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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 IR TOLIAU GALĖTŲ PLĖŠT AMERIKOS ŽMONES. JEIGU GELŽKELIAI NEBUS PAIMTI Į VALSTYBĖS RANKAS, TAI MĄ ŽIEMA AMERIKOS ŽMONĖS NETURĖS MAISTO v 
Ir'ANGLIŲ

“Laisvės” bendrovės na* 
riai gaus svarbias referen
dumo blankas. Balsuokit 
tuoj ir siųskit atsakym% 
tuoj. Rūpinkitės bendrovės 
reikalais.

SU NAUJAIS METAIS!
Su naujais Metais sveiki

name jus, draugai skaityto
jai. * i

1917 metai atnešė pasau
liui didžią Rusijos Revoliuci- \ 
ją ir pradžią revoliucinio , 
bruzdėjimo kitose šalyse.

Lai bus tuo vaisium gau
sus ir naujieji metai.

Geležies ir kraujo diktatu- ‘ 
ra negalės amžinai viešpa- j 
taut. Ją pakeis darbo žmo- ‘ 
nių diktatūra, kaipo pasek- ( 
mė sąmoningo užinteresuoto 
žmonių veikimo.

. Kad Kristus gimė Betle- 
jaus stainelėj mus tai nei šil
do, nei šaldo. Krikščionybe 
žmonijai yra užgęsusi žvaig
ždė.

“Ir pakajų amžiną duok 
jai, viešpatie.” Naujoji Kri
staus dvasia gimsta dirbtu
vėse, mainose ir revoliucijos 
audorose.”

Galvą augštyn, draugai 
darbininkai!

Neklaupkit ant keliu prieš 
nieką.

Daugiau energijos, gero ti
po, daugiau pasišventimo.
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VII METAS.

Amerikos maisto nėra Norvegijoj, Švedijoj ir Olan
dijoj, bet nuo to nukenčia ne tiek vokiečių kaizeris, kiek 
kiti žmones. z

< . ^BŲČIU ĄyjLY”.
Lietuviška dipliomatija 

veikia išsijuosus. Petrogra
do “Naujoji Lietuva” prane- y sa:

* “Šiomis dienomis, girdėti, 
išvažiavęs į Stockholmą lie
tuvių “diplomatų” būrys: 
M. Yčas, kun. J. Tumas, 
d-ras Alekna, baronas šilin- 

■ gas, P. Leonas ir kiti. Ten 
žadą pasitikti 5 taip-pat 
“dipliomatai” iš Lietuvos — 
A. Smetona ir kit. Gal rinks 
Lietuvos“neutralizuotai val
stybei amžiną karalių...”

Beto, jau žinoma, kad 
Stockholme yra D-ras J. 
Šliupas, Augštuolis ir šei
nius ir net ponas profeso
rius (klerikališkas profeso
rius) Voldemaras.

Gi Kopenhagoje sėdi Sa
vickas, o Šveicarijoj randa
si jo malonybė ex-oberpo- 
licmeisteris Olševskis, fathe- 
ris Bartuška iš Mt. Carmel, 
Pa., kun. Vilimavičius ir 
kun. Vyskantas,o Ryme kup. 
Prapuolenis.

Žinoma, tame dipliomatų 
koncerte yra ir p. Gabrys, o 
kur nors vokiškuose krū
muose tupi ponai Gaigalaitis 
ir Steputaitis.

Žinoma, jje visi urmu kal
bės “tautos” vardu.

Bet kas bus, jeigu Trockis 
pasiųs į Stockholmą ar į Lie
tuvių Brastą vieną ar du lie
tuviu bolševiku arba beveik- 
bolševiku. O juk taip beveik 
ir reikėtų padaryt.

TAIKOS OAR NEMATYT.

Nors valdžia dar neturi 
pilnų žinių ir negavo dar pil
no raporto apie tą rusų lai
vą, tačiaus yra pamato spė
ti, kad rusai bolševikai atga
beno šaudyklių ir amunicijos 
dėl I. W. W. narių.

Pranešama, kad tūli ai
dablistai ir airių agitatoriai 
nuvyko iš Ame’rikos į Rusi
ją. Laukiama, kad greitu 
laiku Amerikon pribus bol- 
še v ikų o r ganiz a to riai.
A USTRO^GEiniAN AI
VĖL SUfiMĖ 9,000 ITALŲ.

True translation filed with the 
Postmaster of Brooklyn, N. Y., on 
December 28,1917, as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Londonas. — Didžiausi 
mūšiai tęsėsi 'per dvi dieni 
kalnuose B rentos paupiais.

Apie tuos mūšius italai sa
ko, kad jie laimėjo; o austro 
germanai sako, kad jų buvęs 
viršus.

Vokiečių štabas praneša, 
kad išviso į belaisvę paimta 
9,000 italų ir daug šimtų ka-! rencija taikos delegacijos 
nuolių. 1 • :' tapo atidėta.

Vokiečių valdžia atsisakė

VOK s E
KAREIVIUS Iš RUSŲ 

FRONTO I VAKARŲ 
FRONTĄ.

pradėti visuotinos taikos de
rybas. Męs vesim apsigyni
mo karę, kolei nebus atsiek
ta demokratinė taika.”

L. Trockis prieš tai protes
tuoja.

True translation filed with the 
Postmaster of Brooklyn, N. Y. on 
December 28,1917, as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy ad”).

Petrogradas. — Bolševikų 
kares ministeris praporšči
kas Krylenko praneša val
džiai, kad vokiečiai siunčia" 
labai daug kareivių Į vaka
rų frontą prieš talkininkus.

Leonas Trockis, bolševikų 
užsieniniu reikalu ministe-
ris, atkreipė i tą faktą aty-' KORNILOVO KAREIVIAI 
dą taikos delegacijos kuri

MENŠEVIKŲ VADOVAS

ŠEVIKAIS.
John Reed praneša į “New 

York Call” iš Petrogrado, 
kad šiuomi laiku daugely 
klausinių tarptautinių men
ševikų vadas Martovas eina 
išvien su bolševikais. Beto, 
jisai praneša, kad bolševikų 
pusėje stovi d. Aleksandra 
Kollontay ir socialrevoliuci- 
onierių vadovė d. Marija 
Spiridonova.

Taigi, ta partija jau pralen
kė kaizerinių socialistų (ar
ba socialpatriotų) partiją.

Mažumos organu yra 
“Lcipziger Volkszeitung.” 
Mažuma tikisi greitu lajku 
aplenkti kaizerinę didžiumą.
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rusų ir vokiečių).
Iš Lietuvių Brastos prane

ša, kad vokiečiai dar nepa
ruošė atsakymo Į rusų tai
kos sąlygas ir todėl konfe-

nuoliu.
Gi italų pranešime sako-

SUVALKŲ GUBERNUA.
Suvalkų gub. lenkų laik

raštis“ Echo Polskie” (N205) 
paduoda žinių apie buv. Su
valkų gub.

Kaip žinoma, Suvalkų gu
bernija neįeina į Varšavos 
ge n e ra 1 - gu be mato ry stę, bet 
sudaro taip vadinamojo Ci
be r Ost’o dalį. Kaipo tokia, 
yra panaikinta ir padalinta.* 
Beveik visa Suvalkų gub. y- - 
ra prijungta prie Vilniaus 
gub., pietinė gi dalis priskir
ta prie Gardino gub. Tarp 
Vilniaus ir Gardino gub. yra 
pravestas rubežius — tvora 
dviejų metrų augšto iš 9,ei
lių dygliuotų vielų. Toji 
tvora vadinasi “1

SUMUŠTI,
True translation filed with the 

Postmaster of Brooklyn. N. Y. on 
Dt'cember 28,1917, as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Petrogradas. — Bolševikų 
kareiviai, kurie daugiausia 
susklėjo iš jūrininkų Balti
jos ir juodmarių laivyno, su 
mušė 6,000 generolo Korni- žengti tvorą šm^F

>
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mą, tkad pirnįa dieną jie^msįišduot paspartus savo social- 
_ — — 1 —■ K' 1’ 1 c' 4 -Y _ l‘ iri /a Ir o L r * v»-\ T J" T />/I

............................. rinkiniuose buvo bent šiek-Kaizeris sako, jei ne geruo
ju, tai kardu priveiksiąs 
taikinties.

nesišekė, befdžtŠl antrą Mie- 
,ną jie atsigavo ir nuvijo vo
kiečius atgal.

Oro sąlygos labai geros

True translation filed with the 
Postmaster of Brooklyn, N. Y. on 
December 28.1917, as required by the 
Act of October (>,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

kos karveliai. Sakoma, kad 
Vokietijos valdžia vėlei krei
psis į visas kariaujančias 
valstybes su taikos pasiūly
mais. Kaizeris žadėjįs iš
leisti Kalėdų manifestą, bet 
iigšiol Amerikoj apie tą ma
nifestą nieko nesigirdi.

savo kareiviams netoli Ver- 
dūno ir pagrasino, kad vo
kiečiu kardas dar užtenka
mai aštrus, kad laimėti ka
rę, jeigu talkininkai užsi
spirs nesilaikyti.

Žinios iš Berlyno, mato-

Washingtono rašo,kad Ame
rikos valdžios atstovai gana 
rimtai svarsto taikos pasiū
lymą. Tačiaus Amerikos val
džia žiūri i klausima šaltai..

Daugelis laikraščių prade
da linkti prie taikos. Kalė
dų diena Hearsto laikraš- I c v
čiai pranešė, kad taika jau 
artinasi, tačiaus po Kalėdų 
tas ūpas lygi r atšalo.

BULGARIJA NORI UŽ
GROBT SVETIMŲ ŽEMIŲ.

Geneva. — Bulgarija prie- 
nąsi taikos sąlygom rusų I 
dševikų, ypač tam punktui,!

i* jie reikalauja, kad nebū- 
svetimų žemių aneksijos.

praneša telegrama
1 :etijos parubežio. j liai rinkimai. Visur, kur tik

tiek laisvės, laimėjo radika- dėlei įsiveržusių Italijon teu- 
lai ir revoliucionieriai. tonų. Kalnuose beveik nėra 

sniego.
REVOLIUCINI^ bruz-

lai ir revoliucionieriai.
Madride, Ispanijoj sosta- 

miesty, klerikalai ir libera-: 
lai visiškai sumušti. Užtat 
laimėjo socialistai ir radika-

Į Madrido tarybą išrinkti 
keturi revoliucionieriai Lar- 
Ango, Cafallero, Besteiro ir 
Anquino, kurio šiuomi laiku, 
randasi kalėjime. Jie visi 
pasmerkti už dalyvavimą 
rugpjūčio sukilime. Žmonės 
tyčia išrinko savo atstovais 
tuos draugus, kurie visuo
met kovojo už žmonių rei-

RUSŲ BOLŠEVIKŲ LAI
VAS ATVEŽĖ Į AMERIKĄ 

GINKLŲ?

Valdžia sako, kad Amerikos 
aidablistai gauna paramos 
nuo bolševikų.

True translation filed with the 
’ostmaster of Brooklyn, N. Y. on 
December 28,1917, as required by the 
\.ct of October 6.1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Washington, D. C. — Val
džios agentai susekė darody- 
mų, kad Amerikos Industri
al Workers of the World (I. 
W. W.), rusų bolševikai, ai- 

Baltimorės kardinolas Gib-!.1^. agitatoriai ir šiaip jau 
bons išreiškė nuomonę, kad lvairl\s revoliucionieriai y- 
centralės valstybės turi pa-jsudarę pienus, kad nu
sakyti, ko jos nori ir ko-<S’riauti esamąją visuomenės 
kios jų taikos sąlygos, o 
Amerika turėtų rimtai aps
varstyt tas sąlygas.

REVOLIUCIONIERIŲ 
LAIMĖJIMAI ISPANIJOJ. 
' Paryžius. — Neseniai Is
panijoj apsibuvo municipa-

demokratam< JJaa/ei, Lede- 
bourui ir Kautskiui, kurie 
buvo pasiryžę vykti į Stock
holmą, kad arčiau susipažin
ti su rusų sąlygomis ir su re-i 
voliucionieriais. Rusijoj tai'

Bolševiku valdžia išleido
4-

lovo kai’ėlvtų. Jie paėmė 
daug mašininių* kanuolių^ir 
daug ammunicijosr ’

Dabar bolševikų kareiviai 
užatakavo Charkovą, kuris 
randasi tolio 400 angliškų 
mylių nuo Maskvos. Gelžke- 

iliai į pietus šiuomi laiku ran- 
'(hsi bolševikų kontrolėje.

Oficialė naujienų agentū
ra praneša, kad Švedijos

C* <-* Vis , 

ta. Ties tvorai odinė ja sarC 
gai. Leidimą peryąžiūoti iš

DeJIMAS RUMUNIJOJ, atsišaukimu i Rusijos darbi-
’ 1 ‘ valdžia nurodė į neteisingu-

j mą paskalų, būk Švedija 
• todėl s^unčianti savo kareivius į

True translation filed with thei • i •>....... i iPostmaster of Brooklyn. N. Y. on UlinkUS, kill idlllP 11U1 0(l(), i 
December 28,1917, as required by the .Jaikilio ji Santaika pa' 
the enemy ad”). . _ . ■ nuolatinę santaiką 11
Petrogrado laikraščiai pra- jau nesą reikalo gaminti ka- 

neša, jog bolševikų štabas rinę medžiagą. Vieton to 
gavo pranešimą, kad buvęs'reikia gaminti tokius pro- 
suokalbis nuversti Rumuni- duktus, kurie reikalingi tai- 
jos karalių Ferdinandą.Abel kai.
nai, visoj Rumunijoj esą la
bai neramu. Iš telegramų, 
ateinančių iš Rumunijos,

Laikraščiai praneša, kad 
šiomis dienomis į Petrogra-

uis krizis ir

BOMBOS ANT MANNHE- 
IMO MIESTO.

True translation filed with the 
Postmaster of Brooklyn, N. Y. on 
December 28,1917, as required by (he 
Act of October (>,1917 (“Trading with 
ho enemy act”).

Jai pribuvus, atsibus konfe
rencija, kurioj pirmininkaus 
Trockis. Kita konferencija 
atsibus Odessoj,kur taip-pat 
atvyks priešų delegacija.Ten 
bus kalbama apie techniš
kus klausimus.

Petrograde atsibuvo dide
lis anarchistų mitingas, ku
riame karštos prakalbos pa-

stijas. Kalbėtojai ypač pik
tinosi, kad Amerikoj paso
dinta kalėjimai! Emma 
Goldman, A. Berkman ir L. 
Kramer.

Męs pra-

vini nkai įpietė visą toną 
bombų ant miesto Mann
heim, kuris randasi ant Rei
no upės.

JERSEY CITY, N. J.
Viešas visų draugijų susi

rinkimas atsibus sekančią 
nedėlią, po pietų, 146 Morris 
St. šiame susirinkime bus 
apkalbėta, kaip suvienyti vi
sas draugijas į vieną. Todėl, 
be agitacijos, privalo būti vi- 

tvarką. jsį nariai, jei nori savo Šerą
Mat, pereitą savaitę į vie- gauti, sekančių draugijų:

na Amerikos uostą, ant Pa-. 
cifiko krantų, pribuvo ru£ų! 
tavorinis laivas “šilką.” 
laivą vedė bolševikai matro
sai. Sakoma, kad ant laivo jos,

D. L. K. Algirdo, 
Šv. Jono Krikštytojo,
L. P. Kliubas,,

Bolševikai susitarė su 
socialrevoliucionieriais

Petrogradas. — Tarpe 
bolševikų ir social revoliucio
nierių Įvyko sutartis. Jie 
sudarys koalicinę ministeri
ją. Apie tą sutartį praneša

Naujame m misterių (ko
miso Hų) kabinete bus įsilei
sta 7 socialrevoliucionieriai.

“Bolševikai niekuomet ne
sutiks ant neteisingos, nede
mokratiškos taikos. Tuos 
žodžius pasakė ministeris 
Verchowsky, kalbėdamas su 
United Press koresponden-

DVI SOCIALISTIšKOS
PARTIJOS VOKIETIJOJ.
Mažuma Vokietijos social

demokratijos.
šome visų savo skaitytojų 
gerai įsitėmyti šiuos faktus. 
Vokiečių socialdemokratai

i didžiuma ir mažuma. Di
džiumos partija vadinasi 
Vokietijos Socialdemokratų 
partija, o mažumos Nepri- 
gulmingoji Socialdemokratų 
partija. Pirmoji partija ei
na beveik išvien su kaizerio 
valdžia, balsuoja už ’karės 
kreditus ir priešinasi revo
liucijai ir įsteigimui Vokie
tijos respublikos. Gi ne- 
prigulmingoji partija eina 
prieš valdžią, reikalauja res
publikos, balsuoja prieš ka
rės kreditus. Neprigulmin- 
goji partija labai smarkiai 
auga. New Yorko “Times”

galima gauti tik vyriausioje 
Ober Ost’o valdyboje. Kol 
leidimą išgauni, paprastai 
praeina nuo 6 savaičių iki 3 
menesių. Pervažiuoti iŠ vie
no tos pačios gubernijos ap
skrities į kitą taip-pat reikia* 
gauti leidimas iš vietos vy
riausybės: bet reikia pasisa
kyti, ko važiuojama, o val
džia paskui pertikrina, ar 
teisingai buvo parodyta. Dėl • 
tokio leidimo praeina 7—10 
dienų. Tokioms sąlygoms e- 
sant. žmonės beveik tarp sa
vęs nesusižino. Laikraščių 
jokių nėra, jeigu neskaityti 
vietinės valdžios pusorga- ; 
n i o, spausdinaiųo vokiečių, 
lenkų ir žydų kalbomis.

Gminų savavaldybe panai
kinta. Vaitų vietas užima. 
vokiečių valdininkai, kurie 
renka valdžiai mokesčius,de
da bausmes. Šitiems virsi- t 
niūkams gyventojai kas sa
vaitę turi pristatyti po 1 
svarą sviesto nuo kiekvienos ' 
karvės ir po 1 kiaušinį nuo 
vištos. Už sviesto svarą $ 
mokama 1 markę ir kartu su 
kiaušiniais gabenama j aps
krities miestą. Javų kainos 
yra pigesnės, kaip Galicijo- . 
je. Galvijų esama nemaža." 
Valdžia rekvizuoja tik jau- ų 
čius, todėl kiekvienas ūki
ninkas turi bent po 1 ar 2 į 
karvi. Užtat arklių visai 
maža ir tie patys labai men- | 
ki.

Dėl mokyklų beveik negąl- . .J 
vojama. Kaimuose jų nėra.; 
Miesteliuose ir bažnytkiė- į'' J 
miuose yrą valdžios vokiš-į 
ku-lenkiškų ir vokiŽkų-liebit * 
viškų mokyklų. Gminų teis- | 
mų nebėra, tik apsto 
miestuose sėdi taikos tfefc 
jai, vokiečių valdininkai/I%i-

M
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Birutės Moterų Draugi- tu. — Jeigu Vokietija norės (26 d. gruodžio) praneša* 
s, kuris ųeateis" padėti iš- užgriebei svetimas žemės,tai; kad neprigulmingoji partija 

" - •
,dar tikim, kad galima bus I kančių tpėpesines duokles

atrasta daug: šaudyklių, re- rišti-klausimą, tegul nesi- męs tęsiųi karę. Męs visi turi jau 120,000 narių, mo 
volverių ir muniįjjo^SC^.-gW<Uia;yė Mb h... li»ngraudžia Vė iam V.;

■ A
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Laikraščiu ir Gyvenimo.Apžvalga
’ • Ykonominių žvilgsniu žiūrint, 

 

Lietuvai 1 daug parankiau 
turėt reikalus su Rusija, ne
gu su Vokietija.

Iš Amerikos pramonės 
darbininkų statistikos.

Mūsų tautininkai baisiai 
išsigando straipsnio tūlo Si- 
monds’o, kame tasai karės 
reikalų specialistas argu
mentuoja prieš neprigulmin- 
gą Lietuvą. Vieton jos Sim
monds siūlo prikergti Lie
tuvą prie Lenkijos, kad tuo 
būdu sudarius drūtą anti - 
germanišką valstybę.

Išgąstis visai bereikalin
ga! Nei Lietuvos, nei Len
kijos likimas nepriguli nuo 
New Yorko publicisto Si- 
monds’o.

Vokietijos revoliucinė min
tis jau neišsitenka savo val
stybės rybose. Jai reikia 
skrist nelegališkumo spar
nais Olandijon ir Šveicari
jon. Štai, Šveicarijoj pasi
rodė radikalų “Freie Zei- 
tung,” o Olandijoj pradėjo 
eiti socialdemokratiškas 
“Kanipf.” Tuodu laikraščiu 
slaptais keliais gabenama 
Vokietijon. Beto, pačioje 
Vokietijoje išeina daug slap
tų lapelių. Taigi, revoliuci
nis judėjimas auga.

Netiktai socialistai, netik
tai radikalai neapkenčia 
pačtos viršininko p. Burle- 
sono, to minčių kontrolie
riaus. Neapkenčia jo ir A- 
merikos Darbo Federacija, 
kuri savo suvažiavime pava
dino jį “tyronu.” Mat, ponas 
Burlesonas užsipelnė Gom- 
perso nemalonę tuo, kad 
priešingas pačtos darbinin
kų unijai.

Neseniai vienas kalbėto
jas Chicagos darbo federa
cijos pavadino Burlesoną 
“šuniu” ir “žalčiu.” Tas 
parodo tik^kaip neapkenčia
ma Burlesono asmens.

Kitoje šalyje, prie parla
mentarizmo sistemos, Bur
lesonas negalėtų ministe- 
riauti nei valandėlės, o pas 
mus gali. Faktiškai, juk ji
sai neišduoda atskaitų iš sa
vo darbų prieš nieką. Fak
tiškai — jisai yra žmogus 
be atsakomybės.

Momento reikalu.
Kiek galime spręsti iš ži

nių, kurios pasiekė mus ir 
kurias radom kituose laik
raščiuose, su L. S. S. štabu 
dalykai stovi taip:

1) Drg. J. Stilsoną kalti
na, teisingiau mėgina kal
tint dėl kokių tai lapelių, a- 
pie kuriuos, kaip jau pasa
kė kaltinamas draugas, jisai 
neturi mažiausio supratimo.

Be abejonės, prokuratūra 
darys visa, kas tik bus galė
ję, kad nukaitinus Sąjun
gos sekretorių. Prie šitų ap
linkybių reikia duoti d. Stil- 
sonui pilną legališką galimy
bę atremt neteisingus už
puolimus. Tą jisai turės pa
daryti teisme. Legalė gerų 
ir teisingų advokatų pagel-

tuo tikslu privalu aukauti į 
specialiai Įsteigtą fondą.

Norim tikėti, kad J. Stil- 
sono byla užsibaigs taip ge
rai, kaip užsibaigė byla d. A. 
Germerio, nacionalio parti
jos sekretoriaus. Jam ir bu
vo visa ko primesta, bet tei
sme pasirodė, kad tai išpūs-

soje reikia rūpintis kuo 
plačiausia organizuoti j tiri 
dinė pagelbą.

“Kovos” adm. d. J. Šukys 
praneša:

Mūsų laikraščiai sulai
kyti, bet spaustuvėj vis
kas tvarkoj. Darbininkai, 
apart redaktorių, visi dir
ba kaip ir dirbo.Administ
ratorius ii’ sekretorius - 
vertėjas, paliuosuoti po 
$10.000 kaucija. Teismas 
atsibus 10 d. Kovo, 1918.

Apie “Kovos” ir 
josios Gadynes”
šiuomi tarpu dar nieko 
nežinome. Laukiame ži
nios iš Washingtono.

Malonėkit patalpint šį 
pranešimą “Laisvėj”.

“Nau- 
likima v

Pagedęs tuzinas.
Lietuviui kunigai, teisin

damiesi už savo nedorus 
darbus, tuojaus pakiša pa
vyzdį iš tų laikų, kada Kris
tus buvo bolševikas, — gir
di, nėr ko stebėtis, ką atsi
randa nedorų kunigų, nes 
juk tarp dvylikos Kristaus 
apaštalų buvo vienas Judo- 
šius. Iš šito mokslo išeina, 
kad kiekvienas dvyliktas 
kunigas yra judošius. Pras
tas biznis, kad kiekviens tu
zinas pagedęs.

*

“Kovos” A dm.

kalbes, nes čia jums ne Bro* 
okline!...

Čia žydi ir plėtojasi gat- 
vinė prostitucija. Alkana/ 
sudžiūvus, beturtė, piktomis, 
žvilgančiomis akimis,jali pa- < A 
gyvenus moteris... Juk ji ir
gi nori “padaryti p^agyve- 
nimą”! Galimas daiktas, 
kad ir darbo neturi. O gal 
uždirba taip mažai, kad ne
gali pragyventi, gal ji turi 
kūdikį, o jos vyras pabė
go?... Ką jūs galite žinoti? 
čia ant kiekvieno kampo 
tragedija...

Čia nesimato saulės švie
sos. Gatvės pustamsės, pur
vinos, siauri koridoriai. Sie
nos mūrinės, žiaurios. Už 
tų sienų viešpatauja di
džiausias vargas.

čia pat, skiepuose ir po 
palėpiais gyvena Rusijos iš
eiviai, bet apie juos kitą sy
kį pakalbėsime.

vena anglių karalius; čia 
pat, greta namas, kuriūomi 
valdo generolas - invalidas, 
bankierius, miliardierius, 
vienas vadų republikoniškos 
partijos — visuomenės vei
kėjas. Tame baltame name; 
gyvena didis mokslininkas, 
buvęs Harvardo universite
to prezidentas, grožė ir išdi
dumas mūsų Amerikos kul
tūros. Čia pat ir vilnų ka
ralius, o ten, priešais jį, bu
vęs ambasadorius... Ne, ge
riau šiomis vietomis nei ne- 
vaikštinėti, nes čia randasi 
tiek daug “pačių gerųjų”, 
tiek daug pasižymėjusių, 
kad net galvoje smegenis 
pradeda suktis...

Toliaus už Back Bay ran
dasi “turtingiausias pasau
lyje” kaimelis, miliardierių 
kaimelis — Brookline. Mel
džiame nesumaišyti su Bro- 
oklynu, kuris randasi New 
Yorko valstijoj! Brookline 
ir Brooklyn — du labai skir
tingu dalyku. Brooklynas 
—paprastai miestas, o Bro
okline — miliardierių kai
melis.

Brookline perdėm puikiau
si sodai, gražiai aptverti,ste
bėtini fontanai. Ištolo 
rint į Brookline išrodo 
turn teatrališka scena, 
duose puikios būdutės, 
inkui jas bėgioja ir linksmai 
šokinėja briedžiai; visur gė
lės, ir gėles... Specialiai 
pravesti upeliai, vanduo 
čiurena, vietomis augšti 
vandenpuoliai, dailus goja- 
liai, tiesus, augšti medžiai — 
pušis... Tartum pati gamta 
parūpino šią vietą vien tik 
dėl miliardierių.

Brookline — nedidelis 
kaimelis. Štai jūs perėjote 
pačią dailiausią gatvę, pa
sukote i kokį tai skersgatvy 
ir priešais jūsų akis tyrai. 
Ten, toli, už tyrų, matosi su
lipintos viena prie kitos ba
kūžės. Ten vėl kaimelis, — 
darbininku kaimelis. Ar 
jūs matote ant kalno milži
niškus budinkus? Tai di
džiausia pasaulyje čeverykų

i

Paimam kelis įdomius 
faktus iš knygos “Condi
tions of Labor in American 
Industries” (Darbo sąlygos 
Amerikos industrijoj).

58 procentai viso skai
čiaus Amerikos darbininkų 
yra ateiviai, 17 procentų y- 
ra čiagimę ateivių vaikai ir 
tiktai 25 yra gryni ameriko
nai (kurie patįs ir kurių tė
vai gimė Amerikoj).

Nekuriose specialėse iš- 
dirbystėse (paveizdan kria
učių) ateiviai sudaro 72 pro
centu.

1897 metais Amerikoj bu
vo 444,500 unijistų; šiuomi 
laiku unijistų yra apie 
2,700,000. Visgi,tai labai ma
žas darbininkų skaičius su
organizuota j unijas, jeigu 
atsiminti, kad 1910 metais 
abelnas rankpelnių skaičius 
siekė virš 30 milionų žmo
nių. €

Pagal 1910 m. žinias, pra
monėje dalyvavo veik du mi- 
lionu vaikų tarpe 10—15.

Apie algų stovį gali paliu
dyti sekanti toblytėlė iš 
Ohio valstijos. 1914 metais 
Ohio valstijoj buvo 537,245 
suaugę vyrai darbininkai.

I Iš ju $6 gaudavo 5,904 darb.
6,696 “ 

$8,588 “

1

*
Kitą syk iš Dievo Jupite

rio galvos išėjo išminties 
ir karės Dievaitė Minerva,o 
dabar iš išmintingiausio ka
rininko - buržujaus galvos 
išeina tiktai piniginė mašna.

Nušvilpė A. Bulotą.
“Tiesa” rašo apie kokį tai 

mitingą Udielnoje (turbūt, 
Petrogrado dalis), kur vy
riausiu kalbėtojum pakvies
ta A. Bulota. Bet — sako 
“Tiesa” —

“Vienas darbininkas pa
duoda iškarpą iš'laikraš
čio, kur A. Bulota šmeižė 
didžiumiečius (bolševi
kus), reikalavo jų vaoį.^ 
suareštavimo ir niekino* 
savanoriai nepasidavu- 
sius į Romanovų viešbu
tį (? “Laisvės” red.); 
girdusi tai tūkstantinė 
darbininkų minia davai 
švilpt, šaukt. Taip užmo
kėjo p. Bulotai darbinin
kai už paskutinius jo 
kontrevoliucinius žy- 
gins...’
Na, dabar, rodos, rolės 

persimanė. Bulota jau ne
sodins ką nors į kalėjimą, 
galbūti, kad kas nors Bulo
tą pasodins...

Bankų “Smetonėlė”.
Baigiame senuosius 

tus. Miliūnai Amerikos žmo
nių nykiai ir nugąstaujan
čiai laukia naujų metų.

Bet nevisur taip, štai, pa- 
siklausykit Amerikos ban- 
kierių meliodijos.

Pereitais biznio metais 
(fiscal year), kurie pasibai
gė su 30 d. birželio 1917 m., 
7700 Amerikos nacionalių 
bankų darė tokį biznį, kokio 
dar niekuomet visoj savo is
torijoj nėra darę. Jų pelnas 
siekė $$664 milionų — va
dinasi, sulyginus su perei
tais metais jų pelnas pašoko

me
Z1U- 
tar-

į:

Anglija anais metais pa
korė savo lordą, o kada Lie
tuva pakars savo “grafą” ir 
“baroną”?

*
t- *

Užsidirbkit milioną.£
Vienas, kuris mokinasi ir 

dirba, rašo man: “Savo nak
ties darbą da vis laikau,taip, 
kad išviso uždirbu 3 dolerius 
į dieną ir turiu ruimą uždy- 
ką. Išrokavau, kad po tiek 
uždirbant, galiu sučėdyt 
tiek, kad per 2,000 metų pa
stosiu milionierium.”

Tas reiškia: kasmet susi- 
čėdijant po 500 dolerių.

Na, o koki ten menševikai 
ar bolševikai sako, kad iš 
savo darbo negali tapti mi
lionierium. Kaipgi ne? Tik 
dirbk netinginiaudamas du 
milionų metų ir susilyginsi 
net su bilionierium Rocket 
felleriu!

J. Stilsonas per eilę metų 
tarnaudamas Sąjungai, nie
kuomet blogų mierių neturė
jo. Jo rekordas organizaci
jos dalykuose visuomet bu
vo geras.

2) “Kovos” ir “Nauj. Ga
dynės” reikalai mums neaiš
kus bent tuo žvilgsniu, jog 
męs nežinom dėlei kokių bū
tent straipsnių sulaikyta 
tuodu laikraščiu. Veikiau
sia, dėl “abelnos” pakraipos, 
kuri pasirodė negeistina p. 
Burlesonui. Tačiaus, mesti 
ant ko nors kaltę, pasire
miant “abelnu” kaltinimu, 
negalima. Ponai pač toriai 
ir prokuroras turės prirodyt 
už kokius būtent straipsnius 
jie taip skaudžiai baudžia 
laikraštį. Ne “Kovos” rei
kalas rūpinties apie tai, o 
ponų kaltintojų. “Kovos” gi 
reikalas išanksto sutvarkvti 
tokią juridine pagelbą, kuri 
laimėtų mūšį teismo name.

Męs skaitėm tūlam anglų 
dienrašty, kad “Kovai” sta
toma, tarp kitko, kaltėn 
spausdinimas laiškų sąžinin
gų karės priešų. Bet jeigu 
tie laiškai galėtų būti prie- 
žasčia tokios nepaprastai 
skaudžios bausmės, tai jau 
didesnę pusę net kapitalis
tišku laikraščiu butu reikė
ję nuvaryt į kapus. Teisme 

Has dalykas turės išsiaiškin
ti.

Komptrolierius Williams, 
savo pranešime, išleistame 
1 d. gruodžio sako: “ant-sa- 
vo pamatinio kapitalo ban-

$8
$9
$10
$12
$15
$18
$25
$35

Taigi, dauguma Ohio dar
bininkų nepelno daugiau, 
kaip $15.

u

C(

ti

32,794 
102,460 
156,260 
109,225 
103,545 
28,814

u

ii

šėrininkai gavo dividendų 
$125 milionų....

Kaip matot, bankieriam 
yra už ką ponui dievui dė- 
kavoti. Bet už kągi turi dė- 
kavoti. darbo žmonės? Jiem 
daugiau nieko nesilieka, 
kaip tiktai kovoti už savo 
klesos reikalus.

Kovoti, kovoti ir kovoti.

“PUIKIAUSIAS” PA
SAULYJE MIESTAS.

Dilgys.

Męs jau rašėme kadais 
“Laisvėje”, kad Rusijos lie
tuviai socialdemokratai su
klydo, boikotuodami visuoti
ną Rusijos lietuvių seimą. 
Męs tuomet pasakėm, kad 
dalyvaudami seime jie, so
cialdemokratai, būtų susti
prinę savo eiles ir derama 
augštuma iškėlę savo obal- 
sius.

Beveik prie tos 
nuomonės prieina ir drg. V. 
Kapsukas, kuris tuo klausi
mu rašo “Tiesos” N20. Jisai 
sako:

“Mano nuomone, gali
ma buvo dalyvaut jame 
(seime) ir revoliuciniam 
socialdemokratui, tik bū
tinai reikėjo savo klesos

* revoliucinę liniją jame 
vesti;” ’ ’.mans

' Taigi, taigi! O kad vestiIdžeri 
seime revoliucinę liniją rei- kretorius tai dar 
kėjo sukoncentruoti soc.- nėra laikraščio 
dėm. spėkas, vadinasi, rei- Tai aišku, kaip diena, 
kėjo dalyvaut seime.

Tuo tarpu už išreiškimą 
-šitų sveikų minčių, kuriom 
pritaria ir “Tiesos” redakto
rius, kiek tai “Laisvė” gavo 
vėjo nuo tūlo “Naujosios 
Gadynės” rašytojo. “Lais
vė buvo išvadinta oportunis
tiška, nemokančia suprast 
revoliucinę taktiką.

Bėda su tūlais mūsų drau
gais, kurie iš revoliucinumo 
kaip kada daro jo karikatu-

r \ • ..Z ' 'L'/' A JA J

pačios į

Vely su Rusija, ne su 
Vokietija.

P. Simonds, “N. Y. Tribu
ne” karės ekspertas, dalei- 
džia, kad vakarų fronte Vo
kietija veikiausia, bus daug 
nuolaidesnė, negu rytų fron
te. Belgijos ir šiaurinės 
Francijos ji nepasilaikys 
sau. Užtat rytu rubežius

Univo 1795 metais, laike tre-
Mes skaitėme taip-pat vie čiojo Lenkijos ir Lietuvos 

name klerikalui* laikrašty, padalinimo. Lenkija vardu 
kad d. J. Stilsoną (ir, vei- galės būti neprigulminga.bet 
kiausia, d. Šukį) norima pa
daryt atsakomais už “Ko
vos” pakraipą. tarytum, 
juodu butų buvusiu kokiu 
tai vyriausiu cenzorių. T? 
nėra nei faktiškai, nei for- 
mališkai. Laikraščio mene- 
__ ‘is ir organizacijos se- 

anaiptol 
redakciją.

faktinai ji bus vasalu Aus
tro-Vengrijos. Gi Lietuva 
būsiant vasalu Vokietijos.

Męs jau sakėme “Laisvė
je” kad aneksuoti Lietuvą

Kaip jau buvo rašyta “L.” 
prokuratūra mėgina su rišt 
krūvon kokius ten lapelius 
su “Kovos” ir “N. G.” reika
lais. Faktiškai ir formaliai 
į dalykus žiūrint tai yra 
du visai skirtingi dalykai ir 
tokiais jie turės būti pasta
tyti teismo name.

Kaltinamieji ir jų apgi
nė jai turės daug darbo. Ir 
kad laimėtų teisybė ir lais
va miptis, kad viskas paaiš
kėtų faktu ir liogikos švie-

Draugai, aukaukime j L. 
S. S. apgynimo fondą.

Rusijos socialistų politiš
kuose teismuose (dar prie 
caro) galima buvo labai tan
kiai pastebėt ve kokį apsi
reiškimą. Tarpe suimtų 
draugų atsiranda koks nors 
kinkadrebis, kuris mėginda
mas išsisukti tiek daug pri
kalba, kad ir pats save į- 
klampina ir visą eilę kitų 
žmonių. Tokie žmonės tan
kiai labai daug košės privir
davo.

kieti ja negali, užtat ji tiks 
ant neprigulmingos Lietu
vos, kuri faktinai būsianti 
no Vokietijos ekonominiu 
iungu. ‘Kas šiandien labiau
sia rūpi Vokietijai tai tas, 
kad Lietuva nebūtų dalimi 
Rusijos. Mat, tuomet Vo
kietija turėtų neramų revo
liucinį kaimyną, o tas jai la
bai nepasidaboja.

Mums išrodo, kad Lietu
vai būtų parankiausia būti 
Rusijos dalimi, užtikrinus 
sau plačią autonomiją su sei 
mu Vilniuje. Tuomet vietos 
reikalai būtų pilnai aprūpina 
ti ir nesu traukyti ryšiai su

Tokiu antgalviu tilpo rusų 
laikraštyje “Novy Mir” ko
respondencija, charakteri
zuojanti Bostoną. Kadangi 
ta korespondecija žingeidi, 
tai čia paduodame vertimą.

Bostonas. — Mūsų mies
tas tai Afinai Su v. Valstijų. 
Pas mus randasi geriausia 
opera, geriausia simfonijos 
orkestrą’.. Veikiausiai jūs 
esate pastebėję, kad ameri
konai viską savo skaito “ge
riausiu”? Suprantama, A- 
merika yra geriausia pasau
lyje šalis, kadangi Bostonas 

į įskaitomas geriausiu miestu 
visoj Amerikoj, tai kiekvie
nam aišku, kad jis yra ge
riausias ir puikiausias visa-

tuvę gyvena darbininkai.
Siauros, vingiuotos gat

velės; purvų tiek, kad išbri
sti negalima, oras pasmirdęs 
odomis; nėra nei sodelio, nei 
medelio, nei žolelės. Vasa
rą, laike karščių, čia žmonės 
trokšta, negaudami užtekti
nai tyro oro. Vaikai bėgio
ja pusnuogiai, alkani, visur

AUKOS “LAISVĖS”
POPIEROS FONDUI.

Burlington, N. J. — J. Mi- 
kolaitis 50 c.

Great Neck, N. Y. — Ga- 
levičienė 50c.

Hartford, Conn. — A. To-

Kas gi čia? čeverykų 
dirbėjų kaimelis, — rojus 
palyginus su “West - End” 
ir su “North - End”. Jeigu

Čiru-Viru.

Bostonas — aristokratijos 
miestas. Nei Chicagoj, nei 
New Yorke, nei Philadelphi- 
joj jūs nerasite tiek “tikrų 
jankių”, kiek Bostone. Čia 
jų galima matyti ant kiek-

Dievuli brangus! Tai da-Į vieno kampo... Pagalios, ne, 
bar jau nebus galima rašyti ant kiekvieno nerasite: tik-! 
užuojautos rezoliucijų bro- rieji jankės gyvena Back 
liui Vidikui už pasišventi- Bay...
mą, pasiaukavimą, narsu- Kas tai yra Back Bay? 
mą ir gynimą “Kovos” pozi- Tai miesto dalis, į kurią,vei-
cijų... kiausia, mūsų brolį nei ne-

Supeizavo. įleis... Lygios, dailios gat-
Sąjungietis. vės, kiekvienas namas atski-

* rai pabudavotas, langai sto-
* * ro, veidrodinio stiklo, aplin-

Kur Susivienyjimo Lietu- kui apsodinta medžiais, viso
kių Amerikos Kankinių ko- kiais žalumynais... Ramu- 
hiisija? Turbūt renka au- mas neapsakomas, nepapra- 
kas ir laukia tų laikų, kadaptasL. Visos gatvės išlie- 

|Yčas ir Olševskis atsidurs I tos asfaltu ir automobiliai,
P. J. rodosi, nevažiuoja, bet sly

sta. Šaly gatvių išdidžiai 
I vaikštinėja milžinas polic-

“Kardas su Įmanas. Ant jo veido užra
šyta: “Neik! čia gyvena 

Pasišnairavo, bet nesipy- jankės”! '

*

* . *

.Tuoj ženysis 
“Dilgėlėmis.”

Į
1

asmSI

galinga revoliucine šalim. E- ko 
f : '

turčių gyvenimą — tikrą 
paveikslą, važiuokite ant 
Salem Street.

Čia gyvena italai ir žydai. 
Jankiu nerasite. Tikros an
gliškos tarmės neišgirsite. 
Tankiausiai išgirsite žydiš
kai ir itališkai besikoliojant, 
besikeikiant. Keikiant tuos, 
kurie priverčia juos taip gy
venti.

Čia nuo pat ryto iki vėlai 
nakties neapsakomas triuk
šmas. Nuo ryto iki vėlai na
kties eina pirkly ha:

— Bananės, bananės, švie
žios bananės! Penki centai 
už porą!

— Seni čeverykai, veik vi- 
Įsiškai nauji, už kvoterį po

J. Ta-

-Luka-
K g 
H

Canada. — J. Buzulis $1.
Hot coal, W. Va. «— A 

Šimkus $1.00.
Maspeth, N. Y. — A.L.^1
Scranton, Pa 

mulionis $1.25.
Montello, Mass. — T. Ži- 

žienė 50 c.
New York City. — V. Ui> 

bšas $1.50.
Nashua, N. H. — J. Sen

kus, K. Barauskas ir T. Za- 
lanskaitė — po $1.00.

Philadelphia, Pa. —------
ševičius $1.00.

Cleveland, Ohio. — z J 
Ziaugra $1.00.

REDAK. ATSAKYMAI --
Patersoniečiams. — Nuro

dykit mums kas nors d. E„ 
Kinderio adresą.

J. Mickevičiui (Chicago).
—Ar gavot mūsų laišką? 
Jeigu gavot, kodėl neatsako
te?

Klan Opansky. — “Žodis .
Tėvynės Šelpimo” labai ne
suprantamai parašytas, — 
netalpinsime.

Providenco žvalgui. — Ne-į 
tinka.

Narei, Binghamton, N/fY 
-Patalpinome anksčiau g 
tą. A Atleiskite, kad nej 
Įėjome sunaudoti.

S. Uždaviniui, 
hill, Mass. — Pa 
anskčiau gautą. At

>
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—Bulvės, kopūstai, cibu
liai, česnakai!...

Gatvė žmonėmis užsikim
šusi, šalygatviai siauri,bjau
rus, kiekvieną žingsnį ženg
damas ir saugokis, kad ne
pakliūtum po gatvekariu ar
ba vežimu. O koks čia o- 

Štai namas, kuriame gy-|ras?... Na, apie orą nėra

TO
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Knut Hamsun

-ADAS
Verte švenčioniškis.
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(Tąsa).
jaus pajutau, kad viskas galvoje su-

• ir jau negalėjau net tų skaitlinių 
į suck va. Galų gale priėjau prie galo liepto, 
Į kuomet reikėjo suskaityti, kiek bus tris sva-
) rus ir penkias šešioliktas dalis sūrio, už ku
rį mokėta po 16 svaras. Mano smegenįs ga
lutinai atsisakė dirbti ir aš, išplėtęs akis, 
žiūrėjau į tas skaitlines ir nieko negalėjau 
padarytį.

— Velniai žino, kaip čia viskas sumai
šyta! -—' sušukau aš. — Juk čia užrašyta 
penkios šešioliktos sūrio! Cha-cha-cha! 
Ar girdėtas daiktas, kad panašiai kas ra
šytų?! Pažiūrėk tamsta pati!

—Juk taip visuomet ir šo, — atsakė 
šeimininkė. Apskritas sūris. Tas užrašy
ta teisingai! Penkiolika šešioliktų, reiškia 
dešimts lotų.

— Aš tą gerai suprantu, — pertrau
kiau jos kalbą, nors ištikimųjų nieko nesu-Į 
pratau.

Ir vėl pradėjau pertikrineti tą mažą at
skaitą, kurią pirmiau, porą mėnesių atgal, 
būčiau galėjęs į minutą laiko suskaitliuoti. 
Prakaitavau ir dėjau visas proto pastangas 
ant tų slaptingų skaitlinių; primerkęs akis, 
tartum pasinėręs tose skaitlinėse, mąsčiau, 
bet prie jokių pasekmių nepriėjau. Tas sū
ris galutinai mane pražudė; rodėsi, kad 
mano kaktoje vėl kas nors sprogo. i

Kad parodžius šeimininkei, jog aš skai- 
tliuoju, judinau lūpomis ir kartais nuo kar
to balsiai ištardavau tai viena, tai antra 
skaitlinę, leisdamas akis per surašą žemyn. 
Šeimininkė sėdėjo ir laukė. Pagalios aš 
pasakiau:

— Aš dabar viską pertikrinau ir nera
dau jokios klaidos.

— Teisybė ? — atsakė ji. — Ištikro 
neradote jokios klaidos?

Aiškiai mačiau, kad ji netiki mane su- 
skaitliavimui. Jos balsas skambėjo keistai, 
su kokia tai panieka, pašaipa, ką pirmiau 
niekad nepastebėdavau. Ji pridūrė, kad aš, 
veikiausiai, nepripratęs skaitliuoti šešiolik
tomis dalimis ir ji turės kreiptis pas tą, kas 
supranta panašų skaitliavimą, kad teisingai 
pertikrinti. Ji tą kalbėjo rimtai, užsimąs- 
čius ir neturėjo omenyje mane paniekinti ir 
įžeisti. Priėjus prie durų, neatsisukdama 
ir nežiūrėdama i mane, pratarė:

— Atleiskite, kad aš jus sutrukdžiau.
Ji išėjo iš mano kambario.
Valandėlei praslinkus, ji vėl įėjo į ma

no kambarį. Veikiausiai ji dar nespėjo įei
ti į savo kambarį, kaip vėl sugrįžo.

— Vos neužmiršau, — tarė ji. — Tam
sta neįsižeisk, bet, rodosi, esi man skolin
gas. Man rodosi, kad vakar jau sukako 
trįs savaitės, kaip tamsta čia gyveni ? Taip 
ir yra. Kadangi man su šeimyna sunku gy
venti, todėl aš negaliu tamstą laikyti į 
skolą...

Aš jos kalbą pertraukiau:
Aš dabar rašau tą straipsnį, apie kurį 

tamstai kalbėjau ir kaip tik užbaigsiu rašęs?] 
gausiu pinigų ir tuomet užmokėsiu skolą. 
Tamsta gali apie skolą nesirūpinti.

' — Labai gerai, bet man rodosi, kad
tamsta savo straipsnio niekad neužbaigsi.

— Tamsta taip manai? Gal būt rytoj 
arba ir šiąnakt aš pagausiu įkvėpimą, ūpą 
ir tuomet galėsiu ją užbaigti i jienkioliką 
minutų. Matai, tamsta, mano darbas yra 
labai skirtingas nuo kitų žmonių darbo; 
aš bile kada negaliu sėsti ir dirbti, bet pri
valau laukti tam tikro momento, kuomet at
siranda įkvėpimas. Kada pas žmogų gali at
sirasti įkvėpimas ir ūpas, to niekas negali 
pasakyti, — nes jis, be keno nors pagelbos, 
atsiranda. |

Šeimininkė išėjo. Aiškiai matėsi, kad 
ji neužsįtiki manimi.

Kaip tik pasilikau vienas, tuojaus pa
šokau ir pradėjau savo plaukus nuo galvos 
rauti. Jokio kito išėjimo, jokio išganymo 
neturėjau! Mano smegenįs galutinai su- 
bankrūtijo. Reiškia, aš esu idiotas, jeigu 

| negaliu išskaitliuoti, kiek kainuoja šmote- 
) lis apskrito sūrio. Ir kuomet užduodu sau 
į tuos visus klausimus, tai juk negalima dar 

tvirtinti, kad esu beprotis Reikia dar pri
durti, kad nepaisant visų tų skaitlinių, ne

esant mano proto įtempimo, visgi paste- 
au, kad šeimininkė nėščia. Apie tai man 
kas,nieko nesakė, nesiteiravau ir net 

panašius dalykus niekad neužsiminiau, 
bar ir dar tokioj prakeiktoj valandoj, 

t reikėjo šešioliktas dalis skaitliuoti,

akis užmečiau ir supratau, kad ji nėščia. 
Kaip šį apsireiškimą galima išaiškinti?

Priėjau prie lango ir pažiūrėjau, kas 
dedasi ant gatvės. Viduryje gatvės, skur
džiai apsirengę, žaidė kūdikiai; jie mėtė 
tuščią butelį ir garsiai šūkavo. Pro juos 
lėtai pravažiavo vežimas su naminiu tur
tu; veikiausia kraustėsi kokia nors biedna 
šeimyna, kurią savininkas namų išmetė iš 
kambarių. Ta mintis man tuojaus atėjo į 
galvą, Vežiman sumestos paduškos, kalcl- 
ros, kėdės, sulūžusios lovos ir šėpos ir kiti 
rakandai. Ant viršaus vežimo sėdėjo maža 
mergaitė, dar kūdikis, baisiai negraži, pa
raudusia nuo šalčio nose ir stipriai laikėsi 
savo nelaimingomis rankutėmis už rakan
dų, bijodama nukristi nuo vežimo. Ji sė
dėjo ant matrasų, ant kurių, matomai, mie
gojo kūdikiai ir žiūrėjo į vaikus, bežai
džiančius tuščiu buteliu.

Aš stovėjau palei langą, viską mačiau 
ir, be jokio vargo, aiškiai viską supratau. 
Tuo pačiu laiku girdėjau, kaip kitam kam
baryje mano šeimininkės tarnaitė dainuo
ja į..aš žinojau tą dainą, todėl klausiausi, ar 
ištikro dainuoja. Ir pats sau kartojau, kad 
idiotas negalėtų visa tai suprasti; ačiū die
vui, aš nesu idiotas, turiu tokį pat protą, 
koki turi i? kiti. • * ‘

Staiga pastebėjau, kad du vaikai, ku
rie žaidė ant gatvės, pradėjo peštis ir ko- 
liotis; vieną jų pažinau, tai buvo mano šei
mininkės vaikas. Atsidariau langą, kad ga
lėčiau išgirsti, kaip jiedu koliojasi. Kaip 
tik iškišau per langą galvą, tuojaus po ma
no langu susirinko būrys vaikų ir, užrietę 
galvas, ėmė žiūrėti į mane. Ko jie lau
kia? Ar jie nori, kad aš ką nors jiems nu- 
mesčiau? Ir ką aš galiu išmesti, kad jie 
apsidžiaugtų, turėtų kuo pažaisti? Jie 
stovi ir žiūri pamėlynavusiais veidais, ne
nuleisdami akių. Du maži priešai, neat-

čiau koliojasi. Jie vartoja košlykščiausius, 
kobjauriausius žodžius; tokius koliojimosi 
žodžius tik jūreiviai uostuose vartoja ir 
gatvinės moteris, kurios supyksta ant sa
vo kavalierių. Jiedu taip įsigilino į savo 
kovą, kad net nepastebėjo, kuomet šeimi
ninkė išbėgo iš kambarių, norėdama patirti, 
kas tarpe jų atsitiko.

— Jis mane buvo pagriebęs už gerk
lės! — aiškinasi jos sūnus. — Taip buvo su
spaudęs, kad aš ilgai negalėjau atsikvėpti. 
— Jis tuojaus pasisuko prie savo mažo ne- 
prieteliaus, kuris piktai į jį žiūrėjo ir ve 
ėmė šaukti: — Tu, prakeiktas gyvuly, lai 
tave pagriebia devyni velniai ir nutaraba- 
nija į peklą! Toks bjaurybe ir išdrįsta ma- 

i ne už gerklės griebti! Palauk, kad tau vel
niai sprandą nusuktų, aš parodysiu, kaip 
reikia griebti už gerklės...

Motina, ta nėščia moteris, kuri veik 
užstoja visą siaurą gatvę, pagriebia už 
rankos savo dešimties metu vaika ir trauk
dama į kambarius kartoja:

— ššš! Užkimšk savo gerklę! Argi 
galima taip koliotis?! Nutilk ir eik į vidų, 
nes

judėjimo
Dabar klausimas: už ko

kius nuopelnus tasai indijo- 
nas kraujas! tuos pinigus? 
Ogi tiktai todėl, kad akla 
laimė padarė jį locnininku

Neseniai įvyko Socialistų1 tos žemgS) daugiau nieko.
Partijos suvažiavimas Ura- 
guay’aus respublikoj (pietų 
Amerika). Partija nu
sprendė, jog ginčus tarpe 
tautų turi priverstinai rišti 
ta r p tau t i n i s t r i bu n ai a s.

Uraguay’aus socialistai 
nusiuntė broliškų pasveiki
nimų Ispanijos kovotojams, 
kuriuos taip žiauriai persė
do ja karaliaus Alfonso val
džia.

Turkijos socialistų veiki
mas labai mažai kam žino
mas. Neseniai tik teko pa
tirti, kad Konstantinopolio 
miestas yra išrinkęs Turki- 
, os parlamentan draugą De
as Bey. Jisai pasakė par- 
amente puikią prakalbą už 
taika, v

Pražuvęs redaktorius. — 
Olandijoje neperseniai pra
dėjo eiti nelegalis vokiečių 
laikraštis “Der Kampf”. Ta
sai laikraštis yra puikus kri
tikas kaizerio valdžios.“Der 
Kampf” tūkstančiais egzem
pliorių slapta gabenamas 
per sieną Vokietijon ir ten 
platinamas. Jokiame laik
raštyje negalima užtikti to
kių plačių žinių 'apie vokie
čių politiką ir apie žmonių 
padėjimą, 
‘Kampf”.
“Der Kamp” yra d. Carl 
Minster, žymus vokiečių so
cialdemokratas, kuris 1898 
metais atvyko Amerikon, 
kur išbuvo ligi 1912 m. Su
grįžęs Vokietijon C. Minster 
veikliai dalyvavo s.-d. judė
jime. Prasidėjus karei, ėjo 
išvien su Liebknechtu. Pra
džioj šių metų turėjo bėgt 
Olandijon, kur uždėjo “Der 
Kampf.” Šiuomi laiku Olan
dijoj randasi desėtkai tūks
tančių pabėgėlių vokiečių,y- 
pač kareivių. Jų tarpe Min
ster turi didžiausios įtek
mės.

Dabar laikraščiai praneša, 
kad redaktorius staigiai din
go. Manoma,kad jį kur nors 
nutvėrė kaizerio agentai.

Vėliausios žinios (iš Ti
mes”) apie Minsterį rodo, 
kad jį suėmė vokiečių agon-

kaip “Der
Redaktoriumi

Dabai*, jeigu tasai indijo- 
nas pamėgins Įvesdinti tą 
savo milioną Į pramonę ir 
įkurs kokią dirbtuvę, tai 
turtai jo dar labiau padidės.

Už kokius gi nuopelnus?

la laimė to žmogaus. Ir tai 
galima tik prie dabartinės 
nuosavybės sistemos.

Gi po teisybei, tai turėtų 
taip būti, kad tie žibalo šal
tiniai priderėtų visai šalies 
visuomenei, tuomet visu z t
žmonių turtas kiltu. Žmo
nės, būdami savininkais.

kaina. Na, o dabar — tai 
žmonių gerovei kelią pasto
jo atskiro žmogaus — indi- 
jono — nuosavybės teisė. Ji
sai dabar bosas ir daro, ką 
nori.

Štai, kodėl socialistai rei
kalauja, kad žemė ir žemės 
turtai priderėtų visiem, vi
sai visuomenei.

“Latvių Darbininkų Tary
bos posėdyje 27 d. liepos Ru
sijoje buvo priimta rezoliu
cija reikalaujanti: sutaisyti 
iš dalies Vidžemės, Kuršo ir 
Vitebsko gubernijų vieną 
autonominę Latviją su at
skiru seimu, renkamu slap-1 
tu, visuotinu, tiesiu, lygiu ir 
proporcionaliu balsavimu. 
Krašto valdiškose įstaigose, 
mokyklose turi būti įvesta 
latvių kalba. Latvijos auto
nomijos projektas turi būti 
tuojaus sustatytas ir įvyk- 
dintas nelaukiant centrali
ties valdžios parėdymų.”

Latviai darbininkai, žino
dami ką darė praeityje vo
kiečių baronai Latvijoje, no
ri autonomijos Rusų respub
likoje; reikalauja latvių kal
bos valdžios Įstaigose ir mo
kyklose — žodžiu stovi už 
savo šalies reikalus. O ką 
daro lietuvių darbininkų ta
ryba? Dar ligšiol nežinia, 
už kokią ji valstybinio Lie
tuvos gyvenimo formą sto
vi.

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

Krautuvė atvira nuo 7 iš ryto iki ų 
12 vidurnakčio.

Toliau gyvenantieji galit kreiptis 
laišku šiuo adresu:

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

PUIKIAUSIOS * .

ATVIRUTES j
Artistiškai padaryti merginų 

paveikslai. I
Kaina 12 atviručių 75 e.

Pinigus siųskit Money Orde- 1 
riu, bet galima ir štampo- < 
mi.s. Adresuokite taip:

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

NEW YORK, N. Yc (
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KANKLĖS
Prenumerata priimama nuo da

bar už 1918-1518 m., vienas dol.pl- 
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. Siųsk pinigais:

M. PETRAUSKAS-
395 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.
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Is laitam

negražu taip eilgtis!
—Neisiu, neisiu į vidų!
— Ne, turi man eiti!
— Sakau, kad neisiu!
Aš, matydamas motinos piktumą ir no

rėdamas pertraukti tą šlykščią sceną, kuri 
mane pradėjo nervuoti, pašaukiau vaiką at
eiti pas mane į viršų. Sykį sušukau, bet 
nieko jie negirdėjo, tuomet antru sykiu car 
garsiau sušukau ir tuomet jau motina pa
kėlė galvą ir pažiūrėjo į mane. Ant valan
dėlės ji nusiramina, piktai pažiūri į mane,

, .Gėdinkis žmonių ir nepasirodyk, kokis 
tu esi netikęs!

Visa tai, ką aš mačiau, nepraslinko pro 
šalį, visos smulkmenos užkliuvo mano gal
voj. Neatsitraukdamas nuo lango, pradė
jau mąstyti ir pats sau tikrinti, kad mano 
protas yra tvarkoj, aš nesu bepročiu arba 
kokiu nors idiotu. Ir ištikro, dėl kokių 
priežasčių gali mano protas dabar pagesti?

— Vienok paklausyk, — tariau pats 
sau, — užteks tyrinėti savo protą ir berei- 
kalo leisti laiką; tu pats pasidarei sau ne
smagumų ir rūpesčio betyrinėjant protą ir 
dabar laikas užbaigti su tomis kvailystė
mis! Nejaugi gali būti bepritystės apsi
reiškimai pas žmogų, kuris viską, iki smuL 
kiaušiam daikteliui, pastebi, kas aplinkui jį 
dedasi? Užtikrinu, kad tu esi pilnai svJ*^ 
ko proto ir kada pradedi abejoti, tai i 
norisi gardžiai iš tavęs pasijuokti. Ai 

I kaip diena, kad kiekvienas žmogus gali 
Įsidurti keblame padėjime, kuomet kar 
jam,; kas nors nepasiseka atlikti. Dar s 
atkartoju, kad man norisi iš tavęs gardi 
nusijhokti. Kaslink sūrio, tų nelaimir.

■■į.. - ■ -.-1

kieti jos rubežiaus. Mat, 
Minsteris palaikydavo arty- 
miausius ryšius su Vokieti
jos mažumos socialdemokra
tais. Veikiausia, pas jį ra
do adresu ir laišku. Pasire
miant tuo, valdžia padarė 
daug areštų Koelne (Vokie
tijos didmiestis ant Reino 
upės).

Ypatos role istorijoje.
Šiandien žmonės jau pra

deda užmiršti apie Kerenskį 
ir jo valdžią. O betgi nese
niai, vos apie pusantro mė
nesio atgal, jisai stovėjo pa
čiame Rusijos arenos fronte. 
Jo asmuo tuomet taip metė
si į akis, kad daugelis žmo
nių per jį visai nematė tik
rųjų Rusijos revoliucijos jie- 
gų. Buržuazijos laikraščiai 
skelbė, kad visa Rusijos vil
tis tai Kerenskis, kad be jo 
ji pražūtų; tik jisai vienas 
turįs galės] padaryt joje 
tvarką ir išgelbėt ją nuo re
akcijos ir nuo anarchijos.

Šitokį Kerenskio garbini
mą męs esame keliatą kartų 
kritikavę. Męs sakėme, kad 
Rusijos revoliucijos likimas 
anaiptol nepriklauso nuo Ke 
renskio arba kito kokio “di
dvyrio”, ir kad toje revoliu
cijoje veikia jiegos daug di
desnės, negu kurio-nors ats
kiro asmens.

Ne atskiri asmens nusta
to Rusijos revoliucijos eigą. 
Nėra todėl prasmės ir daug 
triukšmo daryt dėl dabarti
nės Rusijos valdžios asme
nų. Leninas su Trockiu te
nai yra galingi toliai, kol 
liaudis skaito juodu tikrais 
jos norų išreiškėjais. Bet 
kaip tiktai liaudis ims ma
nyt kitaip, tai tų asmenų vie 
tas užims kiti.

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. 111.

Puiki Kalėdų Dovana!
Gerhardo llauptmanno 

Penkių Aktų Pasakos Drama

PASKENDUSIS
VARPAS

Lietuvių kalhon dailiai išvertė

AR TURI TĄ NAUJĄ 
KNYGĄ APIE LYTIŠKĄ 
GYVENIMĄ?

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

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

Knygos vardas
Patarmes Merginoms 
Apie Lyties Dalykus.

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

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

Knyga turi 120 pusi, ir papuošta 
1 paveikslais, kurie palengvina aprašo- 
įmus dalykus suprasti.
į KAINA TIK 50c.

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

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

Kaina 20 c.
Reikalaudami knygų, pinigus 

siųskit money orderiu arba įdėję 
į laišką. Štampų nepriimsiu
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REUMATIZMAS.
NEPAPRASTA NAMINĖ GYDUO
LĖ. KURIĄ PATARIA VARTQT 
TAS, KURIS IŠSIGYDĖ. YPAČ PA
TARIA TIEMS PASINAUDOT, KU

RIE SUNKIAI KENČIA NUO 
REUMATIZMO.

Nesiųsk pinigų, prisiųsk tik adresą.
Kentėjimas ir vargas per daugel? 

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

70
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Aštrus skausmai tarytum žaibo grei
tumu pereidavo per mano 

sąnarius.
Pavasaryj 1893 m. mane smar

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

Aš noriu, kad kiekvienas kenčiantis

J
H1
1

i

nuo reumatizmo, kokioj nors formoje, 
pabandytų šitos pastebėtinos išsigy- 
dyrno spėkos. Nesiųsk nei vieno cen
to, tik iškirpęs prišiųsk šį kuoponą, 
aš prisiųsiu jas išbandymui. Po su
vartojimui. jeigu tos gyduolės pagel
bėjo nuo Reumatizmo, tada prisiųsk 
tik viena dolerį. Turite suprasti,kad Į
aš nenoriu jūsų pinigų, pakol jūs ne* \ ’"ik 
būsite pilnai užganėdinti. Ar tas ne 
teisybė? Kam kentėti, jeigu galimi 
pasigelbėti be jokių iškaščių. Neati 
dėliok, bet rašyk tuojaus, šiandien.

DYKAI IŠBANDYMUI 
KUPONAS

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

Aš priimu jūsų pasiūlyjimų. 
Siųskit. 
Vardas ..

Adresas

AR VERTA BŪTI TEISINGU?
Visada yra žmonių, kurie stengiasi 

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

Jeronimas Savanorolla.
Kas nori žinoti apie teisingo žmo

gaus vargus senovėje ir apie dvasiš
kuos darbus, tam Si knygelė būtinai 
reikalinga.

KAINA TIK 25c.

Pralobo”balsiai , kad aš išgirsčiau, padarydama jam

VALGYKLA

i

I

Aį 
t?m

F. STROPUS,
6 Loring St.,

So. Boston, Mass.

317 East 13th St., 
New York City

(Šalę Second Avenue).

v

FMckmlnMt atitek* mw

. Kapitalistų dora mokina: 
dirbk ir melskis, tai ir turė
si dievo dovana.

Socialistai sako, kad tas 
moralas yra nekas daugiau, 
kaip paprastas apgaudinėji
mas.

Šioje gadynėje daugiausia 
turi tie, kurie nieko nedir
ba, o mažiausia turi tie, 
kurie daugiausia dirba.

Paimkim pavyzdį. Laik
raščiai praneša apie tūlą in- 
dioną Jackson Barnett, Ok
lahoma valstijoj. Tam žmo
gui kliuvo laimė, sykiu su vi
sa indijonų tautele, gauti to
kių laukų, kur yra žibalo 
šaltiniai. Iš žibalo šaltinių 
Jackson Burnett padaro į 
mėnesį $50,000. Tuo tarpu, 
to indijono pragyvenimas 
lėšuoja į mėnesį 50 dolerių. 
Per trumpą laiką indijonas 
įsidėjo jau apie milioną do-

Lietuvos reikalu išdavikai, v

Mes tvirtinome ir tvirtin
sime, kad klerikalai nėra 
Lietuvos reikalų gynėjai,bet 
jų išdavikai. Štai faktas. 
Neseniai buvo pranešta,kad 
Vilniaus vyskupijos admini
stratorius sulenkėjęs lietu
vis kunigas, Mikalkevičius 
(kaip ir diduma senesniųjų 
lietuvių kunigu), prašė vo
kiečiu valdžios lietuvių var
du, kad Lietuva būtų pri
skirta prie Lenkijos. Tai 
ar galima klerikalamas pati
kėti, atiduodant Lietuvos 
gerovę į jų rankas? Šian
dien jie prašo vokiečių Lie
tuvą atiduoti lenkams, rytoj 
įprašys vokiečių Lietuvą sau 
(pasiimti arba paskelbs, kad 
lietuviai esą tik vokiečių 
“kampininkai.” 

1 (^Ateitis”)

VYTAUTO POŽĖLOS

“ V A VELIS”

Sveika!
Skanu!

Vietiniams ir Pakeleiviams 
Puikiausia Užeiga.

l to Ir.

DAKTARAS LORENZ 
VIENINTELIS SPECIALISTAS 

VYRIŠKŲ LIGŲ PITTSBURGH^.
Kalba lenkiškai ir Ru
siškai. Ofiso valandos: 
Panedėliais, seredomis 
ir pėtnyčiomis nuo 9 
vai. iš ryto iki 5 vai. 
vak. Utaminkais, ket- 
vergais ir subatomis 
nuo 9 vai. iŠ ryto iki 8 vai. vakare.,^ 
Nedaliomis ir šventadieniais nuo 10 
vai. iš ryto iki 2 vai. po piet, 

644 Penn Avenue
PITTSBURGH, PA.

Akušer
wmbsm

F. Stropiene,
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LAISVO Jl\ 
SAKYKLA I

DĖLEI “KOVOS” UžDA- 
' - ' RYMO.

su dalykas jiems į varžą lįs- 
sti.

O kam'būtų geriau, jei re
daktoriai būtų buvę areš
tuoti? Niekam. Būtų buvę 
vien tiktai sunkiau visiems 
parankos gauti, vienu sykiu 
būtų pasidarę daugiau lėšų, 
daugiau painumo.

Dabar, ką gi redaktoriai 
“apleido”? Ne “Kovą”. Nes, 
“Kovą” sustabdžius, ir taip 
nebeliko kas jiems redakci
joj veikti.

Jei mano darbas bus rei
kalingas centre, aš mielu no
ru grįžšiu dirbti, visai ne
paisydamas arešto.

Kokiems draugams galė
jo pakenkti tas ręd. “pabėgi-1 
mas”, tai, turbūt, težino tik 
“Keleivis”, “Naujienos” ir 
dievas-tėvas.

Draugai, turėkite truputį 
kantrybės. Ne visada taip 
bus, kai]) dabar. Reakcija 
amžinai nesitęs. Jai praė
jus, da aiškiau pamatysime, 
kas tarnavo tarptautinio re
voliucinio proletariato rei
kalams, o kas tarnavo ir pa
taikavo valdžiai, kas ištikrų- 
ju darė blėdies draugams 
darbininkams.

K. Vidikas.
B. S. “Laisvė”, dėlei su

prantamų priežasčių,nors ir 
nekritikavo karės paskolų 
skelbėjus — “Naujienas” ir 
“Keleivį”, vienok pati jų ne
skelbė ir nesirietė devyniais 
kriukiais prieš valdžią, kai]) 
kad juodu. Žinoma, “Lais
vei” gali gręsti pavojus, ku
ris negręsia “Nauj.” ir “Ke- 
leviui”. Bet užtat sąjungie- 
čiai atsimoka savo prielan
kumu jai.

- Žinoma, męs dabai' gelbė- 
sim “Kovą” ir “Nauj/Gąd.” 
Mps'jau padėjom atsišauki
mą Sąjungos apgynimo ko- , 
miteto. Męs tą darom todėl, 
kad stojam už laisvės žo
dį. Męs žinom, kad šiandien 
vieni kenčia, o ryt kiti nu
kentės.

Bet męs statom Vidikui 
klausimą: iš kur pas jį yra 
drąsos kaltint “Naujienas” 
su “Keleiviu”, kuomet jisai 
pats daug kame turėtų pasi
aiškinti.

1) Kodėl, sveikas, bėgai 
prie detektyvų ir, dar meke
no nereikalaujamas, pradė
jai aiškinties, kad esi tik pa
samdytas (I am just hired 
editor), vadinasi, viešai sa
keis?, kad dirbi už dolerius? 

į 2) Kodėl, sveikas, jokių 
aplinkybių neverčiamas,pra
dėjai klampint ir klcpot ant 
kitų savo draugų,versdamas 
ant jų “responsibility.”

3) Kodėl, sveikas, “išru- 
nijai,” nors pats sakai, kad 
ant tamstos net “warento” 
nebuvo išimta. Juk sveikas 
turėjai suprast, kad tuo pa
sielgimu tamsta įduodi a- 
frentų nuožiūrai visa “Ko
vos” red archyvą ir klampi
ni au irstą garbę “Kovos” re
dakcijos.

Ne jums išpuola kaltint. 
Jums išpuola teisintiės.

- _tSsaHS 
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mie, pasdl ė jo žmonai, kad 
vyras liautųsi agitavęs, nes

“Naujienos” su “Keleiviu” 
atsigriebia”, kuomet L. S. S. 
organams burna užčiaupta.

* Tarnavę valdžiai karės pas
kolų skelbimu, tuodu laik
raščiu dabar peršasi jai my- 
liston, smerkdami L. S. S. 
organų revoliucinę taktiką. 
Juodu užmiršta, kad visi šio 
to verti amerikonų, vokie
čių, rusų ir t.t. socialistų lai
kraščiai yra nukentėję dėlei 
panašių “kaltybių”, kaip kac
“Kovos” ir “Naujosios Ga
dynės” (“Elore”, “The New 
International”, “American 

.1 Socialist,” “Novy Mir”,Vol- 
kszeitung” ir t.Reikė
tų juos visus smerkti. “Ke
leivis” gi ir “Nauj.” užsisė-Į 
da tik ant “lietuviškų bolše
vikų” laikraščių redakcijos.
Tuo tarpu, ir vienas ir kitas 
pritaria aukojimui pinigų 
net tokio “Milwaukee Lead- 
er’io” bylai vesti; pastarasis 
nukentėjo visai ne už savo 
revoliucinumą.

Gal “Kovai” valdžia bur
ną užčiaupė dėlei vieno - ki
to aštraus išsitarimo, vieno- 
kito valdžiai netinkamo 
straipsnio? Gal jinai redak
torių neatsargumo auka? 
— Ne. Pradedamajame tar
dyme pasirodė, jog “Kova” 
imama nagan dėlei jos tono 
apskritai. Nuo kada gi tas 
“tonas” prasidėjo? Tardy
me atrasta, kad jos tonas 

, buvęs nepakenčiamas jau se
niai pirm išleisiant įstatus 
apie susinėsimą su priešinin
ku ir apie spaudos varžymą.

Taigi tuo tonu “Kova” 
skambėjo da prie d. Kapsu- 

z ko. Tą toną užgyrė Piki.
Komitetas ir sąjungiečių di
džiuma.

Kad diskreditavus sąjun- 
giečių akyse L. .S S. organų 
redaktorius, “Nauj.” ir “Ke
leivis” primeta jiems da ši
tokį “baisų nusidėjimą” :gir- 
di, pabėgo, draugus apleis
dami. Dėlei to turiu tarti 
porą žodžių.

Valdžios agentai, dariu
sieji “Kovoj” kratą, redak
toriams areštuoti “warren- 
to” neturėjo. Kokių gi “at- 
puskų” būtume gavę, jei bū
tume be warrento, net pa
tiems šnipams da to neparei
kalavus, sėdę į policijos ve
žimą? Ar yra išimtas, pav., 
pan areštavimo warrentas, 
da ir dabar nežinau. Jeigu 
yra ir jei valdžios agentams

K. Vd.
Nuo “Laisvės” redakcijos.— 

Savo platesnes pastabas 
dėl šio drąsaus laiško męs 
atidedame vėlybesniam lai
kui, nes mums reikia dar 
gauti tūlų informacijų. Bet 
šičia męs tik tiek pastebėsi
me: iš kurgi pas “Kovos” re
daktorių staigiai atsirado 
tokia didelė loska dėl “Lais
vės”, kad jis net kalba apie 
sąjungiečių prielankumą dėl 
jos.

Kokia su pono dievo pagel- 
ba permaina fronto į 24 va- 

; landas.
į Juk per 4 beveik mėnesius 
tas redaktorius ėdė ir krim
to “Laisvę”. “Laisvė” buvo 
apšaukta ir svyruojančia ir 
Ceretelio garbintoja ir buvo 
kurstomi “Laisvės” šėrinin- 
kai. Tas pats Vidikas, nei 
akia nemirktelėjęs, patalpi
no skandališką korespon
denciją iš Lawrence, kur 

Į “Laisvei” buvo paskelbtas 
boikotas. Tasai pats Vidi
kas patalpino begėdiškiausią 
Stalioraičio straipsnį, kur 
stačiai buvo padaryta išve
dimas, kad “Laisvės” redak
cija parsiduoda už pinigus. 
O kur vėlei tasai nachališ- 
kas d. Šukio-straipsnis, kur 
jisai, be aguonėles darody- 
mų, prikaišiojo “Laisvei” 
velnioniškas pienus? Bet 
mums jau būtų sunku ir su- 
rokuoti tuos visus šlykštu
mus, kuriuos “Kovos” re
daktorius pats rašė ir kitiem 
rašyt leido ant “Laisvės”.

Ir ve dabar tasai pats 
žmogus, kuris dėjo visą spė
ką, kad pažemint “Laisvę”— 
ima ir,pradeda giedot apie 
prielankumą, pradeda tei
sint “Laisvę”. Dabar jau, 
mat, “Laisvė” gera.

Ak, prabočykit mum, ger
biamas redaktoriau! Kada 
jūs seniau mus niekinot, o 

.įkartais-net šmeižėt ir kada 
dabar jūs meilinatės prie 
mūsų — tai męs jum atsa
kome ve ką: jūs veidmai-

A.P.L.A. NARIŲ ATYDAL 
jūs žinote, kad su Nau

jais Metais pasibaigia orga
no laikas. Todėl meldžiame 
visus, kurie imate organą ir 
užsirašėt sausia ar vasario 
mėnesiuose, pasiskubint už
simokėti už sekančius me
tus, kad laikraščio siuntinė
jimą nereikėtų pertraukti. 
Pinigus galite siųsti stačiai 
“Laisvės” administracijai. 
Kurie neužsimokės laiku, 
tiems laikraštis bus sulaiky
tas, kai]) tik pasibaigs lai
kas. Todėl jiasiskubinkit 
užsimokėti.

••••- “Laisves” Adm.

ROCKFORD, ILL.
’ 16 d. gruodžio buvo prieš- 

metinis susirinkimas L. S. S.
1 iš

rinkta kuopos valdyba dėl 
sekančių metų. Į valdybą į-

kitaip jam gręsia pavojus, metinis susirinkimas L. S 
Grąsintojai kalbėjo lietuvis- 75 kuopos, kuriame tapo
kai. > *

Drg. Smelstorius, antrasai (C 
gavęs grasinantį laišką.
Keleivio” redaktorius, irgi, ėjo šios ypatos: org. J.Rulis,

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

14 d. gruodžio patiko mir
ties neigime M. Ališauską, 
kuris dirbo naktimis cuk
raus dirbtuvėje rytmetyje 
einant iš darbo, kur tai buvū 
užklydęs ir per visą dieną 
nebuvo namie je. Vakare, a- 
pie 6 valanda, nežinomu ko- 
xiu tai būdu užėjo ant Hud
son Heights tilto, kuriuomi 
važinėja gatvekariai;ten ne
laimingasis papuolė po gat- 
vekariu ir tapo perpjautas į 
dvi dali.

Velionis paėjo iš Kauno 
gubernijos, Vidiškių parap., 
kaimo Trakinės. Buvo ve
dęs, ir jo moteris su ketu
riais našlaičiais randasi 
Lietuvoje. Amerikoj išgy
veno apie 5 metus. Prie jo
kių draugijų nepriklausė. 
Šiai]) buvo gana ramus žmo
gus.

EASTON, PA.
16 d. gruodžio buvo pus- 

mėnesinis susirinkimas L. S. 
S. 42 kuopoj, kuriame tapo 
nutarta surengti balių ant 
29 d. gruodžio su skrajojau-į 
čia krasa. Dėžes skrajojan
čios krasos nutarė užrakinti, 
kad pašaliniai negalėtų išsi
imti. Taipgi buvo kalbėta 
apie nusisamdymą kambarių 
dėl mitingų ir įkūrimo viešo 
knygyno. Šis klausimas li
kosi atidėtas iki kito susi
rinkimo. Labai būtų gerai, 
kad nusisamdytų atsiskirus 
kambarius dėl susirinkimų.

Paskiaus buvo susirinki
mas I
Kuopa turi pilnai užsimokė
jusių 50 narių. Sekretorius 
pranešė, kad kuopos kasie
rius nepasiuntęs centrui pi
nigų, todėl męs ir negavome 
knygos “Biliūno'biografija.” 
Tapo išrinkta sekantiems 
metams naujas komitetas; 
taipgi išrinkta komisija, ku
ri pasirūpins greičiau pasių
sti Centrui pinigus, kad ga
vus minėtą knygą.

Tą pačią dieną, po pietų, 
vietos lenkų kuopa buvo su
rengus prakalbas; kalbėjo 
ru

kuopos

prot. raštininkas — A. Mel- 
dažis — senas, fin. rašt. — 
St. Diokas, kasierius — J.V. 
Rukevičius. Kada prieita 
prie Sąjungos reikalų, tai po 
trumpų diskusijų tapo su
mesta 26 dol. aukų Sąjun
gos bylos vedimui. Aukavo 
šios ypatos: A. / Dovidaitis 
$5.00; A. J, Valentas, V.Bęr- 
žas, V. Raudzevičius, M. To- 
toris, J. R. Jezdauskas, L. 
Palsuskas, R. J. Valentas,?. 
Valentas, J. Lesevičius, A. 
Šimonis, J. Džugas, A. Ka- 
jackas, F. Petronis, J. Ru
dis, J. Čigas, J. V. Raškevi- 
čius, M. Akelaitienė ir A. 
Meldažis — po $1.00; M.Va- 
lentienė, St. Noreika, J.Dra- 
gūnas, A. Akelaitis, J. Užu- 
sienis, K. Mažrimas — po 50 
c. Viso $26.00.

Reikia pažymėti, kad tūli 
draugai juokėsi iš tų, kurie 
aukavo bylos vedimui, bet 
męs jiems privalome atleisti, 
nes jie tą daro per savo ne
susipratimą.

A. J. Valentas.

A. 70 kuopos metinis susi
rinkimas, kuriame buvo kar
štų susirėmimu dėlei neku
riu narių savotiško veikimo 
varde S. L. A. 70 k]). Paga
linus išnešta nuosprendis su
spenduoti dviem nariam ir 
tautininkų šulam balsą ir jei 
neatkartos tokiu savotišku 
pasielgimų varde kuopos, tai 
tik už pusės metų galės pra
bilti kuopos susirinkime. 
Taipgi nutarta užklausti 
Centro Valdybos dėlei ko ji 
nepraneša viešai per organą 
“Tėvynę” kaslink pirkimo 
bondsin c. '

(Nuo .mūsų korespondento). 
Užpuolikai darbuojasi. 

Juo toliau, juo labiau pra-

Pastaruoju laiku jie pradė
jo darbuotis netik užpuldi
nėti ant žmonių, bet jau pa
sikėsina ir ant gyvasčių.Tei
sybė, neužpuola ant tų, ku
rie neturi nei prakeikto cen

km biznierėlių.

Derinau temo-
je: “Kaip darbininkai priva
lo kovoti su kapitalistais?” 
Žmonių susirinko nemažas 
būrelis — lietuviu, lenku ir 
rusų; pastarųjų buvo atva- 
žiavusu net iš So. Bethle- 
hemo. Jis labai puikiai nu-

teisingai kovoja prieš kapi
talistų tvarką. Publika jo 
prakalba likosi pilnai užga
nėdinta.

Reikia pažymėti, kad drg. 
Dermanas čia pasakė pas
kutinę prakalbą ir jau ap
leido šią šalį. Linkėtina jam 
laimingos kelionės.

Mažas Vieversėlis.

NORWOOD, MASS.
* L. S. S. VI rajono organi
zatoriui, d. Žiurinskui, kokie 
tai juodrankiai grąsina ker
štu, jeigu jisai nepaliausiąs 
įsakęs socialistiškas prakal
bas. Neseniai į jo namą 
Norwoode atsilankė kokie

EASTON, PA. . - 
•Pranešimas.

4

4 d. sausio bus metinis 
susirinkimas L. P. D. “Lai
svės”. Visi nariai malonėki
te ateiti į šį susirinkimą, nes 
bus renkama nauja valdyba. 
Kurie neatsilankys ir nepra
neš priežasčių, kodėl jie ne
atsilankė, su tais bus pasiel
gta tai]), kaip konstitucija 
rodo. Taigi, kurie negalėsi
te atsilankyti, praneškite 

Į draugystės prezidentui pric-

L. S. S. Rajono konferencija
30 d. gruodžio, po num. 

103 Grand St., Waterbury, 
Conn., bus konferencija L S. 
S. I Rajono. Pradžia 9:30 v.

politinį ištvirkimą 
mą L. S. S. nutą:

J. Pušiųiui (Ni 
Atleiskite, kad net. 
jūsų atsakymo p. Rei^ 
“Kova” daugeliui 
draugų neduodavo 
Męs elgsimės taip-pat 
bus “kvitą.” Mums lin 
girdėti, kad jūsų L. O.4 
kuopa kįla. Rašinėkit AJ| 
giau apie jos darbus A 
visuomet ją paremsime. f 7

Pipirui (Schenectady)/.— 
Negalėsime, drauge, padėti į 
j ūsui atsakymo L. S. S/154 ' 
kuopai. Sykį gavot jūp bal-v 
są, o sykį kuopa. Taigi, iš- 
ėjo ant lygaus. Jei£ū duo- ? 
tume jums balso, tai turėtu
me duoti ir kuopai/o jau ta-> . 
da ginčai užsitęstų. Jūs 
prisipažįstat, kąd padarėt 
klaidą, įtardami d. Jonušą ir 
atsi])rašote jo. Tas labai dai
lu iš jūsų pusės, bet tas pa
rodo, kad jūs asmeniškai ta
me mitinge nebuvote, jeigu 
rašėt ant žmogaus tą, kas 
vėliaus pasirodė neteisingu. 
O nebuvus kuopos mitinge, 

i jūs turite suprast, negalima 
. rašyti kaip reikiant.

žinoma, klaidų pasitaiko 
su kiekvienu. Rūpinkitės, 
kad daugiau jų nebūtų.

legatai malonėkite Į laiką 
pribūti, nes turime daug 
svarbių reikalų apkalbėji
mui.

Laikinis sekretorius,
P. Motiečius.

Pranešimas Passaic’o ir 
apielinkes lietuviams.

Lietuviai, anglai ir ukrai
niečiai socialistai nusiranda- 
vojo puikią svetainę dėlei 
susirinkimų ir Įsteigimui 
tarp tau tiško knygyno. Sve
tainė randasi ant Walker 
St., tarpe 3rd ir Anderson 
Ave. Dėl pasekmingesnio 
veikimo ir palaikymo svetai
nės, likosi pavadinta “Tarp- 
tautišku Darbininku Kliu- 
bu”. Valdybon išrinkta šie 
draugai: gaspadorium Har
ry Luks, sekretorium—K. 
Steponavičius, iždininku — 
•J. Wolkewich. Manome ne
užilgo pradėti lavinimosi va
karus, kur bus mokinama 
anglų kalbos ir kitokį lavi-

tūlo parapijom) saliūnas ir, 
sakoma, tapo išnešta virš 
šimto dolerių. Praslinkus 
kelioms savaitėms, tapo ap
vogta Burbos bučernė. Tai 
buvo subatos vakaras, kuo
met pas tokius biznierius 
randasi truputi daugiau pi
nigų. Dabar, iš 15 Į 16 d. 
gruodžio, užpuolė ant valgo
mu daiktų krautuvninko Pe- 
tzi-'ovskio — lenko apsimas- 
kavę 3. piktadariai, peršovė

ssaic, N. J., 29-tą d. gruo
džio men., 1917 m., statys 
scenoje B r. Vargšo keturių 
veiksmų dramą “Gadynes 
žaizdos.” Veikalas gražus. 
Lošimas atsibus svetainėje 
po N 159 Fourth St., Passa
ic, N. J. Pradžia po 7:30 vai. 
vakare. Įžanga 25 c. Visus 
koskaitlingiaųsiai atsilanky
ti nuoširdžiai užkviečia

Rengėjai.

galva, — matomai neturėję 
dm-giau kuo šaudvti, ir iš-

“Laisves” korespondentams 
Lawrence, Mass.

Šiuomi pranešam, kad 
“Laisves” redakcija atsisa-

ant Way
ne gatvės.i.

tų piktadarių. Daug 
visokių užpuolimų,

ko talpint kokius nebūk 
pranešimus ir pagarsini
mus, kurie paliečia Lietuvių 
Socialistų Sąjungos 64 kuo
pos veikimą, Męs netalpin- 
sim jokių pranešimų : 
tos kuopos mitingus, teat
rus,, šiai]) jau parengimus j

šio miestelio darbininkai tu
rės savo nuosava užeiga,ku
rioje bus galima liuesai lai
ką. sunaudoti dėl lavinimosi. 
Darbininkai privalėtų remti 
šį prakilnų sumanymą.

kimąs Įvyko 8 d. sau si a, 8 
va], vakare, Pouzeno sve
tainėj. Šiame susirinkime 
privalote draugai netik pa
tys dalyvauti, bet pasisteng
ti ir savo pažystamus atsi
vesti, nes turėsime užsimo
kėti mokestis už 1918 m. ir 
yra daug svarbių dalykų 
dėlei apsvarstymo.

, *

:Jc

L, S. S. 250 kp. susirinki
mas įvyks 11 d. sausio virš- 
minėtoj svetainėj, 8 vai. va
kare. Draugai, malonėkite

ihišiol dar nėpagavo nei vie
no piktadario. Užtenka to, 
kad paskui policija pribūna 
ir nugabena į ligonbučius 
rukentėjusius.

Ar pavyks policijai nors 
vieną tų piktadarių pagauti, 
tai sunku pasakyti.

SO. MANCHESTER,CON N
Nepasekmingos vyčių 

atakos.
2 d. gruodžio buvo susi

rinkimas Šv. Jono Evange
listo draugystės Hartford, 
Conn. So.Manchesterio vy
čiai pradėjo atakuoti tos dr- 
stės narį K. D—tį už tai, 
;ad jo brolis bedievis. Jei
gu ne draugystės pirminin
kas, tai nežinia kuo būtų už- 

ūgę tos atakos, bet pas- 
asis vyčius suvaldė.
lan rodosi, kad ir dores- 
katalikai pradės supras- 
jog su vyčiais negalima 
ko bendro turėti.

A, Arškietukas

Tą męs darom todėl, kad, 
ta.kuopa yra nutarus “Lais
vę” boikotuoti ir tam prita-

ko redaguojama “Kova”.
Apie šitą, savo nutarimą j 

męs pranešim visom redak-' 
cijom, L. S. S. Pild. Kom. ir 
visiem žymesniem kalbėto
jam. Kas paremtų šitai])

tas visviena kad paremtų

PIGIAU GRYBŲ. 1
Ar žinote, kad dabar Į 

| Rusijos rublis yra pi- 
I gesnis, negu pirmiau 
į Lietuvoj, vasaros metu 
I po šilto lietaus grybai? 
Į Taigi, kurie turite Ru- 

J sijoj giminių, pasistengi 
kite jiems pasiųsti pini- 
gų, o kurie manęte grei- 

|| tai grįžti į Rusiją, da- 
R bar siųsikite pinigus j 
H valdišką banką,nes par- 
B važiavę be jokio vargo 
S galėsite atsiimti. Atsi- 
H minkite, kad tik dabar 
B tokia puiki proga, nes 
H greitai rublio vertė pra
to dės kilti, tuomet’jaiibūF 
B vėlu.
g “Laisvės” agentūra 
m siunčia dienos kursu. 
K Kurie manote siųsti ar 
i giminėms, ar į valdišką 
p banką, tuoj aus kreipki- 
g t ės į “Laisvės” agentu- 
| ra.

Siunčiant pinigus į 
! valdišką banką, privalo- 
j te laiške parašyti pilną 
’ vardą ir pavardę, kiek 
| turite metų, tėvo ir mo- 
S tinos vardą, jeigu vedęsį 
® tai pačios vardą, užsiė- 
Imimą ir vietą gimimo, 

t. y., kainą, valsčių, pa
vietą ir guberniją.

Į Rusijos valdišką 
banką — “v Gosudar- 
stvennuju Sberegatel- 
miju Kassu” galima sių- 

w si i kiek tik norite.
Rublio kaina kasdien 

įl mainosi, todėl čia ir ne- 
I galime paduoti, geriau- 

šia klauskite laiškais.
Laiškus ir pinigus 

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

“Laisves” Agentūra.
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KODĖL 
nebūt linksmu, kuomet 

kaštuoja tiek mažai?
Galvos skaudėjimas ir nerviškumas, 

daugiausia paeina nuo silpnų akių.
Vtenintžlis iŠKlirydymas, .. moksli Akai pri

taikyti akiniai. Mntykit akiu specia- 
Uitąlo APT1EKOJK ’ 

DR. MEDOFF
500 BriM'Sl „ta1,. Brooklyn, M.Y.

ter OFISO VALANDOS: 
nuo 9 iki If ryte trano CMS Vtk. 
NodUiotnto nuo M iki 1 po ptot. 
Kftomb valandomis polka* Matyt 
______ tik papai autam.



tokiu lai

K. LUTKAUS
ŽODIS

Lietuviai Skubinkit!

ssia

Už siunčiamus pinigus gvarantuojame.

Basak State BankMokinantysis

Lietuvių Skyrius

SCRANTON, PA

įginti kuopas,kad

pirma valanda po 
uvažiavimą atidarė 
[enckūnas, III rajono 
rotorius. Į pirminin-

Leonas Pauris jieško sa 
vo brolių ir giminių, paei-

11.04 
1.04 
1.04 
50c.

ne blogai uždar- 
prie valdžios darbų 

>se. Visi upių krantai 
iti medžiais, ir jau di- 
amuno ir Augustavo 
iškirsti.

Visi tie, kurių giminės pasiliko Lietu 
voje arba pakliuvo į nelaisve Vokietijon, tu 
rite progą pagelbėti jiems.

ir $1.00.
gyduoles nu* 

dar nepaini 
r pačtą.

DONAVIČIUS, 
iPOLITAN AVĖ.

N. T. į

daugiau veiktų visame ka
me. b) kiekvienas delegatas, 
sugrįžęs namo, lai aiškina 
naudą tokių visuotinų suva
žiavimų ir lai kuodaugiausia 
narių juose dalyvauja, c) su 
taisyti keliaujančią prelek- 
ciją (“Laisvės” prierašas — 
navatnai skamba tas išsita
rimas) ir paleisti per visas 
III rajono kuopas. Neatsi
radus kam sutaisyti pavesta 
L. S. S. III raj. konferenci
jai, kuri įvyks 30 d. gruo
džio, 1917 m.

<S) Palikta ant toliau.

Juozas Bobelis ir Antanai 
Budreika jieško draugų Ka 
zimiero Pakinkio ir Petro

Katrė Jokubonienė, paei 
nanti iš Kauno gub., Biržų 
parapijos, Daukšių kaimo, 
jieško giminių ir pažįstamų 
Meldžiu atsišaukti šiuo ad
resu: St. Liirova, Petrograd' 
skoj gub., Sagaleva ui. N63

Sears Roebuck firma baisiai 
bijo organizuot ų darbi ninku, 
bet dabartiniu laiku prade
da žmonės ir ten organizuo
tis. Gruodžio 16 d. sustrei
kavo spaustuvės darbinin
kai, kurie dirba prie katalio- 
gų. Darbininkai reikalauja 
pakėlimo mokesties net 
$5.00 į savaitę; firma neno
ri išpildyti reikalavimu ir, 
matomai streikas užsitęs il
giau.

Mykolas Rotomskas jieško 
savo giminių, kurie pirmiau 
gyveno Mahanoy City, Pa. 
Prašo atsišaukti šiuo adre
su: Mykolas Rotomskis, go- 
rod Riazan, Moskovskaja u- 
lica N17. Russia.

pi< dėldienines soc. moky
kla , Apie teichnišką ap
švietus mokslą, 7) Kaip L. 
S. S. narius padarius veik
lesniais. 8) Apie socialistų 
jaunuomenės liigą, 9) Kaip 
męs turėsim veikti, kada au
tokratija dar labiau pradės 
slėgti.
Viršpaminėti klausimai ta

po apsvarstyti ir prieita prie 
šių igvedimų. 1) Rinkti ko
misiją susižinojimui su cen
tru apie “Kovos’ ’ stovį — 
komisijoj J. Baltrušaitis, M. 
Bolys ir J. Kiela. Komisija 
raportuos apie sužinotus da
lykus L. S. S. III rajono ko
mitetui.

2) Studijuoti kooperaciją 
visokiose jos formose., pla
tinti tikros kooperacijos su
pratimą visuomenėj, kad tie 
darbininkai, kurie sugrįž po 
karei į Lietuvą, galėtų su 
kooperacija užbėgt už akių 
mūsų buržujam, kurie savo 
kapitalais žada “atstatyt 
Lietuvą”, nutverti ją į ne
daugelio rankas, darant sau 
privatinį pelną iš jos žaizdų. 
Už įnešimą balsavo 6.

'■ f b) Kad męs remtume Lie
tuvos socialdemokratų par
tiją ir jos reikalavimus at
statyme Lietuvos (už 11 b.).

3) Platinti socialistišką li
teratūrą, o labiausia knyge
lę “Kas yra Socialdemokra-

Pajieško pabėgėlis Jonas 
Dominas savo pažįstamų ii 
giminių Jono Baltrušio, jc 
žmonos Žiu raitės N., Domi- 
naičiu iš.Androniškio, Kaži-

Zosė Tfečiokaitė, paeinan 
ti iš Kauno gub., Papilės pa 
rapijos, jieško trijų brolių 
Prašo atsišaukti šiuo adre 
su: Z. Trečiokaitė, St. Ligo 
va, Petrogradskoj gub., Se< 
galeva ui. N63, kv. 7. Rus
sia.

ATYDAI BROOKLYNO IR APIE- 
LINKĖS LIETUVIAMS.

T* A IQ A I Tnamus kaiP lauko,taip 
IMliJ/lVir iš vidaus; mūrinu,plef- 
staruoju, cementuoju ir pentinu. Už 
savo darbą garantuoju. Kainos pri
einamos. Duodu rodą dykai. Ant 
reikalavimo važiuoju ir toliau. Rei
kale kreipkitės ypatiškai ar laišku.

PRANAS GRAŽYS
šapos adresas: 46 Power*.Street 

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

rį mitingams laikyti; į kam
barį gali sutilpti apie 150 
žmonių. Susirinkimai būna 
kiekvieną nedėldienį; susi
rinkę nariai diskusuoja, la
vinasi. Jeigu ir ateityje so
cialistai taip darbuosis, tuo
met turės geras pasekmes.

žiburėlis.

Siųskite pagelbą tuo jaus savo namiš
kiams užimtoje vokiečiais Lietuvoj. Su pil
nu užtikrinimu, mes apsiimame nusiųsti pi
nigus Į užimtą vokiečiais Lietuvą ir Rusiją. 
Siųsti galima ir belaisviams.

Tik SUAUGUSIEM
Kurie mokate angliškai, 

ir esate ženoti arba manote 
ženytis, būtinai reikalinga 
turėti ką tik išleistą D-ro 
Parker’o 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.

pr Jnogoj, kiekviįnamė pa
dalyvauja 4 — 5 

O kas gi yra su 
Daug sykių mer-

Kaij 
pietų i 
d. V. 5 
organi 
kus suvhžiavimo liko išrink
tas d. F.\ Rudzevičius, sekre
torius Si Pikšrys.

• Dienotyarkis. 1) Apie or
ganą “K6vą” ir jos padėji
mą, 2) Apie Lietuvos atsta
tymą, 3) \ Kaip męs geriau 
galim prieit prie minių, 4) 
Apie socialistiškus privatiš- 
kus laikraščius (Nuo “Lais
vės?’ redakcijos 
k^aščių yra tiktai vienas,bū 
tent “Keleivis 
ketų kalbėti apie privatišką,

EASTHAMPTON, MASS.
16 d. gruodžio buvo pra

kalbos, kurias surengė L. S. 
S. 253 kuopa. Kalbėjo drg. 
Z. Puišiūtė. Pirmoj daly 
savo kalbos agitavo už soci
alistų partiją ir ragino ra
šytis prie kuopos. Antroj 
dalv — kalbėjo apie moterų 
reikalus, Pertraukoje buvo 
pamarginimų. Prie L. S. S. 
253 kuopos prisirašė 1 nau
jas narys ir susitvėrė Lietu
vių Moterų Progresyvio Su- 
sivienyjimo kuopa iš 8 na
rių. Linkėtina naujai kuo
pai k’ogeri ausiu pasekmių.

Lėšų padengimui rinkta 
aukos, surinkta $4.20.

Reikia pažymėti, kad šio
se prakalbose buvo pora 
bačkučių garbintojų, kurie 
trukdė kalbėtojai kalbėti ir 
publikai klausyti. Mat, kal
bėtoja užvažiavo girtuok
liams, tai pastarieji ir per-

rdKime 
merginos, 
vaikinais 
ginos ateina, o vaikinų nė
ra ir tokiu būdu prisieina 
viską atidėti ir specialiai 
šaukti vaikinus. Pav., kada 
reikia aukas rinkti dėl poli
tiškų kalinių, tai iš vaikinų 
negalima gauti, tuo tarpu 
merginos visuomet apsiima 
ir savo užduotis gerai atlie
ka. Ar negalėtų Senbernių 
Prezidentas pasakyti, kiek 
Binghamtone vaikinai su
rinko aukų dėl įvairių įstai
gų, kurioms buvo renka
mos? Teisybe, nors ir mer
ginos neperdaugiausiai su
renka,bet jos visgi varo dar
bą pirmyn, o vaikinai visiš
kai prie to darbo nepriside-

ATHOL, MASS.
Nors mūsų miestas nuo se

nų laikų pramintas davafkų 
ir vyčių miestu, het pasta
ruoju laiku pradėjo ir socia
listai darbuotis. Neseniai 
tapo atgaivinta L. S. S. 114 
kuopa, kuri dabar jau turi 
nusisamdžius didelį kambą-

Vi&aotifias 
L. S

si Kauno gub., Vilkmergės 
)avieto, Androniškių kai
mo. Meldžiu atsišaukti šiuo 
adresu: Jonas Dominas, poč- 
tovaja St,» Spaskoje, Toniš
koj gub., Kajenskago ujiez- 
da;. der. Riumovaja. Russia.

. 4) Sutaisyti rezoliuciją 
prieš “Keleivį”. Pasiųsti tą 
rezoliuciją “Keleiviui” ir ki
tiems laikraščiams. Komisi- 
jon įeina Bolys, Pikšrys ir 
Baltrušaitis. ’

5) Studijuoti, kaip sutvar
kytos ir vedamos socialistų 
nedėldienines mokyklos.Ska- 
tinti draugus,o ypač drauges, 
kad lavintųsi būti mokyto
jais ir mokytojomis tokiose 
mokyklose. Mokyties to pas 
įbuerikiečius socialistus,lan- 
wties jų Sunday Schools ir 
|nr$ti, kaip jie ten mokina 
alins ir studijuoti jų tam 

'iteraturą.
atarti kuopoms, kad 

4 mokyklas — grama- 
fmetikos ir kaip se-

kia trisdešimties tūkstančių 
markių. Visas Komiteto 
darbas šiuo metu eina Vil
niuje, kur daugiausia yra 
susikoncentravęs lietuvių 
gyvenimas. Nuo šių metų 
gegužės menesio pradėta 
siekti ir sodžius: pasunkė
jus gyvenimui Vilniuje, bu
vo sumanyta laikomos Ko
miteto vaikų prieglaudos iš
keldinti sodžiun. Taip ir pa
daryta. Tokiu būdu Komi
teto darbas aprėpia ir • tas 
vietas, kur yra iškeltos iš 
V i In iaus priegi atidos.

(Tol i aus bus)

Pfętokolas talpint “Lais
vėje”.

Pirminiu. F. Rudzevičius
Sekretorius S. Pikšrys.

J is išsigydė
nuo Rupturos.

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

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

PITTSTON, PA.
(Nuo mūsų korespondento). .

17 d. gruodžio liko palai
dotas ant laisvų kapų Juo
zas Kirtiklis (vaikas), o ant 
rytojaus, gruodžio 18 d. ir
gi ant tų pačių kapų buvo pa 
laidotas Juozas Ramoška. 
Pastarojo šermenys buvo 
gana didelės. Susirinko 
daug žmonių ir podraug pra 
kalbą pasakė kunigas K.Pe
trošius iš Scrantono.

Laisvų kapų draugija jau 
gyvuoja nuo 1914 metų, bet 
laidoti žmones įsidrąsino 
tiktai 1917 metuose. Taigi, 
šie metai sutalpino i šaltą 
žemę ant laisvų kapų net še
šis lavonus.

Lietuvių Knygyno palai
kymo draugija per paskuti
ni savo susirinkimą prašė 
savo draugų, kad jie liuosno- 
riai užsidėtų sau didesnes 
mokestis. Apie penkiolika 
prisižadėjo; vieni po 50 c., 
kiti po 25c. mėnesiui. Kiti 
dar mažiau. Pirmiau prigu
linti nariai prie tos draugi
jos mokėjo tiktai 10 centų 
ant mėnesio, bet po keturių 
metų išlaikymo, pasirodė, 
kad taip mažos sumos neuž
tenka palaikyti knygyną, 
taip kaip reikia. Mat, da
bar karė, tai negalima su
rengti nei prakalbų, teatrų 
ar kitokių vakarų naudai 
knygyno, o randa ir užlaiky
mas vis toks pat. Palaikyt 
tečiaus męs jį būtinai turi
me, nes tai mūsų stulpas, į 
kurį męs galime “pavargę” 
pasiremt.

Elzbieta Baneč, paeinanti 
iš Kauno gub., Biržų para
pijos, Stočkūnų kaimo, jieš
ko J. ir M. Ramaniukų. Mel- 

ipsigyveno Petrapily, | džia atsišaukti šiuo adresu: 
Li go vo, Pet rogradsko j

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

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

taipgi parduoda laivakortes, bei sustato ir paliūdyja visokius rejentalig- 
kus dokumentus. Turi specialį skyrių pinigų siuntimui pabėgusiems 
į Rusijos gilumą iš vietų, kurias užėmė vokiečiai.

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

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

Gruodžio 16 d. Chicagos 
Lietuvių Draugija savitar
pinės pašelpos buvo paren
gus prelekcijų. Skaitė Dr. 
A. Montvidas. Prelekcija 
buvo skaityta temoj “svei
kata ir savitarpinio susišel- 
pimo draugijų naudingu
mas.” Čia buvo rinkta au
kos dėl nukentėjusių nuo ka
rės Lietuvoj; aukų surink
ta $17.54; pinigai paskirta 
perduoti Lietuvos šelpimo 
Fondui.

Tokios prelekcijos yra la
bai naudingos ir reikalingos 
dėl žmonių.

skis, kun. L. Jezukevičius
Komitetas nuo 1915 m. rug- ’nanČių iš Kauno gub., Vilk- 

pats Senbernių Prezi-.pjūcio mžn. 12 d. iki šio lai-’mergės pav., Utenos vals- 
Kodėl tjaip?, L. S. ko yra padaręs artr dviejų čiaus. Prašo atsišaukti šiuo

Mėnesinė' adresu: L. Pauris, gorod Sa-

CHICAGO, ILL.
(Nuo mūsų korespondento).

Gruodžio 15 d. Lietuviui 
Moterų Progresyvio Susi- 
vienyjimo 29 kuopa surengė 
koncertą Meldažio salėje. 
Vakaras buvo gana pasek
mingas, daug žmonių atsi
lankė; kuopa turės pelno.

Apie išpildymą program*> 
atskirų punktų, reikia tiek 
pastebėti, kad Lietuvių so
cialistų choras daugiausia 
pasižymėjo; viso to progra
mų išpildymas buvo gana 
geras, atsilankiusieji likosi 
pilnai užganėdinti.

SENIAUSIA BUčERNe.
Seniausia ir 

geriausia lie
tuviška bueer- 
nė, kur galima 
gauti šviežią 
mėsą ir 

skilandžių 
ir dešrų. To
dėl kviečiu at
silankyti mano 
krautuvėn ir 

užtikrinu, kad ' mano patarnavimu 
bus kiekvienas užganėdintas. ’ 
JUOZAS RADZEVIČIUS. 

28 TEN EYCK STREET,
BROOKLYN, N. Y.

BINGHAMTON, N. Y.
Atsakymas ant atsakymo.
“Laisvės” N99 tūlas “Sen

berniu Prezidentas” bando 
mane kriiikuoti už tilpusią 
korespondenciją “Laisvės” 
N89. Girdi, būk aš vietos 
merginas iškėlęs į padanges, 
o vaikinus apšmeižęs. Aš ne
suprantu, koks čia būtų ap
šmeižimas. Aš savo kores
pondencijoj nei kiek neaug- 
štinau- merginų ir nepanie
kinau vaikinų. Aš irgi ne
sutikau su “Kovos” admini
stratoriaus ta pastaba. Ten 
tik paaiškinau maž-daug da
lykų stovį. Tuo tarp Sen
bernių Prezidentas sako,būk 
taip elgiąsi tik vieni vyčiai, 
platindami visuotiną blaivy
bę ir atlieką naktines dai
nas. Aš turiu pasakyti, kad 
tūli socialistai irgi neatsilie
ka nuo to visko. Negalima 
sakyti, kad ir vyčiai ne visi 
dainuoja arba panašiai el
giasi; taip elgiasi dalis vy
čių ir dalis socialistų. Kaip 
vyčių pačios, nesulaukdamos 
savo vyrų naktimis, eina į 
saliūnus j ieškoti, taip lygi
nai eina ir tūlų socialistų pa
čios savo vyrų į Ičarčia- 
mas jieškoti.

Binghamtono merginoms kun. DrF. Stankevičius, A. 
ištikro reikia ištarti ačiū už Žmuidzinavičius, D.Malinau 
jų veiklumą; vietos mergi
nos daugiau veikia negu vy 
rai ir 
dentas. ;
S., 33 kuopa turi 70 nhrių, šimtų posėdžių 
kurių tarpe yra merginų tįkjKomijteto apyvi

Pajieško Petras Čigas.pa- 
einantis iš Kauno gub., Pa 
nevėžio pav., Biržų vals^ 
čiaus, Senieniškiu kaimo, sa 
vo brolių ir giminių. Pra 
šo atsišaukti šiuo adresu 
Petras Čigas, Petrograd, Sa 
piornyj per. N9, kv. 9. Rus 
šia.

Jonas Pocius jieško gimi
nių ir pažįstamų. Prašo at
sišaukti šiuo adresu: Ivan 
Pacevič, Saratov, Michailov- 
skaja ui., ugol Aleksandrov- 
skoj, Vojennyj Veterinarny; 
Lazaret, N101. Russia.

Jeigu tau rei- 
kalinga skrybd- 
lė, marški.’^id, 
renkotas, liet* y
sargis, kakla- . 

kalniem.

rias ar fritoiw /A
vyriški aprėda- Vff /////f
lai, užeik pas //iz/z^Z
mane, o gausi S Y /į r///
viską, vertės g n//f
savo pinigu.

131 Grand St^
BROOKLYN. N. Y.

Senbernių Prezidentas sa
ko, būk aš su ta savo kriti
ka bereikalingai vietą laik
raštyje užimu. Man rodo
si, kad S. P. dar daugiau 
vietos užima, nes jo tas at
sakymas absoliutiškai neturi 
jokio pamato.

Jeigu Binghamtono vaiki
nai įsižeidė tuo, kad aš pa
gyriau merginas, tai patariu 
jiems daugiau dirbti, neatsi
likti nuo merginų veikimo, 
tuomet niekas jų ir nekriti
kuos.

Jaunas Vaikinas. .

uo 1-jfio push) 
vokiečių kalba, 

a, paprastai, žy- 
srašai (gatvių, 
linimai) — vien 
kalba.
;as nelabai tesu- 
Dėlei maisto.

i’TSBURGH, PA.
S. III rijyiio konferen
cijos protokolas.

suvažiavimas 
III rajono atsibuvo 

gruodžio 16 d., 1917 m. po 
N203:

Rusijos Valdiškosios 
cEDIJIMO KASOS

(Gosudarstvcnnyja Sberegatelnyja Kassy) Į
Dabar priima čėdijimui pinigus be aprubežiavimo ir nuo visos augios 
moka procentus. Naujoji Rusijos valdžia pripažino visas čėdijimo Ka- į t; 
sas už atsakančias ir gvarantuoja pinigų čielybę ir neplieČiamybg. Pi
nigus galima atsiimti iš Kasos kiekviename laike net būnant Amerikoj* 
ar kitoje' šalyje.

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

Mūsų Draugijos. — Augš- 
tai pakilęs draugijų gyveni
mas prieš karę mažai tenu- 
puolė ir karės metu. Tie
sa, draugijos dėlei žinomų 
priežasčių negalėjo dirbti 
taip, kaip jos pirmiau dirbo; 
betgi, žiūrint į nepaprastas 
karės sunkenybes, galima 
pasakyti, kad bent kai ku
rios jų yra nuveikusios labai 
daug, ypačiai labdarybės 
srityje. į,:

Vilniaus draugijų tarpe 
pirmojon vieton statome 
Lietuvių Draugiją nukentė-' 
juslėms del kares šelpti. 
Draugija dirba nuo karės 
pradžios. - Jinai įsisteigė 
1914 m. lapkričio mėn'.Drau- 
gijos tikslas — šelpti dėl ka
rės nukentėjusieji gyvento
jai keturiose Lietuvos gu
bernijose: Kauno, Suvalkų, 
Vilniaus ir Gardino. Greitu 
laiku draugija savo veikimu 
tapo žinoma visiems Lietu
vos gyventojams. Draugija 
turėjo daugiau per 150 sky
rių įvairiose Lietuvos vie.to- 
se, piniginė gi apyvarta sie
ke nuo J ()Q iki 150 tūkstan
čiu rubliu kas menuo. Visus Russia C 4-
draugijos reikalus veda tam] ‘ 
tikins Komitetas.’ Nuo rug 
pjūcio mėn. 1915 metais Ko 
mitetas suskilo į dvi dali: 
viena dalis išvažiavo Rusi
jon ii 
kitoji pasiliko Vilniuje

Vilniaus Lietuvių Komite-'gub., Sagaleva ui. N63 
to sąstatai) įeina šie žmo
nės, kurie nuolatos 'gyvena 
Vilniuje ir prie Komiteto 
dirba: A. Smetona — pirmi
ninkas, kun. kan. Kukta — 
pirmininko padėjėjas, kun.'Seniūno; abudu paeina ii 
P. Dogelis — sekretorius, J. j Kauno gub., Vilkmergės pa 
Kymantas — iždininkas,Ko- viet., Vabalninku valsčiaus, 
mite to nariai: Jokūbas Šer- Prašo atsišaukti šiuo adre 
nas, Dr. J. Basanavičius, Dr. su: Maskva, Selo Bogorod 
A Vileišis, E. Vileišienė,Ag. (skoje, Maiskaja ui. Nl. Ru 
A. Stulginskis, M. Biržiška, ’ ssia.

LIETUVIŠKA AI’TIEKA

APTIEKA
Žemiau pamin’Zas gyduoles galim# 

apturėti per pačta: 
Nuo reumatizmo ........
Kraujo Vaiycojaa........
Vidurių Valytojas ....
Vidurių Reguliatorius .
Trojanka z5 c., 50 c.,

Tr V "tokias
'laok-U lipą, kurie-', čia 

aėtos, galima gauti pe
P. A. U R

X51 METRU
BROOKLYN



DRAUGIJŲ ATYDAI!

.SUROt.

DIDŽIAUSIAS ĮSPARDAV1MAS

TeL 2371 Greenpolnt.

246 Bowery,

SERGANTIEJI!

ne:

nuo

AT AAAAAAAAAAAAAAAAAAAATA

PUIKIAUSIA
APTINKAMODERNIŠKA

LAISVES

SPAUSTUVE

didžiausiomis pa
is 
pilvo, širdies, plas-

Nevr
Mu-

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

Kepa geriausią duoną iš 
Cystų ruginių miltų. 
Teipat mes kepame ge
riausius keiksus veseli- 
joms ir kitokiems poky
liams

$1.00 ANT 
savaites

r ornisiai
Naujausios mados dideliame 

pasirinkime, Lengviausios išly
gos. Taipgi parduodame pijanua.

Telephone i960 (ireenpoint.

Dr. H. Mendlowitz
□171 Herrv Street

tai Provizo-
J. Daunoros

DEVYNERIOS

BROOKLYN

K. MDLAU8KAIB, 
4ptiekori«n ir Savininkas

M4 Broadway, kamp. C Street 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tai, So. Boston, 21014 ir IlOU.

gera proga, prisiųsk 13.50

JUOKŲ 
KĄSNELIAI Butaiaau receptus su didžiausia 

atyda, nežiūrint, ar tie receptai 
Lietuvos ar Amerikos daktarų. 
Tai vienatinė lietuviška aptie
ks. Bostone ir Massachusetts 
valstijoj Gyduolių galit gauti, 
kokios tik pasauly yra varto
jamos. Galit reikalaut per lai
škus, e ai prisiųsiu per expre-

nemalimas, dis 
skaus 

išpūtimas, diegliai šo

ivdriom1!'’ ’^mia 
mnnn *rip(*irtl£

ii&i moterų
Gerai jsitėmykit adresą:

DR. H. MENDLOWITZ
271 Berry St., Brooklyn,N.Y

Kampas So. 1-mos gatves, a

TelepkeriJi KM ^reenpeiak
Daktaras J. M1SEV1ČIB

Specialists* Širdie# ir 
Plaučių liąų-

Nu# 8—10 ryte
Nuo 12—2 po plot
Nuo 6—8 vakare.

27C BERRY STREIT 
BROOKLYN, N. Y.

STRUPAS & CO.
92 Warwick Si. Newark. N. J.
3J John SL New York. N. Y.

Lfiilur DiutkrU j Newark. N. J

Gražiai padaryti spaudos darbai patraukia kiekvieno ak).
Atsukantis pagarsinimas priduoda žmogui norą eiti ant rengia- 

nnį pramogų.
Todėl, draugystės Ir kuopos, kada renglat bailus, teatrus, ar 

šiaip pasilinksminimus, visados duokit darbus “Laisvės” 
spaustuvėj. Mes padaromo visokius spaudos darbus gražiai, 
greit b pigiai.

sėdo ant jų ir nujojo.. Atke
liavę su savo maršrutu, vėl 
sugrįžo atgal į dangų, tik, 
suprantama, ne vieni, bet su 
arkliais, nes tai buvo dan
gaus privatinė nuosavybė 
Dievas juodu pasitiko ir tuo
jaus uždavė klausima:

— Šventieji vyrai, kur ju
du gavote šiuos arklius?

— Pirkome, viešpatie! — 
atsakė Petras ir Povilas.

LIGŲ PRIEŠAS — 
MŪSŲ DRAUGAS.

Žmogus linksmas ir ra
mus, kol jis sveikas. Papras
ta liga padaro žmogų nelai
mingu. Tankiausiai žmogų 
kankina vidurių arba skil
vio ligos 
pepsija, diegliai 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

pamatė save besėdint 
stalo. Ant stalo stovėjo 
sausi buteliai.

(“Dilgėlės”).

AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ Ii 
PRIEŽASTIES LIGOS? ...

Diena po dienai, metas po metui 
užgintu gydymą sergančių žmonių. 
Persistatykite saw, kiek aš išgydžiaa, 
kiek palinksminąs gyvenimą^ Jeigu 
jumis gyvenimas įkirėjo vartojant 
visokias gyduoles ir jaučiatės nuo
lat blogiau .tuomet, nieko nelauk
damas, kreipkitės pas gerai supran
tantį daktarą ir specialistą

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

ryti, kad išgelbėti gyvastį ir paaiš
kins apie ligą. Gydau per. 20 metų 
visokias ligąs su didžiausiomis pa
sekmėmis kaip tai:

Kodėl gegutė kukuoja lik iki 
švento Petro ir Povilo 

dienos.
Visi męs žinome, kad Lie

tuvoj gegutė kukuoja tik iki 
švento Petro ir Povilo die
nos, bet kodėl taip yra, tai 
mažai kas žino. Visas daly
kas štai kame:

Jezusėlis siuntė šventa 
Petrą ir Povilą ant žemės 
skleisti jo mokslą. Pastarie
ji nusiskundė, kad jiems bus 
varginga vaikščioti netiku
siais keliais ir jie norėtų rai
ti jodinėti. Dievas paliepė 
išduoti jiems iš dangiško iž
do pinigų, kad galėtų po ar
klį nusipirkti. Kada juodu 
atėjo ant žemės, tai tuos pi
nigus abudu pragėrė. Su
prantama, jie negėrė nei vis- 
kės, nei byro, bet gėrė Kris
taus kraują — vyną. Paskui 
sugalvojo pavogti arklius.

Sugalvotai— padaryta!

Kada amerikiečiu laikraš
čiai ėmė rašyti, jog Rusijoj 
baltųjų vergių (arba, euro- 
piškai tariant, gyvojo tavo- 
ro) pirkliai pagrobia į nelai
svę pačias, tuo tarpu Jonas 
Šliupas buvo kelnonėje i Ru
siją. Jis pamislijo, kad nėra 
Rusijoj garbingesnio, taigi 
ir turtingesnio žmogaus, 
kaip Yčas, lietuvių labdarių 
“karalius”. Taigi Yčienė, jo 
duktė bus pagrobta!... šitas 
sapnas bevieliu telegrafu at
ėjo i vieną Scrantono “nius- 
peiperį” ir daug nesmagumo 
kai-kam padare.

“Jeigu šitaip bus ir toliau, 
tai aš grįžtu į Ameriką!”

Tėvas tuo tarpu buvo jau 
iki juosmeniui įbridęs. Iš
girdęs dukters žodžius, atsi
grįžo. Žiūri, ant kranto sto
vi nuogai nurėdyta Lietuvą- 
Tėvynė; kanuolės ir durtu
vai į ją atsukti, aplinkui ka
reiviu minios. Visas kran
tas su regykla atslenka ar
tyn. Tėvas skubina, bėga 
tolyn, bet jaučia, kad kran
tas eina greičiau už jį. Ko
jas jam pakirto. Staiga pa
matė, kad jau krantas neto
li. Ant jo stūkso, lyg kėl
imai, minių-minios berankių, 
bekojų ir beakių žmonių.

— A, jūs ubagai, ko jūs 
čia?! — sušuko šliupas — 
Tai jūs socialistai! Jūs ben- 
kartai! Kodėl neinat ginti 
savo Tėvynės-Lietuvos? Jūs 
apjakėliai, užsimerkiate ir 
nematot savo motinos! Jūs 
pakratot rankas nuo Liet.- 
Latvių respublikos! Jūs bė
gat nuo Lietuvos nepriklau
somybės! Aš jus už pakar
pos ir nešu Washingtono 
valdžiai.

Po tų žodžių bekojai pra
dėjo bėgti, berankiai pradė
jo kumščioms grūmoti, bea- 

I kiai išplėtė savo akis ir žiū
ri į senį tautietį, kuris jau 
ūme visomis keturiomis puš- 
kuot per dumblyną, melsda
mas dievo spėkų, kad tik 
greičiau atsitolinus nuo tos 
Lietuvos - Tėvynės kranto. 
Pakėlęs akis į dangų atsidu
so: “Ah, jei manęs nepavys, 
tai aš liksiu Lietuvos prezi

dentu!” Pailso senis iki pat 
jaknų. Tuo tarpu vienas be
kojis ir berankis pribėgęs 
kai durs jam tiesiog į akį! 
Su pradurta akimi Šliupas

Seniui tėvui buvo baisu, 
kartu ir smagu, kad jo “na
mo” vardas skamba per pa
saulį. Taip ir paprato sap
nuot, ir atvažiavęs į Petro
gradą, patyręs, kad jo duk
tė Hypatija Yčienė sveika 
Voroneže gyvena, ramiai se
nis atsisėdo už stalo savo 
žento kambaryj. Neužilgo 
užsnūdo ir girdi, kad šaukia 
gelbėti. Išvydo kareivių pul
ką. Krykštaudami, jie ne
šasi turtingą moteriškę.Ant 
jos kaktos parašyta: “Lietu
vą-Tėvynė”. Šliupas, kuris 
tuomet sėdėjo ant Vytauto 
kapo, iš išgąsčio pakilo, nu
tvėrė už rankos savo dukte
rį Aldoną Jankauskienę ir 
valiai bėgt nuo kareivių. 
Tuoj įbėgo į dumblo ežerą. 
Paleido dukterį ir kiek druts 
klampoja tolyn, gilyn. Duk
tė paskui eina nusitvėrus 
nasamonus į .rankas. Dumb
las pradėjo siekti jai augs-

F. MASIULEVIČ1US ir SUNA1, Savininkai.
209 BEDFORD AVE. (Tel. 2876 Greenpoint) BROOKLYN M, Y<

ORAKULO PATARIMAI.
Gromata šviesiausiam 0- 

rakului nuo juodžiausio ne- 
prigulmingo kunigėlio. Ži
nai ponas Orakule, ką aš tau 
noriu pasakyti?. Aš esu ne- 
prigulmingas kunigas, tu
rintis anglių kasyklų apskri
tyje žioplių parapiją, įpuo
liau į didelę bėdą ir dabar 
negaliu iš jos išsikepurnėti. 
Dalykas štai kame: sušau
kiau visus savo žioplelius, 
kuriuos paprastai žmonės 
vadina parapijonais ir no
rėjau dar labiau pamulkinti: 
pirmiausia pasakojau apie 
dievo galybę,paskui apie vel
nių baisenybes ir ant galo 
visus žioplelius pabauginau 
velniais už jų neduosnumą. 
Mat, mažai atneša pinigų ir 
nebegaliu išgyventi. Didžiu
ma žioplelių jau ir sujudo, 
maniau, kad viskas bus la
bai gerai, bet štai atsirado 
keliatas prakeiktų cicilikų, 
kurie ėmė man uždavinėti 
visokius klausimus. Vienas 
cicilikas atsistojo ir sako: 
“Jeigu ir tamsta tiki Į vel
nius, tai ar negalėtum man 
parodyti, kaip velnias išro
do, arba kur jį galima būtų 
pamatyti?

Raičiausi, raiviausi, volio
jausi, kaip, atsiprašant, lie
tuviškas žaltys, bet nuo pra
keikto ciciliko niekaip nega
lėjau atsikratyti, nes jis rei
kalavo arba parodyti velnią, 
arba duoti jam antrašą, kur 
galima būtų jį pamatyti.

Taigi, bratku Orakule, ar 
tu negalėtum man patarnau
ti — nurodyti, kaip aš galė
čiau tiems cicilikams velnią 
parodyti, kuomet jie vėl ant 
manęs užsipuls?

Jeigu tu man patarnausi, 
tai aš tau pripiršiu neprigul- 
mingą savo dukterį.

Klebonas.
Atsakymas. — Aš stebiuo

si, kad tu, turėdamas tokią 
galvą, pajiegi valdyti žiop
lius! Parodyti velnią, leng
viausias būdas. Kitą sykį 
štai ką padarykie: eidamas 
pipirinti savo žioplius, visuo
met įsidėkie į kišenių ragiu
kus. Kaip tik užpuls ant ta
vęs tie nelabieji cicilikai, 
tuojaus išsitrauk iš kiše- 
niaus ragiukus, užsidėk 
juos ant kaktos, iškišk liežu
vį ir atsistok prieš tą cieili- 
ką. Kada taip pasielgsi,tuo
met jis nereikalaus velnią 
parodyti.

čių jaknų ir tt.
Del gydymo .vr- j

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

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

vai. vakare, šventadieniais nuo 16 J 
v. ryto iki 4 vai. po pietų.
140 E. 22nd St., Lexington ir 1 

3rd Ave., New York City. į

Bell 1’hone, Dickinson 8995 M.

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

and Surgeon (lietuvis gydy
tojas ir chirurgas pabaigęs* Indianos 
Universitetą) Gydo visokias ligas vy
ru* moterių ir vaiku. Daro operacijas. 
Ofiso valandos: 9 11 rito. 2-4 t> > plet. 7-9 
vakaru. Nedelioms; 9 11 rito 1-4 popiet.

Prlstatom į namus ir 
mas apielinkes, Jersey
York, Central Broklyn, 
peth, ir tt.

MACYS BROS
FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET

Tarpe Driggs ir Bedford ave’iu
Brooklyn, N. Y.

“LAISVES”^ KNYGYNE
Randas* įvairią naudlnrą knygą, kurias patariame kiekvienam 

perskaityti.
Kas skaito, tas daugiau lino ir jam narelkla pralyti kito paaiš

kinimo. Reikalauk katalogu,

AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ? d^a

GARSAS GERIAUSIA KEPTUVi

Dievas tuojaus pašaukė 
gegutę i p paklausė, kad ji 
pasakytų, kur jiedu tuos ar
klius gavo?

Gegutė tuojaus sušuko:
— Kupili, kupili!
Dievas, žinodamas visą 

teisybę, labai supyko ir pa
sakė gegutei:

— Kadangi tu melagingai 
liudiji, tai po švento Petro 
ir Povilo dienos negalėsi nei 
žodžio ištarti.

Vadinasi, už tą vagystę 
nukentėjo gegutė ir dabar 
kukuoja tik iki šv. Petro ir 
Povilo dienai.

V. F. Mikitoff.

(Severos Balsamas Plaučiams). Neužtenka a pliekoje, rei
kalauti tiktai “ko nors nuo šalčio”. Papratimas pasakyti 
pilną vardą reikalaujamos gyduolės yra labai pagyrimo 
vertas, nes apsaugoja nuo imitacijų ir pad’rbtų gyduolių. 
Pastaraisiais 37 metais Severos Balsamas Plaučiams gy
dė pasekmingai kosulį ir peršalimą, taipgi sirguliavimus, 
kuriuose kosulys yra pirmiausiu apsireiškimu, pavyzdžiui, 
kosulys iš priežasties influeuzos, uždegimo pleuros, trati- 
bučiuojančio krupo, užkimimo arba uždegimo dusaunios. 
šita gyduole yra gera kaip vaikams, taip Ir suaugusiems.

Kaina25c ir 60 centų -visur aptiekosc
Severos šeimyniškos Gyduoles parduodamos 

visur aptiekosc. Visuomet reikalaukite “Se
veros” ir pasakykit pilna gyduolės vardo. 
Jeigu arti negalima gauti, tai užsisakius, iš- 
mus tiesiog

W. F. SEVERĄ CO.
Cedar Rapids, Iowa

Tel. 2820 GreenpointJ. GARŠVA

STRUPAS IR KOMPANIJA
Me, iWirb.tn vi«ką, kat tik drau

gijom, rek'aliaga; l. y. visokiu* jju- 
zlku&lua, medelius, kokardas, vė
liavas, antspaudas Ir 1.1.,

Mr« turim S. L. A., S. i-K. K. A. 
ir T. M. I) p itavp ženkleliu pardavi
mui: auk.imai po $100, sidabriniai 
r ledai po $2 50, auksiniai žiedai, nuo 
$5.09 ir ankštyn, laikrodėliams kabu
čiai po $1.75.

fi< lAolauMVe m.aii Kntaloįa

Tuo tarpu pralėkė pro 
juos rusiška varna. Die
vas ją sulaikė ir užklausė, 
kur jiedu tuos arklius gavo? 
Varna, nieko nemąstydama, 
prabilo:

— Ukrali! Ukrali! (Pa
vogė, pavogė).

— Ar girdite, varna liūdy- 
ja. kad judu pavogėte tuos 
arklius? — pakartojo die
vas.

—Ji meluoja, užprotesta
vo šventieji vyrai. —Jeigu 
norite tikrą teisybę žinoti, 
paklausk gegutės ir ji pa-

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

likusius užmokėsi prie aplaikymo.

P. W. K oi o- 
dziej iš Chester 
W. Va., praneša 
mums rašydama-: 
“Patariu kiekvie
nam, kad pirktu 
tiktai Severos Gy
duoles, nes jos 
yra geros, o y- 
patingai Severos 
Balsamas P 1 a u- 
ėiams, už kuri 
geresnio nėra. 
Mano vaikai tu
rėjo kosulį, mėgi
nome daugelį vi
sokių gyduolių, 
bet perniek; kaip 
pirkome Severos 
Ealsamo P 1 a u - 
ėiams, tai kosulys 
nustojo po kelių 
priėmimų.

PAIN-EXPELLER & 
tai kiekvienos šeimynos geriausis draugas, kuris 
tikrai pagclbi nuo visokių kentėjimų ir skausmų.
g Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė mus p 
w branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 ceni 
M didelį.
nĮ Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandy 
n gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbipgutho. Nes 
“T duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodama 
jj už pigesnę dienią. ,
u Šią seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokian 

pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, k’ 
b butų ant pakelio ženklas „INKARAS” ir 
E. „LOXOL,” o taipgi musų pavardė.
4 Tikrasis PAIN-EXPELLERJS parduodamas vi 
» aptiekose. Galite gauti ir tiesiog iš mus* Patari 

pirkt buteliuką už 65 centus, nes jame yra g*

GYDUOLES NUO KOSULIO
Reikalaudamas gyduolių nuo kosulio, 
kiekvienas geidžia įgyti tik geras gy
duoles. Niekas nesuklys, kas pasirūpins 
gyduolių, išmėgintų laiku ir pasekmin
gų, o žinomų vardu

Severą’s
Balsam 
for Lungs

GRABORIUS (l’ndataker) 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

ibalsamuoju ir laidoju numirusiai 
ant visokių kapinių.

Parsamdau Automobilius ir Karie
ta* Veselijoms, Krikštynoms Ir šiai> 
pasivažinėjimams. r

Ofisai:
144 N. S4, 264 FRONT ST
Brooklyn, N. Y. C. Brooklyn, N I

Telephone 7867 Main.

apsirciSkia esąs stebėtinai pasekmingu - 
nuo ęė/tmo pilvo ir iarnu, ger- 
klės skaudėjimo, dutulio, palvos 

' skaudėjimo, nustojimo apetito, 
šalčio galvoje, ect,, ect., Šutui-

i eomus i6dirbčju labai pagarsėjubio

PAIN-EXPELLERIO-
seno ir ištikimo draugo šeimy
nos, naudojamo visame pasau
lyje |xr pusę šimtmečio—35e. 
už bonkutę visose aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai iš
F. AD. RICHTER & CO.<» 

74—8D WashiuctoD Street. New York.

Severa’s Cold and 
Grip Tablets 
t Severos Plotkclės 
Peršalimo ir Gripo) yra 
žinomos tuomi, kad per
gali peršalima labai 
trumpu laiku.

oro
UTAISYTA9 iš formnloš- 
recepto; suteikto išmintie- 
gu Egypto zokoninku,

Tuvis pas lietuvi 

j Bed FOR DS AverJbS
PAS NORTH 4T-fi_s GATVt»į=L

BrookLrVJN, New

<■- SAUSIO

T11HINGIAU8IA ir GIRIA OŠIA 
LI1TUVICKA

LAISVE 1 W 1I : ■ U ■■ Į. - ’••—fr
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dvigubai daugiau, negu už 35 centus.

F. AD. RICHTER & CO.
74-80 Washington Street, New Yorl
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KĄ IŠRASTI

Park,

Park

Brooklyn LABOR LYCEUM
VISO

.. ..................... I..... HI...

Vice-pirm įninkąs

Užrašų rašt. B

10-tos

11-tos

12-tog

DENTISTAS
DU OFISAI

LAIPSNIAI JŲ IŠSIVYSTYME

48th

50th

49th

BOth

ISSIVYSTYME

Už rugsėjį mėn

Molina,

$109.05
$115.75

4 kuopa
5 kuopa
7 kuopa
8 kuopa
9 kuopa

10 kuopa
11 kuopa
12 kuopa
13 kuopa

8 kuopa
9 kuopa

10 kuopa
11 kuopa

portas Augščiausios Prie
ždos Lietuvių Amerikoje 
~ Ms menesius: Liepos, 

'pjūtį i/ Rugsėjį, 
1917 metų.

2 kuopa
3 kuopa
4 kuopa
5 kuopa
7 kuopa
8 kuopa
9 kuopa

Pikšris, 1331

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

Knygos
ržiūrėtos ir atrastos

P. L. A. Centro 17 d. gruo
džio • kaslink peržiūrėjimo 
knygų buvusio C. Sekr. J.B. 
Mickevičiaus, kur dalyvavo

Willoughby Ave, 
3842 Stagg.

E. Moline, Ill. 
[mus laiko pir- 

mSn««io

Atydai A. P. L. A. draugų 
ir kuopų valdybų.

Lal»vė", 455 Qrand St., Brooklyn, N.Y

Box 675, Melrose 
K. Samollonis, 
Box 613, Melrose

J. Matuzelis .... 
P.Banionis (pač.)
J. Mažeikis ... 
Jurg. Maleika ..

NUSIPIRK KNYGA “MEILĖS

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

ADRESAI:
CerAlro pirminin. J. M. Maskeliūnas, 

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

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

Pittsburgh, Pa.
Centro Iždininkas K. Varašis,

12 and Carson
Turtų Kontrolės
M. Urlakis, 2126

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

Susirinkimai atsibūna kas trečią 
savaite kiekvieno mėnesio Frank and 
James svetainėj, 23-čia Avė. ir Lake 
gatvė, apie 1-mų vai. po pietų.

77.35 
229.50 

, 22.50
50.25
28.00

163.45 
64.05 
12.50
4.00

13.10

Ste. 48th Ct 
tas paskuti 
mėnesio, J

J. MARTINAITI
1S7 GRAND ST.

BROOKLYN, N.Y

1629 — 10th 
O. Bpx 80

įplaukos už rugsėjį mėnesį. 
149.60 
203.75 
44.50 
35.70 
28.50 
83.20 
54.40 
9.00 

. 4.50 
14.70 
6.00

20.50
20.50

valdybos nariai

87.20
38.75 
73.50 
34.85 
12.00
10.50

8.00 
, 6.50 
26.90

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

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

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

Kasos Glob. R. Ruleviče,
1830 So. Jackson St., Waukegan, Ill 

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

Pagelbininkas J. Wardauska*3,
1448 Jackson St., Waukegan, Ill 

Susirinkimai atsibūna kai trečią 
nedelią kiekvieno mėnesio 2 vai. pe 
pietų Liuosybėe svetainėj, 801—8tb 
St 4 Sheridan Rd., Waukegan, Ill.

DRAUGIJA SUNŲ IR DUKTERŲ 
MELROSE PARK, ILL.

Pirmininkai K. Jankauskai,
P.O. Box 749, Melrose Park,Ill, 

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

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

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

1314 So. 50th Ave., Cicero,Ill. 
Iždininkas F. Lapin ski,

P. O. Box 1109, Melrose Parke U*. 
lido Globėjai: W. Janėnai,

Park, Ill.

14.00
14.00
77.00
14.00

Išmokėjimai:
Pašelpos................ $1,419.00
Posme r tines............ 550.00
įvairiu ................... $64.87

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ

s nuo ycuopų uz 
Liepos mžuesį.

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, ILL.

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

K. Dimša, 
812—8th St.

Masiliunaa, 
922— 10th St.

Waičis,

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖ, MOLINE, ILL.

Valdybos adresai: 
Prezidentai F. Akatckls, 

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

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

7th Avė., Moline III 
Vapsevich, 
Moline, III

DRAUGIJOS, KURIOS 
TURI “LAISVĘ” 

ORGANU.

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

Pirmininkas K. Matuliauskai, 
637 W. Lombard St.

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

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

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

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

614 So. Pica St

Reikalinga ^^0'"^' 
a Darbą gausi visada. Reika- 
JųZ lauk informaci.u.

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

Tai yra lietuviška knygutė iš
leista, kurioje yra apie 400 iš
radimų, kurie gali būti reika
lingi, likosi išduoti ant reika
lavimo ir dėl naudos LIETU
VIŲ IŠRADĖJŲ. Iš knygutės 
dasižinosite kokį 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)

LAISVĖS SUNŲ DRAUGYSTĖ 
MAHANOY CITY, PA. 

Pirmlnikai P. Ysoda,
534 E. Mahanoy Ave. 

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

Prot Raštininkai A. Ramauckai,
1025 East Pine St 

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

Iždo trustisai: A. Račkauskai, 89 
—10th St, J. Baukus, 1121 E. Maha
noy Avė., J. Mickūnai, 819 E.Pine St 
Maršalka L. Andriuškevičius,

802 E. Market St 
Susirinkimai atsibūna paskutini pa- 

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

Viso $64.87
Abelna sutrauka

Įplaukos nuo kuopų $1969.90

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

Prezidentas L. Tarvidaitč,
1H8 Jackson St., Easton, Pw 

Vice-Prezidentai 8. Masiulevičiiai,
820 So. 11th St., Eastoa,P» 

Protokolų Raštininkas ir organe prf 
žiūrėtojas Alek. Vituris,

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

1939 Fairview Ave., Easton^* 
Kasteriu* F. Vituris,

830 Taylor All., Phllllpsburgh,NJ 
Kasos globėjai:

A. Biga, 1021 Elm St, Easton, F>
A. Meškauskas, 56 N. Locust Ii 

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

Susirinkimai atsibūna kas pirmi 
Pčtnyčių kiekvieno mėnesio, 8 vai va 
care, Anglų Socialistų svetainėj, 41: 
Northampton St, Easton, Pa.

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

Pirmininkė V. Ivanauikiuti.
1452 East 83rd St 

Vien Pirmininkas J. Katkauikai, 
5823 Superior Avinai 

Protokolų Sekretorė M. Mlievičiutė 
1452 E. 83rd St 

Fin. Raštininkas Antanai Baniai!*, 
1449 East 24th lt 

Kasteri im M. Lavinskas,
1120 Cery lt 

Kasos Globėjai: O. Sidabriutė,
$120 St Clair Ave.

V. Kvedaravičius
1543 Oregon Ave.

Dainų repeticijos atsibūna kiekvie
nų Serodų nuo 7:80 vai. vakaro ant 
Schwab svetainės, 6181 St Clair Ave. 
Mėnesiniai susirinkimai atsibūna kas 
trečių pėtnyčių kiekvieno mėnnesle 
nuo 7:80 vaL vak. antSchwab svotai- 
nfa 6181 Bt Clair Ave. Knygynas 
randasi Niūras krautuvėje, 2047 Ha
milton Ave. Knygos išduodamos kiek
vienų Panedilie vakarų aao 7:30 vaL 
vakare.

Knygius Pranai Tumoiai,
wa r 7ės4 lt

DARBININKŲ ĮSTAIGA.
Salės dėl Balių, Koncertų, Ban 

kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir Lt 
Puikus steičius su naujaisiais įtaisys 
mais. Keturias holių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

VISUOMET PIRKIT

ČEVERYKUS

DRAUGYSTĖ ELIZABETH, N. J. 
Valdybos adresai:

Pirmininkas V. Budriukė
108 Inslee PI. 

Pirmininko pagelbininkas S. Morkis, 
255 Bond Street 

Nutarimų raštininkas P. Kardokas,
122 Court St.

Turtų Raštininkas J. Drulis,
255 Bond Street 

Iždininkas J. Juozapaitis,
234 Clark PI. 

Organo raštininkas J. Kentrus,
111 Tine St.

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

Pittsbugh, Pa.
Penn Ave., 

Pittsburgh, Pa.
Kuopų Sekretorių adresai:

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

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

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

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.

Įvairus išmokėjimai 
Draugijos.

C. P. Lang advokatui $50.00
J. B. Mickevicz Stampos

ir atvirutes ............ 1.87
C. M. Rodgers Co. už 
memberkortes............ 13.00

Viso $2,033.87
Nedateklius .............. 63.97
Buvo ižde 1 d. liepos 9,367.73

A. P. L. A. abelnas turtas 
sulyg 1 dienos spalio,

1917 metų $9,303.76

3-jų mėnesių: 
Už liepos mėnesį.

kp., P. Rimšas ... $28.00 
“ A. Kulbeckas ... 14.00 

21.00 
42.00 

. 7.00 
7.00 

42.00 
21.00 
14.00 
35.00 
14.00 
14.00 
14.00 
77.00 
14.00 
49.00 
70.00

Bėgy 3-jų mėn. išmokėta 
posmertinės:

1 kp. P. Rimšas ... 125.00
2 kp. P. Banonis ... 125.00
2 kp. G. Kazlauskas 125.00
5 kp. J.Gabriui (mot.) 50.00
8 kp. J.Andruškeviče 125.00

reikalingumą su- 
iportą, t. y., už pe- 
ėn. liepos,rugpjūtį 
talpiname dabar, 

turėjo būt seniai 
priežastis buvo,kad

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

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

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

Pirmininkas J. Rulia
821 Edward St.

Vice-Pinnininkai A. Šimonis,
517 Michigan Avi.

rotokolų eekretorius O. Valiulienė,
622 Hulin St.

Finansų Raštininkai P. G. Aleksynas,
1516 — Uth Avė

Iždininkas S. Buzinskis,
721 Lincoln Ava.

2 kp. V. Meltavičia
— “ V. Sadauskas
3 kp. D. Savickas ..
— “ A. Greičius ..
4 kp. J. Trajonas .
7 kp. J. Mackaitis .
— “ K. Laučaitis .
— “ K. Caras ....
— “ J. Paskeviče .
— “ F. Teoloviče .
— “ K. Bražaitis .
8 kp. P. Rožėnas ...
— “ F. Pikutis ...
— “ A. Bračiulis . 
7 kp. D. Rodvilas ...

Aaksinča kepuraitės — $5 ir augščias.
Tiltukai (Bridge teeth) — $1 ir augščiau.
Užpildymas auksu — $1.00 ir augščiau.
Užpildymas sidabru — 50 c. ir augščiau.

KALBAME LIETUVIŠKAI IR LENKIŠKAI.

1 kp. A. Macidulskis 119.00 
. 7.00 
21.00 
14.00 
14.00 
21.00 
14.00 
96.00 
49.00 
14.00 
21.00 
20.00 
21.00 
28.00 
85.00

7 kpAj/ĄmbražaitU.'14-OO 
- “ . J/Jakentas ... 28.00 
'iso pašalpos........1’419-00

Už rugpjūtį menesį 
kp. J. Jedžukūnas 
“ K. Zabida........
“ J. Jocius........
“ J. Taminskas ..
“ P. Steponaitis .. 21.00 
“ J. Aidukas .... 112.00 
kp. J. Šepetys .... 14.00 
kp. J. Kulbis .... 42.00 
kp. J. Linkus .... 14.00 
“ F. Paliūtis .... 28.00

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

kampas Myrtle Ave.

LIETUVIŲ BROLIU DRAUGIJOS 
Valdybos adresai, j Racine, Wis.

Pirmininkas J. Vaiilaitli,
1021 La Salls St., Racine, Wis, 

Vics Pirmininkai M. Kaupai,
1242 State Brist 

Raštininkas A. Vegela,
237 Lafayette Are.

Turtų Sekr. S. Gelumbauskas, 
920 Jackion St.

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

Iždo Globėjai A^ Pukteris,
444 Park View

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

kai trečių nedėldienį kiekvieno mėne
sio Winter Hall, 412—6-th St., Raci
ne, Wia.

- “ J. Krasauskas
- “ M. Gestolaviče
- “ J. Naimontas .
3 kp. V. Mečioms ...
- “ J. Rodzeviče ..
5 kp. J. Karčinskas
- “ F. Stankus ...
- “ J. Ambrozas ..
- u J. šaltanis ...

Kasos globėjai:
St. Vazcnaa,
P. Kutra, P.

Maršalka P. Vaitkus,
41* Wall St

Organo prižiūrėtojas A. Petronis
719 Lincoln Ave,

Susirinkimai atsibūna pirmų ne- 
dėldienj kiekviena mėnesio, 1010 Be. 
Main Street, 1 vai. po pietų.

Viršminetos įplaukos dalina
si pagal konstitucionališkus 
skyrius sekančiai — imant 
sykiu už 3 men.: liepos, rug
pjūtį ir rugsėjį per visas 
kuopas.

Įstojimo .............. $139.00
Mėnesinių........ $1,763.50
Konstitucijos.......... 12.75
Tautišku centu........ 7.40
įvairiu už čarterius 4.50 
Mot. posmertinių 42.75

Viso $1,969.90 
Parašai turtu kontrolierių:

Jos. I. Alexis.
F. Pikšris.
J. M. Maskeliūnas,

1220Š
Finansų sekretoriui W.

436—<th Avė., 
ždlninkas K. Juška, 

/ 825—4th Avė,,
Maršalka S. Esikevičia, 

1 1012 — 16th Avė, 
T. M. Dr-*ti susirin 

mų nedšldienj kiek
Tnnįr Hali evetainlj, 14th 8L ir 6th 
Atitolta. IU.

VYRŲ IR MOTERŲ AP6VIETOS 
DRAUGYSTĖ, CICERO, ILL. 

Valdybos adresai: 
Prezident K. Adomaitis, 

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

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

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

1409 So. 49th Avė. 
Kasteriu! Marijona Bartkienė, 

1500 So. 
Kasos Globėjai: 

Ona Elterman, 
1533 

Zuzana Gulbinienė, 
1531 

Marijona Dolan, 
1533 

Maršalka T. Bartkui, 
150* 

Susirinkimai atsibūna 
nį nedėldienį kiekvieno 
Neffo svetainėje, 1500 So. 49th Avė, 
Cicere, Ill.

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

Maršalka J. Brūzge,
129 Pine Street. 

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

255 Bond St. 
Pirmininko Pagelb. V. Balinskis,

316 Second St. 
Nutarimų Raštininkas J. Biete,

108 Inslee PI. 
Turtų Raštininkas St. Mickevičius,

180 Front St. 
Organo Raštininkas A. Lukoševičius, 

228 First St. 
Iždininkas A. Balinskis,

153 Ripley Pt 
Kasos Globėjai; St. Baltutis,

147 Clark Place.
P. Kablia, 810 Tine St

Maršalka K. Budria

189 GRAND STREET
Pries Comedy Theatre

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

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

TRAUKIMAS BE SKAUSMO, — 
MANO SPECIJALIŠKUMAS.

Naujausios mados 
PAS

knygų| rokuotoj ai 
tapo

♦taip, kaip parodo žemiaus 
tilpęs raportas.

\ Prie to, Mickevičiaus kny
gos netiko su iždininko kny
gomis^ nes J. B. M. pas save 
lai ^pinigus, paimtus nuo 
ku< i 13, 14 ir 
55 q< lerius ir 55 cen. nors į 
knygLs buvo įrašęs. Atim
ant nuo jo knygas, jis tuos 
piniguis sugrąžino atsirokuo 
damas! sau algą. Kas link 
knygvttdystės, tai knygos la
bai supleckiotos, įvairus įmo- 
kėjimai\ir išlaidos sumaišy
ti ir išmėtyti po visą knygą, 
net sunkiu ką surasti.

<Męs, 
peržiūrėję knygas ir sutvai 
kę pagali 
darėme ri 
į eitus 3 nl 
ir rugsėjį 
nors tayt,J 
atlikta
J. Pj. M. nevelino niekam 
eitvi į knygas ir jas rokuoti; 
tada net per advokatų ran
kas privertė susitaikyti, o 

laikymas buvo tokis.
apmokėjimas algos ir 

ki lėšų ir dar už 7 kp. 
knygų taikymą $10.00 ir ke- 
Konę į 13 kp. $7.00. Visai ne
reikalingai jis atlupo nuo 
draugijos $17.00. Toliaus ki
tas dalykas, kaip visiems y- 
ra žinomas, kad jisai spaus
dino cirkuliorius apšmeiži
mui C. Valdybos, tai ir už 
tuos nori, kad draugija ap
mokėtų ir net darbas dary
tas tada, kada jis buvo su
spenduotas ir nieko nesi- 
tlausęs, bet iki šiol dar ne
mokėjome.
į Iš kuopų raportų buvo 

latėmyjimai tokie:
4 kp. prisiuntė 30c. dau- 

fiau C. Sekr., J. B. M , bet 
j s negrąžino pinigų; 5 kp. 
viename mėnesyje daugiau, 
3 kitame mažiau ir nieko 

esakė.
Net kuopos kur mokėjo 

už čarterius po $1.50 sudėti 
prie mėnesinių. Laike mo
kėjimo pašelpos, jeigu kuo
pa padarė klaidą, jis jos ne- 

• taisė, pav. 5 kp. J. šaltaniui 
reikėjo mokėti tik $84.00, o 
J. B. Mickevičius išmokėjo 
$..>5.00, vieną dol. perdaug; 
kitam ligoniui tos pačios kp. 
J. Karčinskas vietoje $21.00 
mokėjo $20.00, reiškia vie
nam perdaug, o kitam per
dažai, tai kokia čia tvarka? 
7 kp. iš mėnesinių duoklių 
atitraukė $10.00 ir rokūnda 
netiko $1.50 ir nieko nesakė, 
o nepriėmęs pinigų įrašė į 
knygas, tai jau taip negali
ma rašyti, nesant daikte.

Mėnesinių rokundų kny
gos ir taip pat sulietos su 
juodyla, kad net sarmata 
jas sklaidyti. Tai tiek to, 
manome, kad busiantis sei
mas išris klausimą.

Žemiaus paduodame ra
portą taip, kaip jis buvo at-

$689.40 
Abelnos įplaukos $1,969.90

Sulyg C. Sekr. J. B. M. iš 
tų pinigų nebuvo priduota 
iždininkui kp. 13, $33.65, kp. 
14—$20.50, kp. 8—$1.50. Vi
so buvo pas J. B. M. $55.55 
ir ta suma pinigų atsiroka- 
vo sau ir laikė iki gruodžio 
17, 1917.
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didelį pasirinkimu
rnęi

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

Męs žinome, kad busite pilnai 
pritaikymu ir 

prieinama kaina. Taipgi turim* 
didžiausį pasirinkimą vaikams

■' v4™

Visi važiuokite į New Yor
ko kliubo tradicijinį balių.
Prieš naujus metus tą va

karą New Yorko politikos 
kliubas rengia puikų balių, 
kuris atsibus Progress Ca
sino 28—30 Ave. A (tarpe 
2 ir 3 gatvių). Įžanga tik 
25c. Taigi, visi New Yor- 
kiečiai, brooklyniečiai ir a- 
pygardų lietuviai privalėtų 
dalyvauti tame baliuje. Nu
važiuot visai netoli. Čia bus 
puikiausia proga pasitikt 
naujus metus.

New Yorko kliubas visuo
met remia naudingus visuo
menės sumanymus, taigi pa
remkite ir kliubą.

muika vertės $10.00, antra 
—laijcrodys vertės $5.00, tre
čia — puikus kolendorius.

Griežė puiki muzika po va
dovyste V. Retekevičiaus.

Komitetas.

RAND 
SCHOOL 
BALL

MILŽINIŠKA RADIKALU ŠVENTE
Svarbus Pranešimas

Buck Run Oil and Refining Co. baigia gręžti šulini No. 1

Komitetas.

PAJIESKOJIMAI

lai-

uz-

ar-

107

Ar nori gauti dykai knygy?
Sagamore St Pittsburgh,Pa. E į

Mas?

20c.

sfrnwmnnwmw^

NAUJOS KNYGOS.

T. Ak Tomaitis

Pittsburgh, Pa

r

nervų ligą t'

m

spavieto, 
gyveno

15,000.00 
21,500.00 
54,000.‘M) 

120,000.00 
230,000.00

,, 1000.
nuo $50() iki $1,300 ir kiekvienas

Pajieškau 
lio, Kauno 
Viekšnienu 
Chicago, TU.

Pasidarbuokit, nes tos knygos neilgai bus duodamos.

Tikietui parsiduoda Rand School, 7 East 15th St. ir visuose 
socialistu kuopose ir laikraščių ofisuose.

IŠP1LDYKITE ŠITĄ BLANKĄ IR I’RISIŲSKITE MUMS TUOJAUS, O GAUSITE ALIEJAUS 
LAUKŲ 2EMLAPI IR PILNAS INFORMACIJAS.
Vardas......................................................................... Adresas ..

Grand Central Palace
46th St. and Lexington Ave., New York.

25 ir 36c
$1.0<
$1.0(
$1.51

60c. ir 76c

Atsilankyk- nepraleisk progos.

d įaugo Antano 
gub., šaulių 

kaimo. Seniau
Meldžiu atsišaukti.

fontaniniu plunksnų, kurios dabar yra lame* parūplname kol 
madoj, puikiausių pypkių, kurios tm-1 . H
ka dovanoms, ir šiaip įvairių daiktų, 

vimu būsit užganėdinti.

5 centus, 6—už 25 centus. 
A. STRUMINSKAS

II

DR. KOLER
>38 Penn Ave

L i* $ k Ą i

Sergantieji

NIN G C 2

DYKAI, DYKAII Aš ištraukiu dantis be skausmo ir veltui 
tiem, kurie duoda taisyt ir naujus ideti. Visas darbas visiškai be 
skausmo. Dr. Chas. Teschberfr yra Kerai žinomas kaipo specialis
tas įvairiose atsitikimuose. Ateik ir duok išegzaminuot. Informa
cijos dykai. Mano karūnos ir tiltukai 22 karato. Darbas srvaran- 
tuotas. Ofiso valandos: nuo 9 A. M. iki 8:30 P.M. Petnyčiomis ofi
sas uždarytas. Nedaliomis nuo JO 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 3698

užganėdinti musų

Streikuoja restauracijų dar
bininkai.

New Yorke išėjo į streiką 
Child’s restauracijų darbi
ninkai. Kompanija atsisa
ko išpildyti darbininkų 
kalavimus; darbininkai 
kosi vienybėj.

Vietomis darbininkai 
puola ant restaracijų ir iš
muša langus. Apskaitliuo- 
jama, kad jau už išmuštus 
langus padaryta apie 12,000 
dolerių nuostolių. Kuo tas 
viskas užsibaigs dar nežinia.

1 d. sausio Hooper - Coo
per Hall svetainėj, 94-6 E. 
22nd St., Bayonne, N. J., bus 
maskų balius, kurį rengia 
D. L. K. Vytauto draugys
tė. Pradžia 4 vai. po pietų. 
Įžanga 25 c. ypatai. Yra 
geriausiai apsimaskavusiem 
skiriamos 6 dovanos — 3 
dėl vyrų ir 3 dėl moterų. 
Kviečiame visus atsilankyti.

Komitetas.

Švento Juozapo Dr-stės 
3-tas metinis balius įvyks 
panedėly, 31 d. gruodžio, 

m., Tautiškame Name, 
101-3 Grand St.„ Brooklyne. 
Pradžia 6 vai. vakare. Įžan
ga 25 centai vyrams, mote
rims 15 c. Čia turime pri
durti, kad kiekvienas turės 
užsimokėti “war tax” 3 c. 
nuo 25 c. ir 2 c. nuo 15c., ne
paisant ar jis narys šios 
dt-stės ar ne. Kviečiame 
dalyvauti skaitlingiausiai.

Komitetas.

3 u. vasariu, New Plaza 
Hall svetainėj, bus balius L. 
D. L. D. 1 kuopos, todėl mel
džiame kitų draugijų ir kuo
pų minėto j dienoj nerengti 
jokių pramogų.

Komitetas.

Didelis Koncertas ir Balius.
Rengia L. K. P. Draugija, 

atsibus per Naujus Metus 1 
Sausio (January), 1913,Tau
tiškam Name, 101-3 Grand 
St., Brooklyn, N. Y. Sve
tainės durys bus atdaros 
nuo 2 vai., pradžia 3 vai. po 
jpieių. Koncerto programas 
prasidės 6 vai. vakare Į- 
žanga 25 c. ypatai.

Draugai ir draugės, ne
pamirškite šio puikaus kon
certo ir baliaus, nes progra- 
mo išpildyme dalyvaus įžy
mių spėkų, kaip tai: J. Bu
tėnas, dainininkas; B. Rai
kius ir Hunka, smuikų due
tas; E. Retekevičiūtė ir E. 
Bonkeviciūtė, duetas; Z. Re
tekevičiūtė, piano solo; J. 
Stankaitis, piano solo; O. 
Vaicekauskiūtė ir M. Vai- 
čekauskiūtė, duetas; E. Re
tekevičiūtė, piano solo: O. 
Jųdaičiūtė ir K. Menkeliū- 
iiiūte, duetas.

Matote, koks puikus bus 
įogramas, todėl visi atsi- 
nkykite. Pcįkoncertui bu$ 

’ baliujir skrajojanti 
bus leidžia-

Nusipirk tikietą tuo,jaus — 
iškalno-50c., prie duiių-75c.

Kaimo Krautuve ir Balius. 
Rengia L. M. P. S. A. 1 kuo
pa, atsibus 6 d. sausio, 1918 
m., Labor Lyceum svetainėj, 
957 Willoughby Ave., Brook-

Meldžiame visus atsilan
kyti, nes bus daug įvairu
mų, kaip tai deklamacijų, 
dialogu ir t. t. Bus ir kai
mo krautuvė. Dainuos “Ai
do” choras po vadovyste 
prof. L. Ercmino. Įžanga 25

Aš Konstantas Janulionis, Šimonių 
parapijos, Kinderų kaimo jieškau gi
minių ir pažįstamų ir švagerko.s Elz
bietos Baltrunaitčs iš Kupiškio para- 
nijos. Reginių kaimo ir Marijonos Sa- 
kalaitės Jūsiškio vienkiemio, Kavarc- 
ko parapijos. Ukmergės pav.. Kauno 
gub. Prašau jų pačių atsišaukti 
ba kas kitas praneškit.

K. Janulionis
Howard St., Blissville,

Pajieškau tėvo Petro Saurusevi- 
čiaus. Suvalkų gub., Kalvorijos pavie
to, Krosnos gmino. Smalničių kaimo.

A. Valatkienė
254 White St., Paterson, N. J.

(102—2)

Pajieškau brolio Vaclovo Lipsevi- 
čiaus, Vilniaus gub., Traku pavieto, 
šešianių kaimo. Girdėjau, kad gyve
na Brooklyn. N. Y. Turiu svarbų 
reikalą, meldžiu atsišaukti.

J. Lipsevičius 
148 Maple St., Lawrence,

Pajieškau artisto A. Vitkausko, jis 
dabar gyvena Brooklyn, N. Y. Mel
džiu atsišaukti, turiu labai svarbų 
reikalų. Jeigu neatsišauksit, būsiu 
priverstas išreikšti, ko reikalauju.

F. Spindris
1343 S. Victoria St., Waukegan, III.

Pajieškau Aleksandro Skripkaus 
paeina iš Latvijos, gyveno Brooklyn 
N. Y. Dabar išvažiavo, rodosi, į Chi
cago, III. Kas jį patėmysit, malonė
kite man pranešti.

F. Aliulis
151 Hope St.. Brooklyn, N. Y.

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

Išsiduoda šiltas ir šviesus 
kambarys dėl dviejų arba 
vieno. Atsišaukite šiuo ad
resu :

D r. K OLE R yru
vienatinis tarpe lie
tuvių daktaras Pitt- 
shurghe. Mokinos: 
Varsnoje, studijave 
bėgyje 26 m. įvai
rias ligas vyrų ii 
moterų, todėl jai

nuodugniai pažįsta. Gydau užsi- 
įuodinimą kraujo ir silpnybes vyrų 
;puogus, niežėjimus, ligas tinimo, į 
/airias ligas paeinančias nuo nečya 
tumo kraujo. Atsišaukite ypatišks 
oer laiškus aš negydau.

Valandos: nuo 9 ryto iki 5 vakar# 
Nedėliomis iki 2 vai.

NAUJŲ METŲ VAKARE
PANEDELY, 31 DECEMBER, 1917

Mammoth Orchestra — Jass Band 
Pirmos klesos bufetas—mandagus patarnavimas 

Muzika, dainos, Šokiai ir kiti malonumai

Jeigu taip, tai prikalbink vienų naujų 
metinį skaitytoją “Laisvei” ir prisiųsk 
mums $2.50, o tada gausi dovanų knygų 
vertės 50c.; jeigu prikalbinsi 2 nauju 
metiniu skaitytoju, tai gausi knygų 
vertės $1.00. —:— —:— —:—

Knygas pasirinkit iš čia padėto 
surašo:
Laisvės Kalinys, kaina 30c.
Lietuva Sušals “
Išvogimas 10 kai. iš Pav. 20c.
Moterų Padėjimas Evang. 20c. .
Raudonas Juokas 35c.
Kontrabandninkai 20c.

16 lietuviškų šokių, himnų ir t. t 
dėl visos orkestrus 10 knygų $4. Dė 
Beno 10 knygų, 20 lietuviškų rinki 
nių, šokių maršų ir t. t. $4. Dė 
Piano arba vargonų 18 lietuviškų vol 
kalų $1 Knyga išsimokinimo not 
lietuviškoj kalboj be mokytojo $1.61 
parduodu už $1.00 ant visokių instru 
nentų arba dainavimo 8 lekcijos.

G. A. BARONAS
P. O. G. D. McKEES ROCKS, PA

Pataiso, tunija ir parduo
da pianus. Taipgi parūpina 
muziką ant kiekvieno parei
kalavimo.

D. K. Venckus
61 So. 2-nd St., B’lyn, N. Y. 

Tel. Greenpoint 885.
(101—2)

ANT PARDAVIMO.
ANT PARDAVIMO 6 fanuos apie 

New York, New Jersey ir Long Is 
land City Naujas Mūrinis namas 2 
šeimynom su 11. kambarių ir visa į- 
taisa, randa $400, kaina $3,000. Ge
ras mūrinis namas 6 šeimynom po 5 
rūmus ir su maudynėm ant flooro, 
randa $900, kaina $6,500. Puikus 
iiaujas mūrinis namas 8 šeimynom po 
4 rūmus ir su maudynėm ant flooro, 
randa $1,000, kaina $7,000.

B. A. ZINIS REALTY CO.
156 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Telephone Stagg 3837.

Gyvenimo vieta: <
.300 So. 1st St., Tel. Stagg 3929'. 
| bos. Pl'edy and Co., Tel. 142 Orchard .Laimingų 

Naujų Metų,,.
Pranešu visiems lietuviams ii- lie- Į 

tuvaitėms, jog turiu puikiausių atyi- ■ IK‘ 
račių su lietuviškais užrašais, tin- ' 
kančios pasveikinimams su Naujais 
Metais ir Linksmom Kalėdom ir šiaip 
įvairiems susirašinėjimams. Užlaikau 
įvairios pakraipos knygų, laikraščių, •e|b8tjme.

C - - i »1 * * 1 * * * 1 » • » i f, 1 h # F

štatai
Kviečiu atsilankyti, o mano-pathrna-;»P«iOT?8im« ir duosime .prieteliik 
vimu būsit užganėdinti. |Wd*- Patarnavimas visai pigus.

Atvirutes męs parduodam: vieną už užmirškite mano antrašo. r

' \ > DR. J. UPMAN A
N Y Vienas ofisas: 114 K. Stth SU

I JOSEPH LIPMAN, M. L
Specialistu moterų ligų

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

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

piet ir nuo 7 tki 8 vai. vakare, 
riame ir pasakome visai ligas fr

'* *' >. Ii kitur atvažiavusiai*

Gręžinio darbas bus užbaigtas bėgy kelių dienų. Aliejus jau teka per gręžimo mašinerijas. 
Run Oil and Refining Co. turi aliejaus.
Kompanija paskyrė tik mažą dalį Šerų beparduoti po $1.00.

Nuo 10 d. Sausio-January, Šerų kaina pakils.
Užtikriname, kad niekuomet vėliau nebegausite pirkti šitų Šerų po $1.00. Vėliau perkai 
rus, turės mokėti brangiau, 'lodei tie padarys didesnius pelnus, kurie pirks šėras dab 
BUCK RUN OIL AND REFINING CO. turi jau užėmusi sekančius svarbius aliejaus lau 
Didelį plotą žemes garsiame Nowata aliejaus Jauke, Oklahomoje 
3520 akrų aliejaus žemes Atoka paviete, Oklahomoje.
70 akrų garsiame “Bald IIill” lauke, Oklahomoje.
Belo, tarybos vedamos, kad užpirkus kelis aliejaus laukus Kansas ir Kentucky valstijose.

Tuojaus nusipirkite / -
Šėrų šios augančios ir užtikimos aliejaus kompanijų.-. Pasinaudokite progh dabar. 'Greitai 
nebebus.

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

200 šorų
1000 ..

Daugelis lietuvių turi pirkę šios kompanijos Šerų 
savo investavimo.

Dideli peisai aliejaus biznyje
$500 investuoti į Deap Sand Oil Co. pakilo iki $10,000.01*
$500
$500
$501) .
$500
$500

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

Sakoma, kad j 500 dienų Oklahomos aliejaus šuliniai padarė 500 naujų milionierių. Męs uS _
riname. kad tamstos investuoti pinigai padarys ir tamstai milionus. Bet tikriname tiek, kad’ M. 
rai BUCK RUN OIL AND REFINING CO. pakils dar daugelį kartų.

Dabar paskuninė proga
nusipirkti šitos kompanijos šėrų po $1.00. Nepraleiskite jos. Nelaukite. Prisiųskite SP' 
rius TUOJAUS. Pasakykite ir savo draugams. Tegul ir jie prisideda prie šitos atsakr 
jaus kompanijos. Investuokite kelis šimtus dolerių dabar, o trumpoj ateityj jie gali ju 
šim teriopai.

Siųskite savo orderius tuojaus sekančiu adresu:

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

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

TIKRA IR TEISINGIAUSIA

APTIEKA
Jeigu jums reikalinga kokia nori 

oda link sveikatos, tai ateik pas ma 
e ir pasiteirauk arba rašyk aprašy 

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

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

Tėmykit! Ypatingai visi mano bu 
taisyti žemiau paminėti vaistai yr» 
gvarantuojami ir užtvirtinu, kau p* 
gydys jus be jokio daktaro. Gaukit* 
šiuos vaistus:

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

Lietuviška Trejanka 25c., 50c. ir $L0< 
Kartus dėl apetito 50c. $1.01 
Visokios Šaknys, žiedai, žolės ir t.

. Aptieks atdara dieną ir naktį 
Su visoms rodoms kreipkitės:

Lietuvis aptiekorius ir savininkas
F. KUDIRKA.

64 GRAND ST., BROOKLYN, N. 1
Pas mane galite gauti krajavų di« 

lių kiek tik norite.

Jeigu nori gerai isrodyti, — pirk 
skrybėlės

Manhattan Hat”
Jos 

žinomos 
kaipo 

geriau
sios.

skrybėlių.

Manhattan Hat Stores
230 Grand Street

arti Driggu Avęn
479 Grand Street

arti Union Avenue
Abi krautuves Brooklyne.

Liet u viską-Lenkiška

Gramafonų Krautuvė
čion galima nusipirkti gramafonų visai prieina

mai; įmokėk $1.00, o paskui po 50c. kas savaitę. 
Turimo vėliausius rekordus su geriausiom Minom. 
Ateikite arba rašykite arba telefonuokito.

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

Telephone 90.3 Stagg.

atsihnkykite pas mane
Esu specialistas chroniškų ir nerviškų ligų ir vartoju tuo 

klausias metodas gydymui jų.

Jieškok pageltos ten 
Kur gali ją .rasti.

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

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

Turiu gerinusį 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, ai tau tai *»• 
sakysiu.

Aš padarysiu fizišką ir labaratorišką egzaminaclją kiekvien 
Turiu geriausį pasisekimą gydyme labai užsisenfcjusių ligų, ’ 
kiti negali pagydyti. Į . m

Aš išgelbėjau šimtus nuo operacijos, mano gydymu ir p 
Jeigu reikalauji gydymosi — ateik. Atidėlioji* < pavoj*’ 
Nepaisant kokią chronišką ar 

kalauja gydymui specialisto.

DR. LEWIS 749 Sr
Tarpe '




