojaus iš tos pusės, bet 
dar didina tą pavojų savo 
tylėjimu glostydami tauti
ninkus. Ta taktika yra blo
giausios imsies oportuniz-

M. M. Našlaitis.

EASTON, PA.
L8 d. lapkričio buvo pus

metinis susirinkimas L. S. S. 
12 kuopos. Apart kitko 
svarstyta ir apie pirkimą 
nuosavos svetaines. Komi-

HYDE PARK, MASS.
Nors čia lietuvių randasi 

mažai, bet dūšių, arba, ge
riau pasakius, dolerių gany
tojai neaplenkia ir šio kam
pelio, — atsilanko pasipini
gauti. Keliatas metų tam at
gal, vietos lietuvių doleriais 
rūpinosi So. Bostono kolek
torius. Bet jis turėdavo 
daugiau nesmagumų, negu

Tūlam laikui praslinkus, 
užuodė šį kampelį Norwoo- 
do dolerių išganytojas ir 
pradėjo lankyti su prakalbo
mis ir pamokslais. Pagalios 
taip apsiprato, kad jau su
manė ir kitokį biznį padary
ti — pereiti per stubas. Bet, 
rodosi, nepavyko, nes dauge
lyje vietų moteris neįsileido 
to pono į stabas.

J. Galininas.

tiek

HUDSON, MASS.
29 d. lapkričio buvo balius 

L. U. P. Kliubo. Pelnas 
skirtas sušelpiami našlaičių. 
Žmonių susirinko
“daug”, kad jau nenoriu nei 
talpinti į laikraštį, nes kiti] 
miestų lietuviai gali nusi
gąsti. Bet už tai belinės ir 
kitos panašios įstaigos buvo 
kimšte užsikimšę lietuviais.

Kliubas ir kasos turės pa
dengti lėšas, padarytas su
rengimui to baliaus.

Kliubo Narys.

kalbėtojai visuomet ragin
davo savo klausytojus imti 
pavyzdį iš socialistų veiki
mo. Pagalios pasta rieji ii

rodė, kad nupirkti namą ir 
padaryti jį svetaine, prisiei

kiu būdu pirkimas svetaines

tų. Kalbėjo latvis drg. Her
man rusiškai temoje “Kas 
tai yra socializmas.” Jis la-

buvo rusų socialistui diskusi
jos temoj: “Kas pagerins 
darbininkų būvį — socializ
mas ar religija?” Religiją 
ginti apsiėmė vietos popas. 
Nepribuvus popui į paskirtą 
laika, socialistu diskusantas 
užėmė savo vietą ir pradėjo 
aiškinti, kokią naudą religi
ja suteikė dėl. darbininkų 
Jis nurodė inkviziciją ir ki
tus dvasiškijos darbelius. 
Jam bekalbant, atėjo ir po
pas. Pabaigus socialistų 
kalbėtojui, tapo pakviestas 
popas apginti religiją. Jis

jo visokiais būdais plūsti so
cialistus ir jų spaudą. Pub
likoj kilo triukšmas, šauks
mai 'ir švilpimas. Vienok po
pas varė savo “pamokslą.” 
Kada jis užbaigė, tai socia
listų diskusantas ėmė jam 
atsakinėti ir taip įkaitino 
popą, kad viduryje socialis
to prakalbos spruko per du
ris. Publika aiškiai pama-

gi tą vakarą buvo didelis lie
tus, tai pasekmės nekokios. 
Pagalios dar buvo ir kitas 
balius, kurį surengė čia au
gusius lietuvaitės. Veikiau
sia kuopa turės keliata dole- 
rių pridėti.

Nors vietos socialistų 
kuopa neskaitlinga nariais, 
bet darbuojasi kiek galėda
ma. Dabar mokinasi veika
lą “Gadynės Žaizdos”, ku
ris greitu laiku bus persta
tytas scenoj. Šiais metais 
kuopa buvo surengus trejas 
]) rak albas.

28 d. spalių, pobažnytinėj 
svetainėj, Račiūnas iš New 
Yorko rodė krutančius pa
veikslus.

Tą patį vakarą New Ha
ven, Conn., buvo vakaras L. 
M. P. S. kuopos. Lošėjai iš 
New Britain sulošė veikalą 
“Du Broliu.” Aktoriai savo

dvejas prakalbas ir vis “per
ka Lietuvą”, renka aukas,ži
noma, Lietuvos klerikališkai 
autonomijai ir jeigu kuni-

kad męs Lietuvoje turėsime 
galinga piniguotą priešą —

Bet gaila, kuomet katali
kai išsimokino nuo socialis-

imokinom nuo jų nieko ne-

taip ir Netvarko lietuviai so
cialistai apsnūdę, visiškai 
nesirūpina būsiančios Lietu
vos klausimu, neaiškina, ne- 

' rengia tarpe savęs diskusijų, 
aiškino, koks skirtumas tar-*4 klausimą geriau iš- 

Mat, vie-

nu) mokslą. Buvo uždavinė
jami klausimai, į kuriuos at
sakinėjo labai nuosekliai.Iš-

pe bolševikų ir Kerenskio 
socialistu.

:Jc #

2 d. gruodžio buvo metinis 
susirinkimas L. S. S. 42 kp 
Nutarta po Kalėdų parengti 
prelekciją; prelegentu nu
tarta užkviesti drg. L. Pru- 
seiką, — “Laisvės” redakto-

mas. Ji veda prie socialistų rįų. Taipgi sekantiems me- 
įtekmės puolimo ir atsako- tams išrinkta visa nauja val- 
irtj^ę o^Įai ims^ėksniaO ’ "' *'dyba, išskyrus kasieriaus,

na, reakcijos prispausti, su
sirūpinę priverstinu karei
viavimu, pasinėrę į laikraš
tines polemikas, nudžiugę 
Rusijos revoliucija visiškai 
užmiršome kitus dalykus.

Ar' nelaikąs būtu nubusti 
ir pažvelgti į tai, kad kata
likai rengiasi savo politišką 
batą uždėti ant būsiančios 
Lietuvos?

Narva.

ibi
tom-

gystės “nejuokais skleidžia* 
apšvietą tarpe savo narių. 
28 d. lapkričio buvo Šv. Jur
gio Kareivių draugystės ba
lius. Draugystės valdyba 
išsiuntinėjo savo nariams 
sekančio turinio atvirutes:

“Gerbiamasis! Būtinai 
privalai pribūti į savo drau
gystės balių. Šią atvirutę 
priduok baliuje sekretoriui 
ir nuo kasieriaus nusipirksi 
už 50 centų baro čekių. Jei
gu to neišpildysi, turėsi už
simokėti 50c. bausmės.”

Vadinasi, draugystė kvie
čia savo narius į balių ir

po j literatūros agentais yra 
merginos, bet kad jos jau 
perdaug veiktų, tai negali
ma pasigirti ir apkarūnavo- 
ti lauru vainikais. Teatru C 
ir koncertų taipgi vienos 
merginos, be vaikinų pagel- 
bos, nesurengia. Toliams ko-Į verčia, kad jie nusipirktų už 
r(‘spondentas sako, kad vie 
tos vaikinai nieko neveikia, ■ paskui galima gauti svaigi* 
kai]) tik svaiginančius gėry-; nančių gėrynių. Kas nenu* 
mus naikina, norėdami įves-1 sipirks, tas visviena bus im
ti visuotiną blaivybę. Labai baustas ant 50 centų, 
keistai išrodo tokis J. V. iš
sireiškimas. Nejaugi jis no
ri, kad ir tie, kurie daugiau 
nieko nežino, kaip tik svai
ginančių gėrynių naikinimą, 
sykiu su mumis dirbtų ?

Ant galo korespondentas 
prieina prie to, kad jau prie 
pažangesniųjų vaikinų pri
skaito ir tuos, kurie nakti
mis dainuoja. Čia jau dievai lankyti. Per visą savo gy- 
žino, kur nuvažiuota! Vi-!venimą vos-ne-vos surengė 
sokie vyčiai ir kiti girtuok- 'draugišką vakarienę, kurio- 
liauja, naktimis- dainuoja, o' je gerokai “pasuko” savo ra- 
korespondentas juos pri-! 
skaito prie tų, kurie turėtų* 
veikti sykiu su socialistais’ 
ant visuomeniškos dirvos.' 
Tas jau neišlaiko kritikos. ( 

Užbaigdamas savo kores
pondenciją, kalba apie kokią; 
ten priimtą vaikinų rezoliu- i 
ciją, kuri spaudoj nepasiro-; 
dė. Argi verta apie tokius, 
dalykus kalbėti ir laikrašty
je vietą užimti?

Senbernių Prezidentas.

50 centu čekiu, už kuriuos C C 7

Puiku, ar ne?
K-tas.

BAYONNE, N. J.
Jau antri metai, kaip čia 

gyvuoja Jaunimo Dailės Ra
telis ir jau kad “darbuojasi”, 
tai “darbuojasi” — teatrus 
“lošia” tai]) tankiai, kad 
žmogus negali nei spėti ap-

Per visą savo gy-

Ramus Vaikinas.

PHILADELPHIA, PA. į
Vietos katalikiškos drau-t

Puiki Kalėdų Dovana!
Gerhardo Hauptmanno 

Penkių Aktų Pasakos Drama 

PASKENDUSIS
VARPAS

Lietuvių kalbon dailiai išverti 
A. L a I i s

'l ai vienas iš dailiausių lietuvių 
kalboje veikalų Skaitai ir nori. 
Kas dar net orite šios knygos, 
pasiskubinkite Įsigyti, nes greit 
gali pritrukti. Kaina? 50 centų. 
Gauti galima adresuojant taip: 

J. Sirutis,
1840 S. Halsted St. Chicago. III.

mn inni IIII

gi buvo įvairių paniargini- 
mų. Žmonių susirinko gana 
daug.

Žmonių susirinko 80.

gerai.

jis kalbėjo
Conn., social

si užganėdinta.

atliko

• pietų.
Haven,

Žmonių

moteru
apsnūdę ir net i surengtas 
prakalbas neatsilanko. L. 
M. P. S. 15 kuopa nors ir ne
skaitlinga narėmis, bet dar- 
buoiasi. Dabar mokinasi
veikalu€

met kuopa buvo surengus 
du pikniku ir prakalbas.

Bizantų Vargdienis.

BINGHAMTON, N. Y.
Atsakymas Jaunam 

Vaikinui.
“Laisvės” N89 tūlas Jau

nas Vaikinas vietos mergi
nas iškelia į padanges, o vai
kinus netik nužemina, bet

KODĖL 
nebūt linksmu, kuomet 

kaštuoja tiek mažai?
Galvos skaudėjimas ir nerviškumas, 

daugiausia paeina nuo silpnų akių.
Vienintelis išftigydymns. • • moksliškai pri

taikyti akiniai. Matykit akių *pecia« 
Ihtą jo APTIEKOJE 

DR. MEDOKU 
500 Grand St. LkXTv. Brooklyn, N.Y.

wiimiiionwnn

Iri?" OFISO VALANDOS: 
nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 6 iki 8 vak. 
NcdSIiomia nuo 11 iki 1 po piet. 
Kitomis valandomis sraiima matyt 

tik pagal e u tarti.

iiiiiniiniiiiiinifs

Už siunčiamus pinigus g va rantuojame.

Lietuvių Skyrius

SCRANTON, PA.

pasiliko Lietu
Vokietijon,

Siųskite pagelbą tuojaus savo namiš
kiams užimtoje vokiečiais Lietuvoj. Su 
nu užtikrinimu, mes apsiimame nusiųsti pi 
nigus į užimtą vokiečiais Lietuvą ir Rusiją

Basak State Bank



PITTSTON, PA.
.(Nuo mūsų korespondento).

True translation filed with 
Postmaster of Brooklyn, N. Y. on 
December 14,1917, as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

3 d. gruodžio, 8 vai. vaka
re, L. S. S. 233 kuopos In-

' kerman, Pa., buvo papras
tas mėnesinis susirinkimas. 
Vos spėjo perskaityti proto
kolą, kaip įbėgo į kambarį 

- policijos viršininkas su ke
liais policistais ir pranešė, 
kad iš vietos nesijudintų,nes 
esą suareštuoti. Tuojaus de
vynis draugus nusivežė į ka
lėjimą. Drg. Lisajui paliepė 
pribūti 9 vai. ryte. Jis su
rinko visų draugų registra
cijos korteles ir paskirtu lai
ku nuėjo į policijos nuova
dą. Bet čia policijos virši
ninkas ir jį pasodino į kalė
jimą. Pašauktas advokatas 
Coughlin iš Wilkes Barre. 
Pribuvo ir federalės val
džios agentas.

4 d. gruodžio, apie 5 vai. 
vakare, federalės valdžios a- 
gentas išklausinėjo visus po 
vieną ir patyręs, kad ten 
buvo paprastas socialistų 
kuopos mėnesinis susirinki
mas, visus paliųosavo ir dar 
pridūrė, kad vietos policija 
suareštavo juos netiesotai 
ir be federalės valdžios lei
dimo.

Dabar socialistai žada 
s^ųstj policijos viršininką ir 

^šerifą už neteisingą užpuo
limą ant socialistų kuopos 
ir suareštavimu.

“Pittston Gazette,” pami
nėdama tą suareštavimą, 
taipgi pasmerkė policijos 
viršininko tokį drąsų pasi
elgimą, kad persekioja žmo
nes, veikiančius legališkoj 
socialistų organizacijoj.

Federalės valdžios agentas 
pavelijo kuopai laikyti su
sirinkimus.

Areštuoti buvo šie drau
gai:

V. Savickas, P. Tamošiū
nas,' P. Kupstaitis, G. Sve- 
teka, K. Stakutis, V. Sau- 
dorgas, Ig. Saudorgas, J. Ra
kauskas, J. Ulis ir F. P. Li- 
sajus.

the

pats parašo. “Laisvės” No. 
86 aiškiai buvo parašyta p. 
koresp., būk T. M. D. rengė 
eilę paskaitų, kurias atliko 
Dr. J. Jonikis iš Chicagos 
(ne Jonikaitis, bet Jonikis). 
Ne tik ką, bet tokia pavarde 
lietuvio daktaro visoj Ame
rikoj nėra. Rašydamas p. 
koresp. tokias nesąmones, 
bando dar man primest, būk 
aš supratęs klaidingai žo
džius, mat, “vietoje rengė, 
turėjo būti rengia,” bet ką 
aš kaltas, kad jo parašyta 
“rengė”? Žinoma, su tuo- 
mi, korespondentu daugiau 
neisiu į polemikas.

Perkūnas iš Racino.

RACINE, WIS. 
žodis p. Korespondentui.
. Nors labai gaila užimti 

laikraštyje vieta dėl tokių 
polemikų, bet kada kores
pondentas parašo ką nors 
klaidingai ir kitas nurodo 
teisingai jo klaidas, tai ta
da tokie korespondentai net 
nesigėdina užsigint viešai 
pasakytų per laikrašti žo
džių ir da bando primest 
žmogui, teisingai nušvietu
siam dalyką, neskaitymą lai
kraščio, nesupratimą ar ne
norėjimą suprast, todėl ir 
tylėt negalima. Taip daro 
ir kalbamasis koresponden
tas. Štai “Laisvės” No. 96 
primeta man neskaitymą 
“Laisvės” (žinoma No. 86, 
kur ta jo pilna klaidų kores-

GIRARDVILLE, PA.
1 d. gruodžio vietos kleri

kalai buvo surengę prakal
bas. Kalbėtoju kvietė pa
garsėjusį donoseiką J. Ra- 
manauskutį. Kadangi tas 
vaikėzas spėjo savo dono- 
sais pagarsėti, tai daugelis 
pažangesniųjų lietuvių nu
ėjo pasiklausyti, ką jis pasa
kys. Apie jo kalbą never
ta nieko rašyti, nes žemiau 
kritikos.

Kada kalbėtojas pertrau
kė savo kalbą, tuomet ang- 
iakasis J. Vilkelis atsistojo 
ir pasiprašė balso, bet kal
bėto j a.s ir pirmininkas nu
duoda nieko nėgirdėdami. 
Tuojaus susinervavęs vėl 
pradeda kalbėti apie sapnus, 
viščiukus ir kitokias nesa- 
nones. Bekalbėdamas galu
tinai susinervavo. Ant galo 
vėl tas pats Vilkelis paduo
da du klausimu. Ramanau- 
skutis tariasi su kunigu. Pa
sikalbėjęs, pradeda neva aiš
kinti i užduotus klausimus, 
bet taip įsipainiojo, kad jau 
ir išlysti nebegali. Tuomet 
jam į pagelbą pribuvo kuni
gas — uždarė susirinkimą, 
neduodamas toliaus nei kal
bėti, nei klausimų uždavinė- 
:i.

Reikia pažymėti, kad ne- 
;ik kalbėtojas, bet ir rengė
jas tapo tai]) nugązdinti, 
<ad užmiršo aukas rinkti ir 
iteraturą pardavinėti, ko- 

greičiausiai nešėsi iš svetai
nės.

Girdėjau, kad kituose 
miestuose tam vaikėzui dar 
riesčiau buvę, negu pas mus.

4c

moju laiku dikčiai sustiprė
jo. Pora mėnesių atgal bu-

bar yra jau dvylika. Dabar 
jau p radėjo mokintis veika- 
ą “Paskutinė Banga.” Nu-

gu tas, kad negalima gauti 
kalbėtojų, o prakalbos būtų 
labai pageidaujamos. Jau 
metai laiko,kai]) nebuvo pra-

K-1 ius.

SC R ANTON, PA.

tame dalyke kaltinti negali
ma, nes valdyba Armino ne- 
jgaliavo panašų raportą iš
duoti.

“Laisvės” ir “Naujienų” 
todėl niekas neužrašinėja, 
kad pirmoj vietoj buvo sta-, 
tomą “Kova” ir “Naujoji 
Gadyne”, boto ir “Keleivis”, 
bet “Keleivį” pats drg. Mi- 
chelsonas pertraukomis už
rašinėjo. liet jeigu kas pas 
L.'S. S. VII Rajono literatū
ros pardavėjus būtų papra
šę užrašyti “Laisvę” arba 
“Naujienas,” tai be jokio at
sakymo būtų užrašę. Ka
dangi bėgyje tų prakalbų 
daug išparduota “Kovos”, 
“Laisvės” ir kitų spaustuvių 
knygų, tai laikraščių mažiau 
užrašyta, o “Laisvės” ir 
“Naujienų” visai neprisiėjo 
užrašyti. Vienok L. S. S. 
VII Rajono valdyba neturi 
tos minties, kad tie laikraš
čiai Sąjungai naudos neneš
tų. Gal valdyboj ir randasi 
vienas, kuris panašiai mano, 
kai]) kad “Laisvėje”buvo pa
stebėta, bet anaiptol ne visa 
valdyba. Męs visus laikraš
čius lygiai gerbiame, kurie 
užtaria darbininku reikalus.

L. S. S. VIII Rajono ižd.
J. A. Antanaitis.

KLAIDŲ ATITAISYMAS.

Century, W. Va. — Nese
niai tilpusioj iš šio miestelio 
“Laisvėj”korespondencijoj į- 
siskverbė klaida: pasakyta, 
kad algas pakėlė tik vietose, 
kur susiorganizavę kalnaka
siai, turėjo būti: organizuo
tiems kalnakasiams pakeltos 
didesnės algos, kaip čia ne
organizuotiems.

Korespondentas.

Nashua, N. H. — “Lais
vės” N93 tilpusioj iš mūsų 
niesto korespondencijoj yra 
pasakyta,- kad šv. Petro ir 
Povilo draugystės susirinki
me paskirta 50 dol. I. IV. W. 
unijos suareštuotų darbinin
kų apgynimui, turėjo būti: 
Šv. Kazimiero draugystes 
susirinkime. Antroj vietoj 
pasakyta: paskyrė M. A. ir 
P. K. nariams, — turėjo bū
ti: Naujosios Anglijos Poli
tiškiems kaliniams.

Korespondentas. .

Easton, Pa. — “Laisves” 
N90 pasakyta: “Kas nori ži-

skaito “Glos Robotniczy” N 
29. Turėjo būti: “Kas no
ri žinoti apie diskusijas, te
gul seka “Glos Robotniczy” 
nuo N29, ten ras plačiau a-

J. Griciūnas.

Pranešimas.
15 d. gruodžio, vokiečių 

svetainėj, ant antrų kibli,bus 
metinis susirinkimas Liet.

fcmola
aad Columbia Records 
Į LINKSMU KALĖDŲ!
į Linkini visiems Columbijos
/ Rekordų Pirkėjams.

Šiuorni primindami Gerbiamai Lietuvitj 
Visuomenei apie artinančiąsis Kalėdų 
Šventes, maloniai pranešame, kad:
JEIGU NORIT praleisti Kalėdų Šven
tę linksmai ir jausmingai, 
JEIGU NORIT 
vo namiškiams 
JEIGU NORIT 
nas įdainuotas 
daininikais,

JEIGU NORIT, kad Šventės, varduves ir kitos iškilmės butų tikrai 
linksmos su Lietuviškais šokiais,

1 i,’ i t 'n 1 • 1 > / </11 1 ’ \ 1 i > 1 i / \ Di.'L’ODmx’

įteikt puikią dovaną sa- 
ir pažįstamiems, 
girdėti savo šalies dai- 
geriausiais lietuviškais

Ant visų virsminetų klausimų, suteiks 
Jums geriausi ir plačiausi paaiškinimą 
Naujai išleisias Coin m bijos Lietuviškų re
kordų Katalogas (už gruodžio men.), kurį 
galite gauti pas pardavėjus dovanai.

('olunibijos rekordų pardavėjai randasi 
visliose miestuose.— Kolumbijos rekordai 
tinka ant visų grajinamų mašinų. — Jei
gu negausit katalogą pas musų rekordų 
pardavėjus, rašykit mums.

iM
MIKAS

E2356
PETRAUSKAS, TENORAS, su akomp. ORKESTROS: 

(Lietuva, Tėvynės Musų. E2357 (Birutė
(Tykiai Nemunėlis Teka. (Kur Banguoja Nemunėlis.

KARALIENĖS AN1UOLŲ PARAPIJOS CHORAS: 
(Pasisėjau Žalia Rūtą. Eszgo 
(Ant Kalno Karklai Siūbavo.

COLUMBIA „GRAFONOLA” mašinų

88 (Loja Šunes Ant Kiemo. 
(Ko Liūdi Putinėli.

kaina $18 ir augšėiau.

Columbia Graphophone Company 
International Record Department 

102 West 38th Street New York

Columbia Grafonola, Price $18

Columbia Grakaola, Price $55

Perkant Grafe no/as ar re
kordus, tėn.ykite šį vaizbos 
ženklą, — tai yra geros rų- 

šies tavorų ženklas.

PHILADELPHIA, PA.
27 d. lapkričio buvo susi

rinkimas S. L. A. 107 kuo
pos, kuriame iškilo nepap
rastas triukšmas. Mat, fi
nansų sekretorius atsisakė 
nuo savo vietos ir išstojo iš 
Susivienyjimo. Jis pranešė, 
kad Susivienyjimo valdyba 
elgiasi su visuomenes pini-

ka visokius bondsus ir dar 
nepraneša apie tai per orga
ną. Tūli nariai ant jo užsi-

gavo, kadangi Susivienyjimo 
organas “Tėvyne” nieko a- 
pie tai nepranešė. Sekreto
rius pasakė, kad apie tai jau 
buvo rašyta “Vien. Lietuv
ninkų,”, bet savo organas 
tyli, tartum nieko nežinoda
mas.

Po ilgų ir triukšmingų di
skusijų nutarta pareikalauti

tik męs dirbsime. Pasi- 
stengkime kiekvieną susirin
kimą prirašyti prie kuopos 
po kelias naujas nares, tuo
met nei nejusime, kaip mūsų

Bet deja, kad tūlos mūsų 
kuopos narės netik nedirba, 
bet dar nenori ir į susirin
kimus atsilankyti.

Biržų mergina. .

VALPARAISO, IND.
Margumynai.

pasilinksminimo vakarėli su 
programų ir žaislais. Va-

Vaičiūtei, to vakaro pirmi-

tas, kuris, rodos, tik ir gy-j kitokias nesąmones sten- 
vena, kad būti socialistu,kad ------’ -------- ‘----
dirbus visuomenišką darbą, 
neatsižiūrint į savo ypatiš- 
kus reikalus, kaipo mokinio, 
kurio laikas taip yra apru- 
be žiu o tas ir tai]) brangus. 
Garbė jam.
ir ant toliaus d. V. A. pasi
liktų veikėjas darbininkiš
koje dirvoje, nes mums la-

Linkėtina, kad

Prie progos norėčiau pra
nešti “L.” skaitytojams, kad 
šioje mokykloje randasi ne 
mažas skaičius ir merginu - 
lietuvaičių, bet gaila ir sy
kiu liūdna pasakyti, kad 
mūsų sesutės, susidėjusius 
rankas, sėdi nieko neveik
damos. Tiesa, sykį jau su- 

/ti į “Naujienas” 
m., kur stengia-

jams, jog marksiniai sociali-

giamasi šiems primesti. Tai
gi pradžia jau padaryta, va
lio mergaitės.

Čia aišku, kaip diena, kad 
nevisi iš darbininkų kilę ir 
pasimokinę, rūpinasi darbo 
žmonių reikalais. Darbinin
kai, atskirkit pelus nuo grū
du. v 4

Mokinys.

RED. ATSAKYMAI.
T. šlekis (Rochester). — 

Ačiū už plakatą. Męs nieko 
nerašysim apie tai. Tas ku
nigas baladojasi po Ameriką 
ir zaunija, kiek tik pakelia 
jo griešnas liežuvis, bet pro
taujanti žmonės neatkreipia 
į tai atydos. Rašinėti apie 
tas jo konferencijas būtų 
tas pats, ką ir atydos per
daug į jį atkreipt.

monologo, kurį atliko.paaiškintu, kaip ištik rują y- 
ra su tuo dalyku, ar ji pirko 
bondsus ir kodėl viešai apie 
tai nepraneša.

Dilgis.

vavę programe savo užduo
tis atliko gerai.

Po programai prasidėjo Rusijos Valdiškosios 
tEDIJIMO kasos

(GoMidarstvenujja Sberegatelnyja Kassy)

Dabar priima rūdijimui pi’.igiis be aprubežiavimo ir nuo visos sumos 
moka procentus. Naujoji Rusijos valdžia pripažino visas čėdijimo Ka
sas už atsakančias ir gvarantuoja pinigų čielybę ir nepliečiamybę. Pi
nigus galima atsiimti iš Kasos kiekviename laike net būnant Amerikoj* 
ar kitoje šalyje.

Norintieji siųsti pinigus j Rusijos čėdijimo Kasą, ar pirkti obliga- 
jas Rusijos oi procentinės Paskolos 1916 m. privalo kreipties vien tik 
prie

kuopos nutarimus 
paklaust choro organiza- 

komisijos. Kad aš 
nutarimus žinau, tai 

parodo, jog rašydamas 
socialistų choro vedė- 

“Laisvės” No. 91 pažymė- 
kad buvo manyta kvies- 
Waukegan, Ill., bet ma- 

arba net ir nu tari
fai dar nereiškia kvie-

ną, nes niekas oficiališkai 
kvietė. O p. koresp. kaip 
c ir tvirtino, kad choro ve
das kviečiamas net iš 
'aukegan, III. Neskaity

to “Laisvės” numerio ir 
uprattimą arba nenoreji-

Margos Mintys”, tilpo pas-
lino me susirinkime bus renkama

mas

Rajono valdybos raporto, iš
duoto apie pasekmes drau
gu Jukelio, Michelsono ir 
Petrikienės prakalbų marš
ruto. Raporte pasakyta,kad 
“Laisvės” ir “Naujienų” ne
užrašyta nieko. Pastaboj 
klausiama: “Ar gi jūs, drau-

MGKEES ROCKS, PA. 
Pranešimas.

randasi lietuviu - mo
šų įvairiu įvairiomis 

M. P. S. 32 kuopos su-įnumonėmis, taigi nestokuo-
kiniu

Sek r dėldienį kiekvieno menesio.! jų, pradedant nuo vyčiui kp.

ai Jačiam autoriui. Juk 
paU p. koresp. tai tikrai ne- 

nesupranta, ką 
jį

tiedu laikraščiai nei kiek Są
jungai naudos neatneša?

Gerbiama “Laisvės” re
dakcija pavelys ir man tarti 
žodį linkui tos pastabėlės.

Minėtas raportas tilpo 
“Kovoje” ne visos rajono 
valdybos, bet tik vienos ypa- 
tos — organizatoriaus K. 
•Armino, todėl visą valdy bą Į

HOBOKEN, N. J. 
Pranešimas.

18 d. gruodžio, P. Vosy
liaus kambariuose, 507 
Grand Št., Hoboken, N. J., 
bus susirinkimas L. D. L. D. 
16 kuopos. Visi nariai ma- 
lonkėtie atsilankyti, nes šia
me susirinkime bus renka
mas sekantiems metams val
dybos kuopos ir centro.

Sekr. J. Grybas^

kautis susirinkimas bus 16 (gos 120 kp. Pastaroji yra 
d. gruodžio, Augščiausios skaitlingiausia nariais ir jo- 
Prieglaudos Lietuvių Ame
rikoje svetainėj, Lochon St.'sle “pasivarę” vaikinai. Pa-. 
Geistina būtų, kad visos na- i staruoju laiku apleido mo- ; 
rėš atsilankytų ir pasisteng- kyklą mūsų mylimas drau- 
tų naujų atsivesti dėl prisi- gas ir nenuilstantis visuo- ' 
rašymo. 1------  --------------  --------  t

je priklauso veiklus ir mok-

menės darbininkas socialis-,
Draugės, kuopietės, męs Į tiškoj dirvoj d. V. Andriule- 

turime pasidarbuoti, kad vičius išvažiuodamas dirbti ( 
mūsų kuopa sūstiprėtų ir I prie “Kovos”. Laimingų ir 
pakiltų narių skąitliumi. Tą gerų jam pąsekmių. Drg.V. 
hibai lengva atsiekti, jeigu [A. buvo uoliausias socia^j

Hi

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

Departmento.
šisai Bankierius siunčia ir maino pinigus sulyg pigiausių čienių, 

taipgi parduoda laivakortes, bei sustato ir paliūdyja visokius rejentalii- 
kus dokumentus. Turi speciali skyrių pinigų siuntimui pabėgusiems 
j Rusijos gilumą iž vietų, kurias užėmė vokiečiai.

Reikalaukite jo čienių, tai sučėdysite daug savo pinigų.
Iškirpkite šį adresą ir užklijuokite ant konverto.

HENRY C. ZARO
No. 1 Third Ave., Cor. 7-th St., NEW YORK
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Skaudus Lietuvos TII8INGIAU8IA ir GBBI^UBIA

Krikštas
DRAUGIJŲ ATYDA1!

.MflOC

K. LUTKAUS
ŽODIS

IŠPARDAVIMASDIDŽIAUSIAS

uzei

TeL 2372 Greenpoini. gera

ornisiai 246 Bowery,

SERGANTIEJI!

Kaštuoja

SPAUSTUVE
vie

AliantyBazaras 
ir Lietuvių diena

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

New
Mat

su didžiausiomis pa
tai:

pilvo, širdies, plau-

nervų ir ligų

$1.00 ANT 

savaites

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

F. MASIULEViČIUS ir SUNA1, Savininkai.
209 BEDFORD AVE. (Tel. 2876 Greenpoint) BROOKLYN, H. V.’

BROOKLYN

tai Provizo-
J. Daunoros

DEVYNERIOS

STRUPAS & CO.
32 Warwick St. Newark. N. 1.
33 John SI. New York. N. Y.

LZiU o. muškit* | Newark. N. J

proga, prisiųsk 13.50,

Kataiiaw receptas na didžiausia 
atyda, nežiūrint, ar tie receptai 
Lietuvos ar Amerikos daktarų. 
Tai vienatini lietuviška aptin
ka. Bostone ir Massachusetts 
valstijoj Gyduolių galit gauti, 
kokios tik pasauly yra varto
jamos. Galit reikalaut per lai
škus, e aš prisiųsiu per expre-

K. MDLAU8KA8,
Aptiekorius ir Savininkas 

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

Tel, So. Boston, 21014 Ir 21011.

Tcleph«rti& ^reonpeink
Daktaras J. MISEV1ČE

Specialistas širdies fJt 
Plaučių Ilgų.

.Nn?1 S-—IV ryte
Nuo 12—2 po piet
Nuo 6—8 vakaro.

270 BERRY STREET
BROOKLYN, N. Y.

nemalimas, dis 
skaus 

išpūtimas, diegliai šo

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 $l€>»50 
Tūkstančiai parsiduoda kas
dien ir jeigu nori pasinaudot 

likusius užmokėsi prie aplaikymo.

Grožiai padaryt) spaudos darbai patraukia kiekvieno akį.
Atmokantis pagarsinimas priduoda žmogui norą eiti ant rengia, 

mų pramogą.
Todėl, draugyatče Ir kuopos, kada renglat balius, teatrus, ar 

šiaip pasilinksminimus, visados duokit darbus "Laisvės” 
spaustuve). Mes padaromo visokius spaudos darbus gražiai, 
greit h pigiai.

APSIRUPINKIT 
TIKIETAIS 
IŠ ANKSTO 

ANT 
LAISVĖS” B-VĖS 

KONCERTO.

AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ U 
PRIEŽASTIES LIGOS?

Prisieina šį bei tą pasaky
ti apie Lietuvos krikštą. 
Skaitant Lietuvos istoriją, 
prisieina susidurti su tomis 
baisenybėmis, kokias pergy
veno Lietuva tais laikais, 
kuomet Romos agentai iš
plėšė iš lietuvių tikybą, ku
rią jiems buvo palikę tėvai.

Romos agentai, su visa sa
vo “šventąją” inkvizicija, at
silankė į Lietuvos žemę ir iš
plėšė iš gyventojų laisvę, į- 
kūrė romos diktatūrą ir lie
tuvius apkrikštijo, bet tas 
krikštas buvo labai skau
dus. Skaudžiausias smūgis 
buvo suteiktas Lietuvos gy
ventojams, kuomet tapo į- 
vesta tikybos vergija,—kuo
met lietuviai tapo dvasiškai 
ir fiziškai pavergtais.

Nuo 1249 iki 1431 metų 
kiek Lietuva panešė vargo ir 
kitokių smūgių nuo kryžei
vių, kurie bastėsi po Lietu
vą, tai sunku ir apsakyti. 
Baisybė kraujo tapo pra
lieta prieš tą “zokoną”, kurį 
kryžeiviai kardu vykdė tar
pe lietuvių! 1292 m. kryžei
viai sugriovė Kernavo j e Že
maičių žinyčių, persekiojo ir 
žudė Lietuvos gyventojus.

Ir nuo to laiko Lietuvos 
gyventojai randasi po Ro
mos agentų letena, ją neap
sakomai išnaudoja. Senes
niais laikais kryžeiviai neap
sakomai daug turto išgabe
no į Rymą. Šių dienų kryž
eiviai irgi nepaliauja skriau
dę lietuvius, — renka ir 
siunčia pinigus į Rymą. Mat, 
ten jų tėvynė.

Nuo 1387 metu Lietuva 
tapo apkrikštyta ir nuo to 
laiko pasijuto Romos vergi
joj. Ta vergija ir šiandien 
dar viešpatauja.

Teisybė, netrukus Lietu
voj atmosfera truputį persi
mainė, nes 1537 m. Lietuvoj 
pradėjo skleisti M. Liuterio 
mokslą. Ir tik tuomet tru
putį Lietuvos padangės nu
švito, tamsieji debesis, ku
rie buvo užplaukę iš Rymo, 
ėmė sklaidytis. Mat, tarpe 
Lietuvos pasekėjų atsirado 
darbštesnių kunigų, jie pra
dėjo tobulinti spaudos žodį 
ir literatūroj padarė progre
są. Ir po šių dienų liutero
nai ir jų dvasiškija linksta 
daugiau prie progreso, mok
slo ir dailės, negu Romos pa
sekėjai ir romiška dvasiški-

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 
pepsija, diegliai 
mai
nuošė, 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 — 
riaus Vinco 
TREJOS
arba TREJANKA. Tai ne- 
įveikimas ligų priešas, o 
kartu mūsų draugas. Rei
kalaukite to draugo pas a- 
gentus arba tiesiog prisiųs- 
dami 50 centų pačtos ženk
leliais. Vincas J. Daunora, 
Provizorius, 229 Bedford 
Ave., Brooklyn, N. Y.

Reikia tikėtis, kad greitu 
laiku pranyks visa tai,ką su
teikė kryžeiviai.

Lawrenco žibutė.

są negalima išgauti Lietuvai 
laisvės.

Tinkamiausias būdas iš
gavimui Liet, “laisvės”, tai 
dabartinis Šliupo veikimas. 
Šliupas pas valdonus jau 
neprašo Liet, “laisvės”, ka
dangi valdonams esą negali
ma pasitikėti. Dabar pra
šo garsių ypatų: profesorių, 
rašytojų, poetų ir t. t. Jei
gu ir tuo keliu nebus gali
ma, tai Vitaitis būsiąs pir
mas revoliucionierius, tada 
ir tautininkai bandysią iš
gauti Liet, laisve per revo-

Telephone 1950 Greenpoint.

Dr. H. Mendlowitz
2271 Berry Street

m •trnnfi mtina uneeialfl
moterų MgfCM&o

Gerai įsitėmykit adresą:
DR. H. MENDLOWITZ 

271 Berry St., Brooklyn,N.Y.
• Kampas So. l-mos gatves. •

Cnt jnknų ir tt.
Del gydymo 

turiu visiems gerai žinomą elektrišką 
aparatą ir X-spinduliai, per karią 
matyt kiaurai kūne. Ne kiekvienas 
daktaras turi tokius aparatus, dėl 
to kad labai brands. Chemiškas ii- 
tyrinėjimas šlapume. Neatidėliokite 
ant rytojaus, bet tuojau ateikite paa 
gerai žinomą:

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

vai. vakare, šventadieniais nuo 1® 
v. ryte iki 4 vai. po pietų.
i40 E. 22nd St., Lexington ir

3rd Ave., Nev. York City.

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

GRABORIUS (Uncial Aer) 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORE U 8 

ibalsamuoju ir laidoja aumiruaivY 
ant visokių kepimų. 

Pareamdau Automobilius ir Karle 
tas Veselijoms, Krikštynoms ix širdy 
pasivažinėjimams 

; Ofisai:
144 N. 5tb S‘, 264 FRONT SI
Brooklyn, N. Y. C. Brooklyn, N I

• Telephone 78C7 Main,

229 Bedford Ave. - 
KAMPAS NORTH 4T£S GATVĖS -k.

Brooklyn, New York

NUSIPIRK KNYGĄ “MEILĖS

LAIPSNIAI JŲ IŠSIVYSTYME.”

New Yorke, Grand Cent
ral Palace, yra įrengtas ba
za ras. Įrengime bazaro da
lyvauja alijantai ir jiems są- 
jaučiantis, kurių tautos tapo 
karės skaudžiai paliestos. 
Tarpe šiųjų dalyvauja ir lie
tuviai. Lietuviai turi ertva 
pavilijoną, labai puikiai į- 
rengtą.

Bazaras prasidėjo lapkri
čio 24 d. ir tęsis iki gruodžio 
30 d. š. m.

Viena bazaro diena išim
tinai skiriama vienai kuriai 
bent tautai. Ir visas pelnas 
tos dienos įžangos skiriama 
tai tautai.

Lietuvių diena įvyko gruo
džio 8 d. š. m. Diena išpuo
lė labai darganota: snigo,ša
lo ir paskiau labai lijo. Dėl
to ir žmonių nedaugiausia 
atsilankė bazaran. Lietuvių 
ypač maža buvo. Pastebė
tina, kad lietuviu iš apielin- 
kių daugiau buvo, negu iš 
čia pat. iš Bręoklyno.

Ta diena lietuviu turėta ir 
šiokia tokia pramoga. Prieš
vakariais amerikonai artis
tai sulošė lietuviu naudai 
tris trumpas komedijas. Va
kare jau buvo lietuviškas

SIRUPAS IR KOMPANIJA
Men išdirba m vlnkį, kas tik drau

gijoms rrkahnga; t. y. visokius qu- 
zlkuČIus, modalius, kukardas, vė
liavas, antspaudas Ir t. t.,

Mr* lurim S. L. A , S. L. R- K. A. 
ir T. M. I> g.itavy žrnklrlip pardavi
mui: auksiniai po $1.00, sidabriniai 
žiedai po $2.50, auksiniai žiedai, nuo 
$5.09 ir aukštyn, laikrodėliams kabu
čiai po $1.75.

“LAISVES” KNYGYNE
'Randas) |vairiu naudingų knygų, kurias patariame kitkvienam 

uer skaityti.
Kas skaito, tas daugiau žino ir Jam nereikia pralyti kitų paaiš

kinimo. Reikalauk katalogo.

Diena po dienai, metas po metui 
užsimu gydymu sergančių Žmonių. 
Persistatykite sau, kiek aš išlydžiai, 
kiek palinksminau gyvenimą. Jeigu 
jumis gyvenimas įkirėjo vartojant 
visokias gyduoles ir jaučiatės nuo
lat blogiau .tuomet, nieko nelauk
damas, kreipkitės pas gerai sapran- 
tantį daktarą ir spe^-‘ vistą

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

ryti, kad išgelbėti gyvastį ir paaii- 
kins apie ligą. Gydau per 20 metų 
visokias ligas 
sėkmėmis kaip

dalijamojo įspūdžio. Pono 
Šimkaus choras tiesiog nu
vargino klausytojus; taip 
daug dainuota. Svetainė la
bai augšta; balsas skrija 
augštybėsna; prie pat poki- 
lio (stovėjusiems girdėjosi 

sopranų ir altų balsai, 
balsų visai nebuvo gir-

Pristatėm j namus ir 
tnas apielinkes, Jersey 
York, Central Broklyn, 
peth, Ir tt.

MACYS BROS
FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET

Tarpe Drigge ir Bedford sveriu
S Brooklyn, N. Y<

LIETUVIŠKA APTIEKA

APTEKA
Žemiau paminėtas gyduoles galinsi 

apturėti per pačtą:
Nuo reumatizmo........ ................ $1.01
Kraujo Valytojas........................... 1.01
Vidurių Valytojas ....................... 1.01
Vidurių Reguliatorius....................60c.
Trojanka 25 c., 50 c., ir $1.00.

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

P. A. URBONAVIČIUS, 
151 METROPOLITAN AVB.

BROOKLYN, N. Y. ,

Tai, mat, soc. pasmerkia, 
kad jie tiki, kad tik susipra
tęs proletariatas per kovą 
galės iškovoti Lietuvai lais
vę, bet kada diplomatijos 
nieko negelbės, tada ir jie 
“revoliucionieriai.”

P-nas Vitaitis pranašau
ja, kad Rusija vėl pasiliks 
monarchija, bet kuo remia 
savo pranašavimą — nenu
rodė. Taipgi pripasakojo 
visokių nesąmonių apie Ru
sijos soc. ir D. ir K. Tary
bas ir apie Vokietijos soc. 
Nupeikė liet, soc., kad jie 
pirma esą soc., o jau paskui 
lietuviai ir kad liet. soc. tik 
tiek kliudo Lietuvos reika
lus, ant kiek reikalinga pa
laikymui simpatijos lietu
viuose.

Antras kalbėjo p. Sirvy
das, kalbėjo panašiai, kaip 
ir p. Vitaitis.

Sen. Raito.

AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ? fS'į“ J&Vtf

GARSAS GERIAUSIA KEPTUVE

Puikiausis Cavprq’c Mpdirnfpd Taipgi geras maudymuisi ir uvVvld o 1 AvUlVdlvU skutimuisi i
tolletlnis CLin Cnan galvos
muilas yra tjKlIl uVap ploviniui.

(Severos Gyd-vn‘:s Odinis muilas.) Kaštuoja 25 centus

dėtis; ir dainavimas pasida
rė monotoniškas ir nuobo
dus. Prie to viso matant 
padėtą triūsą prisirengimui 
darėsi labai liūdnas, gailin
gas įspūdis.

Reporteris.

Lapkričio 29 dieną Brook
lyn© Sandoros 1-ma kp. pa
rengė prakalbas. žmonių 
atsilankė gal būt apie 
Kodėl taip? Kodėl tiek 
žai žmonių susirinko 
tautininkų prakalbų? 
dėl ant soc. parengtų pra
kalbų susirenka po kelis 
šimtus žmonių? Aišku, kad 
tautininkų intaka jau din
gus, į jų deklemacijas apie 
Lietuvos “grožybes,” mažai 
kas beatkreipia atyda.

Kalbėtojas turėjo būti ad- 
vok. Lopatto; jam nepribu
vus, jo vietoj kalbėjo p. Vi
taitis. Kalbėjo visai pras
tai, daugely vietų pats save 
susikritikavo. Nupeikė soc.

PAIN-EXPELLER <</ 
tai kiekvienos šeimynos geriamus draugas, kuris 
tikrai page’bi nuo visokių kentėjimų ir skausmų. ^7 
—I Dabartinės gyveninio aplinkybės privertė mus pa- 
fif branginti iki 35 centų r.i.ižą buteliuką ir iki 65 centų 

didelį.
#4 Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą 
K gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbingumo. Nesi- 
įv duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais 
'J už pigesnę čienią.

Šią seną t'krą gyduolę gausite visuomet tokiame 
J, pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 
g! butų ant pakelio ženklas „INKARAS” ir žodis 
El „LOXOL." o taipgi musų pavardė. f'
NU Tikrasis PAIN-EXPELLER1S parduodamas Visose g aptrekose. Galite gauti ir tiesiog rs mus. Patariame 

pirkt buteliuką už 65 centus, nes jame yra gyduoli’ 
dvigubai daugiau, negu už 35 centus. ^ą

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

apsnreiSkia esąs stebėtinai pasekmingu . 
n,1<> fftlimo pilvo ir tarnu, ger- 

flpQ l(l«> skaudėjimo, dusulio, galvot 
tj-J skaudėjimo, nustojimo apetito, 
■ I šalčio galvojo, eat., eci., Sutui- 

eomas igdirbdju labai pagarsėjusio

PAIN-EXPELLERIO- .
eeno ir ištikimo draugo šeimy
nos, naudojamo visame pasau
lyje per pusę Šimtmečio—35c. 
už bonkutę visose nptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai iŠ
F. AI>. RICUTEK & CO,< 

14—80 Washlogtoo Street, New York.

^QVQrnC Tfth I OV Cukrinis vidurių suliuosuotojas. Vaikams 
uuVuIUo I UU"LuA ir suaugusiems. Kaštuoja 10 ir 25 centus.

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

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.

oro
UTAISYTAS iš formuloa- 
recepto; suteikto iftmintir*- 
gu Kgypto zokoninku,

J*ii ffii Re 1^1 jMh. ro- if\. ra- .n, .

f SKAUDĖJIMAI IR DIEGLIAI......
nuo reumatizmo, neuralgijos, strėnų diegimo l

ir “sciaticos” grejtal prašalinami, jeigp (

f SEVERA’S
į 50THARD OIL

(Severos Gothardiškas Aliejus) 1
JD yra pavartojamas tepimuisl. Jisai sumažina už-
jn degimą, prašalina tinimą, ir apnialšo įnėšlun- 1

giškus traukimus ir stingumą. 1
centų. Gaunamas kiekvienoje aptiekoje. 1

ŠOKIŲ MOKYKLA.
Per 38 m. žinoma, 
kaipo geriausia so- 
kių mokykla, l’rof. 
Sterno šokių mokyk- 
la po num. 952 Bro- 
adway, kamp.Myrtle 
avė. prie elavatorio į■ A*J&WflaSk 
stoties, Brooklyne, f 
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 Ncdėldieniais. 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.

Jeigu tau rei- Į 'J
kalinga skrybi- 
1S, marškiniai, 
renkotas, liet- 
sargia, kakla- jfiX.

kalnia-

Hub ar kitoki
vyriški apreda- y///

pas Zf I f ///'////
mane, o gausi [Į y M 7/7/ / 
viską, vertes y u///
savo pinigų.

131 Grand St.
BROOKLYN. N. Y.

programas.
Pro grame < 

Petrauskas, A. 
Putvinskaitė 
Stasys Šimkų 
skaitlingam lietuviu mišriam 
chorui; Thamara Svirskaja, 
rusu šokikė šoko “Perkūno 
Šokį”; prof. Chalifo moki
niai pašoko tris lietuvių šo
kius: kriputį, klumpakojį ir 
suktinį; kiti pažymėtieji 
programe nedalyvavo.

Nei įturys, nei išpildymas



PRIEGLAUDOS
NARIAMS

Centro

Naujausios mados
PAS

10-tos

11-tos

12-tos

kuopos MEDUS.tikras

medausnes
e rfabrlkavota

žmonėm parduatu,aa parduadu

M. VALEJTČIUS Box 96 Hart Mlclųjan

DENTISTAS
DU OFISAI

KALBAME LIETUVIŠKAI IR LENKIŠKAI
5Oth

49th

50th

DR. KOLER
Penn Avė,638

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYS-I

seimui

Moline,

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTE, WAUKEGAN, ILL.

iiimiiiiiiiiiwiiiiiiiiffliiw

valdišką 
Gosudar-

Pikšris, 1331

Centro
P. O.

Maršalka A. Plėštis, «
P. O. Box 675, Metro*. Park, Iii.

Susirinkimai ataibuna kas trečią 
savaitę kiekvieno mSnesio Frank and 
James svetainėj, 23-čia Avė. Ir Lake 
gatvė, apie l>mą vai. po pietą.

Fabrikam k at

DRAUGIJOS, KURIOS 
TURI “LAISVĘ” 

ORGANU.

LaUvė”, 435 Grand St., Brooklyn, N.Y

Kcrtuaae,tikrai Lietuviškas medus

Auksines kepuraites — 15 Ir augščiau. 
Tiltukai (Bridge teeth) — $1 ir augščiau. 
Užpildymas auksu — $1.00 ir augščiau. 
Užpildymas sidabru — 50 c. ir augščiau

Prezidentas L. TarvidaitŽ, 
1118 Jackson St., Easton

St., Pittsburgh, Pa. 
Komisija: 
Forbes St.,

Pittsbugh, Pa.
Penn Ave., 

Pittsburgh, Pa.
Kuopų Sekretorių adresai:

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

P. 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- toa kp. Sekr. J. W. Brazauskas,

P. 0. Box 154, Cuddy, Pa.
7- tos kp. Sekr. A. Žvirblis,

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

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

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

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

kp. Sekr. J. Kindaris,
Ambridge, Pa.

-V. Petravičia, 
Box 447, Vestaburg, Pa.

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

Pirmininkas K. Matuliauskas,
637 W. Lombard St. 

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

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

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

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

614 So. Paca St.

DYKAI, DYKAI! ' AS ištraukiu dantis ba skauitno Ir veltui 
tiem, kurie duoda taisyt ir naujus idetl. Visas darbas visiškai be 
skausmo. Dr. Chas. Teschberg yra serai žinomas kaipo specialis
tas įvairiose atsitikimuose. Ateik ir duok iSegzamlnuot, Informa
cijos dykai. Mano karūnos ir tiltukai 22 karato. Darbas jrvaran- 
tuotas. Ofiso valandos: nuo 9 A. M. iki 8:30 P.M. Petnyčiomis ofi
sas uždarytas. Nedaliomis nuo 10 A.M. iki 1 P. M.
DR. CHAS TESCHBERG, D. D. S. Liet. Dentistas 
500 Grand St. Kampas Union Ave. Brooklyn, N. Y. 
Kalba Liotuvižka. Lenkiškai, Rusiškai. Tel. Stag# 3698

1. MARTINAITĮ
157 GRAND ST. 

BROOKLYN, N.Y

l.ir.Tl’VOS SUNŲ IK IIUKTEHV
HUAI GYSTf: ELIZABETH. N. J.

Valdybos adresai:

DRAUGIJA SUNŲ IR DUKTERŲ 
MELROSE PARK, ILL.

Pirmininką* K. Jankauskai,
P.O. Box 749, Melrose Park,Ill 

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

Protokolų raštininkas ir organo pri
žiūrėtojas A. Starevičia, Box 1186.

Melrose Park, Ill
Fin. Raštininką* W. Strumilia,

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

P. O. Box 1109, Melrose PmK W 
Globėjai: W. Janėnas,

Box 675, Melroee Park, III.
K. Samolionia,
Box 618, Melrose Park, IU.

DR. J. LIPMAN 
Vienas ofisą*: 314 R Wth SL, 
Antra* vfiMs: IMS— 

arti 117th St, N

48th Ct 
paskuti 

mėnesio, J

Pirmininkas A. F. Sabeckis, 
802—8th St

Vice-pirmininkas K. Dimša,
812—-8th St.

Užrašų rašt B. Masiliūnas,
922—10th St.

Finansų rašt. J. Waičis,
1320 Lincoln St., Waukegan, III. 

Kasierius M. Kairaitis,
166—10th St, North Chicago, Ill. 

Kasos Glob. M. įlekia,
1548 Sheridan Road, N. Chicago, Ill. 

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

Maršalas K. Navickis,
1420 So. Victoria St, Waukegan,Ill 

Pagelbininkas J. Ward suskas,
1448 Jackson St, Waukegan, Ill.

Susirinkimai atsibūna kas trečią 
nedėlią kiekvieno mėnesio 2 vaL po 
pietų Liuosybes svetainėj, 801—8th 
St A Sheridan Rd., Waukegan, Ill.

LIETUVIŲ BROLIŲ DRAUGIJOS 
Valdybos adresai, Racine, Win.

Pirmininkas J. Vasilaitis,
1021 La Salio St, Racino. Wi*. 

Vice Pirmininkas M. Kaupas,
1242 State Sreet 

Raštininkas A. Vegela,
237 Lafayette Ave. 

Turtų Sekr. S. Gelumbauskas,
920 Jackson St.

Iždininkas J. J. Juozapavičia, 
1915 Jay Eye Seo Ave.

Iždo Globėjai A. Pukteria, 
444 Park View

M. Kavaliauskas.
L. B. D. laiko savo susirinkimu* 

i • i kas trečią nedėldieni kiekvieno mėno- 
KieK šio Winter Hali, 412—6-th St, Raci-

t
Dr. KOLER yra 
vienatinis tarpe lie
tuvių daktaras Pitt- 
sburghe. Mokinosi 
Varšavoje, studijavo 
bėgyje 26 m. įvai
rias ligas vyrų ir 
moterų, todėl jas 
nuodugniai pažįsta. Gydau užsi- 
nuodinimą kraujo ir silpnybes vyrų, 
spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, j- 

vairias ligas paeinančias nuo nečya- 
tumo kraujo. Atsišaukite ypatiškai 
per laiškus aš negydau.

Valandos: nuo 9 ryto iki 5 vakarę, 
Nedėliomis iki 2 vai, -tfl

liariškų, nepaprastų, balių, 
piknikų, teatrų, koncertų. 
Toliaus, abelnas turtas kuo
pos — kiek pinigų, kiek ki
tokių turtų —priduokite 15 
d. prieš seimą, kad galėčiau 
sudaryti abelną raportą iš 
kuopų stovio ant seimo.

Kurios kuopos turėjo pa- 
tėmijimus, kad laike refe
rendumo nebuvo nekurie į- 
nešimai paduoti referendu
mui, malonėkite atnaujinti 
Įnešimą ant šio sykio ir tada 
bus priimta ar atmesta. Iš 
pereito seimo buvo daug 
daiktų palikta, iš tos prie
žasties, kad nebuvo aiškiai 
užrašyta nutarimai. Drau
gai, atleiskite, tik padaryki
te pastabas ir prisiųskite 
viską į laiką.

Turiu pranešti, kad A. P. 
L. A. 15-ta kuopa susitvėrė 
Woodlawn, Pa. Linkėtina 
kuopai laimingos kloties. 
Naujai susitverusioji kuopa

Vic«-Pr*zidenta* 8. Masiulevičiul, 
820 So. 11 th St., Eastoa,P> 

Protokolų Raštininkas ir organa pri 
žiūrėtoja* A lėk. Vituri*,

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

1939 Fairview Ava., Easton^u 
Kasierius F. Vituris,

330 Taylor All., Phillipsburfh,N.* 
Kaso* globėjai:

A. Biga, 1021 Elm St, Kastan, Pi
A. Meškauskas, 56 N. Locust 

Maršalka P. Urbienė,
1939 Fairview Ava., Easton, P* 

Susirinkimai atsibūna kas pirmi 
Pėtnyčią kiekvieno mėnesio, 8 vai va
sara, Anglų Socialistų svetainėj, 431 
Northampton St, Easton, Pa.

KANKLES
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. Nepre- 
numeratoriai mokės 3 dol. už tą 
knygą.

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

M. PETRAUSKAS 
395 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

Sulyg naujais įstatais, ku
rie prasidės nuo pirmos die
nos sausio, 1918 m., nekurie 
iš jų paliečia kiekvieną na
rį, kaip tai įsteigimas pos- 
mertinės fondo, todėl, drau
gai, nepamirškite, kad turė
site sumokėti tuoj po 50c. 
nuo nario t. y. sausio mėn., 
1918 m.

Antras dalykas įsteigimas 
antro pašelpos skyriaus.

Todėl, visi norintieji to 
skyriaus malonėkite paduo
ti aplikacijas savo kuopų ko
mitetams ir kuopų komite
tas prisius į centrą, kaip 
greit centras aplaikys 100 
narių,kurie reikalaus to sky
riaus, taip greit bus suda
rytas tam tikras pienas su
lyg kuriuomi tas antras pa
šelpos skyrius galės egzis
tuoti.

Trečias dalykas, laikymas 
seimo sausio mėn.

Todėl atminkite, kad A. P.

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

A. P. L. A. ATYDAI 
DRAUGŲ!

Tfi, MOLINE, ILL.
Valdybos adresai: 

Prezidentas F. Akatckis, 
1360—12th Avė., E. Molina, III

Vieš Prez. A. Trepkus, 
349 — 10th St., Moline, III,

Prot. sekretorius S. Rusteika, 
7th Avė., Moline III 

Vapsevich, 
Moline, III

Pirmininkas V. Budriukė
108 Inslee PI. 

Pirmininko pagelbininkas S. Morkis, 
255 Bond Street 

Nutarimų raštininkas P. Kardokas,
122 Court St.

Turtų Raštininkas J. Drulis,
255 Bond Street 

Iždininkas J. Juozapaitis,
234 Clark PI. 

Organo raštininkas J. Kentrus,
111 Pine St.

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

VISUOMET PIRKIT

ČEVERYKUS

VYRŲ IR MOTERŲ APŠVIETUS 
DRAUGYSTĖ, CICERO, ILL.

Valdybos adresai:

1220}
Finansų sekretorius W.

436—4th Avė., 
Iždininkas K. Juška,

825—4th Ava.,
Maršalka S. Esikevičia,

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

mą nedėldienj kiekviena mėnesio 
Turner Hall svetainėj, 14th SL ir 6tb 
A v s., Moline III.

JOSEPH LIPMAN, M, U 
Specialistas moterų ligų

314 E. 50th St„ New York. N. 1. 
OFISO VALANDOS:

Iki 10 vai ryte; nuo 1 iki 2 vaL *e 
Nedėliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs IM* 

piet ir nuo 7 iki 8 vai. vakare, 
riame ir pasakome visas ligas Ir ga* 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusiems 
ligoniams parūpiname vietą, kai gy
dosi. Reikalui esant, kreipkitis, a*ę* 
apžiūrėsime ir duosime pri.talllkę 
rodą. Patarnavimas visai pigas. N^ 
ažmirikite mano antrašo.

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

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

Pirmininkė V. Ivanauskiut*.
1452 East 83rd 8L 

Vice Pirmininkas J. Katkauskas, 
5823 Superior Avenue 

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

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

Kasteriu^ M. Lavinskas,
8120 Cery Bt 

Kasos Globėjai: O. Sidabriutė,
2120 St Clair Ave.

V. Kvedaravičius
1543 Oregon Ave.

Dainų repeticijos atsibūna kiekvie
ną Seredą nuo 7:30 vai. vakare ant 
Schwab svetainės, 6131 St Clair Ave. 
Mėnesiniai susirinkimai atsibūna kas 
trečią pėtnyčią kiekvieno mėnneaio 
nuo 7:80 vaL vak. an t Schwab svetai
nės 6131 St Clair Ave. Knygynas 
randasi Neuros krautuvėje, 2047 Ha
milton Ave. Knygos išduodamos kiek
vieną Panedėlio vakarą nuo 7:30 vaL 
vakaro.

Knygius Pranas Tumosas,
8170 1. 7ta4 lt

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

Maršalka J. Brūzge,
129 Pine Street.

Susirinkimai atsibūna kas trečias 
Panedėlis.
TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ DR-STĖS 
Elizabeth, N. J. viršininkų adresai: 
Pirmininkas St. Morkis,

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. Lukoševičiuė, 

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.

Kasos globėjai:
SL Vazenaa, 1529 — lOtb St.
P. Katra, P. O. Box 80 

Maršalka P. Vaitkus, 
418 Wall St. 

Organo prižiūrėtojas A. Petronis
719 Lincoln Avė.

Susirinkimai atsibūna pirmą ne- 
dėldienį kiekviena mėnesio, 1010 Sa. 
Main Street. 2 vai. po pietų.

LAISVĖS SUNŲ DRAUGYSTĖ 
MAHANOY CITY, PA.

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

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

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

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

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

802 E. Market St 
Susirinkimai atsibūna paskutini pa- 

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

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

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

Pr.zident K Adomaitis, 
1412 So. 49th Avė.

Prezid.nta pagal. J. Takazauskas, 
1402 Be. 48th Ct

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

Finansų Sekr. V. Shllelka, 
1409 So. 49th Avė.

Kasteriu* Marijona Bartkienė, 
48th Ct

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

Pirmininkas J. Rulis
821 Edward St. 

Vice-Pirmininka* A. Šimonis,
517 Michigan Ave.

Protokolų sekretorius O. Valiuliene,
622 Hulin SL 

Finansų Raštininką* P. G. Aleksynas, 
1516 — 14th AVe 

Iždininkas S. Buzinskls,
721 Lincoln Avė.

VYRŲ mokinti* 
barberio amato. 

Darbą gausi visada. Reika
lauk informacijų.

Nossokoff’s International 
Barber School, 1202 Penn 
Ave., Pittsburgh, Pa.

A. P. L. A. draugija vis 
labiau auga. Šiais metais 
jai teko pergyventi tūli ne
smagumai, bet reikia tikė- 
ties, kad pasimokinimais iš 
praeities draugija dar spar
čiau augs pirmyn.

Sekantiems metams drau
gija išsirinko labai tinkamą 
valdybą. Reikia tikėt ies, 
kad visi draugijos nariai vi
sais galimais būdais rems 
valdybą, o valdyba darbuosis 
su pilnu atsidavimu drau
gijos labui. Sekančiais me
tais “Laisvėje” bus labai 
daug rašoma apie draugi
jos reikalus.

Taigi, draugai, dėkime pa
stangas, kad sekančiais me-

A. P. L. A. DR-JOS CENTRO VALi 
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. 
sekretorius J. L Alexis, 
Box 344 N. Diamond Sta., 

Pittsburgh, Pa. 
Iždininkas K. Varašis,

12 and Carson
Turtų Kontrolės
M. Urlakis, 2126

Kilotą Woman* f/iafilca' <
Collesci. Baltimore «
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singo derliaus. Tai priguli 
nuo draugijos narių. Gi or
ganas “Laisvė” visais gali- 
būdais rems draugiją.

Męs tikimės, kad visi 
draugijos nariai taip-pat rū
pinsis “Laisve.” Žinote, 
draugai, kokie dabar yra lai
kai. Laikraščiui reikia pa
kelti begalinė našta. Taigi, 
skaitykite “Laisvę” patįs, 
kalbinkite, kad ir visi drau- 
\»ijos nariai ją skaitytų ir 
kad visa draugija rūpintųsi 
“Laisve”.

L. A. metinis seimas did 
Sausio mėn., 1918 m.. Kuo 
pos malonėkite išrinkti de
legatus į būsiantį seimą, ku
ris bus nedėlioję, sausio 20 
1918 m., prasidės, kaip 10

PIGIAU GRYBUI
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.

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

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

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

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

“Laisvės” Agentūra,

A. C. W. of A: LIETUVIŲ 218 SK 
BALTIMORE, MD.

Taip turėtų daryti kiekvie 
nas A. P. L. A. narys, 
jeigu jis priguli prie A. P. 
L. A., organas eina per pu
sę pigiau. Antra proga ma
tyti viską apie A. P. L. A. 
reikalus. Trečia — visi ap
garsinimai yra dykai, todėl 
ant kitų metų stegkitės kuo 
daugiausiai skaityti organą 
“Laisvę”, o mūsų organas 
patarnaus mūsų A. P. L. A. 
reikalams.

A. P. L. A. centro sekr.
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1500 So.
Kasos Globėjai: 

Ona Elterman,
1533 So.

Zuzana Gulbinienė,
1531

Marijona Dolan,
1533

Maršalka T. Bartkus,
1500

Susirinkimai atsibūna 
ni nedėldieni kiekvieno 
Neffo svetainėje, 1500 So. 49th Av*. 
Cicsro, III.

kuopos svet. 1324 Reedsda- 
le St., N. S.*Pittsburgh, Pa.

Delegatus rinkite po vie
ną nuo 20 narių; kuri kuopa 
neturi 20 narių, tai gal at
siųsti vieną delegatą.

Kuopos laikydamos susi
rinkimus sausio mėn, steng- 
kitės, kad 
manymus paduoti 10 die
nų prieš seimą, kad aš 
galėčiau iš laiko viską su
tvarkyti; kuopų įnešimai 
laike seimo nebus priimti. 
. Ant seimo galima bus tik 
delegatų įnešimus priimti, o 
kuopų aš turiu turėti pir- 
miaus, ir turiu turėti visą 
sutvarkęs dar prieš seimą.

Taipgi kuopos, kurios ne
turite naujų čarterių A. P. 
L. atsišaukite pas cent- 

kr.; o gausite — kaš- 
’1.50.
gi, kuopos priduokite 

dtatistiką iš kuopų vei- 
per 1917 m. -

ta susirinkimų, regu- ne, Wfo,

189 GRAND STREET
Prieš Comedy Theatre

307 BEDFORD AVE.
’•’Tarpe So. 1 ir 2 Sts.
Per pastaruosius 10 metų mano praktikos, ^5 

pasekmingai išlydžiau 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, 
vV ’ MANO SPECIJALIŠKUMAS

galima šaut evlezlj tik ka 

etano aužledejueto,tlrsL',

l'Akušerkal

ytTf - c
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VIETINES ŽINIOS, REUMATIZMAS

PAJIESKOJIMAI

didelį

Manhattan Hat Stores

m a

50c

NAUJOS KNYGOS^

Vardas, patarde ir adresas

Ban- 
ir t.t.

ir 35c
$1.04
$1.00
$1.50

ir 75c

SUSI-
Liet

žinomos 
kaipo 

geriau
sios.

New York City.
2 d. gruodžio buvo 

rinkimas New Yorko 
Polit. Kliubo, kuriame 
styta, kaip apsaugojus kliu 
bą nuo bankrūto, iš priežas 
ties ėmimo į kariumenę. Ga 
limas daiktas, kad daugelis

Ypatiškai 
10 iki 12 
rišku drabužiu išdirbystč 

(99--102)

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

NEW YORK CITY

pasirinkimų 
todėl męa

T. M. Lisajus ir A. Vilčius 
—po’ 50c.; J. Spranaitis, V. 
Grybas, P. Naruševičius, M. 
Bilą, A. Lydeika, A. Mauru
kas, P. Mingila, M. Iškaus-

Justina Narkaitc 
128 Portland St., Toronto 

(98—100)

Kožnas sergantis vyras bei moteris 
turi skaityti tą knigą ir pa

nauduoti jos pamokinimo.

J. A. KATKUS
Užlaikau visokių knygų ir kitokiu 

daiktų. Galima gauti pirkti visu* 
Amerikoje leidžiamus laikra&iu*, 
taipgi ir juos užsiprenumeruoti.

Krautuvė atvira nuo 7 iš ryto Od 
12 vidurnakčio.

Toliau gyvenantieji galit kreipti* 
laišku šiuo adresu:

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

Iš šitos priežasties pas 
mpatija dėl tų nelaimin
kų rie papuolė į panašią 
is nori, kad kiekvienas 

aip jis išsi-

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

Abi krautuvės Brooklyne.

New York City.
L. S. S. 52 kuopos mėnesi

nis susirinkimas bus 14 d. 
gruodžio (pėtnyčioje), 7:30 
vai. vakare, People House,7 
E. 15th St. Visi kuopos na
riai būkite ant susirinkimo 
ir naujų narių atsiveskite.

Sekretorius
T. M. Lisajus.

Pabaigoj 1912 metų aplei
do Pilviškius ir išvažiavo Į 
Šveicariją. Ir štai dabar jau 
p. Kulikauskas misionierius, 
pasidaręs “šventu” žmogu
mi, mieruoja gorčiais “pra
keiktus” pinigus ir pila į sa
ve “šventa” iždą.

A. M. Vargdienėlis.

riumenę ir vėliaus prisieis 
jiems mokėti pašelpinę arba 
ir posmertinę. Tokiu būdu 
kliubo iždas gali ištuštėti ir 
kliubui prisieitų bankrūtyti. 
Apkalbėjus tą dalyką, iš
rinkta komisija, kuri nueis 
pas advokatą ir pasiteiraus 
apie išmokėjimus pašei pu ir 
posmertinių.

Paskui buvo priminta apie 
Rockfordo politiškus kali
nius. Kliubo nariai suauka- 
vo $4.45. Aukavo šios ypa-

16 lietuviškų šokių, himnų ir t. t 
dėl visos orkestras 10 knygų $4. Ml 
Beno 10 knygų, 20 lietuviškų rinki
nių, šokių maršų ir t t, $4. M 
Piano arba vargonų 18 lietuviškų vrik 
kalų $1 Knyga išsimokinimu 
lietuviškoj kalboj be mokytojo 
parduodu už $1.00 ant visokių 
mentų arba dainavimo 8 lekdjtą j;

G. A. BARONAS
P. O. G. D. McKEES ROM **

Mike Bulevičia 
t Washington St., Brookvn 
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J15 išsigydė
nuo Rupturos.

Kelintų metų atgal, keldamas sun- 
krynią, pavojingai patrukau, 

buvo jau pasakę, kad vie- 
iltis išsigydymui, tai opera- 

Paraiščiai man negelbėjo. Galų 
š suradau tą, kas mane greitai 

išgydė

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. Neati- 
d eliok. bet rašyk tuojaus, š i a n d i o n.

ateik. Atidėliojimai pavojingi.
nervų ligą turite, kuri tik rel<

Rusijos revoliucijos 
paveikslai.

Subatoj, 22 d. gruodžio, 
McCaddin svetainėje, San
doros 1-mos kuopos bus 
rodomi paveikslai iš Rusijos 
revoliucijos. Paveikslus ro
dys p. A. T. Račiūnas. Bus 
jarodyta mūšiai bolševikų 
su Kerenskio kariumene ir 
kiti paveikslai. Pradžia 8 
vai. vakare. Kaino/: 50c., 
35c. ir 25 c. \

Moterų ir Merginų Atydai.
Laikau už garbę pranešti 

visoms savo esančioms ir bū
siančioms kostumerčms, kad 
aš perkėliau savo dresių siu
vimo bizni į geresnę ir pato
gesnę vieta. Tai yra, nuo 
214 Grand ‘St. į 163 So. 9th 
St., netoli Driggs Ave., (du 
blokai nuo Bridge Plaza) 
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. PETRI KIENe

BALIUS IR SKRAJOJAN
TI KRASA.

Rengia Lietuvių Politikos 
Kliubas iš New Yorko, atsi
bus Panedėlį, 31 d. gruodžio 
((December), 1917 m., sve
tainėj Progress Casino, 28- 
30 Ave A., tarpe 2 ir 3 gat
vių, New York, N. Y.

Pradžia 7 vai. vakare. Į- 
žanga 25c.

Skiriama dovanos tiems, ' 
kurie gaus daugiausia atvi
ručių. 1—$5.00 vertės daik
tu, 2—The New Practical 
Reference Library 2 knygos, 
3—Biblija seno ir naujo tes
tamento, 4—The Enciclope- 
dia Britannica 2 knygos, 5— 
Heat—Treatment of Steel 1 
knyga.

Todėl visi atsilankykite. 
Kviečia Komitetas.
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Daugumas Lietuviu 1 
ligą serga. Vienas daktaru 
saka kad serga kitokišką lh 
nusimintus ir prastojusius 
sveiki ir tvirti.

adresą, 
dauge į

Nedalioje, 16 d. Oru 
“Laisvi*” koncert.

plauku., variu taškai 
chroniško 
semes bei 
jaustumus 
nervišku.

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

RIE SUNKIAI KENČIA 
REUMATIZMO.

DR. J. RUSSELL PRICE CO., L.-802.—9 So. Clinton St., Chicago
GERBIAMIEJI:—Meldžiu pasiųsti man visai dykai justi bran

gią mcdikališką knygą.
(Išrašyk sava varda ir pavarde ir pilna adresa visai aiškiei.)

Atsiimkit “Jono Biliūno 
Biografiją.”

Draugai ir draugės! Gal 
jau girdėjote, kad “Jono Bi
liūno biografija” išėjo iš 
spaudos ir dabar dalinama 
Lietuviu Darbininku Litera
tūros Draugijos nariams. 
Taipgi ir 1 kuopa jas turi ir 
išduoda savo kuopos na
riams. Pusė narių jau at
siėmė,.kita dalis dar ne. To
dėl, kurie dar neatsiėmčt, 
malonėkit ateiti i “Laisvės” 
ofisą šį nedėldienį (16 d. 
gruodžio), nuo 10 iki 12 vai., 
kur galėsite atsiimti knygą.

Draugai, ir jus, kurie dar 
esate neužsimokėję už šiuos 
metus, taipgi ateikit užsimo
kėti ir kartu gausit knygą. 
Norinti prisirašyti prie L.D. 
L. D. 1-mos kuopos, taipgi 
ateikit.

Prašau draugų, kurie per- 
sikeliat gyventi į kitą vietą, 
kad priduotumėt savo adre
są. nes neturint adreso ne
galima sušaukti į susirinki
mą.

kią 
Daktarai 
nintėlč 
cija. 
gale a ..
ir visiškai išgydo. 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 W- 
dos neturėjau. Aš nieko neturiu par
duot. bet aš duosiu pilnas informaci
jas, kaip tu gali surast visiškų išsi
gyti yni ą be operacijos. Parašyk magi 
Eugene M. Pullen, Carpenter, 899 v. 
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 nesiųgt* 
gurnus, rūpestį ir pavojų nuo opera
cijos. ’?*/<

Tik SUAUGUSIEM
Kurie mokate angliškai.

ir esate ženoti arba manote 
ženytis, būtinai reikalinga 
turėti ką tik išleistą D-ro 
Parkero knygą,

New Marriage 
Guide

kurioj suprantamai aprašoma 
visi ženybų, lyties ir veisi- 
mosi dalykai. Su paveiks
lais.
Kaina audimo apdarais $1.00
Pinigus siųskit Money Orde
riu arba įdėję popierinį dole
rį į laišką. Reikalavimus 
siųskit šiuo adresu

MAIL ODRER AGENCY
P. O. Box 129, Penn Stą., 

New York, N. Y.

DYKAI IŠBANDYMUI 
KUPONAS

Mark H. Jackson, 4-83 D, 
Gurney Bldg., Syracuse, N. Y 

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

Adresas ..........................................

kaip jus galite atgauti 
Tie visi dalykai yra 
vertingo! kuygoi, kury

Pajieškau švogerio Miko Grabinis 
ko, Suvalkų gub., Seinų parapijos 
Krosnavos gtnino, Razinčių kaimo. 
Meldžiu atsišaukti arba kas žinot pra 
nešti.

siusk mum:

“Kryžius.”
Subatoj, McCaddin svetai

nėj, ant Berry St., tarpe So. 
2 ir 3 gatvių, L. S. S. 83 kp. 
iš C. Brooklyno statys sce
noj puikų veikalą “Kryžius.”

Šis veikalas dar pirmu sy
kiu statomas ne tik B rook ly
ne, bet ir šioj apielinkėj. 
Pradžia 8 vai. vakare. Geis
tina būtų, kad visi vietos ir 
apielinkių lietuviai atsilan- 
Berry St., tarpe So. 2 ir 3 
gatvių, Lietuvių Tautines 
kytų pažiūrėti tą puikų per
statymą.

NAUJAS ‘MISIONIERIUS’
Į Brooklyną atsibaladojo 

naujas misionierius. Vietos 
kunigai pagarsina, kad visi 
parapijonai koskaitlingiau- 
siai susirinktų pasiklausyti 
šventų misijų ir, žinoma, at
neštų po penkinę tam “gar- 
Iwtagam misionieriui.” Mū
sų parapijonai, išgirdę tokią 
naujieną, bėga į bažnyčią ir 
neša pinigus.

Bet kas per vienas tas mi
sionierius? Nagi Pilviškių 
parapijos kamendorius. Sep
tyni metai tam atgal buvo 
Pilviškiuose kamendorium, 
prigulėjo prie “Žiburio,” 
“Blaivybės” ir “Žagres” 
draugiją. “žagrės” draugi
ją tui<įh Šerą nusipirkęs, 
keikė socialistus ir visus pa
žangesniuosius žmones ir a- 
gitavo, kad parapijonai vis
ką pirktų “Žagrės” krautu-

Nesiųsk pinigų, prisiųsk tik
Kentėjimas ir vargas per 

metų supažino šitą vyrą Mark II. 
Jackson iš Syracuse, N. Y., kaip di
delis priešas žmogaus gyvenime yra 
reumatizmas 
jį išaugo 
gų žmonių, kurie papuoli 
nelaimę. Jis nori, kad 
sergantis ta liga žinotų, 1 
gydė. Skaityk, ką jis sako

Li. b. b. Kp. rengia pra
kalbas Pėtnyčioj, December 
14, 1917 m., Tautiškame Na
me, 101-3 Grand St., Brook
lyn, N. Y. Bus kalbama a- 
pie dabartinį Rusijos padėji-

Todėl visi atsilankyki- 
Įžanga dykai.

Komitetas.

TIKRA IR TEISINGIAUSIA
APTIEKA

Jeigu jums reikalinga kokia nors 
oda link sveikatos, tai ateik pas m* 
e ir pasiteirauk arba rašyk aprašy

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

Duodu rodąs visiems dovanai. Siun
čiu gyduoles į visus kraštus Ame
rikos, Canados ir Anglijo' ir t. t.

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

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

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

Aptieka atdara dieną ir naktį 
Su visoms rodoms kreipkitės:

Lietuvis aptiekorius ir savininkas
F. KUDIRKA.

64 GRAND ST.. BROOKLYN, N. T 
Pas mane galite gauti krajavų die- 

lių kiek tik norite.

Turime labai 
rudeninių skrybėlių 
galime pritaikyti kiekvienam pa
gal jo skonį ir norą. Ateikit* Ir 
persitikrinkite.

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

skrybėlių.

P U1KIA U SI OS AT VIR l T ĖS

Artistiškai padaryti merginų 
paveikslai.

Kaina 12 atviručių 75 c.
Pinigus siųskit Money Orde
riu, bet galima ir stain po
ni is. Adresuokite taip:

MAIL ORDER AGENCY
P. O. Box 129, Penn Sta.

NEW YORK, N. Y.

Pajieškau brolio Jono Narkaus 
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.

ai siraugč’imo maisto, 
valgiui, koktumą pilv 
turite žarnų užsikimšti 
kimus, apvilktą liežuvi 
jeigu negalite miegoti; 
sapnus; jcigi 
stoka ambicij 
siu ir turite skaudingi 
iš miega; jeigu turit 
akių, esate nedrąsa 
draugu, esu'e nuliudv

Pajieškau Kaziūnčs Norviliukės, 
dirbti prie kriaučių Brooklyne, paei
na iš Kauno gub., šaulių pavieto, 

į Radviliškio miesto. Turiu labai svar
bu reikalą, meldžiu atsišaukti, arba 
žinanti praneškil.

J. šimoliūnas
285 Clinton St., Binghamton, N. Y.

nu ir per iiil.rinti kokiu budi! galite 
•itli sveiku, s'ipru, linksmu vyru ar 
noterę. Ta dykai siustą knyga yra 
krautuve žinios ir yra pilna geru patarimu 
r informacini, kūrės kožnas Ii.vi ži.i 'ti

REIKALINGA gaspadine nesenes-
27 m. Atsišaukit šiuo adresu:

Ino Colins
O._______________Hemphill, W. Va

Pavasary.) 
kiai kankino 
Reu mat i z m al
kiai, ir tik t; 
sirgo, daugiau kai)) Iri.- 
dviau įvairias gyduoles 
kui daktar 
kiną. < 
r i mane 
atsikartoja, 
ypatų, kurios 
Reumatizmo i 
pasikelt, bet to

Mes norime kad kožnas Lietuvy :, vyras 
ar moteris, žinotu visą teisybę apie savą 
ligą. Mes norime kad žinotumėte kodčl 
jus kentite ir 
savą sveikatą, 
pasakyti labai 
siuntame dykai ant kožna pareikalavimu 
Tojo knyga yra parašyta po daugeli- 
metų, tirinejimo ir daugelis metu gydymi 
tukstančeis užseneiusiu bei eliriniškų ligų

Jeigu nori gerai išrodyti, — pi 
skrybėles

“Manhattan Hat

kuries nievienas daktaras ne supranta 
arba ne žiną kaip juos gydyti. Toje 
knyga yra |>arašy(a aiškėjo, paprastojo 
kalboje, kūrę kožnas gale suprasti ir 
pažinti juos verti'. Jįjį aiisnka apie 
20 y vairių ligų, kūrės mes gydome ir 
pasaka kaip jus galėto įgyti 
mažą preke, pilną kursą g\dyi 
galėto vartuoti name.

Jeigu kentite tino skausmo sirenų, 
auklių bei gelėnčin sąnarių, smarkių 
skaudėjimu galvos; jeigu neturime norą 
valgyti; jeigu turite suruguso pili'ą. Brooklyn LABOR LYCEUM

DARBININKŲ ĮSTAIGA.
Salės dėl Balių, Koncertų 

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

KAINOS PRIEINAMOS.

949—959 Willoughby Ave.
Tel. 8842 Stagg.

IŠSIRANDAVOJA šviesus ir dide
lis ruimas dėl dviejų ar vieno vyro 
su maudyne ir sinka, karštas ir šal
tas vdnduo.

MRS. KREIVĖNAS
199 Ainslie St.. Brooklyn, N. Y.

Pranešimas brooklyniečiams
Pasklydus gandui, kad ar

tistas A. Vitkauskas žada 
persikelti į Waterbury, 
Conn., daugelis pradėjo kal
bėti, kad Dramatiška Dai
lės D-ja nustos gyvavus,tad 
šiuomi pranešame, kad D. 
D. D-ja gyvuos, kaip ir gy
vavo ir bus vedama artisto 
A. Vitkausko, kuris karts 
nuo karto atvažiuos iš Wa
terbury, Conn. Tas buvo 
nutarta paskutiniame d-jos 
susirinkime 4 d. gruodžio.

R. Adžagauskas.
D. D. D-jos Sekr.

po 25c.; V. Degutis ir D. Ma 
čėnas — po 10 c.

Visiems aukautojams ta
riu širdingą ačiū.

y Vargo Vaikas.

DRAUGAI,MĘS SU JUMIS 
PASIMATYSIME!

Draugai ir visi “Laisves” 
skaitytojai, męs tikimės, ne- 
dėlioj, 16 d. gruodžio, męs 
su jumis pasimatysime, pasi
dalinsime įspūdžiais ir links
mai laiką praleisime. Jūs 
visi atsilankysite į “Lais
vės” Bendrovės parengtą 
koncertą ir balių, kuris į- 
vyks minėtoj dienoj Labor 
Lyceum svetainėj, 957 Wil
loughby Ave., Brooklyn, N. 
Y. Svetainė bus atdara nuo 
2 vai. po pietų; programas 
prasidės lygiai 2:30 vai., to
dėl meldžiame nesivėlinti, 
nes programą išpildys pro
fesionališki aktoriai ir jie 
nenorės ilgai laukti. Taigi, 
pasivėlinę galite nematyti 
viso programų.

Programas bus puikus: 
’dalyvaus garsus pasauly 
dainininkas, baritonas. La
zar S. Samoiloff; garsus 
smuikininkas Maurice Nit- 
he; dainininkės Adelaide De 
Jfeca, Annita Cahil ir Jea- 
tfotte Arens. Taipgi ir “Ai
do” choras, po vadovyste p. 
Eremino.

Bus dainuojamos rusti 
liaudies dainos; taipgi bus 
duetų ir ant galo visi akto
riai sudainuos Marsalietę.
Pasibaigus programų i, pra

sidės šokiai.
Kaip matote, koncerto 

programas bus įvairus ir 
kiekvieną užganėdins.

Kurie iš toliau atvažiavę 
nežinosite svetainės, užeiki
te į “Laisvės” ofisą, 455 
Grand St. ir ten gausite vi
sas informacijas.

Taigi, draugai ir draugės, 
męs jūsų lauksime 16 d. 
gruodžio, 2 vai. po pietų,sve
tainė j e.

“L.” Bendr. Komitetas.

<| Pinigai.
Siuntimas pinigų į LIETUVĄ; 

Lenkiją, užimtas vokiečių ir austrų ir 
į Rusiją.

Artimesnių žinių klauskit
I. HERZ 

Bankierius ir Notaras
224 W. 34th St., New York, N. Y.
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tylume todėl kad
jiems kad serga

as viskas padara juos nuliudintus
kad kada-nors jie gal būti stipri

Aštrus skausmai tarytum žaibo grei
tumu pereidavo per mano 

sąnarius.
1893 m. mane smar- 

Uždegimo ir Sąnarių 
Kentėjau labai sun- 

; gali įsivaizdinti, kuris 
motus. Ban- 
daktarą pas- 

bet pagolba buvo lik lai- 
Galų galo radau gyduolę, ku
li visiškai išgydė ir daugiau ne- 

š galiu nurodyt daug 
sunkiai buvo a))imtos 
net iš lovos negalėjo 

gyduolės jas išgy-

SENIAUSIA BUČERNĖ.
Seniausia ir 

goriausia lie- 
aĮsąK tuviška bučor- 
gĮ&fyL nė, kur galima 
a&EgSi\ ga u t i š v i e ž i ą 

,n<'s4 švie- 
žiu skilandžių 

[ĮajĮt/ ir dešrų. To- 
kviečiu at- 

silankyti mano 
krautuvėn ir 

mano patarnavimu 
užganėdintas.

JUOZAS RADZEVIČIUS.
8 TEN E Y CK STREET, 

BROOKLYN, N. Y.

Sergantieji
atsilankykite pas mane \

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

Jieškok pagelbos ten 
Kur gali ją rasti.

Pradėk gydytis tuoj, o atgausi sveikatą.
01TSO VALANDOS: nuo 9 A.

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

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

PATARIMAS VISAI DYKAI!
Ateik pasikalbėti ypatiškai, jei- 

gu negalima pagyti, aš tau tai >a- 
sakysiu.

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

Aš išgelbėjau šimtus nuo operacijos, mano gydymu ir patarimu.
Jeigu reikalauji gydymosi -
Nepaisant kokią chronišką ar 

kalauja gydymui specialisto.

DR. LEWIS

IŠSI RA N DA VOJ A KAM B A R Y S 
dėl vieno ar dviejų vyrų; yra šiluma 
ir kiti patogumai.

K. PETRIKIENĖ
163 Su. 9th St., Brookyn, N. Y. 
_________(netoli Driggs Ave.,________

PARSIDUODA kriaučių dirbtuve, 
<589 Grand St., New York, 5-tos lu
bos. Pledykon. Tel. 142 Orchard, 

šapoj galima matyti nuo 
vai. dieną. Dirbtuvė vv-

DAKTARAS LORENZ
VIENINTĖLIS SPECIALISTAS 

VYRIŠKŲ LIGŲ PITTSBURGHE.

Kalba lenkiškai ir Ru- 
siškai. Ofiso valandos: L g. 
Panedeliais, seredomis fa 
ir pėtnyčiomis nuo 9 
vai. iš ryto iki 5 vai. 
vak. Utaminkais, ket- 
vergais ir subatomis 
nuo 9 vai. iš ryto iki 8 vai. vakare 
Nedėliomis ir šventadieniais nuo 1C 
vai. iš ryto iki 2 vai. po piet.

644 Penn Avenue 
PITTSBURGH, PA.

ikausmą pilve po 
ir ven.ale; jeigu 

o, tulžinius at siti- 
nepriimną kvapą; 
eigų turite baisus 
išnaikinti; turite 

jeigu jaust ate pavargiu- 
,s raumenis atsikėlus 
s tamsus taškus po 
; ir š.iiinatisc nuo 
•s ir ius-ų gyvenimas 

yra jums priklus; — jeigu turite tuos ligas 
ir apsiretškvnius, tai turėtume skaityti 
tą naudingą knygą.

Gali būti kad esate kankinačio kokio- 
mes privališkomes ligomes, kuremes už
sikrėtėte ar kokemes pavėldoietomes 
lig, mes, kaip nevalu ir blogu krauju, 
užnodijimii kraujo, skaudulei*, senais 

puogais, odos ligomes, slinkimu 
gerklei ir ant kana, 

skaudėjimo gerkles, sutinu- 
užd< gusemęs, skar.dingumes ir 

dak-mes kūno; nusilpnėtu, 
c,—tai tas 
Turit e gauti

ATYDAI BROOKLYNO IR APIE- 
LINKĖS LIETUVIAMS.

’T’A T Juanius kaip iš lauko,taip 
IMIOrlUiT iš vidaus; murinu.plci- 
staruoju, cementuoju ir pentinu, 
savo darbą garantuoju. Kainos 
einamos. Duodu rodą dykai, 
reikalavimo važiuoju ir toliau. 
<ale kiei|»kitės ypatiškai ar I;

PRANAS GRAŽYS
Šapos adresas: 46 Power Street 

Gyvenimo vieta:
522 Lorimer St., Brooklyn, i




