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Vilniaus gyventojai miršta badu
Kas dabar dedasi Lietu

voj, užimtoj vokiečiais, męs 
nieko nežinome, nes visiškai 
esame atskirti ir jokių susi
nėsimų neturime. Bet jeigu 
kartais pavyksta ką nors su
žinoti, tai -anaiptol ne links
mą, bet baisią naujieną iš
girstame. Petrograde išei
nantis savaitinis žurnalas 
“Golos Bunda” talpina žinu
tę, kas dabar Vilniuje deda
si. Ta žinutė prasideda se
kančiais žodžiais:

“Kas dabar dedasi Vilniu
je, negalima nei aprašyti,nei 
apsakyti, nes neužtenka žo
džių, kad nuplėšus tas visas 

, baisenybes. Gatvės užkimš
tos žmonėmis, pasmerktais 
badu mirti, jau neturinčiais 

Jifr£U ištiesti ranką ir papra
sti pagelbos. Motinos išti
nusiomis nuo bado kojomis 
deda paskutines savo jiegas 
ir maldauja praeivių suteik
ti duonos šmotelį dėl savo 
kūdikių, gulinčių ant gatvių 
ir mirštančių badu. Kurie 
pirmiau rūpinosi savo gyve
nimu, linksmai žiūrėjo j at
eitį, dabar vaikštinėja gat
vėmis be jokios vilties, kai]) 
šešėliai, laukdami baisios ir 
kankinančios bado mirties.

“Visur beturtė, visur var- 
„ gas, viskas-.išdraskyta, vis

kas išardyta. Daugelis tur
tuolių atsidūrė ant gatvių ir 
lygiai su kitais maldauja pa
gelbos. Tik tūlos vienutės 
pasinaudojo proga ir dabar 
gerai, be jokio vargo, gyve
na.

“Tūkstančiai žmonių, pa
juodusių, visokiais skudu
rais apsivyniojusių, 
kreiptais nuo bado
dais, po kelias valandas sto
vi prie įvairių visuomeniškų 
Virtuvių, kad gavus nors 
truputį zupės, kuri yra vie
nintelis jų maistas ant visos 
dienos. Duonos svaras ne
būna pigesnis, kai]) 75 kapei
kos, bet tankiausia reikia 
įmokėti po 1 rub. 10 kapeikų. 
Nors pardavinėjamas svies
tas ir sūris, bet tie produk
tai žmonėms neprieinami... 
Pigiausias maistas, — tai 
duona. Ta duona, kuri duo
dama pagal kortas už papi
gintą kainą, labai bjauri, 
sunku atskirti nuo tabako ir, 

' negalima valgyti.
“Laike šalčių ant gatvių I 

randama daugybę negyvų 
žmonių — tėvų, motinų ir 
kūdikių. Daugelis eina gat
ve ištinusiomis nuo bado ko
jomis ir staiga krinta negy
vais; tankiai guli ant gat
vės ilgą laiką, nes trūksta 
darbininkų, kurie paimtų 
nuo gatvių negyvėlius ir 
nuvežtų. Kapiniai užversti 
lavonais ir palengva visas 
miestas virsta į milžiniškus 
bendrus kapinius.

“Naujai susitvėrusios lab
daringos draugystės “Achi- 

"ezer” nariai vaikštinėjo po 
3 tų, kuriems reikalin- 
elpa. Užėjo į vieną na- 
tamsu. Lovoje, kam- 
tina ir kūdikis. Už- 

io moterį, ji nieko ne
ko. Pasirodė, kad dar 
as kūdikis žinda jau nu- \ -

r

per- 
vei-

mirusios iš bado motinos 
krūtis.

“Ant gatvių gaudomi vai
kinai 16 metų ir varomi prie 
sunkiausiu darbu.

“Pastaruoju laiku pradėjo 
gatves valyti: renka nuo ga
tvių pakritusius ir veža į 
vaikų prieglaudas. Tokiu 
būdu gatvės truputį apvalo 
ir nesimato tokių baisių pa
veikslų.

“Visokios labdaringos i- 
staigos nepajiegia kovoti su 
bado šmėkla, kuri apėmė vi
sus gyventojus.”

Taip “Golos Bunda” apra
šo vilniečių gyvenimą. Su
prantama, negeriaus yra ir 
kituose miestuose,kurie ran
dasi po vokiečiais.

ČIA TAI BUVO KUNIGAS.
Newburg, N. Y. — Vie

tos kalėjime sėdi kun. Artu
ras Worthington, kuris pa
puolė į bėdą todėl, kad per-

Tasai kunigas turi 72 me
tu. Neseniai kalėjiman at
vyko jo dešimtoji pati Jen
nie Showalter iš Wilming- 
tono. Kunigas buvo vedęs 
ją 1916 metais po svetima 
pavarde. Kunigėlis taip su
sigraudino, kad krito ant 
vietos negyvas. Moteris sa
ko, kad ištekėjus už jo, grei
tai pamatė, kad nėr nei vy
ro, nei $2.500, kuriuos jinai 
buvo sutaupinusi.

Tas kunigas pergyveno 
ilgą ir labai romantišką gy
venimą. Per savo amžį ji
sai turėjo 10 pačių, kurias 
visas “apčistijo.” Beto, ji- 
sai buvo dar advokatu, ban- 
kierium, politišku oratoriu
mi, majoru, teisėju ir t. t.

Susidraugavo...

Dideli mūšiai tarpe 
| bolševikų ir kazokų.

Bolševikai užėmė kazokų 
teritorijoj miestus.

I rašęių “Russkoje Slovo’

Kaledinas suareštuotas.

uz 
talpinimą neteisingų žinių. 
Redakcijos kambarius užė
mė kareiviai. Mašinos ir 
popiera perduota darbinin
kų ir kareivių organizaci
joms.

True translation filed with the 
Postmaster of Brooklyn, N. Y. on 
December 18,1917, as required by the 
Act of October 0,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Petrogradas, 14 d. gruo
džio. — Dono kazokų terito
rijoj miestai Rostovas ant 
Dono, Nikitčevanas ir Ta- 
ganrogas tapo užimti bolše
vikų armijos, kai]) praneša 
oficialis valdžios biuras. Ge
nerolas Kaledinas, vadas 
Dono kazokų, kurio armija 
mušėsi su bolševikų armija, 
tapo suareštuotas; jį suare
štavo generolo Kaldino ir 
Butovskio štabai. Pastarie
ji generolai užkvietė užimtų 
miestų majorus į kazokų so
stinę Novo-Čerkaską apkal
bėjimui klausimo apie da
bartinį militarinį judėjimą.

BADERIAVO PREZIDEN
TĄ IR KITUS KARALIUS.

Newark, N. J. — Pačtos 
inspektorius Gueman areš
tavo tūlą žmogelį J. Cole
man, kuris perdaug “bade- 
riavo” savo laiškais prezi
dentą Wilsona. Jo laiškai 
buvo religinio turinio ir ji-

Adresą tasai newarkietis 
ant savo laišku uždėdavo to
kį: “Jo augštenybei kuni
gaikščiui Woodrow Wilson”.

Panašius laiškus Coleman
■ rašinėjo ir kitiem Europos 
karaliam ir prezidentam.

ŽYDAI DARBININKAI AT 
SISAKYS NUO DIENINĖS 

i ALGOS — KAD PAGEL
BĖJUS SAVO BROLIAMS.

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

Stockholmas.— Dideli mū
šiai prasidėjo ties Rostovu 
tarpe bolševikų kariumenės 
ir tarpe kazokų, kuriais va
dovauja generolas Kaledi
nas. Rostovas randasi ant 
upės Dono, pietinėj Rusijoj. 
Pačiame mieste kazokai ata
kuoja bolševikų kvatierą. 
Nors dar nėra pilnų ir tik
rų žinių, kuo pasibaigė mū
šiai, betgi galima spręsti, 
kad laimėjimas krypsta į 
bolševikų pusę. Bolševikų 
kariumene vadovauja patsai 
poručikas Krylenko (karės 
ministeris) ir jie gauna vis 
naujos pagelbos.

.Petrogradas. — Bolševikų

trevoliucine organizacija”.
Daug kadetų vadų yra su

areštuota. Paveizdan sua
reštuota: Vladimir Nabo
kov, Max Vinaver, N. Kut- 
ler, grafienė Panina, kuri 
buvo seniau ministere, F. 
Rodičev ir kiti.

VOKIETIJOS SOCIALIS
TŲ LAIMĖJIMAI.

, Stockholmas, 12 d. gruo
džio. — Berlyne išeinanti 
laikraščiai praneša, kad 
Leipcige laike rinkimų, ku
rie pastaromis dienomis į- 
vyko,socialistai gavo 78 nuo
šimčius visų pažinotų balsų, 
t. y., ant 5 nuošimčių dau
giau, negu jie buvo gavę pe
reitais rinkimais.

NEW YORKE BADAUJA 
110,000 KŪDIKIŲ.

Šiomis dienomis d r. Čefi- 
ninas, viršininkas vaikų 
skyrių prie New Yorko li- 
gonbučių, išduodamas savo 
raportą pažymėjo, kad New 
Yorke badauja apie 110,000 
kūdikiu.

Liaudies mokyklose ran
dasi virš miliono mokinių, 
kurių tarpe 110,000 badau
ja ir niekad sočiai nepaval
gę, 590,000 mokinių maiti
nasi labai prastai ir 300,000 
randasi atsakančiai paval
giusių.

Jis, žinodamas raportą, 
pažymėjo, kad priežastys 
badavimo kūdikių tame, jog 
didžiuma darbininku neuž
dirba tiek, kad galėtų žmo
niškiau pragyventi arba, ge
riau sakant, darbininku ai- 
gos nepakilo ant tiek, ant 
kiek pakilo kainos produk
tu. 4.

ANGLINIS BADAS.
New Yorke anglinis ba

das nesimažina, bet didina
si. Šiomis dienomis atvežė 
10 tūkstančių tonų anglies, 
tuo tarpu New Yorke kas-

KĄ VĖTRA IR
PŪGOS PADARĖ

tai gavo 64 nuošimčius abel- 
no balsų škaitliaus, paduoto 
už socialistus.

BOSTONO SOCIALISTAI 
DARBUOJASI.

Socialistų partija dabar 
deda visas pastangas, kad 
Bostone laimėjus rinkimuo-

liaudį, kuriame reikalauja ; 
didesnio užsitikėjimo šiame ' 
opiame momente ir perserg- 
sti, kad žmonės nenupultų 
ant dvasios, nes tuomet gali 
dingti darbininkų ir karei
vių partija ir taikos viltis.

kė New Yorką ir apygardas 
Susinešimas gelžkeliais ta
po žymiai sukliudytas. Snie
go kai]) kur prisnigta net 15 
colių. Telegrafo ir telefono 
vielos daugely vietų visai su
ardyta.

Vėtra ėjo 90 mylių Į va
landą greitumu. Jūroje vė
tra pavirto uraganu.

Pristatymas anglių, pieno 
ir ko kito baisiai sutrukdy
ta, o jau pirm to visko buvo 
begalo mažai. Virš 4,000 
darbininkų valo sniegą New 
Yorke.

Dėl anglių trukumo New 
Yorke rengiasi visai užda-

mitingai. Iš New Yorko iš
važiavo i Bostoną socialistai 
neseniai išrinkti i alderma- 
nus ir teisėjas, kurie irgi pa
dės varyti agitaciją. Šio
mis dienomis išvažiuos ir M. 
Hillquitas.

RUSIJOJ PASIRODĖ
CHOLERA.

Ti f lisas. — Iš Tifliso gau-

ryti mokyklas.

cholera. Užregistruota 41 
susirgimas ir 30 mirčių. Rei
kia pasakyti, kad pirmiau 
cholera buvo Rusijos nuo
latinė viešnia, bet pastai”- v 
ju laiku apie ją n*' ’ , nesi-

do gana tamsiai ir ant Rusi
jos vėlei rengiasi užeiti nau- 
ias pavojus — nauja auto
kratija žemės savininkų ir 

uvju.-'Kiuo | kapitalistu.
. Juo bu-1 L .p ....j . i . i .] . Bolševiku valdžia pranešadu manoma surinkt beveik L , . ,.r .... * ., ii- kad konstituciiimu demok-niionnri»A nu hnnn /In npni ' ° «•

ke sutarė atsisakyti nuo 
vienos dienos uždarbio ir 
paaukuot tuos pinigus savo 
broliams, nukentėjusioms 
dėl Europos karės. __  ....

pusantro miliono dolerių.
NORI NEGRŲ K ARAL YS- 

TĖS AFRIKOJE.
Springfield, Ill. — Abisinų 

kunigas čečle pradėjo agi
taciją, kad po karės negrai 
įsteigtų savo karalystę Af
rikoje.

Jisai važiuoja iš miesto į 
miestą, sakydamas pamoks- 
]us.

NĖRA ANGLIE — TAI 
UŽSIDARĖ VISOS 

BAŽNYČIOS.
Post Jefferson, L. L — 

Kadangi šiame miestely veik 
visiškai nėra anglių, tai dė
lei jų stokos užsidarė visos 
bažnyčios, išėmus vieną.

Well — tai ką daro dievas 
danguje?

DIDŽIAUSIA KOVA
SU GIRTUOKLYSTE.

Nors Rusija skaitosi “sau
sa” šalis, vienok ten girtuo
klystė išsiplėtojus nemažiau 1

ratų partija (kadetų, libera
lų partija) siunčia paramos 
i pietus dėl generolų Kaledi- 
no ir Kornilovo ir į rytus dėl 
generolo Dutovo..

Kadangi konstitucijinių 
demokratų partija teikia pa- 
gelbos kazokų vadams, tai 
Lenino - Trockio valdžia ap
šaukia tą partiją esant“liaU- 
dies priešu ir maištinga kom

NORI “NUSAUSINTI” 
AMERIKĄ VIENU YPU.

niškai. Apart to, daugely
je vietų laukai likosi neuž
sėti iš priežasties nedatek- 
liaus darbininkų. Tūlose gu
bernijose dvarų žemės, uži
mančios po šimtus dešimti
niu plotus, pasiliko neužsė
tos, nes dvarponiai neturėjo 
nei darbininkų, nei reikalin
gų apdirbimui įrankių.Vals- 
čių komitetai, kurie turėjo 
rūpintis užsėjimu tuščių lau
kų, Į tai jokios atydos neat
kreipė. Tokiu būdu šiais 
metais Rusijoj maisto gali 
dar mažiau būti, negu perei
tais metais.

AMERIKA NEPRIPAŽĮS 
FINLIANDIJOS.

Nors Finliandija ir apsi
skelbė būsiant neprigulmin- 
ga valstybe, bet Amerika 
dar nesirengia pripažint to 
fakto. Amerika sakosi pa
lauksianti.

UŽDARYS DIRBTUVES.
Lawrence, Mass. — Paci

fic Mills Co. nutarė uždaryti 
visas savo dirbtuves neapry- 
buotam laikui. Priežastis 
uždarymo — stoka anglies.

DARBININKAI PAREI
KALAVO PAKELTI 

ALGAS.
New Bedforde darbinin-

apie 33,000, padavė kompa
nijai reikalavimą pakelti al
gas ant 15 nuošimčių. Kom-

dien sunaudojama 20 tūks- panija sutinka pakelti ant 10 
tančių tonų. Apart to snie- nuošimčių. Galimas daik-
gines audros dar labiau ap
sunkino pristatymą anglies 
ir nežinia kas bus.

Žmones pradeda sirgti 
plaučių uždegimu. Tik vie
na diena užregistruota 54

bin inkų reikalavimą, t. y., 
pakels algas ant 15 nuošim 
čių.

mo.

NAUJAS SOCIALISTŲ 
LAIKRAŠTIS.

Petrograde pradėjo eiti 
naujas kasdieninis laikraš
tis “Iskra” (Kibirkštis), ku
ri leidžia menševikai socia
listai — internacionalistai. 
Laikraštį redaguoja L. Mar
tovas, Martinovas ir Jer- 
manskis.

SUAREŠTAVO AMERI
KOS GELŽKELIO MISI

JOS NARĮ. 
True translation filed with the 

Postmaster of Brooklyn. N. Y. on 
December 18.1917, as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Petrogradas, 14 d. gruo- I -------------
džio. — Charles S. Smith iš KORTOS DĖL BUTŲ

GAVIMO.
Rostove ant Dono žmonės 

kambarių. Užėjus
šalčiams, daugelis atsidūrė 
baisiose aplinkybėse. Kad 
pagelbėjus nelaimingiems, 
valdžia pradėjo dalinti kor
tas, pagal kurias gaunami ‘ 1 r % X-X l-s . \ , I y J n O 1

vens komisijos, komandiruo
tos j Rusiją gelžkelių reika- neturi

areštuotas paliepus bolševi-

i

sušelpimui Lenkijos gyven
tojų. Mat, Raudonasis Kry
žius gavo pranešimą, kad 
Lenkijoj moterįs ir kūdikiai 
miršta badu.

$100,000 PAGELBOS
LENKIJAI.

Amerikos Raudonasis

CLEVELANDE UŽDĄ- , tas, pagal kurias gaunami 
RYTOS MOKYKLOS.' kambariai. Valdžia paėmė į 

d. savo rankas visus vasarna
mius ir dalina juos bena-

Clevelande, Ohio, 
gruodžio. — Šiomis dieno
mis tapo uždarytos mokyk- miams.

kūmo.

ŠVEICARIJOJ.
Šveicarijoj pradėjo

kurios priskai-’slaptas vokiečių laikraštis $100,000, kurie bus pavesti
tomos prie šlapių. Dabar į 
taryba liaudies komisarų iš-į

rado būtų panaikinti visi 
svaiginanti gėrymai. Taigi

riame kviečiama kareivius 
dėlei išgelbėjimo revoliuci
jos susilaikyti nuo girtuok
liavimo.

plūdo daugybė blaivininkų 
ir jų generolų, kurie nori 
suagituot kongresą, kad pri- ( 
dėtų prie konstitucijos blai
vybės priedą. Ir išrodo,kad UŽDARĖ LAIKRAŠTĮ 
Amerikoj gali įvykt visuoti-j ar
Toji blaivybė, neis daugrkas ,,,z

tam prita- Kareivių Atstovų Taryba už 
a 'darė vieną didesniųjų laik-

“RUSSKOJE SLOVO.”
Maskvos Darbininkų ir

• V 8 ?'»
ią..

RUSIJOJ JAVŲ DERLIUS 
ŽEMIAU VIDUTINIO.

Petrogradas. — “Torgo- 
vopromišlennaja Gazieta” 
paduoda surinktas žinias vi
so Rusijoj derliaus ir iš tų 
žinių matosi, kad jis 1917 
metais buvo žemiau viduti
nio. Visoj Rusijoj derlius 
buvo gana prastas, tik va
karinėj Siberijoj užderėjo 
rugiai ir vasarojas viduti-

O

BUVUSIO CARO DUKTĖ 
OLGA LABAI SERGA.

Petrogradas, 15 d. gruo
džio.— Telegramos praneša 
kad buvusio caro duktė Olgo 
esanti prie mirties. Mato
mai jai Siberijos oras nepa
tinka, tai ir susirgo, o 
talistų laikr
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Kas dedasi už scenos?
True translation filed with the 

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

Lietuvių Socialistų Sąjun
gos centre, Philadelphia,Pa., 
įvyko J. Stilsono areštas ir, 
jeigu neklystame, traukia
ma atsakomybėn daugiau 
centro darbininkų.

Už ką? Kame dalykas? 
Tą klausimą užduoda tūks
tančiai lietuvių darbininkų. 
Ir męs prašome dabar pers
kaityti 
Penn’a, 
raštj “ 
cord” (10 d. gruodžio, 1917 
metų).

Jūs pamatysit, kas slepia
si už scenos.

“Federalės valdžios tyri
nėjimai Philadelphijoj įvykę 
pereitą pėtnyčią, buvo tai 
pasekmė veikimo jaunų lie
tuvių patriotų (vyčių?) šia
me mieste. Sulyg pasaky
mo Suv. Valstijų komisionie- 
riaus H. Long’o tena is su
sekta “blogiausia rūšis išda
vystės, nuo karės pradžios.”

Stilsonui ypatingai prime
tama (ir dėlto jisai buvo a- 
reštuotas) platinimas atsi
šaukimo, datuoto 15 d.rugp., 
kame jisai (kaip menama) 
piktai ir laužydamas įstaty
mus, kenkė rekrutavimui ir 
įsirašymui į Suv. Valstijų 
tarnybą. Tame atsišaukime, Į 
kuris buvo platinamas visoj j 
valstijoj (Pennsylvanijoj) ir 
už jos rubežių, yra tokių už- 
reiškimų, kurie kur tai pa
vojingesni, negu tai, kas bu
vo kuomet nors rašyta vo
kiečių “Tageblatt’e’

Stilsono areštas 
kaipo tiesioginė

_• patriotinio veikimo vieno iš

Wilkes Barre, 
išeinantį dien- 

Wijkes Barre Re-

na išdavikiškų prasitarimų 
prieš priverstiną kareiviavi
mą. Pagal danešimo (re
presentation) jauno parapi- 
jono Sandergas tapo pa
trauktas teisman ir apkal
tintas ant trijų metų į fe
deral] kalėjimą Atlanta, Ga. 
Laike teismo taip ir nepasi
sekė išgaut, kur jisai gavo 
tą literatūrą prieš draftą. 
Išpradžių jisai sakęsi radęs 
tą literatūrą, paskui, kad 
jam koks tai žmogus davęs, 
o pagaliaus jisai užreiškė, 
kad nieko nepasakysiąs,nors 
jį ir sušaudytų. Tolymesni 
tyrinėjimai parodė, kad

New Yorko ir Apielinkes 
Lietuvių taikos ir teisių 

Komitetas.

dvi prenumeratas laikraš
čiui. Vieton laikraščių ji
sai gavo už tuos pinigus iš
davikiškos literatūros — gal 
tyčia, gal netyčia. Nors ir 
parašęs laikraščiui, kad no
ri ne literatūros, bet laikraš-

tuos atsišaukimus, už ką jį

Tačiaus Philadelphijos 
headquarters nelaužė sau

ir susirašinėjo su juo dėlei 
tariamos klaidos kaslink at
siuntimo literatūros. Ka
dangi Sandergas buvo kalė
jime, tai laiškai grįžo ir jie 
buvo atidaryti pačto ofisu, 

j Už tai ir suareštavo J. Stil- 
sona. b-

Teisingumo departmentas 
uždraudė atspausdinti visą 
tą cirkuliarą, kuriame pilna 
i šda v i k i škų pa ragi n i mų. ’ ’

Tai ve, ką rašo Wilkes 
Barre angliškas laikraštis. 
Jame stambiom raidėm pa
žymėta: “Užpuolimas ant 

; laikraščio 
•spaustuves buvo tai darbas 

narių lietuvių bažnyčios ant yje^()s iauniDM lietuvių ’ (vy- 
Meade St. (reiškia liet, pa-!^1*1^ 
rapijos!) 19 d. rugpjūčio, tū
las Pov. Sandergas iš Plains ski, važiuokit dabar į Ame- 
platino ties bažnyčia atsi
šaukimus, kuriame buvo pil-'sumušti.

Virš 60 lietuviškų draugi
jų Didžiajam New Yorke ir 
apielinkėse dalyvavo konfe
rencijoj, įvykusioj 26 d. rug
pjūčio ir įkūrė komitetą 
viršminetu vardu.

Komitetas, kai]) mums 
praneša, darbuojasi gana 
smarkiai labui lietuvių dar
bininkų. Jo veikimas turi 
didelės svarbos mūsų visuo
menei ir draugijos privalo 
žinoti apie tą veikimą.

Komitetui rūpi mūsų vi
suomenės reikalai. Taip, ji
sai atsišaukimuose nurodė, 
kad sulyg tarptautinių tei
sių negalima imti kariume- 
nėn nepiliečius. Visos lietu
vių draugijos tam pritarė. 
Prezidentui ir kongresma- 
nams pasiųsta visa eilė rezo
liucijų varde lietuvių drau
gijų. Komitetas reagavo ir 
į svetimtaučių spaudos var
žymą. Prezidentui buvo pa
siųsta tam tikra telegrama.

Kuomet New Yorke ėjo 
svarbus miesto majoro rin
kimai, komitetas išleido pla
tų tame reikale paaiškinimą, 
kviesdamas balsuoti už soci
alistų partiją.

Dabar vėlei pa rašytas nau
jas platus atsišaukimas apie 
bėgamojo momento reikalus, 
kuris bus išsiuntinėtas pri
sidėjusioms draugijoms.

Draugijos ir kuopos, ku
rios prisidėjo prie komiteto,

L Ą is v fe
“Laike Imunicipalių rin

kimų Lęįpzige už socialis
tus padribta 78% viso bal
sų skaičiaus. Gi 64% visų 
socialistiškų balsų paduo
ta už neprigulminguosius 
socialistus.”
Taigi, išvedimas aiškus — 

didelė dauguma tokio did
miesčio, kaip Leipzig, socia
listų jau nepritaria kaizeri
nei Scheidemano kompani
jai. Ir tai netik viename 
Lcipzige. Tas pats ir Ber
lyne ir Bromuose, ii* Kara
liaučiuj ir kitur.

T>
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įvykoX V V '
pasekmė Philadelphijos

rotorius, praneša, malonią 
naujieną, kad prie komite
to dedasi vis daugiau naujų 
draugijų.

Boto,komiteto atstovai da
lyvaus bendrame rusų kolio- 
nijos atstovų suvažiavime.

Reporteris.

ir Olšev-

riką, nes jūsų rekordai jau

Ar įvykslžydų respublika Palestinoj
Anglų kariumenė užėmė 

“šventąją žemę” ir žydų na
cionalistų partija, vadina
mieji sionistai, jau energiš
kai prašneko apie žydų res
publiką." Tiesa, sionistai jau 
šneka apie Palestinos res
publiką gana seniai. Pra
dėjus laikais garsaus patrio-

juos nebus noro vykti į Pa
lestiną. Žydų darbininkų 
judėjimas perdaug susiaugo 
su krikščioniu darbininku 
judėjimu ir nenorės nuo jo

“The Appeal to Reason”, 
socialistų savaitraštis, persi
krikštijo į “New Appeal” ir 
pagarsino, jog “kariausiąs 
iki sutriuškinimo vokiečių 
militarizmo.”

Ponams redaktoriams męs 
linkini gero pasisekimo iŠvo- 
iot buržuazijos purvynėlį. 
Vėjo malūnai socialistam vi
sai nereikalingi.

“Appeal to Reason” visuo- 
net buvo “specialiai ameri

kinio socializmo” organas, 
visuomet begalo paviršutinis

Gyvenimo aplinkybės pa
darė žydus labiausia tarp

tautiniu elementu ir ta*
to daktaro Herzlio, jau buvo tarptautinumas nusistovėjo 
vedama tarybos su Turkija per amžius. f ‘ 
apie atpirkimą Palestinos.
Šiuomi laiku Palestinoj jau

amžius. Įsprausti tą 
tarptautinumą į siaurą va- 

, ga nacionalio Cedrono sta- 
yra gana stambių žydiškų 'čiai negalimas dalykas, 
kolionijų apie kurias anuo-! Męs jau nei nekalbam apie 
met “Laisvės” bendradarbis tai, kad apgyvendint 13 mili- 
plačiai rašė. onų žydų ant siauro rėžio

Sionistai turi gana daug'žemės ties Viduržemio jūros 
šalininkų tarpe įvairių žydi- pakraščiu yra tai neįvykina- 
jos sluoksnių. Taip vadina-' ma svajone, 
mieji socialistai - sionistai • 
(patriotiniai socialistai) 
svajoja apie įsteigimą Pale
stinoje socialistines respub
likos.

Bet ar įvyks tie pienai? 
Męs labai, ir labai abejoja
me.

Žydų biznierija perdaug į- 
sišaknėjo ir įsigalėjo stam
besniuose Europos ir Ame
rikos centruose, kad naikin
ti savo išdirbtus biznius ir 
būdavot naują laimę ant Pa
lestinos smėlio. To neleis 
jiem daryti paprastas biz- 
niėriaus išrokavimas. Gi žy- 

įdarbininkai vargiai pati-
om, kad Chąnaano 

teka medum, o
Pas

Amerikos žydai biznieriai 
nei nesvajoja apie vykimą 
Palestinon. Vienas iš jų ly
derių, p. H. Morgenthau,sta
čiai sako, kad Amerikos žy
dai yra “šimtą procentiniai 
amerikonai” ir kad jų ener
gija turi būti suvartojama 
Amerikos idealų kėlimui. 
Męs jau žinom, kokie tie i- 
dealai. Tai imperializmas, 
kurį dabar vadina mados 
žodžiu — demokratija. Kad 
žydų biznierija prie to dar
bo bus labai tikus — tai aiš
ku, kaip diena.

“Šventoji žemė”, turbūt 
liksis turkų ir arabų farme- 
riams jr krikščioniškų reli-

Svarbu!
Kuomet atėjo žinios, kad 

padėjimas Lietuvos ir Len
kijos gyventojų, ypačiai žy
dų, yra labai sunkus ir žmo
nija beveik badauja, subruz
do tuomet Amerikos žydai. 
Bėgyje vienos savaitės sudė
jo pustrečio miliono dolerių.

revoliucijas.' Savo laiku ji
sai pagarsėjo, kaipo extra- 
kairiųjų socialistų laikraš
tis.

Bet męs niekuomet neti
kėjom tiems, kurie begalo 
mėgsta šūkaut apie savo re- 
voliucioniškurna. Labai tan
kiai jie nusirita į oportuniz
mo balą. Tai]) išėjo ir su 
Appeal’u. ”

Smagi žinia

mo įstaigos anei krust. Joms

TELEGRAMA NUO BU
LOTOS.

Lietuvos Šelpimo Fondo 
iždininko p. K. Šidlausko an
trašu atėjo nuo Bulotos iš 
Petrogrado šitokia telegra
ma:

Kazimieriui Šidlauskui, .
226 Broadway,

So. Boston, Mass.
“Grūdo ištekilius išsibai-

Bet, daktare”, 
pacientas, labai sumenkęs 
žmogelis —“Aš....—”

—Nei žodžio, be jokių ar
gumentų — užgriaudė dak
taras. — Trįs cigarai į die
ną, jeigu dar nori gyventi.”

Nuliūdęs žmogus išėjo ir 
sugrįžo už dviejų savaičių, 
kaip buvo prisakyta. Jis 
išrodė daug blogiau.

gų nebegauna™. Padėjimas 
kritiškas. Skurdas neapra
šomas, o labiausia vaikams, 
šeimynoms gręsia pavojus— 
jas ketina mesti iš namų. 
“Grūdo”administracijos vei
kimas sustojo. Laukiame 
greitos pašalpos iš Ameri
kos. Smulkesnių žinių siun
čiam per pačią. Duokit at
sakymą.

Petrograd,
Suvorovskaja 29,

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

Mūsų skaitytojai jau žino, 
kad Vokietijoj yra dvi so
cialdemokratų partijos > — 
viena tai senoji socialpatrio- 
tų partija, po komanda 
Scheidemano ir Co., kita — 
neprigulminga s.-d. partija, 
kurios vadais yra Haaze,Le- 
debour ir Kautsky.

Jau daug faktų liudijo, 
kad socialpatriotų įtekmė 
puola, o neprigulmiečių įtek
mė vis labiau auga. Tą pa
tvirtina ir labai smagi žinią, 
1 I . V i H •%. Tgijų davatkom bei davatki-purių męs , užtikome New 

nai$į i A

Bulota.
Dabar tai jau tikrai Lietu-

lent kiek turėtu sukrusti 
veikti. Ištik rujų, jau bus 
daugiau, kaip metai,kai nie
ko neveikiama.

“MAŽIAU VALGYKITE”

Yorko “VVorlde

pradėjo'mas ir bujojimas pilnoj to j Tuo tarpu Lietuvoj geresnes 
žodžio prasmėj.
Ant kiek praktika davė da

lykus patirti, tai T. M. D. 
nariai pastaruoju laiku pra-

vietas ir lengvesnį darbą užį 
ėmė svetinitaučiaų palaiko-. 
mi savo valdžia. Tokiu bu- A 
du skaičius lietuvių nuo am- | 

dėjo labai užsikrėsti neužsi-lžių apgyventame lietuvių 
ganėdinimo liga, ir nereikia krašte mažinosi, o svetini* < 
abejoti, kad anskčiau ar ve- taučių — dauginosi Taip 
liau jie pamatys dalykus pil- jau išnyko viena lietuyių dai
noje šviesoje, pamatys tą po- lis, vadinama prūsais, pa- , 
litiką, kuri toj draugijoj da- vergta ir išnaikinta vokie- 
bar siaučia. Pirmiausiai rci- čiais, o dabar gręsia pave- 
kia pasakyti, kad lietuvių vi- jus Didžiąjai ir Mažąjai Lie* 
suomenč, o ypač pažangos-1 tuvai. 
nioji jau reikalauja daugiau

smai užklausė daktaras.
— Labai blogai — nusimi

nęs atsakė žmogelis.
— Ar jūs tikrai laikėtės 

mano įsakymų ir rūkėte tik 
tris cigarus į dieną?

—Taip daktaro — atsake 'sios centras iškepa, centras| blaškyti po visą pasaulį. Li- 
ligonis, — bet nemanau, kad : ‘

Mat, aš nerūkiau tabako sa
vo gyvenime.

Dvi dienos be mėsos — 
šaukia kapitalistų laikraš
čiai. Bet daugybe žmonių 
suka savo galvas, kaip čia 
gavus pavalgyti mėsos liku
sias penkias dienas.

Rochester, N. Y.
4^44 <’❖4^ <044444444444

į MARGOS
MINTIS J

O 4444<»>4 444444444444 4444444

—Kiek kartų caras jau

Baisi karė, parėjusi kardu 
demokratiškumo, negu jo- I ir ugnimi per Lietuvos ku^ 

• sios šulai įstengia duoti. T. na, dar ir dabar tebesiaučia. . 
|M. D. nariai valgo tą, ką jo- Lietuvos sūnųs.ir dukters iš

šioj draugijoj yra pirmuti-1 kusieji Tėvynėje velka sun- 
nis ir paskutinis galutinam kų vergijos jungą,badu mir- • 
nutarimui duodantis žodį, darni. Mūsų broliai tremti- 
čia demokratiškumo nėra, niai, netekę viens savo vai
nos ant kiek jau ^ra žinoma, kų, kits — tėvų ir šiaip ar- 
mūsų tautininkų politika.jie kimų žmonių,išblaškyti po vi 
paprastai sako — lietuviai, są Rusiją, gyvena sunkiau- 
o ypač darbininkai, (papras- siose aplinkybėse.
ti) referendumo, esą, nesu- Visas pasaulis sujudo, 
pranta, tai kam jo čia rei- Teisybę sakant, pavojus vi- 

siems, bet didžiausias pavo- 
Pastaruojujaiku I. M. jus mums. Lietuvos pilie-

D. kp. apsireiškia labai dang čiai, męs palikti esame patįs 
- neapykantos prieš centralę sau Dabartiniai laikai yra 
; valdybą už josios sauvalis-kajp svarbus, kad nuo to, 
: ką pasamdymą ]). šerno su kaip kuri tauta mokės su-’ 
, mokesčiu $20 į savaitę — Į naudoti savo spėkas, pareis - 
. ant dviejų metų, kas atsieis hr jos ateitis. Kariaujančios 

draugijai du tūkstančiu do- viešpatijos apskelbė obalsį ? 
lerių. laigi, jūs, draugai, |(]U()ti teises apsisprendimo.^ 

ir mažoms tautoms. RušF'į 
jos Respublikos demokrati
nė valdžia tarimuose su Vo
kietija reikalauja apsispren
dimo teisių Lietuvai. Vokie
čių kancleris apskelbė, kad 
jis sutinka tą duoti Lietuvai. 
Taigi ir męs, liet., šios ka
rės metu- turime progą, gal 
būti vienintelę mūsų gyve
nime, pasistatyti sau nuosa
vą ateities rūmą, kuriame 
gyventi po karės visiems 
mums užteks ir vietos ir oro. 
Kai]) gi tas rūmas sutvar
kyti viduj, kad męs jame 
jaustumės ir būtume laisvi 
laisvos Lietuvos piliečiai, tą 
męs padarysime, sugrįžę į 
Lietuvą, visų mūsų noru ir 
supratimu. Ir šiame klausi
me, reikia tikėties, nebus di
delio skirtumo, ką jau daro- 
dė Lietuvių Taryba Rusijoj, 
kuomet dalyvaujant visoms 
partijoms, neišskiriant kata
likų ir socialistų, vienbalsiai 
užgyrė laisvos demokratinės 
respublikos tvarką.

Dabar gi męs, lietuviai 
neturime už ką daug ginčy- 
ties, nes objekto dar neturi
me, neturime dar laisvos 
Lietuvos, kur galėtume tvar
kyles pagal savo programi
nius siekius. Pirma reikia 
iškovoti laisvą Lietuvą, o pa
skui stengties įvykdinti savo

—Tiek kartų kiek Villa gijos ir sunkiai uždirbtus pi-
mirė.

Ar jūs girdėjote, kad Ru- 
panaikinti advo-sijoj nori 

katus.

ma?v

Ogi ją išmislijo Brookly- 
no gatvekarių kompanija.

Neduodama savo karams 
šilumos, kompanija paskel
bė, kad “žmonių šiluma” su- 
šildys visus (Human Heat). 
Tik reikia, sako kompanija, 
kad daugiau žmonių važinė
tu karais, tada bus susikim- 
Šimas ir pati per save atsi
ras šiluma.

Tai K. Norkus, “Atgimi
mo” redaktorius tai]) ir ne
pasako ar tiki jisai į dievą 
ar ne! , .

nigus įmokė jot, dabar grei-

“pagerintą” laidą.
Ne, draugai, mums ne pa

gerintos i)’ antru sykiu lei
džiamos knygos reikalingos, 
bet mums reikalingos nau
jos knygos, kurių męs dar 
neturime savo knygynuose, 
mums reikia tokios literatū
ros, kuri pilnai atsakytų 
šiandieniniam klausimui, o 
ne kokie tai Šerno seni ver
timai, kurių ir dabar gali
ma gaut nusipirkt. Aš ne
sakau, kad Šerno raštai ne
turi savo svarbos, jie turi, 

'bet męs permažai turime lai
ko, kad spausdinti ir vėl per
spausdinti tuos pačius ras-

Draugai L. D. L. D., žiū
rėkim, kad pas mus tas ne
lemtas atsitikimas neatsi
kartotų — neįvyktų mūsų
kain)Vnu nepasisekimai, ku-

\LA!SVOJI\! rie atsitinka prie jų gerų no- 
a i ru: nžganėdinimas draugi- SAKYKLA : jos narių išleistomis knygo

mis yra labai svarbu ir pa
geidaujama dėl pačios drau-

1 gijos geresnio augimo ir kad
WiTTnmmTmTnn|
Draugai, Liet. Darb. Liter 

Dr-jos — Darban!
Jau laikrodis išmušė va-

ntalistiškame laikraštyje
galima rasti patriotiškus at
sišaukimus “Mažiau Valgy
ti,” kad sutaupius maisto, į landą, kurioje L. D. L. D. tu- 
uiris reikalingas karės vedi-jri užimti pirmą—svarbiau- 
mui. Kad tamsiems žmone- 
liams aiškiau nurodžius,

* si a v i et a lie tu v i u i šei v ių ’
dvasiniam gyvenime.

kai]) taupyti, dedama ir re- va šiai draugijai plati, tik 
ceptai, kokiomis dienoms truputį (langiaus darbo, o 
kokie valgiai reikia valgyti pasekmės bus geros ir atei-

navus savo nariams ir rėmė
jam. Taigi, prie darbo, at
eitis. mūsų

Mokinys. .

ir t. t. Kas įdomiausia tai, 
kad tūkstančiai žmonių ne
galėjo ir negali tai]) gerai 
valgyti, kaip tuose receptuo
se patariama. Nors tie pa
tarimai taikoma darbinin
kams žmonėms, bet kad jų 
autoriai paeina iš turčių kle- 
sos, tai nors jie taiko, kad 
tuos receptus sutaisius kai]) 
praščiaus, bet nežinodami 
darbininku skurdo, sudaro 
juos taip, kad darbininkai 
negali jų išpildyti; dėlto,kad 
jie nebūtų įvalias patriotiš
ki, bet dėlto, kad jie per- 
brangiai jam kaštuotų.

Prisimena pasaka,kaip tū
las sergantis nervų liga at
ėjo pas daktarą specialistą 
klausti rodos. Gydytojas iš- 
klabeno visus šonkaulius, iš
tyrinėjo visą mašineriją ir 
nuo širdies atsidusęs iškil
mingai savo pacientui pata*

tis mūsų — draugai!
Pas mus ateina didelis 

skaičius naujų narių su pa

D * Laisva Lietuva dabar arba 
niekados!

Nuo tos gadynės, kai]) Lie
tuvos Vytis nustojo nepri
klausomybės, męs, lietuviai, 
per kelis amžins buvome pa-

sitikėjimu ir vilčia, jog jie. vergti ir šiandien dar tebe- 
ras čia savo vienminčius' velkamo svetimųjų jungą, 
draugus ir drauges, kurie 
trokšte- trokšta apšvietus. 
Taigi, kaip męs juos sutik
sim ir kaip męs juos priim
sim į savo eiles, kaipo į dar
bininku žmonių eiles! Jie 
pas mus atėję, tariant d .L.

svetimųjų jungą. 
Per šimtmečius mus žudė 
kryžeiviai, slėgė gudai ir 
tautino lenkai. Skaitlinga 
emigracija Lietuvoj juk tai 
yra pasekmė svetimo jungo: 
sunkumas gyvenimo Lietu
voje, ačiū svetimų valdonų 
tvarkai, privertė ir Jus, A- 
merikos Lietuviai, jieškoti 
geresnio būvio svetur. Bet

venimas: ir čia jūs dirbate 
daugiau del svetimo kiše- 
niaus, o jums teko vien tik

Jeigu kas iš ju-

valias darbo, bet nereikia 
pamiršti, jog męs turim bū
ti tame darbe pirmutiniai, 
kaipo seni draugijos veikė
jai ir josios darbininkai. 
Męs turim būti savo nau
jiems draugams, kaipo kel- trupiniai.
rodis, kaipo vadovai ir žino- su šiek tiek pramušė sau gy
vai tame darbe; atsakomybė venimą, tai lai atsimena, 
už darbą draugijoj puls ant kiek jis vargo perkentėjo.
mūsų pečių ir nuo sumanaus Ir ar maža iš jūsų atsisvei- 
ii gerai atlikto mūs darbo kino su šituo pasauliu kovoj 

rė: “Trįs cigarai į dieną.” įklausys draugijos augi- ]vięn tik su

Nepaisant to sunkaus var
go, kurį kentėjome ir ken
čiame, tokiu svarbum mo
mentu, kuriame męs gyve
name, kuomet rodos kiekvie
nas turėtų eiti petis į petį ir 
]) r įsidėti pagal išgalės prie 
sutvėrimo laisvos Lietuvos 
męs nesugebėjom sutverti 
vienybės šiame šventam dar
be maža ką nuveikėm išga
vime Lietuvai nepriklau
somybės, o gal būtų teisiu* 
giau pasakyta — nieko ne- 
nuveikėm.

Partijiniai kivirčiai suar
dė Tautos Tarybą Rusijoj 
rusų valdžia, kaip matyt, 
nustojo skaityties su lietu
viais. Tą klaidą jau supra
tę, jie pradeda vėl tverti vie
ną politikinį kūną. Ameri-ą 
kos lietuviai toli dar ir prioį 
to nepriėjo. Lietuvoj f 
Vokietija susitvėrė Taryl 
bet ar gali ji daug nuvc 
ti? Abejojama, nes ji į 
po prūsų junkerio kumščiu

Įsigilinkime, kokius vai-
pragyvenimu?|sius gali atnešti-toji sUMty*
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Knut Hamsun.mūsų tarpe. Vokietijos 
kancleris, aiškindamas rei
chstage politinius vokiečių 
valdžios sumanymus kaslink 
užkariautų tautų Rusijoj, 
nebe tikslo ir tolimesnio 
permatymo po Ii tikini o gy
venimo bėgio ateityje, pasa
kė, kad vokiečiai duosią už- 
kariautoms tautoms “self-

J government” sulig jų kul
tūrinio stovio ir lengvai su
tiko duoti teisę apsispręsti. 
Čia spekuliacija aiški. Kanc
leris turi omenyje žemą su
pratimą tarpe lietuvių val
stybinių reikalų. Jisai ge
rai permato, kad lietuviai 
savo daugumoje nemoka 
statyti savo asmeninių ir 
partijinių reikalų žemiau už 
valstybinius. Jis mano, kad 
lietuviai, per amžius gyvenę 
vergijoje, negreit sugebės 
tapti laisvais piliečiais, o 
kuomet prasidės laikas apsi
sprendimo, prie partijinių 
kivirčių prisidės dar intri
gos imperialistiško spėlioji
mo kitataučių žmonių, kaip 
lenkų, rusų ir pačių vokie-

|}j|čių, kurie visokiais būdais
• stengsis įnešti į lietuvių t ar- mjntvs išblaškytos ir pati nežino ka daro, 

pą suirutę. Pasekmės to vi- ;;
so yra aiškios. Vokiečiams užklausė ji.

BADAS
Verte švenčioniškis.

(Tąsa). " '
— Bet dabar visa tai jau užpakalyje 

pasiliko. Ateityje negali būt ir kalbos, kad 
panašus apsireiškimai atsikartos; dabar aš 
jau išgelbėtas...

Bet ji buvo nuliūdus, tylėjo ir tik ret
karčiais kartojo: “Viešpatie išgelbėk! Vieš
patie išgelbėk!”

Aš pradėjau juokauti, prisispaudžiau 
prie savo krūtines ir ėmiau kutenti. Ji vėl 
užsisagstę savo žakietą; toks jos pasielgi
mas mane truputį supykdė, pasijutau įžeis
tu. Ir kodėl ji vėl užstagstė savo drabu
žius? Nejaugi aš dabar jos akyse pasida
riau niekingesniu? Nejaugi būtų buvę ge
riau, kad iš mano kaltės plaukai slinktų? 
Nejaugi aš jai geriau patikčiau,’ jeigu bū
čiau ištvirkėliu?... Ir kas per kvailyste! 
Reikia būti drąsesniu ir energiškesniu! Ir 
jeigu visas dalykas tik tame, tai prisiekiu, 
kad...

Aš ją pagriebiau ir, be jokio mąstymo, 
be jokių aiškinimų, atverčiau ant sofos. Ji 
pradėjo priešintis, bet silpnai, išrodė, kad

— Ne, ne... Ką tamsta nori daryti? —

I

tada nesunku bus atsispirti 
prieš lietuvių reikalavimus 
tikros laisvės nurodymais Į 
kivirčius,barnius, nesusi pra
timus lietuvhj tarpe, t. y. nu- 

• įrodymais, kad lietuviai ne
moka save valdyti. Stoka 
vienybės ir pasiryžimo tar
nauti visai tautai, t. y. val
stybei,yra tai didžiausi prie- 
šai išgavimui nepriklauso
mybės. Užtad apsidairyki
me, pakol ne vėlu; ne kaski- 
me patįs sau duobės; per
žiūrėkime atsinešimus vienų 
partijų į kitas; statykime 
minimum savo reikalavimu 
tarybose su kitomis partijo
mis, 
rai prieisime prie bendro 
tikslo. Argi partijinių ki- 
virčių praeitis neparodė aiš
kiai, kad tas kenkia netik 
valstybinei Lietuvai, bet ir 
pačioms partijoms? Paim
kime pavydžiui kadi r rinki
mą pinigų fondams, nepri- 
gulmybės ar sušelpimo: 
kiekviena partija, agituoda
ma už savo fondą, sako: 
“duok man, o neduok jam, 
nes jis toks ir toks...” Tą 
patį atkartoja ir kita parti
ja apie savo priešą, ir tokiu 
būdu viens kitam numažina 
įplaukimus, supainioja žmo
nių galvas* ir, galų gale,žmo
nės neduoda nei tam, nei ki
tam, nes nustoja užtikėjimo 
viens ir kits, o juk pamati
nis tikslas to ir kito fondo y- 
ra tas pats ir išeina visiems 
nenauda...

Nekliudant partijų veiki- 
mo, Amerikos lietuviai, sek
dami Europos lietuvius, ga
lėtų, rodos, susitaikyti su- 

. tvėrime bendros Tarybos 
klausimuose išgavimui Lie
tuvai nepriklausomybės.

ir gal būti tada tik-

būtų begalo svarbus apsi
reiškimas visų lietuvių gyve
nime ir labai nudžiugintų 

' Europos lietuvius, nes žo
dis vardu visų partijų tu
ri kitokį svarbumą, negu 
vienos, kokia ji nebūtų. Vi
siems aišku, kad apie lietu
vių tautą pasaulis nedaug 
ką težino ir čia kaip tik bū
tų geriausia proga Ameri
kos lietuviams painformuoti 
pasaulį per anglišką spaudą 
apie Lietuvos vargus - be- 
das ir jos troškimus tuo la
biau, kad prezidentas Wilso- 

’Va^ pirmas šios šalies pilie- 
asirode karštu užtarėju 
% tautų. Išnaudoti to- 

tai yra pirma pa- 
4I^Mnerikos lietuvių.

^fįuriiševičius.
A L • - • .
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Aš supratau tą jos išsireiškimą ir atsi
stojau, norėdamas išeiti. Ji išsyk buvo ma
nius apsivilkti ir mane palydėti, bet paskui 
atsitraukė nuo burnuso, priėjo prie pečiaus 
ir atsistojo. Nelaukdamas, pakol ji man 
parodys duris, užklausiau:

— Tamstos tėvas buvo karininkas? — 
ištaręs šiuos žodžius, priėjau prie durų.

— Taip, jis buvo karininkas. Bet kaip 
tamsta tą sužinojai?

— Aš niekur nesužinojau ir nesisten-

Jau jie rengiasi
Šių metų rinkimai labai 

sujudino kapitalistų parti
jas, ypatingai New Yorko 
valstijoj. Viena, didelis so
cialistų laimėjimas ir pakili
mas balsu, o antra — mote- 
rų gavimas lygių teisių, ka-

giau sužinoti, bet ši mintis visiškai netyčia Pralįstų paitijom$ neduoda

— Ką aš noriu daryti?!
Cha-cha-cha! Ji klausia, ka aš noriu 

daryti! Aš noriu atsiekti savo tikslo, noriu

aš noriu! Ji sakė, kad aš galiu tą atlikti 
tik tuomet, kuomet vienas nuo kito esame 
labai toli. Ne, aš esu teisingai vyras ir da
bar tą prirūdysiu! Savo susiraukimu ma-

kiuose atsitikimuose aš dar niekad nenusi
leidau ir neišėjau neatsiekęs savo tikslo...

— Ne... ne... Bet...
— Taip! — tariau aš. — Tai mano tik

slas, kurį dabar noriu ir atsiekti.
— Ne, paklausykite! — sušuko ji ir pi-i- 

dūrė sekančius, baisiai mane įžeidžiančius, 
žodžius: — Juk aš negaliu būti tikra, kad 
tamsta nėši bepročiu!

Nenoromis susilaikiau ir tariau:
— Tamsta tą sakai rimtai?
— Taip, prisiekiu, tamsta labai keistas! 
dieną, kada tamsta mane persekiojai,

maniau, kad buvai girtas, dabargi paaiškė
jo, jog nebuvai girtas?

— Bet tuomet aš nebuvau ir išalkęs, ką 
tik pavalgęs pradėjau persekioti...

— Tame ir dalykas, kad negirtas ir ne
išalkęs persekiojai.

Ta v

būčiau girtas?
— Taip... O, aš tamstos bijau! Atsi

trauk nuo manęs !
Valandėlę užsimąsčiau. Ne, aš ją ne

paleisiu. Ir kas per kalbos tokiame vėlame 
laike ir dar prie tokių aplinkybių! Juk to
kiuose momentuose visokių kvailysčių pri- 
pasakojama ir visokie argumentai statomi! 
Lyg aš nežinau, kad tas priešinimasis, tos 
visos pasakos, ta baime, — ne kas kitas, 
kaip tik paprasta mergaičių gėda, kuri ap
sireiškia priešais jų norus ir valią! Aš ne
su toks kvailas, kokiu ji mane persistato! 
Dabar tylėk! Be jokių kvailysčių! Lai gy
vuoja karalius ir tėvynė!...

ti prie paprastos mergaitės gėdos. Aš, tar
tum netyčia, numečiau nuo stalo žvakę ir ji 
užgeso. Mergaitė pradėjo iš visų pajiegų 
priešintis ir net lengvai ėmė raudoti.

— Ne, ne, tik ne ta, tik ne ta! Mano 
mielas, jeigu nori, bučiuok krūtis, daryk 
ką nori, tik ne tą!...

mano

pasiūlė išsipirkimą, pavelydama bučiuoti 
savo krūtis! Kaip tas buvo malonu ii’ nai-

keliu.
— Mano brangioji! — tariau aš, neži

nodamas nei ką daryti. — Aš visiškai ne
suprantu... Nesuprantu ir atsisakau su
prasti, ką reiškia šis visas lošimas...

Ji atsikėlė ir, drebančiomis rankomis, 
uždegė žvakę; aš sėdėjau ant sofos ir nesi
judinau iš vietos. Kas dabar bus? Jau
čiausi baisiai nesmagiai.

Ji pažvelgė į laikrodį ir išgąstingai su
šuko: . "

—O, tuojaus sugrįžš tarnaitė! — ta; 
buvo'pirmi jos ištarti žodžiai. Oįį
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atėjo į galvą.
. —Stebėtinas dalykas!

— Taip, taip! Pas mane tankiai atsi
randa tokios mintys ir pradeda pranašauti 
apie tokius dalykus, kurių jokiu būdu ne
galima sužinoti: Cha, cha, cha! Tas pri
klauso prie mano beprotystės, tas pri
klauso...

Ji staigiai metė savo • žvilgsnį į mane, 
bet nieko nesako. Aš jaučiau, kad būdamas 
čia tik kankinu .ją, todėl nusprendžiau ko- 
greičiausiai viską užbaigti. Priėjau ir pa
ėmiau už durų rankenos. Nejaugi ji, atsi
sveikindama, nepabučiuos mane? Nejaugi 
net ranką nepaduos? Stovėjau ir laukiau.

— Ar jau išeinate? — nesijudindama 
iš vietos užklausė mane.

Aš nieko neatsakiau. Stovėjau akis 
nuleidęs, susigėdęs ir nepravėriau savo lū
pų. Ir kodėl ji neduoda man ramybės, jei
gu taip viskas turėjo užsibaigti? Kas jai 
šiame momente atėjo į galvą? Kas jai dar
bo, kad aš rengiuosi išeiti? Ji dabar dėl 
manęs jau negyvuoja ir tik persiskiriant 
norėjosi pasakyti ką tokio galingo, graudin
go ir sujudinančio, kad suminkštinus jos 
širdį, padarius nepaprastą įspūdį. Nors 
aš dėjau visas pastangas, norėdamas jos 
akyse pasirodyti tvirtu, galingu ir išdidų, 
vienok negalėjau save pergalėti, nepajie- 
giau paslėpti nusiminimą ir liūdnumą, kurį 
jaučiau savo sieloje: taip susijudinau, kad 
pradėjau kalbėti visokius niekus; galingų ir 
graudingų žodžių visiškai negalėjau sugal
voti ir elgiausi be jokios taktikos.

Ir kodėl ji nepasako aiškiai ir trumpai, 
kad aš išsinešdinčiau per duris? — užklau
siau ją. Taip, taip, kodėl ji to nepasako? 
Nejaugi ji dar neišdrįsta taip pasielgti? 
Vieton priminti, kad tuojaus sugrįžš tar
naitė, argi negeriau buvo pasakyti tiesiai, 
be jokių vingių ve ką: dabar tu privalai 
kogreičiausiai iš čia dingti, nes aš eisiu pa
sitikti motiną, o ant gatvės nenoriu su ta
vimi pasirodyti. Ne, veikiausia, sakysite, 
to mintyje neturėjote? Užtenka tų pasa
kų! Aš viską greitai suprantu. Ji kaip

ramumo. Nespėjo praeiti 
vieni rinkimai, dar naujai iš
rinktieji viršininkai neuž
ėmė savo vietų, o jau kapi
talistų partijos New Yorko 
valstijoj rengiasi prie naujų 
rinkimų. Kapitalistai bai
siai susirūpinę, nes nežino, 
už kokios partijos kandida
tus sekančiais metais bal
suos moterįs. Kad išvengus

tijos išanksto nori prisireng
ti. Apie tai rusų laikraštis 
“Novy Mir” štai ką sako:

“Priešais socialistišką pa-

žino vaistus: demokratu ir 
republikonų partijos susi
vienija ir, bendromis jiego- 
mis, eina į atakas ant savo 
‘priešų.’ Toki kovos būdą 
jie jau kelis sykius pavarto

bos apie susitaikymą ir su
siliejimą abieju partijų lai-

abejonės, santaika Įvyks.Bet 
ką daryti su moterimis, ku
rios balsavimuose dalyvaus?

“Kasdien New Yorke ren
giami politiški mitingai, ku
riuose dalyvauja ir moteris. 
Buržuazijos politikai iš visų 
pusių nori “prisitaikyt” prie 
moterų balsuotojų. Moterįs 
dar neturi politiškų patyri
mų ir politikams rodosi, kad 
jas dailiais, švelniais žode
liais galima dus ar į vieną,

nuvesti. Bet buržuazijos 
politikai užmiršta ir tai, kad 
tarpe moterų balsuotojų, ku
rių yra virš miliono, randa
si ir jų ir darbininkų klesos 
atstovų, — ypatingai labai 
daug darbininkių. Apart to, 
jie neatkreipia atydos ir Į 
tai, kad dabar už socialistų

siėmus burnusą, bet paskui vėl padėjo at
gal ir tuomi davė pilnai suprasti, ką ji ma
no. .
greitai įspėju. Ir, pagalios, jau tas, kad aš b- tie, kuriems prie šios tvar 
greitai įspėju tokius dalykus, apie kuriuos t kps. jau įkirejo gyventi, ku- 
nesu girdėjęs, negali būti tvirtu pamatu, ri^įau pailso bevilkdami gy- 
prirodymui, jog esu beprotis... ( venimo naštą. O moterįs

Kada aš jai visa tai išpasakojau, ji 
graudžiai sušuko:

— Viešpatie, kiek aš turiu nukentėti 
nuo tamstos už tą ištartą žodį! Meldžiu 
man atleisti, nes bepročiu tamstą pavadi
nau netyčia, nieko blogo nemanydama. Tas 
žodis išsiveržė iš lūpų priešais mano norą.

Vienok ji stovėjo palei pečių ir nesiju
dino iš vietos, nepriėjo prie manęs atsisvei
kinti.

Aš jau pirmiau sakiau, kad daug ką partijos kandidatus balsuoja

savo kalba toliau. Vienok man rodėsi, kad 
tie mano žodžiai nepasiekia jos širdies ir ji

ma surasti jausmingų žodžių, kurie pasiek
ti] jos sielą, net ir nepasidarius bepročiu; 
yra ir tokių charakterių, kurie menknie
kiais maitinasi ir miršta mm vieno skau
daus žodžio. Aš jai. daviau suprasti, kad 
mano charakteris kaip tik toks ir yra. Iš 
priežasties mano beturtės,dalis jausmų taip 
susigadino, kad tankiai dėlei tos priežas
ties prisieina turėti daug nesmagumų ir tu-

sykiu tas suteikia nekuriuos malonumus, 
nes biednas inteligentas daugiau įgija pa
tyrimų, negu turtingas. Biednas tyrinėja 
kiekvieną savo žingsnį, klausosi kiekvieno 
žodžio, kurį ištaria kiti. Tokiu būdu kiek
vienas žingsnis priverčia protą veikti. Jo 
klauso ir visi jausmai jautrus, jis turi daug 
patyrimų ir jo širdis žaizdose...

širdies žaizdas. Ir juo aš daugiau kalbėjau, 
tuo ji darėsi neramesnė; pagalios ji sušuko: 
“Viešpatie!
ir pradėjo laužyti savo rankas. Aš labai 
gerai supratau, kad ją kankinu, bet prie
šais savo norą tą dariau, — ’ 
pasigailėjimo. Pagalios pamačiau, kad tais

” Ji šį žodį pakartojo du sykiu

kankinau be

i vėmimo našta.
’argi nepailsę?”

Kad tarpe moterų randasi

jos pailso vilkdamos gyveni
mo naštą, niekas negali už
ginčyti. Bet męs, socialis
tai, negalime dėti didelės vil
ties 
nm.

int moterų laike rinki- 
Mes turime atsiminti,

gyventame daugiausia dar
bininkais, tarpe pastarųjų

ne p i.liečia i

moteris ne(i
tai ir jo

žemiau supratime stovi, nc-

Kuo

permato ir išanksto prade
da darbuotis tarpe moterų, 
kad jas nusivedus į savo la
gerį. Ir aš neabejoju, kad 
jie savo tikslą atsieks.

Laike šių metų rinkimų į 
New Yorke ir Brooklyne 
buržuazinių partijų kalbėto
jų netik publika neklausė, 
bet dar jiems nedavė nei kal
bėti, veik visur jie buvo mf-1

savo žiauriai? žodžiais paviršutiniai viską švilpiami. Kur tik kalbeda-1

vo socialistų partijos kandi
datai, ten tūkstančiais žmo
nių buvo. Žiūrint iš šalies 
rodėsi,kad laike rinkimų bus 
išrinkti visi socialistai. Tuo 
tarpu balsavimų dienoj pasi
rodė kas kita.

Kodėl taip? Atsakymas 
aiškus:tarpe tos minios, tar
pe darbininkų, kurie simpa
tizavo socialistų partijos 
kandidatams, mažai buvo 
tokių, kurie galėjo balsuoti, 
—didžiuma ateiviai — ne pi
liečiai. Ne kitaip yra ir su 
moterimis, ne kitaip bus ir 
laike balsavimų — darbinin
kės negalės balsuoti, o kapi
talistus ir jų pasekėjos bal
suos. Dabar kapitalistų 
partijoms ir svarbu moteris

sivesti Į savo lagerių, todėl 
jie ir darbuojasi. •

Kaip męs nekalbėsime, 
kaip męs nesvarstysime, bet 
šioj šaly sunku darbinin
kams bei socialistams, nes 
didžiuma tų pačių socialistų 
nepiliečiai — ateiviai. Dau
gelis ir nesistengia tapti,nes 
nemano šioje šalyje ilgai pa
silikti.

Ir štai, mano nuomone, so 
cialistams prisieina skaity
tis ir su šiuo faktu. Nebe 
reikalo tūli lietuvių politiški 
kliubai jau kelia klausimus 
ir diskusuoja, ar tapti šios 
šalies piliečiais, ar ne.

švenčioniškis.
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Puiki Kalėdų Dovana!
Gerhardo Haupt manno 

PenkiŲ Akly Pasakos Drama

PASKENDUSIS 
VARPAS

Lietuvių kalhon dailiai išvertė 
A. L a I i s

Tai vienas iš dailiausių lietuvių 
kalboje veikalų Skaitai ir nori. 
Kas dar neturite šios knygos, 
pasiskubinkite įsigyti, nes greit 
gali pritrukti. Kaina.' 50 centų. 
Gauti galima adresuojant taip:

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

PITKIAISIOS

ATVIRUTES
Artistiškai padaryti merginų 

paveikslai.
Kaina 12 atviručių 75 c.

Pinigus siųskit Money Orde
riu, bet. galima ir štampo- 
mis. Adresuokite taip:

MAIL ORDER AGENCY 
p. O. Bov 129, Penn Sta.

NEW YORK. N. Y.

DR. KOL.ER
638 Penu Avė., Pittsburgh, Pu

Dr. KOLER yr» 
vienatinis tarpe lie
tuvių daktaras Pitt- 
sburghe. Mokinosi 
Varšuvoje, studijavo 
bėgyje 26 m. įvai
rias ligas vyrų ii 
moterų, todėl 

nuodugniai pažįsta. Gydau u 
nuouinimą kraujo ir silpnybes vj 
spuogus, niežėjimus, ligas tinimo 
vairias ligas paeinančias nuo neė 
tunto kraujo. Atsišaukite ypatit 
per laiškus aš negydau.

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

KANKLĖS .. ■
Prenumerata priimama nuo da

bar už 1918-1518 m., vienas dol.pi- 
n i gaiš.

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

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

M. PETRAUSKAS
395 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.
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VYTAUTO POŽĖLOS
VALGYKLA

uvavelism

Vietiniams ir Pakeleiviams 
Puikiausia Užeiga.

317 East 13th St., 
New York City

(Sale Second Avenue).

I

Sveika!
Skanu!

AR TURI TĄ NAUJA 
KNYGĄ APIE LYTIŠKĄ 
GYVENIMĄ?

Jei dar neturi, tai pasiskubink gau« 
ti, nea knyga gali greit :šsibaifft.

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

Knygos vardas
Patarmės Merginoms 
Apie Lyties Dalykus.

Parašyta žinomos lytišku dalyku 
aiškintojos ponios M. H. SANGER.

Ta knyga reikalinga visiems: mer
ginoms, moterims ir vyrams. Joje 
aprašoma lytiškų organų jšsivyety-' 
maa, jų veikme ir svarba visame mo
teries ir vyro gyvenime; apsivaisini- 
mas; vaisiaus augimas; nėštumo hy- 
gijena; motinystė ir jos hygijena. 
Taipgi aprašoma lytiškos ligos, savi- 
žagvstė ir daug kitų jdomių dalykų.

Knyga turi 120 pusi, ir papuofita 
paveikslais, kurie palengvina aprašo
mus dalykus suprasti.

KAINA TIK 50c.
PASAULIŲ RATAS. — Tai 

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

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

Kaina 20 c.
Reikalaudami knygų, pinigus 

siųskit money orderiu arba įdėję 
į laišką. Štampų nepriimsiu.

1 AR VERTA BŪTI TEISINGU! 
į Visada yra žmonių, kurie stengiasi 
[dorai ir teisingai gyventi, bet kokį 
jie gauna už tai atlyginimą Ir koks jų 
likimas,—parodo vieno tokio fano- 
gaus istorija. Jo gyvenimae taip už
imantis, jog skaitosi, kaipo gražiau
sia pasaka. Tos knygos varaas 
Kovotojas uz Teisybę

Jeronimas Savanorolla.
Kas nori žinoti apie teisingo žmo

gaus vargus senovėje ir apie dvasil- 
kijos darbus, tam ši knygelė būtinai 
reikalinga.

KAINA TIK 25c.

F. STROPUS,
6 Loring St., • K ’ •

So. Boston, Mass.
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JOSEPH LIPMAN, M. Ik
Specialistas moterų Un

E. 50th St., New York, N. >• 
OFISO VALANDOS:
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Iki 10 vai ryte; nuo 1 iki X vaL pa 
Nedėliomis pagal sutarti. 
Egzaminavimas DYKAI. Mąa iWr 

plet ir nub 7 iki 8 vai. vakare. j 
name ir pasakome visas ligas ir 
gelbstime. *’ ’ “ **
i „ 

,dosi.
, į- (apžiūrėsime 
ys ' rodą.
ka užmirškite mano antrašo.

DR. J. LIPMAN 
t Tfa i

Vienas ofisas: 314 E. SOth St< 
[Antras Ofisas: 1945—7th Av<« 

nrwB I arti 117th St., New Yerk CHf
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Iš kitur alvažianulMUi t* 
ligoniams parūpiname vietą, kol gy* 

Reikalui esant, kreipkite*, alfo 
ir duosime prieteliftą 

Patarnavimas visai pigu*. No-
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KODĖL 
nebūt linksmu, kuomet 

kaštuoja tiek mažai?
Galvos skaudėjimas ir nerviškumas, 

daugiausia paeina nuosilpąp akiy.
Vienintelis išsijfydymos, — moksliškai pri

taikyti akiniai. Matykit akiu specie- 
Uatąjo APT1EKOJE ’ 

DR. MEDOFF
500 Grand St. utel Brooklyn. I.Y.
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Juk anglių yra už
tektinai. Ir mainierių yra 
užtektinai, ir karų yra už
tektinai. Darbininkai turi 
reikalauti, kad kuras ir mai
stas kuopirmiausiai būtų ga
benama. Kurie turčiai turi 
prikrovę anglių kupinai dėl 
savo locnų reikalų, turi ati
duoti anglis dėl biednų žmo
nių. O jei ne — tai konfis- 
kuot nuo jų.
Elektriškos pažibos ir “sai- 
nai” turi užgęsti, nes jie 
perdaug prarija kuro.

Užtenka jau to nusižemi
nimo ir “ugadų” su kapita
listais. Užtenka jau tų tuš
čiui pažadų. Nenorime dau
ginus gyventi užšalusiuose 
kambariuose. Nenorime,kad 
vaikučiai ilgiau drebėtų ir 
mirtų nuo šalčio. Rinkitės, 
tarkitės ir veikite.

Pirmyn!

Bet tas yra ne tiesa, verčiau 
parašytų: “Kas tinka San
dorai, o kas ne.” Aš manau, 
kad daug yra mūsų socialis
tų toj milžiniškoj organiza
cijoj ir daug męs ten padė
jome spėkų, dirbome kaipo 
pašelpinėj bepartyviškoj 
draugijoj, bet ant ko tas 
mūsų darbas nuėjo 
vynės” štabas padirbo iš 
mūsų S. L. A. organo, — 
Sandoros organą, visokių 
tautiškų korporacijų orga
ną, pp. šliupo su žentu or-

po> jo žento ir kitų, kurie y- 
ra vieši darbininkų priešai.. 
Prie Sųsivienyjimo priklau
so darbininkai ir organas 
privalo jiems tarnauti.

S. L. A. narys P. J.

Korespondencijos

Męs turime 
gauti anglių

ANGUy STOKUOJA

Kągi mano milionai Ame
rikos gyventojų apie tą pra
keiktą anglių klausimą? 
Žmonės neturi anglių, žmo
nės negali gauti anglių, bet 
jie turi gauti jų. Žmonės

biro pūgos, jeigu jie neper
mainys dalykų, kurie patįs 
per save nepersimainys. 
Žmonių skundai ir žmonių 
dejavimai nedaro įspūdžio

ją* Sako, kad būtų ir da- neatkreipia jokios atydos ir 
bar galima išvažiuoti, bet tik stengiasi, kad daugiau 
ant Rusijos rubežiaus gali ' anglių išsiuntus.
sulaikyti, nes dabar grįžtan-j Darbininkai neorganizuo- 
čių neišleidžia, kadangi sy- ti ir kompanija kaip nori, 
kiu su gerais žmonėmis grįž- taip juos išnaudoja. Taipgi
ta ir "Diogi." loaei pirm 
važiavimo reikia pasiimti
prašymą,

NASHUA, N. H

kontroliuoja kurą. Žinoki- ' 
te, kad milionai žmonių 
New Yorke ir visoj Ameri
koj mirtinai sustirs į ketu
rias ar penkias dienas. Skie
puose ir anglių “jarduose” 
šiandien yra tik tiek anglių, 
kad užtektu ant kokios sa
vaitės. Daugiaus anglių iš 
mainų neatgabena. O žmo
nės, supuolę į sandėlius, ir 
gražumu ir piktumu prašo 
pardavėjų, bet gauna tik pa
žadus ir suraminimus, o tik 
ne anglių. Įsitėmykit, žie
ma sykį pagązdino žmones 
šalčiais, sniegu ir audra. Ir 
drebulys sukrėtė žmones,pa- 
mislijus, kad sandėlynai be
veik tušti. Anglių baisiai 
reikia o ateina jų tik trupi
nėliai. Juo toliau, tuo bjau
riau. Mirtingumas eina di
dyn dėlei ligų, kurias neša 
šaltis ir *neapsildinti namai. 
Žmonės šaukia pagelbos! 
Bet šauksmas nieko nepa
dės, ašaros nieko nepagel-

Ohio gubernatorius palie
pė užimti visus anglių va
gonus, kokie tik randasi ant 
gelžkelių Ohio valstijos. 
Brooklyne jau įvyko maištas 
dėl anglių. Maište dalyva
vo virš 2,000 moterų. Balti
more j užsidarė dėlei anglių 
stokos daug industrijinių į- 
staigų. Iš Chicagos ir Kan
sas City praneša, kad ir te- 
nais jau aptuštėjo anglių 
sandėlynai. Iš Detroito jau 
pradžioje gruodžio pranešė, 
kad at jaučiama anglių sto
ka. Iš Naujosios Anglijos 
ateina tokios jau žinios. 
Daug industrijos įstaigų su
mažino darbą.

Pereitais metais iškasta 
anglių 590 milionų tonų 

[kietosiose ir minkštosiose 
anglių kasyklose). Šiais 
metais reikia 100 milionų 
tonų daugiau, negu perei
tais. To reikalauja vidurinė 
Amerikos pramonė, specia
liai gi karės reikmenų išdir- 
bystė. Į užsienį anglių iš
gabenama, palyginamai, ne
daug. (Pernai 15 milionų 
tonų, šįmet 17).

Pagaminti daugiau 100 mi
lionų tonų yra didelis reika
las, bet to nepadaryta. Čia 
apsireiškė didelė betvarke. 
Bet dar didesnė apsireiškė 
su anglių pristatymu.

Kodėl šįmet apsi reiškia 
anglių nedateklius? Juk, 
rodosi, jų galima buvo iš
kast daugiau, negu reikia. 
Dalykas tame, kad per ope-

ganą.
S. L. A. nariams nėra vie

tos parašyti ką nors mūsų 
pačių reikale. O kad męs e- 
same darbininkai, todėl yra 
daug mūsų darbininkiškų 
reikalų, kurie paliečia kiek
vieną narį. Nors męs esame 
Sųsivienyjimo nariai, bet 
neturime vietos savo orga
ne. Vietoj žinoti, kas yra 
daroma tame mūsų S. L. A. 
centre, męs, nariai, nieko ne
žinome. Kodėl taip yra?To- 
dėl, kad jau daroma taip, 
kaip jiems geriau patinka, o 
ne taip, kaip kad būtų na
riams geriau. Čia paduosiu 
nors keliata tu darbu, kuriu v v c / <
daugelis mūsų narių visai 
nežino. Bet jeigu kurie ir 
žino, tai negali savo nuomo
nės per organą išreikšti. Pa
vyzdžiui, pereitame seime 
tapo paaukuota iš Susivie- 
nyjimo iždo $500 Lietuvos 
Gelbėjimo Fondui. Tie pini
gai sudėti visų Susi vieny ji- 
mo narių, bet didžiuma jų 
apie tai nieko nežino. Ga 
aš ir nesu priešingas tam 
darbui, bet kodėl neleidžia
ma nubalsuoti visiems na
riams, kodėl neduodama a- 
pie tai viešai išreikšti savo 
nuomones? Juk, rodosi Su- 
sivienyjime randasi apie 
12,000 narių, tuo tarpu ke-. 
lios ypatos gaspadoriauja 
taip, kai]) joms patinka.

Toliaus. Sųsivienyjimo na
me įkurta spaustuvė ir jau 
yra arba tuoj bus presas.Čia 
kiekvienas pasakys, kad pre
sas reikalingas. Bet ar tas

MONTREAL, CANADA.
(Nuo mūsų korespondento).

Gruodžio 9 d., vietinė So- 
cial-Demokratų kp. (lietu
vių) turėjo scenišką juokų 
programą,susidedantį iš mo
nologų, dialogų, pasikalbėji
mų, deklamacijų ir dainų; 
;aipgi buvo sulošta komedi- 
jėlė — “Žydas ir Dzūkas.” 
Programą išpildė kuopie- 
čiai, išskiriant 3 moteris: 
Brastauskienę, Kaktienę ir 
Obudauskienę (jos turi ne
paprastą norą lavintis sce
niškam veikime).

Iš lošimo pusės progra
mas pavyko neblogiausiai, 
bet iš finansiškos pusės — 
labai prastai, — vos pusė iš- 
kasčių apsimokėjo. Buvo la
bai pusniuota ir šalta diena

28 d. lapkričio apsivedė 
drg. Juozas Norvaiša su Te
kle Zalanskiūte. Šliūbą ėmė 
civilišką. Abudu priklauso 
prie L. Š. S. 192 kuopos ir y- 
ra veiklus jos nariai.

Reikia pažymėti, kad čia 
tarpe lietuvių dar pirma po
ra apisvedė, kuri ėmė civi
liška šliūba. Galimas daik
tas, kad ši pora bus pavyz
džiu ir kitiems.

Linkėtina jaunavedžiams 
linksmo ir laimingo šeimy
niško gyvenimo, taipgi atei
tyje darbuotis dėl. visuoe- 
nės labo.

K. Barauskis.

Čia ateiviams jau neduoda 
darbo be savo šalies konsu- 
lio paliūdyjimų. Ateiviai, y- 
patingai militariško am
žiaus, turi daug nesmagu-

Žmonės turi veikti, tuoj 
veikti, susivieniję veikti 
Vėtros nelaukia, pusnis ne
laukia, smertis nelaukia.Tik
tai tie biedni žmonės lau
kia, vis ko tai laukia. Ar il
gai dar jie turės kantrybės

biai, ūmo gubernatorius 
telegrafavo į Washingtona, 
kad jeigu žmonėms nepris- 
tatys anglies, tuomet žmo
nės liausis tikėję valdžiai. Ii 
ve, kuomet buvo pagrąsin-

gaišta nedarbe. Kuomet 
mainieriai reikalavo dau
giau mokesties (ir tie jų rei
kalavimai buvo teisingi), tai 
savininkai spardėsi ir tuo 
būdu daugely vietų turėjo 
nustoti mainos. Su golžkelių 
kompanijom dar blogiau. 
Viena — ten abelna betvar
kė, o antra — jom rūpi ga
benti ta medega, už kurią 
geriau apmoka, būtent amu
nicija.

du? Kada tai buvo nutarta 
pirkti presą,bet pereitas sei
mas preso pirkimo klausinio 
neišgvildeno ir Pild. Taryba 
savo tarime atidėjo tolinus. 
Tuo tarpu tūli “Tėvynės” 
štabo nariai ima ir nuperka

Aš sutinku su ])irkimu 
preso, nes jis reikalingas ir 
dar buvau parašęs tame 
klausime straipsniuką, bet 
‘Tėvynės” redakcija netalpi
no, bet anaiptol nesutinku be 
narių žinios pirkti presą, 
kaip kad mūsų štabas pasiel-

paliepimas, kad žmonės gali 
naudotis anglimis iš tų trau
kinių, kurie buvo prilioduoti. 
Tuos traukinius su anglimis 
norėjo gabenti kitur, bet iš
sigandę žmonių grasinimų, 
paliko ant vietos.

Per New Yorką neina 
traukinių su anglimis. Jei
gu eitų, tai žmonės prievar-

Kas yra su
1 S. L. A. štabu?

Gerbiamoji “Laisvės” Re
dakcija! Malonėkite man 
suteikti vietos jūsų laikraš
tyj išreikšti savo mintis kas- 
link dabartinio “štabo” S. L. 
A. Žinau gerai, kad tas tu
rėtų būt patalpinta “Tėvy
nėj”, bet esu tikras, jog nė
ra vietos mūsų organe dėl i 
tūlu nariu.
taip atsako:/“Red. turi žino-

mantus. Reikia pasiųsti sa
vo atstovus į mainas, susi
tarti su mainieriais, gauti 
kontrolę ir gabenti anglis 
stačiai į New Yorką ar į ti, kam yra vieta laikrašty, 
kitus miestus. Viskas turi o kam ne, t. y., kas nau^in- 
♦Į^iškelioj)riešžmonių ręi- ga, o kas ne i’

Dabar vėl Centro Valdy
ba pirko bondsų. Ar aš tam 
pirkimui pritariu, ar ne, čia 
nekalbėsiu, tik pasakysiu 
tiek, kad Centras, pirkda
mas bondsus, netik narių ne
pasiklausė, bet dar ir per 
organą nepranešė.

■ Kai]) sau norite, bet man 
rodosi, kad mūsų Susivieny- 
jime neturėtų būti tokių ap
sireiškimu. Mūsų viršinin
kai visgi turėtų pasiklausti 
narių, dabar jie elgiasi sau- 
vališkai, nepaisydami narių.

Sųsivienyjimo nariai turė
tų į tai daugiau atkreipti a- 
tydos, neprivalėtų savo vir
šininkams pavelyti liuosai 
gaspadoriauti. Męs priva
lome kontroliuoti savo orga
nizaciją, privalome reikalau
ti, kad svarbesniuosius klau
simus viršininkai leistų re- 

.ferendumui nubalsuoti, bet 
Redaktorius nesirgtų taip, kaip jiems ge

riau patinka. Mūsų orga
nas “Tėvynė” privalo dau
giau rūpintis savo narių rėi- 

skaity to jams, balais, bet ne Sandoros,Šliu-

mų.
Rusijos konsulis iš pra

džios išduodavo paliūdyji- 
mus tik tiems, kurie turėjo 
pasportus; neturintiems jo
kių pasportų atsisakydavo 
duoti paliūdyjimus. Gi da
bar jau duoda visiems. Kiek
vienas turi išųildyti (pas no- 
tariušą po prišiega) tam tik
ras blankas (Oprosnyj List), 
kuriuos konsulis pasiųs Ru
sijos užsieninių dalykų mi- 
nisteriui, kaipo prašymus, 
kad prisiųstų leidimus del 
grįžimo i Rusiją. Išpildžius 
tokią blanką — prašymą, 
konsulis išduoda rusu ir an
glų kalbose kvitanciją, kad 
aplikanto dokumentai, už 
tvirtinti nrišiega, pasiųsti į 
Rusiją. Kiekvienas aplikan- 
tas turi priduoti konsulini 
tris savo paveikslus. Du pri
lipina ant dviejų aplikacijų 
ir vieną ant išduodamos 
kvitancijos.

Tokias kvitancijas turinti

HERMINIE, PA.
Labai retai iš mūsų mies

telio matosi laikraščiuose 
žinučių ir atrodo, kad čia vi
siškai lietuvių nėra. Tuo 
tarpu lietuvių randasi apie 
23 šeimynos ir apie 10 pavie
nių, merginų 4. Apšvieta 
tarpe lietuvių nupuolus, lai
kraščių veik neskaito, dau
gelis nemoka nei skaityti. 
Draugysčių nėra,randasi tik 
S. L. A. kuopa, prie kurios 
priklauso keli nariai, kiti 
priklauso prie lenkų drau
gystės. Kada darbininkai 
gauna algas, tai iš saliūnų 
neina patol, pakol neišvaro, 
o kai]) išvaro, tai namuose 
girtuokliauja. Muštynės ir
gi madoj. Nepraleidžia nei 
vienos taip vadinamos “pė
dės” dienos, kad nesusi peš
tų. Teisybė, yra keliatas ir 
tokių, kurie neužsiima gir
tuoklyste, skaito laikraščius 
ir neprisideda prie bendros 
kompanijos, bet tokių ma
žai.

Darbų kitokių nėra, kaip 
tik anglių kasyklos. Darbai 
eina neblogiausiai uždar
biai vidutiniški, šiai]) — tai]) 
ga Įima prasimaitinti.

5 d. gruodžio ta]io sužeis
tas Petras Martinkaitis, ak
muo puldamas pranlušė gal
vą; 7 d. gruodžio tapo su- 

I žeistas J. Milleris, — jį pa
gavo anglis ir sumušė šo
nus. Ir vis ])er kompanijos 
kaltę, nes apsaugojimo savo 

(gyvasties negalima prisi
šaukti reikalingų daiktų, 

d ima būtu

ir persekioja.
Šią vasarą buvo pradėta 

organizuoti unija. Susior
ganizavus daliai darbininkų, 
apskelbta streikas, kuris tę
sėsi apie savaitę laiko. Kom
panija padarė šiokius - to
kius pagerinimus ir darbi
ninkai sugrįžo atgal dirbti, 
bet tas neilgai tęsėsi. Kaip 
tik patyrė, kad tarpe darbi
ninkų nėra vienybės ir jie 
ganėtinai nesusiorganizavę, 
tuojaus visus pagerinimus 
panaikino ir vėl viskas po 
senovei pasiliko. Dabar la
biausia persekiojami tie dar
bininkai, kurie prigulėjo 
prie unijos ir dar buvo iš
rinkti į konjitetus. Neku- 
riuos iš darbo jau prašalino, 
o kurie pasiliko, tai šiai]) vi
sokiais būdais persekioja ir 
jie priversti patys apleisti 
darba ir važiuoti kitur.

Yra vartojamas ir tai]) va
dinamas “juodasis lapas”, į 
kuri visus neištikimus ir 
prašalintus darbininkus į- 
traukia ir tie paskui negali 
kitur darbo gauti.

, P. M. ‘Am. Trampas.

si, organas reikalingas, nes 
dabar kliubas jau turi 159 
pilnai užsimokėjusių narių 
ir kiekviename susirinkime 
prisirašo naujų. Vadinasi, 
organizacija auga ir jos rei
kalai didėja.

Senas Singelis. .

MONTELLO, MASSi 
(Nuo mūsų korespondento).

Gruodžio 5 d. buvo '■ pa
skaitos,-tąsa F. J. Bago- 
čiaus temoje “Popiežiai”. 
Paskaitoje apipasakomieji 
dalykai labai įdomus, ką 
kiekvienas turėtų žinoti, y- 
pač katalikai. Gaila, kad 
žmonių neperdaugiausia at
silankė; apie 200 ypatų.

Gruodžio 8 d. Vaikų dr- 
ja “Žiburėlis” surengė kon
certą. Programas buvo įvai
rus, kurį išpildė veik vieni 
“Žiburėlio” nariai. Po kon
certui drg. J. B. Smelstorius 
pasakė prakalbą. Žmonių 
buvo daug.

Gruodžio 9 d. Montello 
Co-op Ass’n parengė prakal
bas. Kalbėjo K. Norkus, 
“ Atgimimo” redaktorius. 
Kalbėjo apie viską: koope
racijas. socializmą, Rusijos 
revoliuciją, dabartinį poli
tišką Lietuvos padėjimą, a- 
pie pradžia karės, pabėgė
lius, musių laukus, orlaivius 
ir (laugelį kitų dalykų. Tik 
bėda, kad apie “nieką” 'už
miršo pasakyt,tai būt buvęs 
visas kompletas. Žmonių bu-

MINERSVILLE, PA.
10 d. gruodžio buvo susi

rinkimas Liet. Nėprigulmin- 
go kliubo ir sykiu pašelpi- 
nės draugystės. Pirmiau
sia svarstyta konstitucijos 
pataisymas. Apsvarsčius tą 
dalyką ir priėjus prie naujų 
sumanymų, J. Banis įnešė, 
kad kliubas sekantiems me
tams pasiimtų vieną laikraš
tį sau už organą. Tarpe na
rių kilo diskusijos ir įneši
mas tapo atidėtas iki sekan
čio susirinkimo. Reikia pa
žymėti, kad sekantis susi
rinkimas bus metinis, todėl ( 
visi nariai privalo atsilanky-■ sižymėjo Jadvigos rolėje, — 
ti. Tame susirinkime bus p. P. Maliorienė, motinos ro

lėje — A. Meilienė ir kapi
tono rolėje — V. Pačkaus 

kaitosi kas. Po perstatymo sūdai

kalbant veik visi išvaikščio

CHICAGO, ILL.
(Nuo mūsų korespondento).

Gruodžio 1 d. buvo vaka
ras L. S. S. 81-mos kuopos, 
Meldažio salėje. Dar pirmą 
karta buvo suloštas Chica- 
goj veikalas “Karės Nuota
kos”. Lošėjai daugiausia pa

ramiai gyventi, iki kada bus 
galima grįžti Rusijon arba, 
geriau sakant, iki Rusijos 
valdžia pašauks (žinoma,jei
gu kariaus).

Rusijos konsulis pasakė
socialistų komitetui, kad tai,kad galima būtų pataisyti 

i vienintelis dalykas, ką darbavietę. Tokiu būdu nuo- 
gali padaryti, kad apsau- datos akmenis krinta iš vir- 
:i Rusijos ateivius, kad : šaus, vienus užmuša, o kitus 

nepakliūtų į Kanados armi- sužeidžia. Kompanija i tai

MOBILIZACIJA

Teatras prasidės 6 valandą vakai
Šokiai atsidarys 8:30 vai. vakare

LIETUVIU TAUTIŠKO NAMO SVETAINEI

galutinai nutarta ir apie oi 
gano paėmimą.

Mūsų kliubas 
progresyviškas, todėl be or-’navo Renatą dainelių Jj. »5. 
gano negalima ir apsieiti. S. vyrų choras, po vadovys- 
Turint savo organą, galėsi- J. Katiliaus; Lietuvių Mote- 
me visus kliubo reikalus tai-irų choras, vadovaujamas p. 
pinti, o antra, gausime pre-, Gugienės, Lietuvių Vyrų 
numeratą pigesne kaina ir. Kvartetas ir St. Turskis so- 
tuomet gal pradės skaityti lo. Grusiūtė grajino ant kor- 
ir tie. kurie jokių laikraščių neto solo ir Kairiūtė dekla- 
neskaito. Męs turime atsi- mavo. Čia reikia pažymėti, 
minti, kad tik per skaity-,kad Lietuvių Moterų choras 

lavinimąsi žengiame yra jau gerokai išsilavinęs,
I nežiūrint, kad dar jaunas ir 
gali neužilgo pralenkti vyrų 
chorą.

Vyrų kvartetas jau seniai 
žinomas ir publikai jis visa
da patinka. St. Turskis turi 
gražų balsą, iš jo galėtų išei 
t i geras dainininkas, jeigu

mą ir 
pirmyn

Turiu pažymėti, kad šia
me susirinkime diskusijose 
dalyvavo tik gabesnieji kliu
bo nariai ir du jų, dargi so
cialistai, agitavo prieš paė
mimą organo. Kodėl jie agi
tavo, aš nesuprantu. Rodo

M. DARŽINSKIŪTĖ

šitos progos, nes tai dar pirmu kartu turėsit progą pa
matyti tikrąją Rusijos mobilizaciją, paskelbus VoMe. 
tijai karę. Veikalas yra iš dabartinės karės Lietuvoje,

I ž A N G A MOTERIMS......................25 CEJWtAI
“ VYRAMS......................35 CENTAI

Visus širdingiausiai užkviečia

KOMITETAS.



lavinimosi. Kas link
dėl 

Grusiji- 
grajinimo ant korneto, 
reikėtų tiek pasakyti, 

kad tokiai jaunai, kaip 7—8 
metų mergaitei, kuri pučia 
kornetą, gali būti pavojinga 
dėl sveikatos, bet ir išpildy
ti tą pilnai dar negali. Ge
riau lavintų ant kitokių in
strumentų. Vakaras visgi 
padarė gerą įspūdį ant susi
rinkusių. Žmonių buvo ga
na daug. Pelno kuopa turės.

Gruodžio 2 d., toje pačioj 
salėje, buvo loštas veikalas 
“Eksproprijacija”. Lošė L.S. 
S. 174 kuopa. Veikalas su
loštas vidutiniškai, galima 
pripažinti, kad kaipo darbi
ninkai, o ne profesionalis- 
tai, tai gana gerai sulošė. 
Čia irgi dainavo Keistučio 
Vyrų choras, po vadovyste 
St. Turskio ir kvartetas. 
Vakaras pilnai nusisekė iš 
visų atžvilgių.

Gruodžio 4 d. buvo pa
rengtos prakalbos pramonie 
čių/bet policija nedaleido 
laikyti prakalbų. Mat, čia 
valdžia pradėjo daugiau 
persekioti pramoniečius.

Gruodžio 4 d. tapo sua
reštuotas Ant. Zalatorius, 
kuris tarnavo State Banke 
of Chicago; jį kaltina už 
parašymą čekio ant $40,000, 
Iriuos bankas išmokėjo ki
tam žmogui. Prie to dar 
kaltina už suklastavima de
pozitų ant $600,00; buvus iš
duota knygutė ir Įrašyta i 
knygas nepadėjus pinigų tai 
pačiai ypatai, kuri gavo ant 
$40,000 čekį. Taipgi kaltina 
dar kitą klerką sąmyšy j su 
ta vagyste. Reikia pastebėt, 
kad klaida buvo neveikiai 
surasta,kada Zalatorius nea
tėjo į darbą gruodžio 1 d. 
tai tuomet puolė nužiūrėji
mas

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

2d. gruodžio čia buvo L. 
M. P. S. 1-mo Rajono kon
ferencija. Konferencijoj da
lyvavo apie 13 delegačių. 
Pirmiųinkavo drgė Bekam- 
pienė, sekretoriavo — Buk- 
šnienė. Iš šalies žiūrint, kon
ferencija buvo gana įspū
dinga, įspūdingesnė už vy
rų konferencijas. Mat, mo
teris nėra tokios politikier- 
kos, kaip vyrai, kad ant sa
vo pastatyti. Jos dalykus 

. svarsto šaltai, bet išgvildena 
gana giliai. Ypatingai pa
vyzdinga tvarka buvo toje 

H konferencijoje. Stebėtina 
buvo tas, kad delegačių iš 
kitų miestų buvo pusėtinai 
daug, o iš vietinės kuopos 
nebuvo nei vienos delegatės. 
Paskui paaiškėjo, kad new- 
arkietės nieko nežinojo apie 
konferenciją: laikraščiuose 
niekur nesimatė pranešta, 
laišku taipgi nepranešė.

Šiemet čia buvo visų srio- 
vių agitacijos savaitės.Daug 

z didesnes pasekmes turėjo 
socialistai. Pas tautininkus 

'■ žmonių per jų prakalbas 
lankėsi labai mažai, pas kle
rikalus taip pąt. Klerikalų 
spaudos kom. viešai pripaži
no, kad jiems ta savaitė 
prastai pavyko: girdi, laik
raščių užsirašė labai mažai, 
tarpe užsirašiusių nėra nei 
vieno vyro, tik moterįs ir 
merginos; su knygoms irgi 

■nesisekė. Vadinasi, pats 
kom. pripažino, kad klerika
lų laikraščius rėmė tik da
vatkos. Reikia pažymėti, 
7 llclerikalų kalbėto j ai (kil

ai) neplūdo kitų sriovių 
raščių, nei žmonių, dau-

. jalai agitavo neskaityti 
enpurfškų laikraščių.
JL-fykV j s ,

..
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*

Šiuomi tarpu iš Newarko 
prasišalino kuri. J. Dobužin- 
skas. Kur jisai apsigyveno, 
tikrai pežinau. Spėjama a- 
pie jį visaip: vieni sako, kad 
į klioštorių, kiti sako, kad 
prie “Darbininko”, kiti vėl ’ 
kitur. Priežastis prasišali- < 
nimo, tai statymas naujos 
bažnyčios, kuri labai sun
kiai kįla. Jo vietą užėmė 
buvęs Bayonnės kun. Para- 
pijonįs pastarojo nenorėjo, 
bet vyskupas padarė prieš 
parapijonų norą, paskirda
mas kokį jisai norėjo. Sykį 
tą kunigą teko girdėti sa
kant lietuvišką prakalbą. Iš 
jo kalbos klausant pasidaro 
sunku ir norisi, kad tik grei
čiau pabaigtų save kama
vęs. Lietuviškai kalba labai 
blogai ir su lietuvių politika 
taipgi nesusipažinęs. Iš vi
su klerikalu laikraščiu teži
no viena tik “Darbininką”, v v

Gruodžio 9 d.buvo pareng
tos prakalbos A. L. T. San
doros vietinės kuopos. Kal
bėtojais buvo Vitaitis ir Ad- 
žijauskas. Vitaitis barė Ru
sijos socialistus, kodėl jie 
kalba apie davimą Lietuvai 
autonomijos, o nekalba apie 
nepriklausomybę. Adžijaus- 
kas kalbėjo apie A. L. T. 
Sandorą. Buvo renkamos 
aukos į neprigulmybės fon
dą; surinkta 22 dol. su cen
tais. Publikos buvo daug, 
kadangi buvo krutanti pa
veikslai, tai tie žmonės su
traukė. Iš publikos buvo 
prašoma balsų, bet kaip vi
suomet, taip ir šį sykį nebu
vo suteikta. Vadinasi, ge
riausiai kalbėti, kuomet vi
siems uždarytos burnos.

BINGHAMTON, N. Y.
Gruodžio 9 d. buvo L. S. 

S. nariu lavinimosi susirin
kimas. Skaityta prelekcija: 
“Darbininkai ir jų ateitis.” 
Po paskaita diskusuota 
klausimas: “Ar verta ‘Ko
vą’ leisti dusyk savaitėje?” 
Po apkalbėjimo didžiuma 
pasirodė prieš leidimą du
syk, nes leidžiant du syk rei
kėtų nariams mokesčius kel
ti ir tas gali nupuldyti S-gą 
nariais. Taipgi stoka re
daktorių, ne:/ dabartiniai du 
labai sunkiai apsidirba su 
“Nauj. Gadyne” ir “Kovą” 
leidžiant tik sykį savaitėje, o 
kas būtų, jeigu darbas pasi-' 
didintu? Prie tokiu sunkiu 
laikų neverta pradėti leisti

laikyti.

Gruodžio 9 d. buvo L. M.

bėtoja d-gė M. Račiūtė-Her- 
man iš New Yorko. Kalbė
jo apie sunkų dabartinį dar
bininkų padėjimą ir apie vis 
labiaus varžoma darbinin
kams laisvę, bei krovimą 
ant jų pečių vis sunkesnės 
naštos. Po prakalbai atsa
kinėjo ant klausimų. Pra
kalba pavyko gerai ir publi
kos buvo daug.

Ant gruodžio 30 d. rengia 
prakalbas šv. Juozapo dr-stė 
ir Liet. Darb. Susišelpimo 
d r-j a išvien. Kalbėtoju m 
pasižadėjo F. J. Bagočius.

Nevystanti Gėlė.

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

Gruod. 5 d. Liet. Draugys
čių ir kuopų delegatai turė
jo konferenciją bažnytinėj 
salėj. Kadangi vienybės 
klausimas, dėl kurio konfe
rencija buvo šaukiama, tuo- 
mi tarpu labai neaiškus, tai 
apie tai ir nekalbėta. Nu
tarta atsišaukti į Amerikos

lietuvius, kad protestuotų 
prieš lenkus. Mat, pasta-.- 
rieji būk prašę vokiečių ir jų 
talkininkų, kad jie suvieny
tų Lietuvą su Lenkija. Skai
tytas laiškas nuo vidurinės 
sriovės (tautiečių), kuriame 

i pranešama, kad vidurinė 
sriovė konferencijoj dau
giau nedalyvaus. Nutarta 
išnešti tautiečiams papeiki
mus, kam jie dalyvaudami 
draugysčių konferencijoje, 
dirbo tą patį darbą atskirai. 
L. S. S. 7-tos k. delegatai į- 
nešus, kad konferencija iš
neštų protestą prieš ėmimą 
nepiliečių į karę, dauguma 
parapijonų labai užsikarš- 
čiavo. Jie argumentavo,kad 
iki šiol visi galėjo būti pilie
čiais ir jeigu dabar piliečiai 
turi eiti, tai tegul, girdi, ei
na ir nepiliečiai. Kun. Ka- 
sakaitis tvirtino, kad ši ka
rė kasdien darosi labiau po- 
puliariška, ir kad lietuviams 
būtų gėda prieš ėmimą į ka
rę nepiliečių protestuoti. Į- 
nešimas atmestas. Tuomi 
susirinkimas užsibaigė. 7 d. 
gruodžio L. S. S. 7-ta kp. tu
rėjo savo metinį susirinki
mą. Kuopos komitetas pa
siliko tas pats, išskyrus kny
gių. Org. — J. P. Stanči
kas, sek r.—R. Barauskas, 
fin. sekr. — M. Dargis, ižd. 
—A. Orlauskas, knygiai: V. 
Lekavičius ir Jieva Žilins- 
kiūtė. Kuopos delegatui į 
liet, draugijų ir kuopų kon
ferenciją išdavus raportą, 
pasirodė, kad L. S. S. 7-tos 
kuopos skirtingi keliai nuo 
kitu srioviu ir dėlto nutarta 
delegatų daugiau nesiunti
nėti.

Kadangi dauguma žmonių 
nesupranta, kas tai yra bol
ševikai, tai nutarta sureng
ti prakalbas, kad išaiškinus, 
kas tie bolševikai. Tam rei
kalui išanksto suaukauta lCLKarsokas, A. Alekna, K. Bu- 
dol., vien tik drg. J.Totorius šas, J. Š 
aukavo 5 dol

kp. agitacijos komitetas su- 

“Ar unijos neša darbinin
kams naudą?” Matyt žmo
nėms diskusijos patinka, nes 
visada atsilanko nemažai.

kp. turėjo nepaprastą susi
rinkimą. Skaitytas laiškas 
iš Philadelphijos apie sulai
kymą “Kovos” ir areštavi
mą “Kovos” personalo. Nu

nansiškai; tuojaus išrinkta 
ir komitetas iš trijų ypatų 
auku rinkimui. 4.-

Liet, draugysčių ir kuo
pų konferencijos buvo tiks
las suvienyti netik vietos 
srioves, bet ir visoj Ameri
koj ir tada šaukti visuome
niška su važi avi m a. Bet so
cialistams ir vidurinei srio- 
vei atšaukus delegatus, pasi
liko vėl vieni katalikai. Tai
gi vienybės sieną tik pradė
jus statyti ir vėl sugriuvo.

EASTON, PA.
7 d. gruodžio buvo mėne

sinis susirinkimas Liet. Pa- 
šelp. Dr-stės “Laisvės”. Nu
tarta ant 23 d. gruodžio su
rengti prakalbas ir kalbėto
ju pakviesti J. Šaltį iš Bro- 
oklyno. Nutarta parengti 5 
d. sausio balių su skrajojan
čia krasa ir daugiauia atvi
ručių gavusiems paskirt tris 
puikias dovanas.

Metinis draugystės susi
rinkimas bus 4 d. sausio.

Čia tapo nubaustas tūlas 
lietuvis biznierius. Dalykas 
buvo taip: užėjo tūlas nepa-

žįstamas žmogds ir paprašė 
cukraus. > Kadangi jis buvo 
ne “kostumeris,” .tai krau- 
tuvninkas atsakė, kad netu
ri. Tuomet tas žmogus pa
rodė jam blėtą ir, nesiklau
sęs, nuėjo pajieškoti, ar iš- 
tikro cukraus neturi. De
tektyvas cukraus rado ir 
krautuvninkas tapo nubaus
tas.

Nuo valdžios yra įsaky
mas, kad už cukrų daugiau 
neimtų, kaip po 11 centų už 
svarą, bet atsiranda ir to
kių biznierių, kurie daugiau 
paima.

9 d. gruodžio buvo lenkų 
prakalbos; kalbėjo rusiškai 
drg. Permanąs — latvis. Jis 
dabar randasi mūsų mies
te. Tema prakalbos: “Ko
kia yra socialdemokratų 
programa?” Susirinko keli 
desėtkai žmonių, daugiausia 
lietuviai. Kalbėtojas savo 
užduotį atliko labai puikiai. 
Buvo duodami ir klausimai, 
į kuriuos atsakinėjo aiškiai 
ir nuosekliai.

Mažas Vieversėlis. .

WORCESTER, MASS. 
Aukos L. š. Fondui.

tas, kurį surengė vietos Liet. 
Šelpimo Fondas. Progra
mas susidėjo iš dainų, F. J. 
Bagočiaus prakalbos ir kito
kių pamarginimų. Buvo 
rinktos aukos. Aukavo šios 
ypatos: T. Krapas $5.00; F. 
J. Bagočius $1.40; K. Ber- 
žinskas, A. Petronaitis, J. 
Norkevičius, V. Beržinskie- 
nė, J. Kataitis, P. šūkis, F. 
Bukevičius, K. Juodaitis, J. 
Parlikaitis, ,B. Kolkoski, B. 
Raulinaitis, J. Palionis, N. 
Kudarauskas, J. A. Motejai- 
tis, F. Jenkauskas, Wm. 
Sharlores, V. Visockis, J.

Špakauskas, W. Krik- 
štulaitis, M. Žigas, J.Kanap- 
kis, J. Galackas, F. Kante- 

jlis, V. Jašinskas, A. Lajūnas, 
T. S. Rubika, J. Beh, L. Jab- 
lonskas, P. Traupis, V. Ka
zakevičius, P. Zairalis, V. 
Kazanevičius, A. Ajauskas, 
Al. Sinkevicz, J. Bačiaus- 
kas, S. Aųtanavičia, J. Nau- 

bickas, S. V. Bakanauskas, 
po $1.00; A. Bagdonas, F. 
Pelkūnas, J. Radzevičius. D. 
Zaleckas, A. Labonavičius, 
K. Valentikevičius, P. Gud- 
vica, J. Kručas, P. Sudauc- 
kas, K. Budinavičius, B. O- 
Olekas, J. Gilius, J. V. Lau- 
rušaitis, V. F. Motejaitis. A. 
Levickas, K. Nemera, K Ju
revičius, Z. Beliauskas, A. 
Rutkauskas, K. Dervelis, V. 
Naujalis, P. Adomaitis, — 
Dodulis, K. Visockis, —Ma
žu raviče, S. Baceviče, K. 
Trasckis, P. Trasckis, A. 
Kuzmickas, A. Montvilas, A. 
Stankiūtč, J. Ašmara — po 
50c.; J. Slaneviče, J. Vara- 
neviče — po 25c. Vienas už
rašinėtojų, — K. Kusulis,pa
metė surašą pavardžių, to
dėl pasivėlinome su pagarsi
nimu pavardžių. Kurie au
kavote Kosuliui, tų pavar
džių negalime talpinti, nes 
neturime.

Viso suaukauta $99.65.

W. Motiejai!is.

FRIDRICKTOWN, PA IR 
APIELINKIŲ ATYDAI.

A. P. L. A. 13 kuopa ren
gia labai puikų balių, kuris 
atsibus 1 sausia (January), 
1918 m., svetainėj Bertenze- 
ti Hall, Newton, Pa. Pra
džia 3 vai. po pietų. Tai pir
mas balius, kuris svarbus vi
siems. .
puikios dainių-

Ant fįo baliaus bus 
dainirinkės, kurios

sudainuos K slias , • gražias t kute sveria 243 svarus

dainas. Bus ir kalbėtojai, r 
kurie papasakos įdomių da
lykų. Taipgi ir gera lietu
viška orkestrą. Meldžiame 
visų apielinkių lietuvių atsi
lankyt. Įžanga vyrams 75c., 
moterims dykai.

Komitetas.

SCRANTON, PA. 
Pranešimas.

28 d. lapkričio, L. S .S. 
knygyno kambariuose, bus 
susirinkimas neseniai susi
tvėrusios Lietuviu Moterų 
Progresyvio Susivienyjimo 
tuopos. Kambariai randasi 
jo N225 N.Washington Ave. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Vi
sos, narės malonėkite atsi
lankyti ir pasistengkite nau
jų atsivesti.

P. V. Indriulienč.

HAVERHILL, MASS.
9 d. gruodžio buvo pra

kalbos, kurias surengė L. S.

Z. Puišiūtė iš Worcester, 
Mass. Pirmoj daly savo kal
bos aiškino socializmo nau
dingumą ir ragino visus ra
šytis prie kuopos.

Pertraukoj rinkta aukos 
lėšų padengimui; surinkta 
$6.66.

P. P. Gardulis užrašinėjo 
darbininkiškus laikraščius; 
gauta kelintas skaitytojų 
dėl “Laisvės” ir “Keleivio”; 
nemažai išparduota darbi
ninkiškos literatūros.

Antroj daly savo kalbos 
aiškino apie moterų reika
lus. Po jos prakalbos susi
tvėrė Lietuvių Moterų Prog- 
resyvio Susivenyjimo kuopa 
iš 20 narių. Tapo išrinktas 
komitetas: pirmininke — A. 
Kazlauskiūtė, prot. raštinin
ke — Gardžiulienė, fin. ras. 
—M. Andriulioniutė ir iždi
ninkė — Razevičienė.

Linkėtina naujai kuopai 
pasekmingai darbuotis tar
pe tamsesniųjų savo sesių, 
budinant jas iš miego ir 
kviečiant prie bendro dar
bo dėl darbininku labo.

Baranauskas.

Drg. Ant. Tekorius, daili
ninkas iš miesto New Yorko 
rengiasi aplankyt per Kalė-' 
das savo draugus ir gimines Į 
Nashua, N. H., kur seniau 
gyveno. Jisai žada pasidar
buoti ir dėl “Laisves”.

AR PAGELBĖS MUMS 
POTERIAI?

Tūlas New Yorko “Sun” 
skaitytojas sako, kad pote- ; 
riauti karės laiku neapsimo
ka, nesą dievas yra visaži
nantis ir todėl jisai pats vie
nas savo nuosprendžius pa-Į 
daro.

Melsties ir poteriauti reiš-' 
kia norėjimą primest savo 
locna norą dievo norui ir 
reiškia netikėjimą į dievo ’

RE1). ATSAKYMAI.
J. Strimaitis (So. Bosto

ne). — Męs gavome iš jūsų; 
daug raštų apie “Globą” ir, 
padėjimą Prūsų Lietuvos | 
belaisvių Rusijoj. Męs ne
sunaudosime tų raštų. Ma
tėme juos tilpus “Keleivy” 
ir “Naujienose.” Taigi, so- 
cialistiška publika bus už
tenkamai painformuota.

Žinių=žineles
Mokslinčiams pasisekė pa

dirbti aparatą, kuris rekor- 
duoja augimą daržovių.

Retežis, kuriuomi pririša 
laivą Mauretanija,sveria 200 

ttonų. Kiekviena retežio rin-

Rusijos Valdiškosios 
lEDUIMO KASOS

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

Norintieji siųsti pinigus j Rusijos ččdijimo Kasą, ar pirkti obliga- 
Jas Rusijos 5J procentines Paskolos 1916 m. privalo kreipties vien tik 
prie

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

Department©.
Šisai Bankierius siunčia ir maino pinigus sulyg pigiausių čienių, 

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

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

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

i

Mauretanijos ikaras sve
ria 10 tonu, v

dima už 18 mylių tolumo.
Žmogaus kūne randasi 

206 kaulai, kurie yra judi
nami 522 atskirais musku
lais.

Gerai subudavotas žmo
gus turi sverti 28 svarus ant 
kiekvienos pėdos savo augš- 
čio.

Yra apskaitliuota, jog iš
kasimas tunelio po Anglijos 
kanalu apsieitų 80,000 mili- 
onu doleriu, v v

Ant salos Javos yra tokių 
vorų, kurie kad suveja vo
ratinklius, tai tik su peiliu 
galima nupjauti.

g PIGIAU GRYBŲ.
I Ar žinote, kad dabar 
I Rusijos rublis yra pi- 
I gesnis, negu pirmiau 
1 Lietuvoj, vasaros metu 
I po šilto lietaus grybai? 
J Taigi, kurie turite Ru- 
1 sijoj giminių, pasisteng- 
| kite jiems pasiųsti pini- 
I gų, o kurie manote grei- 
| tai grįžti į Rusiją, da- 
1 bar siųsikite pinigus j 
1 valdišką banką,nes par

važiavę be jokio vargo 
J galėsite atsiimti. Atsi- 
3 minkite, kad tik dabar 
| tokia puiki proga, nes 
3 greitai rublio vertė pra- 
| dės kilti, tuomet jau bus 
| vėlu.
g “Laisvės” agentūra 
j siunčia dienos kursu. 
| Kurie manote siųsti ar 
| giminėms, ar į valdišką 
I banką, tuojaus kreipki- 
I tės į “Laisvės” agentu-

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

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

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

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

“Laisves” Agentūra.

no

PARSIDUODA kriaučių dirbtuvė, 
589 Grand St., New York, 5-tos lu
bos. Pledykon. Tel. 142 Orchard. 
Ypatiškai šapoj galima matyti nuo 
10 iki 12 vai. dieną. Dirbtuvė vy
riškų drabužiu išdirbystė.

(99—102)

užtikrinu, kad 
bus kiekvienas

SENIAUSIA BUČERNĖ.
Seniausią ir 

geriausia lie
tuviška bučer- 
ne, kur galima 
gauti šviežią 
mėsą ir švie
žių skilandžių 
ir dešrų. To
dėl kviečiu at
silankyti mano 
krautuvėn ir 

mano patarnavimu 
užganėdintas.

JUOZAS RADZEVIČIUS- 
28 TEN EYCK STREET,

BROOKLYN, N. Y.

Ant 
Rei-

ATYDAI BROOKLYNO IR APIE- 
LINKĖS LIETUVIAMS.

TAKAITnarnus kaiP iŠ lauko,taip iš vidaus; mūrintųplef- 
staruoju, cementuoju ir pentinu. Už 
savo darbą garantuoju. Kainos pri
einamos. Duodu rodą dykai, 
reikalavimo važiuoju ir toliau, 
kale kreipkitės ypatiškai ar laišku.

PRANAS GRAŽYS \ 
šapo s adresas: 46 Power Street 

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

DAKTARAS LORENZ
VIENINTELIS specialistas 

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

PITTSBURGH, PA.

vakare, 
nuo 10

Kaina $4.59

Ar tu žinai koks laikas dabar yra: 
Washingtone. Paryžiuje, Londone, 
Viennoje ir Petrograde? Atsakymas 
bus no. Bet jeigu tu nori žinoti, tai 
turi įgyti Universal laikrodėli, kuris 
yra užpatentuotas, šitas laikrodėlis 
yra naujiena, bet dar didesnis pa
lankumas ir .smagumas turėt jį, to
dėl kad pažiūrėjęs ant jo, žinosi 
laiką visuose didesniuose miestuose 
Amerikos ir Europos. Taipgi žinosi 
laiką visame sviete. Kaire, Egipte, 
Palestinoj kur anglai muša turkus? 
Brazilijoj ir Argentinoj kur apie 
Kalėdas šilta lyg vasarą, kur pietų 
laikas kada čia vidurnaktis, Tokio-— 
Azija kur japonai gyvena, Chįniioj, 
Australijoj, Naujojoj Zelandijoj, ku
rią valdome męs.

Taigi, ką gali matyt ant to visa- 
svietino laikrodėlio? Visą pasauli. 
Patentas reiškia, jog niekas negali 
jo pardavinėti, išdirbti, kaip tik mu
sų kompanija, kurį išrado jį.

Tu gali įgyt tą laikrodėlį 
tiktai per trumpą laiką už. r|l■- 
$4.51). Prie to dar duodame lilfl 
puikiausi lenciūgėlį ir šitą 
peilį,už kurį store užmokėtum 
$2.50 . Nesiųsk pinigų, bet 
prisiųsk tikrą savo adresą. 
Nelauk nieko, bet siųsk tuo- M 
jau, nes po Kalėdų mokėsi 
daugiau. Męs prisiusime 1<I- 1^0 ' 
krodėli, lenciūgėlį ir peilį, 
pinigus užmokėsi tada, kada RK 
bus atneštas į namus.

UNION WATCH C&
116 East 7th St., New York, N. Y,

Dept. 40. Aig
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K. LUTKAUS
ŽODIS įDr. H. Meadlowitz

271 Berry Street

KĄSNELIAI
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T118INGIAU8IA Ir GERIAUSIA 
LIITUVIBKA

nuo kosulio, 
tik geras gy-

NUSIP1RK KNYGĄ “MEILĖS

LAIPSNIAI JŲ IŠSIVYSTYME.”

J 7 Tyf'.

Hearsto “Journal’ai”

W. F. SFVEPA CO.
Cedar Rapids, Iowa

1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa.
VcPnr.T.d Gurgeor (lietuvLgydy- 

Giirocgas pabaigęs''Indiana* 
11 ui verkit eta) G v<lo visok ias ligas vv-M . o /
ru™ inoieriu ir v aik u. Daro operacijas, gjf

dephone 1951) oreenpoint.

GYDUOLES NUO KOSULIO
Reikalaudamas gyduolių 
kiekvienas geidžia įgyti 
duoles. Niekas nesuklys, kas pasirūpins 
gyduolių, išmėgintų laiku ir pasekmin- 
gų. o žinomų vardu

| Severą’
1 Balsam

P. W. Kolo- 
rlziej iš Chester 
\V. Va., praneša

7-

. $1.01 

.. 1.06 ‘ 

.. 1.01 
.. 50*

S

r,

• ■ ».Y;
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LAisve
tuomet nenupulk dvasioj ir 
tikėk, kad viskas bus gerai, 
nes ji tave myli. Bet jeigu 
ji tau pasako: “Aš labai bū
siu linksma su tamsta susi
tikti įvairiose puotose,”, — 
tuomet jau keliauk sveikas, 
nes ji tavęs nemyli.

šus į Amerikos reikalus,kuo
met Arizonos valstijoj kilo 
ta didžiausia betvarke su 
kalnakasiais ir žmones buvo 
išvyti į pūstynę.

Paipiebeli

tuomet pasiklausk pas savo

pasinaudoti.

inglic

riausios dovanos.

ir 
“American’ai” vėlei pradėjo 
kurstyti, kad Amerikos ka- 
riumenė būtų pasiųsta Mexi- 
kon “tvarkos įvykintų.” Tū
li kiti laikraščiai primena, 
kad būtų paranku pasiųsti 
Amerikos laivų į Tampico 
uostą dabot žibalo versmes.

Hearsto laikraščiai sta
čiai sako, kad Amerikos ka
reiviai daug labiau reikalin
gesni Mexikoj, negu Belgi
joj ar kur nors kitur.

Bet — sako “Pearson’s 
Magazine” — Į

“Jeigu Amerikos kariu-j 
menė tik pasirodytų Mexi
koj, tai visi mexikonai, 
kaip vienas žmogus sukil
tų prieš mus ir vieton 
tvarkos męs turėtume 
partizantišką karę per ko
kius 10 metų.”

Dar daugiau. “Pearson’s” 
griežtai pataria Amerikai 
sykį ant visados atsisakyt 
nuo idėjos “daryti tvarką 
kokioje nors kitoje šalyje.” 

Na, o ką Amerika pasaky
tų, jeigu Mexika būtų Įsiki-

Ką sako vyriausias Angli jos i 
Kapitalistų laikraštis?

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

Londono “Times” rašo:
“Šioje šalyje jau yra da

bartiniam momente revo
liucinis judėjimas, kuris 
turi pusėtinos reikšmės; 
tas judėjimas jau nėra 
vien tik šneka, jisai jau 
apsireiškė darbuose. Tie
sa, dar neužpulta ant ka
raliaus sosto, dar nebuvo 
riaušių gatvėse, dar nebu
vo naikinama nuosavybe, 
bet Įvyko jau tokios per
mainos, kurios begalo 
kliudo valdžios pastangom 
vesti karę... Tasai judėji
mas auga tarpe Britanijos 
o rga n i z u otų da rbi 11 i nkų.

Ji abejoja.
Dvi kūmutės susiėjusios 

kalbasi:

LIETUVIŠKA APTIEKA 

APTIBKA
Žemiau paminėtas gyduoles galinas 

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

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

P. A. URBONAVIČIUS, 
151 METROPOLITAN AVY!.

BROOKLYN, N. Y. ,

darbininkai patįs turi nu
statyt savo elgimąsi ir 
gauti pilną produktą savo 
darbo pramonėj.”

tavo vyro niekad nematau?
— E-e, kūmute, geriau nei 

neklausk! Per kiauras die
nas namiie nebūna, vakare 
nei kūdikiais nepasidžiaugia 
ir aš jau pradedu abejoti, ar 
jis yra mano kūdikių tikru

'll

apsircifikia esijs stebėtinai pasekmingu 
nuo gėlimo pilvo ir žarnų, ger

ino, dusulio, galvos 
nustojimo apetito, 

Nui
lsto

inio draugo Šeimy
nos, naudojamo visame pasau
lyje im t pusę šinitnic.'io—35e. 
už boiikutę visose aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai ifi
F. AI). RICHTER & CO ® 

74—30 Washiogloo Street, Now York.

Sutaisan rcceptua aa didžiausia 
atyda, nežiūrint, ar tie receptai 
Lietuvos ar Amerikos daktarų. 
Tai vienatini HetuviSka aptie- 
ka. Bostone ir Massachusetts 
valstijoj Gyduolių galit gauti, 
kokios tik pasauly yra varto
jamos. Galit reikalaut per lai
škus, e aš prisiųsiu per expra- 
aą.

X. SIDLAUSKAS
Aptiekoriua Ir Savininkas 

fiXt Broadway, kamp. C Street

SOUTH BOSTON, MASS. 
Tel, So. Boston, 21014 ir 21013.

£
T

Sutaisytas is formules, 
recepto; nuteikto ifiniintin>- 
gu Egypto zokotiinku,

SPEŠEL TELEGRAMA JO 
MYLISTAI PONUI 

ORAKULUI.
Jersey City, N. J. — Sei, 

bratku, Orakule, aš tau pa
sakysiu, kad dabar visur į- 
ėjo madon kelti kares, tai ir 
mūsų lietuviai nuo to neatsi
lieka. Čionai vienoj kama
raitėj prasidėjo tikra lietu
viška vaina. Ji prasidėjo 
dar už savaitės laiko prieš 
čikinų dieną ir taikos nesi
girdi iki šiai dienai. Supran
tama, iškilus vainai, reikėjo 
ir peipebelių, kurie viską 
tvarkytų. Kad juos atsky
rus nuo paprastų Žalnierių, 
tuojaus į kaktas ir galvas į- 
bruko raudonas žvaigždes ir 
atliktas kriukis. Kadangi 
ženklinant peipebelius turė
jo ir kraujo ištrykšti, tuo
met pasigirdo balsai: “Ma
no kraujas ne dorinai pra
lietas!” Kitas vėl atsiliepė: 
“O tu manai, kad mano dor
inai pralietas?” Kadangi

kuriame skelbiama, 
t tie, kurių pakau

šiai kiauri, tampa ant K ris
imi generolui cinais apdova
noti.

ORAKULO ATSAKYMAI.
A. C. — Tamsta klausi,ka

da dievas žmogui Įkiša dū
šią. Jeigu tu manai, kad dū-

je nesu matęs ir į tokius 
klausinius neatsakinėju.

M. K. — Naujausia lietu-

kauti: “Nusmuko, kaip mū
sų tautiečiai su savo progre
su.” Ji dar neužpatentuo-

Geriausios dovanos.
—Klausyk, kas tau yra, 

įminęs, ar neat- 
nors nelaimė?

— Žinai, kelinta diena jau 
niekaip negaliu 

Viktoras, Tonis Nl, Ignacas sugalvoti, kokią dovaną nu- 
Nl, Maikis, Čalis N2, Jurgi 
Nl ir N2, Leiba, Džekis, 
nacas N2, Juozas Nl. 2 ir :■ 
Čalis N2 ir dar du Toniai, > Yorkt 
Julius, Jonas, Jurgis N2 ir, mot nupirk 
dar apie 20 Žalnierių. Ka-,ir pasiųsk, 
da visas pulkas išsipylė ant'tuomet nupirk cukraus 
gatvės, tai, rodėsi, kad jie į tolį ir pasiųsk, tai bui 
ir kaizerį galės sukriušinti.

Vainos priežastis, kaip sa- 
'ko diplomatai, nepasidalini- 
mas 21.

Vaina įvyko tik vienoj - 
miesto daly, kur tapo atida
ryta trečia tautiška karčia
ms. Apart tautiškų karčia- 
mų, lietuviai privalo palai
kyti ir dvi žydiškas. Tokiu 

. būdu vietos lietuviai baisiai 
apsunkinti, nes tiek daug turi patyrimo. Kaip apsive- 
karčiamų turi užlaikyti, tai 
ne baikos.
: Nors dabar vaina ir tęsia- 

, bet, rodosi, ilgai negalės 
į) būti, nes kitos šalįs ne- 

pas kariaunin- 
Ąįęiją baigiasi, v 

JšJeištas mani

kamaraitė randasi pavapi ji-! kad taip nu 
niam saliūne, tai ten ir pir
mas susirėmimas įvyko.Vai- 
noj dalyvavo Piteris, Tadas,'galvoju ir

|kias dovanas siųsti, kurios 
•ir man pačiam neprieina- 
’ mos.

— Ar tamstos duktė dau
gelį kalbų mokinosi? — už
klausė tūlas vaikinas.

— Tamsta esi jaunas ir ne-

si, tuomet suprasi, kad mo
teriai perdaug ir vienos kal
bos, — atsakė tėvas.

Atbulai.
Jeigu tau mergina sako: 

“Aš tavęs neapkenčiu ir vi
są amžį nenoriu matyti,”

Jeigu tau rei
kalinga skrybė
lė, marškiniai, 
renkotas, "dėt- 
sargia, kakla- 
CM»iS4ia. kalniau.

> «. .. ••

vyriški apreda- 
lai, užeik pas 
mane, o gausi 
viską, vertės 
savo pinigų.

131 Grand SL
BROOKLYN, N. Y.
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Gerai jsitėmykit adresą:
DR. IL MENDLOW1TZ

271 Berry St., Brooklyn,N.Y.
Kampas So. 1-rnos gatvės. ♦

LIGŲ PRIEŠAS — 
MŪSŲ DRAUGAS.

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

AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ?

GARSAS GERIAUSIA KEPTUVE
Kepa geriausią duoną iš 
Cysty rugini y miltų. 
Teipat mes kepame ge
riausius keiksus veseli- 
joms ir kitokiems poki- 
liama *«*»•»•

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

F. MASIULEVIČ1US ir SUNAI, Savininkai
209 BEDFORD AVĖ. (Tel. 2876 Greenpoint) BROOKLYN. N. Y.

r—   — ......    " ... . — .. ’T; ’

DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVIMAS

ciaint- 
riuitu 
priimi

pilną vardą reikalaujamos gyduolės yra labai 
vertas, nes apsaugoja, nuo imitacijų ir padirbti 
Pastaraisiais 27 metais Severus Baisumas Plaučiams gy
dė pasekmingai kosulį ir peršalimą, taipgi sirguliavintus, 
kuriuose kosulys yra pirmiausiu apsireiškimu, pa * yzdžim, 
kosulys iš priežasties influenzos. uždegimo pleuros, trati- 
linčiuojančio krupo, užkimimo arba uždegimo dusąniiios. 
Aitą gyduole yra. gera kaip vaikams, taip ir suaugusiems.

Kaina25c ir SO centų visur aptsokosc
Severn’s Cold and 
Grip Tablets
(Secerns Plotkclfs nun 
Peršalimo ir Gripo) yra

LAISVES”

Grožiu* padaryti opaiidoo darbai patraukia kiekvieno ukj.
Atsakomi* pasarsinlrna* riidvoda žmogui norij eiti ant rengiu* 

imj pramogų.
Todėl, druugystže ir kuopo*. kada renglat balius, teatrus, ar 

šiaip pasilinksminimus, visados duokit dalbos “Laisvės” 
spaustuvei. Mes padarome visokius spaudos darbus gražiai, 
greit h pigiai.

“LAISVES” KNYSYNE
gandas) įvairių naudingų knyrų, kurias patariame kiekvienam 

pctukattytJ.
Kas skaito, tat daugiau žino ir įamnoreikia prašyti kitt£ paaiš

kinimo. Raiknlfinfc kataloWK

BROOKLYN

1 ■

j
Tek 2372 Greenpoint.

Fornišiai
Naujausios mados dideliame 

pasirinkime, Lengviausios išly- 
gos. Taipgi parduodame pijanua

C/2

$1.00 ANT 
savaite
Pristatom į namus Ir 
mas apielinkes, Jersey 
York, Central Broklyn, 
peth, Ir tt.

MACYS BRCS
FURNITURE CO
198-200 GRAND STREET

Tarpe Driggs ir Bedford «v®v^ 
i Brooklyn, N. Y.

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

gera proga, prisiųsk $3.50, o likusius užmokėsi prie aplaikymo.
EMPIRE PHOrSOORAPH Co.

24G Bowery, New York, N. Y.

SERGANTIEJI! AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ IB 
PRIEŽASTIES LIGOS?

Diena po dienai, metas po metai 
užsimu gydymu sergančių žmonių. 
Persistatykite sae, kiek aš išlydžiai, 
kiek palinksminau gyvenimą. J eiga 
jumis gyvenimas įkirėjo vartojant 
visokias gyduoles ir jaučiatės nuo
lat blogiau .tuomet, nieko nelauk
damas. kreipkitės pas gerai supran
tantį daktarą ir specialistą

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

ryli, kad išgelbėti gyvastį ir paaii- 
kins apie ligą. Gydau per 20 metą 
visokias ligas su didžiausiomis pa
sekmėmis kaip

toli* 
New 
Mas*

i. ttil

tai:
pilvo, širdies, pla*«

Usnį

► A

640 EAST 22 ST.’i.Y

CiŲ jaknų ir tt.
Bei gydymo nervų ir 

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

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

vai. vakare, šventadieniais nuo 1# 
v. ryto iki 1 vai. po pietų.
140 E. 22nd St., Lexington ir

3rd Ave., New York City.

per kurią

<ia

Telephamft fcSife ^reonpoint.
Daklaras J. M1SEVJČE1

Specialistas Širdie® lt 
Plaučių li&ų.

Nw 3—10 ryte
Nuo 12—2 ik> piet
Nuo G—8 vakarw.

270 BERRY STREET 
BROOKLYN, N. Y.

APTIEK A
L:t: 1CX IS PAS LIETUVI

4 ei. 2320 Greenpoint,

lįs ‘;v

GRABORIUS (Undatakvi) 
LAIDOTUVIŲ DIREK.TORIIS 

ibalsamuoju ir laidom .wirurim 
ant visokių kapinių.

Parsamdau Automobilius Ir Karie 
tas Veselijoms, Krikštynoms ii ši&Ij 
pasivažinėjimams.

Ofisai:
144 N. 5tb S‘, 26! FRONT SI
Brooklyn, N. Y. C. Brooklyn. N Y

Telephone 7367 M aitu

229 Bedford Ave?
KAMPAS NORTH 4T.2» GATVĖS

Y0k,k V
" ~~ 'iruTnvr — i "

tntesuzKsEzzzuz:

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

Dabartinės gyvenimo aplinkybės nrivertS mus pa
branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų 
didelį.
l’ilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą 
gyduolę tokio pat gerumo ir pa geibi ilgumo. Nesi
duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais J 
už pigesnę dienią
Šią seną tikrą gyduolę gausite visuomet^ tokiamą 
pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite,kad y® 
butų ant pakelio ženklas „INKARAS” ir žodi" 
„I.OXOL,” o taipgi musų pavardė. č . Ąi
Tikrasis PAIN-EXPELLER1S parduodamas visos 
aptiekose. Galite gauti ir tiesiog iš mus. Pątariam 
pirkt buteliuką už 65 centus, nes jame yra gydup’ 

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

74-80 Washington Street, New York I

M



LAISVĖ

Molina

Cicero,III

218. J. Januškevičius jieš 
kojo Simeono, Mycholo ii

J Broadway, 
v * So. Boston, Mass

16$, Tnislovas Jakubo
nis, jit Jo Marijonos, E- 
mjyjos A' Paulinos Jakubo- 
1|Įį& išjEhrnseikių, Medeikių 

pav. At-

DRAUGIJA SUNŲ IR DUKTERŲ 
MELROSE PARK, ILL.

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

Pagelbininkas D. Rimša,
P. O. Box 849, Melrose Park, Ill 

Protokolų raštininkas ir organo pri
žiūrėtojas „A. Starevičia, Box 118ft

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

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

P. O. Box 1109, MelrosJ PmK iU 
Udo Globėjai: W. Janėnai,

Box 675, MelmoiPark, III 
'Xi SaaroUonb, 1

asįfe ta »1», M,lmJPark,Mį

455 Grand St., Bro:>’-'yr„ N.Y

LIETUVIŲ BROLIŲ DRAUGIJOS 
Valdybos adresai, Racine, Wia.

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

Vice Pirmininkas M. Kaupas,
1242 State Sreet 

Raštininkas A. Vegcla,
237 Lafayette Ave.

Turtų Sekr. S. Gelumbauskas,
920 Jackson St.

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

Iždo Globėjai A. Pukteris,
444 Park View 

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

kas trečią nedėldienį kiekvieno mėne
sio Winter Hali, 41fc-6-th St, Raci
ne, Wis.

Finansų sekretorius W.
436—4th Avė.

Iždininkas K. Juška,
825—4th Ave.

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

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

lioniu, Jono ir Katarinos 
Norkūnų iš Tiltų, Olkininkų 
valse., Trakų pav. Atsaky
mas: “Nežinome apie tas y- 
patas nieko negalime prane-

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

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

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

KĄ IŠRASTI

Pa.

Pa. St.

Pa.
F. Pikšris, 1331

St.

Pa.

Pa.

Pa.

Pa.

St.Pa.

St.Pa.

St.Pa.

Pa.
10-tos

Pa.
12-tos

Pa.

Pa.
14

Pa.

Ava.

St.

St.

St. p*

Ct.

Ct.
O. Box 80

St.CL

Ct.50thSo.

Ct.49thSo.

Ct.50thSo.

Ct
St

J.

pi

Pl.
Organo raštininkas

St.

St.
St.

Ill.
Pl.

Ill.

III.

St.
39

St.
St.

Ban- 
ir t.t '

fih

So. 
kas

“Mums visiems einasi gerai. 
Męs esame sveiki ir širdin
gai visi sveikiname.”

Pine Street, 
kas trečias

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

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

Centralio Komiteto Lietuvių 
Draugijos N. D. K. šelpti į- 

gajiotinio Stockholme 
pranešimas.

Magnolia Ave., 
First Street.

Ddl/susižinojimo 
su Lietuva

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

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

(LĖ)

169. Jonas Pikelis jieškojo 
Fa in i 1 i jos Sarau ski ų—Tek - 
lės, Antano, Silvestro, Vik
torijos ir Elzbietos iš Dan- 
derių, Šiaulių pav., Skėmių 
...a ,x a

Kasos
•1548

Kasos
1330

Maršalas K. Navickis,
1420 So. Victoria St., Waukegan,II) 

Pagelbininkas J. Wardausk&s,
1448 Jackson St., Waukegan, III.

Susirinkimai atsibūna kas* trečiu 
nedčlią kiekvieno mėnesio 2 vai. po 
pietų Liuosybės svetainėj, 801—8th 
St. & Sheridan Rd., Waukegan, Ill.

DU OFISAI: AjtV 'S'SjK
189 GRAND STREET V

Pries Comedy Theatre
307 BEDFORD AVE.

Tarpe So. 1 ir 2 Sts. «4
Per pastaruosius 10 metų mano praktikos, aš 

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

TRAUKIMAS BE SKAUSMO, — 
MANO SPECIJALIšKUMAS.

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

KALBAME LIETUVIŠKAI IR LENKIŠKAI.

48th 
paskuti- 

mėnesio, J.
Ncffo svetainėje, 1500 So. 49th Avė., 
Cicero, III.

DRAUGIJOS, KURIOS 
TURI “LAISVĘ” 

ORGANU.

Kaliksto ir Antaninos Šačių 
iš Berchiūnų, Gulbinių vals., 
Panevėžio pav. Atsakymas: 
“Kalikst. Szatas ir jo mote
ris Antanina besitraukiant 
rusams atgal, pabėgo į Rusi-

ATSAKYMAI Iš LIETU
VOS.

“Žemiau paduoti atsaky
mai yra atėję tiesiog iš vo
kiečių užimtos Lietuvos per 
tarpininkystę neutralių vals
tybių valdiškų įstaigų. At
sakymai yra ant pasiųstų 
pajieškojimų, ir nekurie at- 
ojo tik po metų su virš po 
tam, kaip užklausimai buvo 
pasiųsti. Visi atsakymai y- 
ra vokiškoj kalboj, rašyti 
tenaitinių vokiškų žandarų. 
Kurie siuntėt pajieškojimųs 
per žemiau pasirašiusįjį ir 
dar iki šiol neatsiėmčt ori
ginališkų atsakymų, kreipki
tės prie jo, o atsakymai su 
lietuvišku vėrtimu bus tuo- 
jaus prisiųsti.

, * F. J. Bagočius

L, Pašei p. Dr-stė “Laisves” 
Easton, Pa.

Prezidentas L. Tarvidaitė,
H18 Jackson St., Easton, P* 

Vice-Prezidentaa 8. Masiuleviči*n5
820 So. 11th St., Easton,Pi 

Protokolų Raštininkas ir organ* jm-i 
žiūrėtojas Alek. Vituris,

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

1939 Fairview Ave., Easton,?» 
Kasierius F. Vituris,

830 Taylor All., Phillipsburgh,N^ 
Kasos globėjai:

A. Biga, 1021 Elm St., Easton,
A. Meškauskas, 56 N. Locant 

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

Susirinkimai atsibuna kax pirm. 
Pėtnyčią kiekvieno mėnesio, 8 vai va 
tarė, Anglų Socialistų svetainėj, 4Xi 
Northampton St., Easton, Pa.

Pranešu visiems klausu- 
siems per Švedų - Lietuvių 
Komitetą apie pasilikusius 
Lietuvoje, kad visų prašy
mai atlikti ir kad klausiame 
tuojau pat, kaip tik ateina 
laiškas. Atsakymai gi gana 
ilgai neateina dėl painių ka
rės aplinkybių. IS V 1C111, \ u 
rios arti fronto, ateina tik 
trumpi pranešimai, kad jo- 

. kių žinių negalima esą iš ten 
atsiųsti. Kareivių gi laiškai 
daugiausiai ateina komite
tai be adresų. Cenzūra iš
kerpa vardus ir numerius jų 
pulkų. Jų prašymų tokiu bū
du komitetas atlikti negali. 
Rašant komitetan reikia ra
šyti kuotrumpiausiai. Rei
kia aiškiai parodyti savo ir 
jieškomųjų žmonių adresai. 
Laiškus meldžiu siųsti šiuo 
adresu:

Svensk - Litauiska Hjalp- 
komitten Birgen Jarlsgatan 
22 Stockholm. Sveden (Sve- 
rigė).

Dėl pinigų siuntinėjimo 
Lietuvon. Švedų - Lietuvių 
Kcr/rfetas siunčia į Lietu
vą pinigus pradedant nuo 
10 rublių. Pinigai persiun
čiami į Lietuvą tik vokiško
mis markėmis. Vilniun 
Kaunan, Suvalkuosna ir Be- 
lostokan pinigai siunčiama 
tiesiai per Stockholmą Ens- 
kildą Banką, kuris šiuose 
miestuose turi savo skyrius, 
tad j minėtuosius miestus 
pinigai nueina per 10-12 die
nų; į kitus Lietuvos miestus 
miestelius pinigai siunčiama 
per Ispanų pasiuntinybę; ei- 
na 1-2 mėnesių. Pinigai rei
kia siųsti pačtu arba per 
bankus šiuo adresu:

J. Aukschtuolis, Birger 
Jarlsgatan 22, Stockholm. 
Sverige (Sveden).

Galėdamas persiųsti visus 
laikraščius į Vilnių, kur liko 
dauguma mūsų intelingen- 
tų, kur susitvėrė Lietuvos 
Taryba ir kur išeina “Lietu
vos Aidas” ir matydamas di
delę stoką knygų ir laikraš
čių meldžiu visas redakcijas 
siuntinėti man savo laikraš
čio po 3-4 egzempliorius. Vi
sus gautus laikraščius kuo- 
SeiČiausiai persiusiu. šį 

anešimą meldžiu ir kitus 
kraščius atspausdinti.

c Jonas Aukštuolis. . 
Stokholmas 9-X-17.

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

ADRESATE
Centro pirminin. J. M. Maskeliūnas, 

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

1421 Fayette St., Pittsburgh, Pa. 
Centro sekretorius J. I. Alexis, 

1 P. O. Box 344 N. Diamond Sta 
■ Pittsburgh,
Centro Iždininkas K. Varašis, 

12 and Carson
Turtų Kontrolės 
M. Urlakis, 212B

St., Pittsburgh, 
Komisija: 
Forbes St.,

Pittsbugh, 
Penn Ave.,

Pittsburgh, 
Kuopą Sekretorių adresai:

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

P. O. Box 63, McKees Rocks, 
3 kuopos.— K. Kervclevičius, 

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

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

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

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

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

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

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

kp. Sekr. J. Kindaris, 
Ambridge, 

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

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

TEISYBES MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖ, MOLINE, ILL. 

Valdybos adresai:
Prezidentas F. Akatckls,

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

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

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

C.L.T.D. DR-JOS MIRTOS VALDY
BA, CLEVELAND, OH1(A 

Pirmininke V. Ivanauskiutt. 
1452 East 88rd 

Vice Pirmininkas J. Katkauskas, 
5823 Superior Avanse 

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

Fin. Raštininkas Antanas Banialis, 
1449 Esat 24th 8t 

Kasierius M. Lavinskas, 
8120 Cory 8t. 

Kasos Globėjai: O. Sidabriutė, 
2128 St. Clair Ave. 

V. Kvedaravičius 
1548 Oregon Ave. 

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

Knygiai Pranas Tamesas, 
1570 tt. 7fad Bt

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, ILL.

Pirmininkas A. F. Sabeckis,
802—Sth

Vice-pirmininkas K. Dimša,
812—Sth

Užrašų rašt. B. Masiliūnai,
922—10th

Finansų rašt. J. Waicis,
1320 Lincoln St., Waukegan, Ill.

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

Glob. M. Rekis,
Sheridan Road, N. Chicago, Ill.
Glob. R. Ruleviče,
So. Jackson St, Waukegan, Ill.

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

Pirmininkas J. Rulis
821 Edward

Vice-Pirmininkas A. Šimonis,
517 Michigan Ave.

rotokolų sekretorius O. Valiulienė,
622 Hulin St.

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

Iždininkas 8. Buzinskis,
721 Lincoln Avė.

komos ypatos visos gyvos. 
Jiems pusėtinai gerai eina
si ir jokio vargo nekenčia. 
Jie sveikina jumis.”

170. Jonas Jasionds jieš
kojo Jeržio, Polionijos, Jose- 
finos,Justino ir Edvardo Ja
sionds iš Uknykų, Veprių 
valse., Vilkmergės pav. At
sakymas: “Mums visiems ei
nasi gerai, visi esame sveiki, 
ir siunčiame geriausius lin
kėjimus.”

22. Peter Indriūnas jieš
kojo familijos Indriūnų, 
Viktorijos, Matildos, Kons
tanto, Petro, Jievos ir Joku-

MYLĖTOJŲ DR-STĖS

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

Pirmininkas K. Matuliauskas, 
637 W. Lombard

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

708 W. Fayette 
735 į W. Saratoga 

Protokolų Sekr. G. Milinavičius, 
708 W. Fayette

Finansų Sekret. John 1. Denkevicz, 
108 Fair Oaks Ave., Hamilton, Md. 
Iždininkas A. Pilipauskas,

614 So. Paca St.

LAISVĖS SUNŲ DRAUGYSTĖ 
MAIIANOY CITY, PA.

Pirminikas P. Yeoda,
534 E. Mahanoy 

Pirmininko Pagelb. J. Kovae,
1227 E. Pine

Prot. Raštinlnkaii A. Ramauckas, 
1025 East Pine

Finansų Rašt. P. Petčiulis,
1227 E. Pine 

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

802 E. Market St 
Susirinkimai atsibūna paskutini pa- 

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

VYRŲ IR MOTERŲ APSVIETOS 
DRAUGYSTĖ, CICERO, ILL. 

Valdybos adresai:
’rezldent K. Adomaitis, 

1412 So. 49th Avė.
Prezidente pagel. J. Takazauskaa, 

1402 So. 48th 
’rotokolų Sekr. J. Kuzmickas, 

1812 So. 48th 
finansų Sekr. V. Shilelka, 

1409 So. 49th Avė.
Kasierius Marijona Bartkienė, 

48th

ŠOKIŲ MOKYKLA.
Per 38 m. žinoma, 
kaipo geriausia šo- 
kių mokykla. Prof. 
S tern o šokių mokyk- 
la po num. 952 Bro- 
adway, kam p.Myrtle 
avė. prie elavatorio 
stoties, Brooklyne, J\ 
daveža visi karai ir 
elavatoriai. Mokina- 
ma Waltz, Foxtrot, 
One Step, Tyo Step, 
Boston Gude ir visi . 
naujausios mados šokiai balių ir stel- 
džiaus. Mokinu vyrus ir merginas, 
lanko ją nuo trijų šimtų iki ketrių 
šimtų. Duodu privatiškas lekcijas ir 
kliasojo. Atidaryta nuo 9 ryto iki 11 
vakaro, taip-pat ir Nedėldieniais. Iš
lygos: $5,00, $10,00 ir $20,00. Išmoki
nu visus šokius. Mokinu žiemą ir va- 

! sąrą. Mokinu pagal naujausią madą.
Visada mokikis pas specialistą. Mo- ‘ 
kestis LšKALNO.
THE STERN SCHOOL of DANCING 
952 Broadway, Brooklyn, N. Y. 

kampas Myrtle Ave.

Women*

s’lMdyra. tA-pe'. flubiik <> 
•taRhibe rao ;f r>.. '■•«<>»«.

| F Stropiene,.6r,',i:!",V.‘.;;

bella.”
220. Jeronimas Užupis 

jieškojo Franciškaus, Anta
ninos, Frano ir Emelijos iš

Brooklyn LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA.

Salės dėl Balių, Koncertų, 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų 
Puikus steičius su naujaisiais įtaisy
mais. Keturiom boliw alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.
949—959 Willoughby Ave.

Tel. 3842 Stagg. i

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ
DRAUGYSTĖ ELIZABETH, N. ’

Valdybos adresai:
Pirmininkas V. Budriuko

108 Inslee
Pirmininko pagelbininkas S. Morkis,

255 Bond Street
Nutarimi} raštininkas P. Kardokas, 

122 Court St.
Turtų Raštininkas J. Drulis,

255 Bond Street
Iždininkas J. Juozapaitis,

234 Clark
J. Kentrus,

111 Pine

Panevėžio pav. Atsakymas: 
(“Indriūno visa šeimyna te
bėra sveika. Pati ir vaikai 
atkartotinai sveikina savo 
tėvą ir prašo jiems nors kiek 
pinigų prisiųsti,nes dabar y- 
ra labai suriku atsakančiai 
gyventi. Todėl meldžiame 
mums pagelbėti. Sveikina
me ir bučiuojame, tave my
linti pati ir vaikai. Aš jau 
su tėvais, nebegyvenu krū
voj. Vitorija.”

223. Mrs Anna Balsienė, 
jieškojo Marijonos Panai
čių, Marijos Lukoševičienės, 
Onos Lukoševičiūtės ir Pet
ronėlės Jankevičių iš Pikčiu
mi, Seredžių valsč. Atsaky
mas: “Męs tebesame visi 
sveiki ir linksmi ir gyvena
mo, Pikcuny; męs labai 
džiaugiamės, kad gavome 
nuo jūsų gyvenimo ženklą 
ir labai dėkavojame, kad už- 
klausiate apie mus. Męs vi
si širdingai sveikiname. Ma
rijona Ponaitis, Marija Lu
koševičiene, Auna Lukoševi- 
čiūtė ir Petronėlė Janke- 
viez.”

224. Barbara Noksienū, 
jieškojo Vincento Lukoševi
čių. Josefo Gumuliauskų, 
Franciškos Balserienės iš 
Godelių, Telšių pav. Atsa
kymas: “Apie tas ypatas 
nieko negalime pranešti.”

225. Kazimier Stukas jieš
kojo Onos Stukų iš Žagūnų, 
Vilkmergės pav. Atsaky
mas: “Aš, tavo moteris, An
na Stukas ir vaikai esame 
ačiū Dievui sveiki. Jei ga
lima, meldžiame pašelpos. 
Tavo tave mylinti Anna Stu
kas.”

217. Alex Berželionis jieš
kojo Jievos ir Juozo Berže-

sakymas: “Viršui jieškomos 
ypatos Druseikiuose jau ne
begyvena. Jie visi pabėgo į 
Rusiją.”

167. /Vntanas Jezelskis, 
jieškojo Juozo ir Severos 
Juškų iš Svinterečių, Vilk
mergės pav.
“Vilkmergės paviete negali
me rasti. Dvare Svintere
čių negyvena.”

Michael Gudas, jieškojo 
Stanislovo Gudo ir Magdale
nos ir Jurgio Veličkos iš 
Vi r bal iū nų, Raudon d va r ių 
valsč. Atsakymas: “Mums 
einasi gerai, ir męs verčia
mos gerai. Siunčiame šir
dingus linkėjimus.”

168. Peter Butkevičius, 
jieškojo Daratos, Marijos, 
Elzbietos ir Povylo Butkevi
čių iš Likėnų sodžiaus, Pa- 
biržų parapijos, Panevėžio 
pav. Atsakymas: “Man ei-

Iždo globėjai:
S. Juškaitė, 117
B. Boūkiutč, 21 1 

Maršalka J. Brūzge 
129 

Susirinkimai atsibuna 
Panedėlis. 
TĖVYNĖS 
Elizabeth, N. J. viršininkų adresai 
Pirmininkas St. Morkis, 

255 Bond I 
Pirmininko Pagelb. V. Balinskis, 

316 Second 
Nutarimų Raštininkas J. Biete, 

108 Inslee 
Turtij Raštininkas St. Mickevičius 

180 Front St. 
Organo Raštininkas A. Lukoševičius, 

228 First St. 
Iždininkas A. Balinskis,

153 Ripley PI. 
Kasos Globėjai: St. Baltutis,

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

Maršalka K. Budris, 
127 Bond St.

Kasos globėjai: .
SL Vazonas, 1529 — 10th\St.
P. Kutra, P. ~ - 

Maršalka P. Vaitkus, 
41* Wall 

Organo prižiūrėtojas A. Petronis 
719 Lincoln Are.

Susirinkimai atalbhna pirmą na- 
deldienj kiekviena* menesio, 1010 So. 
Main Street, 2 vai. po pietų.

1500 So.
Kasos Globėjai:

Ona Elterman,
1533

Zuzana Gulbinienė,
1531

Marijona Dolan,
1538

Maršalka T. Bartkus,
1500

Susirinkimai atsibūna 
nj nedėldieni kiekvieno

£ DENTISTAS /W.

t'Akušerka

Marijonos Japuškevičių, An
tano Puskunigio ir Antano 
Užupių iš Vaigoviškių,Plok
ščių valse., Vladislavovo pa
vieto. Atsakymas: “Jieško
mos ypatos tebgyvena Vai- 
goviškiuos ir jiems einasi 

Atsakymas;'gerai. Simanas Januškevi
čius mirė 1916 m. Meldžia
me pašelpos.”

219. J. Januškevičia, jieš
kojo Povylo ir Onos Krau- 
zų. Andriaus ir Onos Smo
lensku Kazimiero Ambra
ziejaus, Tamošiaus, Jievos, 
Onos ir Juozo Žilinskų iš 
Žvirgždaičių.Gižų valsč.,Vil
kaviškio pav. Atsakymas: 
“Visiems einasi gerai. An
tano Krauzes moteris prašo 
pagelbėti. Tėvas Krauza jau 
du metai, kaip mirė. Tamo
šius Žilinskas prašo, kad rū
pintumėtės jo dukrele Iza-

w»miiWRiiiiiiin!HiiHiiimwiiimiimrfft!i!wnffiwnTrnnffnYmiiiiiiii!iiiiiiiiiii!iii!imm!iniiiirimffWFiiirmnmwiiiwwi
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j. MARTINAITI
157 GRAND ST.

BROOKLYN, N.Y

VISUOMET PIRKIT

ČEVE RYKUS
Naujausios mados 

PAS

Reikalinga bBYrb«Viom±!ž‘ 
Darbą gausi visada. R«ika- 

JųZ lauk informaciją.
OYk. Nossokoff’s International 

Barber School, 1202 Penn 
Ave., Pittsburgh, Pa.
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Svarbus Pranešimas

Manhattan Hat Stores

Komitetas

■nirtnw

J. A. KATKUS

(100

nes nuo 21

|1.M 
$L0t 
11.61

New 
nueis

60 New Yorko policmanų 
paimta kariunienėn.

žinomos 
kaipo

geriau
sios.

Jono Narkaus

Williamsburgo darbininkai 
nejuokais subruzdo rūpin- 
ties įsteigimu svetainės. Dar 
kartą raginam lietuviu liau
dies namo komitetą pamė
ginti susinešti su anglais.

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

NEW YORK CITY

uz- 
paklo- 

>, taip

Justina Narkaitė
128 Portland St., Toronto Ont 

(98—100)

Moterų maištas.
Brooklyne, ant Taylor ga

tvės, kilo moterų maištas dėl 
anglių stokos, 2,000 moterų 
Šturmavo anglių sandėli S. 
Tuttle and Sons.

Kalėdų Maskaradinis
BALIUS

IŠPILDYKITE ŠITA BLANKA IR PRLS1ŲSKITE MUMS TUOJ AUS, O GAUSITE ALIEJAUS 
LAUKŲ ŽEMLAl‘1 IR PILNAS INFORMACIJAS.

Vardas

iki $10,000.00
,, 15,000.00
,, 21,500.00
., 54,000.00
,. 120,000.00
,, 230,000.00

padarė 500 nauju milionierių. Męs ūžti! 
Bet tikriname tiek,* kad ši

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

Abi krautuves Brooklyne.

Klaidos atitaisymas.
“Laisvės” N99, surašė au 

kuotojų pavardžių N. Y 
Liet. Polit. Kliubo susirinki 
me įvyko klaida 
La V. Varnicko pavardė, ku
ris aukavo 25c. ir jis prašo 
atitaisyti.

TIKRA IR TEISINGIAUSIA
APTIEKA

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

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

Duodu rodąs visiems dovanai. Sion-

vakabe.
Kurie nori lekcijas lanky

li, meldžiame ateiti paskir
tu laiku į svetainę po N93 
Grand St.

DYKAI, DYKAI! Aš ištraukiu dantis be skausmo ir veltui 
tiem, kurie duoda taisyt ir naujus ideti. Visas darbas visiškai be 
skausmo. Dr. Chas. TeschberR yra gerai Žinomas kaipo specialis
tas įvairiose atsitikimuose. Ateik ir duok išegzaminuot. Informa
cijos dykai. Mano karūnos ir tiltukai 22 karato. Darbas gvaran- 
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, 1). D. S. Liet. Dentlstas 
500 Grand St. Kampas Union Ave. Brooklyn, N. Y. 
Kalba Lietuviška. Lenkiškai. Rusiškai. Tel. Stagg 3698

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
tų, 2—The New Practical 
Reference Library 2 knygos, 
3—Biblija seno ir nau jo tes
tamento', 4—The Enciclope- 
dia Britannica 2 knygos, 5— 
Heat—Treatment of Steel 1 
knyga.

Todėl visi atsilankykite. 
Kviečia Komitetas. Mike Bulevičia

251 Washington St., Brookyn, N.Y 
(98—100)

20 d. gruodžio, Sokolų 
svetainėje, 190 Grand St., 
bus lavinimosi vakaras L.M. 
P. S. 1 kuopos. Pradžia 8 
vai. vakare. Kviečiame na
res ir pašalines atsilankyti. , 

A. Juozaitienė.

rikos, Canados ir Anglijos ir t. t.
Tėmykit! Ypatingai visi mano •»- 

taisyti žemiau paminėti vaistai yra 
gvarantuojami ir užtvirtino, kad pa
gydys jus be jokio daktaro. Gaukfto 
šiuos vaistus:

Nuo prakaitavimo kojų 50 ir 75 e.
Nuo nuospaudų ant kojų 25 Ir 85b.
Plaukų stiprintojas
Pleiskanų naikintojas
Nuo reumatizmo
Vidurių valytojas 50c. ir 76e. 

Lietuviška Trejanka 25c., 50c. ir $1.08
Kartus • dėl apetito 50c. $1.08
Visokios šaknys, žiedai, žolės Ir t.

Aptieka atdara dieną Ir naktj. 
Su visoms rodoms kreipkitės:

Lietuvis aptiekorius ir savininkas
F. KUDIRKA.

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

lių kiek tik norite.

M. Vaitiekūnas paliųosuotas 
po kaucija.

Motiejus Vaitiekūnas, ku
ris buvo suareštuotas Broo
klyne kariškuose dokuose ir 
kuriam primetama neva pa
sikėsinimas sudinamituoti 
laivą, paliuosuotas po $10,- 
000,000 kaucijos. Išsyk buvo 
paskirta $25,000,000 kauci
jos, bet paskui ji tapo su
mažinta. Šiomis dienomis 
M. Vaitiekūnas buvo atsilan
kęs į “Laisvės” redakciją ir 
nusiskundė, kad jis visiškai 
nekaltai tapo suareštuotas. 
Jis pasakojo, kad dirbęs prie 
elektrikierių už pasiuntinį. 
Kartais reikėdavę atnešti iš 
sandėlio kokių nors geležga
lių, tai pasiimdavęs senų ele- 
krikinių šmotų d ratų, jais 
surinšdavęs gelžgalius ir 
nešdavęs. Tą rytą, kuomet 
jį suareštavo, ėjęs į darbą ir 
jau penki kareiviai padarę 
jam kratą, praleisdami į do
kus. Kada reikėję nusilejs- 
ti žemyn, kur jis dirba, dar 
vienas kareivis padaręs kra
tą ir suradęs kišeniųje šmo
tą elektrikinio drato. Kada 
kareivis užklausęs, kur tu 
gavai šį dratą, tai Vaitie
kūnas manęs, kad gal kar
tais užsiliko senas šmotas 
drato, vartojamas surišimui 
gelžgalių ir pasakęs, kad pa
siėmęs iš apačios. Kada 
kareivis pasišaukęs aficierį 
ir parodęs tą dratą ,prie ku
rio buvęs pagle koks ten 
bresinis daiktas, tuomet jau 
supratęs, kad jis tokio dra
to neturėjęs ir nežinąs, kaip 
jo kišeniuje atsirado. Afi- 
cieris liepęs jį tuojaus sulai-

pas Grand St. Pradžia 3 
vai. po pietų. Yra paskirtos 
6 dovanos: 3 vyrams ir 3 
moterims. Berods, kad mi
nėta ir visiems žinoma Mas
karadinį balių girt, nėra rei
kalo, jis pats už save kalba. 
Kas jame buvote, tai žinote, 
o nebuvusieji ateikite persi
tikrinti.

kos ekonomijos. Skaito drg. 
C. A. Herman. Sekančios 
lekcijos bus: 1) Iš politinės 
ekonomijos — išdirbystė — 
kirbas: 2) Iš evoliucijos — 
draugijinė evoliucija.

Pėtnyčiomis lekcijos lietu
vių gramatikos. Mokina V. 
Paukštys. Pradžia 7:45 vai.

7 aldermanai.
Nuo 1 d. sausio į 

Yorko miesto tarybą 
7 socialistai aldermanai. Jie 
jau susiorganizavę į sayys- 
tovę kuopą ir išdirbo veiki
mo programą. Visų pirmiau-

ją rasti.
o atgausi sveikatą

Pajieškau švogerib Miko Grabaus
ko, Suvalkų gub., Seinų parapijos, 
Krosnąv/os gmino, Razinčiu kaimo, 
Meldžiu atsišaukti arba kas Žinot pra

motai
Meldžiu

pra-

Suvažiavimas socialistų . 
studentų.

27 d. grudžio, New Yor
ke, prasidėjo posėdžiai de
vinto metinio suvažiavimo 
Amerikos socialistų studen
tų ir tęsis iki 29 gruodžio.

Manoma, kad bus delega
tų iš visų Amerikoj esančių 
universitetu.

gatvekarius, tramvajus, ele
ktrą ir gesą. Antra — jie 
reikalaus įsteigimo pačio 
miesto užlaikomų pieniny- 
čių, anglių sandėlių ir šiaip 
jau maisto reikmenų manke
tu. Ta savo reikalavima €• V V
primins kiekvienam posėdy. 
Abelnai imant, jie sako, kad 
ponam neduos ramybės.

Prieš rinkimus tai ir de
mokratai su teisėju Hylan 
sakė, kad jie stovės už mu
nicipal nuosavybę, bet da
bar jau užmiršo apie savo 
prižadus.

Streikų laike jų rolė irgi 
bus labai svarbi. Jie dės 
visas pajiegas, kad prašali
nus iš New Yorko skebu a- 
genturas ir skebavimą strei
ku laike.

Socialistu aldermanu rolė 
bus svarbi — revoliucinė 
Lietuviai darbininkai turi 
smarkiau organizuoties ir 
kelti savo balsą, išvien su 
anglais. Ir lietuviam darbi
ninkam reiktų išstatyt savo 
reikalavimus.

Draugijų Sąryšiui dabar 
reikia veikti.

Ant Erie gelžkelio stoties 
tūlas Vandermade pasakė: 
“Peklon su prezidentu ir su 
Suvienytum Valstijom.”

Užtai gavo metus kalėji
mo. ‘

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 Sta., 

New York, N. Y.

mano gydymu ir patarimu, 
ateik. Atidėliojimai pavojingi, 
r nervų ligą turite, kuri tik rel-

Vaitiekūnui bebūnant ka
lėjime, atlankęs p. Martus, 
klausinėjęs, kaip tas atsiti
ko, prašęs prie visko prisi
pažinti ir žadėjęs pasirūpin
ti, kad greičiau jis būs pa
liuosuotas.

Dabar Vaitiekūno bus tei
smas 2 d. sausio, 1918 m. Jis 
tikisi, kad liks išteisintas.nes 
esąs visiškai nekaltas. Jis 
mano, kad kas nors turėjo 
ypatišką piktumą ir įkišo 
jam į kišenių tą dratą.

PRANEŠIMAS.
Propagandistų ir Agitato

rių Ratelio lekcijos būna se
kančiomis dienomis:

Kiekvieną nedėldienį lek
cija anglų kalbos. Mokina 
drg. J. Perkūnas. Pradžia 
11 vai. ryte.

Panedėliais lekcijos isto
rijos. Skaito drg. L. Pru- 
seika. Pradžia 7:45 vai. va
kare.

,, ,, New York Oil Co
,, ,, Peerless Oil Co.
,, ,, Pino! Oil Co.
,, ,, Kern Oil Co.
,, ,, Coline Oil Co.

00 dienų Oklahomos aliejaus 
nvestuoti pinigai padarys

Pajieškau W. Pociaus, seniau gy
veno Racine, Wis. Meldžiu atsišauk
ti arba žinanti prancškit.

L. Pocius
45 Lafayette St., Waterbury, Conn

Užlaikau visokių knygų ir kitokių 
daiktų. Galima gauti pirkti visus 
Amerikoje leidžiamus laikraščius, 
taipgi ir juos užsiprenumeruoti.

Krautuvė atvira nuo 7 iŠ ryto iki 
12 vidurnakčio.

Toliau gyvenantieji galit kreiptis 
laišku šiuo adresu:

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

New Yoikas be kuro.
New Yorko ir Brooklyne 

gyventojai atsidūrė baisiau
siame padėjime: užėjo dideli 
šalčiai, o anglies niekui’ ne
galima gauti. Palei anglių 
sandėlius nuo ryto iki vėlam 
vakarui šimtais stovi mote- 
rįs, vaikai ir vyrai su mai
šiukais ir laukia anglies. Y- 
patingai vargsta tie darbi
ninkai, kurie turi mažu kū- 
dikių. Jeigu tokie šalčiai il
giau bus, tai nežinia, kas ga
li atsitikti. Ypatingai sun
kios šios dienos, nes visoj 
New Yorko valstijoj siau
čia snieginė audra ir truk
do atvežti kūro.
Daugelis mokyklų tapo už

daryta, nes neturi kuo ap
šildyti.

Pajieškau Juozo Jočio, keli 
atgal gyveno Pittsburgh 
patį atsišaukti arba žinančių 
nešti. J ieško švogeris.

A. Jašmontas 
272 Division Ave., Brooklyn,

Dabar paskuninė proga
nusipirkti šitos kompanijos šorų po $1.00. Nepraleiskite jos. Nelaukite. Prisiųskite savo orde
rius TUOJAUS. Pasakykite ir savo draugams. Tegul ir jie prisideda prie šitos atsakančios alie
jaus kompanijos. Investuokite kelis šimtus dolerių dabar, o trumpoj ateityj jie gali jums atnešti 
šimteriopai.

Siųskite savo orderius tuojaus sekančiu adresu:

Pajieškau dėdės Kazimiero Lokio 
Kauno gub., Trumpaitėlių kaimo. Gir
dėjau. kad gyvena Baltimore, M d 
Meldžiu atsišaukti.

A. Maslinailienė
3117 Brerelon St., Pittsburgh, Pa

J. ILGAUDAS, Mgn., CHAS. A. WOOD & CO
110 S. Dearborn St., Room 1016. CHICAGO, ILL.

Ofisas atdaras subatos vakare iki 8 vai., nedaliomis tarpe 10 ir 2 vai. po pietų.

Europoje kariaujama ant žemes 
vandens ir oro.

Su pagelba šito aparato, gali .............. ,,
turėti savo namuose amatorišką 
teatrų. Gali parodyti vėliausius ir 
labai žingeidžius paveikslus pasi- 
baisėtinų scenų iš dabartinės Eu- 
ropos kares, kaip ant žemės, ore. M 
ir j u r i ii.

Ištikrųjų, kiekvienas nusiste- 
bes pamatęs didžiausias kanuoles, 
su kuriomis bombarduoja fortus, 
naikina miestus ir sodžius.

Apart šitų paveikslų, tu gali 
parodyti visa gyvenimų ir nukry- 
žiavojimų Jėzaus Kristaus. Taip- 
gi gali gauti įvairių meiliškų, mok- 
slišku paveikslėliu ir abelnai kokiu uk"°ri- ' 'iiiSF IMSIPamislyk apie tai valandėlę, 
kaip puikiai gali užbovyti savo 
draugus ir pažįstamus. Užges 
šluboj šviesų, uždegk lempų 
dek filmų ir ant sienos ar ] 
dės atsimuš įvairus žmonės 
kaip gyvi.

Mokslo p 
mažas vaikas į 
ratų ir rodyti paveikslus 
kalinga elektriška švies; 

■kad lempa šiame aparate 
daryta taip,, jog ji duoda

Su kiekvienu aparatu męs 
—filmas dykai; jeigu norėtum 
po 5c. kiekvienas.

Paprastai kairi

RUSIJOS REVOLIUCIJA! ,
Rengia Amerikos Lietuvių Tautinės 

Sandoros 1 kuopa. Paveikslus rodys 
A. Račiūnas. Rusijos - Turkijos 
karės frontas. Mūšys bolševikų su 
Kerenskio armija. Paveikslus nutrau
kė Petrograde p. Skobelieff, atvežė 
i Ameriką kazokas Ivan Dored. Iliu
struotas tėvynės daineles sudainuos 
ponia E. Račiūniene. Įžanga 50.35 ir 
25c. Viskas atsibus McCaddin Memo 
rial Hali salėj, Subatoje, 22 gruodžip 
prieš Kalėdas. Durys salės atdaros 
nuo 7 vai., pradžia programo lygiai 
8 vai. vakare. Pasistengkit gauti ti- 
kietus iškalno J. Ambraziejaus ofise, 
168 Grand St. ir pas kitus.
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PAJIEŠK0JIMA1.
kuris įvyks Kalėdų dienoje, 
25 Gruodžio,New Plaza Hal 
121-31 Hameyer St.,, kam-

Jeigu nori gerai išrodyti,—pi 
skrybėles

“Manhattan Hat

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

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

skrybėlių. , .

Pajieškau btrolio ___ _______
Meldžiu atšišaikti ant šio pajieško 
.limo, jei dar tai „„ ;
balandžio negavau jokios žinios. Tai 
gi meldžiu kit | pranešti, jei kas i

Atmink, kad užsisakydamas šį aparatų dabar, tu sučėdysi pinigų i: 
turėsi smagumų, todėl kad galėsi pasilinksminti pats ir palinksminti 
savo draugus. Apart to aparato gali rodyti judomus paveikslus; jis pa
darytas labai stipriai — turėsi jį ant visada. Męs nereikalaujame pini
gų iškalno ir net rankpinigių. Tik prisiųsk savo vardų ir adresu aiškiai 
parašyta, o męs pasiųsim tuojau aparatų. Galėsi užmokėti tada, kada 
pristatys į namus. Rašvk tuojau šiuo drosu:

Union novelty co.
116 EAST 7th STREET, NEW YORK, N. Y.

Pinigai.
Siuntimas pinigų į LIETUVĄ, 

Lenkiją, užimtas vokiečių ir austrų ir 
į Rusiją. Artimesnių žinių klauskit

I. HĘRZ
Bankierius ir Notaras >■

224 W. 34th St., New York, N. Y.
(98—101)

Linksmų 
Kalėdų.

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

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

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

Esu agentas įvairių laikraščių.
(100—102)

Tik SUAUGUS’.EM
Kurie mokate angliškai.

ir esate ženoti arba manote 
ženytis, būtinai reikalinga 
turėti ką tik išleista D-ro 
i’arker’o knygą,

New Marriage
Guide

kurioj suprantamai aprašoma 
visi ženybų, lyties ir veisi
mos! dalykai. Su paveiks-

Sergantieji 
atsilankykite pas mane

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

Jieškok pagelbos ten 
Kur gali

Pradėk gydytis tuoj,
OFISO VALANDOS: nuo 9 A.

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

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

PATARIMAS VISAI DYKAI!
Ateik pasikalbėti ypatiškai, jei

gu negalima pagyti, aš taa tai pa
sakysiu.

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

Aš išgelbėjau šimtus nuo operacijos
Jeigu reikalauji gydymosi -
Nepaisant kokią chronišką 

kalauja gydymui specialisto.

DR. LEWIS

16 lietuviškų šokių, himnų ir t. 
dėl visos orkestras 10 knygų |4., ©•! 
Beno 16 knygų, 20 IfetuvUlr’ rink1' 
nių, Šokių maršų ir t. t.
Piano arba vargonų 18 lietuv. pri
kalu SI Knyga išsimokini nota
lietuviškoj kalboj be mokyt |1.5t
parduodu už $1.00 ant visokių litru-
mentų arba dainavimo 8 lekcijos. /

Boto, tarybos vedamos, kad užpirkus kelis aliejaus laukus Kansas ir Kentucky valstijose.

Tuojaus nusipirkite
Šerų šios augančios ir užtikimos aliejaus kompanijos. Pasinaudokite proga dabar. Greitai 
nebebus.

Dabar dar galite pirkti
.100 Šerų už $100

net
gąli valdyti šitą apa- 

Nerei- 
i, todėl 

yra pa- 
geresnę šviesą, negu elektra.

duodamo vieną lempą ir tris paveikslus 
paveikslų daugiau gali gauti pas mus 

turime daugiau 1,000 rūšių, 
aparato yra $11.25, bet prieš švent

00 serų už $200;
1000 ,, 1000,

Daugelis lietuvių turi pirkę šios kompanijos šėrų nuo $500 
savo investavimo.

Dideli pehai aliejaus biznyje
$500 investuoti į Deap Sand Oil Co. pakilo
$500 ....................... .........
$500
$500
$500
$500

Sakoma, kad į 500 dienų Oklahomos aliejaus šuliniai 
riname, kad tamstos investuoti pinigai padarys ir tamstai milionus. 
rai BUCK RUN OIL AND REFINING CO. pakils dar daugelį kartų

Buck Run Oil and Refining Co. baigia gręžti šulinį No. 1.
Gręžimo, darbas bus užbaigtas bėgy kelių dienų. Aliejus jau teka per gręžimo mašinerijas. Bud 
Run Oil and Refining Co. turi aliejaus.
Kompanija paskyrė tik mažą dalį sūrų beparduoti po $1.00.

Nuo 10 d. Sausio-January, Šerų kaina pakils.
Užtikriname, kad niekuomet vėliau nebegausite pirkti šitų Šerų po $1.00. Vėliau perkantieji šė 
rus, turės mokėti brangiau. Todėl tie padarys didesnius pelnus, kurie pirks Šerus dabar. 
BUCK RUN OIL AND REFINING CO. turi jau užėmusi sekančius svarbius aliejaus laukus: 
Didelį plotą žemės garsiame Nowata aliejaus lauke, Oklahomoje.
3520 akrų aliejaus žemės Atoka paviete, Oklahomoje.

......_  TTilIM _______ •

NAUJOS KNYGOS. 
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FlNfNGCS




