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- MLtvv uju- , . .. .. dnržnvin Miea
nušovimą Austrijos į, .^5.. v? J?’ tos Kornilovo, taipgi prisi-

nilovą, kiti už Kerenskį. Po-

Visi kariniai komitetai•ogrado
kontr-re-

kitu; vo, areštuotas su visu savo

Suareštuotas oktiabristų

gi suareštuotas pagarsėjęs

Argentinoje siuntinėjo slap- Šimas, kad visus,, ir 
Loo ( X i f vii nTn c \ fnlnrrvnmno i iDfiniPflI TlPtll Y*mC.lllS.

Valdžia smarkiai pradėjo dijos ambasadorius Argenti- svarsto klausima apie 
areštuoti Kornilovo šalinin- noj sykiu yra ir Vokietijos draudimą "neištikitni 
kuSj, > Viso areštuota apie 80 agentaioi|Bfe^ .. gyvento jamsnetilo"Valdžia darbuojasi išvien gyventojams netikę pačta
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CHICAGOS MAJORAS 
THOMPSONAS REI 

KALA UJA $1,350,000.

Tapo paskirta direkcija, 
susidedanti iš 12 žmonių,ku
ri svarsto, kokius būdus pa
vartoti prieš sukilėlius.

pradėjo protestuoti ir 
saliu darbininkai, c

tuomet jis liepė suareštuoti 
valdžios komisarą Filonen- 
ko, kuris buvo fronte.

“Būkite ramus, šaltai atsi
neškite linkui visų nuotikių 
ir visais galimais būdais ko
vokite su priešu”.

Ar jis tas provas laimės, 
ateityje pamatysime.

ems”

FINLIANDIJA PADUOS 
RUSIJAI ULTIMA

TUM.

Valdžia areštuoja suokalbi
ninkus.

/SS

Dirbtuvės mergaitę mažas uždarbis stumte stumia 
prie pardavinėjimo savo kūno.

i — frontų pe Argentinos ir Švedijos tUs, bet ir abelną susirašinė- 
Norima sua- bus pertraukti dipliomatiški jimą. ’’ ‘Vadinasi, negalima 

, bus ir laišku siuntinėti.1 c-

lies išdavikas. Valdžia jau

’ Dabar Kornilovo kariumenė nedaleisti įeiti į Pet-
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vių Atstovų^daryba,, paskui a]cjoinoi<ratų suvažiavimas, mano prisidėti prie Kornilo- 
veikiausia, prives visos ša- y°’ areštuotas su visu savo 
lies socialdemokratus prie [štabu. 
vienybės.

L. S. S. 19 kp. prakalbos 
bus subatoje, 15 September, 
ant kampo Roebling ir 7 
Grand Sts. Ka^« H 
Jukelis ir rusas.
V'Z. ‘

Tegul kiekvienas “Laisvės 
skaitytojas prikalbina savo 
draugą ar pažįstamą skai
tyt "Laisvę”.

Sukilėliai eina 
ant Petrogrado.
Rusijoj iškilo kontr-revo-

iiucija. Vyriausias karės 
vadas generolas Kornilovas 
vadovauja sukilėliais ir eina 
ant Petrogrado, norėdamas 
sostinę paimti įzsavo rankas.

Subatoj atsilankė pas mi
nisterių pirmininką Kerens
kį generolo Kornilovo pa
siuntinys Vladimiras Lvovas 
ir pareikalavo, kad Kerens
kis tuojaus nuo visko atsisa- 

. kytų ir visą valdžią, — pilie- 
• tinę ir karinę, — perduotų 

generolui Kornilovui. Apart 
to jis dar pridūrė, kad ne 
vienas Kornilovas to reika
lauja, bet didžiuma Dūmos 
narių, žymus politiški vei
kėjai ir pramonininkai, ku
rie Maskvoje dalyvavo pačio 
Kerenskio sušaukto j konfe- 
rencijoj ir palaikė Kornilo
vo pusę.

Kerenskis dar netikėjo 
Lvovo pranešimui ir tele
grama užklausė patį Korni
lova; pastarasis tą patį pa
tvirtino.

Kerenskis tuojaus Korni
lovo pasiuntinį Lvovą sua
reštavo. Tapo sušauktas 
ministerių posėdis.
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ypatų, tarpe kurių randasi 
ir trįs generolai • 
komandierai. __
reštuoti ir Puriškevičių.

Gučkovas, buvęs pirmiaus 
karės ministeris, išvažiavo 
iš Petrogrado pas Kornilo- 
vą.

Kornilovas irgi išleido 
atsišaukimą.

Kornilovas išleido atsišau
kimą į kareivius, kuriame 
nurodo, kad jie Petrogradą 
būtinai turi užimti, nes da
bartinė valdžia, sykiu su 
Kerenskiu, netikus šalį val
dyti ir kad dabartinėj mini
sterijoj randasi daugelis vo
kiečių agentų, kurie nori tė
vynę parduoti. Iš tos prie
žasties Rusijai nesiseką ir 
kariauti.

Darbininkų ir Kareivių At
stovų Taryba reikalauja 

valdžią perduoti 
’ socialistams.

11 d. rugsėjo buvo 
grado Darbininkų ir 
vių Atstovų Tarybos

Petro- 
Karei- 

. _____ .c ______  pose-
Įdis, kuriame vėl tapo pakel- 
1 tas klausimas-reikalavimas, 
|kad visa valdžia būtų per
duota socialistams. Vienok 
I tapo išneštas nuosprendis, 
kad dabartiniame momente 

Sukilėliai 35 mylias nuo su Darbininkų ir Kareivių palaikyti Kerenskį.
Petrogrado. į Atstovų Taryba ir deda vi-; .... •

Kornilovo kariumenės vie- pastangas, kad numalši- Kornilovas suareštavo val- 
na dalis užėmė stotį Luga n^s pokalbininkus ir tėvy-| džios komisarą, 
(tarpe Petrogrado ir Psko- ,n^s išdavikus. . i Kada valdžia paliepė Kor-

ivo), o antra dalis stotį Vi-1 “Kornilovas prašalintas/nilovui apleisti savo vietą, 
.. Mmis- ficą ant gelžkelio vindavo- Jis l?us nubaustas, kaipo sa-

tenjoj kilo baisus trinks- £ikjnsko įr įaįs dviem gelž- ^es išdavikas. Valdžia jau 
mas. kadetai stojo už. Kot- kenais traukia į Petrogradą, pp’ūpip bptptj jam ^ke- 

x - • i i . m *. t'. Dabar Kornilovo kariumenė - sėdžiai tęsėsi labai ilgai. Pa-1 ranjasi 35 mylias nuo Pet- ^ogradą. rraiioiia IrorlnTni miriicf-nri m .
H dilgsėjo, per visa die- Palaikyti dabartinę

galiaus kadetai ministerial 
pabėgo iš ministerijos. Liku
sieji Kornilova apkaltino 
kaipo senosios valdžios pa
laikytoją ir įgaliavo Kerens
kį elgtis taip, kaip jam at
rodys geriau.

Kerenskis išleido praneši
mą, kuriame pasakė, kad vy
riausias karės vadas gene- 

4 rolas Kornilovas yra pasikė
sinęs paimti visą valdžią į i 
savo rankas ir panaikinti tą ■ 
laisvę, kurią liaudis iškovo- j 
jo, todėl jis prašalinamas 
nuo vyriausio karės vado 
vietos; jo vietą užima gene
rolas Klembovskis. Sykiu. 
Petrograde įvedamas karės • 
stovis.

Taipgi Kerenskis atsišau
kė į visus piliečius, kviesda
mas juos prie vienybės ir ko
vos su priešais, kurie nori į- 
vesti senąją tvarką.

Generolas Kornilovas, iš
girdęs tokį pranešimą, suor
ganizavo sau ištikimą armi
ją, kuri susideda iš puslauki
nių Kaukazo tautelių ir da
bar traukia iš dviejų pusių 
ant Petrogrado.

Darbininkų ir Kareivių 
Atstovų Taryba taipgi išlei
do atsišaukimus, kad karei
viai neklausytų generolo 
Kornilovo įsakymų; taipgi 
paliepė visiems komisarams, 
kad jie frontuose stengtųsi 
kareivius įkalbinti neprisi- 
dėv^prie Kornilovo kompa-

ną ir naktį, gelžkelių darbi- vaJ.^A ^9V0Je. su 
ninkai ardė abudu gelžkeliu, |x u(<iaci-!Jon111e.ri?11s’ . ,
kad perkirtus kelią sukilę-1 .. “Suokalbininkai dar netu- 
liams. ,!1

Visi gelžkelių darbininkai *,a 
palaiko dabartinę valdžią iri 
tas daug gelbsti, nes jie at
sisako gabenti sukilėlius ir 
dar jiems pastoja kelią.

Jeigu Kornilovas nepasi
duos, tuomet darbininkai ap
šauks general} streiką ir jis 
su savo armija atsidurs be 
maisto ir kitų reikmenų.

Kareiviai nuo Lugos iki 
Retrogradui palaiko dabar
tinę valdžią.

Laivynas irgi valdžios pu
sėj.

Kornilovą palaiko taip va
dinama užkaspiskinė kava
lerija ir kazokai, po vadovy
ste generolo Kaledino.

Komandieras ryt-pietinio 
fronto armijos generolas 
Denikinas telegrama prane
šė Kerenskiui, kad jis irgi 
mano prisidėti prie Kornilo
vo.

Komandieras Rumunijos 
fronto generolas Sčerbačio- 
vas paliepė savo kareiviams 
nesikišti į šį konfliktą.

Kerenskis šaukiasi prie ' 
armijos.

Pirmiau Kerenskis buvo 
pradėjęs ignoruoti Darbi
ninkų ir Kareivių Atstovų 
Tarybą, dabar gi išleido į 
kareivius sekantį atsišauki-

Darbininkų ir Kareivių At
stovų Tarybos atsišaukimas.

“Generolas Kornilovas y- 
ra vadas kontr-revoliucijos 
suokalbininkų ir eina į Pet
rogradą,kad nuvertus dabar 
tinę valdžią ir šalies valdy- 
-mą paėmus į savo rankas. 
Jis apgaudinėja kareivius, 
sakydamas, būk Petrograde 
iškilo riaušės, surengtos kai
riųjų elementų ir dabar rei
kalinga pribūti į Petrogradą 
ir padaryti tvarką. Jokių 
riaušių, jokių suokalbių nė
ra. Lai kareiviai nepasi
duoda jo, melagystėms. Ka
rinių komitetų užduotis kaip 
greičiau nuveikti išdavikus 
šalies.

“Neklausykite generolo 
Kornilovo įsakymų ir kitų 

| šalies išdavikų, kurie jį pa
laiko. Paskelbkite karei
viams tikrą teisybę, išdėsty- 
dami Kornilovo pienus ir 
pasistengkite jį nuveikti”.

Ką sako Anglijos spauda 
apie Rusijos kontrevoliuciją.

Anglijos spauda pritaria 
Kornilovui ir sako, kad jis 
ncišdavikas, bet nori savo 
šalį išgelbėti/Dabartinė val
džia perdaug davus visiems 
liuosybės ir todėl vokiečiai 
ciną pirmyn. “Times” labai 
pasmerkia Darbininkų ir 
Kareivių Atstovų Tarybą ir 
užsipuola ant valdžios, kad 
pastaroji klausė tos tarybos 
paliepimų.

Žurnalas “New Europa” 
sako, kad tik Kerenskis, su
sivienijęs SU Kornilnvu, gali 
Rusiją ijfcsSS©'’

SKANDALAS TARPE AR
GENTINOS IR ŠVEDIJOS.

Tarpe Argentinos ir Šve
dijos iškilo skandalas ir dar 
nežinia kuo gali užsibaigti. 
Suv. Valstijų valdžia susekė, 
kad Švedijos ambasadorius

tas (šifruotas) telegramas į 
Berlyną Vokietijos vidaus 
reikalų ministerijai.

Tose telegramose jis pra
nešdavo, kur ir kokie Argen
tinos laivai randasi ir kaip 
su jais galima apsidirbti. 
Taipgi tose telegramose bu
vo pranešama, kaip Argenti
na atsineša linkui vokiečių 
blokadoj ir t. t.

Kada Suy. Valstijų val
džia paskelbė kopijas tų te
legramų, tai tarpe įvairių 
šalių diplomatų kilo didelis 
triukšmas. Išeina, kad Šve-

VII METAS.

Galimas daiktas, kad tar- siuntinėti spausdintus raš- PRANCŪZAI PRALAUŽĖ
TRIS VOKIEČIŲ LINI

JAS.
Paryžius, 12 d. rugsėjo. — 

Champagne rajone francū- 
zai padarė smarkiai atakas 
ant vokiečių ir pralaužė net 
tris eiles tranšėjų. Taipgi

Finliandijos sostinės Tūli Chicagos laikraščiai pavyko paimti nemažą skai-
C* v 1 1 * . _ _ J 1 • _ • . Hli ii vi v\Helsingforso praneša, kad ir 

Finliandijos senatas nutarė Thompsoną vokiečių pusės 
galutinai atsiskirti nuo Ru- palaikytoju už tai, kad jis 
sijos. i<
duotas dabartinei valdžiai ir ir tartis apie taiką. Majo- 
jis skaitysis sykiu ir uiti- ras už įžeidimą jo garbės 
matumu. [apskundė “Chicagos Tribu-

Telcgramos praneša, kad ne” laikraštį ant $500,000, 
Rusijos valdžia nutarus vi- ‘Drily News” — ant $250,- 
sas pastangas dėti, kad prie 000 ir tris ypatas, tarpe ku
to nedaleidus. Finų spauda riti randasi buvęs karės mi- 
ko aštriausiai persekiojama; nisteris, po $200,000 kiek- 
daugelis laikraščių uždary- vieną.
ta, o kurie eina, tuos 
riai cenzūra žiūri.

ITALAI EINA PIRMYN.
įleido savo mieste susirinkti Italai palengva eina pir- 

Senato nutarimas bus per- Liaudies Tarybos atstovams myn ir austrai jų negali su
laikyti. Austrai prašo vo
kiečius atsiųsti jiems pagel-

F. ADLERIUI PAKEISTA 
MIRTIES BAUSMĖ.

Iš Vienuos praneša, Aust
rijos imperatorius Karolis 
pakeitė mirties bausmę soci
alistui F.^Adleriui aštuonio
lika metų kalėjimo.

F. Adleris vienas žymiau
sių Austrijos socialistų in
ternacionalistų (sūnus vado 
socialistu daktaro Viktoro 
Adlerio) buvo nuteistas mir-! 
tin už : 
ministerių pirmininko. Teis
me paaiškėjo, jog Adleris jį 
nušovė todėl, kad prieš jo 
žiaurius darbus negalima 
buvo kitaip užprotestuoti. | 
Užmuštasis ministerių pir-! 
mininkas nesiskaitė su liau
dies balsu, bet elgėsi taip, 
kaip jam tik patiko. Per 
visą laiką jis net nedaleido 
parlamentui susirinkti.

Priežastis pakeitimo mir
ties bausmės — visų šalių 
darbininkų protestai. Pir
miausia užprotestavo Petro
grado Darbininkų ir Karei-

UŽPUOLĘ ŠALČIAI PA
DARĖ VIRŠ MILIONO
DOLERIŲ NUOSTO-

I lių.
I Vakarinėse valstijose ne
dėliojo ir panedėlyje buvo 

’nemaži šalčiai, kurie padarė 
• virš miliono dolerių nuosto
lių. Minnesota ir Michigan 
valstijoj nuo 20 iki 30 nuo- 
išimčių sugadinta bulvių, ku-

Taipgi šaltis pagavo šiauri
nes dalis sekančių valstijų: 
Wisconsin, Illinois, Indiana 
ir Ohio.

fl Kukurūzai ir kitos daržo- 
Ivės sušalo Iowa, N. Dakota 
[ir So. Dakota.

SVETIMTAUČIUS IMS 
KARIUMENĘ.

Suv. Valstijų svetimų rei
kalų ministerija pranešė že
mojo rūmo karinei komisi
jai* kad diplomatiškos tary
bos apie ėmimą į kariume- 
nę talkininkų šalių pavaldi
nių bus tuo jaus užbaigta ir 
kad visos kliūtys, dėlei ku
rių parlamentas negalėjo to 
įstatymo gyveniman įvyk- 
dinti, bus prašalintos.

Mat, parlamente yra įne- 
‘ ■ pirmų 

popierų neturinčius, imti į 
kariumenę, bet tas įnešimas 
tapo sulaikytas ir užvesta 
tarybos su Anglijos, Franci- 
jos, Italijos ir Rusijos val
džiomis. Jeigu tik tų šalių 
valdžios nebus tam priešin
gos ,tuomet visus ims į ka
riumenę.

Petrogradas, 13 d. rugsė
jo. — Kornilovo armija su
sidūrė su valdžios armija 26 
mylios nuo Petrogrado. Su- 
kilėliai tuojaus pradėjo bom- 

• barduoti valdžios kareivius ’ 
iš sunkiosios artilerijos. Į- 
vyko smarkus susirėmimai, 
vienok pirmame mūšyje su
kilėliai pralaimėjo, — val
džios kariumenė juos atmu
šė. Dabar vieni ir kiti drū- 
tina savo pozicijas.

Iš Rygos fronto praneša, 
kad generolas Klembovskis, 
kurį Kerenskis paskyrė vy
riausiu kares vadu ant .vie-

dedąs prie sukilėlių. Ar tas 
teisybė, dar sunku pasakyti, 
nes oficialių žinių nėra.

Kerenskis tvirtina,kad su
kilėliai silpnėja ir greitai tu 
rėš pasiduoti.

Maskvoje apskelbtas ka 
rėš stovis.

Kerenskis apsiskelbė ka
rišku diktatorium. Mat, vi- 

•si generolai, kuriuos paski-

RUSIJOS SOCIALDEMO
KRATAI EINA PRIE

VIENYBĖS. ( . - . . . - .
Iš Petrogrado žydų laik- Tia vyriausiais.karės vadais, 

raščio “Forward” korespon- pasirodo išdavikais.
dentas atsiuntė sekančią te- i Generolas Denikin, ko- 
legramą: ' jmandieras pietvakarinio

“Visuotinas Rusiios soči- fronto, kuris pasakė, kad

vienybės. Ceretelli šuva- . b
I žiavime lošia labai svarbią [lyderis, buvęs Durnos pirmi- 

rolę ir turi didelę įtekmę, mnkas Gučkovas, kuris va- 
Visi linksta prie to, kad šalį žiavo pas Kornilova. Taip

gi suareštuotas pagarsėjęs 
at- juodašimtis VI. Puriškevi- 

.čius—Dūmos atstovas.
Apšaukti tėvynės išdavi

kais, atidengusiais vokie
čiams frontą ir sukilusiais 
prieš valdžią šie generolai: 
Kornilovas, Denikinas, Lu- 
komskas, Markovas ir Kis- 
liakovas. Juos visus atiduos 
da teisman. f
Kornilovo armija apsupta 

iš visų pusių ir tuojaus tu
rės pasiduoti. Dalis armijos 
jau pasidavė.

Iš Kronštadto ir Viborgo 
kareiviai važiuoja į Petro
gradą, kad palaikius val
džios pusę.

Bolševikai (kairieji socia
listai), kurie pirmiau kovo
jo su Kerenskio valdžia, da
bar, kritiškoj valandoj, pa
deda kovoti su bendru prio- 
šu—reakcionieriais. ’

reikia ginti.
“Suvažiavime nutarė 

sišaukti į visų šalių socialis
tų partijas, kviesdamas jas 
sušaukti kągreičiausia tarp
tautinę socialistų konferen
ciją”.

DIPLOMATAI IRGI TA
RIASI.

Iškilus Rusijoj kontr-re- 
voliucijai, Petrograde buvo 

’susirinkę visi talkininkų am
basadoriai ir tarėsi apie da- j 
bartinį Rusijos krizį ir kitus 
dalykus. Savo nutarimus lai-1 
ko slaptybėj.

“NEIŠTIKIMIEMS” NORI 
UŽDRAUSTI PAČTA 

NAUDOTIES.
W ashingtonas. — Pačtos 

departments ir justicijos 
ministerija dabartinių laiku

SUBMARINOS UŽPUOLĖ 
AMERIKOS TRANS

PORTĄ.
Francijos vandenuose vo

kiečių submarinų flotilija 
buvo užpuolus Amerikos 
transportą. Prasidėjo mū
šiai. Pasekmės to—-du A- 
merikos laivai tapo paskan
dinti ir viena vokiečių sub- 
marina. Kiek žmonių žuvo, 
telegramos nepraneša. .

'L--*-'**✓ er ’ ;. ' '
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vieton
apžvalgos ko, pamate, pranešė ir... po

teko politikierių melų ir iš

tuo klausimu
skiepija tarptautines mintis, raščiui ir organizacijai.

Tuo tarpu Amerikoj, ne-| Taigi, su

socialistų i 
sar-

tracija išsiuntinėja “A. S.” tų, yra veik vienintelė orga-

Kuomet S. V. krasa atsi-
sakė siuntinėti S. P. organą kų padėjimą, ar jisai šne 
“American Socialist”, tai kėjosi su tūkstančiais strei- 
krasą pavadavo naujai suor- kierių, ar girdėjo, ką jie sa-

8; Of® i 4
1

rio valdžia ūmai susodintų pradžioj karės “Kovoj” ra- naiptol nėra tokiu “sliduo- pitalistų klesa panaudojo nalus ir knygas. _ žodžio ir f daiktų aiškiai matosi,, kad
jos žmones į kalėjimus. do sau vietos socialpatriotiš- janciu” laikraščiu, taip “be- proletarijatą buržuaziškose susirinkimų laisvė irgi nebu-^aidžia nori pakrikdyti So-

Ponas Wilsonas pasiuntė ki straipsniai, teisinanti vo- sitaikanęiu prie minių”, kaip revoliucijose. Visi buržua- vo varžoma. Tą priparodo ciahst Party . I aimta paę-
teisėją Covington į vakari- kiečių socialpatriotus. Tai draugai iš “Kovos” kaip ka- zijos kovos lozungai buvo Europos kontinento perse-tijos narinių mokesčių kny-
nes valstijas tyrinėti aidab- jau buvo visai nešvarus nu- da,ima ir pasako. O jau dėl tik dėl jos pačios labo.
listų darbus. Teisėjas nuvy-krypimas. Tuo tarpu, “Lai- (laužymo partijos taisyklių, | Dabar męs kalbame skai- 

įko, pamatė, pranešė ir... po svė” pirmutinė iš visų soči- tai “Laisvė” niekados jų ne- čiaus prasmėj apie mažą ka- 
jtam tuoj prasidėjo medžiok- alistiškų laikraščių užėmė laužė, kuomet mūs sesutė 
lė. • kairiąją poziciją ir tą ture- “Kova” tuo nusikaltimu la-

I

*1J

kioti pirmo internacionalo ga, “ledžeris” (Ledger), die- 
tvėrėjai, kurių nei viena ša-'ninis žurnalas, American 
lis neįsileido. Anglijoj jie Express Co. kvitos, Jaunųjų 
susirinko be jokių kliūčių. Socialistų visos knygos,pen- 
Kaipo faktą dar galima pri- kios čekių knygos, visos at
vesti tuos rusų anarchistus,............... ..
kuriems pavyko pabėgti nuo 
caro kartuvių ir apsistoti 
Anglijoj. Ten daugelis jų

pitalistų klesą, kaipo visų 
gaminamų įrankių savinin
kę. Bet taip nebuvo šimtas 
metų atgal, kada toji klesa 
buvo jauna ir kovojo už savo 
politiškas teises. Tada ji 
skaičiuje buvo didelė drau
gijos dalis. Todėl ji kovojo 
už politišką lygybę, ypač už 
balsavimo teises ir savo iš
rinktų atstovų kontrolę val
stybės ekonominiam tvarky
me. Dabartiniai klesų prie-. . . . .- . . ..... i----------t-------- --  --j —
tikiai yra visai kitoki. Ka- ylsur darbininkų judėjimas kas< Dabar valdžia stengia* 
pitalistų klesa dabartinės Klv.° Popinamas su pagelba sį padaryti apkaltinimą, kad 
draugijos neapribuotas po- (kanumenės, bet Anglijoj Socialist Party centras turi 
nas, pasiliko tik maža sauja- jVGlk visai to nebuv0- 1 ryšius su vokiečiais. Supran- 
lė, bet’ekonominiai ji labai; Paskutiniam apsireiški- tama, kapitalistai nesigailės 
iškilusi. Ant tiesaus ir ly- mui yra savo istoriškos prie- pinigų, dės visas pastangas, 
gaus balsavimo pamato bur-Jastįs, ir jas suprasti gale- jieškos provokatorių, kad 
žuazija, kaipo klesa, negalė- sim tik tada, kada pažvelg- tik socialistus apkaltinus, 
tų laikytis prie valstybės sim, koks buvo pamatas An- prikergus jiems tą užmeti- 
vairo. Darbininkų klesa* sa-'glijos buržuazijos liberališ- mą, kad jie.turi ryšius su 

! moningai dalyvaudama rin- kiems prietikiams link dar- Vokietija.
o kiti eina kitais keliais. Bū-jtį, gali labai ir labai pasitar- kimUose, galėtų greit ją nu- bininkų klesos. X1 ’ 
ti partyvišku, anaiptol dar nauti socialistų judėjimui, 'stumti į šalį.

lė.
Ar jis įsigilino į darbinin- 1° pripažinti patsai V. Kap- bai tankiai serga.

■ ■ .......... įsukąs ir savo “Socialdemo- ’
' i . ,, . , i . * .i

; Bet jau užteks šiuo žy- 
!kratė” ir atvykęs į Ameriką, giu. Męs manom, kad męs 
Apie tai, jeigu neklystame, darodėm, jog šnekos apie tą 

ganizuotas raudonasai eks-'ko? Ar jisai patyrė, kad~I. rašė “Kovojy drg. Rygos Mi-slidų kelią veik neišlaiko 
presas. Laikraščio adminis-W W unija kokia ji nebū-' li°nas rašė gana plačiai, kritikos. Męs faktais išro- 
tracija išsiuntinėja “A. S.” tu, yra veik vienintelė brga- TaiS‘> Pasirodo, kad pa- dėm, kad dėl slidinio tai gali 
per expresą, tf vietos drau-'niz.acija, kuri eina į darbi- čll-‘ koviečių nuomone, taip sljsti ir partijos organai, o 

. vadinamas privatinis laik-Wadinami privatiški laikraš- 
raštis, gali užimti visai tei- čiai gali būti ir labai geri, 
singą poziciją, o neteisingą Tas faktas, kad laikraštį lei- 
poziciją gali užimti partijos džia organizacija dar anaip- 
leidžiamas laikraštis. tol neapsaugoja jį nuo klai- 

Pavyzdžių galime pajieš- du. O ta aplinkybė, kad lai- 
koti Europoj. Tenais juk kraštį leidžia būrys draugų, 
veik visa spauda partijos būrys mažesnis, negu S. P., 
rankose, o ar apsaugojo par- dar anaiptol nereiškia, kad 
tyvumas nuo socialpatriotiz- tas būrys palinkęs "prie nu- 
mo? Draugai iš “Kovos” t krypimo. “Laisvės” gyveni- 
labai puikiai žino, kad neap- mas aiškiai rodo, kad gerai 
saugojo. Vieni partijos lei- suorganizuotas partijos na- 
džiami organai eina vienais, rių būrys, leisdamas laikraš-

1 • i • * *1*1 • 1 1** — I i • 1*11 •• 11 • • i

gai suorganizuoja laikraščio ninku minias vakarinėse 
pristatymą į namus. Tame valstijose?
pactos pavadavimo darbe ( Vargiai jisai tai padarė, 
uoliausia * dirba jauniej i so- jam užteko kapitalistiškų 
cialistai iš Jaunųjų Socialis- laikraščių istorijų, jam ūž
tų Liigos. teko politikierių melų ir iš

Socialista.i mėgina apgalė- tų informacijų jisai nusta- 
ti visas kliūtis ir tame dar- tė savo pažiūrą į tą uniją, 
be jie rodo daug entuziazmo. | Teisybės tame labai ma-

Visoje šalyje prasidėjo už-
puolimai ant socialistų spau- _________
dos. Policija ir šnipai dar-

kaip"si būdavo,k -“ŠDAR KLAUSIME “PRI- 
prie caro Mikes 
Abdul Hamido.

Sustabdoma 
laikraščiai, pastatoma sar-’ Dabar, kada “Kova” pri
gytos spaustuvėse, konfis- pažino,; teisingiau turėjo
kuojama rankraščiai. Žo- pripažinti, kad ir ne organi- 
džiu sakant, norima užduoti zacijos leidžiamieji socialis- 
mirtiną smūgį socialistų ju- tų laikraščiai (ji juos vistik 
dėjimui ir pažemint tą judė- vadina privatiškais) gali 
jimą, kaipo talkininkaujantį nešti net ir labai didelės 
kaizeriui. Į naudos ir atrądo, kad tokius

Įdomu palyginti tą, kas laikraščius organizacijos na- 
dedasi Amerikoj su tuo, kas riai turi remti visais gali- 
yra kitose šalyse. |mais būdais — ji betgi pa-

Rusijoj socialistų spauda statė rėmimo sąlyga tą, kad 
nesuvaržyta. Socialistų tie laikraščiai pripažintų 
spaudos organai turi veik partijos kontrolę. Į tą nu-! 
pilną liuosybę. Anglijoj vis-'rodymą “Laisvė” jau atsa- 
tik gali eiti toks tarptauti-(kė. Męs netik nesibaidom 
nis organas, kaip
Call” ir visa eilė provincia- -me tos nuomonės, kad juo 
lių laikraščių, Francijoj vis- ( 1
tik eina anti-karinis “Popu- ja tarsis su partijos įstąi- 
laire du Centre”, Italijoj an- gomis, juo didesnis sutari- 
ti-karinė spauda, su “Avan-1 mas bus tarpe jos ir tarpe

darbuojasi 1/0,1
»■' VATISKĮI” LAIKRAŠČIŲ.

Taigi, pasirodo, kad pa- dėm, kad del slidinio tai gali

skaitos, laiškai, partijos na
rių adresai, “American So
cialist” skaitytojų adresai, 
visokie lapeliai, visokios kvi- 

nugyveno visą savo amžių, tos, knygos ir net kontrak- 
Ir tuomi Anglija didžiavosi, tas, padarytas su Chicagos 
Anglijos darbininkai turėjo Arbeiter Zeitung Publishing 
didesnę streikų laisvę, negu Co., kur spausdinamas par- 
bent kurios kitos šalies dar- ti jos organas.
bininkai. 19 šimtmečio pa-1 Visa paimtoji medega bus 
baiga pasižymėjo tuomi, kad perduota į Grand Jury ran*

i

nereiškia būti kairiuoju.
Kartais gali dar atsitikti 

ir taip, kaip tai atsitiko su 
Berlyno “Vorwaerts’u”. Ko- 
leik dienraštis buvo kontro
lėje Berlyno organizacijos 
(rajono), koleik ji kontrolia
vo berlyniškiai šėrininkai, 
tol laikraštis ėjo prieš val
džią ir stovėjo klesų kovos 
pamatais, na o paskui, ka
da laikraštį paėmė į savo 
kontrolę partijos centralis 
komitetas,
,virto socialpatriotų laikraš
čiu

Karė ir
demokratija
Moderną demokratija išsi

vystė 19 šimtmety. 18 šimt-

“The'partijos kontrolės, bet esą-[žinotij1’ Kovos red. Iš to
i— --------- -:..~!ji turėtų žinoti, kad party-

'daugiau laikraščio redakci-<v^^umas anaiptol ne visuo- 
*ia tarsis su nartiios istai- me^ reiškia kairumą, o pin

.Iki 1832 m. Į 
Balsavimas Anglijos liberalė buržuazija 

jau nėra buržuazijos viena-j vedė nuolatinę kovą k prieš 
tinis ginklas ir ant to ji ne- karalių ir feodalus. Toji 
besiremia. Kiek dar baisa- kova daeidavo iki ginkluotų 
vimuose ji turi pasisekimo susirėmimų. Ta buvo pa- 

' pergalia, tai tą atsiekia tik kankama. priežastis, idant 
buržuazijoj ir darbininkų 
klesoj (kurios reikalams mi- 
litarizmas visada priešin
gas) militarizmas liktų ne- 
poluliariu. Antras priešmi- 
litarinis faktorius buvo An
glijos geografinės sąlygos. 
Nuo sausžemio ant Anglijos

ačiū papirkimams, apgavys
tėms ir balsų vogimui. Apie 
tai visi žino. Bet kiekvie
na klesa syki prieina prie 
politiško pribrendimo. Anks
čiau ar vėliau taip bus ir su 
darbininku klesa. Per am
žius darbininkai nesiūs savo 
išnaudotojų į parlamentus užpuldinėti negali, o ant jū- 
ir kitas valdymo vietas. Ly- rių jos laivynas pradėjo im- 
gios balsavimo teises gali Ii persvarą. 
likti tvirtu ginklu darbinin-

Vorwaerts” pa-'metyj buržuazija jau buvo 
pasiekus tvirtą ekonominę 
galę, valdė pramoniją ir 
vaizbą. Tačiau politiškai ji 
priklausė nuo feodalės biu
rokratijos. Ir tie seni poli
tiški rėmai neleido jai liue
sai elgtis, reikėjo juos sulau
žyti. 18 šimtmečio pabaigoj 
įvyko didžioji francūzų re
voliucija, kurioje buržuazi
ja įgijo daug to, link ko ji 
'siekė. Kaip nei viena jauna 
draugijos klesa nėra įgijus 
ant syk visko, ką ji stengia
si atsiekti, taip ir francūzų 
revoliucija nesuteikė ant syk 
to visko, ko buržuazija no
rėjo. Dar daug kovų iško
voti reikėjo, kolei atsiekė 
pageidaujamus tikslus. Nors 
ne visos tos kovos buvo kru

vinos, bet ta§ jų neišskiria 
iš revoliucijų eilės.

vatiškumas anaiptol ne vi
suomet reiškia dešinumą,

ti” priešakyje, visą laiką jų, tuo bus sveikiau ir laik- slydimą, bei taikymąsi prie t » • • . . , .• *■ . .. I.____ • • • • miniuminiu.C

Kalbant apie tą slydimą
paisant kad karė dar tik galima užbaigti. Reikia tik Jr tvirtumą, męs norėtume 
prasidėjo,, jau eina bjauri linkėti, kad sykį ant visados i dar ve ką pasakyti: “Kova” 
medžioklė tarptautinės būtų išimtas iš arsenalo lai-į daug daugiau kartų sulaužė 
spaudos. (kraštinių argumentų tas na- Sąjungos nutarimus,

Tai vis, mat, dėl “
kratijos”....

negu 
Laisvė”. Tai yra faktas.
—Kas buvo pereitų metų

(kraštinių argumentų tas na- 
demo- ivis argumentas prieš “pri- 

vatiškus laikraščius”. Juk 
dabar jau visiem aišku, kad rudenį su Wilkes Barriu?

.■pačiame laikraščių privatiš-,Juk tuomet “Kovos” red. su-

Tai yra svar- 
likti tvirtu ginklu darbiniu- blausios priežastis, kodėl 
ku rankose ir todėl buržua-'Anglija nebuvo militarizuo- 
zija tose šalyse, kur yra ly- ta. Nežiūrint to, kad ji bu- 
gios balsavimo teisės, sten-.vo didžiausia pasaulio gale, 
giasi atimti jas iš darbiniu- prieš dabartinę karę jos 
kų. Kaipo pavyzdį galime sausžemio armija susidėjo 
imti ii- Šiaurinę Ameriką, tik iš 250,000 kareivių, iš ku- 
kur balsavimo teisės atima- rių apie 100,000 nuolatos 
ma iš darbininkų, neturim .buvo kolionijosc. Taigi An
čių pastovios gyvenimo vie-'glija, palyginus su kitomis 
tos ir skaityt ir rašyt nemo-.Europos valstybėmis, 
kančių pietinės Amerikos liuosa nuo ginkluoto 
negrų.

Tai nėra buržuazijos įves
ta vienatinė teisė ir laisvė ir 
tai nėra vienatinė, kuria 7 v
buržuazija dabar nori atim-

Laisvė visuomet mažai i^^iaie net ir didžiausi priva-, laužė Pildančio Komiteto 
turėjo simpatijos dėl tos u- tiškumo priešai negali nieko tarimą. Tai viena, 
mjos, kuri vadinasi I. W. W. blogo atrasti. Vadinasi, da- —Kaip dabar yra su Peo- 
Męs matėme tos unijos klai-j)ar ejna klausimas apie lai- pie’s Council ir su Work- 
das ir nepasisekimą. Męs kraščių santikius su organi- men Council? Juk faktiš- 

! zacija. Ką “Kova” tame da- kai “Kova” eina prieš Sočia- — t . • a L • . • v . ■
das ir nepasisekimą, 
nurodinėjome į jos sezonini
charakterį --- ji tik tarpais lyke turės pasakyti,męs aty- list Party ir prieš Pildantį 
pakįla ir pasirodo ant gyve- d/jai išklausysim. 
nimo paviršiaus. Už tai męs, <..............
tankiai gaudavom . vėjo ir judint vieną naują, i. oHcvLmcv,y x-

kolioti nuo mūsų aidablistų. dar nejudintą klausimą, apie sos progresyvės unijos stoja buržuazija
Tačiaus męs matėme ir tos kurį neseniai ant greitųjų'už liaudies ir darbininkų 
organizacijos gerąsias pu-‘užsiminė “Kova”. “Kova”|rybą, na o kaip elgiasi “ 
sės. Mums patiko tai, .kad pasakė, kad tokių laikraščių,(va”? Išpradžių ji pasakojo 
I. W. W. rūpinosi suorgani- kaip “Laisvė”, kelias esąs apie dolerius, paskui apie 
zuoti prasčiausius darbinin-'slidus ir todėl “Laisvė” ga- “tėviškėlę”, vėliau nurodė, 
kus, tuos, kurie dirbo sun- linti greičiau nuslįsti nuo kad jokių centralizuotų lie- 
kiausius darbus. Tuo tarpu, tikro tarptautiniai darbinin-(tuviškų įstaigų nereik tvert, 
Federacija į tai jokios aty-(kiško kelio. “Kovos” nuo- už kelių savaičių jau gyrė 
dos neatkreipė. Ji visuomet,'mone, “Laisvei” labiau rei- panašias centralizuotas lie-( —---- •’ ” .
beveik su panieka žiūrėjo į kia taikinties prie minių, tuviškas įstaigas! Juk tai na* nepergalėjo feodalizmo 
ateivius. (Užtat “Kova”, kaipo plačios.patsai nenuoseklumas ir ėji-

Šiuomi laiku, sulyg palie- organizacijos leidžiamas lai- mas prieš partijos 
4.—----- : ------- 4. „4.^1 —Kaip yra su

revoliuciniais šelpimo Fondu?

Komitetą? Socialist Party, 
Šiuo žygiu męs norim pa-j Piki. Kom., visa S. P. ofi-j 

‘ L ligišiol cialė ir neoficialė spauda,vi-

letarijatas, taip proletarija-

Negana to; yra prisiųsta 
kopija išduoto “varento”da- 
ryti kratą. Tame varente 
pasakyta, kad tūlas Hinton 
G. Clabaugh pranešė val
džiai, jog tuose kambariuo
se, kuriuos turi užėmus So
cialist Party, randasi daugy
bė nelegalės literatūros, kaa; 
ten esą spausdinama “Ame
rican Socialist”, “Parola 
Proletario”, “L’Apello”, 
“The Revolt”, “Mother 
Earth”. “Socialist!”, “Rad- 
nicka Straža” ir “The Ita
lia”.

I Ten esą paslėpta visokių 
“negalėtų daiktų”, prie ku
rių priskaitoma klišės, blan
kui dėl prirašymo narių prie 
Socialist Party, adresams 
klijuoti mašinukė, adresai 
partijos viršininkų, kalbėto
jų surašai, surašai tų ypatų, 
kurios aukavo* palaikymui 
“American Socialist” ir 
daugybė kitų daiktų. Rei
kia nripažinti, kad prie pele- 
gališkų daiktų pripažinta 
net ir rašomoji mašinėlė, 
žodžiu, išduotame “varente” 
priskaityta visas Socialist 
Party turtas ir visi įrankiai 
prie nelegalių, kuriuos val
džia gali konfiskuoti. Tei-' 
sėjas Evan A. Evans( išduo
damas varentą, nepasako 
Laiškiai, kad visą turtą, visus 
Įrankius konfiskuotų, bet 
primena, kad tą, ką policija 

|paims, būtų padarytas sura- 
Dar nei vienoj taip vadi- šas ir jam pristatytas. Po-, 

narnoj “demokratiškoj” ša- Jicija gi gali viską imti, kas’

buvo 
kumŠ-

čio.

Valdžia smaugia 
socialistus.laisvių, kurias buržuazija 

buvo priversta duot ir nu- 
kentėt, kada proletarijatas 
jas panaudojo savo labui. | 
Tokios laisvės yra—laisvė 
žodžio ir spaudos, susirinki- jyj nebuvo taip žiauriai per- tik varente pažymėta, o juk 
imi ip cfrrilrii • •__ : --- , v _

ir politiškos tvarkos perkei
timas, -o ne mūšiai ant gat
vių. Pastarasis yra tik bū
das, bet ir tai dar nevisuo- 
met butinas biKlas. ............ mu ir streikų. 'sekiojami socialistai, kaip,ten pažymėta ne Hk'visi'e-

Tos keturios teisės mus la- kad Amerikoj. Pirmiausia santieji daiktai ir įrankiai, 
biausia interesuoja dabartį- pačtos viršininkai pradėjo bet daugybė ir tokių, kurių 
niam “demokratijos” karės persekioti socialistų spaudą, visiškai nesiranda, 
laike. Pirmutinė šalis, kuri atsisakė ją siuntinėti. Pir- 
tas teises įvedė ir kur jos mas smūgis kliuvo partijos 
buvo pilnesnės — yra Angli- organui “American Socia- 
ja. Todėl męs ir eisime prie list”. Veikiausia manė, kad 
Anglijos ir panagrinėsime jis bus palaidotas. Socialis- 
jos persikeitimą dabartyj, tai gi subruzdo, ėmė organi- 
kuomet ji sakosi kariaujan- ,zuoti jiegas ir laikraštis 
ti už demokratiją ir tautų kaip ėjo, tai ir tebeina.

sulaužė 
t’a_ feodalizmo galę ir įvedė sa- 

Ko- V() reikalams pritaikintą po- 
listiška tvarka. Tačiau kai 
kuriose valstybėse pasiliko 
pusiau feodalinė tvarka,kaip 
tai Vokietijoj ir Austrijoj. 
Tose modernai kapitalistiš
kose šalyse, ypatingai Vo
kietijoj, buržuazija galuti-

rus žmones. Tačiaus visos 
organizacijos jie negali pa-

w j

pimoviš Washingtono, prasi- Jkraštis, visuomet galįs sto- 
dėjo medžioklė ant L W. W. vėti tikrais t 
Sustabdyta visa eilė unijos pamatais.
laikraščių, padaryta užpuo
limai ant unijos ofisų, su
imta maišai įvairių laikraš-' 
čių ir dokumentų. Jieško- 
ma, mat, kaizerio aukso.

Kaizerio agentūros, be a-

. ir todėl, iš paviršio žiūrint, 
taktiką, išrodo, buržuazijos pergalė 

Lietuvos Lmt feodalizmo lyg ir prieš- 
Pastarasis ginybė. Bet taip nėra. Fe- 

’ odalistiškai monarchiškapamatais. Sąjungos suvažiavimas už- odalistiskai monarcmska ; . .pJ ",
Prie tokio tai išvedimo gyrė L. Š. F. ir pažadėjo ji valstybės tvarka Vokietijoj ten naudojosi >1' ]’

priėjo Kova . Bet męs remt. Sąjunga ir po šiai die-n Austujoj yia pilnai pn aDrubežiavimu an„]u 
manom, kad po platesnių nai užlaiko savo atstovą L. ^įtaikiusi prie modernos ka- £ apiube/iavimų angiųmanom, kad po platesnių 
diskusijų, “Kova” turės per
mainyt savo nuomonę.

Pažiūrėję į “Laisvės” isto-

I Manoma, kad visose socia
listų laikraščių spaustuvėse 
ir ofisuose bus daromos pa
našios kratos. Ir nenuosta
bu. Juk artinasi rinkimai, 
kapitalistai jaučia, kad šiais 
.rinkimais jų įtekmė puls, o 
'socialistų kils, todėl jie da-

kMsvę. Dabar valdžia jau griebia- bar deda visas pastangas,
Anglija buvo skaitoma lai- si kitokių priemonių, — ji kad tik sudemoralizavus SO- 

sviausia šalis pasauly. Nuo nori netik tą laikraštį numa- cialistus, kad kaip nors už- 
19 šimtmečio pirmos pu-'rinti, bet ir pačią Socialist kenkus jų veikimui arba ir 
sės gana plačios draugijos Party sunaikinti. 'visiškai užgniaužus.

I Draugas Adolph Germer,! Bet ar jiems tas pavyks 
Beveik ExecutiVe Secretary, prane- padaryti? Niekados! So- 

anglų ša„ kad 5 d. rugsėjo, apie 2 cialistų įtekmė didinasi ir
Š. F., na o “Kova” laužyda- pitalistiškos valstybės reika- darbininkai galėjo> dalyvauti vap p0 pietų, federalės val-'toliaus didinsis. Ir juo ka
rna suvažiavimo tarimą, pa- lavimų ir dabartiniam impe-'Šinkūnuose ir būti isTinkti. džios agentai ir uniformoj pitalistai daugiau juos pel* 

kaizeriu agemurus, ue a- raziureję į laisves įsiu- vadino L. Š. F. oportunistiš-‘rializmoJaikmetyj net ge- ^1Gn policmanai, atsilankė į cent-’sekios, tuo daugiau jie pase-
bejonės gali papirkti atski- riją ir męs ir mūsų draugai ku — tai yra labai prastu ir riau išpildo savo ponų jsa- ‘k ‘ Linine- nnc-nkvM ralį partijos ofisą, kuns ran- kėjų susilauks. Juo kapitO

-----  * - - ....................................... .......... *• jkymur,, r.cgu burzuaziskos ^entų ant yjetos nusakytą dasi Chicagoj, išvarė visus is listai smarkiau griebsis Sb- 
daugiau republikos ir parlamentariš- laiką. Anglijoj buvo pilniau- ofiso ir pradėjo daryti gene- |ciaiistus spausti, tuo grei- 

‘ ■ a sau galą susilėks.
Rodosi, vydžiui Anglija. 1 s kl.U .sal!ll . peiseKiojamų S1ianke , “American Sočia- L . nl.ip?odi, „ako.

Ji su "Kova" buvo visaip, ir aanar .jau iun nuri aišku, Kiekviena klesakovoja tik feXudaTr'betrukdimo i18?’ reda'tclJJ ir Spa1UStUVę 1 prieš mirti visuomet piktes- 
ii sto- aaoar ji daug tankiau nu- kad ‘ioVos” red. anaiptol dėl savo interesų, o jei gali- Ho dSbuotis savo id^u f ten Padare generalę 
tauti- krypsta i šalį, negi! “Lais- nėra, tbkia neklaidinga, to- ma, tai dar panaudoja kitą galėjo darbuot s , , . . . l?es Pas*daro . Panašiai yra

kia prlncipialė, kaip ji daž- klesą kaipo kovos būdą savo Paskleidi,mui, isitaisydami| Kad darė kratą, nėra jau/r su kapitalistais. ~
* mmain anAiistnvefl in leisdami žur- tam nuostabu, bet is naimtul STwCMMMI

faktiškai neremtinu fondu. ne#u
Męs galėtume ir <’ / _

tokių nukrypimų nurodyt, kos monarchijos, kaip pa- 
‘ . Rodosi, vydžiui Anglija.

Ji su “Kova” buvo visaip. Ir dabar Jau turi būti aišku

skaitytojai’ prieis prie išve
dimo, kad “Laisvei” niekuo- 

pirkt. Juk I. W. W. yra, met nepriėjo nukrypti nuo 
Šiaip ar taip kalbant, viešai tiesaus kelio. Tuo tarpu, bet jau bus gana.
veikianti organizacija.
neslepia savo tikslų. Ji sto- dabar ji daug tankiau^ nu 
vi ravoliuciniai

reikalavi- policmanai, atsilankė j cent-'sekios, tuo daugiau j’ie pašė- Irna _ ___ v__ • .L v « t

sau galą susila’ ks.
list” redakciją ir spaustuvę į n. .__

nes, pasidaro”. Panašiai yra

6vWftaMdb A
~ ' '■ * -Ji- '■* >
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^kiečiu kareivio
karės atsiminimai

f

davo savo nugalėtąjį, bet su-

I

vas panorės.
Bet, pažiūrėkime žmonijos 

istorijon, gilioje senovėje,tai 
i pamatysime visai ką kitą.

je.
pro anglis. Atradau, kad pusė anglyno iš-

? -A*
W l

*

lt.

rat- ! 
a S s® »i

žmogus neturėjo.
I Bet tas viskas dingo. Lai-

f jį,

J

Seržantas uždavė man kelis klausimus piau girdą ir pradėjau klausyti. Viešpata- njs gmOgUS naudojos siln- 
nesmu, valgydamas jį. Tai 

'buvo kanibalizmo gadynė.

O

1*2
Į !

nį. Neturėjau supratimo, ką tai galėjo 
reikšti. Aš pamaniau, kad jeigu anglai ma
ne sugautų, tuomet mane kelionė pabaigta. 
Tačiaus, jie manęs neatrado.

Laivas vėlei pradėjo plaukti. Visa kas 
ėjo gerai. Aš vos-vos jaučiau laivo judėji
mą. Buvo labai šalta ir tas šaltis vis didi
nosi. Oras darėsi netik šaltesnis, bet ir 
drėgnesnis. Slinko diena po dienai. Neži
nau, ar tai diena ar naktis. Valgiau duoną 
ir gėriau vandens, taigi, gyvenau pusba
džiai.

Laivui besupant, aš vos-vos nebuvau 
palaidotas' anglyse. Darėsi vis sunkiau ir 
sunkiau ir man reikėjo panaudoti savo visą 
spėką, kad atstumus anglis. Dideli anglies 
šmotai daug kartų buvo sužeidę man galvą 
ir veidą. Kraujas išsiveržė tūlose vietose. 
Mano duona jau baigėsi ir vandens mažinė
si. Uždegęs degtuką, pamačiau, kad mano 
duona juoda, nelyginant smala.

Jau duonos nebėra. Mano spėkos vis 
labiau ir labiau ima mažėti. O laivas vis 
supasi ir supasi, blaškydamas mano nusil
pusį kūną. Mačiau, kad ilgai jau nebęišsi- 
laikysiu. Neturėjau jokio supratimo; kaip 
ilgai plaukėm vandenynu. . Buvau .baisiai'na ir baigsis tada, kada die- 

Aš tyčia užklausiau jų ar negalėtų per- išalkęs. Jaučiau, kad sudžiūvau, kaip šiek-
mest per rubežių mano čemodanėlį, kurį aš štas. 
bebėgdamas palikau.

(Pabaiga).
apsakyti mano džiaugsmą. Aš norėjau su
šukti visam pasauliui, jog dabar tai jau aš 
liuosas.

Aš atsisėdau ant medžio stuobrio ir 
užsidegęs cigarą, pamaži traukiau dūmą. 
Dabar tai jau turėjau laiko įvalias. Stai
giai, ant pat rubežiaus, pasirodė patrulė. 
Aš perskaičiau ant akųiens, esančio lygiai 
ant rubežiaus, “Koningrjk der Nederlan- 
den” (Olandijos karalystė). Aš nusijuo
kiau.

—Kas jūs per vidnas? — paklausė vie
nas iš vokiečių kareivių, kuriam nebeva- 
lia buvo pereit į olandų pusę.

—Dabar ta klausima turi teises man 
užduoti olandai,, o ne jūs, senas vyre.

Jie pradėjo mane plūsti įvairiausiais 
vardais, bet tas mane visai neužgavo.

Kapitalizmas 
atgyveno sa 

vo laikus.
Bemoksliu! neapsišvietu- 

siam žmogui, sunku supras
ti, kaip galės įvykti socializ
mas arba kita kokia refor
ma draugijoje. Jam sunku 
dėlto, kad toks žmogus, ne
pažindamas praeities, žmo
nijos istorijos, mano, jog da
bartinės valdžios ir visa 
draugijos tvarka yra taip 
sena, kaip sena pati žmoni
ja ir egzistuos taip ilgai, 
kaip ilgai žmonija gyvens. 
Prie palaikymo vargšo žmo
gelio nežinystėje prisideda 
dar taip vadinamos sakyklos 
kuriose ir bandęma išrodi
nėti, jog tas nuo dievo paei-

CIGARETAMS 
VIRGINIJOS tabakas

yra geriausias

Pagaliaus, laivas sustojo. Išstovėjęs j
Mūsų šneką išgirdo olandų patrulė ir kelias valandas, vėlei pradėjo plaukti.. Po Į

prie manęs prisiartino seržantas ir 3 vyrai, ilgų, ilgų valandų 'Vėlei sustojo. Aš įtem- Puvo gadvr^ ]cada cLlinges-

ir paskui, padėjęs ranką ant mano peties, vo ramumas.
pasakė: “būk linksmas, kad esi čionais —’vo krausto prekes.
wij Hollanders weuschen de vrede (Męs,
olandai, norime taikos), ir būk, kaipmamie

‘ svetingoj Olandijoj”. ’
Aš nuėjau su olandų kareiviais į jų sar-

•gybos namą ir gavau tenais užkandžio. Pas-

Paskui išgirdau, kad iš lai
kės. , S Lt, V M

New 1 orkas ^švystelėjo mano galvo- Į<anjba]izmo gadynėje per- 
I radėjau šliaužti pnmyn, kasdanios gaigtojas kovoje nepaverg- 
—21-, Atradau, kad puse anglyno is- HU.„;vva" uvv

nyko.' Išsikrapštęs iš anglių, i adau ^i^L? valgydavo, nes vergai nebu-
_ v n\ pripildęs jį vandeniu, nusiploviau. Aš VQ rej]<apngb neigi suprati-
kiaus, jie parodė mums artymiausią kelią į buvau nežmoniškai pavargęs ir turėjau dėti mo a • ^og gadyngs 
Venio, kur aš pribuvau septintoj valandoj visas spėkas, kad išsilaikyti. Nusiprausęs’gmOgUS neturėjo.
rytmetį. Iš Venio aš nuvykau į Rotterda- aš pasižiūrėjau į savo kišeninį veidrodėlį ii’| įas vįsi<as dingo. Lai
mą. Greitai aš gavau gana gerai apmoka- išsigandau, pamatęs save. Mane išgązdino ,kuj bėgant, žmogus pradėjo 
mą darbą ir galėjau gyventi, kaip žmogus.’mano paties veidas. Išrodžiau, nelyginant ’prįjunkjnti’laukinius ' gyvu- 
Daug-daug tūkstančių belgų pabėgėlių gy- šiektas. TaČiaus man prisiėjo ir nusijuokti bus prįe saVęS.

VIRGINIA yra vieta 
geriausių cigaretų. 

Jie yra patraukianti, ir nu
nokę nuo saulės spindulių 
pietuose. Virginios tabakas 
yra vienu iš geriausių ta
bakų; jis turi malonų sko
nį, kas padaro cigaretų ge
ru.

Tada pasi
rodė, kad valgymas žmoniųvena Olandijoj ir olandai priima juos, kaipo —aš perplaukiau vandenyną jo nematęs.

brangiausius svečius. Vokiečių dezertirų
taip-pat esama Olandijoje ir tai gana dide- jeigu jie mane pagautų?
lio skaičiaus. Jų skaičius siekia 15—20,000. ... .......................
Olandų vyriausybė suteikia pabėgėliams darbininkų. Pamačiau laiptus, vedančius dirbtb ganyti band'ą, ’

. .... sankrovon. Surinkęs visą savo dvasios spė- galima naudotis visu jo gy-

Bet kaip išėjus nuo laivo? Ką sakytų, „ra nenaudingas, nes suval- 
_ Igius pasinaudojo tik vieną 

Užšokau ant pajubos, kame buvo .daug .kartą, kuomet privertus 
, buvo

• gana gerą globą.
Aš nebūčiau apleidęs Olandijos už jo- j kas, patraukiau tuo keliu ir už 2 minučių venjmu<

kius pinigus, jeigu ne kovo mėnesi 1916 
metų nebūtų viskas išrodęs ant karės.

buvau jau ant žemės. Atsidūriau ant gat
vės, šalę tavorų sąkrovos.

Toliaus sekė barbarizmo 
gadynė. Barbarizmo gady-

Virginios Cigaretai

■

ir jos pabrango. Bandžiau-'gi vėliaus pats užsidėdavo pardavimui, jos (spėkos)pa- 
ninkai, nežiūrint jųjų ponų savo varstotą, pasnm a\o

Ligi to laiko dar išsilaikiau ant kojų. npj žmogus jau pradėjo nau-
Bet dabar mano spėkos apleido mane ir aš 
griuvau ant žemės.

XXIV.
' . AMERIKON.
s. Apie ką aš čia kalbėsiu, neturi tikro ry- New York bet Philadelphijoj. 
šio su aktualiais kares patinimais. Tarnaus',_ V
skaitytojui veikiausia bus įdomu, kaip aš;- - - - .
pakliuvau Amerikon. Apie tai aš pranešiu 
trumpai.

Manyta, kad Olandija neišvengtinai ei
na prie karės. Taigi, man reikėjo rinkties 
kur kitos vietos apsigyventi. Pasvarstęs ir 
pasigaminęs pieną, nutariau vykti Ameri
kon.

Apleidęs savo darbą, aš išpildžiau savo 
pieną. Man pranešė, kad naktyje nuo 17 į 
18 kovo uostą apleidžia Olandų-Amerikos

dotis žemės dirbimu, tada 
dar daugiaus kanibalizmas 

Atsipeikėjęs, aš sužinojau, kad esu ne'pasirodė pragaištingas (Šio- 
---------- Tai buvo 5 je gadynėje jau prasidėjo 

j valanda po pietų, balandžio 5, 1916 m. Aš šioks toks šeimyniškas gy- 
I buvau taręs, kad kelionė tęsis 12 dienų, o ji genimas. Vyras, žinoma, 

tęsėsi 18. įėjo medžioti, žvejoti, bandą
Tą vakarą mane, fyziškai nukankintą, ganyti ir t. t., moteris turė- 

ipriglaudė tikri amerikiečiai. Jie rūpinosi jo dirbti prie ugnies, taip 
manim iš tikros širdies. Vienas iš tų hu- vadinamą namų darbą), 
manitaristų nugabeno mane į New Yorką. 
Per visą savaitę negalėjau apleisti. savo 
kambario, taip didžiai buvau nuvargęs, nu
sikamavęs. Grįžau sveikaton laipsniškai.

Bet šiandien aš jau sveikas ir daly vau- 
kompanijos laivas “Zyldyk”,plaukiąs į New N’ eilCse Amerikos socialistų prieš kapita- 

, Yorką. Sulyg savo pieno, aš susidėjau ku™ nuyeikimas turi būti užduotis 
daiktų į jūrininko ryšulį ir nutariau rizi
kuoti ant žūt-būt.

Ligi to laiko aš niekuomet nebuvau bu-

kiekvieno klesiniai susipratusio darbininko. 
Reikia smarkiai kariaut ir kariaut iki ga-

Vėliaus vergija įėjo varto-

Reikia smarkiai kariaut ir kariaut iki ga-’lėšavo ką nors, todėl savi- 
lui ir parodyt kapitalistų kastai, kuri pro- ninkas turėjo pridaboti savo

PASARGA: 300 miliony svary! Tai 
mat kiek Virginios tabako 4
garetams pereitą metą; daugia P 
kartus, negu kito kokio ta. j 
inont cigarety išdirbėjai. (ia *7 i .,u0 
pasaulyj, išparduoda \ irgmio. 
cigaretę.

10 už 5c. 
pakelis 

20 už 10c.

t
K

jį

sidarė pigios, nes jeigu ko
kio nors tavoro (prekių) 
randasi turgavietėse dau
ginus, negu naudojama, tos 
prekės visados atpinga.

Jo pigiaus darbininkams 
moka už jųjų darbą, to ma
žiaus jie gali išpirkti savo 
išdirbtų produktų; tie pro- 

strija pastūmė pirmyn, nes tobulos, bet visgi pagieitino.dūktai liekasi fabrikantų 
1 1 - ■ -kapitalistų sandėliuose. Ka-

.jiman taip labai, kad vergai pastangų sulaikyti juos, pa- kelis gizelius ir taip cnrrjua- 
. --------------.mete juos, pamėtė lauku jo. —- ... 1
kaip kokios darbus ir ėjo į miestus, kur negręsė ir visi buvo dau- 

gabiua buvo daugiau už- giaus užganėdinti, negu leo- 
dirbti. 'dalizmo gadynėj.

2) šimto metu karės tarp Vėliaus, žmonėms tobuh- 
i ir Prancūzijos, naktis, masinos viena po ki-

buvo perkami ir parduodami’metė juos pametė laukų’vo. Bedarbės tais laikais 
turgavietese, 
prekės. Žinoma, nupirkto' 
vergo gyvenimas buvo dau
giau prižiūrimas, negu už
kariauto, nes pirkimas v^^ . ,v

(1338—1453) Anglijos indu-tapo išrastos, kad ir ne- 
striją pastūmė pirmyn, nes( 
karės buvo ne jos (Angį.) ‘darbą.vęs ant laivo. Laivas buvo nedidelis preky- vokuoja barės, kas yra stipresnis — kapita: pirktus vergus. . ...... ..................

.............  -i: Vergija, nekuriose vieto- rybose; sakoma, kad netikbinis laivas. Aš sužinojau, kad laivo tar-l.listai ar darbininkai. Reikia taip kovoti______. _____ ____ X.V.V, AV4A.W , ... ’ .. lyOObe, b cl K O III d, K d U B e l JIS. -1 nniuo mucmvKj 
nyba ateis apie vidurnakti. Aš maniau kad katl ateityje kapitalistų klesa negalėtų su- se, atgyveno savo laiką kaip moterįS; bet ir vaikai buvo romos arklių jiega 
matrosai neateis anksčiau, negu buvo reika- tokių skerdynių, 
,___________ v • . .______ . .. .. ... „ I r-1 n w H i n n

kokias matome
las. Dešimtoj vakare, ryšuliu nešinas, aš 
ėjau prie prieplaukos. Visa ką aš ant grei
tųjų pasiėmiau buvo kokie septyni svarai 
duonos ir kokia dešimtis kvortų vandens.Vi- 
durnaktį pasirodė laivininkai. Dauguma jų 
buvo girti. Aš įsimaišiau jų tarpan ir 
sprukau laivan. Pasiekiau laivo palubą 
niekeno nenužvelgtas. Prieš save pama
čiau didelę juodą skylę su trepais, einan
čiais apačion. Numečiau savo ryšulį ir lei
dausi patsai žemyn. Buvo tamsu. Čia jau 
buvo anglių sandėlynas. Norėjau užsi- 
briežt degtuką, bet neišdrįsau. Nuspren
džiau pasislėpti anglyse. Dedamas pirmyn 
savo ryšulį kasiausi per anglis, užpakalyje 
savęs jas vėlei supildamas. Padaręs tuo 
būdu kelionę per kokia 30 yardų aš pasie
kiau sienos. Čionais aš apsibuvau.

Niekas neturėjo nei mažiausia suprati
mo, kad laivu važiuoja pabėgėlis. Dabar 
kelionė gali prasidėti pasakiau aš patsai 
sau. Laivas sujudo. Męs plaukiam. Tūlam 
lamui praslinkus, laivas sustojo. Pamisli- 
jaų, kad dabar męs esame Anglijoj, galbūti, 

’ Dovery, o gal kokiam kitam uoste. Aplin- 
kili įganęs viešpatavo tamsa. Kuomet lai- 

aš girdėjau kanuolių griausti-

šiandien.
Vertė L. Laisvietis.

AUŠRA.
Iš begalinės jūros kraujo,
Iš tvano ašarų gailių,
Iš vargo ir bado marės, 
Kurią pagimdė dievas karės 
Plečias darvokšnis Ryto Naujo

Tai ženklai Aušros pirmutinės, 
Kuri pasaulį greit apšvies 
Liuosybės spinduliais galingais, 
It šviesiais žaibais stebuklingais 
Į Kimus Naujosios Gadynės 
Mums tiesų kelią ji nuties.

Veltui valdonai rėkia-šaukia, 
Stengias’ tą Aušrą užgesint, 
Užliet’ jų kraujo sriovėmis; 
Bet skriaudžiamieji eilėmis
Linkui tos Aušros plaukti - plaukia — 
Neduos jie jiems pasikėsint.

Saules Brolis.

S

Prie to galima priskaityti 
supuvusios morališkai aris-

valdyti pasaulį ir kitas ma
žesnes priežastis, bet svar- 

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Pirmos mašinos buvo va- pitalistų mažuma, jie patys 
i, vėliaus irgi negali 'sunaudoti tų pro-

ir kanibalizmas. Vergijos jmarnj į dirbtuves (kokios vandenio ir galu gale garu, dūktų ir tada jiems liekasi 
feodalizmas tada bu‘vo) - • ‘................................................vieton stojo 

(baudžiava).
Feodalizmo gadynėje po- septyniolikto 

nai nepirkdavo vergų tokiu * * 
būdu, kaip pirmiaus. Jie reikėjo daug visokių išdirbi-,audimui), 
(ponai) duodayo beturčiams mik 
po sklypą žemės ir tie turė
davo ponams dirbti už tai. 
Feodalizmo gadynėje jau be- Į

Pirmą garinę mašiną išrado du keliai: ar uždaryti fabri-
3) Bėgyje šešiolikto ir LVatt’as 1769 nL Tarpe 17ū0 kus ir paliuosuoti visus dar- 

' ' ' "šimtmečių,1—^aP° išrasta dar bininkus iš darbo, ar jieško- 
naujai atrastai Amerikai, keliolika mašinų (dauginus ti rinkų, kur nors užsieny it ;
-- ■ •* — .... ;parduoti tuos produktus. Zi-

| Su išradimu mašinų, dar- noma, jie visados pasirenka 
nrieš feodalizmą ^as greitinos, fabrikai didi- paskutinį, tai yra jieškoti 

Mažesni, neturtingos- rinkų, nes paliuosavus* dĮS C
Tada, 

•'stojo netik beturčiai vergai n9s‘ iW
„ v v i (baudžiauninkai), bet ir tų ru amatninkai, kurie negalė- (dai bo minias darbininkų,Jis 

tuiciams buvo pavėlinta ap-,]aikų dirbtuvių savininkai, jo nusipirkti masinu, negalė- alkio verčiami jieskotų ko* 
sivesti, kas nebuvo leista buržuazija. ’.................... ” * ’ ’--------  * ‘

žinoma, 1

sivesti,
vergams.

Laikui bėgant, feodaliz-1 ors buvo žmonių, kurie to Proletarų eilės didėjo ir di- 
mas pasirodė nusidėvėjusi, ,npnor^1-o v ii-- k

netikusi tvarka, kaip ir pirm 
to buvusios tvarkos.

Pradėjo kilti industrija,'nė vergija geresnė už 
augti, didintis miestai, rei-'ma jas buvusias. N

22-VL17.
šį®

nenorėjo.
Sekanti jau algine vergi

ja. Išpradžių, žinoma, algi- 
; pir- 

„ . , . Mašinų
kėjo liuosų darbininkų, ku- nebuvo, viskas buvo dirba- 
riuos būtų galima paimti ir ma rankomis su. pagelba 
paliuosuoti, kada nori. ’prastų varstotų. Darbinin- 

Svarbiausios priežastys kai negalėjo daug daugiau 
feodalizmo' griuvimo bene'uždirbti, negu kad jie su- 
bus šios: 1) 1348 m. Juoda'naudo jo. Fabrikų didelių
Plega nušlavė nuo , vieno 'nebuvo. Darbininkas tik tol 
trečdalio iki pusės žmonių, dirbo pas kitą, kol buvo jau- 
pasidarė stoka darbo rbnku haaį

Feodalizmas, |j° išlaikyti kompeticijos ir kios nors išeigos, ir kapita* 
tapo palaidotas, vienas po kitam bankrūtijo. Hzmui gal prisieitų galas, 

. Kadangi visų šalių kapita*®’ 
'dėjo, nes nuslbankrūtihę a- listai, buržuazija jieško rin- .; 
matninkai, netik paliuosuo-kų savo •produktų pardavi- 
davo savo gizelius, bet ir pa- mui, dėlto jiems arba jųjų ; 
tys eidavo į fabrikus par- reikalams prisieina susikirs* 
duoti savo spėkas. jti. Kadangi valdžia

Mašinoms išsitobulinus rankose, tai auginimui savo 
ant tiek, kad jos galėjo at- -reikalų jie panaudoja kariu- 
likti darbą už kelis, kelioli- ’menę ir iš to kįla kares, 
ka ir net keliasdešimts dar
bininkų, daugelis nustojo 

dinos su kiekviena diena.
Esant tūkstančiams žmonių 
j’ieškančių ripkos savo spėkų 

\į*;'.- L-t’ . ’• *' 1 A ? V***

G ,

darbo ir minios bedarbių di- tokratijos puikybę. ir norą

t
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BADAS.
\

Vertė švenčioniškis.

j (Tąsa).
lapų prirašytos popieros. Ir jeigu ištikrų- 
jų ta prirašyta popiera turi kokią nors kai
ną, tuomet aš išsigelbėjau! Pašokau iš lo 
vos ir pradėjau rengtis. Jau visiškai pra-1 
švito ir ištolo galima buvo skaityti šyiturio 
užveizdos apskelbimą. Apsirengęs tuojaus 
pradėjau perrašinėti tuos lapus.

Ir stebėtinas dalykas, kaip kartais žmo
gus gauni visiškai netikėtai įkvėpimą. Skai-

■ragąi'a..
dra; kaip sau norite, bęt aš negaliu žmo
nėms pasirodyti su tokiu ryšuliu. Ir ką

-f

Kapitalizmas atgyveno
žmonės gali apie mane pamislyti, kuomet H coyn hjklfQ 
pamatys su tokiu ryšuliu? Pradėjau galvo-Ja į IfllnUO.
ti, kur padėti tą kaldrą. Atėjo mintis į i ------- ;-----
galvą užeiti į krautuvę ir paprašyti,kad kai- biausia' pamatinė priežastis 
drą įvyniotų į popiera, — tuomet ji visiškai visų moderniškų karių, yra 
kitaip išrodys ir man nebus gėda ją nėšio- ekonomine priežastis, kurią 
ti. Užėjau į krautuvę ir paprašiau 
pardavėjų, kad jis man patarnautų.

Jis pirmiau pažvelgė į mano kaldrą, 
paskui j mane, tartum pasityčiodamas ar 
tai neapkęsdamas,'patraukė pečiais ir pa
ėmė mano pundą. Toks jo pasielgimas 
mano įžeidė, išvedė iš kantrybės.

—Kad tave devyni... būk atsargesnis!
—sušukau aš. — Šioje kaldroje Įvyniotos

augšciaus paminėjau.vieną augsciaus paminėjau.
j Bas mus, Amerikoj, darbi
ninkas gauna tik 17% savo

:tau tą savo veikalėlį ir pats sau kartoju, į1/' kristr.linės brangios vazos; ryšuli siun- 
i kad geriausias kokį tik buvau iki šiam lai
kui parašęs. Iš džiaugsmo apsvaigau, pra-

bažnyčios tarnai galės pasi
didžiuoti nuvarydami nekal
tą žmogų ant 20 metų į ka-

chistišką” literatūrą. Taigi, į reikalų apsvarstymui, kurie

&

tas draugas Povilas San 
dorgas- iš Plains, Pa. x Tos 
ypatos išvertė plakatą į an
glų kalbą ir su visom ketu
riom liudijo prieš draugą 
Sandorgą valdžios slaptąjai 
policijai. Plakatas būk tai Į 
raginęs neiti į kariumenę.' 
Teismas atsibuvo su bato j 
rugsėjo 8-tą dieną ir tie pa
tys vyčiukai vėl prisiekė,kad 
jis, Sandorgas dalinęs“anar-

RACINE, WIS.
L. D. L. D. 65 kp. susirin 

kimas įvyks panedėlyj, rug
sėjo 17 d., 1917 m., 7:30 vaL 
vakare, Socialistų svetainėj,. 
500 Monument Sq. Draugai 

I ir drauges, malonėkite atei- 
į ti ant susirinkimo ir nepa

mirškite naujų narių atsi
vesti.

Taipgi turėsime svarbių
na fabrikanto kapitalisto ki
šenini!, dėlto mūsų kapitalis
tai ir trokšta taip labai ka
rės, nes ir jiems rūpi kaip 
iš pardavus tuos užgriebtus Įėjimą visai nekaltai, nes tas
darbo žmonių produktus. plakatas beturėjo nei žodžio 

Bet ar karės išgelbės ka- bedieviškumo.
pitalizmą nuo puolimo? Vi-1 Kunigo Giminė.
__ .... Jie (kap.) gali su ----- r~.....kui parašęs. Iš džiaugsmo apsvaigau, pra- Tas pag ūiėio ir stebėtinai pagelbėjo. gafne<

(dėjau jaustis didvyriu; pasiėmiau tą straip-Į pardavėjas kiekvKnu savo judėjimu tar- ‘]<arja p
} sverti, jL-im mane peisip išū, kad tuojaus negalėjo surėdymo gyvavimą biski il- 

ion> l-lbli-m rrnli k,“*-? on t-a mlnlno I . ' .

kių kronų vertės. Suprantama, niekas ir brangenybės.. Kada jis užbaigė savo darbą,'jJapUg j

nariai turite serijas paėmę 
išpardavinėti, malonėkite 
pasistengti išparduoti iki 
šio susirinkimo ir priduoti 
pinigus, nes turime tą darbą, 
užbaigti.

Rast. S. J. Gelumbauskas.
y

žmogų prie savęs, kad pas mane atsirado Sekanti socializmo tvarka.

Burdingonas. j
C».c^©

Iš ARGENTINOS.

Manhattan Hat Stores

Korespon denci j o s

įį

• • 4'T-' :i, <* '& ' •‘YįL*

nuo ‘ H. 
nuo Jur- 
Palermo 
Pirmiau

su
naudojimui. Nebus bedar
bių nereiks jieškoti rinkų 
užrubežyj, tad nebus nei ka
riu. 1

r

I

dėjau jaustis didvyriu; pasiėmiau tą straip-,pn-aavejas KieKvmnu savo judėjimu ta>-:ka),iu pagelba patęsti kap. | Skaitykit ir olatirkit vienirtėlj Mūviu 
J snj ir, ant rankos uždėjęs, ėmiau sverti, |tum maiiepersip' ase, kad tuojaus negalėjo surėdymo gyvavimą biski ii- 'j i - • i { . J“™’1. M. . .'I
;kiek už jį galėsiu gauti; apkainavau pen- dasiprotėti, jog Kūdroj gali būti suvyniotos'giaus* bet jis vistik žengia į darbininKl} laikrašti Laisvę . 181 pigiausias
(kių kronų vertės. Suprantama, niekas ir biangenybės.. Kada jis užbaigė savo tlarbą,,]<apUS jr socializmas ji pa- ir tinliamiailS’S darbo Riešai laikraštis visOJB 
(neišdrįs derėtis, atbulai, jeigu tik Įsigilins paaciavau taip, kaip aciuoja isdidųs zmo- ]aį(]os ant amžiu. ' lAmAr'L i 

nūs, piipiatę ose siuntinėti įvairias) Kapitalizmas jau atgyve-'. *_ rję.į jo turinį, duos dešimtį kronų. Man ir 
mintis neatėjo j galvą atiduoti dykai tokį 
stebėtiną tvarinį; kiek man žinoma, pana
šus veikalai nesimėto ant gatvių. Todėl 
kainą turėjau pakelti iki dešimties kronų.

Kambary pasidarė šviesu. Jau seniai 
laikrodis išmušė septynias. Aš pradėjau 
vaikštinėti po kambarį ir mislyti, ar gaspa
dinė gerai padarė liepdama man išsikraus
tyti iš kambario? Jeigu gerai apgalvoti 
jos tą pasielgimą, tai ji visgi protingai pa
sielgė. Juk tas kambarys visiškai man ne
tinka. Langų uždangalai žalios,visiškai do
ram žmogui nepritinkančios, spalvos; ap
art to, sienose nebuvo vinių ir neturėjau

Prie L. S. S. dabar rašo
si šimtai naujų narių, šim
tai tokių draugi!, kurie ligi-
šiol “Kovos” neskaitė.

Kas tą minią užaugino,
kas pripratino ją simpati
zuoti socialistų darbams?

“Keleivis”, “Laisvė” ir
“Naujienos”.

Tai neužginčijamas faktas
ir tai liudija naujų narių ap- kur pakabinti drabužių. Supamoji kėdė ir- 
likacijos, kur mirgėte mirga gi nepanaši į kėdę ir kada į ją pažiūri, kaip 
tų' laikraščių vardai. I kampe riogso, tai gardžiai nusijuoki. Vie- 
• Ką tie laikraščiai gauna n° ™ flal
u žtai. < *

Nuo vienų draugų padė
kos, o nuo kitų pakolioti.

AUKOS POLITIKOS KA- 
LINIAMS,

I kampe riogso, tai gardžiai nusijuoki. Vie
na, kad ji dėl suaugusio žmogaus peržema, 
o antra — ir siaura; kada į ją sėdi, tai jau
tiesi kaip replėse suspaustas. Veikiausia ji 
daryta dėl kūdikių,, bet ne dėl suaugusių 
žmonių, žodžiu, kambarys ne dėl žmogaus, 
kuris protu veikia ir todėl visiškai nesi-1 
stengiau jame ant toliaus pasilikti! Ir ne- 
pasliksiu! Užtenka, ir taip daug kenčiau 
šiame tvarte. •

Pasipiktinęs kambariu ir džiaugdama
sis savo straipsniu, kurį nuolatos ėmiau iš 
kišeniaus ir skaičiau, nusprendžiau tuojaus 
apleisti šį kambarį. Pasiėmiau savo ryšelį, 
kuriame buvo dar du balti kalnieriai, suvy
niojau kaldrą, surišau ir likusią popiera į- 
sikišau į kišenių. Paskui apžiūrėjau visus 
kampus norėdamas persitikrinti, ar kartais 
neužmiršau ka nors ir kada nieko neradau, 
tai priėjau prie lango ir pažiūrėjau, kas de- 

■dasi lauke. Rytas lietingas, šlapias; palei 
sudegusią kalvę nesimatė nei gyvos dūšios; 
virvė, ant kurios drabužius džiauna, nuo 
drėgnumo įsitempus, kaip styga. Kadangi 
tas visas reginys buvo gerai pažįstamas, 
todėl ilgai nestovėjau, tuojaus atsitraukiau 
nuo lango, pasiėmiau kaldrą, atsisveikinau 
su švyturio prižiūrėtoju ir kitų paskelbi- • • 1 • -1 •. « • — 1 • . • xz

brangenybes. Kada leidausi laukan, jis pri
bėgo ir man dūris atidarė.

Nuėjau ant turgavietės ir pradėjau 
slankioti tarpe minios; stengiausi daugiau
sia būti tarpe moterų, pardavinėjančių 
kvietkas ir visokias daržoves.

Jeigu nori gerai išrodyti, — pirk 
skrybėles

-Ste
R R 
k*

Manhattan Hat

no savo laikus, jis yra prie
žasčių visų blogumų ir dėlto, 
“Sistema, kuri supuvus net 
gilumoje savo širdies, turi 
griūti, nežiūrint kokių būdu

Raudonos męs ją sugriausim”. Sako 
rožės išrodė taip dailios, taip viliojančios Prof. G. R. Kirkpatrick, 
žmogų prie savęs, kad pas mane atsirado Sekanti socializmo tvarka, 
noras nnvngtį nnr« vioną. Aš paklausiau po Socializmo laikuose ir tvar- 
kiek jas parduoda, kad tik gavus progą ar-jkoje visos išdirbystės pin
čiai! prieiti. Jeigu tik'pas mane atliks nors klausys visuomenei. Dirba- 
kiek pinigų, būtinai vieną nusipirksiu; juk ma bus ne dėl pelno, bet dėl 
aš galiu nuo ko nors atsisakyti ir tokiu bū- labo visuomenės ir dirbs tik 
du sutaupinti keliūtą desėtkų erų dėl rožės, tiek, kiek bus reikalas

Miesto bokšte laikrodis išmušė dešimtį 
ir aš nuėjau į redakciją. Koks tai žmogus 
rausėsi laikraščiuose; redaktoriaus dar ne
buvo. Aš paduodu savo didelį rankraštį ir 
duodu suprasti, kad čia yra kas nors svar
baus, nepaprasto. Pasakau, kad rakraštis 
turi būt perduotas tiesiai redaktoriui j ran
kas, Vėliaus pats užeisiu ir gausiu atsa
kymą. ■" ' j vi'.. & r -

—Gerai, — atsakė žmogus ir vėl įkišo 
nosį į krūvą laikraščių.

Man pasirodė, kad jis labai šaltai atsi
nešė linkui mano rankraščio, vienok nieko 
jam už tai nesakiau, linktelėjau galva ir išė
jau.

Dabar aš turiu užtektinai laiko, tik gai
la, kad oras nedailus! Vėjo nėra, oras drėg
nas sunkus; nors nelijo, bet moterįs ėjo ap
sidengusios lietsargiais; vyrų minkštosios) 
skrybėlės buvo susivėlusios ir išrodė labai

Jos 
žinomos 

kaipo 
geriau

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

Męs žinome, kad 
užganėdinti musų 
prieinama kaina, 
didžiausį pasirinkimą 

skrybėlių.

didelj pasirinkimą
todėl męs

busite pilnai 
pritaikymu ir 

Taippri turime 
vaikams

Atskaita Lietuvių Šelpimo 
D rau gi j o s Nu kentė j tįsiems 
karėje, nuo 1 d. bal. iki 26 d. 
Liepos, 1917 m.

Įplaukos iš mėnesinių mo
kesčių $29,40; aukos per su
sirinkimus 8,65; iš aukų rin-l 
kimo komiteto priimta 22 d., 
liepos 7,00; iš Buenos Aires 
2-ros kp. priimta 
Stalioraičio 26,00; 
gelionio vestuvių, 
3,40. Viso $74,45.
buvo $207,95. Viso pasidaro

“Laisvė” visuomet ragino 
ir teberagina neužmiršti A- 
Tnerikos politikos kankinių, 
kurių skaičius tolydžio vis 
labiau auga auga.

Lietuvių Soc. Sąjungos 
VIII rajonui užkvietus “Lai
svės” redaktorių L. Prusei- 
ką su prakalbom į Chicagos 
apygardą, nutarta išnaudot 
šią progą kuoplačiausiam 
aukų rinkimui, žinoma, vi
suomet pasiklausius publi
kos. • - — < 
t I*- S-S 4 kuopos(ant Brid
geport©) prakalbose surink
ta $27, per “Naujienų” pik
niką, $42.00, Cicero — apie 
$8.00. Tai yra gana didelės 
sumos, atsiminus, kad mais ir atidariau duris, norėdamas eiti že- 
publika visur moka įžangą myn.
už prakalbas. StaigA prisiminė gaspadinė; juk aš pri-

Geistina būtų, kad tasai (valau jai pasakyti, kad išsikraustau iš kam- 
svarbus darbas niekuomet-.bario, — lai mato, kad turėjo reikalą ne su 
nebūtų užmiršamas. |kokiu nors mužiku, bet su augštu ir doru 

žmogumi. Taipgi reikia ištarti ačiū ir už 
įas dvi dienas, kurias išgyvenau nemokėjęs. 
Tvirtai buvau persitikrinęs, kad dabar bū
siu tūlam laikui materiališkai aprūpintas, 
todėl pažadėjau gaspadinei atnešti penkias 
kronas, kaip tik pasitaikins šiame krašte 
būtį. ' Aš norėjau prirodyti, kad jos kamba
ry gyveno ne valkata, bet doras ir teisin
gas žmogus.

Sugrįžau, parašiau laiškelį ir padėjau 
ant stalo.

Dar sykį sustojau ir apsidairiau. Aš 
jaučiau, kad kįlu augštyn ir tas mane labai 
džiugino. Išėjau iš kambario ir palengva 
nusileidau žemyn. Laimingai išėjau ant 
gatvės ir gaspadinė nepastebėjo.

Lauke šlapia, ūkanotas rytas, nesimato 
saulės ir negalima įspėti kelinta valanda. 
Paprastai patraukiau miesto valdybos lin
kui ir ten pamačiau, kad jau devynios. Va
dinasi, nėra jokio išrokavimo eiti į redakci
jas anksčiau dešimties arba vienuolikos; 
prisieina porą valandų pasivalkioti gatvė
mis, paskui nueiti į redakciją ir pasirūpinti 
apie pusryčius. Pagalios, nėra ko bijoti at
sigulti ir nevalgius; badavimo laikai jau pe
rėjo, pergyvenau juos, o dabar pradedu iš
kilti į augštį, atsiranda nauja dvasia, nau
jas įkvėpimas. Pirma buvo apėmęs pra
keiktas tniegas, o dabar iš jo pradedu nu
busti! - .

Pagalios man daug kenkė žalioji kai-

StaigA prisiminė gaspadinė; juk aš pri-

Iš LAIKRAŠČIŲ.

Kiek kapitalistai turi ka
rės pelno? Pavyzdžiui pa
ėmus plieno kapitalistus,lei
skime į tą klausimą atsakyti 
stambaus kapitalo žinovui 
senatoriui Johnson.Jis rugp. 
19 . senate tikrino, kad plie
no korporacija šiais metais 
turėsianti karės pelno $300,- 
000,000. Kad jo tikrinimas 
buvo pamatuotas, tai liudi
ja ir tas, kad senatoriai, gi
nantieji karės pelnus, nei 
nesistengė jo tikrinimo už
ginčyti. Priegtam, rugp. 15 
d. karės Pramonės Komite
tas svarstė plieno kainos 
klausimą. Komiteto prityri
mu, plieno tono pagamini
mas prekiuojąs $40. Šian
dien plieno tonas parduoda-

> ' ma už $115 iki 125. Plieno 
Užsakymų gauna tiėk daug, 

: kiek tik gali išdirbti, grei
čiausiai dirbdami. Tad vi
sai Ąestebėtina, kad prie to- 

F ' Mo legalizuoto plėšimo tiek 
daug pelno.
£& •f'KoV8^ X
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PRISIMINIMAS.
Lyg sriovių auksinių, amžinas fontanas 
Gražybes vien traiško šventu atsiminimu, 
Praeities ruoželis kiekvienas vaidenas 
Ir tvinsta ir kįla vis be sustojimo. 
Ir norės jie siekus su ranka paimti 
Ir visą jo grožį į širdį sudėti, 
Tą regretį platų savaimi apimti 
Ir džiaugtis ir jausti, amžinai mylėti. 
O praeities laikai žiedais apkaišyti 
Ir visi takeliai jaunystei praminti, 
Negalima jūsų grožės apsakyti, 
Nei protu aprėpti, nei minčia apimti, 
Malonus tad’ buvo gyvenimo džiaugsmas, 
Kuris jokių rybų savy neturėjo, 
Tarytum neslėgė nei vargas, nei skausmas, 
Nors vargti, kentėti ir verkti reikėjo.

Saulės Brolis.

KASDIENINIS BALSAS.
Ar apsnūdai, ko stovi tu?
Ko lauki? Dirbk greičiau! 
Gal manai, kad man nėr’ kitų, 
Kad tave paskutinį pastačiau. 
Tiktai pažvelgkie pro vartus, 
Ten stovi jų didi pulkai;
Jiems darbas labai pravartus, 
Nes duonos prašo pati, vaikai. 
Užtai nesnauskie, dirbk, skubėk, 
Su didžiu kūju vis mosuok, 
Jeigu pavargai — pakentėk — 
Tylėk, nesidairyk ir nesijuok.

Tai taip vis diena iš dienos 
Nuo ryto aušros ik’tamsos 
Skamba tas balsas įkyrus. 
Begalo nuožmus ir žiaurus. 

X % \ l
Saulės Brolis.

Išlaidos C. K—to
Atspaudą Centro Komite

to 6,00;kvitos nariams mene 
sinių mokesčių 6,50; C. Ko
miteto knygos rašymui 1,40; 
popiera ir stampos 1,90; 
atsišaukimams (lapeliams) 
5,00; nepabaigta atlygint už 
antsp. 1-mos kp. 1,00. Viso.

Atėmus iš įplaukų išlai
das pasidaro pinigų $260,60.

Bet iždininkas dėl lyges
nių rusiškų pinigų ir many
damas, kad nariai ateityje 
atsiteis, paskolino 8p. 10c., 
tokiu budu pasidaro 8268,70, 
kurie tapo pasiųsti į Dr-ją 
“Grūdo” Petrogradan, ant 
rusiškų 401. rub. ant vardo 
G. Liutkevičiaus ir praneš-

“Grūdas” kad pasiųstų į Vil
nių “Agronomijos ir Teisių” 
Dr-jai visus 401 rub., bet 
jei nebus galima, tai lai pa
silieka dr-joj “Grūdo” dėl 
karės nukentėjusiu.

L. š. D. N. K. C. K. Sekr.
J. Bakunas.

Calle Rio-Janeiro 4120 
Berisso, Rep. Argentina.

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

Abi krautuvės Brooklyne.

LIETUVIAI, SKUBINKITĖS SU 
PAGELBA SAVO NAMIŠKIAMS

x Ar jijs tinote, kad šimtai tūkstančių lietuvių išblaškyti karo 
audros po plačia Rusiją ir giliąs Siberijos taigas, kenčia šaltį, 
Ir hado. įimtus ir tūkstančius lietuvių bado šmėkla nuvarė į ka
nu?. Juk ju? negalite ramiai žiūrėti j mirštančius savo brolius. 
Todėl tie kurie žinote, kur randasi jūsų giminės, siųskite jiems 
rroita patrelbą, kol dar jie gyvi. Jų akis atkreiptos j brolius 
amerikiečius.

Pinigus galite siųsti ir telegrama primokant $2.25, prie pa
prasto rusišku rubliu kurso, ir pinigai bus išmokėta adresatui j ke
ipta dienų. O kadangi rusiški pinigai labai pigus, tai su keleis 
doleriais suteiksite items didelę pagelha.

Už siunčiamus pinigus mes pilnai rvarantuoiam Ir už tai at
sakome. Kurio dėlei tolumo negalite atsilenkvtf ypatiška! j musų 
banka išnildvk’te ?ia Minką ir iškirpę kartu «u money orderiu 
pririuskite j BOSAK STATE BANK. Scranton. Pa Lithuanian dep,

Blanka dėlei siuntimo pinigų Rusijon:
Vardas Ir pavardė siuntėjo .....................................................
Teisingas adresas siuntėjo .........................................................
Kiek rublių siunčiate ..................  Kiek dolerių .....................

1) -Vardas ir pavardė kam pinigus siunčiate .......... ..................
2)
3)

1)
2)
3)

Kaimas .....................................
Gminas arba volostis............ ,.
Paskutinis pačtai arba miestas 
Pavietas, (Ujezd) .......................
Gubernija, Rėdyba .....................

WILKES BARRE, PA.
j 26 d. rugpjūčio pas Wil
kes Barre bažnyčią tūlas 

’vaikas dalino plakatus. 
(Smarkiejie vyčiai, Jonas Ba
rakas, Aleksandras Valun- 
gevičius ir Ben. Gibavičius 
tuo jaus-griebėsi už darbo, 
pasekmėje to liko areštuo-

5)
6)
Diena............................. Parašas siuntėjo......................... ..........

Šita blanka galima vartoti siunčiant pinigus ir Vokietijon. 
Su visokiomis informacijomis kreipkitės i

BOSAK STATE BANK
SCRANTON, PA. 

Liribrių skyrių,
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kad

Dulke

Jaunas Kareivis

J. Kentrus
Juozo Sūnus

BAYONNE, N. J

metą būdavo

torių įgijo daug. Linkėtina 
ir ant toliau gražiai darbuo-

GIRARDVILLE, PA. ..
L. S. S. 79 kp. auga. Iki

FITCHBURG, MASS 
(Nuo mūsų korespondento). 

Prisiartinant L. M. P

kitataučiai keršina už 
vuosjius.

ir John Bamba, kuris irgi 
pusėtinai savo užduotį atli-

SCRANTON, PA.
Rugsėjo 7 d. atsibuvo L. S. 

S. 2 kp. susirinkimas. Ap
art ko kito liko išrinkta

tarimą, gal ir surengs.
Kas nori, gali prisirašyti 

prie*socialistų kuopos, tad 
męs žinosime, kad žmogus 
su noru eina pirmyn, kovo
damas už savo teises.

talistų agentų.
šaltgelažis

musų Kuopa neaiueie, uk i 4 taip oaisiai lupama. Tokia 
narių, bet veikimą užsibrie- krautuvė bandoma ir čia į- 
žė gana platų. ’steigti ir, reikia pasakyti,

7 d. spalio bus perstatyta bus įsteigta. Reikia tik, kad 
veikalėlis “Kerštinga Mei-J vietos lietuviai labiau pa
le”. Tai yra vertas kiek- remtų, prisidėtų prie darbo, 

žmonių prisi-

NEW BRITAIN, CONN.
aigsėjo Lietuvių Su- 
Dukterų draugystė 

ne buvo surengus vakarėlį.Bu- 
jVo pakviesta Liet. Dramatiš- 

Varpas” iš 
kuri su

neš mūsų lošė veikalą “Valkata”. Lo
šimas puikiai pavyko ir dr- 
stė yra dėkinga lošėjams.

17 d. rugsėjo bus drg. J. 
Senkaus teismas. Jau 4 mė
nuo sėdi kalėjime už nesire- 
gistravimą. Kaip nuteis, 
pranešiu vėliau per “Lais-

SCRANTON, PA.
L. D. L. D. susirinkimas 

atsibus 14 d. rugsėjo 7:30 
vai. vakare L. S. S. 2 kp. 
kambariuose, 225 Washing
ton Ave., Scranton, Pa.

Draugai ir draugės, kurie 
prigulite prie L. D. L. D. 39 
kp., malonėkite ateiti ir nau
jus narius atsivesti. Šiuomi 
kartu bus renkama nauja 
valdyba ir kiti svarbesni rei
kalai turės būti atlikti.Taip 
pat bus gerai, kad draugai 
visi į laiką pribūtų.

Sekr. K. A. Genys.

kas, kad atsilaikyti prieš 
bjaurią reakciją, o tą gali
me padaryti tik iš vien ei
dami, o ne išsiskirstę į frak
cijas ir dar dėl tokių menkų 
priežasčių.

Aukų L. S. S. namui su- 
• apmušė porą kitatau- j rinkta apie $4.00 su centais. 
Sugrįžus

JERSEY CITY, N. J.
(Nuo mūsų korespondento).

Po L. S. S. IV rajono mar
šruto, kuopa narių skaičium 
nepakilo, tai paaiškėjo iš bu
vusio pereitą nedėlią kp. su
sirinkimo, kur išduotas ra
portas per tų prakalbų ren
gimo komisiją. Narių nega
vimui yra sekančios priežas- 
tįs: 1) 59 kp. nariai visai 
neužsipuola, kad po nedaliai 
prigaudyt! narių į socialistų 
kuopą, kad kuopa būtų di
delė, kaip.kadais buvo dide
lė visokios rūšies nariais ir 
2) kuopiečiai perdaug laiko 
save žemai su kitomis drau- 

Mat, jie dirba, a-

ant dviejų unijos narių nu
bėgo pas bosą ir pripasako
jo visokių melagysčių, būk 
jie kėsinasi ant jo gyvasties. 
Tas išgirdęs tokį pavojų pa
šaukė policmaną, kad prista
tytų apskųstuosius. Kada 
prasidėjo klausinėjimas, tai 
pasirodė, kad tas bažnyčios 
tarnas yra daug sykių apsi
lankęs toj vietoj su skun
dais. Tada į tą skundą ne
atkreipė atydos ir apskųs
tuosius paleido. Tai matote, 
kokių yra žmonių, o jie dar 
pyksta, kada apie jų darbus 
parašo.

Mindeno Slapukas.

MINDEN, W. VA.
Pirma darbininkų demonst

racija.
Kol darbininkai miegojo

758 ypatos, kurie pabėgo iš vietų užimtų vokiečių ir 
austrų kariumenės.

Augščiau minėtos visos ypatos tapo atvežtos 2 die
ną Sausio, 1017 m. ant laivo “New Amsterdam” per 
visiems gerai žinomą Amerikoj Bankierių HENRY- 
KĄ C. ŽARĄ.

Laike jo buvimo, pono Zaro, Lenkijoj ir Lietuvoj, 
labai daug žmonių dasižinojo apie mierį kelionės, at
silankė pas jį daug, kurie davė laiškus ir linkėjimus 
kad perduot giminėms gyvenantiems Amerikoje.

Visi tie adresai, žinios ir pasveikinimai nesutilptų 
šiame laikrašty, jeigu p. Zaro panorėtų juos išdru- 
kuoti, todėl visi kurie turite pažįstamus ar gimines ir 
norite dasižinoti, tuojaus kreipkitės ypatiškai ar laiš
ku žemiau nurodytu adresu:
HENRIKAS C ZARO, Bankierius

Metropolitan Saving Bank i Building,
No. 1 Third Ave., Cor. 7-th St., NEW YORK CITY

tanaitis, sus. sekr. A. Ra- 
kauskytė, fin. sekr. Ignas 
Klevinskas ir ižd. J. Karpus.

Per pasidarbavimą drau-

'prisideda, bet bando pakenk
ti. Kitų miestų—Brighton, 
Mass., Cambridge, Mass., 
Brooklyn, N. Y.—darbinin-| 
.kai turi įsteigę ko-operaty-j

tauto draugijos susirinkime 
įnešta per M. F. Trakimą 
paaukuoti dėl N. Y. ir apie- 

ka- linkės lietuvių Taikos ir Tei-
1 šių fondą. Po trumpam ap
svarstymui, nutarta paau
kuoti $5.00 iš kasos ir nariai 
suaukavo $5.85,taigi viso su
sidarė $10.85. Aukavusių 
vardai: M. Wackis, S. Mil- 
vidas po $1.00, J. Matušai- 
tis, J. Mikeliavičius, J. Me- 
dišauskas po 50c.

Visiems aukavusiems var- 
ačiu.

visada susirinkimai atsibu- iškilmės socialistams yra 
na. Pradžia 7:30 vakare. Ta- per žemoka garbė. Bet,vie
nio susirinkime reikės iš- nok įgaliota komisija pasi
rinkti S. L. K. B. valdybą, teiravimui, jei vieta bus ga*

Prie darbo visi, o mes Įima gauti pagal kuopos nu* 
daug galėsime atsiekti bend 
rai veikdami.

S. L. K. B. pirmininkas
S. P. Shonas.

k NASHUA, N. H.
Daugelis žmonių čia nusi

gandę, kad nepaimtų kariu- 
menėn. Nedirba, vaikštinė
ja ir leidžia pinigus ant nie
kų. Bet kaip rodosi, tai iš 
lietuvių turbūt nei vieno ne
paims.

Vietos socialistai pradeda 
smarkiai judėti, veikti. Bė
dą tik tame, kad kuopos val
dyba labai retai lanko susi
rinkimus. Vienas įsimylėjo 
J katalikę merginą ir bijo 
rodytis socialistu, o kitas 
nusipirko farmą ir pamiršo 
apie socializmą. Šiaip ar 
taip, bet nariai turėtų su- 
brusti ir dar labiau veikti 
šiame svarbiam momente, 
kuomet verda kruvina ko-

PHILADELPHIA, PA.
Richmond dalyje, 2 d. rug 

sėjo L. M. P. S. A. 11 kuopa'£Uotis> 
buvo surengus prakalbas. Bigelow 
Kalbėjo K. Petrikienė, “Mo- 4 menesius vedė smarkią ke
terų Balso” redaktorė iš Vą prieš kapitalistus, kurie 
Brooklyn, N. Y. Ji savo kai- ^ori uždėti pančius ant

Žmonių buvo susirinkę ne- 
daugiausia, bet čia ir ne- 
daugiausia lietuvių yra. Au- 

jkų surinkta $4.75, už ką L. 
]S. S. 246 kp. vardu tariu 
ačiū.

DYKAI. DYKAI! AS ištraukiu dantis be skausmo Ir veltui 
tiem, kurie duoda taisyt Ir naujus idetl. Visas darbas visiškai be 
skausmo. Dr. Chas. Tescliberg yra irerai žinomas kaipo specialis
tas įvairiose atsitikimuose. Ateik ir duok iSegzaminuot. Informa
cijos dykai. Mano karūnos ir tiltukai 22 karato. Darba* xvaran- 
tuotaa. Ofiso valandos: nuo’9 A. M. iki 9 P.M. Petnyčiomis nuo 9 
A . M. iki 6 P.M. Nedeliomts nuo 9 A.M. iki 1 P. M
DR. CHAS TBSCHBERG, I). D. 5. Liet. Dantistas 
500 Grand St. Kampas Union Ave. Brooklyn, N. Y. 
Kalba Lietuviška, Lenkiškai, Rusiškai- T"L Stang 3698

nu nieko nerengtų.
Dirbkime, draugai, 

ninku klesos labui.
Vienas iš narių

Besikalbant su nekuriaisr 
pasi- 

’rodė, kad jie ne kaip žiūri į 
Ia. L. D. Tarybą. O ypatin- 
!gai daugumas yra pasipikti- 
'mišių iš tų įvairių ginčių,ku- 
irie visiškai išėjo iš vėžių ir 
'vietoj kad rimtai kritikuo- 
tis, kad parodžius viens Jdto 
klaidas, kas yra neišvengti* 
na, prisieina prie žemiausios 
rūšies kolionių. Ir kągi no
rit, nekurie kalba, kad pat
riotizmu apsvaigę žmonės, 

prisira- žinotų, link kur eina, kuo- 
’met neva susipratę socialis- 

Tolesnis L. S. S. 59 kp. Ii-kai prieina prie tokių šlykš- 

nariams lavinimosi vakarus, .karštuolių, turi rausti visi 
sąjungiečiai.

K. A. Genys.

SCRANTON, PA.
Daugelis vietos lietuvių 

skaito įvairius lietuviškus 
laikraščius ir kaip randa ži- 
nias iš kitų miestų lietuvių žinti/ateis prie mūsų ar ki 
veikimo, tai džiaugiasi ir į-os l g. g 
sako, ot, kad pas mus taip §yS> 
butų. Bet kada ’ ant vietos ,
kti, tai daugelis ne tik ne-|ko nutarta renSh Patiems cllJ darb’J’ k«omct.del keBų 

iĮ tuos vakarus, ktippiečiai 
I taipgi ųeužsipuola, kad su
kviesti ohug publikos, bet iš
siaiškint patiems bile klausi
mą, žinoma, nežada išvaryti

34 kuopa deda visas pastan-.Tas nemažai jiems naudos jr ^u\ie. nor^s. va" 
gas, kad tas darbas atneštų’neša dabartiniam laike, kuo-i ar^°.se dalyvauti. urną 

taf kurio pasirodė, kad‘jau turi.kodaugiausia naudos. Nors'met už pragyvenimo daiktus:Pasaal^a^ P*’aka*b^ aa'
ka ir kiti. Kuopiečiai ma
no, kad tos jų lavinimosi 
prakalbos ar diskusijos bus 
naudingos jiems patiems, 

i Keliatas 'išreiškė norą daly
vauti Propagandistų Ratelio 

[atvaizdina šeimynišką gyve- dės, juo daugiau naudos bus.ll)uslaPeiase> ateinanti sezo- 
v... _________ '• j. ’ |Todėl visi, kurie jau esate.11?- lekcijose.

patarnauti ‘draugijai,' tai-1 13 d. spalio, vakare, kalbės pirkę serus ir kurie, manote | Kiekvieną 
D«w __________ Pinti įvairius pranešimus ir,K. Petrikienė, j'au seniai pa- prisidėti, atsilankykite 13 d.,kuopa rengi,
ir t. t. Klausant tu “aiški-kitais budais padėti, kad geidaujamaFitchburgo pub-[rugsėjo' į Kunigaucko sve-.bet šįmet, apkalbėjus klau ' - . I J__________ i_ 111-/TTTq11\ Iruv* Vari

bet vos tik ne šventi. Ka- .tėtų skaityti organą 
dangi kalbėtojas faktais ne
parėmė, kodėl jie klaidingi 
ir kodėl męs neklaidingi, tai, 
rodosi, bene bus “didžiausis 
faktas” prieš tas tarybas, nų ir 
kad jas sutvėrė kiti, 
męs.

Na, tiek to su toms tary- ka draugija 
boms. Męs čia jų vistiek ne- (Waterbury, Conn 
manome tverti 
visos organizacijos pritarė 
L. S. S. IV rajono šauktai 
konferencijai. Taigi drg. 
Stalioraitis tik bereikalin
gai laiką eikvojo, perstaty- 
damas taip, kad thąe tary
bose nieko gero nėra ir kad 
net visa Socialistų Partija 
esanti ne tokia, kokia turėtų 
būti. Tokie aiškinimai gali 
tik suklaidinti mažiau 
lavinusius draugus ir 
gauti tokį supratimą, 
prie socialistų partijos ištik- 
rujų neverta priklausyti 

šiame momente rei-

OMAHA, NEB.
Pietinėj miesto dalyj 3 

rugsėjo buvo didelė darbi
ninkų paroda ant gatvių, 
kur buvo susirinkę apie 10 
tūkstančių žmonių. Kalbėjo 
advokatas A. H. Bigelow, 
išrodinėdamas kapitalistų 
šunybes, nurodė reikalingu
mą darbininkams organi- 

Reikia paminėti,kad p*Įom.ls ,
per pastaruosius ^e.na1’ M at

lieka draugijos vardan lais 
vamanybės arba bent i 
skraiste prisidengę 
vienok L. S. S. 59 kp. drau

Antras kalbėjo W. D. Pa- ir neužsipuola ateityje kuopa kįla 
rašyti arba priimti į kuopą 
visokios rūšies draugijines veiklesniais draugais, 
atmatas. Geriau mažiau,1 
nekad daug, bet švarių žmo
nių. Gal būti mes nesu
pratome išsiaiškinime to 
klausimo, jei kas ir norėtų 
daryti pastabą už neagitaci- 
ją, bet męs persitikrinome, 
kad žmogus mylėdamas pro
gresą, eidamas socialistiško 1 
programo linkui ir norėda-1 
mas su juo daugiau susipa-!

rieji netik esame neklaįdin- naudos neštų vietos lietu-1 14 d. spalio, po pietų, kai 
gi ir nuo .biznio atsisakanti, jviams. Todėl nariams ver-,bės J.xB. Smelstorius iš Bos 

tono. Gvildens moterų klau 
M. F. Trakimas, simą.
------------ | 14 d. spalio, vakare, bus 

draugiška vakarienė.
I Visi tie parengimai atsi 
bus L. S. S. 134 kuopos sve 
tainėj. Fitchburgiečiai tu 
retų nepraleisti tų progų 
Bus daug naudos.

Rodėsi, kad nei jokia per
maina negalės įvykti. Bet 
mainosi laikai, mainosi ir 
žmonių mintįs. štai 3 d. 
rugsėjo U. M. W. of A. 2968 
skyrius parengė pikniką. 
Buvo nutarta susirinkti į 
vieną vietą ir tada demonst- 
ratyviškai maršueti, kad pa- 
rodyti savo išnaudotojams, svetainėj buvo prakalbos 
kad jau ir West Virginijos Kalbėjo T. Dundulis. Ka- 
darbininkai pabudo iš letar
giško miego.

Ant pikniko buvo pakvies
ta trįs kalbėtojai. “ 
nieko nepasakė, bet paskuti
nis pataisė ir jų paklaidas. 
Nors ir senas, bet gabus. 
Pradžioj savo prakalbos pa
sakė, kad kalbės tik apie ek
onominius darbininkų reika
lus, bet negalėjo susilaikyti 
nepalietęs ir politikos. Per
bėgęs Unijų organizatyvius 
reikalus, pasiprašė publikos, I 
kad atleistų, nes norįs pada- j 
ryti ir politikos peržvalgą. 
Kalbėtojas padarė klausi
mą. Jeigu visi žmonės būtų 
gerai susiorganizavę į uni
jas ir kovotų vien ekonomiš
kai, ar tuo būdu galėtų pil
nai pagerinti savo būvį? Ir

Mpats davė atsakymą, kad ne
galima. Kad ir geriausia 
darbininkai būtų susiorgani
zavę, jeigu jie kovos tik vien 
ekonomiškai, neis į politiką, 
nieko daug nelaimės. Per 
streikus galima iškovoti al
gos pakėlimą, bet jei tuo pa
čiu laiku kapitalistai pakels 
kainas ant pragyvenimo 
produktų, tai darbininkų bū
vi^ nei kiek nepasigerins. 
Kad pagerinus darbininkų

* būvį, reikia sykiu kovoti ir 
politiškai, paimti valdžią į

• savo rankas. Tatai darbi
ninkai turi įsitėmyti ir bal
suoti už savo klesos žmones.

kytės ir O. Danusiūtės. bu
vo surengtas taip vadina
mas: “Skrynučių pasilinks
minimas”, nuo kurio liko $15 
su centais pelno. Reikia iš
tarti širdingą ačiū draugėm 
už pasidarbavimą.

Šiuomi kartu kp. finansiš- 
ta kai stovi gerai. Per kiekvie- 

Bet, na susirinkimą vis naujų 
narių prisirašo. Reiškia*

nlti. Bet aš suraminimui
pridūrsiu, kad tas žva-

lį degHotojas ir . daugiau - --------- ----- ; u ;
Štai užpykęs nimų” atrodo, kad męs kak draugija augtų ir daugiau Mkos.

kapitalistai ir kursto vie
nus prieš kitus. Nurodė, kad 
darbininkai galės išsiliuo- 
suoti tik per susiorganizavi- 
mą ir todėl kvietė prisidėti 
prie socialistų Sąjungos, pa- 

K.'brėždamas juos uždavinius 
ir siekius. Prakalba publikai 

o isira-

SAGINAW, MICH.
Nors šiame miestely lietu

vių nedaug gyvena, bet jie 
jvistik pasižymi, jei ne gerais 
'darbais, tai nors blogais. Mums 
Štai 26 d. rugpjūčio pašelpi- jkalinga suglausti visas spė 
nė draugystė buvo parengus 
pikniką. Publikos susirin
ko gana daug ir ne vien lie
tuviu, bet ir kitataučiu, ku- 
rie mėgsta išsigerti. Kada 
išsigėrė, tada kilo muštynės, 
kurias pradėjo patys rengė
jai, ir _ _ .
čių. Sugrįžus iš pikniko,'Aukas rinko draugas Ruda- 
kliubo svetainėj vėl iškilo [vičius iš New Yorko. Jis aiš- 
muštynės ir vienas lietuvis kino namo reikalingumą ir 
likosi baisiai sumuštas. į bandė ką tai kalbėti apie ta-
Nors tai lėtas žmogus, bet grybas, bet aš čia jo nekriti- 

sa- kuosiu. Jį pakritikuoti bus 
galima tik už kelių metų, 

4 d. rugsėjo buvo išleidi-j kuomet jis daugiau prąsila- 
mas jaunų vyrų į kariume- 
nę. Veik visos dirbtuvės ne
dirbo, už tai ir žiopsotojų

LAWRENCE, MASS
(Nuo mūsEĮ korespondento).

28 d. rugpjūčio tūlas 
tapo nubaustas ant 3 mene 
siu į pataisos namus už išgė- labai patiko. Pažadėj 
dinimą 8 metų mergaitės, syti į vietinę kuopą 5 nau- 
Seniau jis buvo nuėjęs į ka- ji nariai. Geistina, kad jie 
reivių ėmimo ofisą, bet bu-(ir atsilankytų ant sekančio 
vo girtas, tai nepriėmė. Mat,’susirinkimo, 
norėjo vyras pasiduoti į ka 
riumenę, o dabar pateko 
pataisos namus.

3 d .
Sūnų draugystės pikni- iš mažens auklėja darbinin- 

Žmonių buvo apie’kiškoj dvasioj. Taipgi buvo 
Bus nemažai pelno

merikos Darbo Federacijos 
prezidentą ir visus darbinin
kų mulkintojus.

Piknikas ir prakalbos pa
vyko, puikiai. Nors buvo ke
li šnipai, bet nedrįso prisi
kabinti. ,------„---------; v m - . .. .

- Turiu dar pridurti, kad kia, kokia turėtų būti, ir kad uždarytas^ Ton komisijon į 
^ihūsų katalikai labai neuž

vins.
M. B. Bolševike

ku įsirašė keli jauni, pilni 
energijos vaikinai ir 9 rug
sėjo laikytam suirinkime nu
tarė pradėti veikti. Nutarė 
pasitart su L. D. L. D. 41 k. 

j kad įsteigti vakarinę mo-
6 d. rugsėjo buvo L. S. S. kyklą, kur butų mokinama 

168 kp. prakalbos. Kalbėjo Rangių ir lietuvių kalbų.Taip- 
drg. J. V. Stalioraitis, tik gi tarta kiek -galint daugiau 
gaila, kad publikos buvo ma- lavintis, kad susipažinus su 
žai. Priežastis tam bene socializmo mokslu.
bus ta, kacį buvo paprastas ; Ant 14 d. spalio kuopa<boje nurodinėjo dabartinį streikuojančių darbininkų 
vakaras ir mažai išgarsinta, rengia prakalbas, o ant 31 m°terų padėjimą ir jų^var
Kiek girdėt iš buvusių ant spalio balių. Geistina, kad kaip kapitalistai išnau-' terson iš San Francisco,

j prakalbų, tai visi yrą paten- kitos draugijos ant tų die- '.do ja moteris. Jos kalba pub-, Prakalbos buvo labai įspu-
likai labai patiko. Susitve- dingos, tik gaila, kad lietu-

darbi- L. M. P. S. nauja kuopa iš vių mažai dalyvavo. Mat,
22 narių. Aukų surinkta'daugelis ėjo klausyti kapi- 
padengimui lėšų $10.00 su-' 
virš. Publikos buvo virš 
200, didžiuma moterų.

Antras kalbėjo J. Šukys. 
Jo kalba labai buvo pritai
kinta prie tos miesto dalies 
lietuvių ir jų politikos. Mat, 
čia žmonės daugiau linkę 
prie kliubų ir smuklių, išski- 
rus mažą dalelę, kuri pri- 

> klauso prie L. S. S. kuopos. 
Didžiuma niekuo prakilnes
niu neužsiima.

Ex-Kryžiokas.

MUSKEGON, MICH. 
i 7

2 d. rugsėjo buvo prakal
bos L. S. S. 246 kp. Kalbėjo 

Apart to mažos mergaitėsT. Dundulis iš Chicago, 111. 
sudainavo kelias lietuviškas kuris lankosi su maršrutu 
daineles ir A. Salaveičikiutė po XI rajoną. Savo kalboje 
pasakė kelias deklamacijas, nurodinėjo darbininkų prie- 

Žmonių buvo daug ir liko-’spaudą, kaip juos išnaudoja 
si užganėdinti. Draugystė 
turės ii\pelno.

P. M. Miknevičia.

ELIZABETH, N. J.
12 d. rugpjūčio Lietusių 

Darbininkų Progresyviškas 
Kliubas buvo parengęs gra
žų pikniką. Nors parkas y- 
ra ir neparankioj vietoj, bet 
žmonių suvažiavo daug. 
Kliubui liks gražaus pelno.

Reikia paminėti, kad dar 
tik metai, kaip minėtas kliu-

dangi svetainė prie karčia-(bld.m lcUKU1 ^u°pa iauai sup- 
mos, tai prisirinko tamsios™ ?/.va™ lr vasarą nieko 

.publikos ir kėlė lermą. Apie neveike- Bet Pastaruoju lai- 
Du iš JĮJ.įų pasielgimus gėda ir ra-

kinti, nes ištikro drg. Stalio
raitis vaizdingai ir gyvai nu- '■ 
piešė darbininkų vargus, ka
rių priežastis ir kas tose ka
rėse daugiausia žūsta. Ra
gino organizuotis ir skaityt; 
knygas ir laikraščius. Vi
sa tas jam aiškinti gerai se
kėsi ir publika atydžiai klau-, 
sė. Tik neiškentė nepasa
kęs šį bei tą ir apie privati
nius laikraščius. . Na, o ' 
da prieini prie tų “privati
nių” laikraščių, tai kaip jau 
palikti ir tokie dalykai “ne
išaiškinus”, kaip toji Liau
dies Taryba arba garsioji 
chicaginė L. Darbininkų Ta
ryba. Taigi ir pradėjo “aiš
kinti”, kad toji Liaudies Ta
ryba esanti buržuaziška, ji 
suklaidinanti darbininkus, t 
kaip suklaidinęs Roosevel- dan Cent. Kom. tariu 
tas, kaip tie Socialist Parti-1 Komisija kas link o 
jos vadovai ir Pildantysis “Laisvės” išdavė rapoi 
komitetas klaidingi už ‘ t 
kad ten darbuojasi ir visą apie 50. Kurių kom 
partiją kviečia darbuotis.'dar neaplankė, o norit pasi 
Beto pasakė, kad ir visa so- naudot proga, tai pasisku 
Icialistų partija nesanti to-ginkit, kolei surašas dar ne

visi tie, kurie darbuojasi eina d.d. Gavėnas, Verteliu , e
ganČdinti tilpusią korespon- Liaudies ir Darbininkų Ta- te, Sledžius, Lukaitis ir M. įVienam pamątyti, nes gerai Juo daugiau 
dęncija “Laisvės” No. 69 ir rybose turėsią gailėtis, bet F. Trakimas 
jli&ko “kaltininko”, kad nu- būsią pervėlu. O dar kiti, “T 

tai ten dirbą tik dėl biznio,

Laike pertraukos labai 
gražiai padeklamavo maža 
mergaitė Ivanauskiutė. Už 

rugsėjo buvo Lietu-'tai reikia pagirti tėvus, kad
vos 
kas



SERGANTIEJI!

pilvo, širdies, plai

VELNIAS
visuomet

Kaina 20 Centai

DARBO ŽMONIŲ ISTORIJA
Verte Bara bočius

Nelaime

nes

MROl

K. LUTKAUS
ŽODIS

savo

lams

Antra

Tel. 2372 Greenpolnt.

ornisiai

$1.00 ANTJOKŪBAS KANCVFRP

Brooklyn LABOR LYCEUM Ma
.................... ihI< aptieka

BtooHji, I. Y.

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

74—80 W«O 
ington St., 
Naw York

•r. Richterio 
PAIN 

EXPELLEE

Bizniškas išrokavimas

Telephone 19bU Ureenpoint.

Dr. H. Mendlowitz

CAFE. Pa
keleivingas 

priimam ko- 
nogražiaa- 
sia ir visa
dos teisin
ga rodą.

K. OI.AUŠRAI
\ptiekoriuH ir Savininkas 

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

Tel. So. Boston. 21014 ir 2101S

AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ 14 
PRIEŽASTIES LIGOS?

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

I. 00 Ir augatHaa 
15.00
>1.50 tr aukščiau
15.00 už dantį
II. 50 ir augitan 

.60e. 

.508.

Gydau ligonius įvairiomis ligomis, 
o ypač mano speciali 

tilt moterų ligos.

Gerai įsitėmykit adresą:
DR. H. MENDLOWITZ

271 Berry St., Brooklyn,N.Y
r Kampas So. l-mos gatves. 4

Telapkaaa 191 Graanpoiat
Daktaras J. MISEV1ČE

Specialistas girdite Ir 
Plaačių ligų.

Na* S—10 ryte
Nuo 12—2 po piet
Nuo 6—S vakare.

279 BERRY STRUT 
BROOKLYN, N. Y.

ryti, kad išgelbėti gyvastį 
kins apie ligą 
visokias ligas 
sėkmėmis kaip

JUOKŲ 
KĄSNELIAI

Reikalinga kiekvienam darbininkui 
perskaityti

Nepralekisite
Progos!

Sutaisau receptus bu didžiausia 
atyda, nežiūrint, ar tla racaptai 
Lietuvos ar Amerikos daktarų. 
Tai vienatinė lietuviška aptie
ka. Bostone ir Massachusetts 
valstijoj Gyduolių galit gauti, 
kokios tik pasauly yra varto
jamos. Galit reikalaut per lai
škus, e ai prisiųsiu per expre-

—Na, aš turiu pasakyti, 
kad tau puiki mintis gal
von atėjo. Man rodosi, kad 
tu jau baigi dvidešimts pen
kis metus ir toks amžis apsi- 
vedimui yra parankiausias. 
Bet ar tu turi apsirinkęs sau 
draugę?

—Taip, turiu. Aš labai 
myliu panelę Perjuostpilviū- 
tę ir su ja manau apsives-

TBISINGIAUSU tr GURIAUSIA 
I IBTUVUKA

VISI
Administ- 
patarnaus

). Ir štai pras
me nesi u, sūnus 
vu i

I. Žmonių gyvenimo pradžia.
II. Vergija ir jos atsiradimas.
UI.Turčiai ir skurdžiai.
IV. Draugijos žemesnės ir augštesnė.
V. Baudžiava ir baudžiauninkai.
VI. Miestų k amatninkų atsiradimas.
VII. Manifakturos ir fabrikų atsiradimas.
VIII. Baudžiauninkų vėlesnis likimas.
IX. Baudžiavos panaikinimas.

Kaina 25 centai.

pasakė, kad ir ta esanti ma 
no sesuo!

—Negalimas daiktas! Ne 
jaugi jis taip sakė?

—Tikrai sake.
—Tokiame atsitikime ai

vertB

FERDINAND de SAM0GIT1A

Diena po dienai, metas po metai 
užsimu gydymą sergančių žmonių. 
Persistatykite sau, kiek aš išgydžia«, 
kiek palinksminau gyvenimą. Jeigu 
jumis gyvenimas įkirėjo vartojant 
visokias gyduoles ir jaučiatės nuo
lat blogiau .tuomet, nieko nelauk
damas, kreipkitės pas gerai supran
tantį daktarą ir specialistą

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

paaii- 
Gydau per 20 metų 
tu didžiausiomis pa-

400 HEWES S’l
Cor. So. 2nd St. Brooklyn, N

Specialistas įvairių li
gų. o ypač vaikų, mote
rų ir prie gimdymo.
OFF1SO VALANDOS: nuoSikilOv. 

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

TEISINGIAUSIA UftEiUu
153 WYTHE AVE kamp. N*, lai (t

BROOKLYN, N Y,
Tnlaphona Graanpoint MII

Kitas dalykas.
Ponia sako tarnaitei:
—Tu, Onyte, privalai bū

ti drąsi, nieko nebijoti. Ka
da mano vyras norės tave 
pabučiuoti, ttiojaus duok 
jam kūmščia į veidą.

—Širdingai ačiū tamstai 
už patarimą. Bet aš norė-

TAIK-EXPELIER 
B«5U3KlO(f I 

«»% alcohol 
|FA‘RICKTER4Co. 
TvNtWYORKj

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- 
regatelnuju kassu). Tik da
bar tokia puiki proga, nes 
paskui kursas pradės kilti.

“Laisvės” administracija 
jau kelintai desėtkų lietuvių 
pasiuntė į Petrogrado val
dišką. banką. Taigi 
kreipkitės į “L.” 
raciją, o ji jums 
kopuikiausia.

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

Mokslo Nereikia Jieškotr
Ldto, kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglų kalbų, aritmetiką, <3 
Paturiu kaiboa gramatiką savo namuos Huosame laike. V Ui ii—titaną 

„ Nurodymai ir knyga DYKAI. Jdėk stempą. Arfremm?

ItmDoadeiiciBM NokytH. 1127IL BtavSL Čita’

Motina išgelbėjo.
Tūlas vaikinas, dvidešimts 

penkių metų amžiaus, dai
lus, stipraus kūno sudėjimo, 
atėjo pas savo tėvą ir pra
bilo:

—Papa, aš rengiuosi apsi
vesti.

—Apsivesti ?
—Taip, sumaniau apsives-

nervų ir ligų
nomą elektriškų 
iai, per kurių 

Ne kiekvienas 
aparatus, dėl 

. Chemiškas ii- 
Neatidėliokite

—Panelę Perjuostpilviūtę? 
Labai man gaila, bet tu su 
ja negali vesti. Absoliutiš
kai tau negalima daleisti su 
Perjuostpilviūtę vesti.

—Negalima?
—Taip, negalima.
—Palauk, papa, kodčlgi 

negalima? Ji puiki, dora 
mergaitė, paeina iš geros 
šeimynos, visi ją gerbia; ap
art to, tu irgi draugauji su 
Perjuostpilviais, tankiai vie
ni pas kitus j svečius atsi
lankote ir aš kaip tik ma
niau, kad tu būsi pilnai už
ganėdintas tokiu mano pasi- 
skyrimu...

—Taip, aš draugauju, het 
tau su ja vesti negalima.

Ištraukiu T\ VU A I tarpe 11 Ir 12 Dantis ■ IvrXl v-| kasdieną,
kad tuern parodyt, jog ištraukiu 

BE SKAUSMO!
Minkšti roblnlai prisisiurbianti smegenis 

kurie tinka kiekvienai burnai. Pareiduo- 
da žema kaina ir gvarantuotl.
Pilnas setas dantų..,
22 kt. suks. kCDuraita
Pripildymas auksu..,

Kitelio uždėjimas...,
•ipildymaa platina ...._____

Pripildymas sidabru be gydymo, 
„ cementą M •» <

Dantis egzaminuoju dykai*
DR. J. 6. DOLE, Oentistas. 

292 Bedford M

Jaunas vaikinas buvo ap
kaltintas vagystėje. Teisė
jas jam sako:

—Tu jaunas vaikinas ir 
jau pradėjai vogti?

—Ponas teisėjas, turite 
atsiminti, kad aš turiu jejio- 
liką metų amžiaus ir jau lai
kas apsistoti ir pagalvoti a- 
pie paskyrimą sau tinkamos 
profesijos.

Tūlos firmos pabėgo ka- 
sierius ir išsivežė boso pa
čią ir šunį. Kada jis visus 
pinigus išleido, tuomet para
šė savo bosui sekantį gąz- 
dinantį laišką:

“Gerbiamas Tamsta! Aš 
jau visus pinigus išleidau ir 
jeigu tamsta man greitai 
neatsiųsi dešimtį tūkstan
čių dolerių, tuomet aš pri
verstas būsiu sugrąžinti at
gal pačią ir šunį. Pasilieku 
viso labo velydamas ir lauk
damas pinigų”.

ėių jaknų ir tt.
Dėl gydymo 

turiu visiems gerai ži 
aparatą ir X-spinduli 
matyt kiaurai kūne, 
daktaras turi tokius 
to, kad labai brangs 
tyrinėjimas šlapume, 
ant rytojaus, bet tuojau ateikite paa 
gerai žinomą:

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

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

3rd Ave., New York City.

SEVERA'S WAFERS FOR HEADACHE & NEURALGIA
(Severo? Plotkelės nuo Galvos Skausmo ir Neuralgijos) atneša greita 

\ palengvinimą. Kaina 25 centai už dėžutę su 12 plotkelių su milteliais.

Šeimyniškas Linimentas.
Kiekviena šeimyna privalo laikyti gerą, linimentą ir 

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

“ANKOR” 
nuo Reuma

tizmo, susti# 
gimo sąna

riuose ir tau 
menyse.
Tikrasis par 

siduoda pake 
lyje šičia na 
pieštame. Ai 
nešk visus pa 
kelius, kuri, 
nebus užpa- 
ččtyti su 
“ANCHOR” 
35 ir 65 centu 
aptiekose ir 
tiesiog nua

F. AD. 
RICHTER 4

Telephone 2639 South.
Dvi puikios užeigos:

LIETUVIŲ MOTELIS
Kuriems yra reika'as apsistoti, čia 

nai galima gaut nakvynę arba ir il
gesniam laikui gyvent.

Taip-pat puiki svetaine (Palac. 
koncertams, teatrams, ba 
susirinkimams ir B-llinp

Pristatom į namus ir toli
mas apielinkes, Jersey New 
York, Central Broklyn, Mai- 
peth, ir tt.

MACYS & MARCIN 
FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET

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

IjxJ Pilkite Severo? Gyduoles vietinėse aptiekose, reikalaudami tiktai "Scveros” 
išdirbinių, arba uz.-isakykit tiesiog, jeigu tikrų negalite gauti.

V W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IOWA

tą pasakyčiau
—Taip.
—Na, nors čia paslaptis, ko 

vienok turiu pasakyti: tu su 
Perjuostpilviūtę negali ves 
ti, nes ji tavo sesuo, 
pranti. sesuo! 0 juk su 
sena negalima vesti.

Sūnus, supratęs kame 
lykas, tuo jaus sutiko su 
vo išvedžiojimais ir išsiža
dėjo Perjuostpilviūtės, ka
dangi jo tėvas sykiu buvo ir 
jo tėvu . Tuojaus pradėjo 
rinkti sau merginą iš kitos 
šeimynos, su kuria jo tėvas 
irgi draugav 
linkus porai 
vėl pasako tėvui, kad apsi
rinko sau merginą. Kaip tik 
pasakė tėvui pavardę, jis 
vėl ėmė sakyti, kad ir ta jo 
sesuo.

Sūnus, nesuprasdamas ar 
tėvas iš jo tyčiojasi, ar tei
sybę pasakoja, nuėjo pas 
motiną ir pradėjo pasakoti, 
kad rengiasi prie apsivedi- 
mo.

—Tu vėl pradėjai girtuok 
liauti? Nejaugi negali 
liauti gėręs?

—Negaliu paliauti, 
mane patiko didžiausia 
laime.

—Kame dalykas?
—Tame, kad aš girtuoklis

—Kodėl tu nepersiskiri su 
savo pačia? Nejaugi tu ne- 

Su- matai, kad ii tau neištiki- 
sc-‘ma?

—Bet už tai daili ir visi 
(y}“ į prie jos kimba, — atsake vy

ras.
—Aš nesuprantu tavęs: ir 

toks tau išrokavimas pačios 
meile dalintis su kitais,

—Na, brolau, aš matau, 
kad nesupranti biznio: daug 
parankiau būti gerame biz
nyje ir gauti pusę pelno, ne
gu blogame ir visą.

DARBININKŲ ĮSTAIGA.
Salės del BaĮių, Koncertų, Ban- 

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

KAINOS PRIEINAMOS.
949—959 \ Willoughby Ave.

' ■ TeL 8$42 Stagg.

J. BULOT, Savininkas 
3rd Ave., So. Brooklyn, i 

Tarpe 22 ir 23 Sts 
užeiga: 
CAFE SU SVETAINE

RĘSTAI! RANTU
J. Bulot, Savininkas, 

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

Tel. 3967 Soutl

Kame priežastis
—Tu mane verti, kad tau'jo, vienok tylėjo

Sykį susitiko 
draugu ir pastarasis jam sa

oro
UTAISYTAS iš formules- 
recepto: suteikto išmintin
gu Egypto zokoninku,

EytTffmmnnfflTmmTTmnmmnnmnmmTTmnnTTTnTTnTTnnnnnmwninmninffriirTffffflrwmnffffiiiiiiiiimninmFWTiiiiiffmtminim'ffnffn'rrTnrTnnnnmni

tj PERSKAITYK TUOJAU! A A Į

R. G. INGERSOLL'O Ji I

Ii KNYGA J 4 I

—.Labai puiku, mano vai
keli, ištikrųjų jau laikas ap
sivesti ir pradėti šeimynišką 
gyvenimą. Bet ar tu turi 
pasiskyręs sau merginą?

—Taip, turiu ir apie tai 
atėjau su tavimi pasikalbė
ti. Pirmiau aš norėjau apsi
vesti su panele Perjuostpil- 
viūte, bet dabar pape sakė, 
kad negalima, nes ji mano 
šė^uo....
* —Tau pape taip sake?

—Taip! Bet dar ne vis
kas; kada aš apsirinkau ki
tą, panelę Asiliūtę, tai jis^ia žinoti, kodėl tamsta ne

duodi kūmščia į veidą Jur
giui?

—Tu kvaila ir nesupranti 
dalyko: Jurgis, tai visiškai 
kitas dalykas — jis nevedęs.

3ASIVT _

apsireiškia esąs stebėtinai pasekmingu 
nuo gilinto pilvo ir iarnu, gir- 
klės skaudėjimo, dusulio, galvosJ skaudėjimo, nustosimo apetitą, ■ I Haičiu galvoje, ect., ect., Šutai- 

ILrt somas išdirbėju labai pagarsėjusio

PAIN-EXPELLERIO-
seno ir ištikimo draugo šeimy
nos, naudojamo visame pasau
lyje i«t pusę šimtmečio—35e. 
už bonkutę visose aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai iš
F. AI). KIC HTKK & CO.

74—80 Washington Street, Kew toriu

LIETUVIŠKA A P JI ERA

APTIBKA
Žemiau gyduoles galintus

apturėti per
Nuo reumatizmu ........................... $1.01
Kraujo Valytoja* .................................. l.Oft
Vitlurii) Valytojas ................................ 1.00
Vidurių Reguliatorius....................... 50c,
Trojanka 25 c., 50 c., ir $1.00.

Ir visokias kitokias gyduoles nu« 
visokių ligų, kurios čia dar nepami* 
nėtos, galima gauti per pačtą.

P. A. URBONAVIČIUS, 
151 METROPOLITAN AVĖ.

BROOKLYN, N. Y. ,

Gothard Oil
(Severus Gothardiškas Aliejus). Kaipo gyduolė vie
tiniam panaudojimui, jis nuramina skausmus, skau
dėjimus ir traukučius, ir lygimi gerai tinka gydy
mui nesveikavimų, kaip antai: reumatizmo, neural
gijos, Išsisukimų, susidaužvmų, apibrinkimo, sutinimo 
pažandžių, sustyrusių nr.r’ų arba muskulų.

Kaino : 25 ir 50 centų — visur aptiekose.

PUIKUS IŠSINARINIMAMS. P. Pran. Veverka iš Bloomfield. Mont., pra
neša mūris savo laiške iš 16 d. vasario, 1917 m., sekančiai: "Išsinarinau 
•an koją kelyje. b< t panaudojus kelis kartus Severo? Gothardinišką Aliejų, 

kau-inas perėjo viai ir dabar jaučiuosi puikiai”.

Jeigu tau rei- 
kalinga skrybe- / 
lė, marškiniai, Z v*7 
renkotas, liet- 
sargis, kakla- 

teini*..
rfai Ak' Kitokį
vyriški anreda- X//7///
lai, užeik pas /Z į / /■'/■//// 
mane, o gausi ĮĮ /// ■/////
viską, vertes Z, / /^/7/ 
savo pinigų.

131 Grand St,
BROOKLYN, N. Y.

Tūlas biznierius, turintis 
daug pinigų, apsivedė su 
jauna, ne pagal savo amžį, 
mergaite, į kurią visi at
kreipdavo atydą.

Bet mergaitė buvo išdy- 
Irkodėlgi negalima? kus ir vedė platų draugiš

kumą. Vyras tą gerai žino-

IŠRADĖJAI
JEIGU NORITE GAUT PATENTĄ SAVO IŠRADIMUI 

TRUMPAM LAIKE IR JĮ PARDUOT, rašykite reikalaudami 
DYKO PATARIMO ir “VADOVO IŠRADIMŲ, KĄ IŠRAST 
IR KAIP UŽPATENTAVOTI” ir rašytą GVARANCIJĄ. B* n- . 
dymai ir egzaminacijos modeliu arba braziniu darome DY
KAI. Ofisas mūsų randasi ’Jngton’e, kur yra Depart- 
mentas Patentavimo.

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

tau pasakysiu, gali nepaisy
ti, ką pape sako ir vesk su 
ta, kuri tau geriau patinka, 
nes aš prisiegsiu, kad ne jis 
tavo 
tas!

‘i1’! ė

Vincas J. Daunora
. '_________ A P TIE KO RIU S -----------------------
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Gražiai padaryti spaudos darbai patraukia kiekvieno akį.
Atsakantis pagarsinimas priduoda žmogui norą eiti ant rengia* 

mą pramogą.
Todėl, draugystės Ir kuopas, kada rengiat balius, teatrus, ar 

šiaip pasilinksminimus, visados duokit darbus “Laisvės“ 
spaustuvei. Mes padaroma visokius spaudos darbus gražiai, 
greit ir pigiai.

st. 
ne-

-•t«gut * oma><» Vivoce

1 Pittsburgh,
F- Pikšria 1331 Penn Ava. 

“ Pittsburgh,

Pa. 
pirmą

Bell Phone, Dickinson 3995 M.

Dr. Ignotas Stankus • 
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa. 
Physician and Surgeon (lietuvisgydy
tojas ir chirurgas pabaigęs* Indianot 
Universitetą >■ G y do visokias ligas vy 
ru, moterių ir v aiku Daro operacijas. 
Ofiso valandos: 9 11 r:to. 2 4 po piet 
vakaro. Nedėlioti.m 9 II rito llpopR'l.

St.
89

LAISVES

f StfG piene, XJX.

1529 — 10 th
O. Box 80

48th
Susirinkimai atsibūna kas paskuti

ni nedėldienj kiekvieno mėnesio, J. 
Neffo svetainėje, 1500 So. 49th Avė., 
Cicero, III.

“LAISVES” KNYGYNE
Randasi įvairią naudlnrą knyrą, kurias patariame kiekvienam 

perskaityti.
Kas skaito, tas daugiau žino ir Jam nereikia pralyti kitą paaiš

kinimo. Reikalauk katalogą

: Kasos globėjai:
1 St. Vazonais,

P. Kutra, P.
Maršalka P. Vaitkus,

415 Wall
Organo prižiūrėtojas J. Rumia, 

1017 So. 3rd
Susirinkimai atsibūna pirmą

dėldienį kiekvieno mėnesio, 1010 So. 
Main Street, 2 vai. po pietų.

PROTOKOLAS AUGš- 
ČIAUSIOS PRIEG
LAUDOS LIETUVIŲ 

AMERIKOJ DE
VINTO SEIMO.

Laikyto 19 d. rugpjūčio, 
1917, Lietuvių Mokslo Drau
gijos svetainėj, Pittsburgh, 
Pa.

| tis į A. P. L. A. Centrų ir $ija dėl knygų syitvarĮcymo. 
kuopas, kad paskolintų cen- Priimta vienbalsiai, 
tralinius pinigus dėl 2 kp.! 
namo. Už įnešimų 32 b., I 
prieš—14 b. Taigi įnešimas' 
priimtas.

Delegatų įnešimai.
1. Paduota raštiškas įne

šimas, kad pasvarstyt apie 
L. D.' T. Už 11 b., prieš—30 
b. Atmesta.

2. Kad visi delegatai ant
2 kp. įnešimai.

1. Kad būtų padaryta ak
cijų knygelės kuopų, kurios sekančio seimo but su A. P. 
perka namus (svetaines) ir ’ 
atsišaukta pas kitus gyve
nančius lietuvius, išleidžiant

L. A. parašų ženkleliais. 
Vienbalsiai priimta.

3. Kad but surengta pra
kalbos M. X. Mockui. Už 26 
b., prieš 13 b. Prakalbų su
rengimo komisijon įėjo J. 
Gataveckas, J.I. Alexis ir J. 
Rasinskas.

4. Kad butų surengtos (?
. j , ,___ , X. Mockui ir A.

mandatų sutvarkymo komį- nę, 0 Su juomi dar 5 delega- Račkui ar kitiems klerikalų 
sijon: J. L Alexis, J. T>"............. > • ■'
čiauskas ir F. Pikšris.

Skaityta protokolas 
priimtas be pataisymų, 
sekė centralės valdybos 
portai. C. pirmininko 
portas priimtas, vice pirmi
ninko taipgi. C. Sekreto
riaus raportas priimtas tik 
iš veikimo^ atmetus finansi
nes skaitlines. Raportas C. 
iždininko priimtas 39 bal
sais prieš 10 b. Pinigės at
skaitos toli nesutiko, todėl 
prisiėjo rinkti komisijų dėl 
sutvarkymo. Komisijon įė
jo: A. Šatkus, I. Ambrozai- 
tis, J. Bartkus, I. Saukaitis 
įr J. M. Navickas.

Nutarta eit pietų ant 
landos ir 10 minutų.

I Sesija.
Seimą atidarė centro pir

mininkas J. M. Maskeliūnas1 savo žmones jas pardavinėti 
10:15 vai. ryte. Seimo vai-j—atmestas.
dybon išrinkta pirmininkui Kįla lermas. Įnešta atimt 
J. K. Mažiukna, pagelb. D. baisa C. sekretoriui. Už at- 
Lekavičius, sekretorium V. ėmimų 22 b., prieš 19 b. Bal-1 
J. Venckūnas, pagelb . J. 'sas atimtas. C. Sekr. užsi-| 
Rasinskis. Dienotvarkio ir(karščiavęs apleidžia svetai- Red.) M.

Kįla lermas. Įnešta atimt 
L Už at-

r>ar- tai (4:20 vai. po piet). Iklapčiukams — priimta vien
j 2. Įnešimas, kad pirkt balsiai.

ir centro namų, kuris turi^būti | g butų išdirbta tam 
Pad (Pittsburgh, įnešimų ^kra lentelė su kuopu sekre-
ra-(5 b., prieš — 30 b. Atmes- 
ra- tas.

3. Įnešimas, kad būtų į- 
steigta antras pašelpinis 
skyrius. — Tas jau seniai 
nutarta.

4. Taip-pat seniai nutar
ta.

torių antrašais ir pakabinta 
kiekvienos kuopos kliube — 
priimta vienbalsiai.

G. Kad butų pasiųsta žmo
gus į 13 kuopa dėl išaiškini-

aw

II sesija.
Posėdis atsidarė 2 vai. 

pietų. Ant vardašaukio

įsteigta bankinis skyrius. 
Atmestas.

6. Kad kiekvienas A. P. L. 
A. kuopos būtų įsteigta kny
gynai. — Tas jau seniai yra.

7. Kad būt įsteigtas Cent, 
organizatorius.

Tas palikta C. pirminin
kui.

po 
pa

vėlavo delegatai 2 kp. J. Ma- 
seliūnas ir J. Kiela ant 20, 
minutų, 5 kp. A. Kinas ir 7' 
kp. J. Bruknis — ant 15 mi- Į 
nutų. j

Finansų ištyrimo komisija-^n.^niokesčių, tik^turin- 
raportuoja, kad C. sekreto-gydytojaus paliūdyjima, 
naus yra klaida, o ne direk- j<aj a sveikį. jjž įnešima 
tonų ir tuomi daro įnešimų 
daugiau apie tai nekalbėt. 
Po ilgų diskusijų nutaria 34 
b. prieš 24 b. leisti C sekre- ir

4 kp. įnešimai.
1 ir 2. Tai paraginimas C. 

sekretoriaus prie veikimo.
| 3. Kad tie, kurie nukentės 
i nuo karės ar prievarta iš
stumti ir sugrįžę būtų pri-

5 kp. įnešimai. 
. Visi kalba

toriui pasiaiškinti. Po• pasi- ,s]ęUn(jus geriausia gali 
a!skinimui nutarta 34 b. Įj§ri§ti centro komitetas. Pa- 
pnes 12 b. rinkti naują ko- ]ikta ant Kom rankų
misiją, kurion įėjo J. Bla- 
žauskas, I. Savukaitis ir P. 
Samulionis. Prie to leista 
C. sekretoriui pasiskirti nuo

7 kp. įnešimai.
1. Kad C. sekretoriaus

, . T. • ,riau vestu knygas ir skait-
savęs dvi ypatas. Jis Pasi’JineS) nes 7 kp. knygos su 7 
rinko J. Ambrazevičių ir J. finansų knygoms nesu-
Stulg|. Įnešta, kad butų Į v
bausta Centro 1 
pas kurių rasis klaida, už j 
tai balsavo 34, kad bausmė;b“tų siunčiam?!^.

atsaukt pei^ Tas seniai nu-
tarta.

3. Kad pagal Cent. sekr. 
Cent, yra sko- 
$10.00, tas pa- 

Cent. ir 7 kp.

.UU.LUįtinka iš 1915-16 ir 17 m.. 
Komisija, prj|mta kaipo pastaba.

2. Kad pašelpos išmokėji-
būtų—atšaukt per organų 
tas klaidas ir apmokėt komi- Į 
sijos lėšas, už tai 13 b.

Konstitucijos komisijos 
raportas priimtas be patai
symo.

I paaiškinimo 
lingas 7 kp. 
likta išrišti

4. Kad visos A. P. L. A. 
kuopos ir Centras pirktų

padarytas l^šas —- priimta'Ptotok<?lų Raštininkas ir organo pri- 
r. . < . . 1 žiūrėtojas Alek. V nuris,------ 312 So gth st > Easton>Pa.

A.P.L.A.'Finansų Raštininkas Mar. Urba, 
1939 Fairview Ave., Easton,Pa.

Kasierius F. Vituris,
330 Taylor All., Phillipsburgh.N.J 

Kasos globėjai: ’
A. Biga, 1021 Elm St., Easton,
A. Meškauskas, 56 N. Locust 

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

Susirinkimai atsibuna kas
PetnyČią kiekvieno mėnosio, 8 vai va
kare, Anglų Socialistų svetainėj, 439 
Northampton St., Easton, Pa.

vienbalsiai.
Už numirusius 

narius atminimas atsistot ir 
tuomi atiduot jiems pagar
bų, taipgi ir tiems lietuviam, 
kurie žuvo nuo karės.

Seimas pasibaigė 7:15 va
kare.

Seimo pirmininkas
J. K. Mažiukna, 

Sekr. V.J. Venckūnas.

TEISYBeS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TE, MOLINE, ILL.

Valdybos adresai: 
Prezidentas F. Akatckis, 

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

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

1220J — 7th Avė., Moline
Vapsevich, 
Moline,

> rtį

LIGŲ PRIEŠAS — 
MŪSŲ DRAUGAS.

kainose — priimta vienbal
siai.

7. Kad rinkt komisija dėl 
tam tikro sutaisymo to sky
riaus, kuris turėtu but nau-z v

do jamas dėl pirkimo A. P.L.
A. namu ■
šiai. Dėl to darbo komisijon 
įėjo: A. šatkus, K. Vara- . 
šius, J. K. Mažiukna ir J..lėliais. 
Parčiauskas.

8. Kad butu kiekvienas.
A. P. L. A. narys šios šalies 
piliečių. Komisija tam ap
dirbt susideda iš sekančiu

Žmogus linksmas ir ra
mus, kol jis sveikas. Papras
ta liga padaro žmogų nelai
mingu. Tankiausiai žmogų 
kankina vidurių arba skil
vio ligos — nemalimas, dis
pepsija, diegliai ir skaus
mai, išpūtimas, diegliai šo
nuose, krūtinėje ir nugaroje, 
užstojimas gerklėje ar krū
tinėje ir t. t. Tas paeina 
nuo nereguliariško ir ne- 
normališko skilvio. Geriau
sias vaistas, kuris apsaugo
ja nuo tų ligų arba greit jas 
prašalina — tai Provizo
riaus Vinco J. Daunoros 
TREJOS DEVYNERIOS 
arba TREJANKA. Tai ne- 
įveikimas ligų priešas, o 
kartu mūsų draugas. Rei-

VYRŲ IR MOTERŲ APŠVIETOS 
DRAUGYSTĖ, CICERO, ILL. 

Valdybos adresai:
Prezident K. Adomaitis, 

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

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

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

1409 So. 49th Avė.
Kasierius Marijona Bartkienė, 

1500 So. 48th 
Kasos Globėjai: 

Ona Elterman,
1533 So.

Zuzana Gulbinienė,
1531

Marijona Dolan,
1533

Maršalka T. Bartkus,
1500

- priimta vienbai- Plaukite to draugo pas a- 
’gentus arba tiesiog pnsiųs- 
1 darni 50 centų pačtos ženk- 

. Vincas J. Daunora, 
Provizorius, 229 Bedford 
Ave., Brooklyn, N. Y.

9. Pakeltas klausimas, jei 
Cent, sekretorius nedirbtų 
iki pabaigai 1917 m., kas už
ims jo vieta. Palikta ant ma
žiau gavusių rinkime. .

10. Pakeltas klausimas, 
kurį iš laikraščių paimt 1918 
m. organu. Po apkalbėjimui 
vienbalsiai palikta “Laisvė”.

DRAUGIJOS, KURIOS 
TURI “LAISVŲ” 

ORGANU.
DRAUGYSTĖ LIETUVOS SUNŲ IR 

DUKTERŲ, ELIZABETH, N. J. 
Pirmininkas P. Kardokas,

122 Court St.
Pirmininko pagelbininkas S. Morkia, 

255 Bond Si. 
Nutarimų Raštininkas S. J. Liutkus, 

249 Pino St. 
Turtų raštininkas J. Kentrus, 

111 Pino
Iždininkas J. Juozapaitis, 

234 Clark 
iždo globėjai: V. Budriukė, 

108 Inslee
S. Yuškaitė, 117 Magnolia Avo.

Maršalka J. Brūzge, 
129 Pino St.

Skundai.
Skundas ant C. sekr. ir 

delegatų, kurie išbėgo pu
siau posėdžio iš svetainės, 
už kėlimą seime betvarkės. 
Išnešta jiems papeikimas.

Skundas 1 kp. ir išneštas
papeikimas Cent. Valdybai į ontro sekretorius J. b. Miskeviči*, 
už apsileidimą veikime, pa
peikimas per organą 37 b.
priimtas.

APLA. DR-JOS CENTRO VALDY
BOS IR KUOPŲ SEKRETORIŲ 

ADRESAI:
Centro pirm in in k. J. M. Maskeliūnai,

2026 Colwell st., Pittsburgh, Pa. 
Pirmininko pagelb. J. A. Rukai

1421 Fayette it. Pittsburgh, Pa.

2185 Sarah Str. S S, Pittsburgh, Pa.
Centro Iždininkai K. Varašis,

12 and Carson st Pittsburgh, Pa.
Turtų Kontrolės Komisija:
M Urlakis, 2126 Forbes st.

Pittsburgh, Pa.
J I Alexis P O Box 344 Diamond sta.

Pa.

LIETUVIŲ BROLIŲ DRAUGIJOS 
Valdybos adresai, Racine, Wis.

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

Vice Pirmininkas M. Kaupas,
1242 State Sreet 

Raštininkas A. Vegela,
237 Lafayette Ave. 

Turtų Sekr. S. Gelumbauskas,
920 Jackson St.

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

Iždo Globėjai A. Pukteris,
444 Park View 

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

kas trečią nedėldienį kiekvieno mėne
sio Winter Hall, 412—6-th St., Raci
ne, Wis.

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 Pea
lido Globėjai: W. Janėnas, 

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

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

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

PERSKAITYK! v ‘ _ 
Kiekvienas natt* 
jas skaitytojas* 
kuris užsirašys 
pas mane “Lai
svę” ant mettg 
Ir užsimokės $2- 
60, tai gaus do
vanų knygų ver
tis 1 dolerio ar
ba “Kardą” ant 
metų. Senas 
skaitytojas, ku

ris atnaujins, gaus knygų už 50 c. 
Kas iš neskaitančių dar prisius ui 
’’Keleivį” $1,75 gaus knygų už 50 e. 
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 e. 
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 dovaną 
“Keleivį” ant metų arba knygų ui 
$1.50, senas skaitytojas gaus dovaną 
‘Kardą” ant metų, Kas prisius $1.00 
už ’’Moterų Balsą”, gaus knygų ui 
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 pažįstamu! Knygas duosi* 
tik “Laisvės” laidos.

Pinigus siųskit šiuo adresu: 
J. POCIUS, 

t870 Margaret St, Philadelphia, P*»

vS
i'

Ill.

Ill

Moline, II!

II

St.

I

■ M

Finansų sekretorius W.
436—4th Avė., 

Iždininkas K. Juška,
325—4th Avė., 

Maršalka F. Barauskas
1220J—7th Avė.,

T. M. Dr-stė susirinkimus 
mą nedęldienj kiekvieno 
Turner Hall svetainėj, 14th 
Avė., Moline III.

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

Pirmininkas F. Raškevičia,
1012 So. Main St

Vice-Pirmininkas A. Šimonis,
517 Michigan Ave.

Protokolų Raštininkas O. Užbaliutč,
622 Hulin St.

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

Iždininkas S. Buzinskis,
721 Lincoln Avė.

J. GARŠVA tam. plaks™
GERIAUSIA UŽEIGA

GRABORIUS (Undataker) 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

ėbalsamuoju ir laidoju numirusio, 
ant visokių kapinių.

Parsatndau Automobilius ir Kark 
tas Veselijoms, Krikštynoms ir šiai) 
pasivažinėjimams.

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

Telephone 7867 Main,

Užlaikau goriausi alų ir įvairių li
kerių ir kvepiančių cigarų.

Taipgi parsamdau automobilius 
vestuvėms, krikštynoms ir įvairiems 
pasivažinėjimams. Einu už perkal
bėto ją j kortą ir šiaip duodu rodą vi
sokiuose teismiškuose dalykuose.

Kviečiu su visais reikalais kreiptis 
pas mane, o aš patarnausiu kuo- 
teisingiausiai.
WOOD ROAD, GREAT NECK,

L. I. N. Y.

Jonas MATHUS
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 VV. Broadway 
So. Boston.

(Dešimts žingsnių nuo Lietu
vių Labdarystės Draugijos Na

mo.

į Akušerio
» 0

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

802—8th
Vice-pirmininkas K. Dimša,

812—8th 
Užrašų rast. B. Masiliūnas,

922—10th 
Finansų rašt. J. Waičis,

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

166—lOth St., North Chicago, Ill. 
Kasos Glob. M. Rekis,

1548 Sheridan Road, N. Chicago, Ill. 
Kasos Glob. R. Ruleviče,

1330 So. Jackson St., Waukegan, Ill. 
Maršalas K. Navickis,

1420 So. Victoria St., Waukegan,Ill 
Pagelbininkas J. Wardauskas,

1448 Jackson St., Waukegan, Ill. 
Susirinkimai atsibūna kas trečią 

nedėlią kiekvieno menesio 2 vai. po 
pietų Liuosybės svetainėj, 801—8th 
S L. & Sheridan Rd., Waukegan, Ill.

A. P. L. A. Finansinis stovis, 
All Nations D.Bank $4086.72' 
First National Bank 2061.82.
Union Saving Bank 1057.95 ^uopų sekretorių adresa!:
T z-11 11 T. 1 r™ ™11-mos kuopos aekr. A Bartkus,
Iron Gla.SS Dall.Bank o00.00ji323 Carseli at, N s. Pittsburgh, 

2 kuopos P Samulionis
P O Box 63, McKees Rocks,

8 kp. Svipa>3, No. H, Welder St. 
Glendale Carnegie, Pa.

4 kp. F. Pikšrius, 1331 Penne Ave. 
Pittaburgh, " 

5 kp. J. W. Bražauskas,
P O. Box 154, Cuddy, 
žvirblis, 2228 Forbes 

Pittsburgh, 
Paliucis, 2123 Wrights S.

Pittsburgh, Pa.
Budžinauskas,

P O. Box 812, Creighton, Pa. 
kp. John Shopls, 718 McKean avė.

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

Courtney, Pa. 
kp. J Kindaris, Ambridge, Pa. 
kp. V Petravlčia, P O Box Ž1.

Millsboro, Pa.

LAISVĖS SUNŲ DRAUGYSTĖ 
MAHANOY CITY, PA. 

Pirmlnikas P. Ysoda,
534 E. Mahanoy Ave. 

Pirmininko Pagelb. J. Kovas,
1227 E. Pine 

Prot. Raštininkas A. Ramauckas, 
1025 East Pine 

Finansų Rašt. P. Petčiulis,
1227 E. Pine 

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

802 E. Market St. 
Susirinkimai atsibūna paskutinį pa- 

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

German Sav. D.Bank 500.00 
All Nat. Dcp. Bank 92.00 
Ant čekių skyriaus 1069.24 
Viso labo iki 1 d.

$9.367.73
Sekančiam seimui nuomi- 

nuota šios vietos::,
1. Soho Pittsburgh, Pa. 

gavo balsų 16.
2. McKees Rocks, Pa. —16
3. N.S. Pittsburgh, Pa.17
Taigi sekantis seimas at

sibus N.S. Pittsburgh, Pa.
. ant

BUY

peikimas centro K. už nevei-i KU0P0S Į1’ centras jpirKtų 
kimą, daugiausia tenka C. Pvasarinių išvažia- 
sekretoriui.

1. Įnešimas, kad būtų su
rengtas A. P. L. A. maršru
tas ir pakviest iš kitur kal
bėtoją. Nutarta parengti .
maršrutą. Balsuojama už.^?^ias Pyanį?£a.s’ *aip pik- 
kalbėtoją. Kad kviesti iš ki-! nikus, išvažiavimus ir t. t. -----------------------
tur 20 b., kad būtų vietiniai Prie įnešimo pataisymas,kadi Algos Centro Vald.

** — a • • XX..* v rri • • * I rrt- Vidui T T r? 'inin  

vimų. Už niekas, prieš 31 b. 
Atmestas.

9 kp. įnešimai.
1. Kad A. P. L. A. rengtų

kalbėtojai 25 b. Taigi lieka rengt Cent. b,alių. Uz balių 
vietiniai. Įnešta išrinkti ant-K už piknikų 13 b. Kad 
vietos komisijų maršruto su- ren£t baliaus komisijų bal- 
rengimui. Už rinkimų komi- :Savp 13, kad tai pavesti Cen- 
sijos balsavo 5 b., kad tai pa-.tru* ^3 b.
vesti Centro K.—38 b. Mar-1 2. Kad butų įsteigta ženk- 
šrutas turi įvykti spalio mė-' lėliai dėl seimo delegatų — 
nesyj, 1917. Maršruto lėšų priimtas vienbalsiai.
padengimo klausimas. Kad į 3. Kad butų skelbiama or- 
lėšas padengtų kuopos bal-'ganė išmokėjimai pašelpinės 
savo 23, kad centras — 22. į ir posmertinės. Tas jau se- 
tTaigi lėšas maršruto turės niai nutarta.
padengti kuopos.

2. Įnešimas, kad laike 10 kp. įnešimas.
1. Kad visų kuopų finan- 

štojimo mokestis i A. P. L. sinės knygos butų vedamos
‘ UŽ Įnešimą 7 b-> prieš— vienodai. Senas nutarimas, 

” tik tegul kuopos prisilaiko.
2, Kad but išrinkta komi-

o IL 2. Įnešimas, kad laike 
prakalbų būtų numažinta į-

8. ImžbnnR,s atsišaukiau

»:

1918 m.
1. C. P. alga įnešta 25 ir35, 

už 25 balsavo 31, o už 35 — 
9 balsai.

2. C.P.—10 ir 15,už 10 bal
savo 23, už 15 — 12 b.

3. C. S. — 150 ir 175, 
150 balsavo 29, už 175 
11 b.

4. C. J. — 48 ir 50, už 48 
balsavo32, už 50 — 7 b.

5. C. Fin. dir. — 12ir 
už 12 balsavo 32, už 14 
6 balsai.

Tokiu budu pasilieka C.V. 
ant 1918 m. algos pakeltos.

Įnešta, kad C. komitetas 
turi apmokėt C. pirmininkui 
Jo visas A.P.L.A. reikaluose

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

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

Vice-Prariįdenta* S. Masiulevičieni, 
. 820. So. Įlth St; EartonJ»a

.įft

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

Pirmininkė V. Ivanauskiutė.
1452 East 33rd St 

Vice Pirmininkas J. Katkauskas,
5823 Superior Avenue 

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

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

Kasieriiks M. Lavinskas,
8120 Cory St. 

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

V. Kvedaravičius
1543 Oregon Ave.

Dainų repeticijos atsibuna kiekvie
ną Seredą nuo 7:30 vai. vakare ant 
Schwab svetainės, 6181 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,
8570 E. 72nd St

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

Pirmininkas K. Matuliauskas, •
637 W. Lombard St 

Pirmininko Pagelb. A. Rulia,
785J W. Saratoga St 

Protokolą Sekr. G. Milinavičius,
708 W. Fayetta St 

Finansų Sekrat John I. Denkoricz, 
108 Fair Oaks Ava., Hamilton, ltd. 
Iždininkai A. Pilipauskas,

•14 So. Paca St

VISUOMET PIRKIT

ČEVE RYKUS
Naujausios mados 

PAS

J. MARTINAITI
157 GRAND ST.

BROOKLYN, N.Y.

Bi



VIETINES ŽINIOS.

Romanas.

10c.

Orchard 3716

PAJIESKOJIMAI MIK. KAIRUKSTIS

G.LASKEVIC1A

Komitetas
Gauk šiuos muzikos veikalus

Ukviduot

ir 35c 
$1.00 
$1.00 
$1.50 

ir 75c

Tikra 
Lietuviška 
Užeiga

V. VAIVADAS
PUIKI UŽEIGA

Kiekvieną 
Pakelevingą 
Priimam 
Gražiausiai 
Ir visada.

tam
L uri

DARBO

Kad užbaigus tą darbą,kvie
čiame prisidėjusių draugi
jų komitetus (pirm, ir sekr.) 
ateiti panėdio vakare, Sept. 
17 d. į “Laisvės” ofisą ir ap
kalbėti tą reikalą.

B. L. L. mokyklos Kom.

Pereitais metais buvo pra
dėta organizuoti Brooklyno 
Liet. Liaudies Mokykla, bet 
ii priežasties negavimo rui
mų, tapo atidėta 1917 me-

PR A NEŠIMAS M UZIKANTAMS 
16 lietuviškų šokių, himnų ir t.

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

JOHN KULBOK, Savininkas 
291 Wythe Ava. Cor. mo. I-8t 
St., BROOKLYN, N. Y. 
Tai 27® Graanpoint.

Dramatiškos Dailės Draugi 
jos paskaitos ir praktiškos 

lekcijos.
Kadangi artistas A. Vit

kauskas mano po naujų me-

minėtos dienos.
Rengėjai

Įžanga visiems po 15c. pa 
dengimui iškaščių.

D. D. D. Valdyba.

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

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

NAUJOS KANTIČKOS arba politiškos 
giesmės. Kaina.........................

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

Geriausia Pirmeiviška Užeiga 
771 BANK ST. 

WATERBURY, CONN.
Tel. 964-8.

■■

Dėlei panaikinimo pleiskanų, at- 
auginimo nupuolusių plaukų nuo gal
vos, kaip ir kitokių odos ligų ir dėlei 
panaikinimo šlakų, spuogų ir kitokių 
veido ligų. Patarimai dykai, tiktai 
malonėkite parašyti, kas per priežas
tis. Rašykite adresu: J. W. 
SAKAUSKAS &CO., Box 42, Sta. E. 
CLEVELAND, OHIO.

Pajieškau brolių Jurgio, Jono ir 
Antano Stukų, Kauno gub., Čedasų 
valsčiaus, iš Panemunės. Seniau gy
veno Chicago, Ill. Meldžiu tuojau at
sišaukti arba žinantieji praneškit.

Petras štukas
49 Hudson Ave., Brooklyn, N.Y. 

Telephone Main 6933 
(74—76)

NUSTOS GALVOS SKAUDĖJIMAS, 
JEIGU NEŠIOSI AKINIUS.

Iš daug atsitikimų, akių nuvargi- 
ma»3, yrą pamatine priežastis galvos 
skaudėjimo, neuralgijos ir daugelio 
kitų nerviškų ligų.

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

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

Brooklyn, N. Y.

VISIEMS NAUJIENA.
Šiuomi pranešu visiems savo kos- 

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

JUOZAS RADZEVIČIA
28 Tea E>ck SU Brooklyn, N. T.

J. A. KATKUS
Užlaikau visokių knygų ir kitokią 

daiktų. Galima gauti pirkt) vistu 
Amerikoje leidžiamus, laikraščius 
taipgi ir juos užsiprenumeruoti.

Krautuvė atvira nuo 7 iš ryto Ik 
12 vidurnakčio.

Toliau gyvenantieji galit kreipta 
laišku šiuo adresu:

J. A. KATKUS
2204 Forbeo S* . Pittahargh. Pa

Reikalavimus ir pinigus 
šiuo adresu: *

F. STROPUS,
O Loring St., 

v So. Boston,

61 S. 2nd Street,
BROOKLYN, N. 1

>AR TURI TĄ NAUJĄ < 
KNYGĄ APIE LYTIŠKĄ 
GYVENIMĄ?

Jei dar neturi, tai pasiskubink gau
ti, nes knyga gali greit :š«ibaigt.

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. H. SANGER.

Ta knyga reikalinga visiems 
ginoms, moterims ir vyraips. 
aprašoma lytiškų organų 
mas ' 
teries ir vyro gyvenime; apsivaisini 
mas; v 
gijena

Dramatiškos Dailės Draugi 
jos spektaklis.

A. Vitkauskas 
vieną iš garsiausių 
sėjų L. Andrejevo 
“Mūsų gyvenimo 

pradėjo

PRIE'T N A SI 
•’a perskaityti 
kinčiam žmo-

Paskutinis išvažiavimas.
L, M. P. S. A. 1 kuopa 

rengia išvažiavimą Nedėlioj 
16 d. rugsėjo šių metų. Iš
važiavimas bus visiems ži
nomoj vietoj Glendale Par
ke. Pradžia 11 vai. ryte. 
Komisija lauks pas “geitą” 
ir nurodys vietą. Progra- 

bus sutaisytas ant vie- 
Meldžiame atsilanky-

Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos 1-ma kp. 
rengia balių su gražiu pro- 

i gramu ant 30 d. rugsėjo 
(Sept.), 1917 m., New Plaza 
Hall. Todėl kitos kuopos ir 
draugijos nieko nerengkit 
ant

442 Grand St, B’klyn, 
Telephone 3534 Stagg

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

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

Reikalinga
a Darbą gausi visada. Railca- 

Jų? lauk informacijų.
LTX. Nossokoff’s International
ffpPrQ Barber School, 1202 Penn 

Ave., Pittsburgh, Pa. .

jus be jokio daktaro. Gaukit* 
vaistus:
prakaitavimo kojų 50 ir 75 c 
nuospaudų ant kojų

ŽODYNAS liefuv 
a.-.rliškai liet 
dalis. Kaina

"Biratš” — Birutės arija —80c. 
’’Vestuvės” — Jaunosios arija 84* 
“Kregždele” — duettaa — 80e. 
“Egle” (žalčių karalienė), žalčio

ir Gulbft-Dievaičio duettas —75* 
"Mazikoa Žodynėlis” — 25c.
“HI Sąsiuvinys" — maišyti 

kvartetai — 25c.
Adresas i

MR, M PETR • T SKA8, 
MS Broadway, 8«, Bwrtoa, Mm*

Pajieškau savp pusbrolio Juozo 
Šliažo ir pusseserių Barboros ir O- 
nos šliažučių, paeina iš Kauno gub., 
Šiaulių pav., Žagarės vol., Reibenių 
kaimo. Pirma gyveno Chicagoj, bet 
dabar nežinau kur jie. Meldžiu atsi
šaukti arba žinanti apie juos praneš
ti šiuo adresu:

Aleksandras M. T.
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

(74—75)

Pajieškau savo giminių ir pažįs
tamų K. Jesinskiutės ir kitų, paeina 
iš Kauno gub., Panevėžio pav., Va
balninku parap., Bakocenų sodžiaus. 
Meldžiu atsišaukti.

Alfonsas Wiheva, 
101 Bilourak, McKees Rocks, Pa.

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

Brooklyno Lietuviams!
Pirmas Brooklyno

LIETUVIS v .. ,

Kontra ktorius j
Padarome visokį darbą prie 
namų statymo ir senų pataisyme. * 
pentinu namus iš lauke, taipgi ir H* ' 
daus,popieruoju, pleisteraeje ir <|. 
mautuoju. Reikale kreipkitie fpMB* 
kai ar laišku iiue edrarat
48 Power 8L aęba į gyr—Ims 
Ml BODNKY nmsMje, N.

Pranešimas.
Šiuomi pranešame visoms 

draugijoms ir kuopoms, kad 
“Aido” choras užsisakė kon
certui dieną sausio 13, 1918 
m., todėl meldžiame draugi
jų ir kuopų nieko nerengti 
toj dienoj, šio koncerto vi
sas pelnas bus skiriamas dėl 
L. Ėremino leidžiamos dai
nų knygos. Lietuviška vi
suomenė turėtu laukti šios 
dainų knygos pasirodymo, 
nes joj tilps apie 80 Įvairių 
klesiškų dainelių mišriems 
moterų ir vyrų chorams.

JOSEPH LIPMAN, M. D 
Specialistas moterų ligų

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

10 vai ryte; nuo 1 iki 2 vai. p- 
piet ir nuo 7 iki 8 vai. vakare.

Nedėliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs lito 

riame ir pasakome visas ligas Ir pa 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusiems 
ligoniams parūpiname vietą, kol gy 
dosi. Reikalui esant, kreipkitės, mąi 
apžiūrėsime Ir duosime prietelliki 
rodą. Patarnavimas visai pigus. N» 
užmirškite mano antrašo.

DR. J. LIPMAN
Vienas ofisas: 314 E. SOth SU „ 
Antras Ofisas: 1945—7th Aveų 

St, New Yerk Ctt

JOHN KULBOK 
CAFE

Didelis hotelis, gera 
busite užganėdinti, 
pakeleivingiems, kambariai J- 

isyti pagal naują madą. Visi

išvertęs 
rusu ra- 

veikalą 
Dienos” 
rengties 
scenoje. 

Kada1 Spektaklis įvyks subatoje, 5 
d. spalio, 1917 m., McCaddin 
svetainėje. Veikalas labai į- 
domus, nes paimtas iš da
bartinių mūsų gyvenimo ap
linkybių.

Kitų draugijų’ meldžiame 
ta diena nieko nerengti.

D.D.D.'Valdyba.

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
čiu gyduoles į visus kraštus Ame
rikos, Canados ir Anglijos ir t. t.

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

Nuo
Nuo
Plaukų stiprintojas
Pleiskanų naikintojas
Nuo reumatizmo
Vidurių valytojas

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

Aptinka atdara dieną ir naktį 
Su visoms rodoms kreipkitės:

Lietuvis aptiekorius ir savininkas

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

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

AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ? J ST

GARSAS KEPTUVE

Greenpoint
SENIAUSIA UŽEIGOS

VIETA PAS

TŪKSTANČIO DOLERIŲ VERTAS

Išradimas!

. A icl
kokis moterų 

gilioj senovėj ii 
atsinešdavo Kristaus ayaš- 
pats Kristus kurio mok lą 

musų d va s iškila 
mo-

A. SHRUPSKI
Pas mus galite gauti ska- 

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

Kliubo veikimo.
4 d. rugsėjo laikytam susi

rinkime liko galutinai nutar
ta įsteigti mokyklą, kur bū
tų mokinama lietuviškos ra
šybos ir aritmetikos. Mo
kyklos tvarkymui išrinktas 
komitetas: pirmininku V. 
Januška, kasierium P. Gu
das, sekretorium V. Kazlau
skas.

Mokykla bus atidaryta taip 
greit, kaip tik bus gauta mo
kytojai. Dabar priimama 
mokiniai. Iš pradžios kiek-j sP?r0.iai 
vienas mokinys turės 
ti po 15c. ant savaitės, 
susidarys didesnis skaičius 
mokinių, tuomet gal ir visai 
mažai reikės mokėti.

Kliubas atliko puikų ir 
naudingą darbą. Bus moki
nama netik kliubo nariai, 
bet ir pašaliniai Todėl da
bar visų pareiga rūpintis, 
kad toji mokykla galėtų gy
vuoti.

Norintieji daugiau infor
macijų, kreipkitės šiuo ad
resu:

• Iš moterų judėjimo.
Pereitą nedėldienį įvyko 

New Yorko apielinkės L. M. 
P. S. A. kuopų konferencija. 
.Nors delegačių atsilankė ne
daug, bet jos atliko pirmuti
nį Amerikos lietuvių moterų 
istorijoje darbą.

L. M. P. S. A. yra jaunu
te organizacija ir jai teko ir 
tenka pergyventi daug ne
prielankumų iš nesusipratu
sių moterų ir vyrų pusės. 
^Tačiau nepaisant tų kliūčių 
ir varant darbą pirmyn, a- 
belnas moterų susipratimas 
stiprėja, jos atydžiai prade
da žiūrėti į gyvenimo klausi
mus ir jų politiškas krips- 
nys vis labiau jungiasi su vi
so pasaulio darbininkų kle- 
sos judėjimu.

Mūsų draugės, matyda
mos šių dienų liūdnus iri 
baisius dalykus, matydamos 
svarbumą prisirengimo prie i 
didesnio apšvietos ir susi-1 
pratimo skleidimo moterų 
tarpe 
ciją, kad sutverti apielinkės 
rajoną. Tas noras išsipildė. 
Rajonas sutvertas.

Toj konferencijoj liko iš
rinktas iŠ 3 ypatų rajono 
komitetas, kuris rūpinsis 
pakėlimu silpnesni1! kuopų, 
prigelbės surengti prakal
bas, suteiks patarimus, kaip 
pasekmingiau organizuotis 
ir varyti darbą pirmyn.

Tarp susirinkusių buvo 
daug gyvumo ir tvirto noro 
darbuotis dėl visuomenes 
labo. Todėl reikia tikėtis, 
lead jų pastangos atneš nau
dos netik lietuvėms mote-( 
rims, bet ir visai darbinin- (damos praktišk 
kų klesai. Linkėtina rajo 
nui gerų pasekmių.

K. Sinkevičiūte.

542 E. 14 St.
COR. AVĖ

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

MOTERŲ PADĖJIMAS EVANGELI
JOJ IR APAŠTALŲ RAŠTUOSE. 
Parašė Z. Aleksa. Ši knygelė iš
aiškina, kokis moterų padėjimas 
buvo gilioj senovėj ir kaip link 
moterų 
talai ii 
skelbia dabartinė 
Ypač patartina ją perskaityti 
te rims. Kaina...............

GRIUVU S1UOSE. Parašė K. Jasiukai- 
tis. Tai yra labai smagi apysa
kaitė, kuri atvaizdina liūdna liki
mą Lietuvos tarnaitės. Kaina....

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

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

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

SOCIALIZMAS—Krnyr jis YRA 
KAIP J| IKUNYT. Parašė O.Ame- 
ringer. Mi'kbiviiio Europietis. 
Šią knygelę patartir-n perskaity
ti kiekvienam <<ar’-";nkui — ir 

i <nriali/mą ir tam 
K a in a 
ISTOI

mer- 
Joje 

sivysty- 
jų veikmė ir svarba visame mo- 

; ' |. 
vaisiaus augimas; nėštumo hy- 
a; motinystė ir jos hygijena. 

Taipgi aprašoma lytiškos ligos, savi- 
žagystė ir daug kitų įdomių dalykų.
>Knyga turi 120 pusi, ir papuošta 

paveikslais, kurie palengvina aprašo
mus dalykus suprasti.

KAINA TIK 50c.
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 daugybė įvairiausių dai
nų. Tarpkitų yra nemažai senoviškų, 
kurias mūsų seneliai dainuodavo, bet 
kurios dabar veik visai užmirštos 

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

> KAINA 50c.

aprašyta vi -a ■ 
darbai ir galyb

LEKCIJOS AITE A
LŪS. Naudinga 
taisvkliškai rašyti

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 formos ir besiplėtojimas 
senovėj. Kaina...........................

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.

SOCIALIZMAS SUPRANTAMAI IŠ
AIŠKINTAS. Parašė John bpargo. 
Tai yra puikus moksiiš as veika
las ,b<‘t parašyta lengva ir kiekvie
nam si prantama 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

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

POLITIKOS MOKSLO PRADŽIA. Kai
nu ......................................... 25c.

INK "’’-’I GIJA. Su paveikfla’s Apra
sota visi kunigijos darbai. Kaina 15c.

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

DEMOKRATAI. Kaina ................... 10c.
VALSTYBĖ IR SOCIALIZMAS. Kaina 10c.
DARBININKU PRIESPAUDA IR JOS

PK1 EzASTĮS. Kaina ..................... 10c.
MOTERIS IR SOCIALIZMAS. Labai 

puikus veikalas, todė| turi rastis 
kiekvieno darbininko stubelėj.
Kaina............................................... $1.00
Apdaryta .....................................  $1.50

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

Apdaryta ................... $2.50
ETNOI.IOGIJA ARBA ISTORIJA

APIE ŽEMĖS TA' TAS. Kama $2.00, 
Apdaryta . $2.50

TIKĖJIMŲ ISTORIJA. Su daug-be pa- 
vc.ik.slų, gražiais apdarais, lipina $5.00

RYMAS. Labai puikus Zolo Roma
ną. Kaina .......................... 11.25

Drūtais a įdarais............. .  $1.50
PAŽVELGUS ATGAL. Socialogi'ka- 

Kaina . $1.00
<AI.BOS ŽODYNĖLIS

KOPEI. ’ 
\ I

AR VERTA BŪTI TEISINGU?
Visada yra žmonių, kuriestengiasi 

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 už Teisybę

Jeronimas Savanorolla.
Kas nori žinoti apie teisingo žmo

gaus vargus senovėj e ir apie dvasiš
ki jos darbus, tam ši knygelė būtinai 
reikalinga.

KAINA TIK 25cU___
siųskite

! jSURAŠAS KNYGŲ, KURIAS GALIMA GAUTI 
H,8JR.c„„,,e “LAISVES” KNYGYNE ,„v

ang .sko« t r 
kalbų. Abidvi 
.................. $6.00

PASAULIU PATAS. Astronomiškas 
aprašymas musų saulinės siste

mos. Kaina .......................... 25c.
NEŽUDYK. Dramos vaizdelis. Skiria

mas vaikams. Kaina ...........  10c.
MORALYBĖS IŠSIVYSTYMAS. Apra

šyta. koks buvo doros supratimas 
senovėj ir kaip jis vystėsi Kaina 25c.

ŽMOGAUS IšSIVYSTYM \S. Svarbi 
moksliška knyga, aiškinanti, kaip 
ir iš kur atsirado žmogus ant 

žemės. Kaina ..................... 35e.
LODEL 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
PASLAPTIS. Seno Vinco monologai ir 

eilės. Kaina................................15c
KONTRABANDNINKAI. Parašė Se

nas Vincas. Kama.................. 20c
GALUTINIS KLESŲ KOVOS TIKS

LAS. Parašė A. Pannckoek. Kaina 10c
PRASIKALTIMAI IR PRASIKALTĖ

LIAI. Kaina................................. 10c
REVOLIUCIJOS ATBALSIAI. Parašė

Senas Vincas. Kaina.................... 15c
SOCIALDEMOKRATŲ MOKSLO PA

MATAI. Kaina............................ 20c
GLUDI-LIUDI. Eilės. Parašė Kl. Jur

gelionis. Kaina........................ 50c
DARBAS. E. Zolo romanas. Kaina .. 75c 
MUZIKOS ŽODYNĖLIS. Sutaisė M.

Petrauskas. Kaina..............................25c
RUTVILĖ, ŽEMAITIJOS MERGELĖ

Sceniškas veikalas. Kaina.............40c
PILINIEČIAI. Sceniškas veikalas. Kai

na..............................  35c

yra kviečiamas organizuoti 
teatrą, tai jis norėdamas 
šiek-tiek pralavinti mūsų t 
jaunimą teatro srytyje, su
manė įsteigti lekcijų kursą. 
Lekcijos daugiausiai bus ve- 

Lckcijos i 
atsibus kiekvieną pėtnyčią, 
pradedant nuo 14 d. spalio. | 
Pradžia lygiai 8 vai. vaka
re. Visų žingeidaujančių ir 
norinčių prasilavinti teatro 
srytyje kviečiame lankytis į; 
tas lekcijas. Lekcijos bus 
skaitomos: Palace Hall, 93 ...................................... 20c

1 ’i ‘ ir o Tumėno

buvusioji ledų ga
nių ateitis bei pra

R. G. Ingersoll, ver- 
de Samogita. Joje 
velnio istorija, jo

. Kaina ................20c
SK IRIMO ŽENK- 
norintiems išmokt

Kaina............. 10c




