
TAIKOS
AUSTRU IR VOKIEČIŲ MINISTERIAI JAU NUVYKO

Skandalai su kariumene AmerikojRUSIJOJ NEBUS PULKI-

bėjus nuo blogų pasielgimų.

KIEK YRA AMERIKOS 
KAREIVIŲ FRANCIJOJ?

Vengrai socialistai už visuo
tiną taiką.

Sanitariškos
Su liojonbu-

Tarybose dalyvaus austrų ir 
vokiečių ministerial.

Bolševiku karės ofisas 
praneša, kad jų spėkos eina

išprašyti, kad- prezidentas centralės valstybės aiškiai

Amerika gydo pasaulio ligą. Rengiasi pjauti kaiz.e- 
rizmo votį.

parankamų. Naujai pribu
vusieji kareiviai neturi laiko 
būti išegzamenuoti sveika
tos žvilgsniu.

l sugauta 38 mergos ir užda
ryta į kalėjimą.

po $150.00 Į mėnesi. Apart|visuotina taika; ..„i „v-, 
to, ji dar turėjusi pas dievą monstraeijoj reikalauta.kadj-1

Patįs kareiviai rinks savo 
aficierius.

DE

| Roberto Bordeno ministe

mba

“Tarpe atstovų augštosios 
rusų komandos iš vienos pu
ses, o iš kitos pusės atstovų 
Turkijos, Austro-Vengrija 
BuĮgarijos ir Vokietijos pa-

V ikfclu, kad atsiekus nuo
lat 's ir unaringos taikos 
tar^ abiejų pusių:

Sutartis prasideda 17 d. 
grUodžio, 2 vai. po pietų ir

Kuomet kongresas svars
tė blaivybės klausimą, tai 
salėn prigužėjo daug blaivi
ninkų su ponu “grape juice” 
politikierium Bryanu. Jie 
begalo džiaugėsi, kad kong
reso dauguma stoja už blai
vybę. Gi alaus ir degtinės 
šalininkai buvo labai nusimi-mūsų vyrai iš Francijos, tai j liniukai 

pasaulis bus liuosas

ledų švenčių,“Laisves” spau
stuvės ir redakcijos darbi
ninkai nedirbs ir todėl laik
raščio numeris neišeis.

“Laisvės” sekantis N102 
išeis pėtnyčioj, 28 d. gruo
džio. -

panijai net $5,000,000. Bet 
gi, jom pasisekė už tuos pi 
nigus išardyt streiką.

NORĖJO NUŽUDYT CA- 
LIFORNIJOS GUBER

NATORIŲ
Sacramento, Cal.,— Bom

ba buvo pakišta į gubernato
riaus palocių. Nors 
expliodavo, tačiaus gubžrna 
torius liko neužmuštas?

New Yorkan jau sugrįžo 
kareivių balsai. Kareiviai 
daugiausia balsavb už Hyla- 
ną. Balsai uziHillquith ir 
Mitęhęlį yra ly£ųs.

True translation filed with the 
Postmaster of Brooklyn, N. Y., on 
December 21,1917, as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Visuotinuose rinkimuose 
laimėjo “vienybės” partija,o 
sykiu, vadinasi, laimėjo ir 
priverstino kareiviavimo ša-

True translation filed with the 
Postmaster of Brooklyn, N. Y. on 
December 21,1917, as required by the 
Act of October 6.1917 (“Trading with 
the enemy act”).
. Sutartis skamba žodis žo-

Socialistų kongresmanas 
Meyeris London balsavo 
prieš blaivybę.

Šiuomi laiku Amerikoj y- 
ra 28 valstijos “sausios.”

Dabar daugeliui žmonių 
bus didžiausio rūpesčio.

PER KALĖDAS ‘LAISVĖS* 
NUMERIS NEIŠEIS.

Sekantį utarninką, 25 (Lbininku streikas lėšavo kom
rija turės daugumą atstovų 
sekančiam parlamente.

Quebeko provincijoj lai
mėjo Wilfridas Laurier, Ca- 
nados francūzų vadas.

Su priverstinu kareiviavi
mu yra taip, kad pirmas ka
reivių šaukimas įvyką 3 d. 
sausio.

BALTIMORĖS KATALIKIŠKAS KARDINOLAS GIBBONS PRIEŠINASI TAM, KAD VAIWYBe PAIMTŲ Į SAVO RANKAS GjĖLžKELltTS.

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

KARDINOLAS NORI, KAD TRUS- 
TAI GELŽKELIAI NEBUS PAE> VALSTYBES RANKAS, TA, ŠIĄ OEM* AMER.KOS ŽMONES NETURĖS MA.ST^

IR ANGLIŲ. — ŠALIN GELŽKELIŲ TRUSTA 6 CQ 
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GRUODŽIO (DEC.) 21, 1917 m., BROOKLYN, N. Y. VII METAS.

Suirutė Rusijoj
Kerenskis vėl pasirodė.

tą. Got gas buvo.sekančiose t tre£dalis turės pasiduoti ir rinkimo užtarė už Mitchelį.

KOKIĄ SUTARTĮ PADA
RĖ RUSAI ir VOKIEČIAI 

IKI 14 DIENOS SAUSIO?

KAZOKAI VĖLEI UŽĖMĖ 
ROSTOVĄ ANT DONO.

KARIŠKOJI PARTIJA Į 
LAIMĖJO KANADOJ.

Tiktai francūzai balsavo 
prieš konskripciją.

Už KELIS ŽODŽIUS 
GAVO $5,000.

Politikieriai lengvai pelno 
pinigus. Už kelis žodžius, 
už kelias prakalbas jiems 
lengva gauti tūkstančius.

Štai, buvęs New Yorko 
valstijos gubernatorius Sul
zer gavo $5,000 už tai, kad 
laike New Yorko majoro

Oklahoma ir Seyler, pietų 
Carolina.

New Jersey senatorius 
Frelighuysen sako, kad ka
riškų reikalų pristatyme da
roma neatleistini užvilkimai 
ir suktybės. Tasai senato- 
•rius tikisi, kad Wilsonas pa
varys kiekvieną netinkantį 
viršininką.

Kongreso atstovas Medill 
McCormick, kuris tik ką su- Į 
grįžo iš Francijos, sako, kad 
Amerikos kareiviai, tik ką 
pribuvę į Franci ją neturėjo 
nei lengvos, nei sunkios arti
lerijos.

Beto praneša, kad netoli 
vienos kempes Oklahomoj,

KIEK NARIŲ TURI SO
CIALISTŲ PARTIJA?

Amerikos Socialistu Par
tija, kaip praneša jos sek
retorius Germer, šiuomi lai
ku turi 95,000 narių.

Apie naujus metus partija 
mano turėti bent 100,000 
narių.

Adolfas Germer, sekreto
rius, pridūrė: “persekioji
mas mūsų organizacijos tik 
didina jos įtekmę. Abelnai, 
partija laikosi gerai.

<55,000,000 LĖŠAVO
SULAUŽYT STREIKĄ.

Pereitą vasarą atsibuvęs 
New Yorke strytkarių dar-

Dabar yra 300,000, o apie 
pavasarį turės būti milio- 
nas.

True translation filed with the 
Postmaster of Brooklyn, N. Y. on '
December 21.1917, as required by the ma. 
Act of October 6,1917 (“Trading with 1 
the enemy act”). '

Oklahoma City, Okla (spe
cial telegrama N.Y. World- 
ui).

A. Mitchell Palmer, kalbė
damas prekybos rūmams, 
pasakė: “dabar męs turim 
Francijoj 300,000 kareivių, o 
apie pavasarį turim pasiųsti 
tiek kareivių, kad susidary
tų visas milionas ir męs ga
lėtume pralaužt vokiečių li
nijas.”

Jisai dar pridūrė: “Kuo
met sekančią vasarą sugrįžš

True translation filed with the 
Postmaster of Brooklyn, N. Y., on 
December 21.1917, as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”). M

Iš Petrogrado praneša, 
kad galutinai apveikt kazo- 

’ kų judėjimą vistik nepasise
kė. Dono apygardose vis 
dar eina mūšiai ir iš Petro
grado bolševikai siunčia pa
ramą saviškiams.

Rostovą vėlei užėmė kazo
kai ir nuginklavo raudonąją 
gvardiją.

Pet Kopenhageną prane
ša, kad Kerenskis su keliais 
tūkstančiais kareivių vėlei 
pasirodė Petrogrado apy
gardose. Bolševikai pasiun
tė prieš jį savo kareivius.

, . gu du trečdaliu valstijų
s .yiium n tyimet jų sveika- st()s blaivybę, tai vienas

kempėse. Bowie, 1 exas, | nusiienkti prieš blaivinin- 
runston, Kansas, Doniphan, > V11CS /A’ 1 1 • n i • RUS.

Vadinasi, kiekvienas Sulze- 
rio žodis buvo auksu nusver- 
tas.

Mitchelio “frentai” ant 
.tą1 rinkimų išleido daugiau,kaip 

pusę miliono dolerių. Įsi- 
vaizdinkit, kiek pinigų mėto 
tie bjaurybės.

No. 101.

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

v ■ ■ —

True translation filed with the 
Postmaster of Brooklyn, N. Y. on 
December 21,1917, as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Šį utarninką Lietuvių 
Brastoj, (Brest Litovsk) 
Gardino gubernijoj, praside
da taikos tarybos tarpe Ru
sijos ir Vokietijos, bei jos 
talkininkių. Laikinoji su- 

^taHis jau padaryta iki 14 d. 
sausio, o dabar prasidės ta-1 
rybos, kad ta sutartis pavir
stų į generalę taiką.

Apie tai yra sekamų ži
nių: Petrogradas, 18 d.gruo
džio. — Vokietijos ir Aust
ro-Vengrijos užsieninių rei
kalų ministerial D-ras Kuel- 
manas ir grafas Czernin 
pranešė rusų užsieninių rei
kalų ministeriui Trockini, 
kad juodu šį utarninką at
vyksta į Lietuvių Brastą ir 
tą dieną pradeda tarybas a- 

visuotiną taiką Europo
je . /

Vakariniai Petrogrado 
laikraščiai praneša, kad 
Trockis pranešė visiems tal
kininkų ambasadoriams, jog 
laikinoji Rusijos sutartis su 
Vokietija pasisekė ir kad da
bar prasidėsią tarybos apie 
visuotiną taiką. Trockis 
prašąs ambasadorių daly- 
vaut tarybose, o jeigu to ne
nori, tai bent pranešt, ar jie 
nori taikos.

Londonas, 18 d. gruodžio. 
—Lietuvių Brastos tarybose 
dėl laikinos sutarties iš ru
sų pusės dalyvavo Pokrovs
kis, pirmininkas Maskvos 
darbininkų ir kareivių at- 
ftovų tarybos.

Buvo pasklydę gandai, 
lead vokiečiai laike tarybų 
būk reikalavo, kad rusai ap
leistų Petrogradą ir Finlian- 
diją ir kad rusų armija nusi
ginkluotų ir t. t. Bolševikų 
laikraštis “Pravda” prane
ša, kad tie gandai yra tik 
tušti prasimanymai. Vokie
čiai nieko panašaus iš rusų 
nereikalavo.

tęsiasi iki 11 d. sausio. Abi
dvi pusės gali sulaužyti su
tartį, tik turi pranešt išank- 
sto 7 dienas prieš tai. Su
tartis apima visas kariume- 
nės dalis, kaip ant žemės, 
taip ir ore nuo Baltijos iki 
juodmarių ir rusų - turkų 
frontą Mažojoj Azijoj. Lai
ke sutarties dūravimo abid
vi pusės pasižada nedidinti 
kareivių skaičių ant viršpa- 
minėtų frontų ir ant Mėnu- 

• j lio užtakos (ji randasi Balti
jos jūroj) ir nekelti kareivių 
iš Baltijos - juodmarių fran
to į kitus frontus iki 14 d. 
sausio, išėmus tuos, kurie 
perkelti iki sutarties.”

Į Už MALDAS REIKALAU
JA $12,000.

JA 12,000 DOLERIŲ.
Nei vienoje šalyje nėra 

tiek įvairių tikybinių sektų, 
kiek Amerikoje. Tarpe jų 
atsiranda ir tokių, kuriomis 
vieta tiktų tik tarpe lauki
niu žmonių.
galima priskaityti “Šventuo
sius šokėjus,” ant kurių lai
ke dievmaldystės, “nužengia 
dvasia šventa” ir tuomet jie 
pradeda šokinėti, spiegti, 
cypti, švilpti ir visokiais bal
sais staugti. Tas reiškia ne
va kalbą įvairiomis kalbo
mis. Neatsilieka nuo lauki
nių ir taip vadinama “krik
ščioniško mokslo” sekta: už- 
dėjeja šios sektos buvo “ne
mirtinga Edde, kuri, išgy
venus 90 metų amžiaus,p rie
šais savo persitikrinimus, 
visgi numirė. Šios sektos

True translation filed with the 
Postmaster of Brooklyn, N. Y. on 
December 21,’917, as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Petrogradas. — Rusų val
džia išleido įsakymą, kad vi
si kariški cinai, ordenai ir 
titulai panaikinama.

Ateityje patys kareiviai 
rinks aficierius. Jeigu ku
ris aficieris nebus išrinktas 
ant naujo termino, tai turės 
būti paprastu kareiviu su 
paprasto kareivio alga. Da
bar eina aficieriu rinkimai. 
Kareiviai daugiausia renka 
aficierius iš savo locno tar
no. Taigi, daugelis dabarti
nių aficieriu paliks papras
tais kareiviais.

pasekėjai nepripažįsta dak
tarų ir visas ligas gydo mal
domis. Gydymui yra pa
skirtos tam tikros ypatos, 
kurios savo amate skaitosi 
specialistės. Šiomis dieno
mis tos sektos “gydytoja” 
panelė Trankia apskundė 
New Yorke tūlą C. Burgerj, 
—prezidentą kalnakasyklų 

I savininkų draugijos, reika
laudama iš jo 12,000 dolerių 
už savo patarnavimą.

Ji tvirtina, būk tas prezi
dentas nusamdęs ją bepalio-

A. PETERS IŠRINKTAS
BOSTONO MAJORU.

Boston, Mass. — Šio mies
to majoru išrinkta A.Peters, 
kuris gavo 37,924 balsų. Po 
juo daugiausia balsų gavo 
Curely 28,850 ir Call i van 
19,415.

Prie laukinių Į miausi Bostono laikraščiai,o 
betgi jisai nieko nepešė.

PORTUGALIJOS PRE
ZIDENTAS IŠVYTAS.

True translation filed with the 
Postmaster of Brooklyn, N. Y. on 
December 21,1917, as required by the 
Act of October 6,19.17 (“Trading with 
the enemy act”).

Madridas. — Iš Portugali
jos išvytas buvęs jos prezi
dentas Mašado. Jį išvijo 
revoliucionieriai. Mašado 
su familija pribuvo į Madri
dą, v
REIKALAUJA SUŠAUKI

MO TARPTAUTINIO 
SUVAŽIAVIMO MIESTE 

STOCKHOLME.
•(<(P« Aiuouo oip 

UŲA\ 3ut|>B4j.„) 2,161'9 joqopo J° PV 
oų) Xq po.iinboj se ‘2,161‘lč JOquioooQ 
u0 'A 'N *uX|>too.iį{ jo jojsbiujsoj 
OU) U)JA\ pojjj UOĮJBĮSU13.U OOJJ,

laimingai užbaigtų derybas 
kokios ten milioninės pra
monės ir už tai jai prižadė
jęs išmokėti 12,000 dolerių 
skyriumi. Bet jis sulaužė 
savo prižadi, neužmokėjo už 
spalių mėnesį algos $150 ir 
tos 12,000 doleriu.

Dabar bus teismas ir tei
sėjai turės išrišti šį klausi-

True translation filed with the 
Postmaster of Brooklyn, N. Y. on 
December 21,1917, as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Dar Amerika tik pradeda 
kariauti, o jau kariumenė;5 
skandalai prasideda.

Štai generolas Gorgas, ku
ris dabar paskirtas vyriau
siu kariumenės užžiūrėtoju

DIDELI MŪŠIAI 
ODESSOJE.

Stockholmas. — čion pri
buvo D-ras Weltner, vadas 
Vengrijos socialdemokratų, 
išvien su sekretorium Ca
mille Huysmans. Weltner 
pasakė atstovui United 
Press, kad 24 d. lapkričio į 
Vengrijos sostainėje Buda- L, • i i-, , , - ,i i 1OAAAA -i iStai, kodėl daugybe karei- peste dalyvavo 120,000 mil- • ..L .v, . < . ' .. . v viu serga pneumonijos liga,zimsko] demonstracija) uzi L . , ,

Tai* do-i visose kempėse (la
geriuose) yra jierdaug ka
reivių. Jie taij) susikimšę,

VISA AMERIKA 
RUS SAUSA!

Šnapselis ir alus turės 
kraustyties iš Amerikos, tik 
ne tuojaus, o už septynių 

' metų.

Ukrainų kareiviai mušasi su 
bolševikais.

maitinimo ir aprėdymo rei-!
kainose, sako, kad daugybė' Suvienytų Valstijų kong- 
kareivių neturi žieminiu uni|resas - 
formų. Tokiuose šalčiuose balsus r 

! nešioti vasarinę uniformą—: v :
j tai begalo lengva apsirgti. šnapsu ir alučiu.

True translation filed with the 
Postmaster of Brooklyn, N. Y. on 
December 21.1917, as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Petrogradas. — Odessoj 
eina dideli mūšiai. Bolševi- , 
kai turi savo rankose uostą. 
Ukrainų kareiviai juos bom-

nusakytų savo karės tiks
lus.

Vengrijos socialistų suva
žiavimas reikalauja tarjitau- 
tinio sekretoriaus ir tarp
tautinio biuro, kad Stockhol- 
me būtu sušaukta socialistu 
suvažiavimas.

čiais irgi bėda. Ligonbučių 
mažai, o ir jie dar neatsa
kančiai sutvarkyti.

Gorgas, kuris ypatiškai 
tyrinėjo Kempes, sako, kad 
naujai pribuvusius karei
vius negalima maišyt su se
nais. Naujus reikia laikyt

prendė, kad Ame
rika turi paimti “divorsą” 

. Dabar 
tasai klausimas eis visu val
stijų nubalsavimui. Kong
resui pritaria ir senatas.

Per septynis metus valsti
jos turės laiko balsuoti ta
me klausime ir jeigu du 
trečdaliu valstijų pritars 
blaivybei, tuomet už septy-' 
niu metu i Amerikos konsti- c .t

Kazokai užpuolė ant Ast- 
rachaniaus.

Bolševikai pasiuntė ulti
matumą Ukrainų Radai (ta
rybai), reikalaudami, kad ši 
nešelptų kazokų. Bet jeigu 

; šelps ir toliau, tai bolševikai 
t apšauks karę Ukrainai.

kad visa Amerika yra sau
sa, kad Amerikoj nevalia 
gaminti, ir parduoti, ir ga
benti ir įgabenti alkoholinių 
gėrynių.

Klausimas tas labai svar
bus. Dabar, vadinasi vis-
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Ponas Herve, karingųjų Į pai rašė savo “gromatą” su- 
Francijos socialistų vadas, ........ “
rašo savo laikrašty, jog kas
dien gaunąs laiškų iš tranšė
jų nuo kareivių su užklausi
mais,kodėl gi francūzam ne
sukelti tokią revoliuciją, ko
kią sukėlė rusai?

Žinoma, Herve sako ka
reiviams, jog apie revoliuci
ją Francijoj negalima nei 
mislyti. Tokia yra jo nuo
monė.

Bet tie kareivių laiškai 
aiškiai rodo, kokios mintys 
švaistosi jų galvose.

sižinoję su Rymu.
Taigi, kuomet viso pasau

lio demokratija karštai tro
kšta ir kovoja už įsteigi
mą Vokietijos respublikos, 
tai mūsų katalikėliai laikosi 
įsikabinę kaizeriui į skver
nus.

Kuomet Vokietijos social
demokratai vis labiau ir la
biau krypsta revoliucijos va- 
gon, kuomet kairieji social
demokratai, kaip tai aiškiai

True translation filed with the 
Postmaster of Brooklyn, N. Y. on 
December 21,1917, as required by the 
Act of October 6.1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Francijoj vėl naujas skan
dalas. New Yorko “World’- 
ui praneša iš Paryžiaus, jog 
buvęs pirmasai Francijos 
ministeris Juozas Caillaux 
apšauktas “neištikimu tėvy
nei.” Jisai, mat, irgi buvęs 
prisidėjęs prie agitacijos už 
taika.

Karinis Paryžiaus guber
natorius p. Dubail kaltina 
Caillaux, jog tas “varinėjęs 
intrygas, kurių tikslu buvo 
pastumti talkininkus prie 
neunaringos taikos.”

Jeigu jau net buvęs “tė
vynės šulas” pasirodo neišti
kimu, tai dalykai nekaip 
kvepia.

gija vis daugiau šalininkų 
plačiose miniose, tuomet di
džioji Vokietijos katalikų 
partija stovi ties fcavo senais 
stabais — tronais ir alto
riais.

Dabar, kada ore visur 
kvepia revoliucinėm idėjom, 
kuomet seni nusistovėję pa
matai ir autoritetai pradeda 
klibėti — Rymo klerikalų 
laikraštis “Baltimore Cato- 
lic Review” sako: “Su kiek
viena diena vis labiau plati
nasi pikta filisofija prieš 
Visagalį Dievą... ta filosofi
ja yra pamatas naujos ir la
bai pavojingos pažiūros į re- 
ligiją.”

Ir kviečia baltimoriškis 
laikraštis organizuoties 
prieš “dvasią piktąją.”

Taigi aišku: katalikų reli
gija paduoda ranką reakci
jai.K. Liebknechtas kalėjime.

Garsus kairiųjų vokiečių 
socialdemokratų vadas K. 
Liebknechtas vis dar kanki
nasi katorgoj, kur turės iš
būti virš 4 metų. Buvo pra
nešta, kad jisai serga džio
va. Ta žinia, betgi, nepasi
tvirtino. Džiova Liebknech
tas neserga.

Berlyno kaizerinių socia
listų laikraštis “Vorwaerts” 
oficiališkai pranešė, kad 
Liebknechto padėjimas esąs 
labai geras. Tečiaus taip 
nėra. Liebknechtui duoda 
labai prastą maistą, prastes
nį ,negu kitiems kaliniams. 
Bet geležinis Liebknechto 
charakteris,jo prigimtas sti
prumas, kolei kas, dar apsi
gina nuo budelių.

Draugas Ruhle (soc. - de- 
mok.) neseniai reichstage 
sušuko: “Jie nori numarinti 
Liebknechta.” Tame šauks
me daug teisybės.

Katalikų vyskupai ir 
Kaizeris.

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

* December 21,1917 as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
.the enemy act”).
4 .'Vieną nedėldienį lapkričio 
mėnesio visose Vokietijos 
katalikiškose bažnyčiose bu-' 
vo perskaitytos "vyskupų 
“ganytojiškos gromatos.” į 
Tų ganytojiškų gromatų tu
rinys buvęs toksai: 
kietijos katalikai užgiria 
konstitucijinę monarchiją ir 
protestuoja prieš tuos, kurie 
nori nuversti esančią kara
lišką dinastiją. “Katalikai 
turi ginti kaizerio troną 
prieš pasikėsinimus viduri
nių ir išlaukinių priešų.Vys- 
kūpai atmeta absoliutę liau
dies valdžią. — .

Kaizerio širdis galėjo 
džiaugsmingai suplakti, iš
girdus vergiškas Vokietijos 
katalikiškų vyskupų ir kuni
gų šnekas. Kas bėdos kaize
riui, kad už jo pečių stovi vi
sa “šventa” katalikų bažny
čia.

Męs, žinoma, ijieikiek nea
bejojame, kad pjmai vyskū-

the

Vo-

“Lietuvos Aidas” — tautos 
Tarybos oficiozas.

Mūsų kaimynai iš “Vie
nybės” ir “Tėvynes” praneša 
gavę Vilniuje leidžiamą 
“Lietuvos Aidą.” Tasai lai
kraštis nėra vokiečių val
džios oficiozas, kokiuo yra 
D-ro Steputaičio inspriruo- 
jama “Dabartis.” “Lietuvos 
Aidas” yra tai oficiozas 
‘burgfrieden’an” susidėju
sių visų Lietuvos partijų, y- 
ra tai organas vadinamos 
ietuvių tarybos.

Pirmame savo numery 
“Lietuvos Aidas” (6 d. rug
sėjo) rašė:

“Dvejus metus varžė 
karės aplinkybės viešąjį 
žodį. Pagaliaus, mūsų 
krašto gyvenimo sąlygos 
tiek atsimainė, kad tapo 
galima leisti “Lietuvos 
Aidas”. Gerai numany
dami šios valandos vairu
mą ir svarbumą, susitelkė- A 4. 7
me apie jį pasauliniai in
teligentai ir kunigai, visi, 
kurie tik 
plunksna,
nei sriovių, nei pažiūrų 
skirtumo. Visus mus čia 
suspietė rimtas mūsų 
tautos ir mūsų gimtosios 
šalies/padėjimas.

“Jei kitos šalys ir kitos 
tautos, daug stipresnės ir 
laimingesnės už mus, iškė
lė vienybės obalsį šiuo bai
siuoju karės i 
kalbėti apie lietuvius, ku
rių bent ketvirta dalis y- 
ra dėl įvairių priežasčių 
noromis nenoromis aplei
dusi savo tėvynę, kurių 
šviesuomenės yra palikę 
namie tik mažas būrelis.

“Tos minties, tat veda
mi, atmetame kuriam lai
kui visa, kas mus skiria 
nuo kits kito, ir sustojo
me ant bendrųjų darbo 
pamatų, kurie mus šlieja 
krūvon. /

“Męs'nusimanome, kaip 
sunkięmis aplinkybėmis 
tenka nūn mums darbuo
tis: aplinkui karės pėdsa-

kai, visur kur tik žvilgte
rėsi, liūdna, ir griaudu: 
čia griuvėsiai, žolėmis ap
augę, ten tuščias suirusio 
gyvenimo trobesys, ten ki
tas koks skurdo reginys. 
Visi betgi juntame karę 
einant galop. Nuliūdi
me gimsta geresnės atei
ties viltįs: įikimės sto
siant ant griuvėsių nauja 
gyvata, nebepanaši į tą, 
kuri buvo prieš karę... 
Norime būti liuosi ir sa
vo rankomis, kad ir kitų 
padedami, atstatyti nu
niokota Lietuva.

“Kaip męs susitelkę a- 
pie “Aidą”, einame ranka 
į ranką taip geistume,kad 
ir jo skaitytojai, mus su
pratę, vyktų išvieno į pa
statytą iluososios Lietuvos 
tikslą. Kariaujančios ir 
nekariaujančios šalys, vi
sos ištroškusius laukia ka
rės pabaigos. Ir gal ji ne
betoli yra. Tat reikia 
skubėti, dirbti, ruoštis ją 
sutikti, kad nepražiopso
tume svarbios valandos 
prieš santaiką. Tepadeda 
mums Dievas!”
Tarpe laikraščio bendra

darbių, greta kun. Stankevi
čiaus, greta liberalų vado J. 
Šaulio ir tautininko A. Sme
tonos, matome vardus M. 
Biržiškos ir P. Klimo, kuriu 
vienas buvo soc.-dem., o an
tras radikališkos “Aušrinės” 
redaktorius. Charakterin
ga, kad nėra ten vardų nei 
A. Janulaičio nei St. Kairio.

Męs suprantam tą gilų 
nuoskaudos jausmą, kuris 
apvaldė jausmus ir protą 
Vilniaus veikėjų. Taip daug 
jie pergyveno, taip daug jie 
matė. Męs norime tikėti, 
kad tą viską, ką jie rašo — 
jie rašo savo širdies krau
ju — o betgi jie klysta. Toks 
yra mūsų gilus įsitikinimas. 
Jeigu jau jie visi šaukiasi 
“dievo pagelbos,” tai tas 
šauksmas mums rodo, kad 
ten klerikalų dvasia domi
nuoja — jos ten viršus. So
cialdemokratams ponas die
vas dar niekuomet neatėjo į 
pagelbą ir jie nepripratę 
šaukties jo pagelbos. Tame 
šaukimesi į dievą męs ma
tom misticizmą, męs matom 
jausmingumą. Bet jausmin 
gurne ir misticizme nėra lio- 
gikos, nėra proto!

vės” red. Įdavė sekamą atsa
kymą^)
“Mr. G. W. Tupper,

167 Tremont St.,
Boston, Mass.

Dear Sir:
The question of 

back to Lithuania after the 
war depends upon the politi
cal and economical future of 
Lithuania.

Two years ago the Lithua
nian newspaper “Laisvė” in- 
iciated a straw vote concer
ning immigration and emi- volution 
gration. About one third of 
those who answered, expre-

going

ssed the desire to go back, 
if Lithuania shuold be free.

It is my Opinion that a 
third of the Lithuanian po
pulation in the U. S. A. has 
inclination to return to the 
motherland after the war 
shall be over.

I cannot make predic
tions concerning political as
pirations of the Lithuanian 
people. I know as a fact 
that the majority of the Li
thuanian people are in sym
pathy with the Russian Re-

Very sincerely yours,
L. Prūseika,”

Dėlei areštų L.S.S. viršininkų

pavaldomo 
nepaisydami

ė, tai tame kalta netik ta 
sistema, kuri surengė karę, 
bet ir tos pajiegos, kurios tą 
sistemą remia. O viena iš 
tų pajiegų yra tarptautinė 
uiodoji armija — klerikalai. 
Ne vieny ties su jais — o ko- 
/ot reikėtų.

Geriau būtų buvę, jeigu 
Lietuvos s.-d. būtų lošę opo
zicijos rolę, būtų ėję prieš 
nacionalistus ir klerikalus, 
'ų kritika būtų buvus di-

“Laisvėje” trumpai buvo 
paminėta apie suareštavimą 
drg. Stilsono — Sąjungos se
kretoriaus. Trumpai minė
ta todėl, kad redakcija bei 
jos personalas negavo jokio 
oficialio pranešimo, o remtis 
kitų pasakomis ir rašyt apie 
tai nesinorėjo. Dabargi at
silankius j redakciją drg. K. 
Baltrunytei, patirta daugiau 
teisingų žinių, kurias čia ir 
paduodame.

7 d. gruodžio, apie 3 vai. 
po pietų, atsilankė federalės 
valdžios agentai į “Kovos” 
spaustuvę ir užklausė,kur y- 
ra Stilsonas — Sąjungos se
kretorius. Nors visi supra
to, kas per svečiai reikalau
ja Stilsono, bet jis, jausda
masis nekaltu, priėjo prie jų 
ir užklausė, ko jie nori. Pa
starieji parodė, kad turi va
rentą jį areštuoti ir jo ofise 
padaryti kratą. Buvo nuro
dyta kampas, kuriame sto
vėjo Stilsono stalas ir archi- 
vas. Kadangi Stilsono ofi
sas išvien randasi su redak
cijos ofisu — nepertvertas, 
tai K. Vidikas, persigandęs, 
pribėgo prię valdžios agentų 
ir ėmė “aiškinti,” kad čia sy
kiu dirba du redaktorių, nu
samdytu už pinigus, kad lai
kraštį leidžia Sąjunga, kuri 
turi išrinkus sekretorių, ad
ministratorių ir P.K. ir tos 
išrinktos ypatos viską valdą 
(Vadinasi, Vidikas “nuže
mintas” tų ypatų tarnas,nie
ko nežino, o tik “pildo” jų 
)aliepimus.) Vidikui pradė
jus taip kalbėti,agentai dau
giau atkreipė atydos ir j re
dakciją. Jeigu Vidikas ne
būtų kišęs savo liežuvį ir ne
bėgęs, tuomet, veikiausia,re
dakcijoj nebūtų darę ir kra
tos, nes neturėjo varento.

Kada agentai ėmė kraus
tyti Stilsono archivą, Vidi
kas ir Stalioraitis, pasinau
doję ta proga, paspruko. Iš- 
krausčius Stilsono archivą, 
apsižiūri, kad jau redakto
rių nėra. Tuomet agentai 
pradėjo kraustyti redakcijos 
archyvą, visus rankraščius, 
knygas, paėmė visas admi
nistracijos atskaitų knygas, 
išmokėtus čekius ir kitokius 
dokumentus. Pardavimo 
knygų ėmė nekuriu po vieną

Buvo pasakyta, kad pir
mas tardymas bus 14 d. 
gruodžio.

Subrusta j ieškoti kauci
jos. Niekas iš biznierių ne
nori už politišką prasikaltė
lį užstatyti kauciją. Visi 
spaustuvės darbininkai ir

lias dienas, jieškodami kau
cijos. Vargais-negalais u- 
tarninke, 11 d. .gruodžio pa
vyko surankioti tarpe pačių 
sąjungiečių kauciją ir uždė
ti; apie 5 vai. vakare Stilso
nas tapo paliuosuotas.

Pagalios gauta žinia, kad 
pirmas liudininkų tardymas 
atidėtas ant 15 d. gruodžio. 
• 14 d. gruodžio, apie 6 vai. 
vakare, vėl atsilankė į “Ko
vos” spaustuvę agentai ' ir 
pranešė, kad jie turi varentą 
ant redaktorių Vidiko, Sta
lių raičio, sekretoriaus Stil
sono ir administratoriaus 
Šukio. Juos kaltina už “Ko
vą” ypatingai už N34 išduo
tas varentas. Kadangi re
daktoriai nežinia kur buvo, 
tai antru sykiu tapo suareš
tuotas Stilsonas ir pirmu sy
kiu Šukys. Subatoj buvo 
pirmas tardymas. Už pir
mą dalyką Stilsonui kaucija 
tapo numažinta iki 5,000 do
lerių, bet už antrą dalyką 
tapo vėl pastatytas po 5,000 
dol. kaucijos; Šukys irgi po

po Įneštos ir jiedu iki teis
mui tapo paliuosuoti.

Laike tardymo Stilsono a- 
budu dalykai tapo surišti i 
vieną ir prokuroras išsireiš
kė, kad kokie ten lapeliai, už 
kuriuos Stilsona kaltina, esą 
Kovos’ agitacijos pasekmės.

Teismas bus 10 d. kovo.

metu, tat kasrlži.au®i® . spėka,
lietuvius ku-’ lai ni°kis, kad mūsų drau

gai būtų buvę mažumoje. Ši 
karė parodė, kad mažuma 
gali išaugti į milžinišką spė
ką. Ir tos mažumos kritika 
būtų išauklėjus Lietuvos 
liaudį, būtų paruošus dirvą 
Lietuvos ateičiai.

DĖL GRĮŽIMO 
LIETUVON.

Ponas G. Tupper, iš Bos
tono, perdėtinis ateivių sky
riaus prie Y. M. C. A., ren
ka žinių apie galimą ateivių 
grįžimą į Europą po karės.

Ant jo užklausimo “Lais-

■■■an

Zinių=žineles
Ryto šviesa yra nuo 10 iki 

30 proc. stipresnė negu po

Kas tai yra “Tammany Half
Istorija razbaininkiškos organizacijos

Žmones tankiai girdi kal
bant ir peikiant “Tammany 
Hall,” bet ką tai reiškia — 
žmonės nežino. Apie Tam
many Hall žinoma ir Euro
poj ir ,abelnai visam sviete. 
Jeigu kas nors nori privesti 
pavyzdį žulikiškumo, begė
diškų suktybių ir net vagys
tės — tai, paprastai nurodo 
į Tammany Hall.

Tammany Hall — tai na
mas,kuris randasi New Yor
ke ant 14-tos gatvės. Tas 
namas priguli tammanistų 
organizacijai, kurią papras
tai vadina “Tammany Hali”. 
Ta didžiausiu sukčiu tvirto
vė. Šiais, metais Tammany 
Hall laimėjo New Yorko 
rinkimuose.

Įdomu gi susipažinti su 
Tammany Hall istorija.

Tammany draugija įsikū
rė 1789 metais New Yorke. 
1796 metais ji jau turėjo pu
sėtinai spėkos ir pasižymėjo 
nesuvaldomu demogogišku- 
mu, bet didžiausios spėkos 
Tammany įgijo pradžioje 
pereito amžiaus, kada jos 
vadas Aaronas Burr nušo
vė Aleksandra Hamiltona. 
1817 metais Tammany už
kariavo visa New Yorko 
valstiją, o 1818 metais ap
valdė miestą New Yorka. 
1857 m. Tammany vadovu 
pastojo tūlas Tweed, vienas 
iš bjauriausių Amerikos po
litikierių, kuris be jokios 
mielaširdystės vogė pinigus 
iš miesto iždo. Kyšių ėmė
jai viešpatavo tuomet visoj

i Savo politikoj Tammany 
Į Hall nesidrovi įrankių: su- 
klastuot balsus, esant reika
lui, pavogt juos,papirkt žmo 
nes, įgyt įtekmę per specia- 
liškų paleistuvių pagelbą ir, 
jeigu reikia, pavartot kumš
čių ir ginklą — visa tai.“žie
deliai” tammanistų taktikos. 
Tuo tai būdu Tammany ir 
pagarsėjo. O kuomet pana
ši organizacija nustveria į
savo rankas miesto ir valsti- giau.
jos kasą, kuomet ji pradeda *20 amžis, bet tylusis Karo- 
skirstyt urėdus, tuomet poli-, hus (silent Charlie) valdo

se distriktuose visus balsus, 
paduotus ne už Tammany, 
stačiai mesdavo po stalu.

1891 metais New Yorko 
valstijos senatas išrinko taij 
vadinamą Lexow’o komisiją 
ištirti- Tammany suktybes. 
Tyrinėjimo rezultatai paro
dė, kad baisus politinis iš
tvirkimas viešpatavo visoj 
policijoj. Jos tarpe buvo ir 
“juodrankių”, kurie nesidro
vėdavo reikalauti pinigų per 
grasinančius laiškus. Tūlas 
Creedon prisipažino, kad, už 
kapitono vietą užmokėjo 
$15,000.

Tuomet New Yorke žydė
jo paleistuvystė. Tūla mo
teris prisipažino išmokėjusi 
policijai $30,000 už “gerą a- 
kį” ant jos užlaikomų palei
stuvystės namų. Kiekviena 
paleistuvė arba jos užlaiky
to ja turėjo mokėt į metus 
nuo 25 iki 50 dolerių.

Saliuninkai ir biznieriai 
turėjo mokėt duokles į Tam
many kasą. Stačiai nesinori 
ir tikėti, kad razbajus ir ge- 
šeftąs buvo taip gerai suor
ganizuota.

Iš tammanistų vadovų-ęei- 
kia dar paminėti Crokerį ir 
van Wyck, o dabartiniu lai
ku garsųjį Murphy. Van 
Wyck tapo išrinktas majoru 
1897 metais. Mieste vėlei 
pražydo paleistuvystė ir 
graftas.

Dabartinis Tammany’ bo
sas savo laiku buvo saliūnin- 
kas. Per saliūninkų pagel- 
bą jisai ir pakilo. Laikuose 
Van Wycko Murphy tapo 
paskirtas dokų komisionie- 
rium ir tuomet jo turtai pa
kilo iki $1,000,000.. Dar-vi
sai neseniai įvairiuose tyri
nėjimuose paaiškėjo, kad 
stambios kompanijos, ypač 
gelžkeliai, išmokėjo tamma
nistų politikieriam Šimtus 
tūkstančių dolerių.

žinoma, dabar viskas da
roma atsargiau, ' manda-

Dabar, mat, visgi jau

sins, nes apie tuos lapelius, 
kurie jam primetami, jis nie
ko nežino.

“Kova” ir Naujoji Gady
nė” sustabdyta. Taipgi pač- 
toj sulaikytas šis “Moterų 
Balso” numeris, bet,veikiau
sia, “Moterų Balsas” gaus 
leidimą, nes jame nieko to
kio nėra, kas paliestų val
džią. Jį sustabdė tik todėl, 
kad “Kovos” spaustuvėj* bu
vo spausdintas ir valdžia 
manė, kad tai viena ir ta pa
ti redakcija jį redaguoja.

Dabar pienuojama leisti
maišus po šimtus. Viso “la
bo” priliodavo du vežimu. 
Visiems darbininkams pra
nešė, kad juos sulaiko po ap
sauga kaipo liudininkus 
prieš Stilsona; tame skait
liu je turėjo būti ir redakto
riai, bet jiedu jau paspruko. 
Kodėl Vidikas bėgo, nežinia, 
nes prieš jį nebuvo jokio ap
kaltinimo. Iš spaustuvės ta
no išvežti: Stilsonas. Šukvs, 
Baltrunytė, Jasiulevičius,Šu
linskas ir Rudaitis.

Juos visus išlaikė iki 7 vai.
vakaro. Stilsoną apkaltino Pild. Kom.
iž kokius teįn lapelius, kurių dėjo^ “klampint” savo drau- 
niekas nežiho ir pastatė po gus ir viešai rodyt savo “ne- 
1.0>000 dol. kaucijos, o visus kaltybę.” Taip gali elgties

vien Sąjungos reikalai. Kaip 
tankiai tas lapelis bus lei
džiamas, dar galutinai ne
nutarta.

Dabar centre suirutė, bet 
yra viltis, kad greitu laiku 
viskas bus sutvarkyta ir 
darbas eis savo vėžėmis.

Keistas to Vidiko pasiel
gimas. Dar jam jokio pavo
jaus nebuvo, dar jo nieks 
netyrinėjo, o jis pradėjo me
sti bėdą ant Sąjungos sekre
toriaus, administratorius ir

Vadinasi, pra-

kitus paleido. tik žemo būdo kinkadrebis.

tiška paleistuvyste nebežino 
micros.

Laikuose Tweedo New 
Yorko skolos pakilo nuo 36 
milionų dolerių iki 136 milio
nų. Ir tai tik per du metu. 
Žinoma, didesnė tų pinigų 
dalis pakliuvo į kišenių Twe- 
ed’ui ir jo go vedai (geng- 
vei). Budavojant New Yor
ko pavieto teismo namą nu
kniaukta 10 milionu doleriu.

Kuomet Tweed’ui prikišo 
tą vogimą, tai jis nachališ- 
kai atsakė: “O ką gi jūs pa-

Tammany “geležine ranka/'
Tai ve kokia istorija gar

sios politikierių organizaci
jos. Tik pamislykit — kiek 
grafto, kiek kriminalo, kiek 
šantažo, o suktybių,paleistu
vystės, o visgi žmonės dar 
nesusiprato!

Brooklyno Dėdė, M

jo šalininkų papuolė kalėji
mam

Tuomet per tūlą laiką 
New Yorkas buvo liuosas 
nuo tammanistų, bet apie 
1874 metus jie vėl įsigalėjo. 
Jais tuomet vadovavo tūlas 
John Kelly — “honest 
John.” Nors tuomet ir vo
gė, bet gana mandagiai, taip 
sakant, “su čienia.” Visgi, 
ir tuomet keli politikieriai 
papuolė kalėjimam

1886 metais švari organi
zacija United Labor Party 
norėjo pravest N. Y. majo- 

i ru garsų Henry George, bet 
tammanistai pavogė balsus. 
Apie tuos laikus tammanis
tai vėl pradėjo begėdiškai 
elgtis. Kiekvienas miesto 
darbininkas turėjo mokėti 
specialę duoklę į Tammany 
kas^. Vogimas balsų nesvie
tiškai išaugo. Kaip kuriuo-

Apskaitliuojamą, jog kas 
metą sunaudojama apie 300 
milionų pėdų filmos dėl 
“moving pikčierių.” _ _

> E rely s išgyvena 20 dienų 
be maisto.

Neseniai iš Rusijos į čia 
atgabenta 21,000 uncijų pla
tinos (suvirš 1,312 svarų); 
Amerike platinos visai nesi
randa, o ji labai reikalinga 
dirbime amunicijos ir sprog
stančių medegų. Tas siun
tinys lėšuoja 2 milionu dole
riu. 4.

Mahometonams y~ 
drausta rėdytis šilkai 
tas yra skaitoma už 
rų drabužį. Mat, šilkai 
pagaminami tam tikrų 
minų

a VA .



Knut Hamsun.

Verte švenčioniškis.
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Daugiau nieko nesakiau. Apkabinau, 
prispaudžiau prie savęs, karštai pabučia
vau, atsidariau duris ir atbulas, kad nenusi
sukus nuo jos, išėjau laukan. Ji pasiliko 
kambaryje...

Iš laikraščiu J. Reda. sistatykite Sokratais, Dan- 
tėms, Aristoteliais, nors ir 
Neronais ar Aleksandrais. 
Daleiskite, apšaukti mane 
nors popiežium Benediktu 
kad ir devintuoju.

— Benediktas! Benedik
tas — sušuko visi.

— Būk nors 50-tas,tik rin
kimai nesausi, — atsiliepė 
Juozas. Esi kunigas.

— Oho! koki jie... — gir
tas, kosėdamas, džiovos bai
giantis penktos klesos buvęs 
gimnazistas per dantis rė
kė, kiek jo sunaikinti plau
čiai leido.

Man žemiško nieko. Nei 
automobilių, nei orlaivių. 
Sparnus, ot sparnai kas ki
ta. Man reikia skrist augš- 
tai dausose. Ak, kaip ten 
smagu, linksma! Nei skriau
dų, nei nuoskaudų. Jūs, 
trumpregiai, nematote. Dau
sose milžiniškos žaliuojan
čios salos. Ažerai, upės, lan
kos žiedais iškaišytos. Nei 
drugiai neblėdingi, įvairiau
si. Čia smarvė supuvimas, 
baciliai, ligos. Tenai lelijos, 
pinavijos, radastos — myliu, 
vilioja, laukia. Salų kara
laitės, angelai pina vainikus 
gyvenimui. Įpina jurginus, 
rūtas, mėtas, gvazdikus.

Ko tankiau kalbėjo, kosu
lys aršiau dusino. Ko dau
giau gėrė, rūkė, — klejojo, 
tvėrė fantazijas, šoko, try
pė, kolei nenusilpo visiškai. 
Dienos jam buvo suskaity
tos, džiova baigė kirst jauną 

l." | kelmą gyvybės. Jis tą ma
tė.

Saulei užtekėjus pasikar
tojo sena istorija. Kas į pa
jūrius, į ažerus, ar parkus.

AR TŪRI TĄ NAUJA 
KNYGĄ APIE LYTIŠKĄ 
GYVENIMĄ!

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

Apie tos knygos naudingumą pa
klausk tų, kurie jea ją turu

Knygos vardas
Patarmės Merginoms 
Apie Lyties Dalykus.

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

Ta knyga reikalinga visiems: mer
ginoms, moterims ir vyrams. Joja 
aprašoma lytiškų organų iSsivysty- 
inas, jų veikmė ir svarba visame mo
teries ir vyro gyvenime; apsivaisini- 
mas; vaisiaus augimas;, nėštumo hy? 
gijena; motinystė ir jos hygijena. 
Taipgi aprašoma lytiškos ligos, savi- 
žagystė ir daug kitų įdomių dalykų.

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

KAINA TIK 50c.

Saldi naktis

F. STROPUS,
6 Loring Si.,

So. Boston, Mass.
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DAKTARAS LORENZ
VIENINTftLIS SPECIALISTAS 

VYRIŠKŲ LIGŲ PITTSBURGHE.
Kalba lenkiškai ir Ru
siškai. Ofiso valandos: 
Panedėliais, seredomis 
ir petnyčiortiis nuo 9 
vai. iš ryto iki 5 vai. 
vak. U tam inkais, ket- 
vergais ir subatomis
nuo 9 vai. iš ryto iki 8 vai. vakare. 
Nedėliomis ir šventadieniais nuo 10 
vai. iŠ ryto iki 2 vai. po piet.

644 Penn Avenue 
PITTSBURGH, PA.
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“Tiesa” N 20 rašo:
“Lietuviškųjų s.-d. konfe

rencija. — Ji buvo Maskvo
je rugpjūčio 12 — 14. Da
lyvavo be Maskvos vienas 
delegatas iš Smolensko, Tū
los irJurievkos (Dono kasy-

DALIS KETVIRTA.
Užėjo žiema, nepakenčiama, bjauri, šla

pia, veik be sniego žiema; dieną ir naktį mi
glota, nėra vėjo ir niekas tų miglų neiš
blaško, — tai buvo kelias savaites. Ant gat
vių per kiauras dienas ir naktis degė lem
pos di* žmonės susidurdavo vieni su kitais iš 
priežasties miglotumo. Visokie balsai išro
dė sutrūkusiais — varpų gaudimas, žmonių 
kalbos, įvairių barškalų balsai girdėjosi tar
tum iš pažemių besiveržianti, neaiškus, vis-

'“Atleisto saidoko” kliubie- 
(čių vakaras”)

Adomas Samtis, neturėda
mas geresnio ko veikti, pa- 
lasakojo šį prietikį:

Laiškas skambėjo taip:
A. Samtis nuo pirmsė- 

džio “Atl. saidoko” Kliu
bo.”

Drauge!
“Laikas bėga nei upė. Gy

venimas mainosi kartu su 
mėnuliu. Prieš save nieko... 
Praėjęs gyvenimas panašus 
į juodą, karčią kavą. Idant 
užsaldinus ta karčia kavą 
mūsų gyvenimo, draugai “A. 
S.” kliubo surengė nors 
trumpą, linksmą valandžiu
kę. Pusė po dešimtos ant 
gatvės lauks ypata. Nesi
priešink. Nieko nesi vesk.”

Aš visada ant to sutinkan
tis.
Paprastas kambarys. Ant 

apiplyšusių, aprūkusių sienų 
netvarkiai kabojo seni, kai- 
kurie žingeidus paveikslai. 
Sena, surukusi baltais plau
kais šeimininkė, panašesnė 
į raganą nei į moterį.

Jei kas gerbė ją — vien už 
išdavimą kambariu, kas tik C. v z
ir kokiem tikslam norėjo. 
Gali šokt, belst, dainuot, 
lošt, kas tik tinka keno no
ram.

(Tąsa).
esu pasakęs; ji pažvelgė į mane, pažvelgė 
taip, kad tas žvilgsnis pervėrė mano širdį 
ir nejučiomis sušukau:

— Dabar aš išeinu! Jau išeinu! Ne
jaugi tamsta nematai, kad aš laikausi už 
durų rankenos? Sudiev! Aš tamstai sa
kau — sudiev! Man rodosi, kad tamsta vis
gi turėtum atsakyti nors į tai, kuomet aš ’ 
net po du sykiu kartoju — sudiev ir jau 
rengiuosi išeiti! Aš nemaldauju tamstos 
dar sykį paskirti pasimatymą, nes žinau, 
kad tas mano maldavimas bus tamstai iki- 
rus, nepakenčiamas. Bet pasakyk tamsta, 
kodėl nepalieki mane ramybėj? Kuo aš 
prieš tamstą prasikaltau? Kodėl tamsta 
staigiai nusisukai nuo manęs, tartum nie
kad nemačius ir nepažinus? Tamsta tar
tum peiliais suvarstei mano širdį, padarei 
dar nelaimingesnių, negu kada buvau! 
Viešpatie mano, juk aš ne beprotis! Jeigu 
tik tamsta nors kiek pagalvosi, tuomet su
tiksi su tuo, jog aš pilnai normališkas. Pri
eik arčiau ir ištiesk man savo rankas! Ar
ba pavėlink man prisiartinti prie tavęs! Ar 
galima? Aš tamstai nieko blogo nepada
rysiu, tik ant valandėlės pulsiu prieš tamstą 
ant kelių, tik valandėlę paklūposiu prieš 
tamstą, — ar galiu? Ne, ne, aš to nie
kad nepadarysiu, nes matau, kad tamsta bi
jaisi! Girdi, aš niekad to nepadarysiu, ne- 
sįMįok! Viešpatie, aš stačiai nesuprantu, 
kodėl tamstą apima tokia baimė? Juk aš 
neinu prie tamstos, stoviu palei duris ra
miai ir net nejudu. Tik aš norėjaū ant va
landėlės pulti prieš tamstą ant kelių, pa
klūpoti palei kojas ir viskas. Bet tamsta 
nusigandai, aš tuoj supratau iš tamstos 
akių, kad nusigandai, todėl ir nesijudinu. 
Juk aš, prašydamas leidimo, nežengiau pir
myn nei vieno žingsnio, ar ne teisybė? Sto
vėjau ant vietos lyginai taip, kaip kad da
bar rodau vietą, kur norėjau pulti ant ke
lių, štai ant divono, palei tą rože, kuri ran
dasi netoli tamstos kojų! Aš, rodydamas, 
neišdrįstu net ranką ištiesti, kad nenugąs- 
dijiųs tamstą, bet tik žiūriu į tą vietą ir gal- 

^vą pakreipiu. Tamsta gi gerai supranti, 
palei kurią rožę aš noriu pulti ant kelių, 
vienok nenorite sutikti, nenorite pavelyti ir 
tą padaryti; tamsta bijai manęs ir nedrįsti 
arčiau prieiti. Bet visgi aš nesuprantu, 
kaip tamsta galėjai mane bepročiu pava- 
dinti?Pasakyk teisybę, ar ir dabar manai, 
kad aš beprotis? Sykį, vasaros laiku, aš iš
tik ro buvau pamišęs; labai daug dirbau ir 
užmiršdavau laiku pietauti, nes mintys bu
vo kuo kitu užimtos. Tas atsikartojo diena 
iš dienos; rodosi turėjau neužmiršti, bet 
visgi užmiršdavau ir gana. Prisiekiu, kad 
tikrą teisybę sakau! Jeigu meluoju, lai 
šioj vietoj prasmengu kiaurai žemę! Tam
sta matai, kad neteisingai pasielgei, pava
dindama mane bepročiu. Aš nepietavau iš 

' biednumo, bet todėl, kad užmiršdavau; pi- 
4 nigų visuomet galėdavau gauti, kartais ir 

♦ kišeniųje jų būdavo, bet užmiršdavau pa
pietauti. Tamsta tyli ir nieko neatsakai, 
apart to, nei nemanai nuo pečiaus atsi
traukti, matomai negali sulaukti mano iš
ėjimo...’

Ji greitai pribėgo prie manęs ir ištie
sė savo rankas. Aš neužsitikinčiai į ją pa
žiūrėjau. Negalėjau suprasti, ar ji tą daro 
iš tikros širdies, ar tik tcfdėl, kad greičiau 
nuo manęs išsigelbėjus, kad aš greičiau ap- 
lęisciau jos kambarius? Bet štai ji ranko
mis apsikabino aplinkui mano kaklą; jos 

• akys buvo pilnos ašarų. Aš stovėjau ir žiū
rėjau į ją. Ji pakišo man savo lūpas; vie
nok mafi rodėsi, kad ji tą daro ne iš tikros 
širdies, bet tik priversta tą daryti, ji visą 
tai aukuoja, kad tik greičiau su manimi 
persiskirti. •

Ji ką tai pasakė ir man pasigirdo, kad 
ji sakė: “Viešpatie aš tave myliu!” Ji tuos 
žodžius tarė taip tyliai ir taip neaiškiai, kad 
galima buvo ir apsirikti, galima buvo klai? 
dingai.nugirsti ir .gal ji ką kitą sakė. Bet, 

tarus Šiuos žodžius, puolėsi man glėbin, 
pkabino abiemis rankomis, stipriai, stip- 
iai prisispaudė prie savęs ir, ant valandė- 
s, tartum sustyro; ji net pasistiepė, kad 
: gd*iau jnane apkabinus. Tokioj pozoj 

sžb. ** ^al minutą, o gal ir daugiau.
■- ; y pagailo, kad ji tokia maloni, tokia 

meili ix. A pratariau;
Jupa maloni, kokia švelni tamstos

ta *

te

la-
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riamu balsu buvo iš Petrapi
lio yčinis “socialdemokra
tas” Petraškevičius, Digrys 
ir kiti. Nežiūrint to, kad ir 
įvairiu vietų lietuviu s.-d. 
darbininku ir kareiviu buvo 
pageidavimų, kad minimoji 
konfrencija neskaldyt jų ei
lių, o jungtųsi į vieną kūną 
j)o tarptautinės revoliucinės 
social-demokratijos vėliava, 
susirinkusieji ten intelingen- 
tai ( darbininkų buvo tiktai 
pora maskviečių) nutarė sa
vo organizaciją tvert ir sa
vo laikraštį vardu “Social
demokratas” leisti. Apib jo
kias tarybas su “Tiesa” pas 
juos nei kalbos nebuvo, nes 
“Tiesos” ir mūsų Partijos 
dvasia jiems visiškai sveti
ma. Jie tik Mdskvoj prisi
meta didžiumiečiai esą, nes 
kitaip ten nebūtų jų klausę 
darbininkai. Užtat nenuo
stabu, kad minima konfe
rencija visai be mūsų Parti
jos žinios buvo sušaukta, o 
paskui pranešimus darant, 
ji duris uždarė mūsų parti
jos Maskvos Komiteto dele
gatui.”

Fabriku uždarymas. — 
Fabrikantai varo savo dar
bą ir rūpinasi, kad “styrin
čiais kaulais bado ranka 

(“pačiuptų darbininkams už 
gerklės. Tuo tikslu jie už
darinėja fabrikus ir meta 
darbininkus į gatvę. Petra
pily jau uždaryti 43 fabri
kai, jų tarpe “Prometas” su 
4,000 darbininkių Semionovo 
— 1,000, “Dinamo” — 2,000 
—3,000. Maskvoj ir apiėlin- 
kėse uždaryta: Voznesensko 
manufaktūra — 2,540 darb., 
Pokrovsko — 5,500, Bogo- 
rodsko - Gluchovo — 1,400, 
Cindlio — 2,0Q0, Širadero — 
1,120. Paskelbta, kad bū
sianti uždaryta didžioji Vi- 
kulos Morozovo fabriką, no
ri atstatyt 11,000 Putilovo 
darbininkų. Uždaryta daug 
kasyklų Dono baseine ir ki
tur.

“Tiesa” laikinai bus sulai
kyta. —“Tiesa” N20 rašo: 
“Lietuvių Spaustuvė šią sa
vaitę keliama į Voronežą, ir 
mums prisieina j ieškoti ki
tos spaustuvės. Dėl lietuvių 
raidžių stokos męs negalim 
rasti spaustuves. Kitas nu
meris gali neišeiti, ir drau
gams prisieis kai kurį laiką 
pasilikti be savo laikraščio. 
Reikia savo raidžiu pirkti, 
bet pinigų trūksta. Kviečia
me draugus skubint į talką.
BRITAI ATSIĖMĖ ATGAL 
PRALAIMĖTAS TRANŠĖ

JAS.
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”).

Londonas^ 15 d. gruodžio. 
—Britų kariumenė atsiėmė 
tranšėjas palei upę Ypre,ku
rias neseniai vokiečiai buvo 
užėmę. Apie tai praneša 
oficialis karės štabas.

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

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

Kaina 20 c.
Reikalaudami knygų, pinigus 

siųskit money orderiu arba įdėję 
į laišką. Štampų nepriimsiu.

AR VERTA BŪTI TEISINGU!
Visada yra žmonių, kurie stengiasi 

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

Jeronimas Savanorolla.
Kas nori žinoti apie teisingo žmo

gaus vargus senovėje ir apie dvasiš
kuos darbus, tam 6i knygele būtinai 
reikalinga.

KAINA TIK 25c.

Kaina $4.50
giais, gėrymais sėdėjo apie 
aštuoni svečiai.
linksmi, ko tai laukė, nesi
judindami, nei pratardami 
nei žodžio viens į antrą.

Pirmininkas, vakaro ve
dėjas, viduramžis, garbi
niuotais plaukais, iš amato 
mašinistas, atsistojęs, pirš
tus atrėmęs į galą stalo — 
iškilmingai prakalbėjo:

“Mieli draugai, broliai! 
Čionai susirinkome trum
pai valandžiukei ramiai pa
silinksminti, atleist liuosiau 
nervus. Visi pietai veikėm, 
krutėjom ant visuomeniškos 
dirvos. Niekas nelaiko vi
sad Įtempto saidoko...

Pirmiausia išgersime svei
katai naujo draugo. Lai 
apsalsta karti valanda!...

Beskambant stiklam, sve
čiai kaito. Linksmos kalbos, 
juokai, dainos, lyg būtų lai- 
n i i ilgiausiais pasauly.

—Lyg ko trūksta, nesma
gu, rodos vienuolyne, — kal

Visu veidaiv

Po nekurio laiko laikrašty

“M. M. buvęs gimnazistas, 
mirė, visų apleistas, miesto 
ligonbuty. Džiova pakirto 
jo jaunas dienas.”

Gal jis nemirė, nuskrido 
dausų salose, apie kurias 
sapnavo.

bėt oras nesimaino.
Aš, kaip ir pirmiau, buvau savo 

vynėj.
Gyvenimo aplinkybės vis labiau ir 

biau mane pririšo prie to “viešbučio įrengto
kambario dėl pakeleivių,” kuriame man pa
velijo gyventi, nepaisant į mano biednumą. 
Pinigus visus išleidau, vienok kambaryje 
gyvenau, tartum turėdamas tam tikras tei
ses ir būdamas tos šeimynos, kuri užlaiko 
minėtą kambarį, nariu. Nors gaspadinė 
man nieko nesakė, vienok nerimavau, kad 
negaliu jai užmokėti. Taip praslinko net 
trįs savaitės.

Praslinko kelios dienos, kaip aš vėl pra
dėjau rašyti, bet jokiu būdu negalėjau ką 
nors tokio parašyti, kas galėtų mane patį 
užinteresuoti arba užganėdinti. Nepaisant 
į tai, kad bandžiau dirbti anksti rytais, die
nomis ir vėlai vakarais, vienok neturėjau 
pasisekimo. Kokią temą tik paimdavau, 
pasekmės buvo vienodos, — nieko gero neiš
eidavo, — apleido laimė ir negaliu ją su
rasti,- nors ir visas pastangas dedu.

Visą tą darbą, iš kurio nieko gero ne
išėjo, aš bandžiau dirbti viename geriausių 
kambarių, kokis tik buvo dėl pakelevių ant 
antrų lubų. Aš ten ramiai galėjau būti nuo 
to vakaro, kuomet atsikrausčiau į kambar 
ir išanksto už jį užmokėjau. Visą laiką tu
rėjau viltį parašyti kokį nors straipsnį,gau
ti už jį mokestį ir atlyginti gaspadinei sko
lą, todėl ir dirbau labai energingai. Ypa
tingai dėjau didelę viltį ant vieno
dėto rašyti straipsnio, — tai buvo ale
gorija apie gaisrą knygų sankrovoj; tame 
straipsnyje buvo labai gilios ir prakilnios 
mintys, kurias aš norėjau gerai apdirbti, 
šis straipsnis buvo skiriamas “komando
rui” už skolą. Lai “komandoras” persitik
rina, kad jis suteikė pagelbą talentuotam 
žmogui. Aš buvau persitikrinęs, jeigu tik 
atsiras geras ūpas, tuomet jis supras, kas 
aš esu per žmogus, — šiuo straipsniu galė
siu jį pertikrinti savo gabume. Ir kodėl 
pas mane nesiranda ūpas? Kodėl greitu 
laiku neateina įkvėpimas? Juk tam nie
kas netrukdė; gaspadinė kasdien duodavo 
užvalgyti; rytais ir vakarais gaudavau už- 
kanžių ir mano nerviškumas veik pranyko. 
Rašant nereikėjo rankas skudurais apvy
nioti ir nuo antrų lubų žiūrėdamas per lan
gą nejaučiau galvos sukimosi, kaip kad pir
miau buvo. Gyvenimas pasidarė geresnis, 
pasveikau, vienok stebėjausi, kodėl negaliu 
užbaigti savo straipsnį? Net negalėjau su
prasti, kodėl pas mane nėra ūpo.

Vieną gražią dieną visgi aš persitikri
nau tame, kad esu labai nusilpnėjęs ir kad 
mano protas labai lėtai veikia. Dalykas 
buvo štai kame: mano gaspadinė atėjo pas 
mane su atskaita ir paprašė ją pertikrinti; 
ji sakė, kad atskaitoj esanti įsiskverbusi 
klaida, nes nesutinką su jos knygų skaitli
nėmis; vienok ji jokiu būdu negalėjo suras
ti ta klaida. *• v

Aš atsisėdau ir pradėjau pertikrinėti 
atskaitą; gaspadinė atsisėdo greta manęs 
ir nenuleido akių. Pradėjau pirmiaus iš 
viršaus žemyn sudėti skaitlines ir sumą ra
dau teisingą, paskui pertikrinau iš apačios 
į viršų — irgi radau teisingą. Pažvelgiau 
į gaspadinę, kuri laukė, ką aš jai pasakysiu. 
Tuo pačiu laiku pastebėjau, kad ji buvo nėš
čia; nors aš nesistengiau patirti, ar ji nėš
čia, vienok ir tą pastebėjau,

— Sudėjimas teisingas, — tariau jai.
— Neteisingas, meldžiu pertikrinti vi

sas skaitlines, — pasipriešino ji, — turi būt 
mažiau, aš tą gerai žinau.

Tuomet aš pradėjau atskirai kiekvieną 
skaitlinę pertikrinėti: dvi duonos po 25, 
lempos stiklas — 18, muilas — 20, sviestas 
—32... Juk sudėti šias skaitlines nereikia 
turėti gudruolio galvą, nes atskaita išduota 
iš nedidelės krautuvės ir joje nieko nebuvo 
tokio sunkaus, todėl aš sąžiningai norėjau 
surasti klaidą, apie kurią gaspadinė pasa
kojo, bet nieko negalėjau rasti. Dar kelis 
sykius bandžiau pertikrinti tas skaitlines,

—Tikra teisybė — dadū- 
re Ostakas.

—Aš duodu įnešima!—at
siliepė pirmininkas, — se
kantį vakarą parengsime 
)atogesnej vietoj, mažiau 
svaigalų, cigarų, daugiau 
saldainiu, na ir dar ko.. At
spėjau, ne?

— Be abejones — keli bal
sai.

daugiausia bubu, tam pirm 
metinio vakaro vesti, o ne 
tai išbraukt!... Laikrodis iš
mušė 12 valandų, pagal su
tartį lošimas užsibaigė pra
lošimu pirmininko. Žiedą 
su žyme “atleisto saidoko” 
nuo piršto numovęs, pagal 
tiesas, užmovė kandidatui. 
Patsai 
kliubo.

KANKLĖS
Prenumerata priimama nuo da

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

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

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

M.. PETRAUSKAS
395 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

Puiki Kalėdų Dovana!
Gerhardo Hauptmanno 

Penkių Aktų Pasakos Drama

PMKENDUSIS 
VARPAS

Lietuvių kalbon dailiai išvertė 
A. L a 1 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.

Ar tu žinai koks laikas dabar yra: 
Washington e, Paryžiuje, Londone, 
Viennoje ii Petrograde? Atsakymas 
bus ne. Bet jeigu tu nori žinoti, tai 
turi įgyti Universal laikrodėlį, kuris 
yra užpatentuotas. Šitas laikrodėlis 
yra naujiena, bet dar didesnis pa
rankamas 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, Chinijoj, 
Australijoj, Naujojoj Zelandijoj, ku
rią valdome męs.

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

Tu gaii įgyt tą laikrodėlį 
tiktai per trumpą laiką už 
$4.50. Prie to dar duodame 
puikiausi lenciūgėli ir šitą 
peilį,už kurį store užmokėtum 
$2.50 . Nesiųsk pinigų, bet 
prisių>k tikrą savo adresą. 
Nelauk nieko, bet siųsk tuo
jau, nes po Kalėdų mokėsi 
daugiau. Męs prisiusime lai
krodėlį, lenciūgėlį ir peilį, o 
pinigus užmokėsi tada, kada 
i us a<neštas j namus.

UNION WATCH CO
JIG East 7th St., New York, N. Y. 

Dept. 40.

1 -•

iVYTAUTO POŽĖLOS!
3 VALGYKLA

66 V A VELIS”

Vietiniams ir Pakeleiviams 
Puikiausia Užeiga.

turi vest ar išstot iš

mm*

Prieteliai! — šaukė 
pusgirtis kunigas.

pridėkim sau, kad būtų 
sienos neapipeleję i* • * y

317 East 13th St., 
New York City

(Sale Second Avenue).

k a

PUIKIAUSIOS 1

ATVIRUTES
Artistiškai padaryti merginų 

paveikslai.
Kaina 12 atviručių 75 c.

Pinigus siųskit Money Orde
riu, bet galima it stampo- 
mis. Adresuokite taip:

MAIL ORDER AGENCY 
P. O. Box 129, Pen i Sta.

NEW YORK, N. Y.

■ ■' .

jaunas
Jūs galite vesti, galite uliot 
nors, kartais, prisieina ba
dant. Jūs viską galite ir ka
da norite,/ Aš ne... Aš no
riu ! i 
čionai 
auksins, palociai. Jūs per-

Sveika!
Skanu!

J. A. KATKUS
Užlaikau visokių knygų ir kitokią 

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

Krautuve atvira nuo 7 iš ryto iki 
12 vidurnakčio.

Toliau gyvenantieji galit kreiptis 
laišku šiuo adresu: '/.%

J. A. KATKUS,
3M4 Ferbea St., Pittsburgh, H.
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LAISVE

KORESPONDENCIJOSLaikraščiai
ir cenzūra

pono

tarėsi sočia

Lietuviai Skubinkit!

Už siunčiamus pinigus gvarantuojame.

Basak State Bank
Lietuvių Skyrius

SCRANTON, PA

Atsišaukimas 
j Sajungiečius

nyme
Red.

Visi tie, kuriu giminės pasiliko Lietu 
voje arba pakliuvo Į nelaisvę Vokietijon, tu
rite progą pagelbėti jiems.

Org. A. Staniškis.
Kas. I. Matiošaitis.
Fin. Sekret. J. Urbonas,

L. D. L 
gi a didelį 
kuris bus 
noje, t. y.

Didysis metinis “Laisvės” 
bendrovės koncertas, Įvykęs 
pereitą nedėldienį Labor Ly
ceum, pilnai pavyko iš dai
lės atžvilgio, o iš piniginio 
atžvilgio pavyko vidutiniai.

Dainos ir muzika pilnai 
užganėdino publiką. Labiau
sia pasižymėjo 
kės merginos — D. .77 kuopa ren- 

ir linksmą balių, 
Nauju Metų die- 
1 d. sausio. Pra

sidės 3 vai. po pietų, Pou- 
zcno svetainėj, Walker ii 
Third Sts, Cliffside, N. J 
Manome, kad bus žingeidus 
ir linksmas vakarėlis,nes ap
art šokių ir garsios muzikos 
bus ir dauginus linksmų pa- 
marginimų.

Istorija gana ilga ir tęsis 
per kelis “Laisvės

BURLINGTON, N. J.
9 d. gruodžio buvo prakal

bos L. D. L. D. 96 kuopos 
Kalbėjo drg. L. Pruseika,— 
“Laisvės” redaktorius. Kal
bėtojas publiką pilnai užga
nėdino.

L. D. L. D. kuopa dar jau
na, susiorganizavus 18 d. lie
pos, š, m., bet jau spėjo su
rengti prakalbas.

Pirmiausia kalbėtojas aiš-

Jisai daug kartų prisipa
žino, kad rašyti cenzūros są
lygose yra begalo sunku, o 
betgi jo darbas nešė didžiau
sių vaisių. Taikydamos prie 
cenzūros sąlygų, kas buvo 
neišvengiama, Marksas ir jo 
bendradarbiai sugebėjo ves
ti švarius idėjinius laikraš
čius, nei per nago juodymą 
nenusidedant prieš principų 
dvasią. <

Tuo keliu privalome eiti ir 
męs.

Latvių soc. laikr. “Strahd- 
neeko” (rodosi, bene kai
riausias Amerikos laikraš
tis) redakcija pranešė ve
sianti laikraštį nusistovėju
sių jau principų vaga,bet ve
sianti taip, kad laikraščiui 
negręstų pavojus, \kad laik
raštis, vadinasi, galėtų eiti.

, Panašiai elgiasi ir kiti 
draugiški mums laikraščiai..;

kurie nenori, lai eina namo. 
Kadangi darbininkai nesuti
ko dirbti, tuomet bosas visus 
juos išvarė iš dirbtuvės.

Darbininkai streikavo pus
antros valandos. Pirmiau 
darbininkų išrinktas, komi
tetas buvo nuėjęs pas už- 
veizdą, bet pastarasis atsi
sakė darbininkų reikalavi
mus išpildyti, tik pažadėjo 
nebausti už pa'sivėlinimą ke-

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

šiemet, 
būtu gi

ro i- 
kad

Vietos draugijų Sąryšis 
ruošia dideles prakalbas, ku
rios įvyks 22 d. gruodžio, ly
giai 8 vai. vakare, Pouzeno 
svetainėj, Walker ir Third

L.S.S. IV Rajono konferenc.
23 d. gruodžio , 69 So. 

park St., Elizabeth, N. J., 
bus L. S. S. IV Rajono kon
ferencija. Pradžia 9:30 vai. 
ryte. Visi kuopų išrinkti de
legatai malonėkite Į laiką 
pribūti, nes turėsime labai 
daug svarbių reikalų, ypa
tingai šiame momente.

D. P. Pilka.
NEW HAVEN, CONN. Į
Po Naujų Metų, su pirmu 

“Laisvės” numeriu pradeda-1 
me talpinti New Haveno lie
tuvių istoriją nuo 1911 iki 
1917 metų. Istorijoj bus la
bai įdomių dalykų,todėl mel
džiame savo skaitytojų pasi
rūpinti to numerio kodau- 
giausiai paskleisti tarpe vie
tos lietuvių. Labai gerai bū
tų, kad kiekvienas New Ha- 
vene “Laisvės” skaitytojas 
sekantiems metams gautų 
dar po vieną naują skaity
toją. Tas, rodosi, nėra taip 
sunku padaryti, jeigu atsi
rastų energija ir noras.

Męs tikimės, kad mūsų 
draugai skaitytojai pasidar
buos dėl mūsų ir sykiu dėl

Th* Lithuanian Semi-Weekly 

“LAISVE”
Published by th* 

LITHUANIAN Co-OPEK. PUB.
SOCIETY (Inc.)

•■vary Tuesday and Friday at. 
MS Grand St., Brooklyn, N.Y.

Y*arly subscription rates: in 
U. 8. $2.50,to foreign countriea 
$8.S0.

“Entered aa second class 
matter March 11, 1914, at tb* 
P*at Office at Brooklyn, N. Y., 
wadar the Act of March 3, 1879. 
Telephone Stagg 3878.

Manoma turėti keliatą pa
garsėjusių kalbėtojų, kurie 
aiškins šių dienu svarbu 
momenta darbininku klesai. 
Pageidaujama, kad ir mote
rys skaitlingai dalyvautų 
šiame svarbiame susirinki
me, nes bus plačiai kalbama 
ir apie darbininkių moterų 
reikalus.

ROCKFORD, ILL.
8 d. gruodžio buvo maskų 

balius, kurį surengė Lietu
viu Socialistu Jaunimo Ra
telis. Viskas pavyko pui
kiai, tik, mano nuomone, ko
misija nevisai atsakančiai 
dovanas paskirstė.

9 d. gruodžio buvo lavini
mosi vakaras, kurį surengė 
minėtas Ratelis sykiu su L. 
S. S. 75 kuopa, 
klausimas: “1__
taktika geresnė 
ar dešiniųjų?” 
sirinko nemažai 
susirinkusiųjų užgyrė kai
riųjų poziciją.

Sekančiame lavinimosi va
kare bus sakomos trumpos 
prakalbos ir paskaitos.

Teko girdėti, kad čionais 
susidarė ir Sandoros kuopa 
ir, sakosi, kad dabar, tai 
šiūr atimsi ą iš džermano 
Lietuvą. Tik nekurie nariai 
pradėjo nerimauti, nes agi
tatorių buvo Įkalbėta, kad 
užsimokėję j menesį dešim
tuką, gaus dovanai laikraštį, 
bet paaiškėjus dalykui, pa
sirodė, kad taip nėra.

Kiną du sykiu savaitėj: Utar- 
■inkals ir Pėtnyčiomis, 183 Ro- 
•bllng St., Brooklyn, N. Y. Lai
džia Lietuvių Ko-operatyviška 
Spaudos Bendrovė, 455 Grand 
St., Brooklyn, N. Y.

Prenumerata metams: Ame
rikoj — $2.50, Kanadoje ir už- 
rabefiuose — $3.50; pusei me
tą Amerikoje — $1.25; Kanado
je ir užrubežiuose $1.75. 
Telephone Stagg 3878.

daininin- 
A. Cahill ir 

A. De Loca. Gerai dainavo 
ir Arens ir mažas vaikas. 
Samoilov dainavo vidutiniai. 
Pasižymėjo geru dainavimu 
ir “aidiečiai.” Prasidėjus 
šokiams, publikos susirinko 
apie 900, bet kadangi tikie- 
tai buvo daugiausia kvoteri- 
niai, tai pelno liks nedaug. 
Beto,nuo tikietų mokėta dar 
karinių taksų, kas įvesta vi
suose New Yorko parengi
muose — teatruose ir t. t. 
Svetimtaučių publikos buvo 
pusėtinai.
. Susirinko draugų gražus 
būrelis ir iŠ apygardų. Bu
vo draugi] iš Elizabetho, 
Newarko, Shenandoah, Eas- 
tono ir t. t. Abelnai publi
ka puikiai laiką praleido.

Pirm koncerto kelis žo
džius pasakė J. Neviackas, o 
pabaigoj, pakalbėjus J. šal
čiui, rinkta aukų L. Soc. Są
jungos apgynimo fondui ir 
surinkta virš 70 dol. Taigi, 
pasirodo, kad “Laisvės” 
draugai ir čia buvo patįs 
pirmutiniai.

Beto, po koncertui šaluti
nėse svetainėse įvyko du pa
sikalbėjimu 
listai apie įvairius bėgamu 
reikalus ir progresistės.

WATERBURY, CONN.
Darbininkai laimėjo 

streiką.
Com. Bros. Co. Corp, dir

ba virš 100 darbininku, — v j 

daugiausiai lietuviai ir ru
sai, amerikonų randasi tik 4 
ir visi turi geresnius darbus. 
Kiti darbai gana prasti ir 
juos atlieka veik vieni lietu
viai, išskyrus poros italų ir 
kelių rusų. Iki šiol mokėjo 
paprastam darbininkui 30 
centų į valandą; dirbo 55 
valandas į savaitę, bet jeigu 
darbininkas pasivėlindavo 
nors porą miliutų, tuojaus 
jam išskaitydavo penkias į 
valandas. Tokiu būdu ma-j 
žai darbininkų gaudavo pil
ną savaitinę algą. Jeigu pa
sitaikydavo kokia nors šven
tė ir darbininkas neateidavo’ 
į darbą, tai jam išskaitliuo- 
davo vieton 3 dolerių, $4.50.,

Nors darbininkai nuo se
niai tarpe savęs kalbėdavo, 
kad tai baisus išnaudojimas, 
vienok iki šiol kentė, bijoda
mi pareikalauti geresnių 
darbo sąlygų ir kiekvienas 
stengdavosi išdirbti pilną 
laiką, kad tik kompanija ne
galėtų nubausti. Mat, jeigu 
išdirbdavo pilną laiką, gau
davo $18.00 į savaitę, bet jei
gu pasitaikydavo kokia nors 
amerikoniška šventė ir dar
bininkai nedirbdavo, tuomet 
gaudavo tik $13.50.

Po dėkavonės dienos dar
bininkai irgi gavo užmokes
tį $13.50 ir pradėjo tarpe sa
vęs kalbėti, kad pareikala
vus teisingos mokesties — 
nuo valandų.

6 d. gruodžio, po pietų, vi
si darbininkai apskelbė 
streiką, reikalaudami už 
šventes išskaityti tik už ne
dirbamą laiką ir pakelti mo
kestį ant 15 nuošimčių. Bo
sas pasakė, kurie nori seno
mis išlygomis, lai dirba, o

ELIZABETH, N. J.
9 d. gruodžio buvo drau

giška vakarienė L. S. S. 147 
kuopos. Įžanga ypatai $1.50. 
Atsilankė 72 ypatus; buvo ir 
iš apielinkinių miestų. Dau
gelis draugų pasakė po pra
kalbėt. Buvo užsiminta ir 
apie suareštavimą drg. J. 
Stilsono ir J. Šukio. Drau
gai bylos vedimui sumetė 
$29.05. Susirinkusieji laiką 
praleido labai linksmai.

B. žeibūnas.

SO. OMAHA, N EB.
(Nuo mūsų korespondento).

Čia skerdyklų darbininkai 
organizuojasi į Amerikos 
Darbo Federaciją. Nuo įvy
kusio rugsėjo men. streiko, 
jau spėjo didžiuma darbi
ninkų susiorganizuoti.

Pradžioje gruodžio mėne
sio tarpe skerdyklų darbi
ninkų kilo nepaprastas judė
jimas, nes darbdaviai pradė
jo viešai persekioti tuos 
darbininkus, kurie priklau
so prie unijos; daugelį pra
šalino iš darbo.

Dabar darbininkai kiek
vieną vakarą rengia agita- 
tyviskas prakalbas ir unija 
žymiai auga. 1904 m., kuo
met baltieji buvo darbinin
kai išėję į streiką, tai juod- 
veid^iaif streiklaužiavo, da
bar ir jie sykiu eina su balt
aisiais ir darbdaviai labai 
nusiminę.

Jeigu darbdaviai neišpil- 
dys darbininku reikalavimų, 
tuomet gali kilti milžiniškas 
streikas.

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

2 d. gruodžio čionai patiko 
ūma mirtis Jdozą Bazilių, 
kuris, gal dėlei persunkaus 
darbo, įgavo vidurių pasilei
dimą ir lietam nugabentas į 
ligonbutį, — antroje dienoje, 
persiskyrė su šiuomi pašau-

“Draugai, Vyrai ir Moteris, nėra rei
kalo, kad jus supjaustytų ir kad 

paraiščiai jus kankintų.” •
Kapitonas Collings atydžiai išstu

dijavo save, savo padėjimą — ir ga
lų gale jis buvo atlygintas per sura
dimą būdo, kuris ji taip greit padare 
stipriu, mikliu ir linksmu vyru..

Be katras gali vartot tą patį būdą, 
jis yra paprastas, lengvas, nepavo
jingas ir nebrangus. Kiekvienas pa
trūkės žmogus pasaulyje turėtų tu
rėt kapitono Collings knygą, kurioj 
aprašo, kai]) jisai išsigydė ir kaip be 
kas gali vartoti tą patį išsigydymo 
būdą, namie be jokių keblumų. Kny
ga ir gyduolės yra Vždyką, jais pri
siųsiu) apmokėję ir siuntimo lėšas 
kiekvienam 
turos (patri 
šitą kuponą 
Dabar — i

Visa svetimtaučių socialis
tų spauda Suvienytose Vals
tijose yra po cenzūra. Cen
zoriais paskirti patįs redak
toriai, gi kontrolieriais yra 
kokios tai nematomos dva
sios, apmokamas 
Burlesono ofiso.

Tiek lietuviu socialistu lai
kraščiai, tiek latviu“Strahd- 
necks,” vokiečių “Volkszci- 
tung,” rusų “Novy Mir”, 
vengrų “Elore”, lenkų “Gor- 
nik” — visi jie turi prista
tyti žinių ir politinių straip
snių vertimus, visi turi ro- 
kūoties su tuo faktu, kad už 
vieną ar už kitą straipsnį ar 
net išsitarimą pačta gali at
imt teises arba ir visai su
stabdyti laikraštį.

Redaktorių padėjimas y- 
ra ir opus ir sunkus, o betgi 
reikia pasakyti, kad jie su 
garbe atlieka savo prieder
mes, nemaino laikraščių pa
kraipos ir veda jiems paves
tus laikraščius sena socialis
tine vaga. Tiesa, aštrumai 
laikraščiuose išnyko, forma 
šiek tiek persikeitė, bet turi
nys, idėjos likosi tos pačios. 
O tame tai ir yra patsai 
branduolys.

Męs prisimenam, kaip tai

teismas
Kadangi vedimas tokių 

bylų reikalauja daug išlaidų, 
tai pirmiausia tuo dalyku 
męs turime ir pasirūpinti.

Tame dalyke, apkaltinime 
centro draugų, L. S. S. Pil
dantysis Kom. nutarė įsteig
ti L. S. S. Apsigynimo Fon
dą ir paskyrė, kad to Fon
do komitetas būtų po globa 
L. S. S. 19 kp., Brooklyn, N. 
Y., iš jos jis susidėtų ir visos 
aukos būtų kontroliuojamos.

L. S. S. 19 kp. išrinko Ap
sigynimo Fondo kasierium 
drg. I. Matiošaitį (398 So. 
1st St., Brooklyn, N. Y.) jo 
finansų sekretorium, J. Ja
kimavičių, 455 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

Kasierius yra po kaucija 
:ir aukas malonėkite siųsti 
ant drg. J. Jakimavičiaus 

[vardo, o patį čekį ar money 
orderi išrašykite ant L Ma- 
tiošaičio vardo.

Rodosi, dalykas draugams 
gali būti aiškus, jūs tai gali
te patys suprasti svarbumą 
viso reikalo. Nors iki šiam 
laikui buvo susitvėrę įvairus 
visokį komitetai, bet jie ne
buvo po Sąjungos kontrole 

Į ir męs jais negalimo naudo
tis. Jie buvo abelnais visų 
žmonių komitetais, bet Są
jungą savo komiteto apsigy- 
ninmi iki šiam laikui visai 

Į neturėjo. Todėl, šis apsigy
nimo Fondas bus abelnu 

I vien tik Sąjungos Fondu ir 
pinigai bus suvartoti vien 
apgynimui mūsų draugų ir 
Sąjungos.

Todėl, draugai, subrnski- 
Įte veikti! Aukaukite kiek 
Į kurie galite, nes nuo to pri- 
I klauso mūsų likimas. Taip- 
I )at raginkite ir kitus aukau
ti, nes mūsų gyvavimas pa- 

Ivoiuje. Visi dirbkime, kiek 
Įgalime, kad apgynus savo 
Į legališkas teises.

L. S. S. 19 kuopos komite

Pereitame L. S. S. 250 
kuopos susirinkime, kuria
mo dalyvavo ir šio pavieto 
Socialistų Partijos komiteto 
nariai. — draugės I. S. Boh- 
lin, C. M. Hoke, ir draugas! 
H. Lucht, taipgi buvo atsi-1 
lankę ir nuo ukrainiečių so-j 
cialistų kuonos du draugai,! 
tapo apkalbėti svarbesni rei-! 
kalai apie nu randavo,Įimą 
svetainės ir t. p. Pabaigoje 
draugė Bohlin, Bergen pa-1 

i. Diskusuota ,vieto organizatore, pasakė 
Kurių socialistu į trumpą prakalbą, . raginda-1 

>sn(- ,_L kairiųjų'ma draugus energingai dar- 
?” Žmonių su- buotis socialistiškos idėjos 

Didžiuma > labui. Taipgi pasakė žin
geidžią prakalbą ukrainietis 
drg. A. Ruzisky. 1

Prie kuopos prisirašė 3 f 
nauji draugai ir išrinktai 
valdvba dėlei sekančiu me-1 
tų. Valdybon įėjo šie drau
gai: org. — K. Sejonas, fin. 
sekr. — K. Steponavičius, 
prot, sekr. — J. Bartašius, 
iždininkas, — S. Ruzgis, Li
terai. pardavėju — A. Bu- i 
kaveckas.

Drg 
kavo 
kalteliam

kino apie Rusijos revoliuci
ją ir ekonominį padėjimą, 
paskui agitavo, kad rašytųsi 
prie L. D. L. D. kuopos. Po 
prakalbos prisirašė prie 
kuopos 12 naujų narių.

Kuopa žada ir ateityje 
rengti įvairias pramogas, — 
diskusijas, lavintis iškalbys
tės ir t. t. Geistina būtų, 
kad visi draugai energiškiau 
pradėtų veikti, o pasekmės 
bus puikios.

J. Bimba.

Velionis išbuvo apsivedęs 
apie.pusantrų metų ir paliko 
moterį su maža dukrele di
džiausiame nuliūdime. Ve
lionis paėjo iš Suvalkų gub., 
Naumiesčio pavieto, Griška
būdžio kaimo. Amerikoj iš
gyveno apie 6 metus ir buvo 
sulaukęs dar tik 27 metų 
amžiaus. Fyziškai buvo silp
no sudėjimo ir nemokėda
mas amato, priverstas buvo 
dirbti sunkiausius darbus, 
kad apsigynus nuo bado ir 
padarius sau ir šeimynai 
pragyvenimą, kas ir buvo 
priežastimi velionio šios ū- 
mos ir netikėtos mirties.Šia- 
me kapitalistiškame surėdy
me tūkstančiai darbininkų 
stato savo sveikatą ir gyvas
tį į didžiaijtsį pavojų dėlei 
apsigynimo nuo bado ir kol

Į darbininkai nesusivienys ir 
nesistengs susipažinti su 
darbininkų klesos reikalais, 
patol jie bus išnaudojami ir 
nevienas taps panašia auka.

Velionis mylėjo apšvietą 
ir niekados nepraleisdavo 
viešų susirinkimų — kaip 
tai prakalbų ir t. p. Prigu
lėjo prie S. L. A. 70 k]) ir 
buvo vienu iš tarpo narių 
šios kuopos įsteigėjų.

Nepaisant visų cenzūros siu
timų; nepaisant to, kad re
daktoriams begalo reikėjo 
“cenzuruoti” savo straips
nius, braukt lauk aštrumus, 
laikraščiai Rusijoj, palygi
namai, buvo labai švarus. 
Reikia atsiminti, kad prieš 
karę (1914 m.) Petrograde 
ėjo ir bolševikų “Pravda” 
ir menševiku “Gazeta” ir vi
sa eilė nacionaliu socialistu 
laikraščių. Ką jau ir šnekė
ti, kaip sunku buvo redakto
riam, kuomet kiekvieną 
straipsnelį rašant, reikėjo 
mislyt, kad parašius jį taip, 
idant numeris nebūtu konfi
skuotas. O betgi, darbinin
kai didžiavosi savo spauda.

Tas pats ir dabar Ameri
koj. čionykščiai redakto
riai turi dabar labai daug 
galvosūkio. Kiekvieną raši
nėlį gaminant, reikia dabar 
padėti daug'daugiau minties 
pajiegų, negu seniau. Rei
kia taip rašyt- kad vi 
ant pirmos vieto 
narna darbininkų kleso 
kalai, ir ginama taip, 
pats gynėjas (laikraštis) ne
kristų nuo priešų smūgio.

Bet socialistams tatai ne 
naujiena. Panašioje redak
toriaus rolėje buvo ir moks
lo socializmo pamatuotojas 
Karolius Marksas, kuomet 
jisai redagavo “Rheinische 
Zeitung,” o vėliau “Neue

Draugai ir draugės, visi 
aukaukime Amerikos Lietu
vių Socialistų Sąjungos Ap
sigynimo Fondan!

Federališkos valdžios a- 
gentai 14 d. gruodžio, 1917 
m. atsilankė “Kovos” spaus
tuvėm areštavo mūsų Cent- Z w
ro draugus J. V. Stilsoną ir 
J. Šukį ii; suėmė visą Sąjun
gos archyvą. Su tuom už
darė ir ijiūsų organus “Ko
vą” ir “Naująją Gadynę”

Suareštuoti draugai pas
tatyti po kaucija: drg. J. V. 
Stilsonas po $10,000, o drau
gas J. Šukys po $5,000, kuri 
buvo pastangomis Philadel- 
phijos draugų sudėta; tie 
draugai dabar ])aleisti ir 
laukia teismo.

Draugai kaltinami už “ne
geistiną” toną mūsų organų 
pakraipos. Tai yra smūgis 
visai mūsų Sąjungai, tai yra 
pasikėsinimas ant jos gyva
vimo. -7 ; ■ .*

Draugai ir draugės! Ar
gi męs taip ir nuleisime ran
kas ir neapginsime mūsų 
draugų Ne, šimtą sykių 
ne! Mūsų organizacija yra 
legališka ir kaipo jos na
riai ir šios šalies piliečiai, 
męs turime juos apginti. 
Męs turime paduoti jiems 
pagelbės ranką! Niekas ki
tas jiems nepagelbės, kaip 
tik męs. Tai mūsų šventa 
pareiga padaryti. Jų daly- 

|kas — yra mūsų dalyku. Jų 
yra mūsų teismu.

sergančiam rup 
a. kuris išpildyt 

Bet siųsk jį tuojaus — 
pirm negu padėsi šitą laik 

rankų.

)YKAI RUPTUROS KNYGA I! 
GYDUOLIŲ KUPONAS.

Capt. W. A. Collings (Inc.) 
Box 171 B Watertown, N. Y. 
Meldžiu prisiųsti man DYKA- 

Jūsų RUPTUROS (patrūkimo) 
Gyduoles ir Knygą be jokios atsa
komybės iš mano pusės.

Vardas...................................... ..
Adresas. . .................... ............... ..

“Išgydyk savo § 
Rupturą-patr likimą 

taip kaip aš .
išgydžiau savo”.

Senas jūrių kapitonas, kuris buvo pa
iru kęs, išsigydė pats save, ne

paisant ant to, kad daktarai 
jam jau buvo pasakė: 
“Eik ant operacijos, ki

taip mirk.”

Jo gyduolės ir knygutė siunčiama 
dykai!

Kapitonas Collings, jūrininkas per 
daugelį metų, staigiai gavo dvigubą 
rupturą (patrūkimą). Iš priežasties 
šios ligos jis netik ką turėjo apleist 
plaukimą ant jūrių, bet per daugelį 
metų negalėjo net iš lovos pasikelti. 
Jisai išbandė daktarą po daktarui,pa- 
raištį po paraiščiui, bet nieko negel
bėjo. Galutinai jis buvo pertikrin- 

; tas, kad jis turės eit ant pavojingos, 
' pasibaisėtinos operacijos, kitaip tu- 
' rėš mirt. Bet jis nėjo ant operacijos 
ir nemirė! Jis išsigydė pats per save.
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lių minutų. Kadangi darbi
ninkai nutapė negrįžti, tai 
paskui atvažiavo užveizda į 
darbininkų susirinkimą, už
vedė derybas ir susitaikė už
pildė visus darbininkų rei
kalavimus ir pakėlė ant 10 
nuošimčių mokestį. Po pus
antros dienos streiko, visi 
darbininkai grįžo prie dar- 
b<y.

Nors tai matas laimėji
mas, bet visgi laimėjimas, 
darbininkai privertė kompa
niją nusileisti.

Reikia pažymėti, kad tar
pe lietuvių darbininkų at
sirado išgamų — trįs ėjo 
laike streiko dirbti. Supran
tama, tie darbininkai yra 
tamsiausi, neskaito jokių 
laikraščių ir nesupranta sa
vo klesos reikalų.

18 d. gruodžio buvo susi
rinkimas L. S. S. 34 kuopos, 
kuriame tapo nutarta pak
viesti drg. St. Michelsoną su 
paskaita.

Drg. L. Karizna, — L. S.

džia mus, išvažiuodamas į 
New Yorka.

Kuopa sekantiems me
tams išrinko į valdybą se
kančius draugus: or g. — J. 
Kemežį, susinėsimų sekret.

produktus ir pardavinėsime 
kopigiausia kaina. Taigi, 
kurie norite gauti geresnių 
produktų ir pigesne kaina, 
nieko nelaukite, bet rašyki- 
tės prie kooperacijos. Atsi
minkite, kad tik susivienyję, 
bendromis jiegomis, galėsi
me savo tikslo atsiekti.

Į sekantį susirinkimą mel
džiu visus atsilankyti, nes 
bus svarstomas krautuvės a- 
tidarymo klausimas.*

susirinkimą, todėl jo rinki
mas atidėtas iki kito susi
rinkimo.

Sekantis kuopos susirinki
mas bus 23 d. gruodžio, po 
N103 Green St.; pradžia 
9:30 vai. ryte.

Man rodosi, kad tik 
susirinkimas buvo,

CHICAGO, ILL.
(Nuo mūsų korespondento).

Chicagos lenkai klerikalai 
ir narodovcai veda smarkia 
agitaciją už lenkiškus pul
kus, kuriuos pradėjo orga
nizuoti žinomas pianistas 
Padarevvskis ir Gasioriows- 
kis. Daugelis žmonių išva
žiavo iš Chicagos, prisidėję 
prie tų pulkų. Dabar jau 
vėl pradeda atgal bėgti: ke
liatas jau pribuvo į Chica- 
gą; vienas net paskelbė 
“Dziennik Ludowy” perser
gėjimą, kad žmonės neklau
sytų tų agitatorių ir neitų 
į Gąsioriowskio armiją. Jis 
pasakoja, kad tas jų pulkas 
stovėjęs ant .Niagara ( ?) 
kranto ežero Kanadoj ir to, 
kas pirmiau buvę žadėta or
ganizatorių, neišpildę. Turė
ję net protestus kelti, kad 
pagerinus savo būvį. Dau
gelis bėgę iš tos jų “armi
jos.” Kuriuos pagauną, tai 
baudžią. Tose stovyklose e- 
są 5,000 žmonių.

Tokiu būdu lenku kleri
kalams nekaip vyksta orga
nizuoti sumanytus pulkus.

* *
16 d. gruodžio buvo susi

rinkimas L. D. L.'D. 28 kuo
pos. Prisirašė keliatas nau
jų narių. Nutarta surengti 
koncertą ir paskaitas. Taip
gi nutarta susirinkimus lai
kyti kiekvieną mėnesį. Į 
valdybą išrinktos sekančios 
ypatos: org. — P. Motiečius, 
susinešimu sekret. — St. 
Kretavičius, fin. sekret. — 
J. Švinkimas, iždin. — J. Ke
mėšis.

Greitu laiku bus du metai, 
kaip čia gyvuoja Lietuvių 
Da rbini nkų Litera turo s 
Draugijos kuopa, bet ar 
daug kuopa turėjo susirin
kimu? 
vienas
kuomet reikėjo knygas išsi
dalinti.
kad męs nubustame iš mie
go ir pradėtume susirinki
mus laikyti kas mėnuo ?Tuo- 
met męs galėtume apsvars
tyti visus draugijos reikalus, 
daugiau prie kuopos pri
trauktume žmonių ir darbas 
eitų daug pasekmingiau.Da
bar męs miegame ir nieko 
neveikiame. Jeigu taip vi
sos kuopos veiktų, kai]) męs 
veikiame, tuomet ir draugi
ja negalėtų gyvuoti. Taigi, 
draugai ir draugės, prie 
darbo, o pasekmės bus.

Av nebūtų gerai Columbia Graf onolas
and Columbia Records

Užeikite Pasižiurčti — Pamatykite ir Paklausykite
Undii Calilc Pdiinli ir Pasifiaihdi nt i ('ohmibia (irafonohi irColum-

oriu Raimi mm $18 augštyii ii 
misi prkt i<

, kai]) Colum- 
tmk smagumo, 
visokiu stilių

ketvergi]

♦

26 d. gruodžio, po N 48 
Green St., bus balius “Vili
jos” choro. Repeticijos cho
ro visados būna
vakarais “Šievos” knygyne. 
“Vilijos” valdyba išrinkta 
sekantiems metams: pirm.— 
S. Kretavičius, sekret.—Bi-

ainis, org. — P. Motiečius.*

VIEŠAS PROTESTAS.
“Kovos N48 tilpo L. S. S. 

'VII Rajono komiteto prane
šimas, kuriame pasakyta, 
kad 11 d. lapkričio įvyko Ra
jono komiteto posėdis In
kerman, Pa., kuriame vien
balsiai nutarta atšaukti S. 
P. Šoną iš Agitacijos Fondo 
pirmininko vietos už nevei
klumą. Ten pasakyta, kad 
nuo šio pranešimo pasirody
mo Šono tarnystė jau užsi
baigia.

Aš klausiu jūs, draugai, iš 
kur gavote tokią galę, kad 
mane suspendavus ir pasta
čius visų akyvaizdoje visiš
kai neveikiančiu? J uk taip 
gali pasielgt tik sekančios L. 
S. S. VII Rajono konferen
cijos delegatai, nes prieš 
juos turėsiu išduoti apyskai
tą iš savo veikimo, ar nevei
kimo.

Aš skaitau, kad L.S.S. VU 
Rajono komitetas pasielgė 
nelegališkai prašalindamas 
mane nuo tos vietos, į kurią 
esu išrinktas virš 50 draugų, 
ir paskirdamas į mano vieta 
drg. J. Ulį ir todėl viešai 
protestuoju. Aš dar nesu

Girdėjau, kad čia apsigy
veno artistas A. Vitkauskas, 
kuris nori visas vietos dai
lės draugijas suvienyti, kad 
nebūtų ten jokių “Aušrų”, 
“Varpų” ir “Vilijų”, bet kad 
būtų viena dailės draugija. 
Kasžin ar jam pavyks jas 
suvienyti, nes kiekviena sa
vaip nori veikti ir nenori, 
kad jų vardai būtų panai
kinti. Dabar p. A. Vitkaus
kas lankosi į dailės draugi
jų susirinkimus, agituoda
mas prie vienybės. Pagy
vensime, pamatysime , 'kas • v « įseis.

FITCHBURG, MASS.
9 d. gruodžio buvo juokų 

vakaras, kurį surengė Liet. 
Jaunimo Draugyste. Pir
miausia suloštas veikalėlis 
“Svetimoterystė”; aktoriai 
savo užduotis atliko gerai. 
Paskui deklamavo 8 metu 
vaikas ir labai gerai atliko. 
Deklamavo ir V. Marcelio 
niūtė. Po to tapv suloštas 
antras veikalėlis “Ameriko
niškos Vestuvės”. Aktoriai 
savo užduotis atliko viduti
niškai. Paskui sekė mono
logai, dialogai ir t. t. Vis
kas pavyko labai gerai. Gei
stina būtų, kad ir tankiau į- 
vyktų panašus vakarai.

MAHANOY CITY, PA.
Kooneratvvė bendrovė.ku •

BLACKWOOD, PA.
Vargiai “Laisvės” skaity

tojams teko girdėti apie šį 
kampelį ir lietuvių vargus. 
1915 metais pasistatėme sa
vo bažnytėlę. Daug triūso 
pridėjome, daug pinigų su
mokėjome, bet parodėme, 
kad turime dievo namelį — 
bažnyčią. Bet štai patinka 
nelaimė — supleška, mūsų 
dievnamis su visais dievulė
liais. Norėta buvo primesti 
bėdą peekuriui, bet pastara
sis pažadėjo už tai į teismą 
patraukti tuos, kurie išdrįs 
sakyti, kad iš jo priežasties 
bažnytėlė supleškėjo. Tokiu 
būdu visa bėda suversta ant 
dievulėlio, kuris sudegino 
bažnyčia ir pastarasis neuž-
protestavo.

Kadangi pasilikome be 
bažnyčios, tai mūsų genero
las su savo pamočnika'is pra
dėjo mobilizuoti naują armi
ją ir padarė oblavą ant pen
kinių ir dešimtiniu. Pasta
to naują bažnyčią. Žmonės 
giria kunigėli, kad jis nema
žai pasidarbavo. Bet štai 
sušaukia viešą mitingą ir 
praneša, kad kiekvienas pa
rapijomis privalo mokėti po 
$1.00 i mėnesi, nes kitai]) ne
galima esą išgyventi. Ką 
daryti, reikia mokėti po do
lerį. Mat, viskas brangsta, 
viskas kįla ir kunigėlis nusi
skundė, kad jo gaspadlnė 
pareikalavo didesnės algos,

rapijonams pakelti mokes
tis.

Dabar, jeigu nuveža ku

pirmi austa pažiūri į knygas, 
ar yra užsimokėję mėnesi
nes mokestis ir tik suradęs, 
kad užsimokėję, krikštija 
kūdikį, kitaip atsisako ir kū-

PAREIKAJAUK NUO PARDAVĖJO DOVANAI DALINAMĄ JŪSŲ KALBOJE 
REKORDŲ KATALOGĄ, ARBA PARAŠYK Į

102 West 38th Street

vo “konferencijas.” Kodėl 
jis tas savo pliovones užva- 
dino “konferencijomis”', tai

žemaitiškai prakalbos tai]) 
vadinasi, kiti mano, kad tai

kurį suminėjus, galima esą 
bažnytinėj uniformoj, baž
nyčioj, po pat dievo akių,?>

šti kas tik ant liežuvio atei
na. Nors jis čia tik savaitę

kavo

New York, N. Y. Perkant Grafonolas ir Re
kordus, tėmykit šį vaizbos it 

atsakomybes ženklą.

savo konferencijų neužbai- KALĖDINIS - NAUJAME-.jos; Du tuzinu Puikiausių 
gė, o prie kuopos jau pri
sirašė 5 nauji nariai. Ant; 
sekančio susirinkimo, kuris (veikslų; ------------ —----
bus sausio 4 d., 1918 m., pėt- i Fotografija; Šliupas Jėzuitų 1 š 
nyčios vakare, kuopiečiai Naguose; Pamokslas: Je- 
mano, kad prie kuopos pri- zaus Krikštynos; Komedija:;

TINIŠ “KARDAS”. |straipsnių; Septyni Lapai 
52 puslapiai, suvirs 20 pa-.Raportų p rak Bimbai; Eibes 

Lietuviško šnipo z kitų gėrybių.
šis numeris tiktai 10 cen

tu. Metams — doleris.
Imant praplatinimui šven- 

sirašys mažiausia 10 narių. Į Agitacija B-r-r! (S. L. A. takuprių tarpe, 10 numerių 
Turbūt, sykiu su Malians-' rinkimai; Šventjackio Misi- - ar daugiau atiduosime po 5 

ko “konferencijomis” užsi- jos; Gražus Kunigų Žiedai; centus.
.Dvasiški Apdūmojimai; Ja-J
Igamasčių su Gaspadinėmis 
i Pikčiui; Trįs Lapai Poezi- 

tu ! ------------ -4.

vių vienybę Rochesteryje 
Gerai, kad socialistai pasi
skubino atsiskayti nuo 

: socializmą “sukriti- svajonių.
iš pat pašaknį]. Nu- -------------

’GRAŽUS VAKARĖLIS SU 
PROGRAMŲ

Parengtas per
L. S. ir D. Draugijos Crorą 

WAUKEGAN, ILL.
Gruodžio 25 d., 1917 m.

Pirmą dieną Kalėdų 
LIBERTY HALL '

1801-3 8th St,,Waukegan, Ill.
I šokiai prasidės 3 vai. po pietų.
! Programas 6:30 vai.
I ĮŽANGA : VYRAMS 25c.
' MOTERIMS VELTUI.
1 Gerbiama publika, męs choristai L, 

. 1>. draugijos matome reikalingu 
. tokį pasilinksminimų ant šventės, to- 
į dėl kviečiame visus atsilankyti, o pil- 
' nai būsite užganėdinti. Bus gražiai 
i parengta Eglaitė ir parėdytas gyvas 
j Kalėdų Diedas, kuris atvež.š įvairių 
j prezentų vaikučiams. Taipgi bus šal- 

. . , I tų ir šiltų užkandžių, kavos, arbatosk]), buvo pusmėnesims SUSI-: ir dešrų su kopūstais. Visi galėsit 
rinkimas. Dar Maliauskasi”:'silinksmi,,,i ”liviStaSKo^u?aS.

ilga, kad jokiu būdu į pap
lista parapijono pilvą nega-

tais žodžiais sakant, 
dievo, kai]) kunigėliai 
koja, visai nesą. Čia 
pijonams bus galvos 
m. o.

tokio

suki-

k]), surengė prakalbas. Kai-, s. 
bėjo K. J. Vaivoda. Agita 
vo rašyties prie S. L. A 
Žmonių buvo mažai.

KARDAS”
251 Broadway,

So. Boston, Mass

Rusijos Valdiškosios 
lEDIJIMO KASOS

(GosudarfeUcnnyja Sberegatelnyja Kassy) • •

Dabar priima čūdijimui pinigus be aprubcžiavinio ir ftūo visos sumos 
• moka procentus. Naujoji Rusijos valdžia pripažino visas čėdijimo Ka

sat už atsakančias ir gvarantuoja pinigų čielybę ir ne pi i ežiam ybę. Pi
nigus galima atsiimti iš Kasos kiekviename laike net būnant Amerikoje 
•ar kitoje šalyje.

Norintieji siųsti pinigus j Rusijos čėdijimo Kasų, ar pirkti obliga- 
jas Rusijos 5 į procentinės Paskolos 1916 m. privalo kreipties vien .tik 
prio

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

Depart men to.
ši.sai Bankierius siunčia ir maino pinigus sulyg pigiausių 

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

Rusijos gilumų iš vietų, kurias užėmė vokiečiai.
Reikalaukite jo čienių, tai sueėdysite daug savo pinigų, \
Iškirpkite šį adresų ir užklijuokite ant konverto.

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

■ -—.........................—-............................................................................................................ ...........................................

Bankų 

denių,

i
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MMR

A. Averčenko,

Onytė
DRAUGIJŲ ATYDAI!

LOMI

ŽODIS

DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVIMAS

Tek 2372 Greenpolnt

ornisiai New York,246 Bowery

nervy ir

PUIKIAUSIA
APTIEKAMODERNIŠKA

LAISVESSPAUSTUVE «mww

Aš irgi nesupran

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

New
Mu-

didžiausiomis pa- 
i:
pilvo, širdies, plaa«

Naujausios mados dideliame 
pasirinkime, Lengviausios išly« 
gos. Taipgi parduodame pijanus.

Nuo
Nuo
Nuo

$i.oe 
1.06 
i.o# 
50c.

nuo 
yra 
per- 

labai

$1.00 ANT 
savaites

Telephone 1050 Greenpoint.

Dr. H. Mendlowitz

tai Provizo-
J. Daunoros

DEVYNETUOS

K. ftlDLAUSKAS,
Aptiekorias Ir Savininkas 

821 Broadway, k a m p. C Street
SOUTH BOSTON, MASS. 

Tai, So. Boston, 21014 ir 21018.

nemalimas, dis- 
skaus 

išpūtimas, diegliai šo
Kepa geriausią duoną iš 
Cystų rugini y miltŲ. 
Teipat mes kepame ge
riausius keiktus veseli- 
joms ir kitokiems poki- 
Hama **,•<,*•*

Volai prisiminė.
— Aš nesuprantu, kaip 

tamsta galėjai be lietsargio 
vaikščioti po toki dideli lie-

gera proga, prisiųsk 13.50

nuo kosulio, 
tik geras gy- 
kas pasirūpins

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

mą pramogą.
Todėl, draugystės ir kuopas, kada renglat bailus, teatrus, ar 

6iaip pasilinksminimus, visados duokit darbus “Laisvės” 
spaustuvėj. Mes padaroma visokius spaudos darbus gražiai, 
greit ir pigiai.

— Tu kvepiantis muilas, 
mažytis žirnelis, rūgštus le
menąs!

Onytė žiovauja. Ji tingi 
net iš krautuvninko glėbio 
išsiveržti.

Po pietų pas Onytę ateina 
jos motina senelė į svečius.

Ji sėdi greta Onytės, gla
monėja ją, bučiuoja, gėrisi, 
— tuo tarpu Onytė žvalgosi, 
svajoja, užsimąsčiusi ir ne
atkreipia Į motiną jokios a- 
tydos.

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

MACYS PKCS
FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET

Tarpe Drigga ir Bedford ave*a» 
ą . Brooklyn, N. Y<.

TBI8INGIAŪ8IA Ir GIRIA U II A 
LISTUYI1KA

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

likusius užmokėsi prie aplaikymo.

AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ J3 
PRIEŽASTIES LIGOS?

Hutui amu rocoptvs aa didžiausia 
atyda, nežiūrint, ar tie receptai 
Lietuvos ar Amerikos daktarų. 
Tai vienatinė lietuviška aptie
kė. Bostone ir Massachusetts 
valstijoj Gyduolių galit gauti, 
kokios tik pasauly yra varto
jamos. Galit reikalaut per lai
škus, c aš pHeiųsiu per expre-

— Visiškai užmiršau, kad 
neturiu lietsargio.

— Ir kada prisiminei?
— Nagi kada perstojo lie

tus lijęs, norėjau lietsargį 
suleisti, pakėliau akis į vir
šų, žiūriu, kad visiškai jo ne
turiu...

— Matai, negalėjome susi
taikyti: ji mažiau turėjo pi
nigų, negu pirmiau buvo 
man pasigyrusi, o aš dau
giau skolų, negu pirmiau jai 
prisipažinau.

Nesusitaikė.
— Kame dalykas, kad ti 

persiskyrei su savo mylima

išplėstomis akimis, 
ipkabina už kaklo, 

prispaudžia ir karštai, karš
tai pradeda jį bučiuoti. Pa
bučiavus į lūpas, pradeda 
glamonėti, glostyti jo žan
dus,, plaukus ir bučiuoti ran-

f Severą’s 
i Balsam 
|for Lungs

Kolo- 
Chester 
praneša 
ydamas: 
kiekvic- 

kad pirktu 
Severus< iy- 

nes jos

LIGŲ PRIEŠAS — 
MŪSŲ DRAUGAS

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

NUSIPIRK KNYGA “MEILĖS

LAIPSNIAI JŲ IŠSIVYSTYME.”

F. MASIULEVIČIUS ir SUNAJ, Savininkai.
205 BEDFORD AVĖ. (Tel. 2876 Greenpoint) BROOKLYN, I, V.'

»’ BROOKLYN
"trr lĮftflt- yi i n fi ...... ...

Ciy jaknų ir tt.
Dėl gydymo 

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

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

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

3rd Ave., New York City.

STRUPAS IR KOMPANIJA
Mis Hdirbam viski), kas tik drau

gijoms rckalinga; t. y. visokius gi*, 
zikučlua, medalius, kukardas, vė
liavas, antspaudas ir t. t.,

Mes turim S. L A.,,S. L. R. K. A. 
ir T. M. !> pntuvy tenklelip pardavi
mui; auksiniai pn $1.00, sidabriniai 
r.ud.ii po $2.50, auksiniai žiedai, nuo 

$5.09 ir aukštyn, laikrodėliams kabu
čiai po $1.55.

Iii Palaukite mruu Katalogu

SIRUPAS & CO.
92 Warwick St. Newark, N. J.
33 John St. New York. N. Y. 

LCiilat siuskit. | Newark. N. J.

Tel. 2820 Greenpoint

J. GARŠVA

“LAISVES” • KNYGYNE
Rwndaa* įvairių naudingų knygų, kurias patariame kiekvienam 

perskaityti.
Kas skaito, tas daugiau liną Ir Jam nereikia prašyti kitų paalA- 

klnlmo. RaOutlsuk katalogą
ss=s=sxsasa—Bteaa"; ■ wiiiaim

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

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

ryti, kad išgelbėti gyvastį ir paaiš
kins apie ligą. Gydau per 20 meti] 
visokias ligas 
sėkmėmis kaip

DR. KOLER
638 Penn Ave., Pittsburgh, Pa.

f
 SI D r. KOLER yra 

2- vienatinis tarpe lle- 
f i. tuvių daktaras Pitt- 
’ *' pr i sburghe. Mokinosi 

Varšavoje, studijavo 
bėgyje 26 m. įvai- 

L. rias ligas vyrų ir 
.'saitu' moterų, todėl jas 
nuodugniai pažįsta. • Gydau užsi- 
nuodinimą kraujo ir silpnybes vyrų, 

spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, į- 
vairias ligas paeinančias nuo nečys- 
tumo kraujo. Atsišaukite ypatiškai 
per laiškus aš negydau.

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

GRABORIUS (Undataker) 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Šbalsamuoju ir laidoju numiruaiut 
ant visokių kapinių.

Parsamdau Automobilius ir Karie
tas Veselijoms, Krikštynoms ir šiai] 
pasivažinėjimams. v

Ofisai:
144 N. 5th S*, 264 FRONT SI
Brooklyn. N. Y. C. Brooklyn, N Y

• . ■ Telephone 7867 Mato®,

- 22 9 B E D F o R D‘„- Av
- . KAMPAS. NORTH 4T4J» GATV

Brjook uv?S';N^w 
t—i. ■ — i ■ ■ .wi ■» i i ■! i i i aierw.~ 'll !■ r

Onytės juodos, biskutį lyg 
užmiegotos akys, lūpos ma
žytės, skaisčiai raudonos, 
amžinai išsišiepę, neužsiga
nėdinę, žandai išberti spuo
gais... Ji ūgio gana augš- 
to, dailų turi liemenį, aštuo
niolikos metų amžiaus, jos 
krūtys didelės, tamprios, de
da visas pajiegas, norėda
mos išsiveržti iš po drabu
žių, išvysti pasaulio šviesą 
ir savo baltumu, didumu ir 
tamprumu vilioti visus, ku
rie tik suka apie Onytę.

Anksti ryte Jonelis, kurį 
namuose praminė bučkių 
gaudy to j u,kai p tik nubunda, 
tuojaus pradeda šaukti:

— Onyte, pabučiuok ma-

"n:»Kir.taKsrv.,

Batoras J. MISEVIČE .
Specialistas širdies ir 

Plaučių ligų. į
8—10 ryto 
12—2 po piet I
6—8 vakare.

270 BERRY STRIKT f
BROOKLYN, N. Y.

nyte, yra? Tu išrodai tar
tum apmirus. Paliksiu tave 
viena ir eisiu namo, a-

— Eik, mama, — sunkiai 
atsiduodama prabilo Onytė.

Vakare vėlai Onytės kam
baryje sėdi didelės krautu
ves pardavėjas — Paulas.

Tai vienintelis žmogus, ku
ris Onytės nebučiuoja. Jis, 
retkarčiais pasitaisydamas 
kakta raišį ir garbiniuotus 
plaukus, skaito laikraštį, iš- 
čistija panages ir paskui 
guodžia! naikina šaltus kat- 
lietus ir kitokį atlikusį nuo 
gaspadinės maistą.

Onytė vaikščioja aplinkui 
jį, žiūri 
tankiai

Įirmmia..K. . į vi*.,--
w«i‘- rn»;nn «np<?

Gerai įsitemykit adresą:
DR. H. MENDLOWITZ

271 Berrys St., Brooklyn,N.V
° Kampas So. 1-inos gatves. ®

Pardavėjas nesijudina iš 
vietos, ramiai sėdi, skaito 
laikraštį ir paskui vakario 
niauja.

Vertė Papliauška.

Onytė prieina prie lovos, 
šaltai, be jokio varžymo, be 
jokios ant veido spalvos, nu
silenkia ir išpildo jo reikala
vimą.

Pabučiavus jį, eina gamin
ti jam pusryčių, bet štai val
gomajam kambary susitin
ka gimnazistą Jurgį, buč
kių gaudytojo brolį.

—Stebėtina Onytė, nėra 
pasauly kitos tokios, kaip ji, 
—šnabžda Jurgis, žiūrėda
mas žvilgančiomis, bet ne
aiškiomis akimis į Onyte.

Paskui prisiglaudžia prie 
jos, pradeda čiupinėti krū
tis ir klausia:

—Onyte, kiek mokėjai už 
mastą audeklo dėl savo ža- 
kieto?

Jis visiškai nemano gauti 
teisingą atsakymą... Jis už
duoda tą klausimą todėl, kad 
paskui galėtų Onytę apka
binti, prispausti prie savęs 
ir pabučiuoti.

Jis, karštai ją bučiuoda
mas, stengiasi pažadinti, su
judinti, padaryti mitresne ir 
žvalesne. Bet Onytė lėtai ir 
tingiai atstumia jį nuo sa
vęs, be jokių jausmų, be jo
kio sujudimo, pašnabždomis 
pasako:

— Nelysk, kiauliuke. Eik 
ir mokinkis... Bučiuotis 
griekas.

Jurgis atsidūsta, pasi
taiso krepšį su knygomis ir 
išeina, duodamas kelią savo 
tėvui, gaspadoriui namų ir 
Onytės prisipalui.

Tėvas apsidairo, slaptin
gai prieina prie Onytės ir 
tyliai jai šnabžda:

— Onyte, palauk, aš tave 
pabučiuosiu.

Onytė silpnai veržiasi iš 
senio ranku, neaiškiomis a- 
kimis žiūri į sieną ir apie ką 
tai kitą misi i j a. Namų gas- 
padorius lygias pasekmes 
turėtų, jeigu bučiuotų ne O- 
nytę, bet siena, stalą, pečių 
arba kitus rakandus...

— Stuobris... — liūdnai ir 
piktai šnabžda senis ir pa- 
lauja ją bučiavps. — Ony-

pirosų. j
Vartuose patinka T)nytę 

jaunas kiemsargio pagelbi- 
ninkas. Jis, tartum liūtas, 
pagriebia Onytę, prispau
džia prie savęs ir karštai, 
karštai pradeda ją bučiuoti. 
Onyte nesiskubina, šaltai at
stumia jį nuo savęs ir pridu
ria:

— Leisk mane. Negražu 
taip daryti... Griekas bu
čiuotis.

Savininkas smulkios krau
tuvėlės, pas kurį nuėjo papi
rosų, ilgai neduoda reikalau
jamo tavoro. Glamonėja ją, 
bučiuoja ir šnabžda savo 
speciališkumo kojnplimen-

Severa’s Cold and 
Grip Tablets 
CScveros PlotkclAs 
I’«ršalitno ir Gripo) 
žinomos tuomi, kad 
gali peršalima 
trumpu laiku.

(Severos Ęalsainas Plaučiams). Neužtenka apliekoje rei
kalauti tiktai “ko nors nuo šalčio". Papratimas pasakyti 
pilną vardą reikalaujamos gyduolės yra labai pagyrimo 
vertas, nes apsaugoja nuo imitacijų ir padirbtu gyduolių. 
Pastaraisiais 37 metais Severos Balsanias Plaučiams gy
dė pasekmingai kosulį ir peršalimą, taipgi sirguliavimus, 
kuriuose kosulys yra pirmiausiu apsireiškimu, pavyzdžiui, 
kosulys iš priežasties inflnenzos, uždegimo pleuros, trau- 
linčiuojančio krupo, užkimimo arba uždegimo dusaunios. 
šita gyduole yra gera kaip vaikams, taip ir suaugusiems.

Katna25c ir 50 centų -visur aptiekose
Severos Šeimyniškos Gyduolės parduodamos 
ur aptiekose. Visuomet reikalaukite “Se
ns” ir pasakykit pilną gyduolės vardą, 
gu arti negalima gauti, tai užsisakius, iš- 

tiesiog
W. F. SEVERĄ CO.

Cedar Rapids, Iowa

JOSEPH LIPMAN, M. D 
Specialistu* moterų ligų

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

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

piet ir nuo 7 iki 8 vrI. vakare, 
riame ir pasakome visas ligas ir pc 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusio* 
ligoniams parūpiname vietą, kol Kj 
dosi. Reikalui esant, kreipkitės, Bkę 
apžiūrėsime ir duosime prleteliik? 
rodą. Patarnavimas visai pi<us. Nr 
užmirškite mano antrašo.

DR. J. LIPMAN
Vienas ofisas: 314 E. fiOth St., 
Antraa Ofisas: 1945—7th Ava., 

arti 117th fit., New Yerk Citi

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

Abudu nesupranta.
Vyras: — Aš nesuprantu, 

kodėl tu sustoji palei kiek
vienos saldainių krautuvės 
ir žiūri į langus?

Pati
tu, kodėl tu sustoji palei 
kiekvieną šaliūną ir žiūri į 
duris.

— Tai kam skirtis, jeigu 
apie tai laikraščiai neapra
šys ir manęs neišgarsins?Aš 
dar palauksiu patogesnio 
laiko, kuomet reporteriai tu
rės daugiau laiko, tuomet ir

LIETUVIŠKA APTIEKA

APTIEKA
Žemiau paminėtas gyduoles galinu 

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

Ir visokias kitokias gyduoles nu® 
visokių ligų, kurios čia dar nepaiaaL 
nėtos, galima gauti per pačtą.

P. A. URBONAVIČIUS, 
151 METROPOLITAN AVĖ.

BROOKLYN, N. Y. ,

Nepatogus laikas.
— Jeigu tamsta esi nelai

minga ir negali su savo vy
ru sugyventi, tai kodėl ne- 
persiskiri su vyru?

—'Dabar? Ar tamsta ne
matai, kad dabartiniu laiku 
laikraščiai užimti įvairiomis 
žiniomis ir reporteriai netu
ri laiko.

— Ir ką bendro reporte
riai gali turėti su persiski- 
rimu?

Jeigu tau rei- 
kalinga skryb&- ■
■le, marškiniai, 
renkotas, liet- 
sargis, kakla- 

kalnia*

Hue ar kitokį ,'JLr 
vyriški aprėda- ■ rf///
lai, užeik pas /ff \ / /h/7/%y 
mane, o gausi u W /v /'//X 
viską, vertės A /f /^//y 
savo pinigų.

131 Grand Su
BROOKLYN, N. Y..

oro
ĮTAISYTAS 13 formulos- 
recepto; suteikto i§niii>tin> 
gu Egypto zokoninku.

AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ? J&Vft

GARSAS KEPTUVE

mums ;• 
“Patai i.i 
nain, 
tiktai 
<Juol< 
yra 
patingai 
l'.alsamas P 1 a u- 
ėiam«, už kur) 
geresnio n čia. 
Mano vailfai tu
rėjo ko-.ulį, mėgi
nome daugelį vi
sokių eyduolių, 
bet perniek; kaip 
plikome Severus 
Italsamo P 1 a u • 
ėiams. tai kosulys 
nu-tojo po kelių 
priėmimų.

Cpsireižkia esąs stebėtinai pasekmingu -įt 
__ nuo gėlimo pilvo ir iarnu, ger- 

(Ją} A:Zės fkaudėjimo, dusulio, galvos VM 
rj-J skaudėjimo, nustojimo apetito, 11 
M 3 šalčio galvoje, ect., ect., Šutai- Į 
nln Cėmas iįdirbėju labai pagarsėjusio J

PAIN-EXPELLERIO- | 
seno ir ištikimo draugo Aeimy- '5
nos, naudojamo visame paršu- s
lyje ĮK*r pusę Šimtmečio—35c. ;
už bonkutę visose aptiekose, -
arba galite užsisakyti tiesiai ifi ?
F. AD. RICHTER & CO @ | 

74—80 Washington Street, New York.

S. Vi^lJAajNORA
APTIEMbRIUSĄ' . -----

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

pr-o Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė mus pa- 
branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų 
didelį.

] įp Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą 
i'affl gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbingumo. Nesi- 
{ m duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais 
l'ffl pigesnę čienią.

]Zj Šią seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
K1 Ptikelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 

rfli butų ant pakelio ženklas „INKARAS” ir žodis 
pfil „LOXOL,” o taipgi musų pavardė.
Sj Tikrasis PAIN-EXPELLERJS parduodamas visose 

aptiekose. Galitę gauti ir tiesiog iš mus. Patariame 
pirkt buteliuką už 65 centus, nes jame yra gyduolių 

dvigubai daugiau, negu už 3$ centus.^

B

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

d: .V- ’į. ' ■■ ,'Ev.r-



LAISVE

Vilnius

lid*

Sodžius randas

Brooklyn LABOR LYCEUM

Kučinskas 10-tos

U-tos

12-tos DENTISTASmi
DU OFISAI

mano praktikos, ai

50th

So. 49th

80. 50th

JOKAHAMA, JAPONIJA

Molino,

Centro
P. O.

UliALGUUb, KUKIUS 
TURI “LAISVĘ” 

ORGANU.

Lietuvių gim
nazijoje rudens atostogas 
prasideda rugsėjo mėn 30 d. 
ir baigiasi spalių mėn. 9 d.

Maršalka A. Plėštis,
P. O. Box 675, Melros® Park, Ill.

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

mas
Lapkalny.
Einasi ge

f ’ Jacob Traška jieško- 
j0 rijos, Marijonos ir Ur
šulėj Traškų iš Lapkalnių, 
Vilkme.^čs pav . .Atsaky-

Mąrija Traška yra 
Kreis Kupiszki 
L visi sveiki.šir-

8*. 48th Ct 
kas paskuti 
mėnesio, J

1529 ~ lOtb
O. Box 80

J. MARTINAITI
157 GRAND ST.

BROOKLYN, N.Y

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

ADRESAI:
CeiAlro pirminin. J. M. Maskeliūnas, 

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

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

Pittsburgh, Pa 
Iždininkas K. Varašis,

LIETUVIŲ BROMŲ DRAUGIJOS 
. Valdybos adresai, Racine, Wk 

Pirmininkas J. Vasilaitis,
1021 La Salio St., Racine, Wls. 

Vice Pirmininkas M. Kaupas,
1242 State Sreot 

Raštininkas A. Vegela,
237 Lafayette Ave. 

Turtų Sekr. S. Gelumbauskas,
920 Jackson St. 

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

Iždo Globėjai A. Pukteris, ,
444 Park View

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

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

1220)
Finansų sekretorius W.

486—4th Ave., 
Jdlnlnkas K. Juška,

825—4th Ave.
Maršalka S. Esikevičia, 

1012
, T. M. Dr-st4 susirifl 
mą nodildienl ki*k? 
Turner Hall svetainėj
Ate, MoHne HL

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, ILL.

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

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

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

Finansų raŠt. J. Waičis,
1320 Lincoln St., Waukegan, Ill. 

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

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

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

Maršalas K. Na vic kis,
1420 So. Victoria St, Waukegan,Ill 

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

Susirinkimai atsibūna kas trečią 
nedėlią kiekvieno menesio 2 vai. po 
pietų Liuosybčs svetainėj, 801—8tb 
St & Sheridan Rd., Waukegan, Ill,

DRAUGIJA SUNŲ IR DUKTERŲ 
MELROSE PARK, ILL.

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

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

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

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

1314 So. 50th Ave., Cicero,III. 
Iždi/iinkas F. Lapinski,

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

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

Šalę liaudies emigrantų 
Jokahomoj randasi komer
santų, kurie užsiima įvairių 
tavorų (išsiuntimu į Rusiją. 
Kiti, pabūgę revoliucijos au
dros, uždarė savo pinigus į 
kišenių ir sėdi, laukia kuo 
tas viskas pasibaigs. Apart 
jų visų subjektų, netrūksta 
agentų, kurie užsiima kont
rabanda opiumo į Ghiniją, 

Įsacharino į Rusiją ir siunti- 
|mu baltųjų vergių į pasau-

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

Pirmininkas K. Matuliauskas,
637 W. Lombard St. 

Pirmininko Pagclb. A. Rulis, 
Protokolų Šekr. G. Milinavičius,

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

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

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

614 So. P»ca St.

16th Ave.,iE. Moline, Ill. 
imu* laiko pir- 
•n* mines!* 
14th St. Ir 6th

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖ, MOLINE, ILL.

Valdybos adresai: 
Prezidentas F. Akatckis, 

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

349 — 10th St., Moline, ill
Prot. eekrotorius S. Rusteika, 

7th Avė., Molino III 
Vapsevich, 
Molino, III

ATSAKYMAI Iš
LIETUVOS

919—959 Willoughby Ave.
Tel. 3842 Stagg.

DARBININKŲ ĮSTAIGA.
Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 

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

KAINOS PRIEINAMOS.

LAISVĖS SUNŲ DRAUGYSTĖ 
MAHANOY CITY, PA.

Pirminikas P. Ysoda,
534 E. Mahanoy Avė. 

Pirmininko Pagelb. J. Kovas,
1227 E. Pine 8t. 

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

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

Iždo trustisai: A. Račkauskas, 89 
-^-10th St., J. Baukus, 1121 E. Maha
noy Avė., J. Mickunas, 819 E.Pino St. 
Maršalka L. Andriuškevičius,

802 E. Market St.
Susirinkimai atsibūna paskutini pa- 

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

sugulovėmis, “neoficialėmis 
pačiomis” neatsižvelgiant 
ant to, kad tie garbingi vy
rai yra vedę 
turi pačias ir šeimynas, jų 
rezidencijas nuolatos lanko 
prostitutės.

Ir pasekmės to baisaus iš
tvirkimo duoda pasibaisėti
nus rezultatus. Daug tokių 
ponų turi chroniškas ligas, o 
triperis, tai tankiausias ap
sireiškimas ir retas kuris jo 
neturi. Tų veneriškų ligų 
gydymui mėto pasibaisėti
nas sumas pinigų, ir naikina 
sveikatą, nuodydami 
draugiją. Kiti turi tokių 
prostitučių vaikus.

Piki. Aidas.

dingai sveikina visą famili- 
ją ir dėkavoja už žinią apie 
save.”

227. Felix Butvydas, j ieš
kojo Vincento, Petronėlės,O- 
nos, Jono, Juozo Butvydų iš' 
Vark i jos, Utėnų valse. At
sakymas: “Paminėtos ypa- 
tos gyvena, Varkulzėj, Be- 
zirk Vishuny, kreis Uziany. 
Jie yra visi sveiki ir linksmi, 
ir sveikina jumis.”

228. Kazimir žvirgždinas 
jieškojo Petronėlės ir Felici
jos žvirgždynų, ir Valerijos 
Kleščevovo iš Užgirių, Tel
šių pav. Atsakymas: “Pet- 
ronella žvirgždinas mirė,Fe- 
icia žvirgždinas apsivedė ir

Užgiryj, Valerija
Centro

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

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

Pittsburgh, Pa.
Kuopų Sekretorių adresai:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kp. Sekr. J. Kindaris,
Ambridge, Pa 

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

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

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

Pirmininke V. Ivanauskiutė.
1452 East 83rd St 

Vic® Pirmininkas J. Katkauska®,
5823 Superior Avena® 

Protokolų Sekretorė M. Miatvičiutė
1452 E. 83rd St 

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

Kasierius M. Lavinskas,
8120 Cory St

Kasos Globėjai: O. Sidabriutė,
2126 St Clair Av*.

V. Kvedaravičius
1543 Oregon Avo

Dainų repeticijos atsibūna kiekvie
ną Serėdą nuo 7:80 vai. vakaro ant 
Schwab svetainės, 6131 St Clair Ava 
Mėnesiniai susirinkimai atsibOna kas 
trečią pėtnyčią kiekvieno minneslo 
nu* 7:80 vai. vak. antSchwab avėtai 
nėa 6131 St Clair Av*. Knygynai 
randa*! N**ro* krautuvėj*, 2047 Ha
milton Av*. Knygos išduodamos kiek
vieną Panedėli* vakarų nu* 7:30 vai. 
vakar*.

Knygius Pranas Tumesne,
tK7* ■. 7tud

L. Pašclp. Dr-stė “Laisvės” 
Easton, Pa.

Prezidentas L. Tarvidaltė,
1118 Jackson St., Easton, F» 

Vice-Prezidentas S. Masiulevičienš,
820 So. 11 th St, Easton,P» 

Protokolų Raštininkas ir organ* yri 
žiūrėtojas Alek. Vituris,

312 So. 5th St, Easton,Ft- 
Finansų Raštininkas Mar. Urba,

1939 Fairview Ave., EastonJPs 
Kasierius F. Vituris,

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

A. Biga, 1021 Eim St., Easton, Ft
A. Meškauskas, 56 N. Locust Mt 

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

Susirinkimai atsibūna kas pirmi 
Pėtnyčią kiekvieno mėnesio, 8 vai va 
car*, Anglų Socialistų svetainėj, 481 
Northampton St., Easton, Pa.

Daukšiai (Švenčionių pa 
rapijos)
7 varstai nuo Švenčionių ir 
yra labai gražus. Praleidus 
kelis mėnesius, kai vokiečiai 
užėjo, čia susidarė švietimo 
draugija, “Dirva.” Nepai
sant sunkaus ir vargingo 
laiko' “Dirva” daugel pasi
darbavo. Turėjo praeitą žie
mą dvi mokykli, augštesnę 
ir pradedamąją. Taisė vaka
rėlių, gražių ir dorų pasi
linksminimų jaunimui. Įstei
gė knygyną, kuris šiandien 
yra .jau gerokai padidėjęs.

Daugiausia čia darbuojasi 
draugijos pirmininkas Fe
liksas Rimšelis.

Reikalinga
a Darbą gausi visada. R*ika* 

JųZ lauk informacijų.
(VVUa Nossokoff’s International 
JJųAĄjŽ Barber School, 1202 Penn 
>-®?^XAve., Pittsburgh, Pa.

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

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

(LĖ)

sciau 
abai 
daug 
nijoj 
sai neduoda darbo, nežiū
rint, kaip pigiai savo pajie- 
gą parduotum ir ant kiek 
būtum tinkamas ir specia
listas tokiam darbe.

Visa tam priežastis, tai di
delis perviršis produktų.

Daugelis čia gyvenančių 
svetimų šalių piniguočių, 
samdosi japonkas tarnaites, 
tankiai net po kelias. To

lio dalis. Tie gaivalai sta
to save gana augštai, pui
kiai pasirėdę, bastosi gatvė
mis nuo ryto iki vakarui, 
“rikšoms” važinėjami, ir be
veik visada girti. Kiekvie 
ną dieną beveik baigia peš 
tynėmis ir dideliais barniais J 
besivaržydami už pelną. Mi
nėtas elementas susideda iž 
žydų ir chiniečių* kontra
bandų inkų. Darbas eina sli
džiai.

Apart tų visų elementų 
randasi būrelis darbininkų, 
jų tarpe ir inteligentų. Ne- 
kurie iš pastarųjų surado 
užsiėmimą. Duoda lekcijas 
japonams, anglams ir ki- 
jems rusų kalbos, kiti gavo 
darbus vaistinyčiose bei 
Kontorose. Bet, nežiūrint 
ant to viso, čia inteligentijos 
judėjimas apverktinas,aug- 

paminėtų vakan'sijų 
maža, o kandidatų 
Fyzišką darbą Japo- 

negalima gauti; suvi-

VISUOMET PIRKIT

ČEVERYKUS

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

Pirmininkas J. Rulis
321 Edward St.

Vice-Pirnjininka® A. Šimonis,
517 Michigan Ave.

rotokolų sekretorius O. Valiulienė,
622 Hulin St.

Finansų Raštininkai P. G. Aleksynas,
1516 — 14th Av®

Iždininkas 8. Buzinskis,
721 Lincoln Av*.

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

Maršalka P. Vaitkus,
41* Wall St

Organo prižiūrėtojas A. Petronis
719 Lincoln Avė

Susirinkimai atsibūna pirmą n«- 
dėldienį kiekvieną mėnesio, 1010 So 
Main Street, S va!, po pietų.

gyvena 
Kleiszczevova apsivedė ir 
gyvena Siberijoj.”

229. Jonas Gribavičius 
jieškojo Vladislavo, Domicė
lės, Anastazijos ir Onos 
Gribavičių iš Bajoriškių, 
Vilkmergės pav. Atsaky
mas: “Aš Anastazija ir Ona 
esame namie ir mums einasi 
gerai. Mūsų tėvas Vladis
lovas ir Domicėlė pabėgo į 
Rusiją. Nuo jų neturime 
jokios žinios. Sveikinam ir 
dėkavojam už pasiteiravimą 
apie mumis. Jūsų sesuo A- 
nastazija Gribavičius.”

230. Mr
jieškojo Uršulės, Povilo, Ma
rijos ir Onos Kučinskų iš 
Vodonių, Vilkmergės ■ pav. 
Atsakymas: “Dar vis tebgy- 
vena Vadone, K reisam t Ku
piszki. Yra labai neturtin
gi. Duktė Ona serga.”

213..Jurgis Kriaučiūnas, 
jieškojo Jono, Marijos, Ade
lės ir Motiejaus Kriaučiūnų 
ir Kazio Pauliukonio iš Vas- 
telių, Vaitkabalių valse.,Vil
kaviškio pav. Atsakymas: 
“Tėvas mirė, pabaigoj sau
sio, 1916. Motina serga, ne
kelia iš lovos; visi kiti na
miškiai sveiki. Jei galite, 
siųskite pingų. Skaitlingai 
sveikina.”

214. Anna Gutauskas jieš
kojo Marijos Kaupačių iš 
Bambininkų, Vaitkabalių 
valse., Vilkaviškio pav. At
sakymas: “Skaitlingai ir at- 
kartotinai sveikina, meldžia 
nors kiek pinigų prisiųsti. 
Ji vis tebgyvena Bambenic- 
ki, bet jei blogai einasi.”

215. Kaz. Jaskevičius jieš
kojo, Antano, Rožes ir Jur
gio Jaskevičių ir Simano Či- 
rų iš Marcinkonių, Orany 
valse., Trakų pav. Atsaky
mas: “Visos jieškomos ypa- 
tos yra sveikos, Antanas 
Rosa ir Jurgis Jaskevičiai 
gyvena Marcinkonyse. Si
mon čiras gyvena Trokisz- 
ki. Męs visi reikalaujame 
piniginės pašelpos, kad ir 
biskutį.”

216. Robert Smigelskas 
jieškojo Augusto, Frano ir 
Onos Smigelskų ir Kazimie
ro Verbaus iš Pakalniškiu, 
Zoslių valse.,Trockių pav. 
Atsakymas: “Augustin Smi
gelskas iš Pakalniškių. Męs 
visi tebsirandame toj pačioj 
vietoj ir tebesame visi svei
ki. Jei galima, meldžiu pini- 
giškai sušelpti mane. Sesuo 
Uršulė mirė. Širdingai 
sveikina visa familija.”

Mirė d-ras L. Macianskis. 
—Šakiuose, ligoninėje, mirė 
daktaras L. Macianskis, gi
męs 1863 m., atsiųstas vo
kiečių valdžios iš Vilniaus 
Šakiuosna. Iš žinios apie to 
daktaro mirtį, susekame 
taip pat, kad nuo birželio 
mėnesio apielinkėse Nau- 
jniesčio labai plėtėsi kruvi
noji epidemija. Dr. Macian
skis, gelbėdamas žmones 
nuo epidemijos, pats nuo jos 
mirė, 3 d. rugsėjo, pirmadie
nį. Lydėjo Šakių klebonas 
kun. Pranas Duoba ir 
nios žmonių, norėjusių 
reikšti mirusiam gydytojui 
padėką ir pagarbą, — mat, 
jis beturčius ir nukentėju
sius dėl karės gydydavo vi
sai dykai...

Švenčionys. — Nors žmo- 
neliai Švenčionių parapijos 
baisiai yra nukentėję dėl ka
rės ir šiandien daug kenčia, 
nors kasdien beveik girdėti 
armotų baubimas ir dundėji
mas, tačiau visi maži ir di
deli griebiasi mokslo, kaipo 
didžiausia turto, kurio nie
kas negali išplėšti. Tu r būti 
tikisi jie, jog ir Lietuva susi
lauks geresnės ateities, kil
noję labai reikalingi bus 
žmonės su plunksna ir mok
slu. Labiausiai linksta prie 
mokslo mergaitės, iš kurių 
tarpo 7 išvažiavo Vilniun 
mokytis ir dar kelios ketina 
važiuoti.

Labai dabar pamėgo žmo
nės giedojimą bažnyčioje 
Šventadieniais pradeda jau 
nuo 6į vai. rytą. Malonu 
viesiog būti bažnyčioje ir 
nebesinori išeiti. Vis tai dėl 
to, jog tarp žmonių atsira
do didesnės vienybės, jog ki
tas kitą pradėjo raginti ir 
traukti į bendrą darbą.

ŠOKIŲ MOKYKLA.
Per 38 m. žinoma, 
kaipo geriausia šo- 
kių mokykla. Prof. 
Sterno šokių mokyk- 
la po num. 952 Bro- 
adway, kam p.Myrtle 
avė. prie olavatorio f 
stoties, Brooklyne, 
daveža visi karai ir 
elavatoriai. Mokina- 
ma Waltz, Foxtrot, 
One Step, Tyo Step, 
Boston Gude ir visi 
naujausios mados šokiai balių ir stei- 
džiaus. Mokinu vyrus ir merginas, 
lanko ją nuo trijų šimtų iki ketrių 
šimtų. Duodu privatiškas lekcija* ir 
kliasoje. Atidaryta nuo 9 ryto iki 11 
vakaro, taip-pat ir NedSIdieniaia. I*4 
lygos: $5,00, $10,00 ir $20,00. Išmoki
nu visus šokius. Mokinu žiemą ir 
sąrą. Mokinu pagal naujausią madą. 
Visada mokikis pas specialistą. Mo
kestis IŠKALNO.
THE STERN SCHOOL of DANCING 
952 Broadway, Brooklyn, N. Y, 

- kampas Myrtle Ave.

Auksines kepuraites — *5 ir augščia*.
Tiltukai (Bridge teeth) — |1 ir augščiau.
Užpildymas auksu — $1.00 ir augščiaa.
Užpildymas sidabru — 50 c. ir aagsčiau.

KALBAME LIETUVIŠKAI IR LENKIŠKAI

189 GRAND STREET
Prieš Comedy Theatre

307 BEDFORD AVE.
Tarpe So. 1 ir 2 Sts.

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

TRAUKIMAS BE SKAUSMO, — 
MANO SPECIJALIŠKUMAS.

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

Maršalka J. Brūzge,
129 Pine Street. 

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

255 Bond St. 
Pirmininko Pagelb. V. Balinskis,

316 Second St. 
Nutarimų Raštininkas J. Biete.

108 Inslee PI. 
Turtų Raštininkas St. Mickevičius,

180 Front St. 
Organo Raštininkas A. Lukoševičius, 

228 First St. 
Iždininkas A. Balinskis,

153 Ripley Pi.
Kasos Globėjai: St. Baltutis,

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

Maršalka K. Badris,
127 Bond St.

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ ELIZABETH, N. J. 

Valdybos adresai:
Pirmininkas V. Budriuke

108 Inslee PI.
Pirmininko pagelbininkas S. Morkis, 

255 Bond Street 
Nutarimų raštininkas P. Kardokas, 

122 Court St. 
Turtų Raštininkas J. Drulis,

255 Bond Street 
Iždininkas J. Juozapaitis,

234 Clark PI. 
Organo raštininkas J. Kentrus,

111 Pine St.

VYRŲ IR MOTERŲ APSVIETOS 
DRAUGYSTĖ, CICERO, ILL.

Valdybos adresai:
Prezldcnt K. Adomaitis,

1412 So. 49th Av*.
Prezldant* pagcl. J. Takazauskas,

1402 S*. 48th Ct 
Protokolų Sekr. J. Kuzmickas,

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

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

1500 So. 48th Ct 
Kasos Globėjai:

Ona Elterman,
1533 

Zuzana Gulbinienė,
1531 

Marijona Dolan,
1533 

Maršalka T. Bartkus,
1500 

Susirinkimai atsibūna 
nĮ nedėldienį kiekvieno 
Neffo svetainėj®, 1500 So. 49th Av*. 
Cicero, III.

Naujausios mados 
PAS

Vilnius. — Rugsėjo 30 d. 
salėje prie šv. Mikalojaus 
bažnyčios buvo viešas lietu
vių susirinkimas Lietuvių 
Konferencijos darbams iš
aiškinti. Buvo pranešta a- 
pie lietuvių inteligentų būre
lio darbus prieš konferenci
ją Vilniuje, plačiau pakalbė
jo apie lietuvių orientacijos 
klausimąjį' apie išrinktosios 
Tarybos uždavinius.

Referavo p. Agr. Stulgin
skis ir kun. dr. M. Reinys. 
Pirmininkavo p. P. Grajaus-

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

TaTyra 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.



VIETINES ŽINIOS
Iš priežasties Kalėdų 

šventės sekantis “Laisvės” 
N102 išeis pėtnyčioj 28 d. 
gruodžio. ,

Kryžius.
15 d. gruodžio, McCaddin 

svetainėj, L. S. S. 83 kuopos 
iš Central Brooklyno akto
riai statė scenoj B r. Vargšo 
veikalą “Kryžius.” Veikalas 
perstato dabartinį karės mo
mentą Lietuvoje ir žmonėms 
suprantamas. Žmonių susi
rinko apie 800, tokiu būdu 
materiališkai perstatymas 
pilnai pavyko. Aktorių čia 
nekritikuosiu, tik pažymėsiu 
tiek, kad vieni lošė gerai, ki
ti silpnai. Abelnai, veikalas 
suloštas vidutiniškai ir kaip 
nuo 83 kuopos, kuri suran
kiojo didžiumą aktorių dar 
nebuvusių ant scenos, tai ge
riau veik ir negalima reika
lauti.

Tik tą turiu pastebėti,kad 
tuomet, kuomet užsidaro 
scena ir paskui publika iš
šaukia aktorius ant stei- 
čiaus, jie turi atsiminti, kad 
jau nelošia ir neprivalo šo
kinėti, pulti ant grindų, mė
tyti kepurę ir t. t. Toks ak
toriaus pasielgimas visą į- 
spūdį sugadina ir publika 
pamato jo nesupratimą.

Apart aktorių, dalyvavo 
dalis Aido choro nariu, ku
rie sudainavo gražiai porą 
dainelių. Didesniųjų rolių 
aktoriai ir Aido choras bei 
jo vedėjas p. L. Ereminas 
tapo apdovanoti gyvų gėlių 
bukietais. Reporteris.

Tyrinėja “Pearson’s” 
magaziną.

Eina gandas, kad federa- 
lės valdžios agentai pradėjo 
tyrinėti “Pearson’s” maga- I 
žiną. Paskutiniame nume- | 
ryje, kuris išleistas už sau
sį mėnesį, 1918 m., esą daug 
straipsnių, neva simpatizuo
jančių Vokietijai ir Rusijos 
bolševikams, ypatingai 
Trockini ir Leninui.

i6riO/40*.<

'1TOC1,

Svarbus Pranešimas
PRANEŠIMAI.

23 d. gruodžio bus pusmė- 
nesinis susirinkimas S. L. A. 
19 kp., Socialist Party kam
bariuose, 308 So. 5th St., 
Brooklyn, N. Y., 2 vai. po 
Įlietų.

Draugai, būkit, nes yra

Sekretorius.

sausio. Tautiškame
101-3 Grand St.,Bro-
N. Y., bus koncertas 

ir balius Lietuviu Kelionės

imc,

3 vai. po pietų; koncerto 
programas prasidės 6 vai.

Komitetas.

gruodžio, anglų šo
ka m bariuose, 308

Sergantieji
atsilankykite pas mane

Esu specialistas chroniškų ir nerviškų ligų ir vartoju moksliu 
klausias metodas gydymui jų. ,

Jieškok pageltos ten

22 d. 
cialistų
So. 5th St., Brooklyn, N. Y., 
jus pasilinksminimo vakara
is L. S. S. 19 kuopos. Pro

gramas susidės iš pasikalbė
jimų. deklamacijų ir t. t. 
Tadžia 8 vai. vakare. Įžan

ga 10 c. ypatai.
Komitetas. •

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

Nuo 10 d. Sausio-January, Šerų kaina pakils.
Užtikriname, kad niekuomet vėliau nebegausite pirkti šitų šėrų po $1.00. . Vėliau perkantieji Še
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 žemes garsiame Nowata aliejaus lauke, Oklahomoje.
3520 akrų aliejaus žemės Atoka paviete, Oklahomoje.
70 akrų garsiame “Bald Hill” lauke, Oklahomoje.
Boto, tarybos vedamos, kad užpirkus kelis aliejaus laukus Kansas ir Kentucky valstijose.

Tuojaus nusipirkite
Šerų šios augančios ir užtikimos 1 
nebebus.

Dabar dar galite pirkti
100 šėrų už $100;
500 ., ,, 500;

Daugelis lietuvių turi pirkę šios kompanijos šėrų nuo $500 iki $1,500 ir kiekvienas džiaugiasi iš 
savo investavimo.

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

iliejaus kompanijos. Pasinaudokite proga dabar.

200 Šerų už $200;
1000 ,, 1000.

jos

iki $10,000.00
,, 15,01X1.00
,, 21,500.00
,, 54,-000.00
,, 120,000.00
,. 230,000. (K)

padare 500 naujų milionierių. Męs užtik- 
Bet tikriname tiek, kad šė-

,, New York Oil Co.
,, Peerless Oil Co.
,, Pinol Oil Co.
,, Kern Oil Co.
,, Coline Oil Co.

Sakoma, kad į 500 dienų Oklahomos aliejaus šul 
rinatno, kad tamstos investuoti pinigai padarys ir tamstai milionus. 
rai BUCK RUN OIL ANT) REFINING CO. pakils dar daugeli kartų.

Dabar paskuninė proga
nusipirkti šitos kompanijos Šerų 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:

11,000 darbininkų valo 
gatves.

New Yorke ir Brooklyne 
11,000 darbininkų valo snie
gu užverstas gatves. Nors 
ta armija kelinta diena,kaip 
darbuojasi, vienok spėjo ap
valyti tik didesnes gatves, 
mažosios gatvės ir priemies
čiai užversti sniegu ir nega
lima pervažiuoti. Miestas 
darbininkams moka po 
$2.80 į dieną. Daugelyje 
vietų dirba augštesnių mo
kyklų mokiniai.

Cliffsidiečių a lydai.
22 d. gruodžio, P. 

svetainėj, Walker 
Sts., Cliffside, 
prakalbos,
vietos draugijų Sąryšis.Pra- 
džia 8 vai. vakare. Įžanga 
dykai.

N. 
kurias

Pouzeno 
ir 3rd 

bus 
rengia

Komitetas.
21 d. gruodžio, po N705-7 

Cortlandt Ave., Bronx, N.Y. 
bus prakalbos L. M. P. S. 31 
kuopos. Pradžia 8 vai. va
kare. Kalbės L. Pruseika,— 
“Laisvės” redaktorius.

Komitetas.

J.’ 1LGAUDAS, Mgn., CHAS. A. WOOD & CO.
110 S. Dearborn St., Room 1016. CHICAGO, ILL.

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

IŠPILDYKITE ŠITĄ BLANKĄ IR PRISIŲSKITE MUMS TUOJAUS, O GAUSITE ALIEJAUS 
LAUKŲ Ž.EMLAl’1 IR PILNAS INFORMACIJAS.
Vardas............................................................................ Adresas.............................................................................

D. VENCKUS.
Pataiso, tunija ir parduo

da pianus. Taipgi parūpina 
muziką ant kiekvieno parei
kalavimo.

D. K. Venckus

Tel. Greenpoint 885.
(101—2)

Lietuviška-Lenkiška

Gramafonų Krautuve
Čion galima nusipirkti gramafoną visai prieina

mai; įmokėk $1.00, o paskui po 50c. kas savaitę. 
Turime vėliausius rekordus su geriausiom dainom. 
Ateikite arba rašykite arba telefonuokite.

J. STOJOWSK1, Savininkas.
579 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y. 

Telephone 903, Stagg.

Dar vis anglies nėra.
New Yorko ir Brooklyno 

gyventojai kenčia šaltį, ne
galėdami gauti anglies. Ma

inyta, kad šiomis dienomis 
pristatys į New Yorką už
tektinai anglies, tuo tarpu 

' pribuvo tik 25,000 tonų.
Valdžia nori nustatyti ant 

anglies kainas, kad parda
vėjai negalėtų daugiau imti. 
Dabargi tūlose vietose lupa 
neapsakomas kainas.

nyčioje, 21 Gruodžio-Dec., 
1917, po No. 705-7 Cortland 
Ave., Bronx, N. Y. Pradžia 
8 vai. vakare. Kalbės “Lais
vės” redaktorius drg. L. 
Pruseika. Susirinkite kodau- 
giausia, nes dabartiniame

ATYDAI BROOKLYNO IR APIE- 
LINKĖS LIETUVIAMS.

ITnamus kaip iš lauko,taip 
1/lMtJflUir iš vidaus; murinu,plei- 
staruoju, cementuoju ir pentinu. Už . . . . pri.

Ant 
Rei-

Europoje kariaujama ant žemes, 
vandens ir oro.

kas moteris laukia.
Užkviečia Komitetas.

savo darbą garantuoju. Kainos 
einamos. Duodu rodą dykai, 
reikalavimo važiuoju ir toliau, 
kale kreipkitės ypatiškai ar laišku

PRANAS GRAŽYS
Šapos adresas: 46 Power Street 

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

SENIAUSIA

Uždarė kelis sandelius.
< New Yorke federate mais
to administracija susekė ke
lis sandėlius (wholsale),ku
riuose buvo cukrus paslėp
tas ir nuo pirkėjų ėmė daug 
didesnes kainas, negu yra 
paskirta. H. Dworkis san
dėlis tapo uždarytas. Tūlų 
sandėlių savininkus privertė 
sugrąžinti žmonėms atgal 
pinigus. Paaiškėjo, kad tū
luose sandėliuose ėmė net po 
20 centų už cukraus svarą.

ANT PARDAVIMO.
ANT PARDAVIMO 6 farmos apie 

New York, New Jer-oy ir Long Is
land City Naujas Mūrinis namas 2 
šeimynom su 11 kambariu ir visa į- 
taisą, randa $400, kaina $.3,000. Ge
ras mūrinis namas f> šeimynom po 5 
rūmus ir su maudynėm ant flooro. 
randa $900. kaina $6,500. Puikus 
naujas mūrinis namas 8 šeimynom po 
4 rūmus ir su maudvn^m ant flooro 
randa $1,000. kaina $7,000.

456 Grand St.. Brooklyn, N. Y.
Telephone Stagg 3837.

Gyvenimo vieta:
So. 1st St.. Tel. Stagg 3929 

(101-102)
Plody and Co., Tel. 142 Orchard 

(99—nlOO)

300
bos.

Parsiduoda kriaučių šapo. 589 Grand 
St., New York, 5-tos lubos. Plady Co. 
Tel. 142 Orchard. Ypatiškai šapoj gali
ma matyt nuo 10 iki 12 vai. dienų. Dirb
tuve vyrišky drabuž y išdirbystč.

Draugiška vakariene.
30 d. gruodžio, Šedlovo ir 

Latuko svetainėj, 734-6 
Third Ave., So. Brooklyn, 
bus draugiška vakarienė ir 
šokiai S. L. A. 249 kuopos. 
Šokiai prasidės 2 vai. po pie
tų, vakarienė — 7 vai. vaka-

RUSIJOS REVOLIUCIJA!
Rengia Amerikos Lietuvių Tautinės 

Sandoros 1 kuopa. Paveikslus rodys 
A. T. Račiūnas. Rusijos - Turkijos 
kares frontas. Musys bolševikų su 
Kerenskio armija. Paveikslus nutrau
kė Petrograde p. Skobelieff, atvežė 
j Ameriką kazokas Ivan Dored. Iliu
struotas tėvynės daineles sudainuos 
ponia E. Račiūnienė. Įžanga 50,35 ir 
25c. Viskas atsibus McCaddin Memo
rial Hall salėj, Subatoje, 22 gruodžio 
prieš Kalėdas. Durys salės atdaros

Tv '-iimaa * . . ‘nuo 7 vai., pradžia programo lygiaire. Įžanga: $1.00 ypatai. 8 vai. vakare. Pasistengkit gauti ti-
Kviečiame visus vietos ir a- 
pięlinkių lietuvius atsilanky-

kietus iškalno J. Ambraziejaus ofise, 
168 Grand St. ir pas kitus, 

(100—101)

BUčERNe.
Seniausia ir 

geriausia lie- 
\ tuviška bučer- 
įA nė, kur galima 
W gauti šviežią 
įĮ® mėsą ir 
W skilandžių 

ir dešrų. To- 
V dėl kviečiu at

silankyti mano 
krautuvėn ir 

mano patarnavimu 
užganėdintas.

užtikrinu, kad
bus kiekvienas
JUOZAS RADZEVIČIUS.

28 TEN EYCK STREET,
BROOKLYN, N. Y

♦ 
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Bell Phone, Dickinson 3905 M. I

Dr. Ignotas Stankus * I 

1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa. 
I" ysliJanand Surgeon (lietuvis gydy- 
mjas h chirurgas pabaigos* Indianoj 
Universitetą) Gydo visokias ligas vy
ru* moterių ir vaiku. Daro operacijas. 

. Ofiso valandos: 911 rito. 2-4 po plot. 7-9 
vakaro, Nędelloms: 0-11 rito 1-4popiet..

Su pagelba išito aparato, gali 
teatrą. Gali parodyti vėliausius ir 
baisčtinų scenų iš dabartinės Eu 
ir jūrių.

Ištikrųjų, kiekvienas nusistebės pamatęs didžiausias 
su kuriomis bombarduoja fortus,

Apart šitų paveikslų, tu gali 
žiavojimą Jėzaus Kristaus. Taipgi gali gauti įvairių, 
sliškų paveikslėlių ir abelnai kokių

Pamislyk apie tai valandėlę, 
draugus ir pažįstamus. Užgesink 
dėk filmą ir ant 
kaip gyvi.

Mokslo prie 
ratą ir rodyti 
kad lempa šiame 
šviesą, negu elektra.

Su kiekvienu aparatu męs duodame vieną lempą ir tris paveikslus 
—filmas dykai; jeigu norėtum paveikslų daugiau gali gauti pas mus 
po 5c. kiekvienas. Męs turime daugiau 1,000 rūšių.

Paprastai kaina šio aparato yra $11.25, bet prieš šventes gali gauti 
už $8.25.

Atmink, kad užsisakydamas šį aparatą dabar, tu sučėdysi pinigų ii 
turėsi smagumą, 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 vardą ir adresą aiškiai 
parašytą, o męs pasiųsim tuojau aparatą. Galėsi užmokėti tada, kada 
pristatys į namus. Rašyk tuojau šiuo dresu:

UNION NOVELTY CO.
116 EAST 7th STREET. NEW YORK, N. Y.

turėti savo namuose amatorišką 
labai žingeidžius paveikslus pasi- 
ropos karės, kaip ant žemės, ore.

kanuoles, 
naikina miestus ir sodžius.
parodyti visą gyvenimą ir nukry- 
_ " „ ’ .• meiliškų, mok-
tik nori.
kaip puikiai gali užbovyti savo 
šluboj šviesą, uždegk lempą, už- 

sienos ar paklodes atsimuš įvairus žmonės, taip

to nereikia, net mažas vaikas gali valdyti šitą apa- 
paveikslus. Nereikalinga elektriška šviesa, todėl 

aparate yra padaryta taip, jog ji duoda geresnę

PAJIEŠKOJIMAI
' PARSIDUODA kriaučių dirbtuvė, 

589 Grand St., New York, 5-tos lu-
i bos. Pledykojn. Tel. 142 Orchard.

. Ypatiškai sapoj galima matyti nuo 
P10 iki 12 vai: dieną. Dirbtuvė vy- 

drabužių^išdirb^stė.

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

M. iki 4 P. P. M., nuoG P. M. ik! 
8 P. M. Nedeliomis nuo 10 A.M. 
iki 2 P M.

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

PATARIMAS VISAI DYKAI!
Ateik pasikalbėti ypatiškai, jei

gu negalima pagyti, aš ta« tai pa
sakysiu.

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

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

kalauja gvdvmui specialisto.

IDR. LEWIS
f Wl if III— —

Atidėliojimai pavojingi, 
nervų ligų turite, kuri tik re!

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

NEW YORK CITY

Jeigu nori gerai išrodyti, — pirk 
skrybėles 

“Manhattan Hat"
Jos 

žinomos 
kaipo 

geriau
sios.

didelį pasirinkimą 
męe

Turime labai _ _ 
rudeninių skrybėlių, todėl 
galime pritaikyti kiekvienam pa
gal jo skonį ir norą. Ateikite ir 
persitikrinkite.

Męs žinome, kad busite pilna! 
užganėdinti musų pritaikymu ir 
prieinama kaina. Taipgi turime 
didžiausį pasirinkimą vaikams 

skrybėlių.

Manhattan Hat Stores
230 Grand Street 479 Grand Street

arti Driggs Avenue arti Union Avenue
Abi krautuves Brooklyne.

DYKAI, DYKAI! Aš ištraukiu dantis be skausmo ir veltui 
tiem, kurie duoda taisyt ir naujus ideti. Visas darbas visiškai be 
skausmo. Dr. Chas. Teschberg yra srerai žinomas kaipo specialis
tas įvairiose atsitikimuose. Ateik ir duok išegzaminuot. Informa
cijos dykai. Mano karūnos ir tiltukai 22 karato. Darbas gvaran- 
tuolas. Ofiso valandos: nuo 9 A. M. iki 8:30 P.M. Petnyčiomis ofi
sas uždarytas. Nedeliomis nuo 10 A.M. iki 1 P. M.
DR. CHAS TESCHBERG, D. D. S. Liet. Dentistas 
500 Grand St. Kampas Union Ave. Brooklyn, N. Y. 
Kalba Lietuviška. Lenkiškai, Rusiškai. Tel. Stagg 8693

Tik SUAUGUS1EM
Kurie mokate angliškai.

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

New Marriage
Guide

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

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

New York, N. Y.

Linksmų
Kalėdų, 

visiems lietuviams ir lie- 
jog turiu puikiausių atvi- 
lietuviškais užrašais, tin- 

su Naujais

__ aas

TIKRA IR TEISINGIAUSIA
APTIEKA

Jeigu jums reikalinga kokia non 
oda link sveikatos, tai ateik pas nw% 
e ir pasiteirauk arba rašyk aprašy

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

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

Tėmykit! Ypatingai visi mano su
taisyti žemiau paminėti vaistai yra 
gvarantuojami ir užtvirtinu, kad > pa* 

, gydys jus be jokio daktaro. Gaukite 
šiuos vaistus:

Nuo prakaitavimo kojų 50 ir 75 «.
Nuo nuospaudų ant kojų 25 ir 85c 
Plaukų stiprintojas

1 Pleiskanų naikintojas
; Nuo reumatizmo

Vidurių valytojas
Lietuviška Trejanka 25c., 50c. ir $1,08

Kartus dėl apetito 50c. $1.88 
Visokios šaknys, žiedai, žolės ir t.

Aptieka atdara dieną ir naktį. 
Su visoms rodoma kreipkitės:

Lietuvis aptiekorius ir savininkas
F. KUDIRKA.

64 GRAND ST„ BROOKLYN, N. Y.
Pas mane galite gauti krajavų dfo- 

lių kiek tik norit*.

<1.88 
$1.88 
$1.58 

50c. ir 75c.

NAUJOS KNYGOS.

Pinigai.
Siuntimas pinigų į LIETUVĄ, 

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

I. HERZ 
Bankierius ir Notaras

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

Pranešu 
tuvaitems, 
račių su 
kančios pasveikinimams su Naujais 
Metais ir Linksmom Kalėdom ir šiaip 
įvairiems susirašinėjimams. Užlaikau 

■ įvairios pakraipos knygų, laikraščių, 
1 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 čentus, 6—už 25 centus.

į A. STRUMINSKAS
184 Grimd Street, Brooklyn, N. Y. 

Esu agentas įvairių laikraščių.
j . (100—102)

Užlaikau 16 lietuvižkų Šoklų, himnų i? 
dėl visos orkestras 10 knygų 
Beno 10 knygų, 20 lietuvilk 
nių, šokių maržų ir t^ .t* 
Piano arba vargonų 18 lietai 
kalų $1 Knyga iisimokin’ 
litetuviškoj kalboj be mek’ 
parduodu už $1.00 ant 
mentų arba dainavim,b/ t M

rt.*' i' J




