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esanti
Wilsono 
teisybė,

padarys įtekmę ant teutonu
Amerikos laikraščiai pra

neša, būk vokiečių katalikų 
partija, centristai,

FRANCUOS MINISTERI
JA REZIGNAVO.

UŽDRAUDĖ AUKSĄ IŠ
GABENTI.

tos,visa ministerija, sykiu ir jis 
rezignuoja. Prezidentas su
šaukė nepaprastą parlamen
to posėdį dėl suorganizavi
mo naujos ministerijos.
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VOKIEČIAI NORI DVINSKA PAIMTI ■ |LAJMEJIM
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ir pulkų komitetų. GELŽKELIŲ PELNAS.

i

v
dūriniai šalies išdavikai.
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KOMISIJA IšDIRBIMUI J-
STATYMŲ BAUSMĖMS.

turėjo 
gryno

sa naktį kariška 
saugojo gatves.

paskyrė tam tikrą komisiją, 
kuri išdirbs Įstatymą, pagal

Kapitalistai sau milionus krauja, o darbininkui netik 
skūrą, bet ir mėsas baigia lupti.

sukilimas išsiplėtos, ai' bus 
nuslopintas, dar sunku su
žinoti.

Pagelbininkas karės mini
ster] o Savinkovas išvažiavo 
į frontą pasitarti su vyriau
siu karės vadu generolu 
Kornilovu apie aprubežiavi-

RE VELI UI IR KRONš- 
TADTUI GRĘSIA 

PAVOJUS.
Londonas, 8 d. rugsėjo. —

Poliaus jis nurodė, kad 
jFrancija net nenorinti užde-1 V-

Taipgi valdžia siunčia į 
Tobolską tris savo komisa
rus, kurie sergės, kad buvęs 
caras nepabėgtų.

jos) praneša, kad vokiečių 
laivynas randasi visiškai ar
ti finų užtvankos. Jeigu tik 
jis į užtvanką, tuomet Revc- 

padirbo. liui ir Kronštadtui gręsia di-
bravorai’delis pavojus.
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Visų šalių darbininkai ei 
kite išvien, jus nieko ne 
pralaimėsite — tik retė 
žius.

VII METAS,

Petrogradas, 8 d. rugsėjo. 
—Vokiečiai, paėmę Rygą, 
pradeda užgulti ant Dvins- 
ko. Dabar Dvinsko fronte 
prasidėjo dideli mūšiai. Spė
jama, kad Rygos fronte vo
kiečiai toliaus neis, pakol ne
paims Dvinsko. Rusų gene- 
ralis štabas praneša, kad 
palei Dvinską rusai laikosi 
labai gerai ir galima tikėtis, 
jog miesto vokiečiams neati
duos. Visų pulkų komitetai 
einą išvien su karine val
džia, kareivių ūpas esąs pa
kilęs. Nors vokiečiai dedą 
visas pastangas Dvinsko 
fronte, vienok galima esą 
pastebėti ir jų nusilpnėji
mas.

KAIZERIS JAU RYGOJE.
Amsterdamas, 8 d. rugsė

jo. — Telegramos praneša, 
kad kaizeris jau nuvyko Ry
gon. Jis ten paačiavo savo 
kareiviams už narsumą ir 
išreiškė viltį, kad jie, su die
vo pagelba, ir toliaus laimė
sią mūšius.

Rygbs viršininku pasky
ręs generolą von Alten.

. VOKIEČIŲ ORLAIVIAI 
BOMBARDAVO AMERI

KOS? LIGONBUTĮ.
- Paryžius, 8 d. rugsėjo. — 
Vokiečiu orlaiviai užpuolė 
Francijos fronte ant Ameri
kos ligonbučio ir pradėjo 
mėtyti bombas. Virš 50 už
muštų ir apie 100 sužeistų. 
Tarpe užmuštųjų ir sužeis
tųjų randasi ir amerikonų.

DIDELI MŪŠIAI Už ŠV. 
GABRIELIAUS KALNĄ.

Rymas, 8 d. rugsėjo. — I- 
talai nepaliauja atakavę au
strų frontą. Jie pasiryžę 
paimti Gorizią .Dabar ei
na dideli mūšiai už švento 
Gabrieliaus kalną. Pirmiau 
tą kalną italai buvo paėmę, 
bet paskui austrai padarė 
smarkią kontrataką ir vėl 
atėmė tą kalną. Italai gi de
da visas pastangas, kad vėl 
paėmus kalną, nes jis turi 
didelę reikšmę.

LAIMĖJIMAI 
PETROGRADE

Petrogradas, 8 d. rugsėjo. 
—Petrograde užsibaigė rin
kimai į miesto valdybą. Rin
kimuose laimėjo socialrevo- 
liucionieriai, ir socialdemo
kratai bolševikai. Tapo su
mušti socialistai mažumie- 
čiai ir kadetai. Už socialre- 
voliucionierius paduota 
180,000 balsų, už socialdemo
kratus bolševikus—174,000, 
už kadetus — 101,000. Į 
valdybą išrinkta sekančiai: 
73 social revoliucionieriai, 70 
socialdemokratų bolševikų 
ir 44 kadetai.

Šie rinkimai aiškiai paro
do, su kuo rusų liaudis eina.

RUSIJOS JUSTICIJOS IR 
LAIVYNO MINTSTER1AI 

REZIGNAVO.
Petrogradas, 8 d. rugsėjo. 

—Apie suokalbį, kurį rengė 
caro šalininkai, nei justici
jos ministeris, nei Bureevas, 
pagarsėjęs visokių slaptybių 
susekimais, nežinojo. Ke- 
renskiui pranešė atėję trįs 
socialdemokratai didžiumie- 
čiai, kad ant jo galvos jau 
surengtas suokalbis. Ka
dangi tas pranešimas pasi
tvirtino, tai Kerenskis liko- dabartine 
si neužganėdintas justicijos ma delegatų priėmė Ceretel- 
ministeriu ir pastarasis re
zignavo.

Taipgi rezignavo ir laivy
no ministeris poručikas Le
bedevas. Jis nori užsiimti 
organizavimu liuosnorių 
korpuso. Jo vietą užėmė 
pagelbininkas Savinkovas.

Visuotinas Rusijos social 
demokratu suvažiavimas

________ _ «
Petrogradas. — 5 d. rug

sėjo prasidėjo visuotino Ru
sijos socialdemokratų suva
žiavimo posėdžiai. Suvažia
vo 200 delegatų. Čcheidze ir 
Akselrodas išrinkti pirmi
ninkais.

Kada buvo pakeltas klau
simas, kaip atsinešti linkui 

valdžios, didžiu-

Amerikos taikos šalininkų’smarkių susirėmimų. Ar tas 
veikime. Užbaigdamas savo 
kalbą, sušuko, kad .Rygą a: 
tidavę vokiečiams ne kas ki
tas, kaip tik Amerikos se
natoriai, kurie stoja už tai-

KAS BUS SU STOCKHOL- 
MO KONFERENCIJA?
Kas bus su tarptautine so

cialistų konferencija, kuri 
turėjo įvykti Stockholme, 
sunku dar pasakyti. Dabar 
laukiama su važmoj ant į 
Stockholmą iš įvairių šalių 
socialistų, kurie turės nu
spręsti ar pradėti tą konfe- 
Irenciją, nepaisant į tai, kad 
lir ne visų šalių bus atstovai, 
ar atidėti neaprybuotam 
laikui.

Iš Stockholmo telegramos 
praneša, kad Vokietijos ma- 
žumiečių socialistu vadai 
pribuvo į cimervaldiečių 
konferenciją, kuri prasidėjo 
5 d. rugsėjo. Pirmasis po
sėdis buvo prie uždarų durų. 
Diskusijose dalyvavo vokie
čių, rusų, rumunų, finų ir 
Skandinavijos šalių delega
tai.

SUSTABDYTAS DEGTI
NĖS DIRBIMAS.

8 d. rugsėjo, 11 vai. nak
čia, visose Suv. Valstijose 
tapo uždaryta bravorai, ku
rie dirbo degtinę. Vadina
si, įvyksta neva “blaivybė”. 
Alų ir vyną darys ir toliaus, 
o degtinės nedarys per visą 
karės laiką, tik pardavinės 
ta, kuria iki šiol €-7 c

Pastaruoju, laiku
dirbo diena ir naktį, kad tik 
daugiau degtinės pagami
nus. Padirbtą degtinę par
davinės po $15 galioną.

TURTUOLIAI APLEIDŽIA 
PETROGRADĄ.

Petrogradas, 8 d. rugsėjo. 
—Turtingesnieji Petrogrado 
gyventojai, bijodami, kad 
staiga vokiečiai nepradėtų 
bombarduoti miestą, kraus
tosi iš jo, išveždami savo 
turtus į Rusijos gilumą — 
Maskvą, Nižni Novgorodą ir 
1.1. Abelnai Petrograde ra
mu, nes tikisi, kad garnizo
nas mokės sulaiL. Ti, vokie
čius ir nedaleis iki Petro
grado.

rusams kelią dėl atsitrauki
mo.

Ant Dvinos upės vokie
čiai pasiekė Fridrichštadtą.

Vokiečių generalis štabas 
praneša, kad sykiu su Rygos 
paėmimu, jiems pavykę pa
imti 120 rusu aficieriu ir 
virš 7,500 kareivių nelais
vėn, su 180 kanuolių, 300 
mašininiu kanuoliu. kelioli
ka karinių automobilių ir. 
daugybę karinio materialo.

Rusų generalis štabas 
praneša, kad Kaukazo fron
te rusų armija pradėjus da- j • J 1 •• • « •
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Kareiviu T°sc Gina smarkus mušiau

lio rezoliuciją, kad palaikyti 
koalicijinę ministeriją (susi
dedančią iš visų partijų). 
Martovo rezoliucija, kad ko
voti su dabartine valdžia ir 
visą šalies tvarkymą paimti/’Y^i atakas ir įvairiose .vie 
i Darbininku ir 
Atstovų Tarybos rankas, di
džiuma balsų atmesta.

SUVAŽIAVIMAS “DEMO
KRATIJOS IR DARBO 
SĄJUNGOS AMERIKOJ. 
Minneapolis, Minn. — 6d. 

rugsėjo užsibaigė suvažiavi
mas “Demokratijos ir Dar
bo Sąjungos Amerikoj” ku
rio galva buvo Amerikos 
Darbo Federacijos preziden
tas Gompersas. Suvažiavi
mas išnešė rezoliuciją, pa
smerkiančią “Amerikos 
Liaudies Tarybą” ir kitas 
organizacijas, kurios prie
šingos karei. Rezoliucijoj 
nurodoma, kad Suv. Valstijų 
karės tikslas esąs labai aiš-

W kus ir prezidentas Wilsonas 
jau kelis sykius jį aiškinęs, 
—C’ariauja už demokratizmo 
pmeipus ir paliuosavimą 
pavergtųjų Europos tautų.

Buvęs socialistas Russell- 
lis labai smarkiai užsipul- 
dinėjo ant tų, kurie stoja už 
taiki Jis visų Rusijos ne-Jpasisekimų priežastis mato

EKSPLIOZIJA SUV. VAL
STIJŲ ARSENALE.

Philadelphia, 8 d. rugsėjo. 
—Frankforde, Philadelphi- 
jos priemiestyje, Suv. Vals
tijų arsenale (ginklų ir am- 
municijos sandelyje) įvyko 
ekspliozija. 27 užmušti ir 
sužeisti, keliolika dingo be 
žinios. Ar dideli nuostoliai 
padaryti, dar teisingai nesu
žinota. Tarpe sužeistų ir 
užmuštų randasi ir šios'pa
vardės — M. Pinkus ir Juo
zas Babrauskas.

NAUJA KARĖS REIKA
LAMS PASKOLA.

Washingtonas, 7 d. rugsė
jo. — Žemasis atstovų bu
tas vienbalsiai priėmė billių 
apie išleidimą naujo “bond- 
so” už $11,538,945,460, kurie 
bus suvartoti karės reika
lams. Iš tos sumos yra ski
riama talkininkams 4 mili- 
ardai paskolos, likusieji sa
vo reikalams.

Buvo įnešta įsteigti tam 
tikrą komisiją, kuri kontro
liuotų visas kariškas išlai
das, bet didžiuma balsų at
metė. Mat, be jokios kont
rolės drąsiau ir parankiau.

CHINIJOJ REVOLIUCIJA.
Pekinas, 8 d. rugsėjo. — 

Chinijoj vėl revoliucija. 
Canton provincija sukilo. 
Pasiųsta kariumenė numal
šinimui tų sukilėlių. Tarpe 
sukilėlių ir kariumenės buvo

gedulingai pasitiko
KAIZERĮ.

Kaizeris, aplankęs Belgi
jos frontą, užvažiavo į Brus- 
selį —Belgijos sostinę. Vo
kiečių valdžia, prieš atva
žiuosiant kaizeriui į Brusse- 
lį, paliepė miestą išpuošti 
vėliavomis. Gyventojai tą 
padarė. Bet, kada jis va
žiavo per miestą, visos krau
tuvės ir įstaigos buvo užda
rytos, langai užtraukti juo
du audeklu ir visur iškabin- 
tos iškabos: “Uždaryta iš 
priežąsties gėdulių šventės”.

RUSŲ SPAUDA UŽGANĖ
DINTA WILSONO NOTA.

Petrogradas. 8 d. rugsėjo. 
Plechanovo organas “Jedin- 
stvo” sveikina Wilsono no
tą, — atsakymą popiežiui į 
taikos notą.

“Dielo Naroda” ir “Na- 
rodnoje Slovo” pripažįsta, 

j kad Wilsono atsakymas pil
nai užganėdina visas demo-

FRANCIJA REIKALAUJA 
SUGRĄŽINTI ALSACE- 

LOT ARINGI JĄ.
Paryžius, 8 d. rugsėjo. — 

Francijos ministerių pirmi
ninkas Ribot kalbėdamas 
pasakė:

“Francija nenori nieko 
svetimo, bet tik reikalauja_____o______  ___
to, kas jai ištikro‘priklauso, kratiškas šalis ir mano, kad 
Klausimą apie Alsace-Lota- 
ringiją jokiu būdu negalima 
perduoti diplomatų išriši
mui. Pusšimtis metų atgal 
tos provincijos buvo iš mūsų pilnai užganėdinta 
atimtos ir dabar męs jas pri- atsakymu. Ar tas 
valome atgal atsiiimti. Tą' 
neteisybe, kurią pirmiau 

! Mb!ra siunčiam! caro įb:lr P'į™k’lne 
brolis Mykolas su pačia, diilJ !,k 1’™ ,tokn’ a>? ir? 
kunigaikštis Povilas, Viru-1^1’1’.1 ”1?s Salcslme SUS51ta1’ 
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bova, kuri jau nuo pradžios i 
revoliucijos sėdi kalėjime,! 
buvusis vidaus dalykų mini
steris Chvostovas, Štiurmc- 
rio, kuris neseniai mirė Pet- 
ropavlovskojc tvirtovėje se- 

[kretorius Monassevičius — v.v a. v-v r x a v*. z . w » -a

irmijos komisarų Manuilovas ir daugybę kitų.

KONTR-REVOLIUCIJINIS 
SUOKALBIS.

Petrogradas, 8 d. rugsėjo. 
—Dabartinė Rusijos valdžia 
oficialiai paskelbė, kad 
kontr-revoliucijinio suokai- Į 
bio tyrinėjimai dar neužsi-Į 
baigė.

Pavyko susekti, kad sua
reštuotieji kunigaikščiai tu
rėjo ryšius su atžagarei
viais politiškais veikėjais, 
kurie darbavosi, kad vėl 
grįžtu monarchija. Tam 
tikslui buvo išsiuntinėtos di
delės sumos pinigų į Petro
gradą, Maskvą, Kijevą, Ode
sa, Sibirą ir kitur. / k 7 U

vis dar tebesitęsia.
1 Sibirą siunčiami

RENGIASI PRIE SULAI-

Dabartine valdžia ir Dar
bininku ir Kareiviu Atstovu u v v

Taryba smarkiai rengiasi, 
kad sulaikius tolimesnį vo
kiečių ėjimą. Darbininkų ir 
Kareivių Atstovų Taryba iš
siuntinėjo į frontą savo ko
misarus, kurie išvien su ka
rine valdžia darbuosis, kad 
pakėlus kareivių ūpą. Taip
gi pasiųsta pagelbon naujos 
jiegos.

Iš Revelio, Kronštadto ir 
Sveaborgo praneša, kad tuo
se uostuose randasi dalis ru
sų laivyno, kuri esanti prisi
rengus prie mūšių.

Valdžia iš tokių praneši
mų labai džiaugiasi, nes iki 
šiol didžiuma laivyno buvo 
po įtekme maksimalistų ir 
nenorėjo valdžiai pasiduoti 
arba jos klausyti.

Telegramos praneša, kad 
6 d. rugsėjo, vakare, iš prie
žasties Rygos puolimo, Pet
rograde ant gatvių buvo su
sirinkę didelės žmonių mi
nios ir kėlė triukšmą. Ka-

jo. —Suv. Valstijų preziden
tas Wilsonas uždraudė iš 
šios šalies gabenti auksą į 

. 2. . . l v .. . (Užsieni. Mat, iki šiol veik 
lik norinti, kad ta salis, ku-;v|sas aufcsas jš Europos sū
ri užpuolė, atlygintų visus 
nuostolius, kuriuos užpulda-;

jo. — gelzKenai bei jų į
kompanijos, per liepos mė- Ls Paryžiaus praneša, kad 
nesi turėjo gryno pelno jninisterių pirmininkas Ri- 
$63^308,195. Per paskuti-j bot pranešė prezidentui, jog 
,nius septynis menesius 
pačios kompanijos 

$367,914',241

RUSIJOS LAIVYNAS PA
SIRENGĘS GINTI RYGOS 

PAKRAŠČIUS.
Petrogradas, 8 d. rugsėjo, pelno 

—Rygos užtvankoj pasirodė ipelno, 
vokiečių laivynas. Vokiečių 
submarinos jau atakavo 
Gulfą, kuris randasi tarpe 
Rygos ir Pernovo. Viena 
moteris ir mažas kūdikis už
muštas.

Baltijos laivynas rengiasi'kurį bus baudžiami visi vi- 
prie mūšių su vokiečių laivy
nu. Mūšiai gali įvykti kas 

! valandą. Manoma, kad ru
sų Baltijos laivynas mušis 
po priedanga tvirtovių arti
lerijos ir submarinų.

Karės specialistai spren
džia, jeigu vokiečiai paims 
Petrogradą, tuomet jie to
liaus neis, bet dės visas pa
stangas, kad paėmus Odes- 
są. Jeigu jiems ir tas pa
vyks padaryti, tuomet Rusi
ja atsidurs tokiose aplinky
bėse, kad talkininkai ją tu
rės išbraukti iš surašo ak- 
tyviškai veikiančių šalių.z t

RUSŲ KAREIVIAI TRAU
KIASI ATGAL.

Rygos fronte rusų armija 
traukiasi atgal pilnoj tvar
koj. Artilerija, kiek galėda
ma, sulaiko vokiečių atakas 
ir duoda savo armijai susi
tvarkyti ir atsitraukti. Vo
kiečiams iki šiol pavyko 
pralaužti rusų frontą ant 40 
mylių. Vokiečiai eina pir
myn į šiaurius nuo Ukskul- 
lio ir Dvinos, norėdami už
griebti gelžkelį tarpe Rygos 
ir Vendeno ir tuomi užkirsti

KANADIEČIAI PO LEN- 
SU NETEKO 23,000 KA

REIVIŲ.
Ottawa. — Apskaitliuoja, 

kad kanadiečiams po Lensu 
pergalės labai brangiai apsi
ėjo: 23,000 Kanados karei
vių tapo atiduota karės die
vui dėl pusryčių.

Vokiečiai gi toj pačioj vie
toj paguldę 69,000.

AUSTRAI PAĖMĖ 6,000 
ITALŲ NELAISVĖN.
Vienna, 10 d. rugsėjo. — 

Hermada rajone, į šiaurva- 
karus nuo Triesto, austrai 
padarė smarkias kontrata
kas ant italų, sumušė juos ir 
paėmė nelaisvėn 6,000 karei’* 
vių



NEŽINOMU KAPINES.Viena kare gimdo kitą
Amerikos Liaudies Tary-

Barabošius.

kita
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vo tas nors joms pačioms tingai nuodijimas

Vaidotas.

a

Su v. Valstijų prezidentas

b.

SU ;

m Dabar eilė liko tik d. Sta-
kratijoms. Prie ' dalyko, uždaromi, .redaktoriai įr noraiciuiį kick naujų narių ry 
Kad kapitalistai daro di- kalbėtojai areštuojami ir prirašys į L. S. S., laikyda- «• 
džlaąsi pelną. iš karės, tai kemšami į kalėjimus, ant »as maršrutą IV rajone. sk •1

PA ...
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piniguočiai 
ir melsti 
padarytas

nėjai sako pamokslus apie 
moralybę ir sakosi tuo būdu 
apsaugosią žmones nuo nu-

h

Yra kapinės, kurias ma
žai kas žino, kurių nei pa
keleivis’ neaplanko.

Kiekvieną karę'turėjo vėl prasidėti kraujo 
i — pavergtųjų

. Tai j’au ir brooklynišlds 
Pild. Kųjn. narys pasirodi 
savo nenuoseklumu.

listų spauda nėra nei šešėlio. 
Už laisvę žodžio laikraščiai 
uždaromi, redaktoriai ir

vės, apie kurią tiek daug &ei’Lui išsiprovoti Lietuvai s valdžia it^ jos apgy- 
kalba prezidentas ir kapita- autonomiją.

| “Kovos” N35, peržvalgose, 
įrašoma apie privatinių laik- 
iraščių gerumą ir blogumą, 

gatves, kolei atsiduria ligon- rpen c]ai.oma išvedžiojimai, 
- kad privatiniai laikraščiai

I P* H žymesni socialistų veikėjai.
V g r Juodašimčiu gaujos šaukia

AMERIKOJ. patriotus prie pogromų;

1i

Niekas negema iš nieko. 
Kiekvienas gyvis turi savo 
gimdytojus. Nei vienas gy
vis negali augti ir veistis 
ten, kur jam nėra tinkamo 
maisto ir tinkamų gamtos 
sąlygų. Norint, kur nors 
gyvius išnaikinti, atimk, su
naikink jų maistą, o jų ir 
naikint nereiks—patys iš
nyks. Išnykus jų gimdyto
jams, nebus kam gimdyt 
naujų — ir kova su jais už
baigta.

Tas pats ir su karėms.
Nei viena karė neprasideda1 ba kelias tautas, tai vėliaus 
1 X i 1 į 4 i i imi A < r 1 ia n » ri n » rl za4-i 1 t* t» i t i /*x
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pagimdo tam tikros priežas- praliejimas
tįs. Kiekviena karė padaro'sukilimas, noras pasiliuosuo- 
priežastis, duoda pradžią ki-jti. Nei viena tauta nepajie- 
tai karei. Norint panaikint gė pavergtųjų ant visados 
kares, panaikink jos gini- išlaikyti.
dančias priežastis, o jos ir vergėją turėjo kliūti 
pačios išnyks.

Kaip gyviai savo evoliuci
joj nebuvo toki, koki jie yra 
šiandien, mainė savo for
mas ir pagal jų maistą, taip 
ir karės savo istorijoj nebu- ___ x___________________ t
vo tokios, kokios jos y ra' išgriovė, kiek valstybėlių iš- 

‘ draskė, ir ką jos tuomi pa
sauliui gero padarė, Ar bu-

turtai, trukdoma kultūra už 
nieką — už garbę ir naudą 
kokio — nors sužvėrėjusio 
žmogaus karininko.' Kiek
viena kokios nors tautos“lai- 
mėto” karė vėliaus iššauk
davo atkeršijimą—viena ka-

viena tauta paveržė plotą 
žemės nuo kitos, tai dėl to 
vėliaus turėjo vėl kilti karė, 
nes pastaroji stengdavosi, 
kad ir su kitų pagelba, pa
veržtą dalį atsiimti. Jeigu 
viena tauta pavergė kitą ar-

Kartais pati pa
savo 

pavergtiemsiems ar kitiems 
į nagus ir net mirti, paveiz- 
dan, didžioji Roma ir Ma
kedonija Aleksandro Didžio
jo viešpatavime. Kiek jos 
kraujo praliejo, kiek miestų

šiandien, mainėsi jų obalsiai 
ir j’as gimdančios priežastįs. 
Vienas dalykas nesimainė— 
užgrobimas.

Jeigu pažiūrėsime į prieš
istorinių laikų žmongs, o 
juos galima matyt žiūrint į Į aukos? 
šiandienines laukines taute
les, — tai matysime, kokios 
buvo laukiniu žmonių karės. 
Jeigu pažiūrėsime į istoriją, 
tai aiškiai matysime, kokios 
buvo senovės tautų karės. 
Ir jeigu žiūrėsime neveid
mainingomis akimis ir mąs
tysime sveiku protu, tai vėl 
matysime, kokios yra mūsų 
laikų karės.

Čia nėra reikalo kopijuos 
ti istorijas, nes kiekvienas 
gali pats jų lapus pavartyti; 
užtenka tik atydą atkreipti.

Trumpai paminint, lauki
nių žmonių karės buvo už 
geras medžiojimo ir žvejoji- jas dėl savo rinkų 
mo vietas. Viena žmonių’pasaulio kraštuose, 
grupė stengdavosi paveržti 
geresnes vietas nuo kitos. 
Pastaroji, suprantama, 
stengdavosi pirmajai atker- 
šint, atgal savo apgyventą 
vietą atsiimti. Tai buvo ko
va už būvį.

Barbarizmo laikuose, t. y. 
kuomet jau žmonės buvo 
susijungę į dideles grupes— 
tautas ir turėjo savos rūšies 
išdirbystes — pramones,! gali prisieiti muštis, 
prasidėjo kares pavergimo me, paveizdan, kaipo veiks- 
—tikslas, kuris neatsimainė 
iki šiandien, tik obalsiai kiti. 
Vėliaus, civilizacijos gady
nėj, įėjo į galę karės dėl re
ligijų. Bet tos karės buvo 
religiškos tik iš dalies, tik 
obalsiai buvo religiški; jos 
sykiu buvo ir pavergimo ir 
užgrobimo karės. Koki tų 
religiškų karių tikslai buvo, 
tai aiškiai parodo trijų šim
tų metų karės Kryžeivių su 
lietuviais. Jiems daugiau 
rūpėjo Lietuvą pavergti, ne-įti jo blokadą, nes tas buvo 
gu apkrikštyti.

Kad karės pasauliui nieko 
gero nesuteikė ir kad jos 
buvo ir yra bereikalingos, 
tai. tą galima pripažinti ir 
pačių karininkų akimis. 
Bet jeigu jie to nepripažino 
ir dar šiandien nepripažįsta, 
tai tur būt tik dėl to, kad 
juose iš mažens buvo ir yra 
auklėjami jausmai, kad ka
riauti, žudyti, atsižymėti — 
patriotizmas, arba kad jų 
smegenįs buvo ir yra kietes
ni už plieną — pastara: 
buvo ir yra leidžiama y 
riiti” tautų nesutikimai.Per 

iįgs buvo ir yra jiej^mas

ant naudos? Jeigu iš to 
nauda buvo, tai tik jų po
nams. Ir dėl ko tos visos 

Turbūt tik dėl to, 
kad pasaulis žinotų, kad te
kis Aleksandras, Julius Ce
zaris, Napoleonas ir kiti is
torijos teršėjai gyveno kada 
ant svieto.

Mūsų laikų karės yra ko- 
mercijinės karės, už rinkas, 
už kolionijas, už kapitalistų 
pelną — imperialistinės ka
rės. Šiandieninėms didžio
sioms valstybėms, turin
čioms plačiai išvystytas pra
mones, jau neužtenka turė
ti rinkas tarpe kaimyniškų, 
artimų valstybių, kiekviena 
iš jų nori prasimušti kelius 
į visą pasaulį, turėti kolioni- 

visuose 
Dėl to

kių priežasčių ir turėjo kil
ti visasvietinė karė, už visa- 
svietinę komerciją.

Ar ši karė sudarys prie
žastis pradžiai kitos karės? 
Taip, kitaip ir būti negali, 
nes taip visuomet buvo. Bet 
kokios tos priežastįs bus? 
Svarbiausia priežastis — 
kapitalistų pelnas, už kurį 
dabar mušamasi ir ateityj

Imki-

aišku. Daleiskime, jie • to ofisų užpuolimai ir daroma 
pelno dėl.kokių išrokavimų pogromai, naikinama tų or- 
nesunaudoja arba negali vi- ganizacijų turtas ir doku- 
so sunadoti S. V., bet dalį mentai. Liaudies Tarybai, 
savo finansų įneša į kitų kuri nori pakalbėti apie tai- 
valstybių pramonę arba jas ką,. neleidžiama susirinkti,o 
įsteigia, ypatingai ten, kur1 jeigu kur susirenka, karei- 
darbininkai pigesni. Kiek- viai durtuvais išvaiko, 
vienas tokio turto per kitą 
valstybę palietimas gali iš- bos delegatai baladojosi po 
šaukti karę. “Paskui kiek- visas Suv. Valstijas, kad su- 
vieną kapitalistų įneštą

mo dugno nupuolusių žmo-' sąjungiečius sukursčius
nių. Prie to veda dabartinė prieš “Laisvę”? Žiūrėkite, 
draugijos tvarka, kuri rimo'jūs suaukavote $1,500 ir da- 
ant pavergimo i'r išnaudoji-’bar “Laisvė” perka tokią 
mo. u Panaikink priežastį — spausdinamą mašiną, kokios 

Apie I tada ir visas dabartinis pik- dar nei vienas lietuvių laik- 
tas nežinomų kapines duoda įas pranyks. 1 v'’ r---
platesnį aprašymą vienas
“The New York Call” bend- jr labiausia nupuolusį, yra1 mašinos pirkimui, bet bylos 
radarbis. . kibirkštėlė to jausmo, kuris likvidavimui ir apie tai bu-

Nežinomų kapinės, sako'/mogų pakelia,veda prie pa- vo “Laisvėje” minėta. Da-

(rastis neturi.
Pas kiekvieną žmogų, kad j Aukos buvo renkamos nė

M
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viviKT į , radus tokią vietelę, kur bū-’jis, yra ant Hart salos,, prie .dorumo, žmoniškumo. Reikia lykas štai kame: tūlas kle-
svetimos valstybės pramonę tų galima laisvai pakalbėti'Long Island juros įlankos. Įtik, kad tas jausmas nebūtų rikalų šulas apskundė “Lai- 
dolerį, kapitalistiška valdžia apie taiką, apie tą,klausimą, Ten užkasta 90,000 nežino- naikinamas, užmuštas, bet(svę” ant .$10,000 už tilpusią

mų. Tie nežinomi, tai bal- leistų jam išsiplėtoti, pakil- korespondenciją 1914 
tosios vergės ir dalis tų, ku- ti. Tatai būt galima, jei tik 
rie baigia savo dienas ant:būtų žmonėms suteikta gc- 
gyvenimo dugno. Ant Hart iresnės gyvenimo sąlygos, 
salos užkasama New Yorko Kad tai, atsiekus, privalome 
“liekanos”, ten yra paskuti-’rūpintis, kovoti, kad panai- 
nė pasilsio vieta dėl tų mer- (kinti kapitalistiška draugi- 
ginų, kurios kas met be ži-’jos tvarką, o jos vieton į- 
nios dingsta. Tų aukų liki- kūnyti socializmą.

inė
tais. (Tokia pat korespon
dencija tilpo ir “Kovoje” ir 

: tas pats klerikalas būtų ap
skundęs “Kovą”, bet pasivė
lino — praslinko virš dvie
jų metų). Bylą prisiėjo lik
viduoti ir turėjome .apmo
kėti klerikalų šului $500 ir 
advokatui $200. Viso ta by-, 
la kaštavo $700. Padengi
mui tų lėšų pirmiausia su
metė patys “Laisvės” darbi
ninkai ir direktoriai kelias
dešimtis dolerių, o paskui 
buvo atsišaukta į skaityto
jus ir draugus. Iki šiol 
draugai suaukojo $696.90. 
Reiškia, dar nepadengė tų 
išlaidų, kurias turėjome pa
daryti likviduodami tą bylą. 
Tuo tarpu “Kova” suskaitė, 
kad sąjungieciai suaukavo 
$1,500 preso pirkimui! k 

Ar tai dailu taip elgtis? O 
gal “Kovos” personalas dar 
atsiųs tą nedateklių $803.10, 
nes ir jos personalui buvo 
pasiųstas atsišaukimas ir iš
aiškintas dalykas.

Kaip sau norite draugai, 
bet kuomet “Kova” rašo to
kias nesąmones ir reikalau
ja, kad “privatiniai” laikyaš- 
čiai jai pritartų, klausytų 
jos balso, kaipo Sąjungos or
gano, tuomet labai keistai 
atrodo. j

“Laisvė” skaitėsi ir skal* 
tosi su Sąjunga, rūpinosi ir 

i rūpinasi jos reikalaut bet 
'Sąjungos organui, kfuomet

surasti, iš visur buvo išvyti, 
gimdymo Kada susirinko į Chicagą ir 

šalies sumilita- miesto majoras, nenorėda
mas šios šalies konstitucijos 
paminti po kojomis, pavėli
no delegatams svarstyti tą 
klausimą, tai gubernatorius 
pasiuntė kareivius ir pasta
rieji durtuvais išvaikė. De- 

I ° t

.legatai nutarė slapta užbaig
ti posėdžius.

Negana to. Gubernato
rius žada miesto majorą pa
traukti teisman už tai, kad 
lepamynė po kojomis šalies 
konstitucijos ,o kareiviai da
ro ant jo užpuolimus ir grū
moja pakarti ant medžio.

I. W. W. unijos vadovus 
netik areštuoja,, bet ir lin
čiuoja.

5 d. rugsėjo buvo visoj A- 
merikoj padaryta didžiausia 
ablava ir kratos socialistu 
ir I. W. W. unijos ofisuose. 
Rytinėse valstijose padarė 
krata New Yorke, Bostone, 
Philadelphijoj, Scrantone, 
Pittsburge; taipgi padary
tos kratos Detroite, Cleve- 
lande, Duluth ir Minneapo- 
lyje.

Tą pačią dieną vakaruose 
padaryta kratos įvairiuose 
miestuose pradedant nuo A- 
rizona iki Washington ir 
Colorado Valstijų. Visur pa
imta knygos, literatūra ir 
visokie dokumentai. Jieško- 
ta, ar nesuras kokių nors 
dokumentų, kurie galėtų 
liudyti, kad socialistų orga
nizacija ir I. W. W. unija 
turi ryšius su Vokietija,bet 

U-'nieko panašaus nesurasta. 
Mat, valdžiai labai norėtųsi 
socialistų ir I. W. W. unijos 
vadovus apšaukti šios šalies 
šdavikais ir visiškai už- 
Irausti egzistuoti toms or
ganizacijoms.

Ir tas visas darbas varo
mas vardan žmoniškumo, 
vardan demokratizmo prin
cipų !

D. Haywoodas, centralis 
sekretorius I. W. W. unijos 
suareštuotas ir įkištas į ka
lėjimą. Visur areštuojami

siunčia savo kareivį, kad jį kuris apeina viso pasaulio 
apsaugoti”—.pasakė sociali- žmonijai ir niekur negalėjo 
stas Daniel White.

Antra karės 
priežastis —
rizavimas, ką laike karės 
valstybė priversta daryti. 
Šalis, turėdama tvirtą mili- 
tarizmą, netik jį panaudos 
prieš norintį pakišti koją 
jos komercijai, bet ir 
kitiems nebijos pakišti, 
vėl karė!

Daleiskime, viena ar 
pusė karę “laimės”. Pi
mojusi pusė stengsis kada 
nors atsigriebti, atkeršyti. 
Ir vėl karė! Ir taip per am
žius, karės, karės ir karės! 
Jos buvo, yra ir bus patol, 
pakol nebus prašalintos jas 
gimdančios priežastįs, ypa- 

; žmonių 
proto patriotizmu, kokiu jis 
yra šiandien. Tik pamąsty- 
kit, kaip pasaulis išrėdytų, 
jeigu vietoj kazarmių, būtų 
mokyklos; vietoj stovinčių 
armijų tekis skaičius būtų 
mokinių, mokinamų tarp- 
tautiškos brolybės skelbimo!

Ar ši karė panaikins ka
res gimdančias priežastis? 
Ne, ji jų nepanaikins, jeigu 
ją užbaigs tie ponai, kurie 
ją surengė. Kad tą at
siekti, ši karė turėtų užsi
baigti visasvietine revoliuci
ja ir kad taikos konferenci- 
jon suvažiuotų ne karės ren
gėjai, nes jie, tiek žmonių iš- 
žudę, neturi teisės spręsti tų 
aukų kainą, bet tie, kurie y-, 
ra verčiami žudytis — kad 
tie suvažiuotų ir padarytų 
pasaulio teismą, 
karūnuočiai ir

itleidimo už jų 
įasauliui skriaudas!

Kad tokia revoliucija į- 
vyktų, pirma ji turi įvykti 
žmonijos prote. Tokios re
voliucijos rengėjais yra so
cialistai, kuriems gal ir pa
myks tą atsiekti įvairioms 
gyvenimo aplinkybėms pri- 
gelbint.

Kam neaišku, kad 
S. V. paskelbė karę dėl kom
panijų pelno? Juk Wilsonas 
reikalavo karės, šaukdamas, 
kad Vokietija laužo tarptau- 
tiškas komercijos teises, 
skandindama prekinius ne
utralių šalių * laivus. Bet Wilsonas, atsakydamas 
kad Anglija pirmutinė su- popiežiaus taikos notą, pasa- 
laužė tas teises, tai Wilsonas pe, kad dabar dar ne laikas 
tam nesipriešino ir liepė 
Dėdei Šamui nusilenkti 
prieš John Bull ir pripažin-

i už “humanity”. Mat, Dėdės 
Šamo tūzams dar gana buvo 
rinkų talkininkų valstybėse. 
Taigi aišku, kad Wilsonas 
traukė šalį į karę už kapita
listų pelną. Bet kaip tik 
Rusijos caras nuo sosto nu
sirito, taip Wilsonas, su vi
sais kitais karininkais, už
traukė giesmę: “Už demo
kratiją, prieš autokratiją”. 
Tik, supraskite, ne prieš au
tokratiją talkininkų valsty
bėse: Anglijoj, Japonijoj, I- 
talijoj, Rumunijoj; ten lai 
gyvuoja. Tiek to su auto
kratijoms. Prie 1 dalyko

taikytis, nes mažųjų tautų 
prispaudėjo galybė dar ne- 
sukriušinta, pavergtosios 
tautelės dar nepaliuosuotos 
r, girdi, žmoniškumas ir de- 
nokratizmo principai nepa
velija taikytis.

Ir štai kuomet Wilsonas 
kalba apie žmoniškumą, apie 
demokratizmo principus, a- 
pie laisvę ir panaikinimą 
priespaudos, čia pat, po jo 
jyičio nose, dedasi baisus da- 
ykai; šalies konstitucija ir 
deųiokratizmo principai 
mindžiojami po kojų, teis

; li
nijų vadovams rašomi laiš
kai ir grasinama mirtimi. 

. Visoje šalyje viešpatauja 
durtuvai ir buožės, visur su
teikiama pilna laisvė patrio
tiškiems mušeikoms, kurie 
varo savo darbą “pasekmin
gai”.

Ir tas viskas dedasi “lais
voje” Amerikoje, kuri sako
si kariaujanti už laisvę, 
d e m o k r a ti zm o p r i n c i pu s, 
paliuosavimą 
Europos tautų.

mas baltųjų vergių laikyto
jams yra žinomas. Kada 
baltosios vergijos “trustas” 
pagauna savo kilpose mer
ginas, tada jų dienos jau su
skaitytos. Jų jaunystė greit 
nuvysta ir vėliau, suvargu
sias ir išblyškusias, išvaro 
ant gatvės, kur jos klaidžio- ' 
ja be pastogės po miesto

DRAUGAI, PALIAUKI!
' NESĄMONES RASE.

butyj arba upės bangose. j - - ...... .......
Už kelių dienų jos paten-(nesitaiko prie Sąjungos, su 

ka į mirusių kambarį, ten ja nesiskaito ir t. t. Apie 
sudeda į iš lentų sukaltas kitus privatinius laikraščius 
skrynias, nuveža į East 26.a§ nieko nesakysiu, bet tik 
gatvės prieplaukos stotį, o iš'noriu pasakyti apie “Lais
tei! veža ant Hart salos, kur|Vę’^ prje kurios arti stoviu, 
jas nuima ir užkasa būrys “kova” sako:
kaliniu, v

“Man teko matyti tą liūd
ną ir pasibaisėtiną reginį”, 
sako minėtas ‘N. Y. Call’ 
bendradarbis, kada būrys 
prasikaltėlių — taipgi drau- . 
gijos aukos— sunešė į stotį 
apie 80 tokių skrynių. Ant 
kiekvienos skrynios buvo 
prikalta korčiukė su užrašu: 
‘Iš Bellevue ligonbučio—iš 
mirusių namo’ (morgue) ir 
t. t. Ant kažkurių juodų 
kvadratinių skrynių buvo 
parašyta: ‘Bellevue ligonbu
čio išmatos’. Tos ‘išmatos’, 
tai ‘nežinomų’ lavonai iš di- 
sekcijos kambario.

Ant ‘kapinių’ buvo iškasta 
didelė duobė, kur likos su
mesta ir užkasta tos skry
nios. Iš prasikaltėlių veidų 
matėsi, kad jie tuo darbu 
užganėdinti.

Dėl tų nežinomų nėra jo
kių laidotuvių ceremonijų, 
nei varpai nesugaudžia, nė
ra nei palydovų, nei gėlelės 
ant kapo niekas nepadeda, 
lieka tik juodas žemės kal
nelis. Paminklo vieton prie 
kiekvieno šimto užkastų į- 
beda pagalio šmotelį: ‘Finis’i 
čia yra 100 didmiesčio tra-’nius 
I 
tų nežinomų palydovai, tai neklystančiu, 
prasikaltėliai, dabartinės ’clakcijai rodosi, kad 
draugijos tvarkos aukos. į 
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“Pirmosios rūšies laik
raštis, kad ir .privatinis,y- 
ra tikras mūsų draugas, 
kurį organizuoti socialis
tai privalo, kiek tik galė
dami, paturėti. — Tokio 
liet. soc. privatinio laik
raščio męs dar neturimu. 
Vieni mūsų privatiniai lai
kraščiai dau'gigu, kiti ma
žiau ignoruoja > Sąjungą. 
Iš jų “Laisvė”, nežiūrint 
įvairių nukrypimų, pasta
ruoju laiku vistik labiau (jis rašo tokias nesąAiones, 
skaitėsi su Sąjunga, negu juk negalima pritarti ir ne
koks kitas lajkraštis. To- tik negalima pritartų bet 
dėl sąjungieciai rodo jai dar prisieina pasakyti! arba 
daugiau pritarimo, negu paprašyti, 
kokiam kitam priv. soc. 
laikraščiui. Negali “Lai
svė” nusiskust nei tuom, 
kad sąjungięčiai jos nere
mia. Kada jai pasidarė 
trumpa, juk daugiausia 
sąjungieciai suaukojo tą 
1,500 dol., kuriais “Lais
vė” savo reikalus taip pa
taisė, kad jau perkasi ki
tą, geresnę laikraščiui 
spausdinti mašiną (rotary 
press).”
Apie “Laisvės” nukrypi-

” aš čia nekalbėsiu, nes

kad nevartotų 
vieton argumentų tokių iš- 
mislų. 1

V. Paukšt
“L.” Koop. kasinin

ŠMOČIUKAI.
Popiežius pasiūlė taiką; 

turbūt biznis visai sumažė
jo. Ir nedyvai, nes visi ka
talikai kariauja, o popie
žiaus nėra kam palaikyti

♦

* ♦

Rytines valstijas aplanke 
jdrg. P. Grigaitis. Nei jau

gėdiju užkasta. Vienatiniai .savęs neskaitau ^popiežiumi |taip baisus, nei ką, kaip kad 
‘ ” "" j jį malevoja....

♦

* ♦

Chicagos apielinkėj susi
tvėrė A. L. D. T. nepasiklau- 
sus L. S. S. Brooklynas ir 
apielinkės (L. S. S. IV raj.) 
sutvėrė New Yorko ir apie
linkės Lietuvių Taikos ir 
Teisių Gynimo Komitetą ir
gi nepasiklausus L. S. *S, 
Kada Philadelphia tvers pa- 

l našią tarybą, tai šiur pasi- 
kuomet tuos prašys leidimo iš....

♦

* ♦

Brooklyno konferencija būt 
buvus daug pasekmingesnė, 
jei būt duota balsas dd. Šu
kiui ir Grigaičiui. Dabargi, 
kiek delegatai laiko sugaišo 
su privatiškom konferenci
jom.

“Kovos” re- 
“Lais- 

vė” nukrypsta į šalį, man gi 
Kada viskas užbaigta, ta- p^u‘tais pasirodo atbulai

da kalinių sargas sušvilpia mam ir “Kovos” “nukry- 
ir kaliniai sustoję eilėn nuei- ’pmius” bei neteisingą pozici-

ją. Juk tas priklauso nuo 
žmonių persitikrinimo. Ko
kia “Kovos” pozicija buvo 
tuomet, kuomet ją redagavo 
draugas Smel storiu s ir ko
kia “Laisvės”? Perskaity- 
jkite “Rankpelnį” ir “Social- 

pavergtųjų jnė dalis tų nežinomų sutin- ,
ka tokį likimą iš priežasties ! ai vl’t!scius rC(legavo drau- 

čiouiškis. (blogų gyvenimo sąlygų,
skurlio ir vargo. Draugija 

Kur įvyks taikos kongre-'kalta, kad daugybė žmonių 
5as —• Stockholmc, ar Ry-’neturi darbo, grumiasi su j 
ne?Reikėtų, kad mūsų tau- sunkiomis aplinkybėmis, ku- 

Į .os didvyriai pasiūlytų Vii- rios pagalios nevieną nustu- 
lių. Tuomet ant vietos būtųnia ant gyvenimo dugno.

na savo daina dainuodami.v
Gal būt dalis iš tu nežino

mų atsirado ant gyvenimo 
dugno iš išdykumo, per sa
vo kaltę, tačiau ir išdyku-

n^jinui būna kitos, daug svar- 
\l7dbesnės priežastįs. Bet dides-

•;’!kite, ką jis sako apie “Lais- 
- ' vę” ir “Kova”? Taigi Čia 
„.j pakraipos ir persitikrinimo 

dalykas.
Dabar kaslink rėmimo.
Kad draugai skaitytojai 

(ne vien sąjungieciai) parė
mė “Laisvę” sunkioj valan
doj — to niekas neužginči
ja ir tiems draugams išta
riama širdingą ačiū. Bet 
man visiškai nesuprantama, 
kodėl “Kova” rašo tokias

lioraičiuiį kiek naujų narių puolimo, zta^iaų tas negelbs- 
”, Juo tolyn, juo didesnis
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BADAS Sveikatos Patarimai
Verte švenčioniškis Dr-as A. Montvidas

pakar- įžanga bile kokiam veikalui

mano

P. Galskis

Ašara

■“Z*,'-

L Montvidas

PERSKAITYK TUOJAU!

VELNIAS

pradėjo koncentruotis, tvarkytis. ’Tuomi 
pasinaudojau ir neskubindamas, gerai ap
mąstęs, parašiau keliatą puslapių, kurie ga
lėjo tikti įžanga bile kokiam veikalui; pa
rašyta buvo taip, kad galima pritaikyti prie 
aprašymo kelionių, dėl politiško veikalo ir 
kitų, kuriuos galėčiau rašyti. Labai puiki

Tik gi d. Liutkus ir pasi
darbavo dėl tarybos, net ra
jono konferencija balso no
rėjo neduoti draugijų kon
ferencijoj, bet visgi jis lai
mėjo. Taryba sutverta, tik 
biskį kitokiu vardu apkrikš
tyta tūlam laikui.

2. Ar visada gonorrhea 
sunaikina vyro vaisingumą? 
'jei ne visada, tai kokiuose 
i išėmimuose? Ar kelis sy- 
jkius ta liga sirgus galima ti
kėtis-turėti vaiku?

- sušukau 
nieko prie

Meldžiu paaiškint, nuo ko 
paeina vėmimas ir ar jis vi
sada reiškia pilvo ligą?

ms. Bet, nežiūrint ant vi

AlaV.fi 'IC -■

—lohann-Arendt Chappotali, 
tojo senis mano ištartus žodžius ir truputį 
nustebo.iš mano nerviškumo. Paskui nuti-

šimtas metų atgal Euro
pos monarchai vieni kitiems 

lių, kad visose tose viešpaty-,buvo padavę ranką, kad tik 
stėse žymiai augančios soči- galėtų apgalėti buržuazinę 
alistų organizacijos. Die- revoliuciją, o dabar visa 
na po dienos socializmas da 
rosi stipriu faktorium ir ap

Parašęs įžangą, pradėjau galvoti apie 
temą, kurioje turėjau veikalą rašyti, rei
kėjo apsirinkti ir pasiskirti gyvą ar negyvą 
daiktą dėl temos, bet tokį, kuris priverstų 
galvoti, priduotų ūpą if sujudintų jausmus. 
Bet deja, nieko negalėjau sugalvoti. Be- 
jieškant temos arba dėl jos'kokio nors daik
to, vėl mintys pakriko, išsiblaškė į visas pu
ses ir pajutau, kad smegcnįs griežtai atsi
sako ką nors veikti, o galva vis darosi tuš
tesnė ir tuštesnė, galų gale tapo visiškai 
lengva ir nejaučiau ar ji randasi ant mano 
pečių. Pasidarius galvai lengvai, tuščiai, 
man rodėsi, kad aš visas, kaip išpuvęs me
dis, tuščias be jokios vertės.

“O, viešpatie

daro spaudimąant valOi 
link taikos.^ Valdžių norai 
laimėti karę matomi ir soci
alistai nenori, kad ta karė 
būtų kuriai šalai teikianti 
pergalės vainiką. Jie reika
lauja, kad prie taikos nebū
tų pripažinta nei pergalėtų, 

kad nebūti! daugiau žu nei pergalėtojų ir po užbai
gimo karės neturėtų jokios 
materialės naudos iš tos 
karės. Kariaujančios šalįs 
pradeda daugiau bijotis 
raudonojo pavojaus, kuris 
neduoda jiems ramumo 
kruviname darbe. Jokių 
ženklų nematyti pergalėj nei 
vienoj, nei kitoj pusėj, o’vi
duryje viešpatysčių gręsia 

kiek-

Aš nekantravau ir. nesavo balsu su
rikau:

—Jeigu tamsta būtum matęs jo pačią, 
-—storesnės moteries negalima nei... O gal 
tamsta visiškai netiki, kad ji stora?

Ne, jis visiškai neabejoja, kad jo mote
ris stora. Juk tokis žmogus ir privalo turė
ti storą ir riebią moterį.

Senelis, tartum bijodamas dar labiau 
mane sunervuoti, i visus mano išmislus at- 
sakinėjo trumpai ir rinktiniais žodžiais.

—Po šimts velnių, mano mielas, nejau
gi tu manai, kad aš čia sėdžiu ir viską, nuo 
pradžios iki pabaigos, meluoju — sušukau 
visa gerkle 
kad visiškai pasauly nėra tokia pavardė 
žmogaus? Aš savo amžyje dar nesu suti
kęs tokį atkaklų seni, kuris netikėtų mano 
žodžiams. Ir velniai žino, kas tamstai įlin
do į galvą?! Prie to visko, ant magaryčių, 
gal tamsta manai, kad aš elgeta, sėdžiu čia 
apsirengęs pačiais geraisiais drabužiais ir 
kad kišeniuje neturiu dėžės su cigaretais? 
Turiu tamstai pastebėti, kad prie tokių pa
sielgimų, kaip tamstos aš nepripratęs. Lai 
mane devyni velniai pagriebia, bet aš ne
galiu kęsti tokių baikų, kokias tamsta kre
ti ! Tą giliai įsitėmyk!

Visą laiką senis stovėjo ir išsižiojęs 
Klausėsi mano pamokslo, nepratardamas 
nei žodžio. Kada aš užbaigiau, jis pagriebė 
nuo* suolo laikraštį ir tekinas leidosi į kitą 
pusę sodo.

Aš pasilikau ant vietos ir žiūrėjau, 
kaip tas senis nešasi per sodą. Mačiau jo 
tik nugarą, bet ir ta išrodė bjauri, todėl nei 
kiek nesigailėjau iškoliojęs jį.

Jau saulytė leidosi. Pradėjo pūsti šal
tas vėjalis. Visos auklės su kūdikiais trau
kė namų linkui. Mano nervai palengva 
pradėjo nurimti pasidariau tingus, sudri
bęs. Taip besėdint, pradėjau snausti, atsi
rėmiau suolo ir buvau veik beužmiegąs, bet 
staiga priėjo prie manęs sodo sargas, už
dėjo ant peties ranką ir tarė:

—Čia negalima miegoti. 1
—Negalima

Pirmieji krikščionis skel 
be mokslą brolybė 
žmonijos ir meile artimo sa
vo, kaip pats save. Priim
ta iš senu laikų ir dabar sto
vi Dievo prisakymuose ne
užmušk, nevogk ir neapgau
dinėk. Tie visi, kurie skel
bė mokslą krikščionybės,bu
vo persekiojami per tuos 
kurie nepripažino tais lai
kais krikščionybė 
se laikuose pradžioje krikš
čionybės visokios valdžios cializmo prasidėjo persekio- 
buvo rankose taip vadinamų Į jimas išnaujo nuo tų, kurie 

perstoją tikėję į krikščiony
bės mokslą. Dabartinėj vi
suomenėj žmonija pakilo iki 
to laipsnio, kad dabartinis 
socializmas užima pirmes
nę krikščionybės vietą dėl
to, kad socializmo mokslai

ninku. Nepaprastai pasku
tiniais laikais daro didelę į- 
tekmę daug didesnę, negu 
pereitais metais. Socialis
tai visur skelbia reikalingu
mą taikos ir tas obalsis da
ro didelę įtekmę ant minių, 
kurios liekasi pasekėjais so
cializmo. Amerika turėtų 
atminti, kad Europa jau turi 
pergyvenus 3 metus karės, 
ir jau išžudė milionus žmo
nių, ir darbininkai turėjo

augančios soči- galėtų apgalėti 
Die- revoliuciją, o

j buržuazija susivienija, kad 
.apgalėjus sociališką revoliu- 

imantis vis didesnius plotus įciją, bet jų pastangos bus 
savo mokslo pasekmingumu bereikalingos, nes visuęme- 
tarpe plačiųjų minių darbi- j nė jau stovi ant slenksšiovi-

Brooklyne d.Grigaįtis pri
rašė 22 nariu prie socialistų 

galėtų pilnai laimėti kovą kuopos. Pruseika Chicagoj 
prieš savo tironiškas vai-'gal šimtinę prirašys. Smels- 
džiaSj kurios neatsižvelgda-1 torius taip-pat. Oi, tie “so
mos žudo žmones ir naikina įciaLpatriotai” stebuklus da- 
turtą. Socialistų judėjimą

1. Šitos rūšies vėmimą 
męs vadiname psychišku bei 
hysterišku. Asmuo, kuriam 
taip darosi, aplamai yra 
nervuotas, greitai sujudina
mas ir turi palinkimą prie 
tų ligų, kurios vadinamos 
neurosiais ir psychosiais. 
Drūtų ir sveikų smegenų ir 
nervų žmogui taip neturi 
darytis, nes tai nėra ganėti
nai stimuliai, kad iššauktų 
vėmimą. Vėmimo centras 
yra stimuliuojamas ir tada, 

i kada, nereikia, todėl yra rei- anksti. i ’ J

Daugybe žtnoniv bijo velnio, 
todėl visi turėtų perskaityti tą 
knygą, nes susipažins su velnio 
istorija, jo darbais ir galybe.

kr- OFISO VALANDOS: 
nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 6 iki 8 rak. 
Nediliomie nuo 11 iki 1 po piet. 
Kitomis valandomis tralima matyt 

tik na.tal eutartL

apie juos taip manyti ir ta: 
kad vėmimo jau 

irias nebūtu iššauktas. Ji

R. G. INGERSOLL’O
KNYGA

tariau jam ir tuoj aus 
atsistojau. Ir tik dabar prieš mano akis 
stojosi mano padėjimas, apie kurį buvau vi
siškai užmiršęs. Juk aš turiu ką nors da
ryti, kad išeiti iš to sunkaus padėjimo! 
Jieškojau kokio nors užsiėmimo, bet nesu
radau; paliūdyjimai, kuriuos aš turėjau ir 
visuomet visiems rodžiau, susidėvėjo, o an
tra ir parašyti buvo tokių žmonių, kurie 
mažai žinomi ir menką vertę turi tarpe vi
suomenės. Apart to, tie nuolatiniai atsaki
nėjimai, kad nėra vietos, atėmė man ener
giją ir jau nesinorėjo eiti ir jieškoti, nes ti
kėjausi, kad visviena negausiu. Bet kaip 
ten nebūtų, o už kambarį reikia užmokėti, 
nes kitaip neturiu, kur nakvoti. Su valgiu 
ir drabužiais dar šiaip taip galima verstis 
ir kęsti...-

Visiškai nieko nomislydamas išsiėmiau iš 
kišeniaus popierą, paišelį 
pradėjau ant kampų rašyti skaitlines: 1848 
metai.’ Daugiau nieko negaliu parašyti. O, 
kaip aš norėčiau, kad dabar ateitų kokia 
nors mintis į galvą! Juk kartais būdavo ir 
taip, kad visiškai netikėtai atsiranda kokia 
nors mintis ir be jokio vargo para 
straipsnį ir dar vykusiai!

Sėdžiu ant suolo ir hepaliovos rašau: 
1848 metai, — rašau išilgai, skersai ir kam- 
piškai, kaip tik pakliūva, laukdamas minu
tes, kuomet pagausiu kokią nors mintį. 
Mintys, kaip bičių spiečiai, perlekia per 
smegenis, bet viskas kiaurai išlekia, nepa
silieka. Pažvelgiau į medžius, žolę ir pa
mačiau, kad viskas vysta, rengiasi prie mir
ties. Vabalėliai ir kirminai, pajutę rudens 
Vėsų vakarą, šliaužioja, slankioja, deda vi
sas pastangas, kad apsigynus nuo tos mir
ties, kuri jau artinasi.

Pajutau, kad ir aš, kaip tie kirminai, 
einu prie mirties, prie pražūties, kad grei
tai sustingsiu ir miegosiu amžinu miegu. 
Apėmė baimė, atsikėliau, žengiau kelis 
žingsnius, suspaudžiau kumštis ir prabilau: 
“Ne, turiu ką nors daryti! Taip negali

ama”! Vėl atsisėdau ant suolo, išsiėmiau 
pppierą, paišelį ir jau rimtai griebiausi už 
darbo. Juk negalima ilgiau laukti, kuomet 
po nose mokestis už kambarį.

Palengva, labai palengva mano mintys

J. S-kas iš Brooklyn, N.Y., Ikalas išnaujo mokinti ner- 
rašo: |vus ir smegenų centrus, kad

jie nesiųstų stimulio į vėmi
mo centrą tai]) greitai. Kaip 
tai atlikti, negaliu visko čia! 
išdėstyti, bet paminėsiu, jog į 
abelnas nervų ir proto su-j 
drūtinimas yra reikalingas, į 
kas atliekama viso kūno' 
stovio sudrūtinimn ir kitom 
priemonėm. Paskui seka 

mas tų daiktų, kurie- 
verčia vemti, ir pratinimasi; ... . vn.mihonai žmonių gyvena 

didžiausiame skurde. Kadai į

183 Roebling St,, Brooklyn, N.Y.
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KODĖL 
nebūt linksmu, kuomet 

kaštuoja tiek mažai?
Galvos skaudėjimas ir nerviškumas, 

daugiausia paeina nuo silpnų akiu.
Vienintelis išsiitydynn* < 

taikyti akiniai. Aki t 
lįsti} jo APTIEKO.ll 

OR. MEDOFF
500 oram! SI. iT, Brooklyn, N.Y.

ii tų persekiojimų, krikš- 
visos icionybė augo ir plėtojęs la

bai smarkiai iki tų laikų,ka
da iš krikščioniško tikėjimo 
pasidarė tikras biznis, par
davinėjant tos krikščionybės 
dogmas. Kaip dabar mato
me, krikščioniškas tikėjimas 
priėjo prie tų rubežių, kad 
vietoj ąugimo, mažėja ir 
nyksta, kaip sniegas nuo 

Senuo- saulės.
Nuo laiku atsiradimo so-

Atsakymas. — Vėmimas 
paeina nuo labai didelio 
priežasčių skaitliuas ir ne- 
visuomet jis reiškia pilvo li
gą. Kartais jis gali reikšti 
labai mažai, o kartais labai mat 
daug. Kad davus nor 
aiškesnį supratimą, j 
vėmimo negalima žinot, kol .laikyt 
nėra kitų darodymų, aš pri 
vesiu kelis pavyzdžius, kada tankesnis tokis pratinimasi 
vėmimas atsitinka: Kyšteri-, tuo dau 
joj, arseniku užsinuodijus

P. V. rašo:
1. Kada aš valgau ir pa

matau įkritusią musę ar ki
tą kokį vabalėlį į valgį, tai 
man pasidaro-staiga šlykštu 
ir pradedu vemti. Tas bū
na, jei pamatau ant gatvės 
negyvą gyvulį. Ir taip da- 

prie kiekvieno lange iškabinto laikraščio ir rosi visada. Nuo ko tas pa
reikalaujama eina ir ar galima tai praša- 

ir štai laimė, surandu paskelbtą linti?

kurie persekiojo 
Atsirado krikščionis už jų naują mok

slą. Jie buvo kankinami, 
užmušami ir deginami ant 

stojau atsikvėpti ir padėjau paišelį į šalį, laužų ir net buvo atiduoda- 
tai pamačiau, kad randasi apie dvidešimts mi suėsti draskantiems žvė-

VERTfi
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jų nepridedamas.
Vėjas smarkiau pradėjo pūsti, pageltę 

lapdi ėmė šlamėti, artinosi lietus. Dar va-> 
landėlę pasėdėjau žiūrėdamas į popieros la
pus, paskui juos sulenkiau ir įsidėjau į ki
šenių. Pasidarė vėsu, o aš ir be brusloto; 
užsisagsčiau visas sagutes, atlenkiau kal- 
nierių, atsistojau, rankas susikišau į kiše- 
nius ir nuėjau.

Kad man pavyktų dar šį sykį, paskuti
nį sykį. Du sykiu gaspadinė šnairiai žiū
rėjo į mane ir mačiau jos akyse reikalavi
mą mokesties už kambarį, todėl priverstas 
buvau nuleisti galvą, pasveikinti ją ir ko- 
greiciausia sprukti, kad neužkalbintų. Tre
tį sykį susitikęs ją jau privalau užmokėti, 
kitaip negalėsiu pasielgti.

Išeidamas iš parko, vėl pamačiau tą į- 
kirų senelį, kuris nepeseniai nuo manęs pa
bėgo. Stebuklingasis laikraštis buvo išplės
tas ant suolo ir ant jo sudėti užkandžiai, 
kuriuos tas žmogelis godžiai valgė. Norė
jau prieiti prie jo ir persiprašyti, bet tas 
valgis, tie jo pirštai, kaip erelio nagai, dras
kanti mėsą, iššaukė pasibjaurėjimą ir todėl, 
neprataręs nei žodžio, greitai pro jį pra
ėjau. Pagalios jis manęs ir nepažino.

Išėjęs iš parko, tęsiau savo kelionę to
liau.

Prisilaikydamas įpročio, sustodavau

gimi yra. progos pa-: . , . *T"-X J • • • | V1S 01 C. Boto, visi erzinau-i ,• 
šlapligėj, smegenų plėvėm 'ti gėrymai ir valgiai turi bū- ip 
užsidegus, smegenyse augi-. t i 
mui arba pūliam atsiradus, 
pilvo uždegime, saldžiosios 
gilės uždegime, 
plėvių uždegime, vaikų pa 
ralyžiuj, staigioj bekraujėj, i ir smegenų veikianti vaistai 
kepenim sukietėjus, aortai įgali prisidėti prie pagerini- 
išsipūtus, apendicityj, tulži- 
niam gėlime, pilvo ir kepenų 
vėžio augime, smegenų be
kraujėj, smegenų syphilyj, 
pailgosios kaklo gilės ligose, 
vidurių užkietėjime, netoli 
visuose staigiuose karščiuo
se ir keliose dešimtyse kitų 
atsitikimu.

2. Gonorrhea nesunaikina 
vyriškumo visada. Tik ret
karčiais ji tai padaro. Kur 
įkas tankiau ji padaro nesu
stabdomą sėklos bėgimą, ku
ris gali irgi privesti prie 
vyriškumo nustojimo, negu- 
sunaikina vyriškumą. Ar į 
ji sunaikins vyriškumą — 
priklauso nuo to, kurios a- 
natomiškos dalįs liks jos ap
imtos. Jeigu lieka sugadinti, 
tie organai, kuriuose sėklos' 
darosi, vyriškumas dingęs.' 
Bet kadangi skaitytojų di
džioji dalis nėra apsipažinu- 
si su anatomiškom budavo- 
nėm, kurias gonorrhea ga
li pasiekti, visai nėra galima 
išaiškinti, kaip ir kodėl vy-, 
riškumas išnyksta, kada tū-| 
los tų budavonių lieka ap
imtos.

Vaikų gali turėti tie, kurie 
net kelis sykius yra sirgę ir1 
išsigydę. Reikia atminti,kadi 
sirgimas tik vieną sykį ir ne-1 
išsigydymas tinkamai, reiš-l 
kia aršiau, negu sirgimas! 
nors ir kelis sykius, bet vi-1 
jsada greitas ir atsakantis iš- 
sigydymas. Tečiaus gerokas 
jskaitlius tų, kurie yra sirgę 
i sykį ar kelis gonorrhea, ne
įgali būti tėvais, nes jų sėk
los netinka gyvybės pradėji- 
|mui. Norint tai žinot, rei
kia išegzaminuoti jas tinka
mu būdu,ką tik patyręs dak
taras tegali atlikt.

Ant rytojaus nubudau labai 
o i'.ra ^ai ^uvo kiškai tamsu, kada akis pramer

kia..:, mi dar uaug prasiifiKO, Kuomet 
apačioj išgirdau laikrodį mušant penkias. 
Dar norėjau užmigti, bet nepavyko, paleng
va miegas nuo manęs prasišalino ir pradė
jau mastyti apie įvairius dalykus.

Staiga atsirado galvoje- kelintas labai 
puikių frazų, kurios galėjo tikti dėl kokio 
nors vaizdelio arba dėl feljetono, — tai bu
vo pašėlusiai vykę išsireiškimai, kurių aš 
dar niekad nebuvau girdėjęs. Guliu, kar
toju tas f ražas ir gėriuosi jomis. Praslin
kus valandėlei laiko, prie tų frazų atsiran
da ir daugiau, atsikeliu, pasiimu nuo stalo 
popierą, paišelį ir pradedu rašyti. Tartum 
koks minčių šaltinis būtų prasimušęs ir bė
gęs per mano smegenis, nes viena fraza gi
mė po kitai, viena scena sekė paskui kitą 
ir be atvangos reikėjo skubiau rašyti, kad 
viską pagavus, kas galvoje buvo 
neišsemiamas medegos šaltinis.

Taip tęsisėsi gana ilgai. Ir kada su

skaičiau paskelbimus, kur
žmonių
tokią vietą, kurią galiu užimti: pirklys įieš
ko knygvedžio, kuris galėtų vakarais dirb
ti kasdien po dvi valandas. Mokestis pagal i 
sutikimą. Perskaitęs tą paskelbimą, net 
dievui padėką pasiunčiau maldaudamas 
prigelbėti gauti tą vietą. Nutariau už dar
bą reikalauti komažiausia, kad tik gavus tą
vietą, — penkiasdešimts erų pilnai užtektų Atsakymai 
o gal galima būtų susitaikyti ir už keturias
dešimtį erų? Ant visko sutikčiau.

Parėjęs namo, radau ant stalo raštelį:;
gaspadinė reikalauja užmokėti už kambarį 
arba kogreičiausia išsikraustyti iš jo. Sa-i 
vo raštelyje prašo nepykti už priminimą, i 
nes tą daro po prievarta. Apačioj atsisvei-l 
kiną ir pasirašo savo pavarde. i

Tuojaus parašiau laišką tam pirkliui, j 
įdėjau Į konvertą, užliiųinau ir nunešiau įl 

mnšinnliškni kvasą. Sugrįžęs į kambarį, atsisėdau į su-j 
pamąją kode ir pradėjau galvoti, kas bus; 
rytoj. Be šviesos visgi nesmagu sėdėti ir i 

laikas labai nuobodus. i

į ’ vienija visas tautas dėl išsi- 
liuosavimo iš po jungo kapi
talizmo ir pančių nevalios.

■ ■Socializmas veda prie to, 
kad nebūtų persekiojama 

i tautos ir kad vietoj perse-
į kiojimų būt įvykdinta bro
liška meilė tarpe visų tau- 
itu,ir I r. , 4- /
dynių, taip vadinamų karių. 
Visi krikščionis bendrai su 
turčiais ir karūnavotomis 
galvomis vadina save kriš- 
čioniims, užėmę vietą pir
mesnių pagonų: jie po prie
danga krikščionybės papildo 
visokias niekšystes, kaip tai 
iššaukdami kares; apiplėš- 
dami savo šalies gyventojus 
dėl savo privatiškų reika-! revoliucijos pavojus 
lų. Vienatos lobius krauna, Įvienoj iš kariaujančių šalių.

Jeigu visuotina revoliucija 
tada galėsime sulauk- 

socialistai stoja apgynime ti taikos, bet ne nuo monar- 
spaudžiamų ir išnaudojimą!chiškų valdžių taikos turėsi- 
žmonių, tai juos persekioja'mc laukti, tik gali būt taika 

s būdais tie, kurie Įvisų žmonių ir viso pasaulio; 
žįsta socializmo , tokios taikos socialistai ir 

Nepaisant visų tųjmri, kad gyvuotų broliška 
. . persekiojimu, socializmas i-meilė tarpe visų žmonių ir 

irčiau prie vogė.cho-( . kartas vis daugiau karės tolesniai nebūtų visai
. mzmo. Kartai b,-promo į,: Prfv<1 pasekėju iv galimos. Dabartinės vai.

viduriniu druskos, arseniko pnsiren-1.. i i • . v tcGVo. ’ , ... L rjie kas sykis užima vis zy-.uzios nori padaryti taikųgimo ir tūli kiti ant nervu :' • . .. . J.■ mesnę poziciją visuomene.], ipn miau, negu žmones pn- 
Kad tas tai]) yra, tą jau net'vers jas taikytis, arba klau- 
ir priešai pripažįsta. Kapi- syti daugumos, kad tik iš- 
talistiški laikraščiai praneša Rengus revoliucijos. . 
kas sykis vis naujesnių žinių 
iš apimtų Europoj kare ša-
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MUSŲ LAIKRAŠTIJOJ.
XSusivienyjimo Lietuvių 

Amerikoje kuopos vis labiau 
pradeda bruzdėti prieš “Tė
vynės” pakraipą. Kaip teko 
girdėti, net vadinamoji kon
trolės komisija, susidedanti 
iš J. Neviacko, J. Kačer- 
giaus ir F. Živatkausko, iš
reiškė savo neužsiganėdini- 
mą. Tos komisijos nuomonė, 
veikiausia, tilps “Tėvynėje”.

Viena iš didžiausių S. L. 
A. kuopų, 36 kuopa Chicago, 
Ill., irgi jau išnešė protestą 
prieš “Tėvynę”. Tos kuopos 
pastarasai susirinkimas bu
vo gana triukšmingas.

X Klerikalų tarpe. — Eina 
gandas, kad kunigų suvažia
vime Niagara Falls, N. Y., 
kilo didelių nesusipratimų, 
kurių centre buvo kun. P. 
Bučis, “Draugo” redakto
rius. Kaipo pasekmė to vi
so buvo ar dar bus atsistaty
dinimas K.Bučio nuo “Drau
go” redaktoriavimo. Tūli 
spėja, kad tą vietą užimsiąs 
“Darbininko” red. kun. Ke
mėšis.

XPrie “Lietuvos” antruo
ju redaktorium pristojo 
dirbt p. K. Norkus, kuris tū
lą laiką dirbo prie “Naujie
nų”.

X“Naujienos” šiuomi lai
ku eina keturis sykius per 
savaitę 4 puslapių, o du sy
kiu — 8 puslapių. Girdėjom, 
kad greitu laiku dalis ketur- 
puslaphj numerių bus pakei
sta šešpuslapiniais.

XKnygų Leidimo Srytyje. 
Lietuvių Darbininkų Litera
tūros Draugija, kaip rodosi, 
tikrai galima tvirtinti, se
kančiais metais išleis Karo- 
liaus Kautskio veikalą: Ka- 
roliaus Markso ekonominis 
mokslas (populeris to moks
lo išguldymas). Vertėjas d. 
Lalis apsiima tą darbą at
likti į 10 mėnesių. Pirmąją 
knygos pusę, tuoj veikiau
sia, galima bus pradėti sta
tyt tuoj po Kalėdų.

Šiais metais draugija irgi 
išleis dar vieną veikalą.

X Tėvynės Mylėtojų Drau
gija baigia spausdint Kultū
ros Istoriją. Dėdė Šernas 
jau skaito korektas. Knyga 
bus didelės svarbos. Vei
kiausia, ji ras prasiplatini
mo ir socialistuose.

Atlankiau sergantį draugą; visai neti
kėtai; nei ne iš mielaširdystės,bet taip sau... 
per nelaimę. Ot, ėjau prie jo, mat, girdė
jau, būk gavęs laišką net iš Lietuvos, o prie 
laiško, žinoma, paplepėti, pasijuokti, pasi
dalinti dienos įspūdžiais... Bet.... jį radau 
sergantį. Vos pravėrus duris; šeimininkė 
pridėjus pirštus prie lūpų tyliai persergėjo:

—Tamsta, tyliau, ką tik daviau vaistų, 
gal užmigs; jis labai blogas... Neateini...

—Ka!... ką šneki — teiravaus nustebės 
.—vaistu davei!... Kam?

—Nežinojai!? — Vladas serg 
• pažiūrėt, tik jei miega, nebudink, 
buvo gydytojas....

Tyliai pravėręs duris pažvelgiau. Li
gonis guli augštelnikas; ir jei nebūčiau bu
vęs persergėtu, nebūčiau pažinęs: vietoje 
balto skaistaus veido, liepsnojančių akių, iš
vydau: nušašusi, pajuodusį, su dideliais 
plaukais, lyg samanomis apaugusią kempi
nę; viena akis visai užtinus, kita vos žymu. 
Šiurpulys mane sukrėtė, kaip drebulės la
pą. Ligonis lėtai pravėrė vieną blakstieną, 
kita tik suvirpėjo, mat užtinus buvo, ir vos 
girdimai, kokiu tai braškančiu balsu, pra
tarė :

—Atlankyt atėjai? Ačiū!... Sėskis! 
—tarė—ai sunku.... Prisėdau, sėdynė, ro
dos, ot, ims ir nugrims į kokią bedugnę. Va
landą sėdėjau, nežinodamas, kas daryti. 
Lig atsipeikėjęs tariau:

—Girdėjau, laišką gavęs....
—Gavau—atsakė—ten, ant staliuko 

rasi.
Kiek pasiknisęs po popiergalius atra

dau. Dariau tai skubotai, lig vagis, kad tik 
greičiau atsikalbėti ir... išeiti, taip čia kok
tu... Būdavo pirma: smagu, linksma čia 
būti, dabar lig kas mesti mestų, tik vei
kiau... Ligonis lig supratęs mano nerimastį 
tarė:

—Liga nepavojinga
Užsikosėjo. Net pašokau ir 
tvėręs kepurę tariau:

—Na, tai lik aplankytas; 
kalu skubėti į... *

♦ *

Ligonis liūdnai pravedė
žiūrėt į vieną vietą ir ilgai mąstė.... 
nieko nesakė, bet žvilgsnis, rodos, rašė ri- 
savo žodžius:

Kol sveikas laimingas, tol draugas rei
kalingas”....

Eik

—.—.... - " «" — ....... ...... -■ .......... .—-----
stikliuką tegeria, o jei susirūpinęs, tai tol 
teirausis, klausinės (jei kartais nenori ko 
pasisakyt) kol nesužinos priežasties; suži
nojęs tuojaus ramina, prižada pagelbą. Pa- 
gelbą ne žodžiais... Antai, kada Vilkutis 
atbėgęs pasiskundė, kad prakazyriavęs vi
sus pinigus, Dyra tuojaus paėmęs padavė 
dešimtinę,— te—sako—tik žiūrėk atsikazy- 
ravok ir sugrąžink atsikazyravęs, nes pas
kutinį sykį, sako, pagrūmojęs... Martinui 
Kubriui darba Įtaisė—iš štebėlių mėšlą va
lyt. Tadui Varnai, tas ką čia vis ant baro 
miegodavo, pinigų paskolino ant kelio, kaip 
Magdė Dardeliūtė norėjo suareštuoti už su
viliojimą... O jau tų vargšų mergelių, tai

ATSIŠAUKIMAS Į LIETU
VIŲ MOTERŲ PROG.

SUSIVIENYJIMO
KUOPAS MASS.

VALSTIJOJ.

da-Draugės! Gyvenimas 
rosi vis sunkesniu, reakcija 
auga, darbininkiška spauda 
vis labiau persekiojama,dau
gelį mūsų draugų atitraukia 
nuo darbininku klesai nau
dingo darbo. Visa tai ver
čia mus labiau pagalvoti ir 
jungti i krūva visas mūsų 

Todėl L.

KEMĖŠIS APLEIDŽIA 
“DARBININKĄ”.

“Keleivis” praneša, kad 
“Darbininko” redaktorius 
Kemėšis apleidžia savo vietą 
ir važiuoja prie “Draugo”. 
“Keleivis” aiškina, • būk 
“Darbininkui” riestai einą, 
todėl tokios permainos įvy-

cialistus. J. Žilius perskaitė 
tas visas rezoliucijas angliš
kai ir lietuviškai, sakė, kad 
jie siųsdami tas rezoliucijas 
prezidentui ir talpindami 
laikraščiuose norėję padary
ti gerą visai lietuvių tautai, 
bet atsiradę išdavikai ypa- 
tose kun. Kasakaičio ir Ge
demino dr. ir visą jų darbą 
sugadinę. P. Petronis kal
bėdamas prisipažino, kad jie 
talpindami tas rezoliucijas 
padarę klaidą, bet jeigu D. 
L. K. Gedemino dr. ar kun. 
Kasakaitis norėję atšaukti, 
tai reikėję pirmiaus su jais 
pasitarti. (Aš čia norėčiau 
Petroniui priminti, kad jei
gu jie norėjo talpinti rezo
liucijas visų lietuvių vardu, 
tai jums irgi reikėjo pasi
tarti su Gedemino dr. ir su 
kun. Kasakaičiu ar jo para- 
pijonais. — “Laisvės” ko- 
resp.).

J. Žilius pasisakė turįs iš
traukas iš K. J. Vaivodos 
apvaikščiojant 1-mą gegu
žės prakalbos su affidavitu 
ir jeigu jis priduotų tas iš
traukas valdžiai, tai Vaiva
da, kaip dabar karės laike, 
gautų 6 mėn. kalėjimo arba 
ir mirties bausmę.

PADARE DIEVUS?

tikras patronas, kiek jis jų padėjo prie vie- kairiąsias spėkas.
Kitos, būdavo, iš sykio dar spardy- M. P. S. A. 34 kuopa, laiky

tam susirinkime 12 d. rug
pjūčio, nutarė atsišaukti į 
visas kuopas L. M. P. S. A. 
Mass, valstijoj, kad sutverti 
apskričio rajoną. Iš “Mote
rų Balso” No. 7 męs žinome, 
kad viso gyvuojančių kuopų 
šioj valstijoj yra tik 8, kuo
met L. S. S. VI rajonas turi 
18 kuopų. Vadinasi, dar 10 
kuopų būt galima sutverti 
bent tuose miestuose, kur y- 
ra L. S. S. kuopos. Todėl 
malonėkite apsvarstyti ar
timiausiam susirinkime šį1 
mūsų sumanymą kaslink su
tvėrimo rajono ir kuopų 
nuosprendį prisiųsti iki 
23 dienai rugsėjo šių me
tų. Jeigu kuopos pritars 
tam sumanymui, tada galė
sim sušaukti Mass, valstijos 
kuopų suvažiavimą ir viską! 
sutvarkyti, kad mūsų dar-* 
bas galėtų daugiau naudos 
nešti.

Šis atsišaukimas išsiunti
nėta visoms kuopoms, bet 
kuri negavote, tai perskai-! 
tykite šį atsišaukimą iš lai
kraščio ir apsvarstykite.

L. M. P. S. A. 34 kp. sekr.
Ona Samuleniene, 

Fairmount St., 
Fitchburg, Mass.

lai...
sis, bet dabar ir su pyragu neišvestum.... 
dykos būdamos pinigus ima... alia, ką ir kal
bėt apie tai.... Kada va toji, didelė Marė, 
ką pas Dyrą prie stalo valgykloj tarnavo 
“paslido”, žinai— gi, pradėjo visi juoktis, 
tai Dyra, bra, kad žinotum, davė šimtą do
lerių, bra, ir tikietą išpirko net už trisde
šimts dolerių ir išleido. Sako: “Ką tu čia 
kentėsi pajuokimus, o jei provosies su “ka
valierium” vistiek daugiau negausi.”. O 
va, ta boba Žekonienė, kai buvo patraukus 
į teismą už... tai ką kalbėt, bėdos ne girios 
medžiams, bet žmonėms eina. Tokio žmo
gaus, tai pajieškot, bra. Ar veselija, ar ra
dines, ar pakasiuos visur Dyra pagelbės... 
Žinai gi, už patarnavimą reikia... alia, kaip 
sakoma, ir arklis arklio už dyką nekaso. O 
kad žinotum duosnumas, antai bažnyčioj 
ant didžiojo altoriaus pastatė “motiną šven
čiausią”. Tai, bra, kunigėlis sakydamas pa
mokslą, kada pašventino “motiną švenčiau
sią” ir sako: “duok, dieve, kad visi parapi- 
jonai eitų Dyros pėdomis.” Brač, žmogus, 
vadinas, aukso....

J. A. Svyrūnėlis.
21 d. liepos, 1917 m.

Brahma, from an Idol in the Indian Moseusi.
(Brahma, Dievas yra visų dievų Tėvas.)

SVARBIAUSIEJI faktai šioj kny
goj randasi paimti iš Mytholiogijų, 
Encyklopediškūjų žodynų ir aštuonių Bib

liją. Knyga su keturiolika galingiausių 
Dievų paveikslų:

1. Tris šv. Panelės Nekalto prasidė
jimo. Nekurį yra net ir už karlieu^ dan
guje.

2. Kiekviena nekalto prasidėjimo 
Dievaite, yra kokio tai labai galingo 
Dievo sesuo, pati ir motyna vaikų.

3. Trjs galingiausi Dievų Sunal. Kai
po išganytojai ir atpirkėjai svieto.

4. Kiekvienas Dievas giriasi kad jis 
svietą sutvėrė ir pats savą pasidarė.

5. Paveikslas pirmo žmogaus Ir jo 
moteriškės. Kurius žydų Dievas Jaho- 
veh, padarė ant savo išveizdos.

Knyga: 5x8 32 puslapių. Kaina- 15c.

Perkupčiams, petlioriams, agentams, ir 
ž.iip pardavinėtojams duodama geras nuo
šimtis Ant pažiūros nesiunčiama niekam. 
Atsišaukite žemiau nurodytu adresų.

Gyvenanti prie fanatikų ar neištiki
mų žmonių, privalo prisiust 5c. Extra 
delei knygos apsaugojimo, kad kiti 
nepasisavintų kada bus prisiųsta.

RUTKAUSSPAUSTUVE
338 W. End Ave.. DETROIT. MICH.

♦ *

Rugsėjo 1-mą vietos Peop
le Council turėjo savo susi- 
Įrinkimą ir tarpe kitų darbų 
i išnešta rezoliucija, pasmer
kianti tų valstijų gubernato
rius, kurie užgynė laikyti 
susivažiavimą dėl People’s 
Council ir telegrama pasiųs
ta S. V. prezidentui ir tiems 
gubernatoriams,taipgi pirm- 
eiviškesniems senatoriams 
ir kongresmanams. Priė 
People’s Council prisirašė 
plačiai žinomas profesorius 
Walter Rausenbaush.

*
* *

Kaip vietos angliški laik
raščiai praneša, tautiečių su 
rengtame baliuje, išleidimui 
lietuvių pašauktųjų į armi- 

i atsi-

THI8INGIAU8JA ir GBRIAUUA' 
LlBTUVItKA

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

Kova—tai kultas mano gyvybes. Gy
vybė, abelnai, — ne kas kitas, kaip nuolati
nė, nepertraukiama kova už egzistaciją. 
Sviete daug daugiau nepasisekimų kovoje, 
aštrių digliuotų vijoklių apipinančių ir pan- 
čiuojančių rankas ir kojas — negu laimėji
mų. Abelnai ir tas, ką męs vadinam laimė- 

nlcin qntnin * JimU kov°je> “ Yra ne kas kitaS’ kaiP neti‘ 
’ N , i ketos minutos, kurių pragiedriu sužiba

pa-si-tai-sy-siu..
skubiai nusi

turiu su rei-

5-6-17.
J. A. Svyrūnėlis.

Pavyzdingas Žmogus
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skaidrus spindulėlis, neturintis nieko bend
ro su tikrąją saule. Tikro ir pilno laimėji
mo visai nesti.

J. A. Svyrūnėlis.

7 ironui

Dyros saliūnas ant kampo dviejų dide
lių gatvių, broliais tautiečiais apgyventoj 
vietoj. Stiklai dideli; bra, kaip muštokės. 
Alus šaltas. Ant baro ir pasieniais ant len
tynų pridėliota bliūdų su džiovinta žuvę. 
Laike pietų, su pirmu stiklu—šilta bulvė ir 
silkės.... o vakare, bra, — klemsų zupės... 
Čia pat ir valgykla, kur mieliausiam laike 
galima gauti rūkyto kumpio su kopūstais ir 
binzu su maliasu.

Pavargusiom kostumeriam, — krėslai, 
kur galima atsilsėk Zerkolai, prieš ku-’ 
riuos išdėstyta bonkos su gėrymais.... o! o! 
o! bra, net akį veria. Sienos papuoštos: 
Vytauto, Gedemino, Keistučio paveikslais, o 
abelnai grožės paįvairinimui ir keliatas 
paveikslų plikų moterų. Greitas, mandagus 
patarnavimas: padėjai tik nikelį, pamer
kia! akia, jau ir žino, ko reikia, ir tai tik 
pirmą stiklą, daugiau tai, bra, nei merkt 
nereikia... Švaru: patarnautojai veik kas 
savaitę maino drabužius—kvartukus; stik
lą, pirm pripilti alum visada, bra paskaluo- 
ja vandeny, kurį kas dieną maino; grindis 
šluoja ir spitūnus valo kone kasdieną; o lo
vy po baru, kur kostumeriai supila atgal iš 
burnos plaukiančią dievo dovaną, net kelia- 
tą sykių į dieną pabarsto medžių freskom. 
Muštynės!... Hm... jau jeigu kur ir būna, 
tai tik jau, bra, ne Dyros saliūne; kartais 
kad ir pasitaiko kokie durneliai ir susiduo- 
da kumščiais per nosis, ar ten susikruvina... 
tai juk ir visur pasitaiko; “pirkia be dūmų 
neesti”. Bet muštynių nebuvo! Mat, Dyra 
visada laiku į ginčius įsimaišo ir arba su
taikina, arba nesitaikančius, mandagiai, pa
ėmęs už sprando išstumia laukan. O rodli- 
vumas, priimnumas, nei apsakyt negalima. 
Stačiai iš minos supranta, ar linksmas, ar 
susirūpinęs. Jei linksmas, tuojaus teirau
jas priežasties džiaugsmo ir padeda džiaug
tis, net pats užfundina stiklą, į sakydamas: 
susigerkim, ir, žinoma, jis pails mažiuką

Ei, besmegeni niekingas, tu 
Sutvėrime be jausmų, be minties, 
Ar dar negana tau tų aukų, 
Kurios nutrešė dirvas krauju savo? — 
Vis tai juk aukos tavo, 
Siaubūne be širdies!
Pažvelgk į tas įdubusias akis 
Tų mažų našlaičių verkiančių, 
Kurių kančias vargiai kas apsakys, 
O vis juk visos aukos šitos 
Ant tavo kaktos išrašytos 
Dažais jųjų kančių.
Bet tau tų visų baisių aukų, 

.Budeli nuožmus, dar negana; 
j Tu trauki naujas versmėn kančių 
Ir jas primynęs savo koja, 
Ramiai sau klausai, kaip vaitoja 
Daug aukų žūstančių.
Žiūrėk! nejaugi tu nematai, 
Kaip kraujo banga pamažu 
Su keiksmais aukų, nekaltai 
Žuvusių, link tavęs plaukia — 
Suprask, kas tave laukia: 
Žūties baisus nasrai.

Saules Brolis.

Jeigu kas akis išluptų 
Ir ausis kietai užkaltų, 
Širdį privestų plakt sustot 
Ir proto jiegą nevartot, 
Vistik turėčiau tiek drąsos 
Sakyt, jog ant pasaulės šios 
Teisybės nėr’ nei trupinių 
Dėl darbo žmonių vargstančių. S.B.

VARGAS.
Nerasi vargdienių sveiko 
Nei vieno mažiausio vaiko, — 
Kožnoj šeimynoj darbininko 
Liga sau vietą apsirinko 
Ir ėda, ėda vargšų sielą, 
Ir visą jų buveinę mifelą 
Suardo, sunaikina be laiko, 
Tas vargas, kamuojantis??be saiko!

«r '

V'’

MONTELLO, MASS. 
Išranda nereikalingu.

Kaip žinoma, čia nuo se
niai gyvuoja moterų pašel- 
pinė draugystė “Birutė”. 
Prie tos draugijos priklauso ją, kiek teko patirti 
visos pirmeiviškos, susipra- lankė apie 15 žmonių. J. Zi- 
tę moteris ir merginos. Bet t liūs, sakydamas prakalbą 
iš jų tarpo randasi dar ir to- būsimiems kareiviams pasa- 
kių, kurios nesupranta savo kęs, kad jie kovodami po A- 
da i l)i n i n 1^ i sl^ ii i eilxalvi, o y-'merikos vėliava kovosią sy- 
pač išrandą nereikalingų kiu ir už Lietuvos laisvę, ir 
prisidėti prieN. A. P. Kai. [jeigu prezidento Wilsono 
Fondo. (troškimai išsipildysią, tai

Liepos 16 d. savo mėnesi- Lietuva būsianti laisva, 
niame susirinkime birutietės 
nutarė prisidėti prie N. A. i jos, kurią 
P. K. F. ir sutiko iš iždo pa-’angliškuose 
aukauti dar 10 dol. tam tiks- j Pirmame akte jie pagązdino 
lui. Bet, aug. 20 d. biru tie-.talkininkus, kokią didelę 
čių susirinkime pasirodė, jo- spėką turi lietuviai, ir kad 
gei pirmininkė Dobienė iš’su visa ta spėka jie simpati- 
savo noro sumanė pasielgti ’zuoja vokiečiams už pažadė- 
prieš tą nutarimą, tai yrajimą Lietuvai laisvės. Bet, 
laikė paskirtą sumą pinigų'pamatę, kad gyvenant Ame- 
minėtam tikslui ir viešai už-[riko j simpatizuoti vokie-
protestavo, kad tai nesą rei- čiams šiuom tarpu prasta 
kalo tam tikslui pinigų eik--politika, jie atvertė kitą kor- 
voti. Tuomet jai pastebėta, tą. 
kad jos vyrui nereikia eiti į 
karę, todėl ji esanti priešin
ga tokiam labdaringam dar
bui.

I
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Tai trečias aktas komedi- 
tautiečiai lošia 

laikraščiuose.

♦

* *
Tautiečiai pasiųstoje pre

zidentui rezoliucijoje sako, 
Buvo ir daugiau tokios (kad kovojusiejie už Ameri-

nuomonės, bet,pradėjus rim-.kos laisvę Kosciusko ir Pu- 
tesnėms moterims nurodinė-.laski buvo tikro lietuviško 
ti jų besąžiniškus atsineši-(kraujo. Jeigu-kaip, tai tau
raus kaslink vyrų — nusilei-j tiečiai bekovodami už Lie- 
do ir likosi pergalėtos. Gė-jtuvos laisvę, gali supeizuoti
da būtu moterims tokiam 
darbui nepritarti.

Viesulietis.

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

Rugp. 24 Lithuanian Co
uncil sušaukė Rochesterio 

(lietuviška visuomenė, kad 
’paaiškinus jai, kaip jiems 
j pavyko su toms nelaimin
goms rezoliucijoms. Ant 
laimės ar nelaimės, tos vi
suomenės viso susirinko vos 
27 žmonės, priskaitant ir so

visa Lietuviu tauta.v v v

į VYRAI RŪKAS.
. Visi pas Antaną Rūką, nes 
čion geriausia užeiga, užlai
ko šlapią alų, kvepiančius ci
garus, snapso nuo pelynų, 
ruskų cukerkų, taip-pat yra 
svetainė susirinkimams ir 
baliams. Nepamirškit ant
rašo.

A. RŪKAS '
183 North Main St, 

Pittston, Pa.
i .. 7

K. HDLAU8KA8,
Aptiekoriea ir Savininkas 

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

Tel, So. Boston, 21014 Ir 21S1S.

Telephone 2639 South.
Dvi puikios užeigos:

LIETUVIŲ KOTELIS
Kuriems yra reika’as apsistoti, čio

nai galima gaut nakvynę arba ir il
gesniam laikui gyvent.

Taip-pat puiki svetainė (Palace 
koncertams, teatrams, ba* 

susirinkimams ir 4 Billing

J. BU LOT, savininkai
‘ ‘ ų : X . “ -

Tarpe 22 ir 23 Sts
užeiga:
CAFE SU SVETAINE 

RESTAURANTU 
J. Bulot, Savininkas,

805—3rd Avė., kampas 28th IK 
SO. BROOKLYN, N. Y.

Tel. 3967 Soutk

lams,
Jley.

708—3rd Ave., So. Brooklyn, N.Y,

Antra

LIETUVIŠKA APTIEKA

APTIBKA
Žemiau paminėtas gyduoles galias 

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

Ir visokias kitokias gyduoles nes 
visokių ligų, kurios čia dar nepaal* 
nėtos, galima gauti per pačtą.

P. A. URBONAVIČIUS, 
151 METROPOLITAN AVK 

BROOKLYN, N. Y. ,

$1.0S 
1.M 
l.Ot
60e.

PHONB VV’MSBUROH 5415

DR. I. COHN
I Specialistas įvairių Ii- 
• o ypač vaikų, mote

rų ir prie gimdymo.
i OFF1SO VALANDOS: nuo 8 ild 10 V. 

ryto; nuo 12 iki 2 v. po piet; nuo
I 6 iki 8 v. vak. Nedalioj iki 12 ryto.

-409 HEWES ST^ 
Cor. So. 2n4 St. BrooUya. N. Y

■ - .1 . ■



KORESPONDENCIJOS
LAISVE
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FITCHBURG, MASS. 
(Nuo mūsų korespondento).

L. S. S. 134 kuopa per du 
metu laikė savo kambarius 
dėl susirinkimų n lęitokini 
pramogų po N627 Main St. 
Dabar kuopa nusisamdę ki
toj vietoj—160 Fairmount 
St. Kurie rašinėdavote į so
cialistų kambarius laiškus ir 
ten turėjote antrašus dėl į- 
vairių korespondencijų, ma- 

' Ipnėkite permainyti į naują 
vietą.

»•

r

*

♦ *

2 d. rugsėjo buvo kuopos 
susirinkimas. Kalbėta apie 
persekiojimą socialistų 
spaudos ir jos palaikymui 
rinkta aukos.

Taipgi tapo paremtas įne
šimas L. S: S. 60 kuopos dėl 
Sąjungos referendumo.

I

SO. BOSTON, MASS.
Šiomis dienomis buvo 

prakalbos L. S. S. 60 kuopos. 
Kalbėjo P. Grigaitis Nors 
tą vakarą smarkiai li
jo, bet žmonių susirinko virš 
300. Reikia pažymėti, kad 
buvo atėję Michelsonas, Ge
gužis, Šidlauskas, ateitinin- 

• kai ir daugelis kitų “naujų” 
' žmonių. Kalbėjo temoje 

“Darbininkų Klesa”. Savo 
kalboje pasakė: “Vieni soci
alistai, be pačių darbininkų 
susipratimo, neįvykdys soci
alizmo, nes jų negalės būti 
didžiuma. Socialistai yra 
tiktai kaipo diktatoriai ma
žiau susipratusių darbinin
kų, todėl mums, socialis
tams, reikia patiems eiti į 
darbininkų minias.”

Kalba publikai patiko ir 
visi klausėsi atydžiai, išsky
rus keliato, kurie visą laiką 
pasidėję didelius popieros 
lapus ženklinosi ką tai pai
šeliais.

būtų caras, atsukęs vėl iš
gyrė Kerenskio diktatūrą iri 
kad jis labai jam pritariąs.) 
Dar pasakė, kad tie esą pri
guli prie Sandoros, kurie tu
ri nors biskį košelienos gal
voj. Strimaitis, net paskel
bė, kad Vokietijoj esąs soci
alizmas, tik be demokratiz
mo, o Marksas rašęs “Kapi
talą” tarp keturių sienų, vi
sai nepažinęs darbininkų pa
dėjimo, nei ekonominių tų 
laikų apystovų, tik sandara 
tai tobuliausia.... Šalčius — 
pasisakė, kad širdyje nešio
jąs šventą idėją, bet kokia 
toji šventoji — nepasakė, 
prie užbaigos pasigyrė esąs 
“Ateities” redaktoriumi. Po 
prakalbų pirmininkas kvie
tė užduot klausimus kalbė
tojams, bet neatsirado to
kių; mat, katalikų nebuvo, o 
socialistų, nors buvo daug, 
bet laikė žemu dalyku duot 
klausimus tiems, kurių gal
vose “košeliena” ir jie patįs 
nežino, ką kalba ir ko nori.

tų Lietuvai neprigulmybę, o 
męs jam būsime ištikimi.

Perskaičius tas rezoliuci
jas, iš publikos pradėjo pra
šyti balsų drg. Smelstorius, 
drg. Kupstys ir kiti. Jie pa
tarė pirmutinę rezoliuciją 
priimti, o antras dvi atmesti, 
nes jos prieštarauja pirmai. 
Publika su tuo pilnai sutiko. 
Sandoriečiai pamatę, kad 
publika nepritaria jų rezo
liucijoms, susigriebė visas ir 
pabėgo nuo steičiaus.

Jei jūs nenorite kitų dvie
jų rezoliucijų priimti, tai ne
duosime ir pirmosios balsuo
ti.

Mūsų sandoriečiai taip nu
smuko, kaip kirvis nuo koto.

EASTON, PA.

Reporteris.

MONTELLO, MASS.
(Nuo mūsų korespondento).

Rugp. 29 d. kalbėjo drg.
M. Dusevičia.
rengė “Vienybė” 
draugija.

bininkas žinodamas, jog vis- 
kad
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Dr. Richterto
PAIN

McKEES ROCKS, PA.
' A. P. L. A. 2 kp. susirin- kas išmokėta, atsakė, 
kimai dažnai būna triukš- negali gauti $9.10. Sheriff 
mingi. Nors kuopoj yra deputy nori vogą paimti, 
daug gerų ii\veiklių žmonių, darbininkas neduoda. She- 
bet yra ir tokių, kurie vis riff deputy išėjo. 3 dienas 

^triukšmus daro ir kenkia vėliau atvažiavo pats sheri- 
rimtam veikimui. To viso ffas su 2 sheriff deputėm i r į 
priežasčia daugiausia yra .pareikalavo vogos arba 
tas, kad vartojama gėrymai. j$9.10. Savininko tuomi lai- 
Todėl labai reikėtų pasirū- ku taipgi nesirado krautu- 
pint, kad tomis dienomis,ka- vėj, bet darbininkas 
da atsibūna susirinkimai, 
būtų uždaryta gėrymai iki 
užbaigos susirinkimo. Mi
nėta draugija yra subudavo- 
ta ant laisvų ir gerų pama
tų, būt galima kopuikiausia 
visiems darbuotis, tik reikia 
nariams pagalvoti apie tų 
gėrymų uždarymą laike su
sirinkimų, tada ir triukšmai 
aprims. •'

A. P. L. A. 2 kp. tuojau į- 
gis nuosavą namą. Iš to bus 
visiems naudos, bus kur su
sirinkti, prakalbas laikyti ir 
balius.

L. D. L. D. kuopa nežinia 
kodėl apsnūdo. Nariai tu
rėtų sukrusti patįs veikti ir 
kitus pritraukti.

Darbai čia eina neblogiau
sia, darbų yra, tik su užmo
kesčiu, tai visaip — vienur 
geriau, kitur blogiau.

V. Uzuotas.

VOgOS

neduoda ir sako, kad jis galil 
parodyt rasytę, jog viskasĮ 
išmokėta. Darbininkas, nu
ėjęs į savininko kambarius 
atnešti rasytę, pasakė savi
ninko moterei apie dalyką, 
kas dedasi jų krautuvėj. Sa
vininko moteris, norėdama 
persitikrinti kartu su dar
bininku nueina į krautuvę ir 
parodo rasytę, jog voga iš
mokėta, bet sheriff as ant 
rasytės atydos neatkreipia 
ir pasako, kad tie $9.10 tai 
nuošimtis už užvilktos, ne 
laiku užmokėtus pinigus, ir 
bando paimti vogą. Šie ne
duoti, iš to kilo suirutė. No
rėta darbininkas suareštuo
ti, bet jam pavyko ištrūkti 
per duris laukan. Pasilikus 
savininko moteris da nar
siau gynė, paėmus peilį, ką 
mėsą pjausto bandė apginti 
vogą nuo paėmikų, bet, ma
tomai, vienai moterei su tri
mis vyrais sunku buvo kovą 
vesti. Reikia pažymėti, jo- 
gei minėta moteris yra nėš
čia ir sheriffas vis viena a- 
tydos neatkreipė, paliepus 
savo tarnams suareštuoti, 
moteris priešinosi, pastarieji 
norėjo savo darbą atliktinai 
kol nusivedė j vežimą, tai 
moterį smarkiai aptąsė. Nu
vedus į policijos nuovadą, 
matomai, moterį tokiose 
dienose nepatogu buvo į šal
tąją uždaryti, nes nemažai 
buvo suvarginta ir nežinojo, 
kas su ja gali atsitikti, tai 
nuvežė į ligonbutį ir tą 
dieną nieko neprileido. Ant 
rytojaus tapo išleista. Mo
teriškė skundžiasi, kad jos 
sveikata pavojuj. Kaip 
matom, Tai mūsų ponai poli- 
cistai ir ant nėščių moterų 
jokio pasigailėjimo neturi.

prakalbos. Kalbėjo drg. T. 
Dundulis iš Chicago, Ill. 
Kalbėjo apie karę, dėlko ka
rės vedamos ir kas jas su
rengia. Nurodė, kad socia
lizmui įvykus išnyks karės, 
paagitavo rašytis į L. S. S. 
51 kp. Drg. Dundulio pra
kalba padarė ant publikos

•v 
“ANKOR” 
nuo Reuma

tizmo, SUStiB- 
gtmo sąna

riuose ir raw- 
menysa.
Tikrasis par

siduoda pake
lyje šičia na- 
pleštama. At
nešk visus pa
kelius, kuria 
nebus užpa- 
čėtyti su 
“ANCHOR” 
35 ir 65 centu 
aptiekose ir 
tiesiog nuo 

F. AD.
RICHTER A 

CO.
74—M Wash
ington St, 
New York

Atsakymas Mažam Viever
sėliui.

“Laisvės” N69 Mažas 
Vieversėlis rašo korespon
denciją, kuri labai mažai 
turi teisybės. Jis rašo, kad 
L. D. L. D. 13 kuopos didižu- 
ma narių pageidauja apda
rytų knygų ir jau užsimokė
jo po 25 centus viršaus. Tuo 
tarpu kuopa turi 58 narius, 
o užsimoėjo tik 7. Kur čia 
didžiuma?

Toliaus kalba apie viršlai
kio dirbimą So. Easton 
Stewart Silk Co., kur dirba 
16 socialistų. Būk ten soci
alistai dirbą viršlaikį ir to
dėl buvęs pakeltas klausi
mas, ar gerai jie elgiasi.

Reikia pasakyti, kad ir čia 
nėra teisybės. Socialistai 
netik viršlaikio nedirba, bet 
dar negali išdirbti pilną lai
ką, kuris yra paskirtas — 50 
valandų į savaitę.

Tą klausimą pakėlę patys 
socialistai, kurie nedirbą 
viršlaikių. Ištikrųjų gi tas 
klausimas buvo pakeltas tų, 
kurie visuomet socialistams 
kenkia ir nori tarpe jų sui
rutę padaryti. Sako, būk 
viršlaikių klausimas nutar
tas pavesti unijai. Apie tai 
nieko nebuvo kalbėta.

Rašo, kad dirbą po 14į va
landų. Tuo tarpu dirbama* 
nuo 7 vai. ryto iki 5 vai. va-, puikiai''jiem sekėsi ___

vien? T ? S VT Tiaionn m ,^aro' Naktiniai darbinin- santi galėjo daug kuomi pa- riene 1j. o. o. vi rcaiono pa-.Ko: v<>i • v , 1
...___ .♦ ia ___ i... lpai (ūu)a nuo o vai. \ akai o smaudoti, tik deja, kad ma

lki 6 vai. ryto; pietumis tu-'^aį ju buvo, veik vieni kuo- , • ii m i’i—l " ’
Kalbėjo drg. K. Žiurinskas ’“io“ • W • T 1 T-A T MLl luvllkl

į jau dirbtų mašinos be jokiopi jonams niekur tą dieną

SO. BOSTON, MASS.
(Nuo mūsų korespondento).

29 d. rugpjūčio buvo pra
kalbos L. S. S. 60 kuopos. 
Kalbėjo drg. P. Grigaitis te
moje “Darbininkai ir jų už
daviniai”. Nors buvo įžan
ga 10 c., bet publikos prisi
rinko pilna svetainė.

♦

* *
Bostono sode kiekvieną 

nedėldienį būna prakalbos, 
kurias rengia Socialist Par
ty, I. W. W. unija, Darbinin
kų Taryba ir kitos unijos. 
Publikos visuomet susirenka 
pasiklausyti apie 5,000.

• *
♦ *

Bostone rengiama taikos 
demonstracija ant 29 d. rug
sėjo. Geistina būtų, kad vie
tos ir apielinkių draugystės 
dalyvautų toj parodoj.

*
*

10 d. rugsėjo buvo vaka-

MONTREAL, CANADA.
(Nuo mūsų korespondento).

Panedėlyj, rugs. 3, Darbi
ninkų Dienoje, vietinė lietu
vių socialistų kp. surengė 
diskusijas temoje: “Ar rei
kalinga konskripcija?” A- 
tidarius programą, žodis 
“konskripcija” tapo pakeis
tas žodžiu “karė”.

Negatyvišką pusę buvo 
pasižadėję laikyt drg. kuo- 
piečiai: P. Dodonas, J. Gri
cius ir V., bet* neatsiradus 
affirmatinės pusės oponen
tų, o norint diskusijas tęsti, 
affirmatyvišką pusę pasiė
mė V.

Diskusijos buvo gana il
gos ir karštos. Affirmaty- 
vis oponentas stengėsi pas
tatyti visokius argumentus, 
kokiais dabar karininkai va
dovaujasi, o negatyviai vėl 
stengėsi juos sumušti ir tas 

. Klau-

kp. prisirašė 33 nauji nariai. 
Žmonių buvo pilna svetainė. 
Aukų surinkta $15.00 
centais.

su

sunkiu darbu. Mat, darbi-

Prakalbas 
pašelpinė 

Prie draugijos 
prisirašė 24 narai. Žmonių 
ant prakalbų atsilankė 
daug. 

* *
Rugpjūčio 29 d. kalbėjo 

drg. P. Grigaitis; prakalbas 
parengė “Naujosios Angli- 
jos Kankiniij Fondas”. Nors 
buvo gana smarkus lietus, 
bet visgi žmonių atsilankė 
daug. Grigaitis kalbėjo a- 
pie dabartinę pasaulio ka
tastrofą, pabrieždamas, kad 
vieninteliais išvaduotojais iš i parodos nedarę, nes darbi- 
visų šio laiko baisybių gali 
būti tik darbininkų klesa su 
avangardu 
Prakalba pasiganėdino visi.

*

• * *

L. S. S. 17 kp. organizato
rium išrinkta drg. M. Ya- 
nuškevičiūtė.

minėjimui 10 metii sukak-’
tuvių nuo Rajono gyvavimo.Irį )u valandos. Tokiu bū-Lm/įni Girdėiau nuo drau 

TZ 1 r i ĮJlUCictl. VJlIUvJclU IlllU CU dū
lį valandų, jeigu į - - -

ir St. Michelsonas. Publikos 
buvo daug ir pelno liks.

❖
♦ *

GRAND RAPIDS, MICH. 
(Nuo mūsų korespondento).

Baisi tragedija.
30 d. rugpjūčio nusišovė 

Mykolas Mikėnas, gyvenąs 
igų, kad kunigas liepė para- po No. 1120 Hamilton Ave. 
I • • • • T i *1 •

socialistais.

*>*

. CGtivV ■ / Afy-t, -v J: m»

♦

♦

d. sandariečiai

CARNEGIE, PA.
Rugsėjo 2 d. A. P. L. A. 

3-čios kp. mėnesiniam susi
rinkime sukėlė didelį triuk
šmą šv. Antano draugystės 
pirmininkas ir sykiu 3 kp..
narys su keliais kitais savo‘ninku kaip yra mažai, tai 
vienminčiais. Dalykas buvOjtuos ką dirba spaudžia prie 
tame. Buvo įnešta, kad iš T
kuopos iždo paaukuoti $5.00 
dėl kun. M. X. Mockaus bi- 
los, kuri tęsėsi jau antri me
tai su Romos trustu Water
bury. Bet kada pirmininkas 
paprašė prie tvarkos, kad 
nerėktų visi kartu, o kalbė- *
tų po vieną, tada J. K. “Š. A. ’njk0 nepasisekimą rašo, būk 
Dr-stės”. pirm, pašokęs ėmė'tame piknike viską pataisė 
šlykščiais žodžiais kolioti Įtik Liet. Jaun. Choro Ratas, 
kun. M. X. Mockų ir 3 kp. kuris sudainavo keliatą dai- 
pirmininką, kam su plaktu- nų. Reikia stebėtis iš ko
ku barškina. Sako, kaip re- respondento tokio neteisin- 
šiu su spitūnu į galvą, tai g0 aprašymo. Juk L. P. 
tuojaus nubarškesi. Visgi Kliubas nekvietė L. J. R. 
šiaip taip prieita prie tvar- choro dalyvauti piknike, ir 
kos ir leista nubalsuoti.Nors;Cboras jame nedalyvavo ir 
didžiuma balsų atmetė, bet jokių dainų nebuvo dainuo- 
vistiek atsirado draugų, ką įa< 0 korespondentas rašo, 
ant vietos sumetė $8.00 ir da kad choras tame piknike bu- 
2 draugai sakė, kad parinks vo jr sudainavo da net ke- 
aukų daugiau. ]jata dainų 1

Nors šitoki atsitikimai Į; Toliaus korespondentas 
laikraščius nemalonus, bet duoda vėjo tūloms draugi- 
kad taip būtų pasielgęs koks joms ir kartu J. R. Chorui 
prastas narys, o ne “Š.” An- spausdinimą plakatų ne- 
tano dr-jos pirm., tai būtų !geroje spaustuvėje.Ne mano 
tiek to, bet kad dabar taip dalykas kalbėti už kitas vie- 
pasielgė dargi “š. A. D.” tos draugijas, tik paaiškin- 
pirm., tai jis juk turi gerai siu, kaip ištiesų buvo

darbo, kiek tik gali. J.G.

JERSEY CITY, N. J. 
(Atsakymas “Laisvės” 

korespondentui).
“Laisvės” No. 67 kores- 

.pondentas aprašydamas a- 
įpie vietas L. P. Kliubo pik-

pirmininką, kam su plaktu- nu. Reikia stebėtis iš ko-

tuoj aus nubarškesi.

Keliatą dienų prieš nusižu- 
’ nusi

minęs, nervuotas ir nėjo į 
darbą keturias dienas. Ir 

,9 vai. 
vakare išsiėmė revolverį iš

perstojimo. Naktiniai dar- nejti. Mat, tikėtasi riaušių dymą, Mikėnas buvo
bininkai dirba po 10 vai. į 
parą ir penkias dienas sa-

1 Darbininkų Dienoje.
Socialistų kp. nutarė pasi-

Darbininkų ^Diena (Labor, vaite j — viso J50 valandų, samdyti svetainėlę ant visos štai 30 d. rugpjūčio,

Buvo suieng-į etiškas šventas, įlinkimų ii įveikimą. Narių kp. turi, ro- skrynios. Kada moteris už
klausė, ką jis su juo darys, žinot, kaip reikia susirinki- spausdinimu L. T. R. Choro, 
tai jis tik pasakė “good bye” 
ir šovė į burną. Iš burnos 
išsivertė dūmai ir kraujas, 
kulka išlindo per kaklą ir į- 
lindo į sieną. Mikėnas nu
metė revolverį ant žemės ir 
vaikščiojo po kambarį. Ka
da pribuvo ligonbucio veži
mas, tai Mikėnas dar pats į- 
lipo į vežimą. Po penkių va
landų baisaus kankinimosi 
nunirę. - 

Nusižudymo priežastis 
nežinoma. Gyveno sunkio
se aplinkybėse, dirbdavo po 
12—13 valandų į dieną, daž
nai net nedėldieniais. Tūli 
pasakoja, būk su motere ne- 
geriausia sugyvenęs. Gal 
būt .tas ir privedė prie nusi
žudymo. Velionis buvo 28 
m. amžiaus. Paliko moterį 
ir mažą mergaitę. 3 rugsė
jo tapo palaidotas ant para
pijos kapinių be bažnytinių 
apeigų.

Day) perėjo be jokių de- įBet jeigu išskaitliuoti patri-1 žiemos ir pradėti platesnį 
moiisii acijų. j-—. veliumą. iNarių k p. m
tos Bostono sode prakalbos. |karščių dienas, kuriose ne- jos> apįe aštuoniolika.
Kalbėjo E. F. McGrady ir dirbama, tai vidutiniškai iš-p Veikti čia yra labai sun- 
J. Duncan. Aiškino, kodėl eina tik po 40 vai. į savaitę. vu: miestas didelis, lietuvių

----- Pereitais metais buvo ki-Lvdaug —
ninkai daug išpirkę. “Liber->tokios aplinkybės: jeigu dar-Į—ir visi labai išsiskirstę.
Lir Iri c< iin Vi I -^1 l

* Veikti čia yra labai sun-

Pereitais metais buvo ki-1 nedaug — sakoma apie 1,500

Rugsėjo 1 
turėjo išvažiavimą. Žmonių 
buvo neskaitlingai. Kalbėjo 
net trįs kalbėtojai: Z. Yan- 
kauskas iš Lawrence, J.Stri
maitis ir “viso labo mokyto
jas” M. Šalčius. Jų kalbos 
abelnai — pasiskelbė esą vy
kintojais socialistiškų min
čių, tuom pačiu sykiu ašt
riai pasmerkdami socialis- 
5US - bolševikus. Yankaus- 
tas net apgailestavo, kad 

Rusija pražūsianti dėlei blo- 
gps socialistų taktikos,daug 
Rftriau hfct buvę Rusijai,kad

kokių nors priežasčių, tai 
paskui reikėdavo viršlaikį 1 
dirbti, kad savaitėje pada-j Rugp. 29, 2109 
rius 50 valandų, šiais metais 
neverčia dirbti viršlaikį.

Ant galo korespondentas 
sako, kad viršlaikio klausi
me bus parengtos viešos dis
kusijos ir tie draugai, kurie 
dirba viršlaikį, lai stoja ap
ginti savo poziciją. Ir dar 
pridūrė, kad kalbėsią įvai
riomis kalbomis. Labai keis
tai išrodo, kad viešos disku
sijos gali įvykti anglų, vo
kiečių, lenkų ir lietuvių kal

ybomis. Ir kaip jie galės su- 
'sikalbėti, kaip diskusuosis? 
I 19 d. rugpjūčio L. S. S. 42 
: kuopos pusmetiniame susi- 

i-----) diskusuota

ty Bonds”. Mat, tokiems po-1bininkai nedirbdavo dėlei1 
nams darbininkų reikalai 
neapeina.

♦

♦ *

Palaiminimai išleidžiant 
kareivius.

2 d. rugsėjo, vakare, Lie
tuvių Salėj, Ukėsų Kliubas 
surengė prakalbas. Kalbėjo 
sandoriečiai Howard, Ivaš
kevičius, šalčius ir kun. Ke
mėšis. Publikos prisirinko 
pilna svetainė stačių ir dar 
negalėjo visa sutilpti. Mat,| 
buvo garsinta, kad kalbėto-' 
jai bus trijų sriovių, tai ir 
susirinko.

Sandoriečiii kalbėtojai at-į 
sinešė tris jškeptas rezoliu- 
cijas. Pirma rezoliucija,pa- rink‘ira)/ buvo 
geidaujanti taikos, antra — .]jetuvįą socialistų su lankais 
pageidauja, kad valdžia glo- Lnnln1Ztnis ir dia.
botų visų tų, kurie eina į ka-, - 
rę, Žeimynas; trečia, — kadi 
pręzidentas Wilsonas suteik-j

j.

t socialistais ir pastarieji dis
kusijas pralaimėjo.

J. Griciūnas.
< ’01

SCRANTON, PA.
(Nuo mūsų korespondento).

Jackson 
St., Y. Drungilo štore sua
reštavo Drungilo moterį.

Dalykas buvo tame. Ke
li mėnesiai atgal Drungilas 
paėmė vogą ant išmokesčio, 
už kurią prižadėjo išmokėti 
bėgyje 6 mėnesių. O jeigu 
negalės 6 mėnesių bėgyje iš
mokėti, tai už likusią skolą 
nuošimtį mokėt. Praslin
kus 6 mėnesiams liko kelia- 
tas dolerių mokėti, kuriuos, 
kaip Drungilas teisinasi, bu
vo pamiršęs, ir už likusią 
sumą gavo iš kompanijos 
pakvietimą užbaigti mokėti. 
Jisai įduoda savo darbinin
kui likusią skolą nunešti. 
Praslinkus 3 savaitėm atėjo 
sheriff deputy ir reikalavo 
da $9.10 už vogą. Savinin
ko nesirado krautuvė Dar-|S. S. XI rajono surengtos

mas vesti ir ant kitos drau-plakatų. ’
gijos susirinkimo užsilaiky- Choras ruošė viso vieną, 
ti, bet čia pasirodė toks tani-'pikniką, kuris atsibuvo 2 d. 
sus ir nemandagus, kad jau birželio 
geriau nei nereikia. 'T 
Račkaus mokslo pasekėjas, j korespondentas 
prieš 5 d. birželio lakstė kel- Brooklyne “’T.

m . Plakatus- 
Tai I spausdino ne Newarke, kaip

i rašė, bot 
s “Vien. Liet.”, O’ 

nes atsiraitojęs ir linksmas,'pagarsinimai tilpo “Laisvė- 
kaip geležėlę radęs, ir už- -i

Antras buvo išvažiavimas
kaip geležėlę radęs, ir
kvietė socialistus, kad ateitu
ant prakalbų. Sako, bus jį Cliffside girias. Dėlei šio 
prakalbos ir diskusijos, bet išvažiavimo choro susirinki- 
kaip nuėjome i svetainę, tai [me buvo nutarta, kad suvis
nebuvo jokių diskusijų, buvo .plakatų nespausdinti, bet ne
tik prakalba, kur Račkus.kuriems nariams užsigeidus, 
pliauškė ant socialistų, kas.kad daugiau publikos su
tik jam ant liežuvio už- kviesti i virš minėtą išvažia- 
ėjo ir socialistams . nedavė Įvimą, keli nariai pasižadč- 
nei balso. ^Mat, kokių bėgė-.jo plakatus savo kaštais pa- 
džių yra, išgarsina taip, o gaminti ir jie padarė.
elgiasi kitaip. y
A.P.L.A. 3 kp. Pirmininkas, patirti, kaip dalykai yra ir

gaminti ir jie padarė.
Reikėtų koresp. pirminius

Rugsėjo 2 ir 3 d. buvo L.

CARNEGIE, PA.
Darbai čionais eina labai 

gerai ir trūksta darbinin
kų. Mokestis taipgi nema
ža, bet kad taip viskas bran
gu, tai žmonės vis dejuoja ir 
vien tik tai apsidžiaugia

teisingą žinutę, o ne tokias, , į | 
kurios netik jokios naudos ą 
neneša niekam, bet tik suke
lia neapykantą vienų prieš 
kitus. X

& 1.
•/.U.’" t

■'M i

v j
J. Zutkis,

L. J. R. choro pirm.
. i % •S<

■ L.Wfe,<• h
f;
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JUOKŲ 
KĄSNELIAI

ORAKULO PATARIMAI, ; nakties. Garbemieijai Wien- 
! Kviečiama visus 

kai veteims teip ir iszapliti
kies ateilanktie an šio teip 
smagous pikniką kokio dar 
šaut Mencistorecei nebulbo 
mekot tokio poranga kaj 
dabor bus puikiolbsi muzika
ntai grės smagausius sokius 
tej pagi bus ir is visokiu 
scamu geremiu sodes saltos 
kosės frankford bus pujku 
cigaru kendiu čuj gani bus 
sukamas Ratas ant Taimcis-

Atsakymas.
rašytas progresyvių asilų 
kalba, kurie dabar mokinasi 
lietuviu kalba. 

4- *>

Čigonui prisiėjo su savo 
vaikais persikelti per upę. 
Tuo tarpu valtelės dugne at
sirado skylė ir ėmė bėgti 
vanduo. Čigonas labai nusi
gando, iškėlė rankas augš- 
tyn ir pradėjo šaukti:

—Dieve, dieve, išgelbėkie 
mus dabar, tai aš tau pasta
tysiu vaškinę žvakę, didesnę 
už arklio koją.

—Tėveli, kur męs imsime 
tiek daug vaško? — užklau
sė vaikas.

—Tylėk, ne tavo darbas,— 
sušuko čigonas.

Vargais-negalais čigonas 
dasigavo krašto, išlipo iš 
valtelės su vaikais, ištiesė į 
augštį ranką ir rodydamas 
špygą tarė:

—Še tau, dieve, žvakė, aš 
dabar jau ant kranto.

------------ ’genčiai!
Klausimas. — Ponas Orą- ' • 

kūle! Tikiu, kad tu esi ne
svietiškai mandras, nes be 
jokiii mikčiojimų atsakai į 
kebliausius klausimus. To- 

’ dėl pagelbėk ir man, o aš pa
sistengsiu atsilyginti; duodu 
garbės žodį, kad neapgau
siu, už gerą patarnavimą 
galėsiu atiduoti tryliktą sa
vo dukterį. (Aš ne kunigas 
ir gaspądinių neužlaikau.
Gali ją pavesti savo klebo- nu baksu kendiu bus nigerio 
nui gaspadine. — Orakulas).Į 
Dalykas arba geriau sakant, * 
nelaimės, štai kame:

Aš gyvenu Californijoj. 
Manau, kad tu apie ją gerai 
žinai. Bet visa bėda tame, I 
kad čia labai navatnas die
vas, su kuriuomi, kaip ‘že
maitis su dzūku, jokiu būdu 
negali susikalbėti. Pirkau 
šmotelį žemės, lietuviškai ją 
apdirbau ir lietuviškai apsė
jau rugiais, miežiais ir kito- i 
kiais tinksais. Laukiu lie
taus, bet jo nėra. Praslinko 
kelios savaitės, — dievas ne
susipranta, kad man reika
lingas lietus. Javai pradėjo 
džiūti.

Sulaukiau Devintinio, ku- 
‘ rį tūli lietuviai vadina Lapi
nėmis. Pasiėmiau pačią,try- 
liką dukterų ir nuėjau ant 
airių kapinių. Pačią ir duk
teris sustačiau priešais, įsa
kiau nesigailėti balso ir visi 
užbliovėme: “Ponie karaliau 
dangaus Abraome, dovanok 
mums iš dangaus lietaus”! 
Bliovėme taip, kad ant kapi
nių kryžiai ėmė drebėti. Su
bėgo iš miesto airišiai, ap
stojo aplinkui kapines, juo
kiasi ir šaukia :“Kreizi, krei- 
zi polak!”

Męs nieko nepaisėme, bet 
rėkėme kiek galėdami, kad 
tik dievas išgirstų mūsų ala- 
są ir atsiųstų lietaus. Bet 

. kaip nėra, taip nėra lietaus. ,
Taigi, Orakule, pasakyk, 

kaip aš turiu melstis, kad iš
prašius pas dievą lietaus?

mušimos. Inzanga: viram 25 
c. Moterimi 15c. Kviečia visu 
Komitete?.

Gį eitai paseno.
Parėjęs iš darbo radau 

stuboje kunigėlį bekolektuo- 
jantj. Tuo tarpu parėjo iš 
darbo ir mano tėvas. Kuni
gėlis, norėdamas prisigerin
ti ir gauti daugiau kolektos, 
sako:

—Tamsta visiškai išrodai 
jaunu, nei kiek nepasenai.

Aš pamačiau tėvo kišenin
io, laikrašti ir priėjės ištrau-

Atsakymas. — Pasirodo, 
kad jūs bliovėte kaip asih.i 
sustoję ir be jokios naudos. 
Tu pasigyrei, kad tuvi net 
trylika dukterį) ir negali su 
jų pagelba išpr^šyt* p-s die
vą loskų. Visą trylika pa
siųsk pas kunigus už ga^un
dines. Jos, būdamos k u pigų 
gaspadinėmis užsakys kuni
gėliams atlaikyti pamaldas, 
kad tau dievas duotų lie-! 
taus. Tuomet už tavo bliaus 
trylika kunigų su savo pa- 
rapijonais, o tu sėdėsi ir ne
turėsi jokių trubelių su die
vu.

ten buvo “Laisvė” ir sušuko:
—Senas žmogus, turėtum 

: Die mirtį mąstyti, o ne to
kius bedieviškus laikraščius 
skaityti.

Ir taip, į minutą laiko ma
ino tėvas paseno.

Gerbiamas Orakule! Aš 
gavau pranešimą, bet nesu
prantu, kokia kalba jis ra
šytas, todėl siunčiu tau, kad 
•man paekspleinytum. štai 
tas pranešimas:

Didelis. Piknikas rengia S. 
L. R. K. A. 164 k. atsibus 
Subotoi 11 diena Augusto

Viefem,

Lietuvių patriotiškumas.

kad mūsų lietuviai nepersi- 
ėme patriotiška dvasia?

—Kaip tu gali prirodyti, 
kad jie patriotai?

—Kvailas klausimas! Ka
da Brooklyne Aido choro bu
vo koncertas ir dainininkai 
pradėjo dainuoti latvių tau-

So. Manchester, Conn. 
Jorkis Grove. Svetains 
vozaus Šaut Menckisti 
Centro R^ekio iszliptie 
Raekio vožutie ant karo 
Manchester grin ir Raikia 
iszliptie ant 107to staiseno ir 
Raikia pavažaus ei tie pokaj- 
riai ingira. Prasidės kai 2

tiška himną Lai gyvuoja 
Latvija”, mūsų lietuviai,tar
tum perkūno trenkiami, 
trak-tararak ir sustojo. Jei
gu būtų užgiedota lietuviš
kas himnas, tai galvą gul
dau, kad su svetainės lubo
mis būtų į viršų išlėkę. Ar 
tai nepatriotiškumas?

Papliauška.

PUIKIAUSIA
MODERNIŠKA
“LAISVĖS”SPAUSTUVE

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

mų pramogų.
Todėl, draugystės ir kuopos, kada renglat bailus, teatrus, ar 

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

“LAISVĖS” KNYGYNE
Randasi įvairių naudingų knygy, kurias patariame kiekvienam 

perskaityti.
Kas skaito, tas dauginti žino Ir jam nereikia prašyti klti^ paaiš

kinimo. Reikalauk katalogo.

883 ROE2BUIING ST.
BROOKLYN, IN. V.

; T'
VERA’S WAFERS FOR HEADACHE & NEURALGIA
11 '.-- 1’1 ■!’. '!< •. nuo Galvos Skausmo ir Neuralgijos) atneša greita 

Kama 25 centai už dėžutę su 12 plotkelių su milteliais.

Oil
vie-

Sei my n i škas Li n i me n tas.
Kiekviena šeimyna privalo laikyti gerą linimentą ir 

turėti po butelį bile laiku po ranka atsitikus susižeidi- 
mui, ar susidaužymui, išsisukimui arba pertenkirnui. 
Panašiuose atsitikimose nepažystama nieko geresnio už 

gevera’s
Gothard

(Severos Gothardiškas Aliejus). Kaipo gyduolė
tintam panaudojimui, jis nuramina skausmus, skau
dėjimus ir traukučius, ir lygtini gerai tinka gydy
mui nesveikaviinų, kaip antai: reumatizmo, neural
gijos, išsisukimų, susidaužymų, apibrinkimo, sutinimo 
pažandžių, sustyrusių narių arba muskulų.

Kaino : 25 ir 50 centų — visur aptiekose.
PUIKUS IŠSINARINIMAMS. P. Pran. Včverka iš Bloomfield, Mont., pra

neša mums savo laiške iš 16 <1. vasario, 1917 m., sekančiai: “Išsinarinau 
sau kojų kelyje, bet panaudojus kelis kartus Scveros Gothardinišką Aliejų, 

• kausmas perėjo viai ir dabar jaučiuosi |>uikiai”.

apsireiškia esųs stebėtinai pasekmingu 
nuo gėlimo pilvo ir žarnų, gir- 

cfJj Jclėj skaudėjimo, dusulio, galvos 
\»-J skaudėjimo, nustojimo apetito, 
K I žalčio galvoje, e.ct., erl., Sutni- 

BOtnas išilirbėju labai pagarsėjusio

PAIN-EXPELLERIO-
seno ir ištikimo draugo šeimy
nos, naudojamo visame pasau
lyje )>er pusę šimtmečio— 35e. 
už bonkutę visose aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai iŠ
F, AD. RXCIITER & CO. 

24—80 Nashlogtoo Street, Ne* York.

Pirkite Scveros Gyduoles vietinėse aptiekose, reikalaudami tijetai "Scveros” ĮAj 
išdirbinių, arba užsisakykit tiesiog, jeigu tikrų negalite gauti,

B W. P. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IOWA

L Vincas cJ. Daunora. ą-JK—— apt.iekorius   —   
Emin LIETUV/<

V APTIEKA^
^Zt/Uvis PAS LIETUVI

- 229 Bedford. Avė. ’ '
-....-MAMPAS-NORTH 4T2A GATVĖS L -_A'

■. .Bito Oh IA M.1C w Yor.k
----- -M ■■ ... ....... ................ .............rJSC

2i!i411UL'k«y
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patarnausiu kuo-

GREAT NECK, 
N. Y.

IŠRADĖJAI
JEIGU NORITE GAUT PATENTĄ SAVO IŠRADIMUI 

TRUMPAM LAIKE IR JĮ PARDUOT, rašykite reikalaudami 
DYKO PATARIMO ir “VADOVO IŠRADIMŲ, KA 1ŠRAST 
IR KAIP UŽPATENTAVOTI” ir rašytą GVARANCIJĄ. B; n- 
dymai ir egzaminacijos modeliu arba braziniu darome DY
KAI. Ofisas mūsų randasi V> Aington’e, kur yra Depart- 
mentas Patentavimo.

AMER1KAN EUROPEAN PATENT OFFICES (L. E.) 
256 Broadway,. New York, N. Y.

C

ŽODIS

K. LUTKAUS Brooklyn LABOR LYCEOM
DAR BIN INK Ų I ST AIG A.

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

KAINOS PRIEINAMOS.
919—959 Willoughby Ave

Tel. 3842 Stagg.

Ban- 
ir 1.1.

Jeigu tau rei
kalinga skrybė
lė, marškiniai, 
renkotas, liet
sargis, kakla- 

Iralnia- 
rJua ar kitokį 
vyriški aprėda- 

pas 
vertės

- Cel. 2320 Grcenpointą

lai, užei 
mane, o gausi 
viską, 
savo pinigų.

131 Grand St»
BROOKLYN, N. Y.

Bell Phone, Dickinson 3V95 M.

Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa. 
Physician 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 po piet.7-9 
vakaro. Ne<3elioms: 9-lt ri;o 14po .

..ągąU

GRABORIUS (Gndat. l..er)
LAIDOTUVIŲ DIREKTC1.U S

Jbalsamuoju ir laidojo nu mirusius 
ant visokių kapinių.

Parsamdau Automobilius ir Kari*'
tas Veselijoms, Krikštynoms ir šiai], 
pasivažinėjimams.

Ofisai:
144 N. Sth S*, 2(U FRONT S7
Brooklyn, N. Y. C. Brooklyn. N Y

Telephone 7867 Main.

į Pranešimas
I Vilties.
S Aš noriu susipažinti su kiekvienu ser- X 

fc-ančiu. lietus iškui kalbančiu vyru ir 'no-
< tere pasaulye. Aš noriu, kad jie mane 
Į Hv.otų, kaipo teisingą draugi} ir gereduri — 
p kad Jinotij kas aS tisu —kuomi aS isu—ka
1 esu padaręs praeityje ir ka i Jinoti) apie pra-
■ kilni) dariu), kuij aš dabar veikiu. K mano
■ paveikslo jlĮS talite matvti, kad aš ul.siėmiau 
ja medicinos praktikavimu per uaiiRe'.j. caukelj 
J meti). Mano plaukai dabar yra pabalę delei 
B mano il>;i) metų mokslo, tirinęjiii..) ir padri- 
E tno. Aš atidžiai studijivau ir tirinejau tas se-
2 nas, chroniškas, giliai įsisėdusias litras, taip 
E Eųtu.iai gydomas ir apie kurias kiti daktiliai
3 taip mažai žino. Ali noriu, kad kiekvienas 
K sergantis ir nusiminęs vyras Lcl moteris
■ savo negales man atnešti). Aš jiems teisin- 
2 cai patarsiu. Leiskite man būti just) draugu

ir geradariu. Parsisiųsdinkite mano Dykai

— ...... ................................................—

Nepralekisite
Progos!

SERGANTIEJI!

J4S KAST 22 ST.B.Y

Kurie manote grįžti į Ru
siją, tai nepraleiskite pro
gos, bet ja pasinaudokite. 
Dabar Rusijos pinigai ir už 
grybus pigesni. Taigi, kiek
vienas prieš važiuosiant pa
siųskite kelintą šimtų dole
rių į Rusijos valdišką ban
ką (Gosudarstvennuju Sbe- 
rcgatelnuju kassu). Tik da
bar tokia puiki proga, nes 
paskui kursas pradės kilti.

“Laisvės” administracija 
jau keliatai desėtkų lietuvių 
pasiuntė Į Petrogrado val
dišką banką. Taigi visi 
kreipkitės į “L.” Administ
raciją, o ji jums patarnaus 
kopuikiausia.

Money Orders visuomet 
išrašykite ant “Laisvės”var- 
do ir parašykite laišką, nu
rodant vardą, pavardę, kiek 
turite melų, tėvo ir motinos 
vardus, užsiėmimą ir pilną 
adresą.

ru didžiausiomis pa
tai:

pilvo, širdies, plav-

nervų ir ligą
elektrišką 
per kurią

dėl

AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ II 
PRIEŽASTIES LIGOS?

Diena po dienai, metas po metui 
užsimu gydymu sergančių žmonių. 
Persistatykite sau, kiek aš išlydžiau, 
kiek palinksminau gyvenimą. Jeigu 
jumis gyvenimas įkirejo 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 apip ligą. Gydau per 20 metą 

sėkmėmis kaip 
čjų jaknų ir tt.

Dėl gydymo 
turiu visiems gerai žinomą 
aparatą ir X-spinduliai, 
matyt kiaurai kūne. Ne kiekvienas 
daktaras turi tokius aparatus, dėl 
to. kad labai brangs. Chemiškas iš
tyrinėjimas slapume. Neatidėliokite 
ant rytojau", bet tuojau ateikite pas 
gerai Žinomą:

DR. LEONARD LANDES 
nuo 10 vai. ryto iki 8 
Šventadieniais nuo 10 
vai. po pietų.
St., Lexington ir

d Ave., New York City.

vai. ’
v. ryt
110 E

o iki 1

Reikalinga kiekvienam darbininkui 
perskaityti

DARBO ZWONHJ ISTORIJA
Parašė J. Beilin Vertė Barabošius

■oro.
t QUTAISYTAS i3 formulos- 
t Jh O recepto; nuteikto išmintio- 

gu iigypto zokouinku,

Telephone 119 Great Neck.

TAM. PLAKSTIS
GERIAUSIA UŽEIGA

Užlaikau geriausį alų ir Įvairių li
kerių ir kvepiančių cigarų.

Taipgi parsamdau automobilius 
vestuvėms, krikštynoms ir Įvairiems 
pasivažinėjimams. Einu už perkal- 
bėtoją 1 kortą ir šiaip duodu rodą vi
sokiuose teismiškuose dalykuose.

Kviečiu su visais reikalais kreiptis 
pas mane, o aš 
teisingiausiai.
WOOD ROAD,

šioje knygoje telpa sekanti skyriai:
L Žmonių gyvenimo pradžia.
II. Vergija ir jos atsiradimas.
III. Turčiai ir skurdžiai.
IV. Draugijos žemesnės ir augštesnė.
V. Baudžiava ir baudžiauninkai.
VI. Miestų ir amatninkų atsiradimas.
VII. Manifakturos ir fabrikų atsiradimas.
VIII. Baudžiauninkų vėlesnis likimas.
IX. Baudžiavos panaikinimas.

Kaina 25 centai.
■ 183 Roebling Street, BROOKLYN, N. Y.

Mokslo Nereikia Jieškotf
iSxdto, kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglų kalbą, aritmetiką ** 
Vyturių kalbos gramatiką savo namuose 1 luošame laike. Visi iimoiaMk 

Nurodymai ir knyga DYKAI {dėk štampą. A4twm> 
KenespoidenciŠse Mokykk 1927 R. Botey JU Maat

Dyspepsija ir Nevirinhnas, Jaknu Negales, Tulžingu
mas, Prietvarius, Raudonosios Gyslos Jiumoroidai), 
Reumatizmas, Kataras, Dusulys, Veiksminiai širdies 
Suirimai gali Imti pasekmingai gydomi Taiuistos 
namuose už labai mažą užmokesti.

Mes tain-gi norimo Jums pasakyti apie musų 
pasekminr.a metodą naminio gydymo lokiąi smarkią 
ir chronišku ]ign kaip Syfilis arba Kraujo užnuodi- 
jimas, Odos Ligos, Gonorcn. Nervi, kas Nvsilpnimas, 
Sukrekėjimo Štriktura, Pūslės bei Inkstu Negalės 
ir ligos Lytiskai-šlapimo organu, kurios vyrus taip 
tankiai kankina.

BRANGI 9G PUSLAPIU KNYGA 
SIUNČIAMA DikAI.

Masto s knygos šiandien. .Tojo paša- 
paprastoje kalboje. Ji yra 

ias informacijas ir patarimus, 
notoris tuntų žinoti ir sekti— 
tina apsivesti. Jeigu norite 
gražinta jūsų senų laikų svai-

v

v X kata, stiprybė ir gyvinguinas, jus turite tuojaus parsisiųsdinti
Nfr Ut j dykai duodanuą knygą ir patirti faktus apie tokias

negales. N siųskite mums pinigų—siųskite tiktai savo.
v vardą ir adresą aiškiai pu:aAytą ant dykai duodamos knygos

kupono, esančio apačioje. Liaukite mokėję sunkiai uždirbtus 
pinigus už niekam nevertus vaistus, bet skaitykite šitą brangu vadą į svei
katą ir pasinaudokite jos laiku paduotais patarimais. Jus patirsite savo 
kentėjimų priežastis ir kaip jūsų negales gali būti prašalinamos.

DYKAI DUODAMOS KNYGOS KUPONAS
Parašyk savo pilną vardą ir adresą, iškirpk ir siųsk mums šiandien. 

Neužmiršk užlipinti steinpą, kad laiškas pas mus ateitu greitai.

Dr. J. Russell Price Co.,l.iioo-s so. cunton st., Chicago, m..
Gerbiamieji:—Meldžiu man tuojaua pasiųsti visai dykai, apmokėta 

pačta jūsų brangią medikališką kilygą.

nešima vilties.
Gatvė ir No.
Miestas ... Valstija



Mechanikos
Klausimas

50th

49th

BOth

ne

Tel. 2372 Greenpoint.

ornisiai
Turtų Sekr. NAUJOJI
Iždininkas J

Iždo Globėjai

m O

Park

Park.

VISUOMET PIRKIT

KANCIERIU?

183 Roebling St Brooklyn, N.Y,

Jonas MATHUS

,U5MC DABAR
Moline, Ill,

mėnesio

New
Mas-

Naujausios mados dideliame 
pasirinkime, Lengviausios išly
gos. Taipgi parduodame pi j anus.

GADYNE”
Philadelphia

DU OFISAI*

189 Grand Sf« 
prieš Comedy teat, 

307 Bedford Ave. 
tarpe So. 1 Ir S Su

nuo Lietu- 
lugįjos Na

ns : 
Kas 
’’Keleivį

NAUJOJI
Liausiu

2025 Colwell st. 
Pirmininko pagelb.

Telephone 1950 Greenpoint.

Dr/H. Mendlowitz
271 EBerry Street

traukimas
MANO •

■ tai Provizo-
J. Daunoros

DEVYNERIOS

DRAUGIJOS, KURIOS 
TURI “LAISVĘ” 

ORGANU.

“NAUJOJI
229 N. 6th Street

AUGščIAUSIOS PRIEG 
LAUDOS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE KUO

PŲ ATYDAI.

I. MARTINAITI
157 GRAND ST. 

BROOKLYN, N.Y

CAFE. Pa
keleivingus 

priimam ko* 
■ogražiau- 
aia ir visa
dos teisin
ga rudų.

.jniwjui!

Turner Hall svetainėj, 14th St. ir 6th 
Avė., Moline III.LIGŲ PRIEŠAS —

MŪSŲ DRAUGAS

Didžioji Rusijos Revoliucija atidarė 
kelią Anier. laikraščiams j Rusiją.

Rusijoj panaikinta cenzūra ir valia 
skaityti socialistiškus raštus.

Kas turi savo giminių ir draugų Ru
sijoj, padarykit jiem dovaną,

Kasos
1548

Kasos
1330

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

Pagelbininkas J. Wardauska>s,
1448 Jackson St., Waukegan, Ill.

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

Gydau ligonius įvairiomis ligomis, 
o ypač mano special* 

tu! moterų llgo«.
Gerai įsitėmykit adresą:

DR. H. MENDLOWITZ
271 Berry St., Brooklyn,N.V 
r Kampas So. l-mos gatves. *

Žmogus linksmas ir ra
mus,'‘kol jis sveikas. Papras
ta liga padaro žmogų nelai
mingu. Tankiausiai žmogų 
kankina vidurių arba skil
vio ligos — nemalimas, dis
pepsija, diegliai ir skaus
mai, išpūtimas, diegliai šo
nuose, krūtinėje ir nugaroje, 
užstosimas 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- 
jveikimas ligų priešas, o 
kartu mūsų draugas. Rei
kalaukite to draugo pas a- 
gentus arba tiesiog prisiųs- 
dami 50 centų pačtos ženk
leliais. Vincas J. Daunora, 
Provizorius, 229 Bedford 
Ave., Brooklyn, N. Y.

48th et 
paikutikas 

mėnesio

Buzinskis,
721 Lincoln Av

Kadangi mėnesiniai susi
rinkimai visų kuopų atsibū
na pirmuose nedėldieniuose 
kiekvieno mėnesio, tad mė
nesinės mokestjs privalo pa
siekti Centro Iždininką ne
vėliau, kaip iki 20 dienai 
kiekvieno.mėnesio, bet neku
riu kuopų pinigai pasiekia 
ledva apie paskutinias die
nas mėnesio. Praeito mėne
sio pinigai pasiekė net 30 
dieną šių kuopų: Pirmos, 
Trečios, Ketvirtos, Penktos, 
Vienuliktos, Dvyliktos ir 
Tryliktos.

Todėl meldžiu gerbiamų 
kuopų viršininkų ištirti mi
nėtą reikalą ir pagarsinti 
priežastį užlaikymo pinigų.

Su paskutine diena mėne
sio aš turiu užbaigti skaitli
nes, bet iš .priežasties užvil
kimo mokesčių, negalima at
likti teisingo ir reikalingo 
darbo, kuris yra mano pri- 
deryste.

Su pagarba.
Karolius Varašius.

Park, Ill. 
kas trečią 

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

DYKAI, DYKAI! Aš ištraukiu dantis be skausmo ir veltui 
tiem, kurie duoda taisyt ir naujus ideti. Visas darbas visiškai be 
skausmo. Dr. Chas. Teschbenj jĮra serai žinomas kaipo specialis
tas įvairiose atsitikimuose. Ateik ir duok išegzaminuot. Informa
cijos dykai. Mano karūnos ir tiltukai 22 karato. Darbas gvaran- 
tuolas. Ofiso valandos: nuvj) A. M. iki 9 P.M. Petnyčiomis nuo 9 
A M. iki 6 P.M. Nedaliomis nuo 9 A.M. iki 1 P. M. ' 4
DR. CMAS TESCHBERG, D. D. S. Liet. Dent tetas 
50 ) (i.-.md St. Kampai Union Ave, Brooklyn, N. Y. 
K dbi Kietu v.iška, Lenkiškai, Rudškai- j 3 Tel. Stagg 3693

CEVERYKUS
Naujausios mados 

PAS

Jlu’in S 
kieksyna 
i lth A v

12201
Finansų sekretorius W.

436—4th Avė.,
Iždininkas K. Juška, 

825—-4th Avė.
Maršalka F. Barauskas

12201—7th Avė.,

TEISINGIAU3IA UtEIuU
2KS WYTHE AVE k k m p. Ne. lai Ii 

BROOKLYN, N Y,
Totephoaa Greenpoint 5811.

Jūsų broliai ir seserjs ištroškę tiesos 
žodžių.

“Laisvės” prenumerata Rusijoj me
tams — $3.50; pusmečiui — $1.75.

vienis numeris l?c.
Norintieji vieną numerį gauti pasižiūrėjimui/pri 

siuskite 15c.

Moline, III.
T. M T)r*pt? susirinkiipus laiko, pir

mą nedėldienj , kiekvieno mėnesio

GADYNĖ” yra storas, didelio fonna- 
puslapių žurnalas, spausdinamas ant 
popieros ir dailiai techniškai apdirbtas.

LIETUVIŲ BROLIŲ DRAUGIJOS 
Valdybos adresai, Racine, Wis.

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

Vice Pirmininkas M. Kaupas,
1242 State Sreet 

Raštininkas A. Vegela,
237 Lafayette Ave.

S. Gelumbauskas,
920 Jackson St.

J. Juozapavičia,
1915 Jay Eye See Ave,
A. Pukteris,

'444 Park View 
M. Kavaliauskas.

L. B. D. laiko savo susirinkimus 
kas trečią nedėldienj kiekvieno mėne
sio Winter Hall, 412—6-th St., Raci
ne, Wis.

415 Wall 
Organo prižiūrėtojas J. Rumia, 

1017 So. 3rd 
Susirinkimai atsibūna pirmą 

dėldienį kiekvieno menesio, 1010 
Main Street, 2 vai. po pietų.

Geriausias, Didžiausias Ir šva
riausias saliunas visam South 

Bostone.
[vairus gėrimai ir užkandžiai. 
Patarnavimas prielankus. Atsi
lankykite ir persi'ikrinkite.

JONAS MATHUS
(Lietuvis Savininkas)

342—344 W. Broadway
So. Boston, Mass, i

(Dešimta

LAISVĖS SUNŲ DRAUGYSTĖ 
MAHANOY CITY, PA.

Pirminikas P. Ysoda,
534 E. Mahanoy Avė. 

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

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

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

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

■ 802 E. Market St. 
Susirinkimai atsibūna paskutinį pa- 

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

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

MACYS & MARCIN 
FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET

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

«»■ -Ckom-Y* »♦» ‘V* •

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖ, MOLINE, ILL.

Valdybos adresai: 
Prezidentas F. Akatckis, 

1360—12th Avė., E. Moline, III.
Vice-prez. M. Dackus,

354—8th St., Moline, III, 
Prot. sekretorius S. Rusteika,

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

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

Pirmininkas K. Matuliauskas, o 
637 W. Lombard St.

Pirmininko Pagelb. A. Rulis,
735J W. Saratoga St.

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

Finansų Sckret. John I. Denkeviczj
108 Fair Oaks Ave., Hamilton, Md.
Iždininkas A. Pilipauskas,

614 So. Paca St.

orišką susipažinimą. To
dėl geriausia mokintis ama
to mokykloj.

Viena iš tokių mokyklų y- 
ra American School of Co
rrespondence, Drexel Ave. 
& 58th St., Chicago, Ill. To
ji mokykla turi savo skyrius 
Detroite , Mieli. — 967į 
Woodward Ave., New Yor
ke—51 E. 42nd St.

Už mokslą mokestis nedi
delė ir ant lengvų išlygų. 
Paprastai, reikalaujama 
$5.00 ant mėnesio, bet ne
turtingiems, pasiderant, nu
leidžiama ir iki $3.00.

Mokina: inžinerijos, ko
mercijos, tiesų ir t. t. Moks
lo laikas prasideda nuo 1 
rugsėjo.

Norėdami platesnių žinių, 
kreipkitės į Chicagą ‘arba į 
skyrius, nes aš informuoda
mas perdaug išreklamuosiu, 
o mano uždaviniu yra 
mokyklai patarnauti, 
norintiems mokintis.

Gali būti, kad panašių 
kyklų yra ir daugiau, 
man neteko sužinoti.

Pranas Veiverys
DRAUGIJA SUNŲ IR DUKTERŲ 

MELROSE PARK, ILL.
Pirmininkas K. Jankauskas,

P.O. Box 749, Melrose Park,Ill. 
Pagelbininkas D. Rimša,

P. O. Box 349, Melrose Park, Ill. 
Protokolų raštininkas ir organo pri
žiūrėtojas A. Starevičia, Box 1130, 

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

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

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

Box G75, Melrose 
K. Samolionis, 
Box 613, Melrose 

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

Susirinkimai atzsibuna

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
.DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, ILL. 
Pirmininkas A. F. Sabeckis,

802—8th St.
Vice-pirmininkas K. Dimša,

* 812—8 th St.
Užrašų rašt. B. Masiliūnas,

922—10th St.
Finansų rašt. J. Waičis,

1320 Lincoln St., Waukegan, 111.
Kasierius M. Kairaitis,

3—10th St., North Chicago, Ill.
Glob. M. Rekis,
Sheridan Road, N. Chicago, Ill. 
Glob. R. Ruleviče,
So. Jackson St., Waukegan, Ill. 

Navickis,

Kasos globėjai:
St. Vazonas, 1529 — 10th
P. Kutra, P; O. Box 80 

Maršalka P. Vaitkus,

Ištraukiu nVlfAI tarpe It ir 12 
Dantis 1 vai. kasdieną,

kad tuem parodyt, fog ištraukiu
BE SKAUSMO!

Mlnkitl robiniai prisisiurbianti «mcgeni8 
kurie tinki* kiekvienoj burnai. Parsiduo
da žema kaina ir gvaranluoti.
Pilnas setas dantų......... $8.00 ir auggčiau
22 k t. auka. kepuraitS... .$5.00
Pripildymas auksu......... $1.50 Ir augSCiau
Tiltelio uždėjimas........... $5.00 už dantį
Pripildymas platina.... $1.60 ir augičlan
Pripildymas sidabru be aydymo....-..60e. 

t» Cementu M M .60c.
Dantis egzamlntioju dykai*

DR. J, 6. COLE, Oentistas. 
292 BiiM Ai. BroeMn, R, Y.

VYRŲ IR MOTERŲ APŠVIETOS I 
DRAUGYSTE, CICERO, ICC.

Valdybos adresai:
President K. Adomaitis, 

1412 So. 49th Avė.
Prezidento pagcl. J. Takazauskaa, 

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

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

1409 So. 49th Avė.>
Kasierius Marijona Bartkienė,

48th Ct.
(Pabaiga).

Verta paminėti tai, kad 
mokinai atlikdavo gana įžy« 
.mius darbus. Pavyzdžiu y- 
ra Suvalkų gub., Skriaudžių 
parapijos bažnyčioj 1898 m. 
altorius ir visa tai, kas yra 
iš medžio, padirbta mokinių, 
tik tekinimo darbą atliko 
mano tėvas. To darbo kon- 
traktorium ir mokytojum 
buvo K.Pranckevičia iš Gar- 
levos. Yra ir daugiau pa
našių atsitikimų, bet, nepai
sant to, vis tik negalima sa
kyti, kad tie mokinai buvo 
tikrai geri amatninkai. Jie 
negavo nei mažiausio supra- 
tim!f apie matematiką, apie 
architektūrą (pienų sustaty
mą ir išpildymą), kas yra 
raktu į mechanikos mokslą. 
Jie sulyg architekto pieno 
nemoka nei vieną vinį įkalti 
ir išvažiavę į užsienius turi 
išnaujo mokintis, pradedant 
nuo žemiausia.

Kai kurie iš tų amatų mo
kytojų praturtėjo iš moki
nių neapmokėto darbo. Tū- 

v ks» Šmitas apie 1873 m. A- 
Teksote turėjo dirbtuvėlę, 
vertą kelių šimtų rublių,kur 
dirbo 16 mokinių. Tas pats 
žmogus 1911 m. jau turėjo 
Kauno priemiesty dirbtuvę, 
vertą 900,000 ir joje dirbo 
virš 3,000 žmonių.

Tiek apie lietuvių mokini- 
masi amatų Lietuvoj. Aš 
apgailestauju, kad nesiran
da nei vieno sceniško veika
lėlio, nei dainelės, kur būtų 
atvaizdinta tų amatų moki
nių pasibaisėtinas padėji
mas. Lietuvių istorijos la
puose tas bus neįtraukta, o 
ateityj rašė jai nei medegos 
neras.

Dabar eisime prie amatų 
mokinimas! Amerikoj.

Čia, Amerikoj, kas eina a- 
mato mokintis
pas bosą, o ne į mokyklą, tas 

• sutinka daug tokio pat ver
giškumo, kaip ir Lietuvoj. 
Bosui nerūpi išmokinimas, 
bet išnaudojimas, pavergi
mas. Tokiu būdu mokinys 
turi pergyventi daug nepa
togumų. Visiems reikėtų ži
noti, kad dirbtuvė—tai ne 
mokykla. Dirbtuvėj nemo
kina matematikos, algebros, 

'Hrigenometrijos, be ko me
chanikas negali apsieti.Nors 
ir seniausis darbininkas, 
dirbtuvėj išmokęs, negali 
stoti, neigi išlaikyti egzami-

Tose mokyklose, kurios 
turi dirbtuves ir garsina: 
ateik, dirbdamas išmoksi a- 
mato 
dojimo, negu mokinimo. Mo- ‘ 
kiniai turi dirbti už pigią! 
mokestį arba visai dykai, o; 
vėliau paleidžia, nes jų vie-j 
tą užima kiti, nauji moki-; 
niai.

Geriausios mokyklos yra; 
tos, į kurias mokinys gali at-; 
eiti vieną vakarą per savai-' 
tę ant privatiškų lekcijų. 
Iš tų mokyklų gauna geras' 
knygas studijavimui. Kny- ( 
gos pabaigoj yra klausimai,1 
į kuriuos atsakydamas su-| 
grąžina knygą. Jei gerai ( 
atsako, gauna kitą knygą ir 
paliūdyjimą, kiek išmoko. 
Tokiu būdu mokinys turi: 
tięk paliūdyjimų,kiek jis mo-j 
ka. Beto kaikurios tokios; 
mokyklos turi darbo biurus 
ir sujieško darbą sulyg mo
kinio mokslo. Beto dirbtu
vėj mokinys gauna tik prak- į

Jeigu trokštate įgyti visapusišką Usilavinima ir 
geidžiate kovoti su piktąją kapitalizmo tvarka, 

skaitykite ir platinkite

‘NAUJĄJĄ GADYNĘ’
Mėnesinį socializmo teorijos, mokslo 
ir literatūros žurnalą, papuoštą gra
žiais paveikslais, kurį leidžia L. S. S.

1500 So 
Kasos Globėjai 

Ona Elterman,
1533 

Zuzana Gulbinienė,
1531 

Marijona Dolan,
, 1533 

Maršalka T. Bartkus, 
1500 

Susirinkimai atsibūna 
nį nedėldienj kiekvieno 
Ncffo svetainėje, 1500 So. 49th Avė, 
Cicero, III.

GADYNĖ” turi skvrius iš visu svar
ini >kslo šakų; gvildena visuomenės 

klausimus ir plačiai aiškina socializmo mokslo 
teorijas.

NAUJOSIOS GADYNĖS” kaina labai pigi: me
tams vos tik $1.50; pusei metų 80c; užsie
niuose metams $2.00; pusei metu $1.00. Pa-

LIETUV1Ų PAŠELPINES DR-STES 
“LAISVES” EASTON.PA.

Prezidentas L. Tarvidaitė,
1118 Jackson St., Easton, Pa. 

Vice-Prezidentas S. Masiulevičienė,
320 So. 11th St., Easton,Pa 

Protokolų Raštininkas ir organo pri
žiūrėtojas Alek. Vituris,

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

1939 Fairview Ave., Easton,Pa. 
Kasierius F. Vituris,

330 Taylor Alk, Phillipsburgh,N.J. 
Kasos globėjai:

A. Biga, 1021 Elm St., Easton, Pa.
• A. Meškauskas, 50> N. Locust St. 

Maršalka P. Urbienė,
1989 Fairview Ave., Easton, Pa.

Susirinkimai atsibūna kas pirm* 
Pėdnyčią kiekvieno mėnesio, 8 vai va
kare, Anglų Socialistų svetainėj, 489 
Northampton St., Easton, Pa.

DRAUGYSTĖ LIETUVOS SUNŲ IR 
DUKTERŲ, ELIZABETH, N. J.

Pirmininkas P. Kardokas,
122 Court St. 

Pirmininko pagelbininkas S. Morkis, 
255 Bond St. 

Nutarimų Raštininkas S. J. Liutkus,
249 Pine St

Turtų raštininkas J. Kentrus, 
UI Pine St. 

Iždininkas J. Juozapaitis,
234 Clark PI. 

Iždo globėjai: V. Budriukė,
108 Insleo PI.

S. Yuškaitė, 117 Magnolia Avo. 
Maršalka J. Brūzge,

129 Pine St.

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

Pirmininkė V. Ivanauskiutė.
1452 East 33rd SL 

Vice Pirmininkas J. Katkauskas,
5823 Superior Avenue 

Protokolų Sekretorė M. Misevičiutė
1452 E. 83rd St.

Fin. Raštininkas Antanas Banialis, 
1449 East 24th St.

Kasierius M. Lavinskas,
8120 Cory St.

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

V. Kvedaravičius
1543 Oregon Ave.

Dainų repeticijos atsibūna kiekvie
ną Seredą nuo 7:30 vai. vakare ant 
Schwab svetainės, 6131 St Clair Ave. 
Mėnesiniai susirinkimai atsibūna kas 
trečią pėtnyčią kiekvieno mėnnesio 
nuo 7:30 vai. vak. antSchwab svetai
nės 6131 St. Clair Ave. Knygynas

• randasi Neuros krautuvėje, 2047 Ha
milton Ave. Knygos išduodamos kiek
vieną Panedėlio vakarą nuo 7:30 vai. 
vakaro.

Knygius Pranas Tumosas,
3570 E. 72nd St.

PERSKAITYK!
Kiekvienas nau- 
jas skaitytojas,, 
kuris užsirašys 
pas mane “Lai
svę” ant metų 
ir užsimokės $2- 
50, tai gaus do
vanų knygų ver
tės 1 dolerio ar
ba “Kardą” ant 
metų. Senas 
skaitytojas, ku- 

atnaujins, gaus knygų už 50 c. 
; iš neskaitančių dar prisius už 

į” $1)75 gaus knygų už 50 c; 
senas skaitytojas gaus knygų už 25c, 
Kas prisius už/‘Kovą” $2,00, gaus 
knygų už 75 c, kas prisius už “Kar
dą” $1.00, tas gaus knygų už '35 c. 
senas skaitytojas už 25 c, Kas užsi
rašys “Naująją Gadynę”, kaina me
tams $1.50 tas gaus knygų už 50 c. 

>Kas užsirašys “Naujienas” ant 
metų ir prisius $5.00, gaus dovanų 
“Keleivį” ant metų arba knygų už 
$1.50, senas skaitytojas gaus dovanų 
‘Kardą” ant metų, Kas prisius $1.00 

Už ’’Moterų Balsą”, gaus knygų už 
25c, Rašydami pažymėkit, ar esate 
enas, ar naujas skaitytojas.

Todėl visi užsirašykite tuos laik
raščius per manę. Tiek pat mokėda
mi gausite gerų knygų pasiskaity
mui. Būtinai pasakyk apie tai savo 
draugui ir pažįstamui Knygas duosiu 
tik “Laisves” laidos.

Pinigus siųskit šiuo adresu:
> J. POCIUS, 

1879 Margaret St, Philadelphia, Pa.

Lai •* i R i f Akuserka
< Irrtoauiti

College BalUmo'e <
atliek* <

tatptf autetk «

? F. Strop

LIET. SUNŲ IR DUKTERŲ DRAU 
G'iS'l l.. ROCKFORD, ILL.

Pirmininką.- i*. R’i.škevičia,
Uiiz So. Main St.

k. Šimonis,
17 Michigan Avo

itte—96 įranga, | dpMymaa asMi—<1 Ir • 
taeth)—fl ir m | Vipiklymaa «M9brt įk, Ir

UtltMlKAI m UBMOSCAL

P«r pastaruosius 
10 metu mano prak
tikos, aB pasekmin- 
gai išlydžiau dau
giau, kaip 10.000 ii. 
reniu. Mano ofisai 
prieinami darbinin
kams toddl, kad ne- 
dalintai mokesčiai 
BenrvutikMndanaa 
turi prpraautaian

APLA. DR-JOS CENTRO VALDY
BOS IK KUOPŲ SEKRETORIŲ 

ADRESAI:
Centro pirminink. J. M. Maskeliūnas, 

Pittsburgh, Pa. 
J. A. Rukast

1421 Fayette at. Pittsburgh, Pa. 
Centro sekretorius J. B. Miskevičia, 
2135 Sarah Str. S S, Pittsburgh, Pa. 
Centro Iždininkas K. Varašis, 
12 and Carson st. Pittsburgh, Pa. 
Turtų Kontrolės Komisija: 
M Urlakis, 2126 Forbes st.

Pittsburgh, Pa. 
J I Alexia P O Box 844 Diamond eta. 

Pittsburgh, Pa. 
F. Pikšria# 1831 Penn Ava.

Pittsburgh, Pa.
Kuopų sekretorių adresai: 
1-mos kuopos sekr. A Bartkus, 
1323 Carsell st, N S. Pittsburgh, Pa, 
2 kuopos P Samulionis

P O Box 63, McKees Rocks, Pa.
3 kp. Svipa>3, No. U, Welder St.

Glendale Carnegie, Pa.
4 kp. F. Pikšrius, 13*31 Penne Ave. 

Pittsburgh, Pa.
5 kp. J. W. Brazauskas,

P O. Box 154, Cuddy, Pa.
7 kp. A. Žvirblis, 2228 Forbes St.,

Pittsburgh, Pa.
8 kp. A. Paliucis, 2123 Wrights S

Pittsburgh, Pa.
9 kp. A. Budžinauskas,

P O. Box 812, Creighton, Pa.
10 kp. John Shopis, 718 McKean avo.

Donora, Pa.
11 kp. P Ainis, P O Box 434,

Courtney, Pa.
12 kp J Kindaris, Ambridge, Pa.
18 ky. V Petravičia, P O Box 21.

Millsboro, Pa.

Į PIRMIAU Į
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VIETINES ŽINIOS.
Kliubo veikimo

Tel. Orchard 3716 Greenpoint

KA1RUKSTIS

814

15c.

30c.

20c.

wasDYKAI! 20c

$12.00 vertes
10c

Sekr. J. Jakimavičius

20c

LEWIS NELSON
40c

35c

G.LASKEVICIA

Manhattan Hat Stores

50c
75c

Tikra 
l.ietuviika 
Užeiga

K tek vieną 
Pakelevingą 
Priimam 
Gražiausiai 
Ir visada.

V. VAIVADAS
PUIKI UŽEIGA

kai labai patiko, nes publika 
plojo ir plojo rankomis. Gei
stina daugiau tokių prakal-

zinomos 
kaipo 

geriau
sios.

PRANEŠIMAS MUZIKANTAMS 
16 lietuviškų šokių, himnų ir t.

SENIAUSIA UŽEIGOS
VIETA PAS

Geriausia Pirmeiviška Užeiga 
771 BANK ST. 

WATERBURY, CONN. 
Tel. 964-3.

TehpkM* 996 Creeapetot.
Daktarai J. MISEV1ČC 

Specialistas flinUee lr 
Pinčių Un.

Nwe 6—19 ryto
Nae lt—1 pe plat
N«e 6—41 vakare, 

179 BERRY STRUT 
BROOKLYN, N. Y.

Kepa geriausių duonų iš 
Cystų ruginių miltų. 
Teipat mes kepame ge
riausius keiksus veseli- 
joms ir kitokiems pdki- 
liams * o ** . * . *

jau mokinatės “Kryžių ,tai 
atsišauki t tuoj aus.

T. R. Kom. Juškutis.

61 S. 2nd Street
BROOKLYN, N.

Gėda jums tautininkai! 
Jeigu jūs jau taip norit ka
rės, tai eikit ir prisirašykit 
į armiją, kokiu perkūnų jūs 
belaukiat?! Juškutis.

STEPONAIČIO RAŠTAI. IR EILĖS. 
Kaina..........................................

NAUJOS KANTIČKOS arba politiškos 
giesmes. Kaina.........................

NUOSAVYBĖS IŠSIVYSTYMAS. Kai
na................................................

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

Abi krautuvas Brooklyne.

busite pilnai 
pritaikymu ir 

Taipgi turime 
vaikams

Dėlei panaikinimo pleiskanų, at- 
‘ auginimo nupuolusių plaukų nuo gal- 
!vo>s, kaip ir kitokių odos ligų ir dėlei 
! panaikinimo šlakų, spuogų ir kitokių 
i veido ligų. Patarimai dykai, tiktai 
, malonėkite parašyti, kas per priežas- 
įtis. Rašykite adresu: J. W.
SAKAUSKAS &CO., Box 42, Sta. E. 

• CLEVELAND, OHIO.

didelį pasirinkimų 
todėl męs

BALIUS IR ŠOKIAI 
parengė 

Bridgeport© Lietuvių Tau
tiškas Benas 

Snbatoje, 15 Rugsėjo, (Sept.) 
1917 m., pradžia 7:30 

b - vai. vakare.
GERMANIA HALL 

1790 No. Main St., 
Bridgeport, Conn.

Gavusiems daugiausia at
viručių yra skiriamos dvi 
dovanos.

Kviečiame atsilankyti ant 
Šio linksmaus baliaus, kaip 
vietinius, taip ir iš visų apie- 
linkinių miestelių, nes tiki* 
mšs visi būsit užganėdinti.

gydys
šiuos

Nuo
Nuo
Plaukų stiprintojas
Pleiskanų naikintojas
Nuo reumatizmo 
Vidurių valytojas

Lietuviška Trejanka 25c.

PASLAPTIS. Seno Vinco monologai ir 
eilės. Kaina .... ............ * ...

Brooklyno Lietuviams!
Pirmas Brooklyno

LIETUVIS - ------ — - -

Kontraktorius.
Padarome visokj darbą prie nai ji 
namų statymo ir senų pataisymo.'ti- 
pentinu namus ii lauko, taipgi ir vi
daus,popieruoju, pleistorueju Ir d- 
mantuoju. Reikale kreipkitos ypatUk 
kai kr laišku iiuo adresas
46 Power Si. arta į cymteo virtu

NUSTOS GALVOS SKAUDĖJIMAS, 
JEIGU NEŠIOSI AKINIUS.

Iš daug atsitikimų, akių nuvargl- 
ma>s, yra pamatinė priežastis galvos 
skaudėjimo, neuralgijos ir daugelio 
kitų nerviškų ligų.

Išegzaminuok savo akis.
DR. M. FREEMAN ...

(Akių specialistas) 
Atsiminkit numerį: 611 Grand St., 
tarpe Lorimer ir Leonard St.,

Brooklyn, N. Y.

JOHN KULBOK, Savininkes 
291 Wythe Ave. Cor. So. 1-at 
St., BROOKLYN, N. Y. 
Tel 279 Greenpoint.

C. Brooklyn, N. Y.
5 d. rugsėjo L. S. S. 83 kp. 

buvo prakalbos ant kampo 
Hudson Ave. ir Front St. 
Kalbėjo anglas, kurio vardo 
nežinau ir J. V. Stalioraitis 
iš Philadelphijos. Drg. J.

A. SHRUPSKI
Pas mus galite gauti ska

niausi alaus, puikios degtinės 
ir skanaus vyno. Patarnavi
mas puikiausias, ateikite, o per
sitikrinsite.

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

DR. J. LIPMAN
Vienas ofisas: 314 E. 50th St.,
Antras Ofisas: 1945—7th Ave^ 

arti 117th St., New York

Kad paskatinti New Yor- 
ko lietuvius prie smarkesnio 
visuomenio veikimo, Politi
kos Kliubas nutarė susižino
ti su kitom vietos progresy- 
vėm organizacijom ir su
rengti eilę paskaitų bei pra
kalbų.

Dėlei didesnio patrauki
mo publikos, manoma prie 
paskaitų turėti ir įvairius 
pamarginimus. Vertėtų apie 
tai pagalvoti visiems New 
York’o progresyviškesniems 
lietuviams.

Kliubas nutarė ir toliau 
laikyti savo susirinkimus 
10 vai. ryte, pirmą nedėkiie- 
nį kiekvieno mėnesio.

A. Petriką.

VISIEMS NAUJIENA.
Šiuomi pranešu visiems savo kos- 

tumeriams ir pažįstamiems, kad aš 
vėl atidariau bučernę, (nes buvau už
daręs ant poros mėnesių) nuo 14 d. 
September po senuoju antrašu. Kvie
čiu visus atsilapkyti, nes tavoras bus 
kuogeriausias.

JUOZAS RADZEVIČIA
28 Ten Eyck St., Brooklyn. N. Y.

Lietuvių Preserių Unijos 
58-to skyriaus, mėnesinis 
susirinkimas atsibus ketver
ge 13 • Septemberio, New 
Plaza svetainėj, kampas 
Grand St. ir Havemeyer St., 
7:30 vai. vakare. Draugai, 
kuoskaitlingiausia atsilan- 
kykit, nes delegatai nuo 
konferencijos išduos rapor-

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

Žodynas Anglų, Rusų, Francuzi; ir 
Lotynų kalbų. 4,700 puslapių, 6000 
spalvotų iliustracijų, 4000 Geografiš- 

i, 1400 biografiškų. Nuro
dymai kaip ištarti. Męs prisiusime 
šitą žodyną dykai su 12 didelių kata
logų įvairių firmų. Prisiųsk 98 cen
tus persiuntimo iškaščių.

B 187 BREMERTON, WASH

Teatro rengėjų atydai.
Pranešame, kad L. S. S. 

83-čioji kuopa pradėjo mo
kintis veikalą “Kryžius”, to
dėl meldžiame Brooklyno 
apielinkės teatro rengėjus, 
kad nepaimtumėt tą patį

412 Grand St., B’klyn,
Telephone 3534 Stagg

TIKRA IR TEISINGIAUSIA
APTIEKA

Jeigu jums reikalinga kokia nors 
rodą link sveikatos, tai ateik pas ma
ne ir pasiteirauk arba rašyk aprašy
damas savo ligos priežastis, tuoj gau
si tikrą ir draugišką rodą.

Duodu rodąs visiems dovanai. Siun- 
visus kraštus Afne- 

Canados ir Anglijos ir t. t.
Tėmykit! Ypatingai visi mano su

taisyti žemiau paminėti vaistai yra 
kad pa- 
Gaukite

JOHN KULBOK
CAFE

Didelis hotelis, gera vDta 
busite užganėdinti, 
pakeleivingiems, kambariai į- 

isyti pagal naują madą. Visi

Vienas iš C. Brooklyno 
tautininkų buvo įskundęs 
kalbėtoją policmanui, kad 
jis prieš karę kalbąs, bet po- 
licmanas neatkreipė atydos, 
tik paprašė kalbėtoją, kad 
nekalbėtų prieš karę ir nu-

Turime labai 
rudeninių skrybeliij 
galime pritaikyti kiekvienam pa
gal jo skonį ir norą. Ateikite ir 
persitikrinkite.

Męs žinome, kad 
užganėdinti musų 
prieinama kaina, 
didžiausį pasirinkimą 

skrybėlių. Užlaikau visokių knygų ir kitokią 
daiktų. Galima gauti pirkti rišu 
Amerikoje leidžiamų!, laikraščiu a, 
taipgi ir juos užsiprenumeruoti.

Krautuvė atvira nuo 7 iš ryto flrf 
12 vidurnakčio.

Toliau gyvenantieji galit kreipti! 
laišku šiuo adresu: 7

ir 75 c. 
25 ir 35c.

$1.00 
$1.00 
$1.50 

50c. ir 75c.
50c. ir $1.00 

Kartus vynas dėl apetito 50c. $1.00 
Visokios šaknys, žiedai, žolės ir t. 

t. Aptieka atdara dieną ir naktį. 
Su visoms rodo'ms kreipkitės:

Lietuvis aptickorius ir savininkas

F. KUDIRKA.
64 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y. 

Pas mane galite gauti krajavų die- 
liu kiek tik norite.

KAS DAR NEGAVOTE?
Buvo jau pranešta per “Laisvę” a- 

pie L. S. S. IV rajono padarytas kor
tas, kurios labai tinka naujų narių ga
vimui į L. S. S. kuopas. Jau daugelis 
užsakymų gauta iš Pa., Mich., ir ki
ti} valstijų. Kortos išsiunčiamos tuo
jau. Jei kas mano, kad jiems gali 
būti naudingos tos kortos, tegul grei

tai užsisako.
kortų ir krasą 
15 c. už 100— 
lėšas.

Reikalaukite 
arba D. P. Pilkos vardu, 183 Roebling 
St., Brooklyn, N. Y.

P. S. IV rajono k p. tvrom tarpu gau
na dovanai, užsimokanti tik persiun
timo lėšas. Tik bereikalingai nemė- 
tykit. D.P.P.

TŪKSTANČIO DOLERIŲ VERTAS

Išradimas!

SOCIALIZMAS SUPRANTAMAI IŠ
AIŠKINTAS. Parašė John Spargo. 
Tai yra puikus moksliškas veika
las ,bet parašyta lengva ir kiekvie
nam suprantama kalba, šią knygą 
turi perskaityti kiekvienas darbi
ninkas. Kaina ....................... 75c.

Apdaryta ................................ $1.00
PATARMĖS MERGINOMS APIE LY

TIES DALYKUS. Kaina...... 50c.
DRAUGIJOS IR ORGANIZMŲ EVO

LIUCIJA. Kaina ................. 50c.
DARBAS IR KAPITALAS. Pirmuti

nės svarbios žinios iš politiškos 
ekonomijos. Kaina ................. 20r.

POLITIKOS MOKSLO PRADŽIA. Kai
na ..............  25c.

INKVIZICIJA. Su paveikslais. Apra
šyta visi kunigijos darbai. Kaina 15c.

ATEITIES SURĖDYMAS. Kaina ... 15c.
KUNIGAI, BEDIEVIAI IR SOCIAL

DEMOKRATAI. Kaina................... 10c.
VALSTYBE IR SOCIALIZMAS. Kaina 10c.
DARBININKŲ PRIESPAUDA IR JOS 

PRIEŽASTIS. Kaina .............  10c.
MOTERIS IR SOCIALIZMAS. Labai 

puikus veikalas, todėl turi rastis 
kiekvieno darbininko stubelėj.
Kaina............................................... $1.00
Apdaryta ...................................... $1450

GEOGRAFIJA ARBA ŽEMĖS APRA
ŠYMAS. Kaina .......................... $2.00

Apdaryta ................... $2.50
ETNOLIOGIJA ARBA ISTORIJA

APIE ŽEMĖS TAUTAS. Kaina $2.00.
Apdaryta .......... $2.50

TIKĖJIMŲ ISTORIJA. Su daugybe pa
veikslų, gražiais apdarais. Kaina $5.00

................. $1.25
..................... $1.50
SocialogiŠkas

KONTRABANDNINKAI. Parašė Se
nas Vincas. Kaina.................

GALUTINIS K LESŲ KOVOS TIKS
LAS. Parašė A. Pannekoek. Kaina

PRASIKALTIMAI IR PRASIKALTĖ
LIAI. Kaina...............................

REVOLIUCIJOS ATBALSIAI. Parašė 
Senas Vincas. Kaina.............

SOCIALDEMOKRATŲ MOKSLO PA
MATAI. Kaina..........................

GLUDT-LIUDI. Eilės. Parašė Kl. Jur
gelionis. Kaina. ..... ..............

DARBAS. E. Zolo romanas. Kaina ..
MUZIKOS ŽODYNĖLIS. Sutaisė M.

Petrauskas. Kaina............................
RUTVILĖ, ŽEMAITIJOS MERGELĖ

Sceniškas veikalas. Kaina............
PILINIEČIAI. Sceniškas veikalas. Kai

na................................................

Gauk šiuos 
Muzikos Veikalus.

’’Biratė” — Birutės arija —30c.
"Vestuves” — Jaunosios arija 85< 
“Kregždele” — duettas — 30e. 
“Egle” (Žalčių karalienė). t&lčto..

ir Gulbė-Dievaičio duettos —7ls 
"Mazikoa žodynėlis” — 25c.
“HI Sąsiuvinys” — maišyti 

kvartetai — 25e. 
Adresas:

MR, M PETR * VSKA8, 
Bti Broadway, Se, Bestom, Mae*

veikslų, gražiais apdarais. Kaina
RYMAS. Labai puikus Zolo Roma

ną. Kaina ........
Drūtais apdarais

PAŽVELGUS ATGAL.
Romanas. Kaina ....................... $1.00

ANGLIŠKOS KALBOS ŽODYNĖLIS 
Kaina .................................... 25c..

ŽODYNAS lietuviškai - angliškos ir 
angliškai lietuviškos kalbų. Abidvi 
dalis. Kaina.... . ......................... $6.00

PASAULIŲ RATAS. Astronomiškas 
aprašymas musų saulinės siste
mos. Kaina ........................... 25c.

NEŽUDYK. Dramos vaizdelis. Skiria
mas vaikams. Kaina ........... 10c.

MORALYBĖS IŠSIVYSTYMAS. Apra
šyta, koks buvo doros supratimas 
senovė ji^ kaip jis vystėsi Kaina 25c.

ŽMOGAUS IŠSIVYSTYMAS. Svarbi 
moksliška knyga, aiškinanti, kaip 
ir iš kur atsirado žmogus ant 
žemės. Kaina ..................... 35c.

KODĖL Aš NETIKIU T DIEVĄ? arba 
tikėjimo kritika. Kaina ........ 20c.

KAIP TAPTI SUVIENYTŲ VALST 
PILIEČIU? Reikalingi klausimai 
ir atsakymai. Kaina............. 15 c.

SIELOS BALSAI. Puiki knyga, daugy
bė labai gražių eilių ir dainų. 
Daug gražių, spalvuotų paveikslų. 
Kaina ...................................... 75c.
Su apdarais ................................ $1.00

GYVENIMO BANGA. Parašė Senas 
Vincas. Kapitalisto gyvenimas, jo 
darbai ir mirtis..........................15c

Liet. Moterų Sąryšio ko- 
vai prieš brangumą maisto 
susirinkimas atsibus 12 d. 
Sept., 1917, 7:30 vai. vaka
re, 'Tautiškam Name. 
Atsilankykit ant šio susirin
kimo, nes bus svarstoma 
apie jūsų reikalus.

Sekretorė M. U.

Jeigu nori gerai išrodyti,—pi 
skrybėles

“Manhattan Hat

JOSEPH LIPMAN, M. b
Specialistas moterų ligų

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

10 vai ryte; nuo 1 iki 2 vai. >c 
piet ir nuo 7 iki 8 vai. vakare.

Nedėliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs ilki 

riame ir pasakome visas ligas ir pa 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusieji 
ligoniams parūpiname vietą, kol gy 
dosi. Reikalui esant, kreipkitės, mgi 
apžiūrėsime ir duosime prieteliik. 
rodą. Patarnavimas visai pigus. Nt 
užmirškite mano antrašo.

Reikalinga
Darbą gausi visada. Reika- 

JųZ lauk informacijų.
fVVk. Nossokoff’s International 
KiAnfi Barber School, 1202 Penn 

Ave., Pittsburgh, Pa.

Kaina 10 c. už 100, čiu gyduoles į 
užmoka pirkėjai, arba riko 

męs apmokame k rasos

dėl visos orkostros 10 knygų $4. Dėl 
Beno 10 knygų, 20 lietuviškų rinki
nių, šokių maršų ir t. t. $4. Dėl 
Piano arba vargonų 18 lietuviškų vei
kalų $1 Knyga išsimokinimo notų 
lietuviškoj kalboj be mokytojo $1. 
Draugai pasipirkit greitai, ba mažai 
jau liko.

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

542 E. 14 St,
COR. AVI

AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ? 3,^įu JSĄ“1

GARSAS SM KEPTUVE

* 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 jau ją turi.

Knygos vardas
Patarmes Merginoms 
Apie Lyties Dalykus.

Parašyta žinomos lytiškų dalykų 
aiškintojos ponios M. II. 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.
įKnyga turi 120 pusi, ir papuošta 

paveikslais, kurie palengvina aprašo 
mus dalykus suprasti.

KAINA TIK 50c.
AR MYLI DAINAS?

Štai nauja dainų knyga, kurioj ra
si daug tokių dainų, kurių niekur jau 
nerandama. Knygos vardas

Įvairios Dainos.
Tai yra stora, 216 puslapių, knyga, 

kurioje telpa daugybe įvairiausių dai
nų. Tarp kitų yra nemažai senoviškų, 
kurias mūsų seneliai dainuodavo, bet 
kurios dabar veik visai užmirštos.

Dainos visokio tūrinio: meiliškos, 
juokingos, kalinių, tautiškos, kariš
kos, politiškos ir kitokios.

> KAINA 50c. >

LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ MIRTIN 
IR ŠLISSELBURGO BASTILIJA 
Parašė V. Paukštys. Jeigu dar kas 
nežino tų baisenybių, kurios deda- 
siRusijos kalėjimuose, jei dar kas 
negirdėjo, kiek laisvės kovotojų 
žuvo ant caro kartuvių — tad per
skaitykit šią knygelę Kaina..

MOTERŲ PADĖJIMAS EVANGELI
JOJ IR APAŠTALŲ RAŠTUOSE. 
Parašė Z. Aleksa. Ši knygelė iš
aiškina, kokis moterų padėjimas 
buvo gilioj senovėj ir kaip link 
moterų atsinešdavo Kristaus apaš
talai ir pats Kristus kurio mokslą 
skelbia dabartine musų dvasiškija 
Ypač patartina ją perskaityti mo
terims. Kaina.......................

GRIUVĖSIUOSE. Parašė K. Jasiukai- 
tis. Tai yra labai smagi apysa
kaitė, kuri atvaizdina liūdną liki
mą Lietuvos tarnaitės. Kaina....

ŽENYBA IR ŽMOGAUS GYVENIMO 
SIEKINYS, su priedu LYTIŠKOJI 
ETIKA. Labai naudinga knyge
lė. Telpa daug gražių patarimų 
vedusioms ir tiems, kuro mano ves
ti. Antra laida. Kaina.......

MOTERIŠKĖ IR MEILĖ. Sutaisė Bos- 
tonietis. Dailus pasiskaitymas a- 
pie meilę. Tinka kiekvienam, y- 
patingai jaunimui. Kaina.......

GYVAS GRABE. Parašė Senas Vincas.
Tai vienas iš geriausiai nusiseku
sių Seno Vinco vaizdelių. Juoko 
šioje knygelėje iki ausų. Kas nori 
valandą laiko smagiai praleisti 
lai užsisako ją. Kaina ...............

SOCIALIZMAS—KUOMI JIS YRA 
KAIP Jį ĮKUNYT. Parašė O.Ame- 
ringer, sulietuvino Europietis. 
Šią knygelę patartina persKaity- 
ti kiekvienam darbininkui — ir 
tam, kuris tiki į socializmą ir tam 
kuris netiki. Kaina tik........

DARBO ŽMONIŲ ISTORIJA. Ją turi 
perskaityti kiekvienas darbininkas, 
kad gauti supratimą koks buvo 
likimas darbo žmonių praeityj ir 
kaip jie kovojo. Kaina............ <

KODĖL BAŽNYČIA PRIEŠINASI 
SOCIALIZMUI? Verta perskaityti 
kiekvienam, ypač tikinčiam žmo
gui. Kaina ............................

LAISVĖS KALINYS. Justino Tumėno 
poema. Kaina .....................

LIETUVA SUŠALS. Buvusioji ledų ga
dynė arba žmonių ateitis bei pra
eitis. Kaina .........................

VELNIAS. Parašė R. G. Ingersoll, ver
tė Ferdinand de Samogita. Joje 
aprašyta vi<sa velnio istorija, jo 
darbai ir galybė. Kaina ........ 20c.

LEKCIJOS APIE ATSKIRIMO ŽENK
LUS. Naudinga norintiems išmokt 
taisykliškai rašyti. Kaina......10c.

IŠVOGIMAS IŠ PAVIAKO 10 KALI
NIŲ...............................................20c.

RAUDONAS JUOKAS. Parašė L. 
Andriejev. Tai yra gražus aprašy
mas karės baisenybių. Kaina... ,35c.

IŠ DVASIŠKŲ TĖVELIŲ GYVENI
MO. Aprašoma kunigų darbai ir 
pasižymėjimai. Kaina.............. 25c.

ŠEIMYNOS ISTORIJA. Peržvelgta 
šeimynos formom ir besiplėtojimas 
senovėj. Kaina............................ 10c.

VOKIEČIŲ KAREIVIO KARĖS AT
SIMINIMAI. Tai yra įdomiausia 
knyga, kurioje atvaizdinta baisio
sios Europos karės paveikslai ir 
kokią įtekmę karė daro ant ka
reivių dvasios. Kaina...............75c.

Apdaryta ..................................... $1.00
MEILĖS LAIPSNIAI JŲ IŠSIVYS

TYME. Parašė švenčioniškis. Mei
lės istorija ir jos vystymasis, pra
dedant nuo primityvio žmogaus ir 
užbaigiant šiandieniniu. Kaina.. $1.00.

Apdaryta................................. $1.25.

iSURAŠAS KNYGŲ, KURIAS GALIMA GAUTI 
. . . “LAISVES” KNYGYNE „r„„kl>nNy.

AR VERTA BŪTI TEISINGU?
Visada yra žmonių, kurie stengiasi 

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

Jeronimas Savanorolla.
Kas nori žinoti apie teisingo žmo

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

KAINA TIK 25c.
Reikalavimus ir pinigus^ siųskite 

šiuo adresu:
F. STROPUS,

6 Loring St.,
So. Boston, Mass.

IV Rajonas gvarantuojami ir užtvirtinu, 
jus be jokio daktaro, 
vaistus: 
prakaitavimo kojų 50 
nuospaudų ant kojų




