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THE EYE OPENER", | R(M$ VALDŽIA
Chicagoje pasirodė naujas 

socialistų partijos laikraštis 
būtent “The Eye Opener”, 
kuris bus siuntinėjamas vi
siems prenumeratoriams pa- 
čtos uždaryto “American 
Socialist’o”. vieton.

Drg. Engdahl rašo: “aš 
raginu visus buvusius Ame
rican Socialist’o” skaityto
jus suteikti naujam laikraš
čiui tą paramą, kokia dera 
locnam darbininkų klesos 
laikraščiui”.

Laikraštis renka aukų 
spaudos persekiojimui.

Kas nori siųsti aukų, 
siunčia šiuo adresu: J. 
Engdahl, Free Press Defen
ce League, 803 W. Madison 
St., Chicago, Ill.

SUSTIPRĖJO

soc

lai

PRIEŠ LIETUVIŲ SOCIA
LISTŲ SPAUDĄ.

Gavome patirti, kad val
džia tyrinėja turinį lietu
vių laikraščių, ypačiais 
kreipdama domą į soc. laik
raščius.

Turbūt, jieško “kaizeriz- 
mo”.

Bet mums rodosi, kad var
giai kas iš lietuvių taip prie
šinasi kaizerizmo sistemai, 
kaip socialistai—jų tarpe ir 
lietuviai socialistai.

Lietuviai socialistai jokių 
malonių nelaukė ir nelaukia 
iš kaizerio valdžios dėl Lie
tuvos. " • • “

Jeigu kas už kaizerį Lie
tuvoj mišias laiko ir “osana” 
gieda, tai jau kas kita, o tik 
ne lietuviai socialistai.

VLADAS POŽĖLA PA
SITRAUKĖ Iš BOLŠE

VIKŲ.
Drg. Vladas Požėla, V. 

Kapsuko geriausias drau
gas, kuris seniau buvo labai 
uolus bolševikas ir vadas lie
tuvių bolševikų, šiuomi lai
ku pasitraukė iš bolševikų 
tarpo.

Apie jo pasitraukimo prie
žastis męs nieko nežinome.

A. BULOTA.
A. Bulota išrinktas Dar

bininkų ir Kareivių Atstovų 
Tarybos Centro komitetam 
Tame Centro Komitete esą 
250 narių.

Centro Komitetas iš savo 
tarpo išskyręs tam tikrą biu 
rą, kuris, rodosi, vadinasi 
Pildančiu Komitetu.

Beje, A. Bulota įeina ko
misijom kuri tyrinėja bolše
vikų frakcijos reikalus, apie 
buriuos buvę paleisti paska
lai, būk jie esą gauna iš vo
kiečių .aukso.

PETROGRADE APSIREIš 
KIA BADAS. **

Londonas, 19 d. rugsėjo.— 
Laikraštis “Post” praneša, 

’ kad Petrograde pradedama 
jausti didelis maisto truku
mas. Kadangi ten randasi 
daug susispietusių žmonių, 
tarpe kurių yra nemažas 

^/skaitlius ir Amerikos paval- 
iinių, tai pakelta klausimas 
ar negalima būtų padaryti 
taip, kad Amerikos pavaldi
niai gautų sau maistą iš A- 
merikoa

Petrogradas, 19 d. rugsė
jo. — Kaip tik Kornilovas 
su visu štabu tapo suareš
tuotas, tuojaus į Mogilevą 
išvažiavo special© komisija 
ir pradėjo tardyti Kornilo
va ir 23 jo šalininkus gene
rolus ir aficierius.

Visa šalis nekantriai lau
kia, ką tardymo komisija 
paskelbs apie tuos sukilėlius. 
Vis smarkiau ir smarkiau 
pradedama reikalauti, kad 
Kornilovas ir jo šalininkai 
būtų kogreičiausiai nužudy
ti.

Visus sukilėlius laiko vie
name viešbutyje po didžiau
sia apsauga.

MINISTERIAI IŠVAŽIA
VO J FRONTĄ.

Petrogradas, 19 d. rugsė
jo. — Rusijos ministerial: 
Kerenskis, Verchovskis ir j 
Verderevskis išvažiavo I 
į frontą. Jie ten bandys su-l 
stiprinti armiją, kad sulai
kius vokiečius.

APŠAUKIMAS RUSIJOS 
REPUBLIKA.

Pėtnyčioje, 15 d. rugsėjo, 
laikinė Rusijos valdžia išlei
do sekantį manifestą.

“Sukilimas generolo Kor
nilovo nuslopintas. Bet jis 
savo sukilimu suteikė šaliai 
didelį liūdesį ir didelį pavo
jų tėvynei ir jos laisvei.

“Skaitome reikalingu už
baigti neaiškų ir nenustaty
tą šalies tvarkymo būdą ir 
atsimindami, kad Maskvoje 
sušauktasis nacionalis sei
mas linksmai sutiko republi- 
kos idėją, laikinė valdžia 
praneša, kad valstybės pa
matinis tvarkymasis, kuris 
dabar pradedamas gyveni- 
man vykdinti, yra republi- 
koniškas ir kad dabartinė 
valdžia apšaukia Rusiją re
publika.

Kerenskis, ministeris,' • i 7 1prezidentas.
Zarudnij, justicijos 

ministeris.

PATVIRTINO PRIIMTĄ 
BOLŠEVIKŲ REZOLIUCI

JĄ.
Pereitame “Laisvės” nu

mery minėjome, kad Darbi
ninkų ir Kareivių Atstovų 
Taryba 279 balsais prieš 150 
priėmė bolševikų rezoliuci
ją. Priešai tos rezoliucijos 
sukėlė triukšmą ir pradėjo 
nurodinėti, kad susirinkime 
ne visi atstovai dalyvavo, to
dėl didžiumą balsų gavo ta 
reoliucija. Buvo sušauktas 
visuotinas Darbininkų ir Ka 
reivių Atstovų Tarybos susi
rinkimas, kuriame dalyvavo 
visi atstovai ir antru sykiu 
perbalsavo tą rezoliuciją. 
Didelė didžiuma balsavo už 
rezoliuciją.

SUAREŠTAVO KARĖS 
CENZORIŲ.

Petrogrdas, 15 d. rugsė
jo. — Tapo suareštuotas ka
rės cenzorius. Priežasčių 
suareštavimo laikraščiai ne
paduoda.

—Cozzy in Detroit Free Press

Visi jie susirūpinę ir susimisliję — Anglija, Francija, Amreika ir kaizeris taip 
pat. — Visi, rodosi, jaučia,kad taika tuojaus turėtų įvykt, bet jos vis dar nėra.

{Kareiviai žudo oficierios
Helsingforsąs, 19 d. rug

sėjo. — Laike kareivių suki
limo viename apginkluotame 
porte, kuris randasi 74 my
lias nuo Petrogrado (teleg
ramos porto vardo nepasa
ko), kareiviai užmušė 20 a- 
ficierių ir 60 dingo be ži
nios.

Matomai kareiviai išžudė 
visus aficierius, 1 
Kornilovo šalininkais.

Darbininku ir '
Atstovų Tarybos Komitetas 
išleido atsišaukimą i armiją, 
kad kareiviai susilaikytų 
nuo žudymo aficierių, bet 
juos perduotų į valdžios ran
kas. Iš to aiškiai matosi, 
kad kareiviai neglosto savo 
komandierų ir nelenkia 
prieš juos sprandų.

neįvedi mas mirties bausmės, 
už kurią Aleksiejevas karš
tai stovėjo.

VOKIETIJOS KANCLE
RIS PRANAŠAUJA 

GREITĄ TAIKĄ.
Stockholmas, 19 d. rugsė

jo. — Vokietijos kancleris, 
kalbėdamas mitinge, apart.Vldl Io/jUUC nm uvviaiuuo nuviiiguj evprev*. v 

kurie buvo kitko pasakė: “Aš tikiu,kad 
karė šiais, 1917 metais užsi- 

Kareivių baigs. Vokiečių laikraštis 
/-v 4- n r. i \ T t » t t - ■» 1 r r\ 1 L z-\ zJ r* O d .“Vorwarts”, kalbėdamas a- 

pie kanclerio išsitarimą, 
priduria, jeigu jis neturętų 
tam tikrų faktų, kad karė 
šiais metais užsibaigs, tai 
nebūtų taip išsireiškęs. „

Diplomatai susirūpinę
Rusijos padėjimu.

Washington, 19 d. rugsė
jo. — Talkininkų diploma
tai labai susirūpinę paskuti
niais Rusijos nuotikiais. Jie 
džiaugiasi, kad Kerenskio 
kabinetas, susidedantis tik 
iš penkių ypatų, turės dides
nę galę ir galės energiškiau 
veikti, negu pirmiau. Ke
renskis irgi turėsiąs didesnę 
galę. Tas juos džiugina.

Bet jie negali užtylėti ir 
to “pavojaus”, kad Kerens
kio nusileidimas prieš Dar
bininkų ir Kareivių Atstovų 
Tarybą ir pastarosios pri
ėmimas bolševikų programo, 
gali labai blogai atsiliepti 
ant visos šalies. Ypatingai 
diplomatai bijo, .kad Darbi
ninkų ir Kareivių Atstovų 
Tarybos dabartine idėja ne
užsikrėstų visi Rusijos dar
bininkai, kareiviai ir valstie
čiai.

Dėlei to visko, jau prade
dama kalbėti apie sulaikymą 
siųsti iš Amerikos į Rusiją 
visokių produktų.

Vienok diplomatai dar tu
ri viltį, kad Darbininkų ir 
Kareivių Atstovų Tarybos 
dešinysis sparnas paims vir
šų, prie jo prisidės kadetai 
(Kornilovo šalininkai) ir 
tuomet viskas bus gerai.

priešinga revoliucijai, Dar
bininkų ir Kareivių Atstovų 
Taryba mano tuojaus su
šaukti visuotiną konferenci
ją visos organizuotos demo
kratijos, kuri turės nusprę
sti, kas privalo valdyti šalį, 
iki bus sušauktas įsteigia
masis seimas. Konferencija 
privalo įvykti nevėliaus 25 
d. rugsėjo.

Iki sušaukimo minėtos 
konferencijos, valdžia turi 
pasilikti dabartinės valdžios 
rankose, dirbančios išvien 
su revoliucijine demokrati
ja ir kuri privalo ją palaiky
ti.

Taryba atsišaukė į liaudį 
palaukti minėtos konferen
cijos ir nesielgti sauvališkai.

KAS VALDYS RUSIJĄ?
Darbininkų ir Kareivių 

Atstovų Taryba pakėlė klau
simą, kas privalo valdyti ša
lį. Visuotiname susirinki
me tapo išnešta sekantis 
nuosprendis:

“Kadangi dabartinis ša
lies padėjimas yra labai sun
kus ir reikalauja galingos 
revoliucijinės valdžios, Kuo
sos nuę visokių sutarčių ir 
blokų su buržuazija, rkuri

JŲJŲ DELEGACIJA 
VAŽIUOS Į RUSIJĄ.

Amerikos Darbo Feder, 
ci j os pirmininkas Gompers 
ruošia kompaniją vyrų, ku
rie vyks, kaipo delegacija į 
Rusiją, kad sudrūtinus dva
sią rusų darbininkų. Išviso 
toj delegacijoj bus apie 100 
“darbo atstovų”.

Tam sumanymui pritariąs 
ir patsai prezidentas Wilso- 
nas.

Tie vyrai, nuvykę Rusi
jon, turės pranešti, kad A- 
merika esanti laisva šalis, 
kad čia viešpatauja demok
ratija ir pilnutėlė liuosybė.

Taigi, važiuokite ir pra
neškite apie Lawrence, Pa
terson, West Virginia, Lud- 
16w ir Calumet, apie mainie- 
rių deportavimą, apie Little 
nužudymą, apie- uždarymą 
15 socialistų laikraščių.

ir papasa-Nuvažiuokite 
kokite.
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DIDŽIAUSIAS DARBI
NINKŲ STREIKAS.

18 d. rugsėjo išėjo į strei
ką 28,000 San Francisco val
diškų laivų dirbtuvių darbi
ninkai. Streiką veda Metalo 
Išdirbystės Taryba. Kapi
talistų laikraščiai išreiškė 
baimę, kad nesustreikuotų 
visi metalo išdirbėjai.

Šis streikas sustabdė dir
bimą karinių ir prekinių lai
vų. Užsakymai, kurių da
bar negalima išpildyti, ap- 
skaitliuojami ant 150 milio- 
nu doleriu. 

4- K,

Jau kelios dienos prieš 
streiką tarpe darbininkų 
buvo bruzdėjimas; jie reika
lavo nuo valdiškų kontrak
to rių, kad mokestis būtų pa
kelta proporcionališkai su 
pakilimu kainų ant pragyve-s 
nimo reikmenų. Išrišti ne
susipratimus apsiėmė taip 
vadinama valdžios paskirta 
taikos komisija, bet ir pa

staroji nesiskubino. Tuo
met patys darbininkai pra
dėjo tartis su darbdaviais. 
Pastarieji griežtai atsisakė 
išpildyti nors dalinai darbi
ninkų reikalavimus. Jie pa
sakė: tik tuomet pakelsime 
jums algas, jeigu valdžia 
mums uždės ant užsakymų 
virš padarytos sutarties.

Valdžia labai susirūpinus 
šiuo streiku, nes sulaiko sta
tymą naujų laivų ir tuomi 
silpnina karišką jūrinę jie- 
ga.

Ir ką valdžia daro? Ar 
ji skubinasi streiką likviduo
ti? -Taip, tik kitokiu būdu, 
kaip darbininkai nori. Ji 
nori mobilizuoti visus laivų 
statymo darbininkus ir pas
kui juos priversti dirbti, kai
po kareivius. Vadinasi, to
kiu būdu kapitalistų pelnas 
bus nepaliestas, darbininkai 
priversti bus dirbti už tiek, 
kiek jiems kapitalistai duos. 
Suprantama, tokis pienas 
svarstomas slapta, bet gali
mas daiktas, kad jis bus ir 
gyvenimai! įvykdintas,

TARPTAUTINĖ SOCIALI
STŲ KONFERENCIJA

BUS SUŠAUKTA.
Komitetas, kuris rūpinasi 

sušaukimu tarptautinės so
cialistų konferencijos, ofici
aliai pranešė, kad konferen
cija bus taip greitai su
šaukta, kaip tik pavyks iš
gauti iš visų šalių valdžių 
leidimus dėl delegatų daly
vauti minėtoj konferencijoj.

Rusų delegatai persitikri
nę, kad Anglijos, Francijos 
ir Italijos darbininkai pa
geidauja įvykimo tarptauti
nės konferencijos, nes stip
ri taika tik tuomet gali į- 
vykti, kuomet visų šalių dar
bininkai suvienytomis jie- 
gomis veiks.

L Komitetas šaukia Angli
jos, Francijos, Italijos ir A- 
merikos darbininkus nepasi
duoti, kad valdžios atimtų 
iš jų elementarines teises 
susieiti su svetimų šalių dar
bininkais ir pasitarti. To- 
liaus tame pranešime pasa
kyta :

“Mūsų priešai vartoja į- 
vairius būdu, kad tik mus 
nuveikus. Jie nesidrovi 
skleisti visokius šmeižtus, 
pagamina neteisingus doku
mentus ir skelbia juos mi
niai, kad tik pastarąją su
klaidinus. Jie pasinaudojo 
tuo, kad jų rankose dabar 
randasi pačta ir telegrafai 
ir jie iškraipo, sufalsifikuo
ja visokius mūsų praneši-' 
mus ir tuomi suklaidina mi
nia.”

GENEROLAS ALEKSIE
JEVAS NUSIŽUDĖ.

Iš Londono gauta žinia, 
kad generolas Aleksiejevas, 
kurį Kerenskis paskyrė į 
Kornilovo vietą, nusižudė. 
Tam pranešimui mažai kas 
patikėjo. Bet vėliaus iš 
Washington© pranešė rusų 
ambasadorius, kad jis gavęs 
nuo Kerenskio telegramą a- 
pie Aleksiejevo nusižudymą.

Kaip tik Aleksiejevas pri
buvo į generalį štabą ir už
ėmė viršininko vietą, tuo
jaus ir nusišovė. Priežastis 
nusižudymo, kolkas, nesuži
nota. Laikraščiai spėja,būk 
jis nusižudęs todėl, kad ne
tekęs tos galės, kokią pir
miau turėjęs, o antra, tai

ARGENTINA GALI PER
TRAUKTI RYŠIUS SU

VOKIETIJA.
Tarpe Argentinos ir Vo

kietijos kivirčiai eina vis di
dyn. Vokietijos valdžia at
siuntė persiprašymą, kad jos 
ambasadorius siuntinėjo te
legramas per Švedijos amba
sadorių. Argentina tokiu 
persiprašymu likosi neužga
nėdinta. Eina gandas, 
kad Argentina pertrauks 
su Vokietija visus diplioma- 
tiškus ryšius. Vadinasi,ap
skelbs karę. ■ - J

SOCIALDEMOKRATAS 
GAL BUS PIRMUOJU

MINISTERIU?
Švedijos rinkimuose pralai

mėjo atžagareivių partija, o 
laimėjo pirmeiviai ir social
demokratai.

Švedijos atžagareiviai lai
ke šitos karės visais gali- 
mais būdais pritarė Vokieti
jai ir net aktyviai rėmė ją.

Pralaimėjimas atžagarei
vių reiškia pralaimėjimą 
Vokietijos. Socialdemokra
tų laimėjimas reiškia laimė
jimą taikos šalininkų.

Eina kalbos, kad karalius 
paskirs naują ministeriją ir, 
galimas daiktas, kad social
demokratų vadas Branting 
būsiąs pirmuoju ministeriu.

IR ANGLIJOJ AUGA AGI* 
TACIJA Už TAIKĄ.

“The Daily Mail” rašo,kad 
Anglijoj nerimauja ir kad 
ten auga agitacija už taiką.

“Taikos šalininkai vis di
desnę ir didesnę agitaciją , 
varo ir į gi ja daugiau įtek
mės” — rašo tasai laikraš
tis.

“The Westminster Gazet
te” taip-pat nurodo/kad au
ga taikininkų spėkos.

EXTRA!■
Naujoji rusų armija. — 

Karės ministeris Verchows
ki praneša, kad rusų armi- . a 
ja tuoj bus reorganizuota ir 
pradėsianti smarkiai ka
riauti su Vokietija.

Šiuomi tarpu Kerenskis 
ir laivyno bei karės ministe
rial randasi Mogileve.

Amerikos ambasadorius 
Rusijoj p. Francis rūpinasi, 
kad‘Amerikos kapitalais pa
didinus našumą Sibiro gelž- 
kelio. , j
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Darbininkai “su mumis
darbininkai eina su kapita
listais?

Štai New Yorko Times” 
laikraščio korespondentas, 
kuris pačtos depart mente 
gavo vyriausio cenzoriaus 
vietą, sako, kad visas de- 
partmentas esąs užverstas 
nužiūrėtais laikraščiais, žur
nalais, visokiais atsišauki
mais ir lapeliais. Čielas šta
bas cenzorių sukaitę darbuo
jasi gaudydami visokius iš
sireiškimus, už kuriuos pas
kui persekiojama spauda ir 
kemšami į kalėjimus redak
toriai.

Eina gandas, kad tie visi 
laikraščiai, kurie dabar ran
das cenzorių kabinete, bus 
uždrausti pačta siuntinėti. 
Jau ir dabar virš dešimties 
darbininkišku laikraščiu ne
siuntinėja pačta.

Amerikos Darbo Federa
cijos pirmininkas visur ir vi
suomet varde darbininkų sa
ko, kad darbininkai stoja už 
karę, žada ją remti ir palai
kyti dabartinę valdžios poli
tiką. Kapitalistų spauda 
šaukia: “Žiūrėkite, darbinin
kai eina su mumis, jie pri
taria mūsų politikai, mūsų 
veikimui!”

Bet ar taip yra? Ar iš- 
tikro darbininkų liogeryj 
jau taip ramu, kaip kad ka
pitalistų geltonoji spauda 
šaukia? Ar ištikro darbi
ninkai pritaria viskam, kaip 
kad ponas Gompersas pasa
koja? Nieko panašaus. Męs 
matome, kad streikų banga 
pradeda apimti veik visas 
Suvienytas Valstijas. Da
bar jau streikuoja arti 200,- 
000 darbininkų, didžiuma jų 
atlieka valdiškus darbus — 
statymą laivų, siuvimą ka
reiviams drabužiu ir t. t. 
Streikuoja kalnakasiai, ku
rie kasa geležinę rūdą, strei
kuoja metalo dirbėjai, žo
džiu, streikai eina visose 
pramonės šakose, kurios y- 
ra surištos su išdirbiniu ka
rės reikmenų.

Ir ta«streikų banga plečia
si, eina didyn ir didyn. Ra
šant šiuos žodžius, laikraš
čiai praneša, kad San Fran
cisco valdiškose 'laivu sta
tymo dirbtuvėse 24,000 dar
bininkų išeina Į streiką.Ry- 
toj gal kitur tokia pat dar
bininkų armija prisidės prie tas kaip norės, taip ir clg- 
streiko. Vadinasi, darbinin
kai neina su kapitalistais, jie 
kovojo ir kovoja už savo rei
kalus.

Toliaus. Kapitalistų spau
da šaukia, kad viskas 
gerai, viskas, eina ramiai ir 
tik reikia džiaugtis iš šios to svaras bus pardavinėja- 
šalies piliečių patriotiškumo, mas po 75 centus.
Ir tuo pačiu laiku kapitalis
tų agentai išsijuosę darbuo-[algomis? Ar jos taipgi pa- 
jasi persekiodami spaudą,įkeltos? Apie algas niekas 
darbininkų organizacijas.'nieko nei puse lūpų neužsi- 
siunčia kareivius malšinti iš- ’ mena. Ir kamgi užsiminti, 
ėjusius darbininkus į strei-’kam rūpintis, kuomet ponas 
ką, uždraudžia pačta siunti-, Gompersas dari 
nėti laikraščius, areštuoja ir [mis tvirtina kapitalistams, 
kemša i kalėjimus redakto- kad darbininkai eina išvien 
rius kalbėtojus ir unijų vir
šininkus, visur daro kratas, privers darbininkai .ponus 
užpuolimus ir t. t. Ar tas kapitalistus išklausyti tą, ką 
reiškia, kad viskas ramiai sako patys darbininkai? 
einasi? Ar tas reiškia, kad

f f ir visą militarę galę kon
centravo generalioštabo ran 

i ■ koše. Karė reikalauja vie
no galės centro, nes daugelis 
neprigulmingų įstaigų truk
do kares bėgį. Nuo Vokieti
jos paėmė pavyzdį Francū- 
zija ir Anglija ir paskyrė iš 
kelių ypatų komisijas, ku
rioms pavedė netik karės, 
bet ir visos valstybės vedi
mą, tvarkymą. Francūzijos 
demokratijai ne nuo prūsų 
militarizmo gręsia pavojus, 
bet nuo francūziĮ buržuazi
jos, nes einama prie monar
chijos, prieš kurią seniau 
kovojo ta pati buržuazija. 
Anglijos parlamentas irgi 
neteko galės, nes šalę jo sto
vi neprigulminga ir prieš 
nieką neatsakanti trijų ypa
tų komisija, kurios rankose 
yra armija ir laivynas. Di
delės sausžemio armijos vi
suomet buvo demokratizmo 
])riešai, ka mums darodo

n inkai eina su kapitalistais 
išvien?

Valdžia šaukia, kad ji rū
pinasi darbininkų reikalais, 
kad dabar jau paskirtas 
maisto diktatorius, kuris ne- 
daleis trustams kelti kainas 
ant maisto ir darbininkų rei
kalai žymiai pasigerins.

Bet kaip tas diktatorius 
darbuojas?- Kaip jis kon
troliuoja maisto kainas? Ne
spėjo savo vietą užimti, kaip 
jau ] 
trustu nieko negalįs padary
ti ir kainų nuskirti negalė
siąs. Vadinasi, mėsos irus-

Iki šiol išnagrinėtos apys- 
tovos įvyko šalyse, kurios 
faktiškai kariauja ir todėl

At

Kare ir 
demokratija

L A X S V fi
ar ištikrųjų taip yra? Ar tie sėbrai, kuriuos kviečia į tau užrašus, jog kainos, pa-:buvo sugautas, kojom spar 
Rusijos laisvė jau išgelbėta ? 5 x — i—
nuo pavojaus? Ar su apšau
kimu respublikos jau viskas 
užsibaigė ir dabar gyveni
mas eis normalėmis vėžė
mis?

Taip, šį sykį darbininkai 
ir kareiviai išgelbėjo šalį 
nuo pavojaus, bet dar tos 
kliūtys, kurios gamina kont- 
revoliuciją neprašalintos ir 
rytoj arba po rytoj gali vėl 
iškilti kontrevoliucija. Męs 
matome iš telegramų prane
šimų, kad Kerenskis organi
zuoja-bespalvę ministeriją, į 
kurią kviečia ir kapitalistų 
atstovus, tos klesos atstovus, 
kurie kasdien tykoja panai
kinti iškovotą laisvę ir pa
vergti darbininkus. Kerens
kis paskyrė frontų koman- 
dierais tuos generolus, kurie 
Maskvos seime karštai pa
laike Kornilovo pusę. Alek- 
siejevas, paskirtas j Korni
lovo vietą, yra iš to pačio 
kiaušinio išperėtas, kaip ir 
Kornilovas.! Ir kada Korni
lovas ėjo aiit Petrogrado ir 
Kerenskis prašė Aleksiojevą 
užimti generališkame karės 
štabe vietą, jis atsisakė. Vė
liaus, kuomet jau pamatė, 
kad Kornilovas bus nuveik
tas, sutiko užimti jo vietą. 
Ir kas gali užtikrinti, kad 
Aleksiejevas užėmė Kornilo
vo vietą tuo tikslu, kad grei
toj ateity atnaujinus tą pa
tį, ką buvo pradėjęs Korni
lovas?

Teisybė, sunku apsieiti be 
patyrusių komandierų; re
voliucionierių eilėse, jų nėra 
ir prisieina statyti tuos, ku
rie užsimauna revoliucionie
rių mdską. Bet reikia pasa
kyti, kad po ta maska ran
dasi didžiausias revoliucijos 
priešas, didžiausias laisvės 
[persekiotojas. Ir kuomet te
itiems elementams paveda
ma pilna -gale, tuomet jie 
greitai nusimauna maska ir 
parodo tikrąjį savo veidą. 
Išeina, pakol bus komandie- 
rais visokieAleksiejevai ir 
kompanija, pakol jų gale ne
bus aprubežiuota, patol Ru
sijos laisvei gręs pavojus,pa
tol neišvengiamos kontrevo-

ministeriją, griežtai atsisa-'gal tikrą vertę, numažintos'dytas, nagaikom kapotas, w - 
ko nuo to visko, ko reikalau-'ant pusės, ant trečdalio, ant1 septynis viorstus, kaip rąs^ / 
ja Darbininkų ir Kareivių'ketvirtdalio... Tai, sakau,'tas, žeme vilktas, per metas. . 
Atstovų Taryba. Atsisako [ tie žmonės tik bereikalo de-[ laiko negalėjo girdėti ir 11. |
užimti ir vietas ministerių, ‘ juoja, o dalykai visai kitaip [ir t. t. O šiandien nuo mūs 
jeigu juos kontroliuos Dar- yra. 
bininkų ir Kareivių Atstovų - 
Taryba.

Ir tai]) męs matome, kad 
Rusijos laisvė dar neišgelbė-'skaitau:

gavo išgirsti tokių vardų,ko
kiais negalima vadinti mūsų 
lietuviškų tautininkų. Bet 

Vienoje korespondencijoje'tą patvirtins netik drg. P. 
“Nors kalbėtojas'Grigaitis, bet ir kairiausia 

ta nuo pavojaus. Tik tuomet [jaunas ir dar neišsilavinęs, *drg. V. Kapsukas, o ant ko 
galima bus drąsiai pasakyti,'bet reikia pripažinti, kad at-[prisiėjus, tai ir drg. Bekam- 
kad Rusija atsistojo ant'eityje išsilavins ir bus gc-’pis. .

*
* *

J

Jeigu draugai iš dešinio
sios to užsitarnavo, tai, man 
rodos, jau jiem atmokėta ir 

Kada,jau lai bus gana. Padėkim

tvirtų demokratiškų pama
tu, kuomet visi ministerial, 
visi komandierai bus kontro
liuojami Darbininkų ir Ka-[kuo yra socializmas.
reivių Atstovų Tarybos,kuo-[kalbėtojas priėjo prie dabar-[į šalį tuos visus dolerius,nes, 
met ministerijas organizuos (tinęs Europos kares, publi- 'kiek pasirodo, męs visi be jų 
ne Kerenskis, bet Darbiniu-[ką labai sujudino, sugraudi- gyventi da negalime, ir visi 

moterjs net verkti pra- męs jų norime, ir visi męs jų 
( Žmonių susirinko ne- neturim, ir visi lygiai pyks- 

Tarybai atskaitas iš savo [mažaiJr visi likosi užganė- tam vieni ant kitų, 
veikimo.

Kol kas dar to nesimato...

kiai nupiešė krikščionybės

kų ir Kareivių Atstovų Ta-[no, i 
ryba ir ta ministerija duos dėjo.

i • . i • j • v I

dinti.”
Laiką

brangų leidžiame visai už
Sulyginkit,. kas čia sako- nieką. Imkimės už darbo! 

ma. Kalbėtojas neišsilavi-
Inęs, bet ateityje bus geras; [Riek męs
I vienok

Kas darosi šiandieną?
_____ užsimenam apie

jis viską labai aiš-|tuos draugus “penkto birže
liai Rupiose ir giydėjusieji jlinius”? Juk jų yra beveik 

1:1...................... *1.. ... . Washington©
Ar daug męs ži

bėtojo dar ateityje, kadangi -niu gaunam apie juos? Męs 
jis ir dabar viską labai aiš- įsteigėm tai]) vadinamus Po- 
kiai nupiešia ir klausytojus pitiškų prasikaltėlių fondus/ 
visus užganėdina?

visi likosi užganėdinti. Abc- .kiekvienam 
įjotina, kas bus iš tokio kai- [kalėjime.

kie apsireiškimai karės lai
ke neiš vengtini. Karei pasi
baigus, kaip daugelis mano, 
apystovos persikeis, išnyks 
persekiojimai, karės laike į- 
vesta priespauda. Bet taip 
manyti gali tik tie, kurie na- 
iviškai tiki, kad dabartinė 
pasaulio karė yra demokra
tijos ir laisvės karė prieš 

į barbarizmą ir despotizmą.
;, kurios 

prasidėjo 20 šimtmety j, vi
sos stiprino ir plėtojo reak
ciją. Jos buvo ir yra krei
piamos prieš darbininkų de
mokratiją. Beto, jos eina 
link mažų tautelių neprigul- 
mybės panaikinimo.
Kas buvo Anglijoj, tas pats 

bus (ir jau yra) ir Ameri
koj. Jei yra skirtumas, tai 
gal tik tame, kad Anglijoj 
reakcija palengva vystėsi, 
augo, o čia eina milžiniškais 
šuoliais.

Tokia tai yra “laisvės ir 
demokratijos” karė dėl pro
letariate.

Karė neteikia darbinin- 
tei-

KARIAUTU.
Ar daug męs pinigų surin
kom į tuos fondus? Jeigu 
nuims prisieitų atlikti tokį 

korespondencijoje-darbą, koks buvo atliktas su 
Tirmiaus dailė ne.“Paviako” kaliniais, ar mes 

męs turim

*

pranešė, kad su mėsos.imperializmo karės 
iii mnVn nncrolia ivi 11 n mr- ' • i - • v* ,

is, kaip kainas kėlė, taip ir

Maisto diktatoriui belygi
nant produktų kainas, pieno 
trustas nutarė dar pakelti 
ant pieno kainas; sviesto iš
dirbėjai pranešė, kad svies-

Na, o kaip su darbininkų

bininkų lupo- kams naujų laisvių ir

su kapitalistais! Bet ar ne-

švenčioniškis

Nors anglų liberalai sapnuo
ja apie tautos miliciją, bet

|ku panaudoti imperialistiš- 
kose kolionijų karėse. Mi
liciją būtu paranku panau- 

s Moti tik savo šalies apgyni- 
Imui. Bot dėl to tikslo Ang
lijai nereikia armijos ir ji

, , ................... . ne dėl to liko suorganizuota.
_ Askvito mrnistei įja i*>yk > jnų)ei ia]’lzmo tikslams go- 
dar nepasidaxe ir panaudojo ;rjansja tinka sulyg Vokieti- 
naują rektrutavimo . budą:[j()S ni0(]e]į0 išlavinta kariu- 
ekonominę prievartą ir nienė, ant pamato priversti- 
dimmus neisit geruoju, no kareiviavimo organizuo- 
jus ims prievarta. ™ 
tas mažai ką gelbėjo. Tada 
Anglija atsuko nugarą savo 
senoms tradicijoms ir į._.._ 
priverstiną kar

Tačiau |a armija.
Liberalai

Dabar

ina ne už demokratiją, ne už
laisvę pavergtų tautų, betl Kitoj 
už pelną, už pavergimą, už skaitau 
grobį, tai ir fanatiškiausi paskutinėjo vietoje buvo, ] (prisirengę, ar ~ __
tautininką galima įtikinti.'metus bent 3-4 kartus kokį spėkų atlikimui to' darmo?

(nors veikalėlį perstatydavo- Daug męs turime “revoliu- 
•” ... cijonierių”, prieš privatinius

Kokį nors veikalėlį bent 3 .laikraščius, jų yra Bostone, 
Abejo- Norwoode, Lawrence, Broo- 

jie vieną veikalėlį, klyne, Philadelphijoj ir Chi- 
. ; J'cagoj, bet politiškų revoliu-

ar po 3—1 veikale- cionieriu mes turime mažai!
Kodėl? Todėl, kad mūsų

Kartais toki kares šalinin
kai, privaryti prie liepto ga- me.” 
lo, sako, kad jeigu ši karė: T * [ 
būtų už kapitalistų biznį, tai1—4 kartus į metus... 
vistiek, anot jų, turime ka-[tina, ar 
riauti, nes kapitalistai irgi statydavo po 3—4 kartus 
yra draugijos—šalies nariai,'metus, 
moka mokesčius i šalies iždą liūs i metus? 
ir užtai draugija turi juos T 
apginti. (Tokį argumentą pondentai neprirašo...

Buolio Sūnus.

Ir nuspręsk, ką Jai korės- spauda pavesta tiktai “tar-

stato, kuomet kalbama apie
kavimui” privatinių laikraš- 
v • cių.

Sušaukiant konferencijas, 
privažiuoja pilnos svetainėsDraugijos nariai? moka 

mokesčius? Ogi darbiniu- [ 
kai ar nėra draugijos na- o 
riai? ar nemoka mokesčių? g 
ir ar tie ponai, už kuriuos I 
darbininkai verčiami muštis,ly
gina darbininkus, kaipo 
draugijos narius? Taip, “gi
na”, kaip negins. Pabandy
kite išeit ant streiko, o per
sitikrinsite, kai]) pradės gin
ti su buožėmis per galvas!

1 IV J.O V 
šių, bet užsmaugia, atima ir ginčijos,neišvengiamas krau
tai, kas buvo iki šiol. Todėl jo praliejimas, 
pasipriešinimas, kova prieš Beįe, ų 
militarizmą ir kares, nežiū- |jubs‘ ministeri ja 
rint. prie kokių apystovų tai!galima ufeitikgti tokiai mi-|kai neeali tokiu 
apsireiškia, ■ yra vienatinė „istevijai, kokia dabar 1 - - b 
darbininkams išeiga, jeigu ganizuoja Kerenskis?

Beje, generolus kontro-
Bet ar

j jk v q r r i delegatų. Prirašom sieksi-
14 A I O y \J J1 f nes rezoliucijas ir viskas už- 
q m r 1 t baigta, protokolas surašyta,

1 ISkLA | viskas sutraukta į knygą,da 
liliillHlimiiHllT TTJ^ l)atalpinam laikraščiuose, na 

tai jau ir perdaug! O ateis 
„ . ... ; laikas, socializmas įvyks irDraugai, pameskim pi;iva-;t)US „O1.ai

Jmjus laikiaščius. Imkimėsi j laukit, kolei jums 
uz bendro darbo! I. ... . . ....

Kas neatsimena
''metų Rusijos Re
kas neatsimena carato bude- tai ir kaimai, vieni važiuo- 

pat būdiflk) kankinimo, kas neatsime-[ja į vakarus, kiti į kitur,vie- 
Tokiam'na kazokų nagaikos, kas ne-’ni i šen, kiti ten, kolei nepa- 

• ,'atsimenaplieninių_kulkų,ku-;klil-]va ga]utiliai jtinklą; Ar 
- - 1 - - • ---   I I - - 1 ’•

.. r . - - męs negalime turėti tam tik-Krutmes, kas neatsimena tu ‘ . ; . ,. , -n • n • 1 ru vietų, kur galima butųnektaizų,, kurios buvo ri-. “ *
šamos mūsų broliams ant,aPruPint tie mūsų pabėge- 
kaklu? Kas neatsimena! liai? Žinoma, kad galime, 
Kas neatjaučia išlietų ašarų tik reikia revoliucioniškumo, 

[motinų, seserų ir mylimųjų [pasišventimo ir noro.
♦ 'ant žuvusiųjų kapų?
♦ ' Mūsų draugai savo gyvas-

1905-6-7 ^us karveliai! Mūsų 
diuciios 'draugti šiandien pilni mies-

or- ginti savo ponus?
gynimui nei vienas socialis-J

bet ka-^’ios perskriodė mūsų brolių 
vietoriuos con- krutinės, kas neatsimena tu 
Neatsirastų nei 

vieno “pro-enemy”.
Vaidotas.

Nie-
jie nenori prarasti dabartį-1į<a(]osi Ministerial kapitali- tas nesipriešintu 
nių teisių, jei nori iškovoti ’sįa^ sėdėdami ministerijos riautu iki “victoi 
didesnių laisvių ir galutinai kabinetą, organizuos savo'elusion”. Neats 
issiliuosuoti is kapitalizmo ijpp-as ir rpms tokius Korni-'vinnn (invn Annmv
jungo.

(Iš “Darba Balss”)
Vertė Bara bosiu s.

Ar Rusijos laisve išgel
bėta nuo pavojaus?

jiegas ir rems tokius Korni- 
lovus, Aleksiejevus ir kom
paniją; jie rėmo ir rems 
kontrevoliucijinį judėjimą, 
visur statys savo žabangus, 
kad įpainiojus darbininkų iš-

■ <$> <$><$>$> V 0 0

Rusijoj kontrcvoliucija nu
slopinta, sukilėlių Vadas 
Kornilovas su visu savo šta
bu suareštuotas. Visi kiti 
atžagareiviai generolai ir a- 
ficieriai, kurie viešai prita-•* įvedė valdovais. ____  _____ ______ r..v„

valstybės vairą laiko atža- re Kornilovui tuomet, kuo-
Pirmiausia tas palietė tik e*areiviai imperialistai, 
nevedusius ir tarnystes lai- jigu jie galės palaikyti tin
kas buvo iki karės pabaigai, 
vėliau po tuo įstatymu pasi
liko ir vedusieji ir tarnystes 
laikas jau liko nenusakytas, 
taigi ant visados.
Taip Anglija liko tokia pat 

militarizmo šalis, kaip ir ki
tos Europos valstybės. Ang
lija yra tokia valstybė, ku
rios pamatai rimo ant visų 
penkių žemės dalių, jos ru- 
bežiams nėra galo. Kad pa
laikyti savo rankose visas 
kolionijas ir turtus, ateityj

^dd^is vesti daug

Kasdien reakcija kįla,ka§- 
x • • • dien nauji ir nauji pančiai
| sirokavo, jie darė riziką ant an^ darbimnkų klesos ka 
£ slidžiausių kilpų, kad tik ant stomi. žodžio ir ąpaudos 

maugiama. šalis 
Suvienytose Valstijose ne- spausdino literatūrą, nakti- virsta monarchiška. Kalėji-

• ' ’ * teisiu visi ’mis vienur raiti, kitur pėks- •’ •• M-----• — *
bepročiai ir ti išnešiojo po bažnytkie-\_ 

mins, ])o kaimus, beldė mie-ė" , 
gahčių nuvargusių darbiniu-Pnnk * n -1 • 
kų samanotų grintelių du- kalbėt kalbėkim, 
ris, žadino—budino, kad pa-[galima kalbėt, 
kiltų ir sunkius pančius nuo [mūsų literatūrą, spausdin- 
savo rankų nusikratytų, nes,kini specialius lapelius, neš- 
jau prašvito horizontas ir kini juos į mūsų klesos bro- 

jau laikas pabusti. supuvusias grinteles, bu-
. J? pusės caiato bu-if]jnkim męs juos, nes už die-

MARGOS i 
i MSNTjS J

♦
v

lauš padėjimo? Kas gali iš
gelbėti Rusijos laisvę nuo 
pavojaus? Atsakymas labai 
aiškus. Kada Kornilovas 
pasikėsino ant Rusijos lais
vės, kad pačiam Kerenskio i daugelyje valstijų 
pasidarė karšta, tuomet jis Reiškia moteris Ij 
išleido manifesto, kad da- ___ 1. __ ____v 7 ( £

bortinė valdžia veikia išvien Ar jums, protingieji vyrai, 
su Darbininkų ir Kareivių (negėda moteris tokiame pa- 
Atstovų Taryba ir pastaroji lyginime laikyti? Ar jūs ne- 
sukriušino juodąją jiegą. I balsuosite už suteikimą joms 
Bet dabar tarpe Kerenskio lygių teisių? Aš, yes. 
ir Darbininku ir Kareiviu 
Tarybos eina nesutikimai. 
Pastaroji priešinga “bespal
vei” ministerijai, priešinga žinotų su prakalbomis per 
priėmimui atgal kadetų mi- visas L. S. S. kuopas, tai są- 
nisterių, kurie Kornilovo jungiečiai pamatytų, kad jis 
dienose buvo pabėgę iš mini- nėra toks baisus, kai]) jį 
sterijos. Darbininkų ir Ka- “Kova” ir kiti kairieji drau- 
reivių Atstovų Taryba rei-’gai piešia, 
kalauja didžiausių reformų, 
reikalauja, kad visų Alek- 
siejevų — Kerenskių veiki-

turi balsavimo teisių 
kriminalistai,

nioterįs. 
lygios kri

minalistams ir bepročiams.

inai pilnesnį ir pilnesnį mū
sų draugais, šalin barbariz- 

D ranga i, kur galima 
Kur ne

skleiskim

met jis pasikėsino visą val
džią paimti į savo rankas, 
taipgi suareštuoti. Vadina- 

kiausiam momente, tai ko-Įsi, atžagareivių sukilimas 
'dėl jie netiktų ir ramiam [neturėjo pasekmių, darbi- 
sekančių karių surengimo ninkai ir kareiviai mokėjo 
laike? Imperializmas panai- apginti tą laisvę ,kurią jie 
kino tarpą tarpe atžagarei- puse metų tam atgal iško- 
vių ir liberalų buržuazijos vojo.
lageryj. Numalšinus sukilėlius,Ru-

Karė pagimdė dar kitus sija tapo apšaukta republi- 
apsireiškimus, kurie yra sta- ka ir Kerenskis^ pasiskyrė 
čiai priešingi demokratijai, sau laikinio prezidento var- 
Paskyrimas diktatorių ant dą. Kapitalistų spauda, ku- 
maisto ir kitų daiktų reiškia ri kasdien maino savo var- 
liaudies atstovų galės įrube- są, vėl garbina Kerenskį ir _ , . 1

>uoli- žiavimą. Vokietija pilkuti- šaukia, kad Rusijos laisvė kareivių ir vaistinių išrink-j miesto gatve ir veik klek

ir

karną situaciją dabar, sun-
*

H: 4:

*

* *

Žmonės dejuoja, kad vis- 
mą kontroliuotų darbininkų,.kas labai brangsta. Aš einu

deliai dėjo visas pastangas,! ’ . , , .
kad tam' užbėgus už akiu,.nos kltos ■lu‘ mums bus labal ' ’ 
gaudė-šaudė — kalėjimuose reikalingi. Rūpinkimės,kad. j 
grūdo, ant kartuvių kabino būtų atspausdinti lapeliai ir « / 
be teismo, be išnešto nuo- išdalinti dirbtuvėse, ant gat- 
sprendžio. Prigrūdo Sibiro’vių ir namuose. Paduokim 
tyrus, ir ta medžioklė ėjo ranka draugams, kuriuos ^-^ 
vis didyn ir ant galo pasida-kO 
re paprastu dalyku. vadinam dešiniaisiais, atljk

■s 3?

Kas šitiems žodžiams ne- danu toki darbą,. galės' 
tikėtų, lai pasiklausia drg. vadintis kairiasiais revoliu* 
Grigaičio, kuris ir gavo tos cionieriais, vykindami tarp* 

ikvaliai, tautinę brolybę!duonelės ragauti
MSSr.'
i[W

JwAu, ^ įv^ ivdriu8 diktat<iriuš J$gelbeta ntJ0 pavojaus. Bet ti atstovai, Kereilskis ir jo [vienos krautuvės lange ma- nes kaipo Kristus farizėjų
> -’K

Si a:



Susirinkime_patriotu
Ak, kad galėčiau sutvert gyvybę 
Iš minčių mano skaudžių, audringų!
Oi, aš iškeičia jas į teisybę,

' Ir žmonėms siųsčiau šauksmą galingą. 
Ten milionai kančiose žūsta...!
Klaikioj mirtyje, kraujuose maudos.
Nors prakeikimų ten aidas plūsta 
Ir girdis karčios našlaičių raudos. 
O Čia, štai žmonės proto nustoję; 
Apsvaigę šaukia: “tėvynę ginkim” 
Balsai griausmingi šauksmą kartoja, 

' Ką amžinai tvėrė — dabar suminkim.
Nors amžiai slinko, pamažu vystės, 
Bet žmonės miega vyliuose tinklo! 
Ten žarsto auksą vien iš vagystės, 
Kiti vėl žūsta skinami ginklo...
Bet ką tas reiškia? Už ką jie žūsta? !
Ar tą atjaučia; ar suprast nori:
Ir tasai kraujas, ką upėmis plūsta, 
O minia šaukia: “Darbai padori”? !

•Ne, čia ant žemės tiesos nebuvo, 
Tik veidmainystės bjaurios tironų, 
Dėl kurios amžiais vargdieniai žuvo 
Grūdžiami saujos šėlstančių ponų.

Žcm. Svyruoklis.

Vargšo viltis

*rT 
už miesto į girias ir ten surasti ramią ir 
patogią vietelę. Juk visas miestas apsuptas Į 
giriomis ir jos gali mane priimti be jokio 
pasipriešinimo.

Oras drėgnas; suolas, ant kurio atsisė
dau, šlapias ir šaltas. Iš jūrių kįla rūkai 
sykiu su dūmais iš laivų kaminų. Jaučiu 
nejaukumą, visą kūną perima drėgnumas. 
Akys pradėjo merktis ir aš joms nesiprie
šinau, daviau progą užsimerkti...

Kada jau nubudau, buvo visiškai tam
su; pašokau visas pastyręs, pasiėmiau sa
vo ryšelį ir nuėjau. Ėjau labai greitai, no
rėdamas sušilti, tryniau rankas ir judinau 
kojų pirštus. Kada atėjau į miestą, laikro
dis išmušė devynias. Pasirodė, kad aš ten 
išmeigojau kelias valandas.

Bet ką aš dabar turiu daryti? Juk 
reikia kur nors pasidėti. Priėjau prie ka
reivių kazarmos, apsistojau ir pradėjau 
svajoti, ar negalima būtų įsigauti į kazar- 
mas ir ten pernakvoti? Kaip tik sarginis 
nusisuks, galima bus įeiti į vidų. Nieko 
nelaukęs, leidausi į koridorį, kad pasikalbė
jus su sargu, o paskui, kaip nors jį apga- 
vus. Bet štai nespėjau prisiartinti prie ka
reivio, jis jau atkišo durtuvą ir laukia, ką 
aš jam sakysiu. Nusigandau, pabalau, ko
jos ir rankos pradėjo drebėti, išpylė šaltas 
prakaitas ir nieko jam negalėjau atsakyti. 
Nubraukiau rankove nuo kaktos prakaitą 
ir atbulas ėmiau trauktis atgal. Kada at-

Sveikatos 
patarimai

Vargšo žmogaus viltis, lyg kad toji valtis 
Nežinomoj jūroj vis plauko;

Jąją lydi vargai, tarsi bokšto varpai, 
' Pro versmes būvio nejauko.

Nors ir stengias jisai pagyventi laisvai 
Ir ateičiai rūmus sutverti;

Kančių taurės karčios, begaliniai šlykščios, 
Nuodais užkrėstos negerti.

Bet gi vargas sunkus, tarsi aras baisus, 
Virš galvos vis sparnais vėsnuoja,

Jo šešėlis baisus ką paliečia — visus 
J Į vargų grabą vis kloja.

Slenka metų metai, vis tie patys vargai, 
Vis tos pačios nuožmios kankynės;

Dėl kąsnelio duonos, nesilsėk niekados 
Ir... žūkle už garbę tėvynės.

17-VI-17. . ' Saules Brolis.

sidusali, tartum būčiau išsisukęs iš didžiau
sio pavojaus ir greitai prasišalinau nuo tos 
vietos.

Išalkęs ir sušalęs, blogiausiame ūpe, 
kuris vis didinosi ir nesimatė pabaigos, pa
traukiau švento lohanno gatve. Balsiai 
pradėjau keikti savo likimą, nepaisydamas 
į tai, kad pašaliniai gali išgirsti. Beeida
mas kokiu tai stebuklingu būdu prisiminiau 
savo seną draugą piešėją; tai buvo jaunas 
vaikinas, kurį aš sykį sode išgelbėjau nuo 
antausio ir vėliaus pas jį tankiai atsilanky
davau. -Pliaukštelėjau pirštais ir pasukau 
į tą gatvę, kur jis gyveno. Prie durų ra
dau prisegtą kortele: K. Zacharijus Bartel. 
Pabarškinau.

Išėjo jis pats; pajutau alaus ir tabako 
smarvę, nuo kurios net ant širdies bloga

Moteris liko nėščia.
J. D-ba iš Brooklyn rašo: 

Esu neseniai vedęs ir žmo
na mano pradėjo jaustis ne
gerai: vemia ir neturi mėne
sinių. Kas galėtų būt? Ir 
kas daryt?

Atsakymas. — Greičiau
siai jūsų žmona liko nėščia. 
Nesenas apsivedimas, mėne
sinių netekimas ir vėmimas 
gana stipriai lenkia prie to
kios diagnozos. Bet pilnai 
užtikrinti negalima, nes mė
nesinės gali dingti dėl dau
gelio priežasčių, kurias-jau 
minėjau “Laisvės” pereituo
se numeriuose, ir vėmimas 
gali paeiti nuo daugelio 
priežasčių: pilvo uždegimo, 
apendisičio, vidurių užsiblo
kavimo ir t. t. Jeigu žmona 
turi karštį, galvos skaudėji
mą ar kokius kitus ligų 
symptomus, tuomet reikia 
kreiptis į gydytoją greitai, o 
jei vėmimas ir koktumas yra 
tik ryte ir jaučiasi nerviš
kumas, tai greičiausiai bus 
nėštumas ir nieko nereikia 
daryt, tik pasiskirti dakta
rą, kuris prižiūrėtų moterį 
nėštumo laike nuo pat da
bar iki susilauks gražią duk
terį ar sūnų, v v

CIGARETAMS 
VIRGINIJOS taba 
kas yra geriausis

P
IRMUTINIS cigaretas 

buvo padarytas iš 
Virginijos tabako. 

Visas skaistumas Virgi
nijos saules spindulių yra 
Virginijos tabake. Nė vie
nas kitas tabakas neturi

kaip kad Virginijos taba- 
kas.

Knut Hamsun.

Verte švenčioniškis.

Pasikalbėjimas su redaktorium jau už
baigtas; atbulas traukiuosi prie durų ir lin
guoju galva, atsisveikindamas jį. Vėl atsi
randa viltis, kad dar nepražuvęs, dar galiu 
laimėti. Vėl nežinomas ir nematomas bal
sas pradėjo į ausį šnabždėti: gausi, gausi 
dešimtį kronų už savo feljetoną...

Viskas būtų gerai, jeigu turėčiau kokį 
nors kampelį, kuriame galėčiau praleisti 
šią naktį! Pradėjau galvoti, kur galiu su
rasti sau prieglaudą ir taip įsigilinau į tą 
klausimą, kad visiškai nepajutau, kai]) su
stojau vidurgatvyje ir ilgą laiką stovėjau. 
Visiškai užmiršau, kur stoviu. Pribėgo prie 
manęs vaikas ir pasiūlė laikraštį. Tik tuo- 
inet pakėliau galvą ir nusigandau. Pasi
rodė, kad vėl stoviu priešais Sembo krautu
vę, kurioje man surišo kaldrą.

Greitai pasisukau ir slėpdamas tą ry
šulį, kad patarnautojas, kuris surišo, nepa
matytų, nuėjau toliau. Praėjau pro teatrą 
ir pasukau į pajūrį, kur randasi tvirtovė. 
Radau tuščią suolą, atsisėdau ir vėl pradė
jau galvoti apie nakvynę.

—Kur ir kokiu būdu ant nakties gauti 
prieglaudą? Gerai būtų, kad galėčiau ras
ti kokį nors urvą, į kurį galima būtų įlys
ti ir pernakvoti. Saumeilystė ir išdidumas 
visgi neleido grįžti į senąjį kambarį. Juk 
tai būtų didžiausias nusižeminimas ir neiš- 
laikymas duoto žodžio, kad apleidžiu tą 

, kambarį. Ir kaip tik užeina mintis apie grį
žimą, tuojaus stengiuos nuo jos atsikraty
ti/ Pradėjo man vaidintis didelis kamba
rys, kuriame kadaise gyvenau, viduryje sta
las, apkrautas visokiais valgiais ir, rodosi, 
aš prie to stalo sėdžiu, durys atsidaro, įei
na mano senoji gaspadinė ir klausia, ar aš 
nenoriu arbatos.

Nusispjoviau ir tariau sau, kad' tokia 
vaidentuvė netik nenaudinga, bet dar blė- 
dįnga. Ir ištikrųjų, jeigu aš dabar būčiau 

' D|rie tokio stalo, sočiai pavalgyčiau, tai vėl 
; * ąsos idealinės mintys iš galvos išsiblašky- 

nieko naudingo negalėčiau veikti.
Atsikėliau ir nuėjau. Galimas daiktas, 
ant nakties visgi pavyks gauti kokią 

įgUBt prieglaudą. Skubinti nėra reikalo.
aš galiu palengva nueiti

šunvotės.
A. Vaškelis iš Dodson,La., 

klausia:
1. Nuo ko paeina šunvo

tės: ar iš kraujo, ar nuo ko
kių parazitų?

2. Kaip išnaikinti šunvo
tes ?

Atsakymai: — 1. šunvo
tės paeina nuo lokalio (ko- 

Aš daug ką permainiau tame paveiksle, ku-jkios nors vietos) odos už- 
rį tau pirmiau rodžiau ir pridėjau dar šieno [krėtimo tankiausiai staphy- 
kupetą. Bet ateikite dieną pažiūrėti, vaka-jlococcus bakterija. Bakteri- 
re nenoriu nei rodyti. įja patenka paprastai palei

—Vienok aš norėčiau, kad dabar paro- plauką prie jo šaknies arba 
(lytum man tą paveikslą,

—Gerą vakarą! — tariau jam.
—Gerą vakarą! A, tai tu? Bet kodėl 

gi tu taip vėlai atėjai? Juk žinai, prie lem
pos šviesos nėra jokio smagumo ir sėdėti.

(lytum man tą paveikslą, — tariau aš, netu- į tas giles, kurios leidžia 
rodamas nei mažiausio supratimo apie kokį'prakaitą bei riebumą. Tan- 
paveikslą eina kalba. |kiaušiai trinimas, užsigavi-

—Stačiai negalima, — tarė jis. —- Prie mai, įsidurimas labai plonu

Kasinimas
aštrus kalnierius bei

nieko negalima suprasti. Apart to, dar yra terijos įėjimo, 
viena priežastis... — Jis prikišo savo lūpas odos, 
prie mano ausies ir pašnabždomis pridūrė: kiti apsirėdymai padaro vie- 
—šiandien savo kambaryje turiu vieną jau- tą bakterijoms 
ną mergaitę, todėl absoliutiškai negalima 
eiti į tą kambarį ir rodyti paveikslą.

—Suprantamas dalykas, jeigu jau taip, 
tai apie paveikslą negali būti nei kalbos.

Palinkėjau jam laimingos nakties ir 
nuėjau.

Ir tai]), nėra kitokio išėjimo, kaip tik 
girioje surasti sau nakvynę. Viskas būtų 
gerai, tik žemė pašėlusiai šlapia! Bet ką 
daryti, juk nesivalkiosi visą naktį gatvėmis,

rejo vaikščioti. Nuėjau prie universiteto ir 
patyriau, kad jau po dešimties. Iš ten pa
traukiau už miesto. Eidamas sustojau prie 
kiekvienos krautuvės, kur tik languose iš
dėti kokie nors valgiai. Viename lange bu
vo padėta didelė francūziška dešra, greta 
jos gulėjo riebi, daili katė, toliaus buvo duo
nos, cukraus ir kitokių valgių. Aš valandė
lę pastovėjau, bet prisiminęs, kad neturiu 
pinigų, tuojaus pasitraukiau. Nesiskubin
damas, pastovėdamas, apsižvalgydamas 
ėjau pirmyn ir ,galų gale, atėjau į giraitę, 
kuri priklausė miestui.

Čia pasukau iš kelio į šalį ir atsisėdau

Pradžioj, kol 
mažai, darosi tik raudona ir 
neva spuogai auga. Toliau 
prasideda aplinkinių buda- 
vonių puvimas, puliavimas 
ir seka pratrūkimas. Atsi
radus šunvotei vienoj vietoj, 
jos gali daugintis aplinkui 
ją, jeigu oda ten nusilpnina
ma. Pratrukus šunvotei 
bakterijos su pūliais gali pa
tekti ant odos daliu ir likti 
į ją įtrintos, kur vėl šunvo
tės augs. Paprastai šunvo
tės atsiranda ant šiurkščios, 
susproginėjusios odos ir pas 
žmones, turinčius silpną sto
vį,ypač šlapligėj ir inkstų už 
degime, kada oda lieka silp
na ir bakterijų įveikiama.

2. šunvotes išnaikinti, ga
lima įvairiais būdais, bet 
kartais prisieina sustiprinti 
visą kūną, todėl, apart tin
kamų valgių, daug vandens,

is

VIRGINIJA CIGARETAI

PASARGA: Už cigarMus, pada
rytus iš užrubežinio tabako, yra mo
kama 35 centai muito už svarų._ Bet uz 
Virginijos tabakų nereikia mokėt jok i V 
inuity. Ar ne aišku dabar, kodėl Pied
mont cigaretai yra daromi iš geriausios 
rūšies tabako? Piedmont cigaretai pla
čiausia parsiduoda visam pasaulyj.

10 už 5 c. 
pakelis

20 už 10c.

būti nuvalyta ir lodinu ap-

bakteriju pimui, bet karbolinė rūgštis
stabdo mėsų augimą. Ligo
niui duodama tonikai, kad

t imą. Kartais prisieina var- 
tot staphylococcus bakteri
jos čiepus, jei šunvotes vis 
atsikartoja, ir gaunamos ne
prastos pasekmės.

Dr. A. Montvidas, 
3332 North Ave.,Chicago,Ill.

Atsišaukimas

Kiekvicna draugija, ku
riai apeina ateivių padėji
mas ir kuriai miela žmonių 
laisvė, privalo surengti pro
testo susirinkimą ir išnešti

■ 1 ’■ .‘....r. i ~~ i miTi'i 1

veniman įstatymus. Jie nę- 
rinko kongreso, kuris aps
kelbė karę ir už tai jie ne* 
turėtų būt verčiami nei ka
riauti už šalį, kurios tvar-

rezoliuciją prieš perleidimą kyme ir rėdyme jie nedalei
• ■» • m • m 1 !.. 1 1 .X > C

bld pclouxxciu lo XxvllU X nulį. 11 cll/OlOCUdU, ivctiiivi vaikių, v cuiucno,

kad truputį pasilsėti. Valandėlę pasėdėjęs, |vidurių paliuosavimo ir kit- 
pradėjau nakvynės jieškoti. Sugrabaliojau ko, prisieina apsigyvent kur 
žolių, kadugio šakų ir ant kalnelio pasida- nors prie jūrių ir turėt va
riau patalą. Kadangi jaučiausi nepapras- kaciją.
tai pavargusiu, tai išsivyniojau kaldrą ir kol pratrūksta, tik tuomet 
tuojaus atguliau. Ilgą laiką varčiausi, pa- reikia saugot, kad pūliai nie- 
kol prisitaikiau ,kaip reikia atsigulti. Mat, kur nepatektų ant 
ausis, per kurią vežėjas drožė vadelėmis 
nuo vežimo šieno, skaudėjo ir turėjau tai
kytis, kad jos neprispausčiau. Čeverykus 
nusimoviau, pasidėjau gale galvos ir pri
dengiau popiera, į kurią pirmiau buvo kal- 
dra įvyniota.

(Toliaus bus).

Galima palikt jas,

. . . . ..... . . y

; odos. 
Pradžioj galima aptepti po
rą ar t re j at ą sykių dienoj 
iodino skysčiu ir iščiulpti su 
Klappo čiulpiamąja dūdele. 
Kada atsirado pūliai, tuomet 
prapjaunama ir ištraukiama 
pūliai. Oda aplinkui turi

■ ■ - i

džiami.
Savo protestą neatidėkite 

nei minutai. Diena-kita, ga
li būt pervėlu. Mažiausias

tojo billiaus. Tos rezoliuci
jos turi būti pasiųstos jūsų 
distrikto kongreso atstovui 
(Congressman). Atsitiki
me, jei tas billius būtų perė
jęs per Atstovų Butą, 
met rezoliucijos turi 
siunčiamos S. V. preziden-; 
tu i, reikalaujant, kad jis ne
pasirašytų po tuo billiu.

Mūsų protestavimui yra 
labai tvirti pamatai. Visų- 
pirma, tie mūsų draugai, ku- 

irie iki šiol neišsiėmė pirmų 
popierų, tuomi apreiškė,kad 
jie nėra pasiryžę apsigyven
ti ant visados šioje šalyje ir 
skaito save Rusijos pilie
čiais. Antrą — tie draugai 
atvažiavo i šia šąli, kad iš- 
vengus Rusijos žiauriojo ca
ro režymo,o ne kad pasinau-

1 apsileidimas gali reikšti pri- 
’ , ’verstiną kareiviavimą mūsų

. ?u- 1 !drauearns, neturintiems pir- 'fizine ! * ' 7 *■

mų popierų.
Draugai, darban! Jei ne* 

norime, kad duoti save kapi
talistams išnaudoti be galė
jimo į valdiškas vietas iš-’ 
i inktai žmonių, apginanSlJ * 
mūsų reikalus, turėtume dar 
A- savo gyvastį paaukauti* 
tai turime protestuoti.

Tegu gyvuoja žmonių lai
svė! Tegu gyvuoja darbi 
ninku vienybė!
New Yorko ir Apielinkėl

Lietuvių Draugijų Taikos
ir Teisių Išpildomasis - 
Komitetas.

Šiuomi, jūsų išrinktasis 
’New York ir Apielinkės Lie- 
;uvių Draugijų Taikos ir 
Teisių Komitetas, 
dame prie jūsų 
svarbiu reikalu, 
tikime, kad jūs 
nūsų prašymą, 
štai kame:

Kaip jums, be abejo iš lai
kraščių žinoma,, 12 d. rug- doti iš Suvienytų Valstijų, 
sėjo š. m. Suvienytų Valsti- Argumentas ateivių engėjų, 
ų senate perėjo billius, kad kad ateiviai uždirba čion di

linti į kariumenę verstinai (lėlius pinigus, neišlaiko kri- 
ir ne piliečius, neturinčius tikos, 
pirmų popierų. Tas billius 
da nėra perėjęs Atstovų Bu
te (House of Representati- išnaudotojam^ savo darbu Partija be Ilgavyžio ir kitų 
ves) ir užtai nėra da įstaty- suteikia milžinišką pelną, o pasiklausimo. 

n Tiri A4-C14-/-XTV11 T) 11 4- n n i-i C* uiti ~ XT - 1 ,  •*

Taikos
atsišau- 

su labai 
Męs pasi-

Dalykas

Faktas yra tas, kad 
ateiviai užsidirba sau vos tik 
pragyvenimą, kuomet savo

;• > MJ *

XI

Sakau, tik jau viskas ant 
.svieto ir mainosi! Nearing 
ir Blancher atėjo į Socialistų

mu. Iki Atstovų Butas ne- 
perleido ir prezidentas nepa
sirašė po juo, kiekvieno at
eivio pareiga yra užprotes
tuoti,

Suvienytoms Valstijoms su
tveria naujus turtus. Tre
čia — nepiliečiams nėra da- 
leista rinkti valdininkus,ku
rie pagamina ir įkūniją gy-

Kas bus su ■ 
Ilgavyžio marmaliene, pri- - 
rašyta “K.” apie prof. Nea* | 
ringą? . 'i

v

Ašara*

vw y> - t, .v*.y -įi



PASAKA
žemaite.

Pwb.

lai-

■Ina du tykiu savaitėj: Ut*r- 
■Inkait ir Pėtnyčiomis, 183 Ro
ebling St., Brooklyn, N. Y. Lei
džia Lietuvių Ko-operatyviška 
■pandos Bendrovė,183 Roebling 
■t., Brooklyn, N Y.

Prenumerata metams: Ame
rikoj — $2.50, Kanadoje ir už- 
rabežiuose — $3.50; pusei me
tų Amerikoje — $1.25; Kanado
je ir užrubežiuose $1.75.

Pres. Chas. Lutkus, Secretary 
A. Jurevičius, Treasurer V. 
PaukStys, Editor L Pruseika, 
JLss’t editor V. Paukštys.

“Entered as second class 
matter March 11, 1914, at the 
Post Office at Brooklyn, N. Y., 
under the Act of March 3,1879.

*
* *

Dabar, kuomet skaitau socialistų laik
raščius, tai visuomet atsimenu šią pasaką.

Telephone Greenpoint 5231.
The Lithuanian Semi-Weekly 

“LAISVĖ” 
Published by the 

Lithuanian Co-operative 
Society (Inc.)

■very Tuesday and Friday 
ut 183 Roebling St., Brooklyn, 
N. Y.

Yearly subscription rates: in 
U. S. $2.50, to foreign count
ries $3.50

N«0M« tanpili BUI.

“LAISVĖS” IR “NAUJO
SIOS GADYNĖ” NAU

DAI KONCERTAS.
Chicagoj L. S. S. 81 kuopa 

paskutiniame savo susirinki
me nutarė parengti koncer
tą ir visą pelną paskirti 
“Laisvės” ir “Naujosios 
Gadynės” naudai.

Pasirodo, kad yra ir tokių 
kuopų, kurios mažiau rėkau
ja, bet daugiau rūpinasi vi
suomeniškais reikalais.

ATGIJO “VILNIS”.
Petrograde išeinantis 

kraštis “Santara” praneša, 
kad Rygoje pradėjęs eiti lie
tuvių socialistų laikraštis 
“Vilnis”. Pranešime pasa
kyta, kad tai naujas laikraš
tis, bet tas neteisybė. Męs 
žinome, kad prieš karę Ry
goje ėjo socialistų leidžia
mas laikraštis “Vilnis”, ka
rei užėjus sustojo, ir dabar 
tas laikraštis vėl atgijo.

DRG. M. AKELAIČIO
> LAIŠKAS.

Drg. M. Akelaitis atsiun
tė V. Paukščiui sekantį laiš- 
ką.
-“Gerbiamas Drauge! Jau 

savaitė laiko, kaip Vladivos
toke ir ruošiamės važiuoti į 
Petrogradą. Bet šiomis die
nomis uždarė rubežius ant 
dviejų savaičių, tai prisieis 
prabūti ir tas dvi savaites 
Vladivostoke, iki galėsime

Kitą sykį, labai seniai, žmonės užsima
nė pasistatyti sau bažnyčią, — sako:

—Ponai turtuoliai statosi sau bažny
čias ir mumis liepia ten eiti melsties; tai ko
dėl męs negalime pasistatyti sau bažnyčios?

Kunigai meldžiasi prie altoriaus auk
suotais rūbais apsisiautę, tik švita, tik žiba.

Ponai, turtuoliai, meldžiasi ant kėdžių 
susisėdę, šilkais, sajetomis apsirėdę, tik 
blizga, tik šnabžda.

Bajorai, viduryje bažnyčios sustoję, 
meldžiasi; saktės ant pilvo, šoblės prie šono, 
tik spindi, tik žvanga. Įsisprendę didžiuo
jasi, uostus tik kraipo, akis marksto....

Męs, prasčiokėliai, nustumti, pasieniais 
išsidraikę, niekas mūsų nemato, nei mūsų 
maldos niekas, nei Dievas negali išgirsti. 
O juk ir męs. tokie pat ir to paties, Dievo 
sutvėrimai ?

—Pasistatysim savo bažnyčią, — sako 
—ten būsim visi lygus: kunigas, turtuolis, 
bajoras, darbininkas, ar jenerolas; ten bū
sim visi lygus. Tokius paniekinimus kentė
ti, — kad nieks nesulauktų!

Subruzdo žmonės statyties savo bažny
čią.

Daugumas pritarė tam sumanymui,pa
galiau ir iš didžiuomenės keliatas prisidėjo.

Pradėjo medžius kirsti, krūmus skinti, 
plytas degti, medegą bažnyčiai taisyti.

Pamažu pradėjo jau ir pamatus kasti, 
akmenis ritinti. Bet geram pamatui reikia 
didelių akmenų; kad bažnyčia tvirtai sto
vėtų. Ant mažų akmenų pamatas gali į vi
sas puses išbyrėti ir sienos iškrypti, čia 
pat ant dirvono, pusiau į žemę įsmegęs, gu
li didelis akmuo.

—Tą kad išversim, įdėsim į pamatą — 
tariasi žmonės — mūsų bažnyčia ant tokio 
akmenio, amžius perstovės—susitarę šoko 
to akmens versti.

Atsinešė visokių pabūklų—kastuvų, ge
ležinių štangų, kūjų, kaltų, medinių kuolų... 
Ėmė kasti žemę aplinkui, mėgino judinti, 
sverti akmenį į viršų.

Akmuo didelis giliai žemėje įsmegęs; 
anei juda, anei kruta! Dirba žmonės išsi
juosę, visas spėkas deda, prakaituoja! At
bėga įtaiką žydelis ir čigonas, atslinko dak
taras ir advokatas, prišoko ir moters, dide
lis būrys talkininkų jau susispietė dar- 
buoties.

Akmuo daužomas, trankomas, vos vos 
tartum pradėjo klibėti. Judina, klibina, iš 
apačios sveria, akmuo nei iš vietos; į žemę 
įsmegęs guli.

—Dėlto nepakeliame, kad tu tingi!...
—O tu vėpsai nosį nuleidęs!...
—Tu ne iš tos pusės smeigi!....
—O tu atsiskyręs, ne sykiu keli!...
—Tu nežiūri, ką kiti daro!...
—O tu nesiklausęs spėkas skaldai!...
Užniko darbininkai barties, kolioties,

■—Eikite paskui manęs, nuvesiu už jū
rių marių; gelbėsim prispaustuosius, labiau 
jų karmomis ;padarysim liuosybę, lygybę 
ant svieto, gulsime į žemę visi greta į vieną 
duobę.

T. L. DUNDULIO MARŠ
RUTO PASEKMĖS PO 

XI RAJONO KUO
PAS.

Iš kelionės drg. T. L. Dun-
M> Michigan™!^. L.

išvažiuoti.
“Politiškus pasitiko kaipo 

nelaukiamus svečius. Dauge
lį iš pribuvusių nepripažįsta 
politiškais. Dalykas tame, 
kad pirmiau pribuvusios 
partijos labai blogai pasiel
gė, ypatingai Charbine pra
dėjo eksproprijacijas dary
ti: nuėjo j krautuves ir pra
dėjo viską imti, kas tik pati
ko, sakydami, kad čia ka
pitalistų turtas ii’ juomi ga
lime naudotis, žodžiu, buvo 
įvedę savo “tvarką”. Mat, 
daugelis važiuoja grikštinio 
typo žmonių.

“Apart to, Rusijoj prade
da reakcija kelti savo galvą: 
uždaro kairiųjų socialistų 
laikraščius, persekioja žy
mesnius veikėjus ;įvesta mir
ties bausmė ir veikia cen
zūra.

“Dar męs, kol kas, ne ka- 
zarmėse, bet kaip ilgai būsi
me liuosi, nežinia.”

Laiškas rašytas 2 d. rug
pjūčio naujo kalendoriaus.

Vadinas, “Laisvė” liko ap
meluota ir dabar reikalau
ja iš “K.” dadėti $803.10. 
Vienas iš dviejų, ar užmokė
ti pinigus, ar pasilikti mela
giais. Atšaukimas nieko ne-

kits kitam akis badyti, kaip gaidžiai prie
šais šokinėti, įvairiais žodžiais išmėtinėti.

Išgirdęs lermą, atėjo kunigas, nusiste 
bėjo, jog akmuo beveik jau būtų iškeltas, 
kad nesibartų, pabūgęs ėmė šaukti:

—Užkaskit akmenį, užkaskit! O jei 
ne—prakeiksiu! Mato, kad nieks jo neklau
so, nuleidęs balsą tykiau tarė:

—Suskaldykit akmenį, suskaldykit.... 
dalimis bus lengviau, iškelti....

Visi klausosi: vieni nori toliau visą ak
menį kelti, kiti nori skaldyti, darbą pasi
lengvinti.... Kitas jau pradėjo sykiu su ku
nigu ant akmens ugnį kurti... O tarpe sa
vęs barasi, pravardžiuojasi, akis draskosi, 
kuo ne į čiupras kimbasi, pagalių graibs
tosi....

Lėkdamas erelis, augštybėse sukliko:
—Vienybėje galybė!... Lygybės! Vieny

bės! Artimo meilės!... — skambėjo erelio 
balsas...

Žmonės apsidairę, kimba drąsiau akme
nį kelti. Tuoj atšoko velnias, pinigų maš- 
na žvangindamas, laksto aplinkui šokinė
damas, iš visų pusių akmenį uostinėdamas. 
Nusičiaudėjęs, prakaitą nubraukęs, pasi
staipęs, šoko pas karalių; šnibžda jam į au
sį, uodega mosuoja, o pinigų mašną, vis po 
nosies karaliui žvangina.

Netrukus, karalius prie žmonių priėjęs 
sušuko:

—Mano žemė, mano akmuo, jums ne
valia ! Šalin!... O ne klausysit, šaudysiu!...

Tuo tarpu prisiartino generolas, tuoj

ŽVAIGŽDUTEI.
O, sielos troškimai

Iš karštos krūtinės 
Nuskryskit prie žvaiždės

toj erdvėj gražiausios! 
Lai tas aidas kįla

dainos pirmutinės
Prie tos numylėtos 

žvaigždutės skaisčiausios.
Negiedu aš dainą 

gamtos prakilnumui,
Nei vasaros sodno

grožybei tylutei, 
Nei mielo vėjalio dvelkimo

švelnumui. —
Dainuoju žvaigždytei, 

skaistumo pilnutei;
Dainuoju ir jieškau

aš joje grožybės!
Tos šviesos galingos, 

ką tamsą užkloja.
Naikina tos žemės

skausmus jos skaistybės; 
fivpntninn hūfvbpu

masina, vfliofa...
Ir kviečia gyventi— 

gėrėtis tuom svietu. ,
Spinduliais auksiniais 

aplieja takelį...
Ir traukia link džiaugsmo 

keliu numylėtu.
Sieloje praskleidžia

ateičiai kvietkelį...
Lai tos dainos aidas

kįla į padangę!...
Lai jausmai atsilsi

toj plačioj berybėj.
Ir laimė išpuošia ,

lai atmintį brangią — 
Lai spinkso žvaigždutė 

skaisčia ja tikrybe.
žem. Svyr.

Sumirgėjo lyg kad žaras;
Ryto auštanti šviesa;

Lyg tylus meilės pažaras, 
Bet tai sapnas—ne tiesa...

Sielos stygos suvaitojo....
Aidas nyko dausose!....

Širdis malda vien kartojo — 
Žuvo viskas—nemačiau!...

Oi, tos dienos, ką užgesę!
Sugrąžinkit man sapnus.

Sugrąžinkit nepratęsę
Tuos pajautimus.

Beraudoję, ei, nutilkit
Šėlstanti gilus jausmai!

Dauson geismo nebekilkit, 
Jūs sparnai beilsanti

Nedasieks berybių grožės —
Tų žvaigždelių deimantinių. 

Aš mačiau, kaip jos sutvisko
Ir plasnojo, kaip plaštakės. 

Geismų šaltinis ištryško...
Ir patogios josios akys,
Lyg pavasaryje rožės — 

Jos man buvo pirmutinės. 
Bet išplėšė sielos gaidą,

Trūko gaidos slėpinių, 
Vien tik vėjas skurdo aidą

Neš ant meilės kapinių.
žem. Svyruoklis.

' Rajonui duota vardas L. 
M. P. S. A. 1 kuopos rajo
nas,

Nutarta ir išrinkta laiki
nė rajono valdyba iki sekan-

gu ta ypata reikalavo $25 ir 
turite dar liudininką, tai ko
dėl bijote pavardę padėti?

Bepašaro, Cleveland, Ohio. 
Męs neužsiimame vyčių va
karų recenzijų talpinimu,nes

S S XI rSoprŽSbu’na- torS K Petrikienė, sekretorė Į užtektinai turime svarbes- 
sėkmės: Muskegon, Mich, j 
Žmonių susirinko apie 50 ar( 
60. Prie kuopos prisirašė 41 
nauji nariai ir pasižadėjo at-1 
eiti 3 nauji ant sekančio susi 
rinkimo kuopos prisirašyti.
Aukų surinkta $4.20.

Grand Rapids, Mich., įvy
ko dvejos prakalbos; pirmoj 
dienoj prisirinko žmonių ne
toli 400 ir antra dieną tiek 
pat. Naujų narių prie kuo
pos prisirašė 33. Aukų su
rinkta $15.08.

So. Saginaw, Mich., ant 
prakalbų žmonių susirinko 
apie 50; naujų narių prisi
rašė prie kuopos 8. Aukų 
nebuvo renkama.

Detroit, Mich., dėl trumpo 
laiko prakalbos neįvyko, nes 
kuopa nesuspėjo surengti 
drg. T. L. Dunduliui prakal
bų, kur būtų ir buvę geriau
sios pasekmės pas draugus 
detroitiečius, nes ten buvo 
galima ir iš kalno spręsti, 
kad kuopa būtų gavus naujti 
drąsių kovotojų kokį pus
šimtį ar šimtą.

XI rajonas jau gyvuoja 
šeštas mėnuo nuo jo atgaivi
nimo, jis jau daug ką ir nu
veikė per tuos šešis mėne
sius, įvyko du maršrutu pra
kalbų po kuopas, kalbėjo d. 
P. Pekoraitis, ir dabar T. L. 
Dundulis, ir jau yra nutarta 
užkviesti kalbėtoją drg. L. 
Pruseiką, “Laisvės” redak
torių. Tikimės, kad drg. L. 
Pruseika, neatsisakys ap
lankyti XI rajono kuopas a- 
pie lapkričio mėnesį, 1917.

L. S. S. XI rajono sekr.
' V. V. Vasys.

Sinkevičiūtė, iždininkė 
,‘jBuiziūtė.

Ant toliau nutarta rinkti 
valdybą referendumu.

Nutarta konferencijos 
protokolą patalpinti “Lais
vėj” ir pasiųst toms kuo
poms nubalsuoti, kurios pri
siuntė delegates.

Sekanti konferencija atsi
bus 2 gruodžio, 1917, prasi
dės 10 vai. ryte.

Delegačių siuntimas: 1 
nuo kuopos ir 1 nuo kiekvie
no 10 narių; delegačių lėšas 
apmokės kuopos, o rajono 
valdybai apmokės iš rajono 
iždo.

Plačiai kalbėta apie agita
cijos savaitę, kaip pasekmin- 
giau varyti darbą. Agitaci
jos reikalu palikta rūpintis 
laikinam rajono komitetui.

Nutarta pasirūpinti su
tverti kuopas šiose vietose: 
Great Neck, N. Y., Yonkers,

Konferenciją atidarė K. 
Petrikienė 3 vai. po pietų ir 
paaiškino tos konferencijos 
tikslus.

Pirmininke tapo išrinkta 
K. Petrikienė, sekretore — 
Iz. Jakimaviečienė.

Delegačių pribuvo 9 nuo 
šių kuopų: 1, 4, 10, nepri- 
siuntė delegačių 31 kp. ir 38

L.M.P.S.A. REIKALUOSE.
Protokolas L. M. P. S. A.1 

1 kuopos konferencijos atsi
buvusios 9 rugsėjo, 1917 m., 
Tautiško Namo svetainėj,

Patarta kuopoms, kad iš
rinktų korespondentes, ku
rios rašinėtų j “Moterų Bal
są” iš L. M. P. S. kuopų vei
kimo.

Konferencija užsibaigė 
4:30 vai. po pietų.

Sekr. Iz. Jakimavičiene.

RED. ATSAKYMAI.
L. D. L. D. Nariui, Water

bury, Conn. — Apie tą išva- 
žiavima buvo minėta “L.” 
N69.

P. S., Montello, Mass. — 
“Typiškas biznis” netilps,nes 
po tokiais raštais turite pa
sirašyti tikrą savo pavardę. 
Jūs gi to nepadarėte. Jei-

nių raštų.
Lakštingalės Vaikui, Law

rence, Mass. — Korespon
denciją sunaudosime. Eilės 
spaudai netinka, silpnos.

Klem. Opansky, DeKalb 
Ill. — Ačiū už išpildymą rei
kalavimo, bet labai gailą, 
kad negalime sunaudoti, nes 
eilės spaudai persilpnos. Tai
syti eilių redakcija neapsi- 
ima.

Alenai Opanskiutei. — Ei
lės spaudai netinka; labai 
prastas eiliavimas.

J. W. S., Akron, Ohio. — 
Peršiurkčią kalbą vartojate. 
Tokie išsireiškimai spaudai 
netinka.

žvaigždes Vyrų ir Moterų 
Pašelpinės Draugystės Ko
mitetui, Akron, Ohio. —Jo
kių savo korespondentų pa
vardžių neišduodame. Ga
lite daryti, kaip jums patin
ka.

Jurgiui, Athol, Mass. — 
Su “Darbininko” korespon
dentais męs jokių polemikų, 
nevedame.

Amerikos Trampai. — Ne 
nuo redakcijos priklausan
čių priežasčių draugo straip
snelio negalime talpinti.

K. Zykučiui.—“Pirmi žie
dai” negalime sunaudoti. 
Atsiminkite, kad dabar gy
vename “laisvoj” šaly.

Ramamjam, Great Neck, 
N. Y. — Apie kuopos pra
kalbas buvo rašyta; apie ki
tus dalykus nesvarbu.

Lakštingalės Vaikui, Law
rence, Mass. — Apie tai jau 
buvo rašyta.

K. Petrikienė padavė die- 
notvarkį, kuris liko priim
tas. Dienotvarky buvo šie 
klausimai:

1) Organizavimas rajono ’ 
iš New Yorko ir New Jersey 
apielinkėj gyvuojančių kuo
pų.

a) Rajono tikslas ir užda
viniai.

b) Nuskyrimas laiko kon
ferencijom. j

c) Nuskyrimas mokesties. 
į rajono iždą.

2) Agitacijos savaitė.
3) Naujų kuopų tvėrimas.
4) Abelna Susivienyjimo 

agitacija.
Po priėmimui proekto 

dienotvarkio buvo pakelta 
klausimas, ar verta tverti 
L. M. P. S. A. rajoną iš apie
linkėj esančių kuopų. Po 
apkalbėjimo liko nutarta 
tverti.

Nutarta laikyti konferen
cijas kas trįs mėpesiai, o jei j 
bus reikalas, tai sušaukti 
extra.

Nutarta rinkti rajono vei
kiantį komitetą iš 3 ypatų 
—organizatorė, susinešimų 
sekretorė ir iždininkė.

i Kalbėta apie rajono iždą 
I ir nutarta, kad kuopos mo- 

, ketų nuo narių po 5c. kas 3

4

4

JEI....

S. B. 5)
6)

2)
8)

2)

8)

RYTOJAUS DIENA.
Rodos linksma šiandien, 
Nėra didžių skausmų, 
Dainą traukiam išvien, 
Iškaišytą džiaugsmų?
Bet rytojaus diena —

' Tai spėjime migla.

BOSAK STATE BANK
SCRANTON, PA. \ 

LMati, akyliu,

LIETUVIAI, SKUBINKITĖS SU ’ 
PAGELBA SAVO NAMIŠKIAMS

Ar jūs žinote, kad šimtai tūkstančių lietuvių išblaškyti karo 
audros po plačia Rusiją ir giliąs Siberijos taigas, kenčia šalti, 
ir badą, šimtus ir tūkstančius lietuvių bado šmėkla nuvarė | ka
pus. Juk jus negalite ramiai žiūrėti į mirštančius savo brolius. 
Todėl tie kurie žinote, kur randasi jūsų giminės, siųskite jiem* 
greitą pagelbą, kol dar jie gyvi. Jų akis atkreiptos j brolius 
amerikiečius. »

Pinigus galite siųsti ir telegrama primokant $2.25, prie pa
prasto rusiškų rublių kurso, ir pinigai bus išmokėta adresatui | ke
letą dienų. O kadangi rusiški pinigai labai pigus, tai su kelete 
doleriais suteiksite jiems didelę pagelbą.

Už siunčiamus pinigus mes pilnai gvarantuojam ir už tai at
sakome. Kurie dėlei tolumo negalite atsilankyti ypatiškai j musų 
banką išpildykite šią blanką ir iškirpę kartu su money orderiu 
prisiųskite i BOSAK STATE BANK, Scranton, Pa Lithuanian dep,

Blanka dėlei siuntimo pinigų Rusijon:
Vardas ir pavardė siuntėjo .....................................................
Teisingas adresas siuntėjo .........................................................
Kiek rublių siunčiate ................... Kiek dolerių .................
Vardas irpavardė kam pinigus siunčiate .......................
Kaimas ......................................................................................
Gminas arba volostis......................................................................
Paskutinis pačtas arba miestas ..................................... ............
Pavietas, (Ujezd) ............................................................................
Gubernija, Rėdyba ........................................... ..............................

Diena............................. Parašas siuntėjo.......................................

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

Jei vien tik surinkus skausmus tų, 
Nuo amžių vargdienių pavergtų 
Ir juos sudėjus j daiktą vieną — 
Tai jie atsvertų ir kalnus plieno. 
O jei surinkus ašaras jų 
Ir prakaito lašus su krauju, 
Tai tokios jūrės iš jų būtų, 
Jog visi kalnai jose pražūtų.



KORESPONDENCIJOS
ROCKFORD, ILL numPRANEŠIMAS

RUSIJOS GOSUDARSTVENNAJA SBEREGATELNAJA KASSA
ma

OMAHA, NEB

sim i

KAS KALTAS, KAD NEnuo

PADARE DIEVUS?Sekretorius J. K. Plungis

ves

vienu

Tetervinas.

Plungis, iždininku M. M. Ra 
čiūtė - Herman, pa dėto jais— 
F. Petrašiūnas ir L. Prūsei

Vietos draugijų “Sąryšis” 
ruošia kratomų paveikslų 
vakarėlį ir prakalbas, kuris 
įvyks 4 d. spalio, G. Pauzene

Kada atsibus prakalbos,pra 
nešiu vėliau.

sakymą į “Tėvynės” tuos 
straipsnius, kurių tendenci
ja kelti nesutikimus tarpe 
S. L. A. kuopų narių.

Tad sekė drg. A. Bimbos 
prakalba. Reikia pasakyti, 
kad jo kalba darė gerą įspū
dį į klausytojus.

BUTKAUS SPAUSTUVE 
338 W. End Ave, DETROIT.

neleisti pavienėms ypatoms 
taip daug veikti. Kiek pa
tyriau, tai sutrukdė kuopos 
ir kliubo perstatymus viena 
ypata. Nors tai juokinga, 
kad viena ypata galėtų tvar
kyti organizaciją, bet slap

tą pobu-

Rugs. 2 d. turėjo vietiniai 
slavų gyventojai parodą. Ši
ta paroda susidėjo iš cechų, 
lenkų, lietuvių, serbų ir cro- 
atų. Tikėtasi, kad dalyvaus 

Omahos

buvo susirinkimas, kuriame 
plačiai buvo apkalbama da
bartinė “Tėvynės” S. L. A. 
organo) pakraipa, kad joje 
talpinami demoralizuojanti 
Susivienyjimo narius straip
sniai dėlei R. R. aukų. Su
sirinkimas, apart vienos y-

lima nieko matyti. Gaila

Bostbne taikos demonst
racija, bus 23 d. rugsėjo 1 
Tai po pietų. Pradės mar
tauti nuo Park Sq. Bostone

SCHENECTADY, N. Y. 
Kur dingo “Saliamono 

Sapnas?”
“Laisvės” N33 tilpo mano

svetainėj. Kalbėto jum pa-* 
kviesta drg. J. Jukelis iš 
New York o.

Rugsėjo 9 d. kalbėjo J. B. 
Smelstorius. Prakalbas ren
gė “Žiburėlis” (vaikų drau
gija). Žmonių buvo daug, 
rodos, visi liko patenkinti 
prakalba. Aukų lėšų paden
gimui surinkta $9.00 su cen
tais. Vaikų “Žiburėlio” kur
sai prasideda nuo 15 rugsė
jo, mokyto jum šiemet bus 
drg. J. B. Smelstorius.

rasta konferencija yra šau
kiama dėlei L. S. Sąjungos 
reikalų. Taipgi daug ture- 

eikalų ir rajono.
Nors L. S. S. 116 kuopa

IŠpildantis komitetas savo 
posėdžius laiko sykį į savai
tę. Generališki posėdžiai vi
so veikiančio komiteto atsi- 
būna sykį į mėnesį.

Nežiūrint, kad IŠpildantis 
Komitetas paskirtas iš 5 na- 
<*ų£ bet darbe visas 15- į 
vairiose komisijose. Paskir
ta agitacijos komisija, kuri 
rūpinsis suradimui būdų, 
kaip padarius didesnę agita
ciją, surengus daugiau pro
testo prakalbų, suradę bū
dus priduos Išpildančiam ko
mitetui. IŠpildantis komite
tas, kuris turės vykdint dar
bus gyvenime, yra šie drau
gai: J. J. Jukelis, J. Bekam
pis, C. A. Herman.

Paskirta finansų komisi
ja, kuri rūpinsis suradimu 
būdų, kaip pasekmingiau 
surinkus aukų, kad apden
gus lėšas, kurios pasidarys 
vykdant konferencijos nuta-

pažiūrėti, ten būtumėt radę susivažiavimo 
viską aiškiai, nebūtų reikėję 
patiems “manyti” ir kitą su
klaidinti. Taigi, mielas drg.
J. Neviackas, nemanyk, kad 
rengėjai kalti tame.

Rengėjai:
S. J. Liutkus,

x P. Poškus, 
D. Krūtis.

priėmė sandariečiai tas dvi neuzsiganėdimmą, ir patar 
rezoliucijas su tuzinu narių' ........
susirinkusių. Tai matome, 
kaip toli nuprogresavo Kliu
dė turėdamas “Ateitį” už

šiai, kad reikia kalbėtojui 
pranešti, kad jis nenuvažiuo
tų po pietų. Na... ir drg. 
Pilka atmainė prakalbų lai-

Klausytojai laike prakal
bos užsilaikė pavyzdingai— 
ramiai ir kalbėtojaus kalba 
padarė gilų įspūdį ant susi
rinkusiųjų. Prie L. S. S. kp. 
prisirašė 2 draugai, ir keli 
pasižadėjo ateityje prisira-

24 kp. savo susirinkime nu
tarė parengti net 3 prakal
bas ir kviečiama šie kalbėto
jai: M. Dundulienė, Dr. A. 
Montvidas ir Z. Puišiūtė.

Taipgi minėta kuopa ren
giasi perstatyti veikalą 
“Kryžius”.

B. V. Jakštienė.

New Yorko ir apielinkės 
Lietuvių Draugijų Taikos ir 
Teisių Komitetas susideda iš 
15 ypatų, atstovaujantis 54 
organizacijas, 6,286 narius. 
Komitetan įeina šios ypatos:

nas, B. Bočkiūtė, J. šaltys, 
M. M. Račiūtė - Herman, 
L. Praseika, J. Jukelis, J. K. 
Plungis, F. Petrašiūnas, J. 
Benesevičiūtė, C. A. Her
man, J. Marcinkevičius, M. 
F. Trakimas, M. Baltuškie
nė ir J. Janušonis.

Šis veikiantis komitetas iš 
15 ypatų iš savo tarpo pasi
skyrė 5 į Išpildantį Komite
tą, sulyg konferencijos nu- 
tarinio.

Išpildančiam komitete šie 
nariai įėjo: pirmininku C.A.

nuo: 
jaus parašėm laišką D. Pil 
kai ir prašėm, kad prisiųstų [kliubas turėtų apsižiūrėti

Per vasaros karščius vis 
nesiliaudavo buvę vieši pa
rengimai, tai prakalbos, iš
važiavimai. Bet dabar, tai 
jau ištisi rengimai praside
da; M. P. S. 22 kp. žada į- 
tempti visas spėkas, L. S. S. 
17 kp. tai nėra nei kalbos, 
kad apsileistų. Veiks L. T. 
R. “Viesulą”, veiks L. T. N. 
Draugija, neatsiliks nei pa- 
šelpinės draugijos, net ir 
sandarokai sakosi parengsią 
Šalčiui prakalbas, žodžiu, 
lietuviškas gyvenimas kun
kuliuos, virs, kaip bulvių 
puodas. Duok, dieve, kad 
bent naudos tiek duotų,kaip 
šutintos bulvės.

Rusijos Valdiška 
TAUPINIMO KASA

Brahma, from an idol In the Indian Museum. 
(Brahma, Dievas yra visų dievų Tėvas.)kalbėtoją 3 d. rugsėjo ant 12 

vai. dieną pas draugę B. 
Bočkiūtę, 211 First St.

Iš drg. J. Neviacko kalti
nimo rengėjų “Laisvės” No. 
72 ir “Kovos” No. 37, pasi
rodo, kad turėjo žinią kalbė
ti po pietų. Bet, jeigu drg.[toji agitacija tui 
D. Pilka atsiprašė kalbėto- jdį ir daug blogo padaro oi 
jaus, darydamas klaidą, būk ganizacij 
jis turėjęs klaidą, pranešda
mas, kad po pietų prasidės! 
prakalbos Elizabethport, tai L. Jį 
tame ne mūsų kaltė. Mat, 
drg. Pilka suėjo 
kuopiečiu iš Elizabeth ant 
“Aido” choro koncerto. Bū-'spalio, (Oct.), 1917 m.,Grand

žmonių is 
slavų gyventojų, tarp 5,000 
ir 10,000; bet pasirodė mar- 
šuojančių tik arti 700. Ma
tyt, šitos demonstracijos ti
kslas buvo pasirodyti šios 
šalies piliečiams, juk esą iš
tikimi šiai šaliai, ir visuomet 
stoja už ją. Gal guodotinas 
Suv. Valstijų prezidentas 
teiksis užstoti už slavų ma
žąsias tauteles, pavergtas 
dabartinės karės Europoje.

Aš, eidamas pasiklausyti 
tų spyčių maniau, kad ne
teksiu verkęs gailesčio aša
rų, kada pradės aiškinti apie 
padėjimą nuo karės nuken
tėjusių Europoje. Kadanu- 
maršavo į Spring Lake Par
ką, tuojau pasirodė ant pa
stotės augštos klesos vyru
kas, su pusėtinai išpūstais 
sprandais, tarp kitų buvo ir 
lenkų du dūšių ganytoju,ku
nigai. Vienas gerai pagar
sėjęs, kuris pereitą pavasarį 
sumobilizavo į Suv. Valstijų 
armiją apie 80 savo jaunų 
parapijonų. Antras taipgi 
neprastas iškalboje. Spyčio 
vedėjas pirmiausiai perstato 
kunigą, kuris atsižymė
jęs mobilizavimu. Šitas, 
kaip jau įpratęs, rėžia visą 
savo pamokslą:— kad, girdi, 
turite apginti šią šalį 
vokiečių priešų ,nes ši šalis, ĮVYKO DRG. J. NEVIAC

TRA KONFERENCIJA
MICHIGAN VALSTIJOS
Atsibus nedėlioję 14 <

bėjęs su Elizabetho kuopos
nariu, kuris skaitęs plakatą1 įprastą rajono ’ konferenciją 
ir manęs, būk 8-tą vai. vaka-!jr leisti kuopų nubalsavimuir 
re būsią prakalbos. Eliza-[bet, dėlei stokos laiko, rajo- 
bethietis skaitė tur būti iš [no valdyba neleido referen- 
antros pusės, kur nebuvo ga- dumui, pasiliko sušaukta ra- 
lima nieko matyti. Gaila, jono komitetas, nes ir rajo- 
;kad skaitė ir nežino, kas bu- no valdyba turi tiesą šaukti 
|vo rašyta.. Draugai! .Aš ži- nepaprastą konferenciją pa-

Friima depazitus ant ncaprubežiuotos sumos ir moka procentus 
už padėtus pinigus. Norintieji siusti Rusijos valdiškon bankon, taipgi 
norintieji gauti obligacijas ant 5Ą% Rusijos laikinos paskolos 1916 m.,

SO. BOSTON, MASS.
įNuo mūsų korespondento).

Rugsėjo, 13 d. vakare,Lie
tuvių salėj, Ūkėsų Kliubas 
turėjo susirinkimą, buvo iš
duotas raportas iš buvusių 
prakalbų 2 d. rugsėjo. Ko
mitetas pranešė, kad visuo
menė nenorėjo priimti tų

darni linksmoj vietoj ,kurt Rapids, Mich., Lietuvos Sū- 
dainos ir muzika^jpanė, kadtnų Draugijos svetainėje, 
ir ant ryt tuo ląiku neturės'1057 Hamilton Ave. Pradžia 
laiko kada prakalbų kiaušy J 9:30 nuo ryto. Draugai ir

Rugsėjo 9 d. Lietuvos Sū
nų ir Dukterų Draugystė tu
rėjo sušaukusi extra susi
rinkimą, kad apkalbėjus ga
lutinai apie .susitvėrusią A. 
L. D. Tarybą.

Jau tasai klausimas buvo 
pakeltas per porą pirmesnių 
draugystės susirinkimų, bet 
dėlei tūlų taip vadinamų kai
resnių draugų neprieita prie 
galutino nutarimo —prisidė
ti’ prie Tarybos ar atmesti.

Viršminėtam susirinkime 
susirinko gana skaitlingai 
draugystės narių, ir išdisku- 
savus gana plačiai klausimą 
apie prisidėjimą prie Tary
bos, nutarta prisidėti 32 bal. 
prieš 22 bal. Atstovais į A. 
L. D. Tarybą išrinkta P. G. 
Aleksynas ir O. Valiulienė.

Reikia pažymėti, kad tie 
draugai, kurie pirmiaus bu
vo taip priešingi Tarybai, ir 
smerkė , kiek įmanydami 
kaip Tarybos organizato
rius, taip ir tuos draugus, 
kurie pritarė Tarybai, išva
dindami visokiais vardais, o- 
portunistais, patriotais, pa
bėgėliais, vyčiais ir t. p., bet 
jau extra susirinkime visai 
ką kitą kalbėjo, ir jau nebu
vo tokia baisi ta Taryba.

Svarbiausias jų argumen
tas buvo tai tas, kad drau
gystė silpnai finansiškai sto
vi, o prisidėjus prie Tary
bos, pasidarys daug išlaidų, 
tai tas gali draugiją suban- 
krūtinti, dar palaukim su 
prisidėjimu prie Tarybos.

Žinoma, dar ir dabar bu
vo keliatas tokių ypatų, ku
rios tą pačią giesmę giedojo, 
bet jų buvo visai mažai, visi 
kiti jau daug rimčiau daly
kus svarstė.

Aš paklausiu jūsų draugai 
ir draugės, jeigu jau neturė
jote geresnių argumentų,tai 
kam dar reikėjo daryti tok
sai užsispirimas, kad pasta
tyti ant savo, ir kam reikėjo 
bereikalingai užsipuldinėti 
ant tų ypatų visai bereika-

CLEVELAND, OHIO.
14 d. rugsėjo L. S. S. 3 kp. 

buvo surengus prakalbas, 
kaipo išleistuves d. d. moks- 
moksleivių V. Andrulevi- 
čiaus ir A. Bimbos. .Tie 
draugai gyveno čia per va
sarą ir kiek galėdami dar
bavosi tarpe vietos lietuvių 
darbininkų. Todėl išvažiuo
jant jiems į Valparaiso mo
kyklą, L. S. S. 3 kp. parengė 
prakalbas. Pirmiausia drg. 
V. Andrulevičius skaitė pa
skaitą temoj “Politiška eko
nomija.” Po paskaitai tvar
kos vedėjas paprašė publi
kos, kad kiek paaukuotų dęl 
mpksleivių. Ir tapo suau* ĮJe vietoje, 
kuota $37.30. ' *

va”. Galbūt turėjote ir ant parankiausia—Grand Ra- 
koncerto, reikėjo išsiimti ir-pids, Mich., dėlei delegatų

Grand . Ra
pids yra viduryje kuopų. O 
kadangi Detroitas yra kraš
te valstijos, nei vienai kuo
pai nėra paranku važiuoti į 
Detroit, Mich., todėlei ir L. 
S. S. 116 kuopos įnešimas 
pasiliko atmestas dėlei nepa
rankumo.
Draugai, stegkitės išrinkti 
delegatus maždaug supran
tančius sąjungos reikalus, 
ir kuopos stengkitės ko dau
giausia duoti naudingų su
manymų dėlei socializmo i- 

i dėjos ir dėl darbininkų kle
sos. Taipgi ir delegatai va
žiuodami nesivėlinkite, pri
būkite į paskirtą laiką.

L. S. S. XI rajono sekr.

vo papeikta Lietuvių Apš- 
vietos Kliubas už neišranda- 
vojimą svetainės L. S. S. 154 
kuopai. Iš to kai kurie kliu- 
iečiai labai pasipiktino. Gir

di, tokių žinių rašymas yra 
šmeižimas kliubo, nes kliu- 

drg. J. Neviackas galės pažibas rengiasi perstatyti “Su
sakyti pas mus prakalbą 3 Ramono Sapnas” ir todėl 
d. rugsėjo, ir kad jam duo-inGSali duoti svetainės L. S. 
turn tuojaus atsakymą, męs, S- 154 kp.
rengėjai, tuojaus nuėjom Na, gerbiamieji, jau pra- 
pas svetainės savininką drg.'ėjo 5 mėnesiai laiko, kaip 
____ rx. Svetainė buvo už- kuopa norėjo perstatyti vei- 
imta. Bet kaip pasakėm, j kalelį “Kerštinga Meilė”, o 
kad dėl socialistų, tai drg. F. [to “Saliamono Sapno” vis 
Marx atsakė, kad socialis- dar nesulaukiam. Ir išeina 
tams tai reik duoti, o pikui-į taip, kad nei pats kliubas 
kas gali ir vėliaus prasidėti, rengia, nei duoda progą kuo- 
Tokiu būdu svetainę gavom pai parengti. Tatai ir rodo

2 iki 6 vai. po pietų.Tuo- norą lyg ir kenkti kuopai.
y- ■> -v, t^_j Turiu dar priminti, kad

FerkupČiams, petlioriams, agentams it 
Šaip pardavinėtojams duodama geras nuo* 
Šimtis. Ant pažiūros nesiunČiama niekam. 
Atsišaukite žemiau nurodytu adresų.

Gyvenanti prie fanatikų ar neištiki- 
nuomonių, privalo priaiuat 5c. Extra 
dėlei knygos apsaugojimo, kad kiti 
nepasisavintų kada bus prisiųsta.

KO BRAKALBOS ELI- 
ZAltETHPORT, N. J.

Kaip gavom žinią nuo IV 
rajono sekr. D. Pilkos, kad

kreipkitės pas . — .

HENRY C. ZARO

girdi, yra tinkamiausia dėl 
visų, ir visi gali naudotis jos 
laisve. Viens po kito gana 
karščiausius liejo kriukius, 
kad pritraukus darbininkus 
už karę. Vienas iš tų agita
torių, norėdamas sužinoti, 
kiek randasi iš tūkstantinio 
būrio čia klausytojų, kurie 
jau mano įstoti į Amerikos 
kariumenę,. sušuko, -----’’
nuo 18 iki 45 m. amžiaus visi 
pakelkite augštyn rankas, ir 
tik smarkuolis siaučia aki
mis į visas šalis ir jau skai
to “one, two, three” ir t. t., 
o rankos nematyt nei. vienos, 
tai matydamas, vyrukas ap
siramino ir veikiai pasitrau
kė šalin nuo pagrindų, susi
gėdino. Tas man labai kei
stai atrodė, kad tie gana 
smarkus liberalai, agituoda
mi už karę, agituodami už 
tokius buržuaziškus susiėji
mus, ką jie tad mislijo, kur 
buvo mūsų tie lietuviai, ku
rie vedė suorganizavę lietu
vių būrelį iš suvirš 900 O- 
mahos lietuvių gyventojų to
je parodoje apie 60„yyrų, ėjo 
vardan lietuvių tautos ir pa
sidavė lenkams tyčiotis, ko
dėl iš jų nors vienas nepakė
lė savo ranką?

Tai matoma, ką jie misli- 
na, jie tik ragina tave, dar
bininke, kad eik ir aukuok 
savo gyvastį už jį, o jis pa
silieka užpakalyje sau šilto-

guje.
2. Kiekviena nekalto prasidėjimo 

Dievaitė, yra kokio tai labai galingo 
Dievo sesuo, pati ir motyna vaikų.

3. Trįs galingiausi Dievų Sunai. Kai
po išganytojai ir atpirkėjai svieto.

4. Kiekvienas Dievas giriasi kad Jis 
svietą sutvėrė ir pats savę pasidarė.

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

Knyga: 5x8 32 puslapių. Kaina 15c.

Vėliau-drg. Dahderis, V. 
Ivanauskiūtė ir M. Lozarai- 
čiūtė sudainavo kelias dai
neles, už ką publika palydė
jo juos gausiu delnų ploji
mu.

Vietos draugijos bei kuo
pos sujungtomis supėkomis 
t. y. “Draugijų Sąryšis” nu
tarė suruošti iškilmingas 
prakalbas su įvairiais pa- 

i marginimais. Kalbėtojam 
j nominuota pakviesti F.J.Ba- 

dviejų rezoliucijų, vieną,kad So. Bostono, Mass,
valdžia globotų visas šeimy
nas tų, kurie kariauja šioje 
karėje, antra, kad prez. 
Wilsonas suteiktų Lietuvai 
neprigulmybę, o męs būsime 
ištikimi. Trečioje rezoliuci
joje, kur pageidaujama tai
kos, padėta į šalį. Tai reiš
kia, męs norim kariauti.

Anos dvi rezoliucijos pa
siųstos prez. Wilsoniu. Jų 
nenorėjo priimti 700 publi-

MONTELLO, MASS.
(Nuo mūsų korespondento).

Rugsėjo 3 d. buvo tarp tau
tiškas Brocktono socialistų 
piknikas. Žmonių buvo daug. 
Kalbėjo John McCarty, kan
didatas į Mass, valstijos gu
bernatorius.

DYKAI, DYKAI! Aft ištraukiu dantis be skausmo ir veltui 
tiem, kurie duoda taisyt ir naujus idetl. Visas darbas visiškai be 
skausmo. Dr. Chas. Teschberj?lyra Kerai žinomas kaipo specialia- 
tas ivairiose atsitikimuose. Ateik ir duok ifieifzaminuot. Informa
cijos dykai. Mano karūnos ir tiltukai 22 karato. Darbaa Rvaran- 
tuotas. Ofiso valandos: nuoj9 A. M. iki 9 P.M. Petnyčiomis nuo 9 
A. M. iki 6 P.M. Nedaliomis nuo 9 A.M. iki 1 P. M.
DR. CHAS TESCHBERG, D. D. S. Liet. Dentistas 
500 Grand St. Kampas Union Ave. Brooklyn, N. Y. 
Kalba Lietuvifika, Lenkiškai, Rusiškai- Te). StaKK 3698

Paskirta spaudos komisija, ? 
kuri duos visiem žinoti, kas pasaulyj, meilė, 
yra veikiama paskirtų atsto- brolybė, 
vų ir susižinos su svetimtau
čiais. Komisijon įėjo šie 
draugai: L. Pruseika, M. 
Žolynas, J. šaltys.

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

Rugsėjo 8 d., L. S. S. 250 
kp. buvo surengusi prakal
bas. Kalbėjo drg. J. V. Sta- 
lioraitis iš Philadelphia, Pa. 
Kalbėtojas aiškiai ir vaiz
dingai nupiešė, kaip darbi
ninkai yra išnaudojami, ir 
milionai žudomi karėse už 
kapitalistų bizniškus intere- 

rimusir įvairias rezoliuci-Įsus. Toliaus kvietė susinku- 
jas. Komisijon įėjo šie(sius organizuotis, šviestis ir 
draugai: M. F. Trakimas, F. stoti į Socialistų Partiją,ta- 
Petrašiūnas, J. K. Plungis. da išnyks šioji kapitalistiš- 
Paskirta spaudos komisija, koji tvarka, o užšviešpataus 
kuri duos visiem žinoti, kas pasaulyj, meilė, lygybė ir

Bankierius užtvirtintas departamento bankų valstijos New York
Siunčiame ir mainome pinigus žemiausiomis kainomis. Parduodame 

laivakortes. Skyrius Notariusa.
Speciališkas skyrius siuntimo pinigų pabėgėliams j gilumą Rosijoa ifi 

užimtų vokiečiais.
Reikalaukite musų kainų, o tuomi sučėdysi savo pinigus.
Iškirpkite šitą adresą ir užklejokite ant konverto.

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

SVARBIAUSIEJI faktai šioj kny
goj randasi paimti iš Mytholiogijų, 

Encyklopediškūjų Žodynų ir aŠtuonių Bib
liją Knyga su keturiolika galingiausių 
Dievų paveikslų:

1. Trjs šv. Panelės Nekalto prasidė
jimo. Nekurį yra net ir už karlienf dan-

O reikia pasakyti, kad 
daugiausia ir priešinosi Ta
rybai tie, kurie nieko dau
giau ir neveikia, kaip tiktai 
ateina ant susirinkimų, kad 
ginčius sukėlus, (kaipgi jie 
veiks ką nors, kad jie vis 
sako “veikim po savo fir
ma”, o minios tai bijo dar 
aršiaus, kaip žydas kry
žiaus. Mat, gali ir juos pa
daryti oportunistais).

Baigiant susirinkimą, bu
vo pakeltas klausimas, apie 
draugystės organą “Laisvę”. 
Nekuriems draugams paaiš
kinus, kad pabrangus popie- 
rai ir kitiems spaudai reika
lingiems daiktams, stato į 
didelį pavojų socialistų 
spaudą. Nutarta parinkti 
aukų ant vietos dėlei “Lais-

Surinkta $6.65.
Tarptautietis.

JERSEY CITY, N. J. '
P-nas J. Zutkau, tai ir ge

rai, tai ir gerai, kad ponas 
neturi balso kitose draugi
jose, kaip rašote 
73,. ir jeigu ponas negauni I 
kitose dr-se balso apie tai • 
pakalbėti, tai taipgi ne 
no dalykas.

Nesakiau nieko apie 
L.” darytus plakatus, nes 
“V. L.” darbą atlieka šimtą 
sykių geriau, nekad tamstų 
gerbiamas Newark’o peizo- 
rius, kuris nei gramatikos 
nesupranta. Kas plakatų lė
šas apmokėjo, man tas neap
eina, net sakoma, kad spau- 
stuvninko gera širdis dėl 
biedinų ir, galbūt, jis paga
mino (pagamino, kaip pie
tus—gardų valgį) plakatus 
dovanai.

Bet da viena priežastis, 
kurią ponas galėtumei išriš
ti: plakatus darote tai vie
nur, tai kitur, bet pasigarsi
note “L.”. Ar negalėtum ši
tą šunytį iškasti aikštėn? 
Labai smagu, kad pradedat 
protauti.

Ar choras buvo kviestas 
ant to pikniko dainuoti, aš 
nežinau, bet iš kalbų girdė
jau, kad toks ir toks choras 
dainuoja, tai ir viskas.

Jeigu būtų antraip? Męs 
gerai suprantame visi cho
rui trukumą ir jei minimas 
choras norėtų tarnauti vi
suomenei, jis visai kitaip 
tvarkytųsi, turėtų kitokių 
pobūdžių. Dabargi tasai 
choras paskendęs nežinomų 
dvasių gelmėse. Jo tikslai 
nežinomi linkui progreso, ir 
jeigu tarnauti praeities am
žiams, garbinant senosios 
gadynės stabus, choras ne
užsitarnauja pagarbos. 
Šiandien visas pasaulis kei
čiasi nepaprastose sąlygose, 
draugijinis judėjimas visu 
spartumu tamsųjį veidą sle
pia ir progresas pradeda ap
sigyventi miniose. Taip-pat 
jei jūs norite organizuoti 
chorą (nors praktiškai, tas 
negalima), reikia daugiau 
skaitytis su progreso žings
niu pirmyn. Neužtenka va
dintis visuomenės choru.

“L.” Korespondentas.



SERGANTIEJI!

pilvo, širdies, plai
nervų ir

Karinu

APT1EKA

S0R01JOKŪBAS KANCIERIOT

K. LUTKAUS
ŽODIS

Tel. 2372 Greenpoint.

ornisiai

nu«

DENTISTAS

ne

G.LASKEVICIA

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

1110 

ma 

mo

Naujausios mados dideliame 
pasirinkime, Lengviausios išly
gos. Taipgi parduodame pijanus.$1.01 

l.Oft 
1.01 

. BOe.

74—80 Wash
ington St„ 
New York

AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ Ii 
PRIEŽASTIES LIGOS?

K. ŽIDLAU8KAS,
Aptiekorius ir Savininkas 

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

Tel, So. Boston, 21014 ir 21018.

•r. Richteri®
PAIN 

ĘXPELLER

$1.00 ANT 
savaites

Auksines kepuraites —
Tiltukai (Bridge teeth)
Užpildymas auksu — !
Užpildymas sidabru —

KALBAME LIETUVIŠKAI IR LENKIŠKAI

z tai Provizo-
J. Daunorus

DEVYNERIOS

CAFE. Pa
keleivingas 

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

nemalimas, dis 
skaus

Telephena 19* GreenpeinL

Daktaras J. MISEVSČE
Specialistas širdies Ir 

Plaučių ligų.
Nuo 8—10 ryto
Nuo 12—2 po plot
Nuo 6—8 vakare.

270 BERRY STREET 
BROOKLYN, N. Y.

JUOKŲ 
KĄSNELIAI

TMISINGIAUSIA ir GURIAUSIA 
LIETUVIŠKA

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

Sutaisau receptus bu didžiausia 
atyda, nežiūrint, ar tie receptai 
Lietuvos ar Amerikos daktarų. 
Tai vienatinė lietuviška aptin
ka. Bostone ir Massachusetts 
valstijoj Gyduolių galit gauti, 
kokios tik pasauly yra varto
jamos. Galit reikalaut per lai
škus, o aš prisiųsiu per expr»-

LIGŲ PRIEŠAS -
MŪSŲ DRAUGAS.

Žmogus linksmas ir ra
mus, kol jis sveikas. Papras
ta liga padaro žmogų nelai
mingu. Tankiausiai žmogų 
kankina vidurių arba skil
vio ligos 
pepsija, diegliai 
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 — 
riaus Vinco 
TREJOS 
arba TREJANKA. Tai ne- 
įveikimas ligų priešas, o 
kartu mūsų draugas. Rei
kalaukite to draugo pas a- 
gentus arba tiesiog prisiųs- 
dami 50 centų pactos ženk
leliais. Vincas J. Daunora, 
Provizorius,' 229 Bedford 
Ave., Brooklyn, N. Y.

DU OFISAI:
189 GRAND STREET

Prieš Comedy Theatre
307 BEDFORD AVE.

Tarpe So. 1 ir 2 Sts.
Per pastaruosius 10 metų

muskulu.
— visur aptiekose.

TEISINGIAUSIA OTE1G;
853 WYTHE AVE kam?. No. Imi S. 

BROOKLYN, N Y,
Telwphosa Gr«a»point 5311.

—Čia jokių išmislų nėra 
Neprisilaikai mūsų konkre- 
tiškų principų — esi social- 
patriotas.

UTAISYTAS iš formulos- 
recepto; suteikto išmintin
gu Egypto zokoninku,

Naudingi patarimai.
Turėdamas žodžio laisvę, 

išsimokinki... tylėti.
Turėdamas spaudos laisvę, 

atp raski skaityti.
Turėdamas susirinkimu 

laisvę, įpratinki kojas, kad 
galėtum greitai bėgti.

Nuo nepaliečiamybės ypa- 
tos teisių išsižadėki, nes 
greitai gali už grotų atsidur-

: [PAIN-EXPELIER 
H *<4U5P*tCtf i 
» .<9% ALCOHOL 
lįiFAlBlCHTER S Co

:T\NHWYOR1Ųf

< " ''O'*

nuo kito mano labai artimo 
draugo.. Drebančiomis ran
komis perplėšiau laišką ir 
pradėjau skaityti. Rašo apie 
kairiuosius, jų konkretiškus 
princijus, apie stiklą alaus, 
surišta su Karlo Markso te
orija, liepia visus straips
nius rašyti tik iš kairės, pa
taria man daugiau studijuo
ti Markso* teoriją iš ekono
minio žvilgsnio, ypatingai 
tuomet, kuomet iš kairės iš
meti pusantro tuzino stik-

čių jaknų ir tt.
Del gydymo nervų ir ligi)

turiu visiems gerai žinomą elektrišką 
aparatų ir X-rpinduliai, per kurią 
matyt kiaurai kūne. Ne kiekvienas 
daktaras turi tokius aparatus, del 
to, kad labai bran-s. Chemiškas iš
tyrinėjimas šlapume. Neatidėliokite 
ant rytojaus, bet tuojau ateikite pas 
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 B. 22nd St., Lexington ir .

3rd Ave., New York City.

Išgirdęs tokią naujieną, 
tik'pečius patraukiau ir pra
dėjau mislyti, kaip aš toli at
silikęs nuo politikos ir jau 
nežinau net paprasčiausių 
partijinių principų.

Su savo draugu persisky- 
rėme neatsisveikinę, nes 
man keistai atrodė paduoti 
jam kairę,o jis nenorėjo per
žengti pamatinių savo prin
cipų, paduodamas man deši-

Ištrauklu DVUAI tarpe 11 ir 12 
Duntis 17 I IxrtI vai. kasdieną.

kad tuem parodyt, fog Ištraukiu
BE SKAUSMO!

Minkiti robinlal prisisiurbianti smegenis 
kurio tinka kiekvienai burnai. Parsiduo
da žema kaina ir gvarantuotl.
Pilnas setas dantų... 
22 k t. auks. kepuraite. 
Pripildymas auksu... 
Tiltelio uždėjimas...
Pripildymas platina.__________
Pripildymas sidabru be gydymo.

M cementu M m

Dantis egzaminuoju dykai
DR. 18. COLE, BenUttas. 

292 Bedford Brošiūra, g Y.

GRABORIUS (Uiidataki-:) 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ S 

Sbalsamuoju ir laidojo numirusioj 
ant visokių kapinių.

Parsamdau Automobilius ir Karle 
tas Veselijoms, Krikštynoms ir šiai} 
pasivažinėjimams.

' Ofisai:
144 N. 5th S‘, 264 FRONT ST
Brooklyn, N. Y. C. Brooklyn, N Y

Telephone 7867 Main.

F. MASIULEVIČIUS ir SUNAI, Savininkai.
2QS BEDFORD AVE. (Tel. 2876 Greenpoint) BROOKLYN, N. Y.'

I. 00 Ir auRMlao
16.00
II. 60 tr aug&Hao
55.00 už dantį
11.60 tr augMtsn 

.BOe. 
40c.

Parėjau namo baisiai nu
siminęs, pats savęs klausiu, 
nejaugi aš socialpatriotas? 
Visą laiką buvau kairysis, 
nieko bendro neturėjau su 
social patriotais, o dabar, 
staiga, apkrikštijo socialpat
riotu, kad sveikinuos iš de
šinės! Ar tai nekeisti apsi
reiškimai? Ar tai neprog-

Telephone 2639 South.
Dvi puikios užeigos:

LIETUVIŲ KOTELIS
Kuriems yra reika’as apsistoti, čio

nai galima gaut nakvynę arba ir il
gesniam laikui gyvent.

Taip-pat puiki svetainė (Palact 
.*11) koncertams, teatrams, ba

lams, susirinkimams ir B-llinj

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. Ban
dymai ir egzaminacijos modeliu arba braziniu daronie DY
KAI. Ofisas mūsų randasi Washington’e, kur yra Depart- 
mentas Patentavimo.

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

. „ 229 Į B E D F OR D - Av E r
NORTH . 4T-2ĄGATV&»;įSL~^

YoitK

“ANKOR” 
nuo Reuma

tizmo, sustln 
gimo sąna

riuose ir rau 
menyse.
Tikrasis par

siduoda * pake
lyje šičM nu
pieštame. At
nešk visus pa
kelius, kuri* 
nebus užp®- 
četyti su 
“ANCHOR” 
35 ir 65 centu 
aptiekose ir 
tiesiog nuo

F. AD. 
RICHTER &

AR NORI VALGYT GI
A DC A Q SEN1AS1A IR 

GERIAUSIA

Iš to jo laiško absoliutiš- 
kai nieko nesupratau. Laiš 
ką užbaigia sekančiais žo 
džiais:

“Su bolševikiškais jaus 
mals, draugas iš kairės”.

Nusispjoviau ir sušukau 
velniai žino, kas čia darosi 
jau ir laiškus rašo “iš kai

LIETUVIŠKA APTIEK A 

APTIEKA
Žemiau paminėtas gyduoles galimi 

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

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

P. A. URBONAVIČIUS, 
151 METROPOLITAN AVB.

BROOKLYN, N. Y. ,

Diena po dienai, metas po metai 
užsiinu gydymą sergančių žmonių. 
Persistatykite saa, kiek aš išgydžiav, 
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

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

Nežinodamas ką daryti, 
nuėjau pasitarti pas trečią 
draugą, kuris irgi buvo kai
rysis ir gerai susipažino su 
Rusijos lietuvių kairiųjų 
principais. Išpasakojau jam 
visą istoriją ir paprašiau, 
kad paaiškintų, koks skirtu
mas tarpe mūsų ir Rusijos 
kairiųjų.

Jis gardžiai nusijuokė ir 
man atkirto:

—Kai]) tarpe “pinaco” ir 
alaus bačkutės.

Jam nieko neatsakiau, tik 
pamislijau: tai tau antspau
du prie iš kairės principų.

Papliauška.

J. BULOT, Savininkas 
798—3rd Ave., So. Brooklyn,

Tarpe 22 ir 23 Sts
Antra užeiga:

CAFE SU SVETAINE 
RESTAURANTU

J. Bulot, Savininkas, 
805—3rd Avė., kampas 28th 

SO. BROOKLYN, N. Y.
Tel. 3967 Soutl

ka iš Bloomfield. Mont., pr 
ra., s-ekaniiai: “.Išsinarinau 

cveros Gothariliniškį Aliejų, 
puikiai".

Tel. 2320 Grcenpoint

J. 'GARŠVA

Šeimyniškas Linimentas.
Kiekviena šeimyna privalo laikyti gerą linimentą ir 

tureli po butelį bile laiku po ranka atsitikus susižeidi- 
niui, ar sustdaužymui, išsisukimui arba pertenkimui. 
Panašiuose atsitikimose nepažystama nieko geresnio už 

Severa’s
Gothard Oil 

vle- 
miramina skausmus, skau- 

lygimt gerai tinka gydy- 
uitai: reumatizmo, neural- 
-,:nų, apibrinkimo, sutinimo 
’u arba 
■>0 centų

Nėra pasauly kytresnio 
mokslo, kaip politika. Jei
gu nori visą politiką supras
ti, privalai ją kasdien sekti, 
tėmyti ir dar studijuoti, — 
kitaip, kvailiu pasiliksi.

Šiomis dienomis susitinku 
savo gerą draugą, su ku- 
riuomi seniai jau nesimatė
me ir tuoj aus tiesiu jau savo 
dešinę, kad pasveikinus. Ma
no draugas susiraukė, išsi
šiepė, tartum devynios pėt- 
nyčios ir, nenoromis pakišo 
kairę. Aš labai nusistebė
jau ir tariau:

—Kas atsitiko?
—Nieko ypatingo, — šal

tai atsakė draugas.
—Ar sužeidei ranka?
—Visiškai ne.
—Ar suparalyžiavo?
—Ką čia dabar pliauški!
—Aš nepliauškiu, bet no

riu žinoti, kas atsitiko su de
šine.

—Nieko neatsitiko ir mel
džiu nesijuokti.
—Dėl dievo malonės, aš ne

sijuokiu, bet nesuprantu, ko
dėl duodi kairę?

—Kaip tai nesupranti ? 
Juk tu žinai, kad aš iš kai
rės! — piktai atsakė.

—Absoliutiškai nežinojau, 
kad draugas iš kairės.

—Užteks tų juokų, juk ir 
tu iš kairės?

—Niekados!
—Kaip tai 

keitei?
—Nepersikeičiau, bet ko

kis buvau, tokiu ir esu.
—Nesuprantu tavo kal

bos! Buvai iš kairės, dabar 
jau iš dešinės ir dar drįsti 
sakyti, kad nepersikeitei!

—Kaip dievą myliu 
kad nebuvau iš kairės 
ma žegnotis ir bažyti: 
kino iš dešinės, buteluką su 
papuku duodavo į dešinę, ir 
gerai prisimenu, kuomet bu
vau mažytis ir žegnodavau- 
si iš kairės, tai nuo mamos 
gaudavau per nagus ir liep
davo antru sykiu persižeg
noti iš dešinės. Dabar jau j 
nesižegnoju ir nesibažijuj 
bet viską darau iš dešinės. •

—Aš visgi tavęs nesupran-l 
tu, ar tu labai atsilikęs nuo! 
politikos, ar esi socialpatrio-} 
tas? ‘ i

:—Socialpatriotu nesu ir, 
nemanau būti.

—Tai kodėl tu kairės bi-: 
jai, jeigu sakai nesi social
patriotu ?

—Po šimts pypkių, paaiš
kink man, ką ta visa kome
dija, kurią tu loši, reiškia?

—Aš jokios komedi jos ne
lošiu, bet tu ją loši ir nori 
mane kvailiu palikti.

—Na, po velnių, visus tuos 
juokus!. Paaiškink ant galo, 
ką tas viskas reiškia?

—Tas reiškia, kad tu pa
sidarei socialpatriotu!

—To dar trūko! Ar ne
gali daugiau ką nors išmis-

VISUOMET PIRKIT

ČEVERYKUS
Naujausios mados

PAS

J. MARTINAITĮ
1S7 GRAND ST.

BROOKLYN, N.Y.

F StropieHe,i,Xm

apsireiškia esqs stebėtinai pasekmingu 
nuo gčliiuo pilvo ir iurnu, ^cr- 
klės skaudėjimo, dusulio, galvos 
skaudėjimo, nustojimo apetito, 

H J Jillėio galioje, ect.. eet.. Šutai- 
H 111 sonias iš'iirbeju labai pagarsėjusio

PAIN-EXPELLERIO-
seno ir ištikimo draugo šeimy
nos, naudoj.nuo visame Įi.i.-au- 
Jyje im t pu.-v šimtmečio- 35e. 
už bonkutę visose aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai iš
F. AP, RICH TEK & €O. 

74—80 Washington Street, Neu Yorh.

Geriausia Pirmeiviška Užeiga 
771 BANK ST. 

WATERBURY, CONN.
Tel. 964-3.

SEVERA’S WAFERS FOR HEADACHE & NEURALGIA
v<I‘iotk< lės nuo Calvos Skausmo ir Neuralgijos) atneša greita 

ak iigvinimą. Kaina 25 centai už dėžutę su 12 plotkelių su milteliais.

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

TRAUKIMAS BE SKAUSMO, — 
M A N O SPECIJ ALI sK U M A S.

- $5 ir augščiau.
1 — $1 ir augščiau. 
$1.00 ir augščiau.
• 50 c. ir augščiau.

Naudomasis tikybos lais- 
, tvirtai tikėk, kad mūsų 

—Kame gi aš peržengiau laisvė yra sunkesnė, negu 
jūsų tuos konkretiškus prin- 'vertm 
tipus? '

—Paduodamas dešinę.Juk 
tu žinai, kad dabar visi kai
rieji sveikinasi iš kaires, o 
visi socialpatriotai — iš de
ginės. Vadinasi, tu priklau
sai prie socialpatriotu, nes 
man padavei dešinę 
,har supranti?

Jeidar neturi, tai pasiskubink gau
ti, nes knyga gali greit :šsibaigt.

Apio tos knygos naudingumą pa
klausk tų, kurie jau ją turi.

Knygos vardas
Patarmes Merginoms 
Apie Lyties Dalykus.

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

Ta knyga reikalinga visiems: mer
ginoms, moterims ir vyrams. Joje 
aprašoma lytiškų organų išsivysty
mas, jų veikme ir svarba visame mo
teries ir vyro gyvenime; apsivaisini- 
mas; vaisiaus augimas; nėštumo hy- 
gijena; motinystė ir jos hygijena. 
Taipgi aprašoma lytiškos ligos, savi- 
žagyste 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 daugybe įvairiausių dai
nų. Tarpkitų yra nemažai senoviškų, 
IČurias mūsų seneliai dainuodavo, bet 
kurios dabar veik visai užmirštos

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

> KAINA 50c.

Pristatėm J namus Ir toli
mas apielinkes, Jersey New 
York, Central Broklyn, Maa- 
peth, ir tt.

MACYS & MARCIN 
FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET

Tarpe Driggs ir Bedford «ve*«» 
Brooklyn, N. Y.

(Sc4cros Gothardlškas Aliejus). Kaipo gyduolė 
tiniam panaudojimui, jis nuramina skausmus, 
d' jimus ir traukučius 
mui nesveika vinių, ka 
gijos, išsisukimų, susid 
pažandzių, sustyrusių 

Kaino : 25

Jeigu tau rei- N1
kalinga skrybė-
le, marškiniai, Į f '
renkotas, liet- 
sargis, kakla-

vyriški aprėda-
lai, užeik pas // Į S Z S 
mane, o gausi // y Z ^7/ 
viską, vertes f j y /',7/
savo pinigų.

131 Grand St
BROOKLYN, N. Y.
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KEPTUVE

l'-rkii.' Sev : Gv*! : ,1, < vi tir.č-e apticko«c, reikalaudami tiktai “Severoj” 
iŠdiibirr.ų, arba vž.-irakykit tiesiog, jeigu tikrų negalite gauti.

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

AR VERTA BŪTI TEISINGU?
Visada yra žmonių, kurie stengiasi 

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

Jeronimas Savanorolla.
Kas nori žinoti apie teisingo žmo

gaus vargus senovėje ir apie dvaaiš- 
kijos darbus, tam ši knygele būtinai 
reikalinga.

KAINA TIK 25c.
Reikalavimus ir pinigus siųskite 

šiuo adresu:
F. STROPUS,

. 6 Loring St., 
w So. Boston, Mass.
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kutinį kraujo lašelį, tai .iis'listai, būdami žmonėmis

mato, be reikšmes žodžių.

neprietelių—tokį ne-

tyli, kenčia... Netik kad ne-

Tikrieji stebuklai
širdžiai sutvėrimai reikalau
ja iš jūsų dar didesnio nuo
lankumo. Gi jūs, darbinin
kai, negana kad puikiai už
laikote juos, bet dar klonio- 
jatės prieš juos ir laižote jų 
rankas. Ir iš kurgi imasi 
pas jus, darbininkai, ta ne
apsakomai didelė kantrybė, 
pasišventimas, pasiaukavi-

Abejojama apie stebuklų 
* Siuvimą; dažnai tiesiog sako

ma, kad jų visai nėra. Ne- 
bereikalo, manding, ir šne
kama taip, juk atsitikimai, 
kurie esti vadinami stebuk
lais, kur tai kas daugiau su- 
budavoti tėra ant spėlioji
mų, negu ant faktų. štai 
paimkime net čielą virtinę 
religijinių cūdų — tų ste- nlas parazitams? Mylėti juk 
buklų, ant kurių pati širdis savo 
religijinių sektų beriogso. jprietelių, kuris be mažiausia 
Na, ir kągi ten pamatysi- pasigalėjimo ir žmoniškumo 
me? Begalės tuščių, be pa- kotavoja tave, — tai stebuk

linga kantrybė! Dirbti ir 
Girdi, kokis tai žydiškasis kitiems viską atiduoti, — tai 
Jehova sutvėręs visą pašau-‘stebuklingas pasišventimas! 
lį ir tai, klausykis, tik šeše
tas dienų bėgyje; tai vėlgi iš 
nekaltos mergelės gimęs 
Kritus, kuris numirėlius at
gaivindavęs, o patsai i§ nu
mirusių prisikėlęs? net ta
da, kada jo karstas buvęs la
bai dideliu ir sunkiu akme
niu užverstas; tai vienai ar 
kitai labai gražaus veido ir 
stuomens piemenaitei šven
tieji pasirodydavę ir t. t.Ži
noma, šitokie stebuklai nėra 
tikri stebuklai, — išplepėti 
prasimanymai — tai viskas.

Tačiaus yra tikri stebuk
lai, apie kuriuos, berods, 
daug žmonių rasi nei nepa- 
mlslino. O vienok gi šitie 
stebuklai yra kasdieniniai; 
rodos, reikėti! visiems 
jais arti susipažinti, 
pat juos atvaizdinu.

Darbo žmogus neša 
nevos tepanešamą naštą. Ta 
našta susideda iš nemažos
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nustojimas, idant išdrįst pa
niekinti, kalėjimais ir kartu
vėmis, velniais ir pragaru 
grasinti savo geradėjams 
bei pene to jams.

Tatai matome dabar, jog 
viena žmonijos dalis, darbi
ninkų minia, yra perdaug 
numinkštinus savo širdį, yra 
perdaug nuolanki ir miela- 
širdinga . savo išnaudoto
jams, savo neprieteliams. 
Taip daug, jog rodos, kad

viršgamtiška.
Tačiaus kita žmonijos da

lis, dykaduonių gauja, yra 
perdaug užkietėjus, perdaug 
žiauri ir bjauri savų geradė
jams bei penėto jams. Taip 
daug, jog tas viskas atrodo 
stebuklingai, viršgamtiškai.

Pakaktinai, manding aiš
ku dabar,kad viršminėti ste
buklai, kurie padai’o darbi
ninkus vergais, o dykaduo
nius viešpačiais, — yra di- 
džiausis maras (cholera) 
žmonijos laimei ir progresui.

Todėl darbininku minia 
privalo kuoveikiausiai pasi- 
liuosuoti nuo tokiu stebūk- v

Laikyti išalkusius savo vai
kučius, moterį ir senus tė
vus, o' auginti lašinius ir 
taukus kunigams ir kapita
listams, — tai, ištiktųjų, tu
ri būti stebuklingas pasiau- 
kavimas parazitams!

Kuomet darbininkai tai]) 
visutėliai paaukauja netik 
save, bet ir savo šeimynas 
dykaduonių nasrams, — jie lų bei viršgamtiškų nuolan- 
daro tikrus stebuklus. Jųįkumų ir pasiaukavimų savo 
kantrybė, nuolankumas ii 
pasišventimas savo nepriete- darbininkai privalo pastoti 
liams yra tikri stebuklai, laisvais žmonėmis, o ne pa- 
Tikresnių stebuklų negalėjo jungtais kapitalistų ir kuni- 
būti ir negali būti niekados, gų jaučiais.

Dabar; parazitai netik ne
padėkavoja darbininkams už 
jų pasišventimą, bet dar la- 
biaus juos kankina. Gi,jei
gu darbininkai pradeda 
maldauti pasigailėjimo, tai 
jie tampa apšaukti maišti
ninkais, bedieviais, ištvirkė
liais. Jiems vieta kalėjimai,

neprieteliams. Reiškia:

GYSTE, ROCKFORD, ILL.
Pirmininkas F. Raškevičia, 

1012 So. Main St.
Vice-Pirmininkas A. Šimonis, 

. 517 Michigan Ave.
Protokolų Raštininkas O. Užbaliutė, 

622 Hulin St.
Finansų Raštininkas P. G. Aleksynas,

1516 — 14th Avė
Iždininkas S. Buzinskis, 

721 Lincoln Avė.
Kasos globėjai:

St. Vazena>3, 1529 — 10th
P. Kutra, P. O. Box 80 

Maršalka P. Vaitkus, 
411 Wall 

Organo prižiūrėtojas J. Rumla, 
1017 So. 3rd 

Susirinkimai atsibūna pirmą
dėldieni kiekviena mėnesio, 1010 So. 
Main Street, 2 vai. po pietų.

St.

st.

st:
ne-

VYRŲ IR MOTERŲ APŠVIETOS 
DRAUGYSTĖ, CICERO, ILL.

Valdybos adresai: 
Prezident K. Adomaitis, 

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

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

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

1409 So. 49th Avė.
Kasierius Marijona Bartkienė,

Neffo svetainėje, 1500 So. 49th Avi. 
Cicero, III.

1500 So.
Kasos Globėjai:

48th Ct.

Ona Elterman,
1533 So. 50th Ct.

Zuzana Gulbinienė,
1531 So. 49th Ct.

Marijona Dolan,
1533 So. 50th Ct.

Maršalka T. Bartkus,
1500 So. 48th Ct.

Susirinkimai atsibūna kas paskuti-
nį nedėldienį kiekvieno mėnesio, J.

kaiminės dykaėdžių galvijų kartuvės; ir už tai, kad jie 
bei penimių: kapitalistų,vai- nešė begalo sunkią naštą to- 
donų ir kunigų. Šitie peni- lei, kolei galėjo ją nešti. Ka
lniai, tarytum kraujasiurbės da negali, tad kapitalistai 
erkės, traukia vargšų krau- kankina, žudo juos; gi kuni- 
ją ir augina sau neapglėbia- gai, apsikarstę velniais 
mus pilvus. Tačiaus darbo 
žmogus kenčia ir tyli. Ro
dos, kad jis nemato, nejau
čia, visai nežino, kas su juo- 
mi daroma. Rodos, kad jis 
neturi jausmų, sielos, proto, 
etat Tartum, kad jis yra ne
organiškas kūnas. Juk štai 
net arklys — tai keturkojis kankina juos, 
sutvėrimas, kuriam dvide- šitoksai kur 
šimto amžiaus

ir 
dievais, viena koja atsistoję 
peklon, kita dangun, grasi
na tą vargdienį darbininką 
baisiausiomis kankynėmis. 
Savo užlaikytojus, geradė- 
jus neguodoja, nenusilenkia 
prieš juos, nepadėkavoja už 
jų gerą širdį, bet atpenč —

Atsikreipiant. į dykaduo
nius, reikia pasakyti, kad ši
tie tvariniai, užgimę žmonė
mis, o vėliaus pavirtę į pę- 
nimius meitėlius ir siurbėles 
darbininkų kraujo, kuovei- 
kiausiai privalo nusikratyti 
stebuklingų bei viršžmoniš- 
kų žiaurumų, sužvėrėjimų. 
Jie privalo pastoti dirban
čiais žmonėmis, o ne erkė
mis, įsikibusiomis į darbi
ninku raumenis ii* siurbian
čiomis jų kraują.

Bet gi jie nepadarys 
savo liuesu noru. Jie 
stos žmonėmis-patys 
m i. Tik organizuota, 
lizuota darbo žmonių
gali padaryti išlepusius stor
pilvius žmonėmis. Reikia 
tatai, kad darbininkai priva
lo stoti, net grūste grūstis, 
Socialistų Partijom Socia- 
lizuoti savo protą; sociali-

LIETUVIŲ BROLIŲ DRAUGIJOS 
Valdybos adresai, Racine, Wix

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

Vice Pirmininkas M. Kaupas,
1242 State Sreet 

Raštininkas A. Vegela,
237 Lafayette Avo.

S. Gelumbauskas,
920 Jackson St.

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

r 444 Park View 
M. Kavaliauskas.

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

Turtų Sekr.

Iždininkas J.

Iždo Globėjai

to 
nepa
savai- 
socia
lu i ni a

civilizacija, įlistų sužvėrėjimas, nustoji- 
beabejo, yra visai svetima—piias žmoniškumo ir meilės 
tačiaus bent tiek nuovokos-artimo, — tai tikri stebūk- 
turi, kad apsiginti nuo.lai! Juk ar ne stebuklinga, 
siurbėlių. Nesą, 
musė, vuodas ar sparva nu-’gyvulėti, — kaip 
tupia arkliui ant ketero” ' * “ ’* * • ' ’ 
ima jo kraują siurbti,

J.v... .... v..

kuomet įk-id žmogus gali ant tiek su-
• šiandien 

s h’ kapitalistai ir kunigai kad 
ai---- ---------------------- , -- yra sugyvulėję, — kad iš 

klys spiria, kerta vuodega darbininko prakaito ir krau- 
ir, kaip galėdamas, stengiasi įj0 puikiai gyventiir, Kaip galėdamas, stengiasi j jo puikiai gyventi ir tam 
atsiginti parazitų. Tačiaus darbininkui neatsimokėti už 
d^rbo žmogus nesistengia įtai geru ir meile artimo,bet 
apsiginti. Kada kapitalistas, j—neapykanta, kalėjimais, 
kunigas ir kitokis dykaėdis kartuvėmis, pragaru ir vel- 

mt niais?
Ir kada kunigai ir kapita-

užsėda darbininkui
sprando ir siurbia iš jo pas-

taip nežmoniš-
sipnesina, bet dartes, kepu-.kai, tai]) bedoriškai elgiasi, 
rę nusiėmęs, kloniojasi ‘die- —ištikrųjų, jie daro tikrus W T/\ 1 t V\ VN r 1 ' 11 — 11 • \z —• — • •

protą, — vienu žodžiu, socia- 
lizuoti visą žmoniją ir jos 
gyvenimą.

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 Park, Wi 
Iždo Globėjai: W. Janėnas, 

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

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

Susirinkimai ptaibuna

James svetainėj, 23-čia Ave. ir Lake 
gatve, apie 1-iną vai. po pietų.

Park,

Park,

Margelis.

DRAUGIJOS, KURIOS 
TURI “LAISVĘ” 

ORGANU.
1R

vobaimingiems 
Kartais net jų 
minkštą,^ kaip penimio mei- doros ir meilės artimo kris
lelio strėnos, ranką pakšte-į lėlio, — yra niekas daugiau, 
lisf. O kada pradeda šie pa- kaip tiktai tikri stebuklai, 
razitai be mažiausia susimy- • Dartės sykį sakau: '
Įėjimo vargšą kotavoti, tada ■ Darbo žmonių neišpasa- 
jis, neatlaikydamas tų bjau-ikyta kantrybė, pasišventi- 
rybių dykaduonių ant savo'mas mylėti nors didžiausius 
sprando, puola ant kelių ir, neprietelius — kapitalistus 
ištiesęs savo išdžiūvusias, iš-py kunigus—daro tikrus ste- 
sišokusiomis mėlynomis gy-; buklus. Tai visutėliai virš- 

žmoniškas, viršgamtiškas 
pasiaukavimas yra, kada 
darbo žmonių minia atiduo
da savo sveikatą, laimę ir 
gyvybę saujalei parazitų.

Gi kunigų ir kapitalistų 
neapsakomas sužvėrėjimas 
ir pasiryžimas išnaudoti,nie
kinti ir kankinti savo gera- 
dėjus, savo penėtojus — 
darbo žmones — daro tikrus 
stebuklus. Juk turi būti 
viršžmoniškos, viršgamtiš’ 
kos doros ir meiles artimo

ponams" 
ištukusia

stebūklus. Jųjų sužvėrėji
mas, nustojimas mažiausio

DRAUGYSTĖ LIETUVOS SUNŲ 
DUKTERŲ, ELIZABETH, N. J. 

Pirmininkas P. Kardokas, 
122 Court St.

Pirmininko pagelbininkas S. Morkis, 
255 Bond St 

Nutarimų Raštininkas S. J. Liutkus, 
249 Pine St 

Turtų raštininkas J. Kentrua, 
111 Pine St. 

Iždininkas J. Juozapaitis, 
234 Clark ‘PI. 

Iždo globėjai: V. Budriukė, 
108 Inslci PI.

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

129 Pina St.

slomis išpintas rankas, mel
džiasi, prašo dievo, kad su
simylėtų ant jo... Bet nei jo
ins dievas neatsiliepia ant jo 
maldavimų. Jis kenčia, vai
toja iki paskutinį atomą gy
vybės iš jo iščiulpia nemie- 
laširdingi parazitai.

^laigi ve, draugai darbi- 
nmkai, jūs visas savo spė
kas padedate, kad tik pui-

užlaikius dykaduonį 
kapitalistą ar kitokį

LAISVĖS SUNŲ DRAUGYSTĖ 
MAHANOY CITY, PA. 

Pirminikas P. Ysoda,
534 E. Mahanoy Avė. 

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

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

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

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

802 E. Market St. 
Susirinkimai atsibūna paskutini pa- 

nedėlj kiekvieno mėnesio 7 vai. vaka
re, Juozo 
Main St.,

Margelio svetainėje, 60 N. 
Mahanoy City, Pa.

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

Pirmininkai K. Matuliauskai,
637 W. Lombard St

Pirmininke Pagelb. A. Kulia,
7351 W. Saratoga St

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

Finansų Sekret John I. Denkoviez,
108 Fair Oaks Ave., Hamilton, Md. 
Ildininkaa A. Pillpauikaa,

1"1 • ■ f’’’"
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Kasos
1548

Kasos
1330

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

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

1

iridan Rd., Waukegan, DL

LxUkuu

III.

III.

Ill.Park,
Susirinkimai absibuna kas trečių 

savaitę kiekvieno mėnesio Frank and

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖ, MOLINE, ILL.

Valdybos adresai: 
Prezidentas F. Akatckis, 

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

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

7th Avė., Moline 
Vapsevich, 
Moline,

1220J
Finansų sekretorius W.

436—4th Avė., 
Iždininkas K. Juška,

325—4th Avė., 
Maršalka F. Barauskas

1220į—7th Avė.,

Moline,

jSURASAS KNYGŲ, KURIAS GALIMA GAUTI 
‘ “LAISVES” KNYGYNE•183 Roebllnff Brooklyn.N.Y

m.
Ill,

Ill.

III.

Ill.

Ill.Moline,
T. M. Dr-stė susirinkimus laiko pir

mą nedėldienj kiekvieno 
Turner Hali svetainėj, 14th 
Avė., Moline III.

mėnesio 
St. ir 6th

“Laisvas” laidos knygos.
LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ MIRTIN 

IR ŠL1SSELBURGO BASTILIJA 
Parašė V. Paukštys. Jeigu dar kas 
nežino tų baisenybių, kurios deda
si Rusijos kalėjimuose, jei dar kas 
negirdėjo, kiek laisvės kovotojų 
žuvo ant caro kartuvių — tad per
skaitykit šią knygelę Kaina.

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

GRIUVĖSIUOSE. Paraše K. Jasiukai- 
tis. Tai yra labai smagi apysa
kaitė. kuri atvaizdina liūdną "liki
mą Lietuvos tarnaitės. Kaina.... 15c.

ŽENYBA IR ŽMOGAUS GYVENIMO 
SIEKINYS, šu priedu LYTIŠKOJI 
ETIKA. Labai naudinga knyge
lė. Telpa daug gražių patarimų 
v.edusii ins ir ti< ms, kure mano ves
ti. Antra laida. Kaina.......

MOTERIŠKĖ IR MEILĖ. Sutaisė Bos- 
tonietis. Dailus pasiskaitymas a- 
pie meile. Tinka kiekvienam, y- 
patingai jaunimui. Kaina.......... 20c

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

SOCIALIZMAS—KUOMI JIS YRA 
KAIP J] IKUNYT. Parašė O.Ame- 
ringer, sulietuvino Europietis, 
šū} knygele patartina perskaity
ti kiekvienam darbininkui — ir

20c

20c

.15c

.10c
IR

ti kiekvienam darbininkui 
tam. kuris tiki į socializmą ir tam 
kuris neliki. Kaina tik...............

DARBO ŽMONIŲ ISTORIJA. Ją turi 
per.>kaityti kiekvienas darbininkas, 
kad gauti supratima koks buvo 
likimas darbo žmonių praeityj ir 
kaip jie kovojo. Kaina............ 25

KODĖL BAŽNYČIA PRIEŠINASI 
SOČI A I JZMb’l ? Vei ta perskaityti 
kiekvienam, ypač tikinčiam žmo
gui. Kaina ............................

LAISVĖS KALINYS. Justino Tumėno 
poema. Kaina ..................... 39c.

LIETUVA SUŠALS. Buvusioji ledų ga
dynė arba žmonių ateitis bei pra
eitis. Kaina ........................  20c.

VELNIAS. Parašė R. G. Ingersoll, ver
tė Ferdinaiųl de Samogitiu Joje 
aprašyta visa velnio istorija, jo 
darbai ir galybė. Kaina .......

LEKCIJOS APIE ATSK1RIMO ŽENK
LUS. Naudinga norintiems išmokt 
taisvkliškai rašyti. Kaina......10c.

IŠVOGIMAS IŠ PAV1AKO 10 KALI
NIŲ......................................................20c.

RAUDONAS JUOKAS. Parašė L. 
Andriojev. Tai yra gražus^ aprašy
mas karės baisenybių. Kaina... .35c.

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

ŠEIMYNOS ISTORIJA. Peržvelgta 
šeimynos formom ir besipletojimas 
senovėj. Kaina.........................

VOKIEČIŲ KAREIVIO KARĖS AT
SIMINIMAI. Tai yra įdomiausia 
knyga, kurioje atvaizdinta baisio
sios Europos kares 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 primityyip žmogaus ir 
užbaigiant šiandieniniu. Kaina.. $1.00.

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

15c

c

15c.

20c.

10c.

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

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

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

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

nės svarbios žinios politiškos 
ekonomijos. Kaina ................. 2Cr.

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

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

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

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

1’RIEžASTįS. Kaina ............. 10c.
MOTERIS ln SOCIALIZMAS. Labai 

puikus veikalas, todėl turi rastis 
kiekvieno darbininko stubelėj.
Kaina............................................. $1.00
Apdaryta ........... ;........................ $1.50

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

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

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

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

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

Drūtais apdarai 
PAŽVELGUS 

Romanas.
ANGLIŠKOS

Kaina
: ŽODYNAS lietuviškai - 

angliškai lietuviškos 
dalis. Kaina .

I PASAULIŲ RATAS. A 
aprašymas musų ; 
mos. Kaina ....................... 25c.

i
! NEŽUDYK. Dramos vaizdelis. Skiria

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

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

i ŽMOGAUS IŠSIVYSTYMAS. Svarbi 
moksliška knyga, aiškinanti, kaip 
ir iš kur atsirado žmogus ant 
žemes. Kaina .................. 35e.

EODEL Aš NETIKIU 1 DIEVĄ? arba 
tikėjimo kritika. Kaina ....... . 20c.

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

SIELOS BALSAI. Puiki knyga, daugy
be 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.............................

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

GALUTINIS KLESŲ KOVOS TIKS
LAS. Paraše A. Pannekoek. Kaina

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

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

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

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

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

Petrauskas. Kainx............ .............
RUTVILĖ, ŽEMAITIJOS MERGELĖ 

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

na.

ATGAL.
Kaina

................. $1.25
..................... $1.50
Socialogiškas 

................... $1.00

...................... 25c..
angliškos ir 
kalbų. Abidvi 

....................  $6.00
-tmnomiškas 
aulinės siste-

15c

20c

10c

10c

15c

20c

*?' >.

Z‘dl

HEM

Sow

Svetimos laidos knygosVALDY-DR-JOS CENTRO 
IR KUOPŲ SEKRETORIŲ 

ADRESAI:
pirminink. J. M. Maskeliūnai,

2025 Colwell st., Pittsburgh, Pa. 
Pirmininko pagelb. J. A. Rukai

1421 Fayette it. Pittsburgh, Pa. 
Centro sekretorius J. B. Miskevičia, 
2135 Sarah Str. S S, Pittsburgh, Pa. 
lentro Iždininkas K. Varašis,

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

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

Pa.

APLA. 
BOS

C antro
X A VVDW UJL gll, x 
J. A. Rukai

Pittsburgh,
F Pikšria. 1881 Penu Ava.

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

P O Box 68, McKees Rocks,
8 kp. Svipaa, No. H, Welder St.

Glendale Carnegie, Px
4 kp. F. Pikšrius, 1331 Penne Ave.

Pittsburgh, Px 
kp. J. W. Bražauskas,

P O. Box 154, Cuddy, Px
A. žvirblis, 2228 Forbes St., 

Pittsburgh, Px
A. Paliucis, 2123 Wrights S. 

Pittsburgh, Pa.
A. Budžinauskas,
P O. Box 812, Creighton, Px

10 kp. John Shopii, 718 McKean avo.
Donora, Px

11 kp. P Alnis, P O Box 484, ,
Courtney, Px

Pa,

Pa.

5

7

8

9

kp.

kp.

kp.

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

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

NUOSAVYBĖS IŠSIVYSTYMAS. Kai
na.

75c

30c

50c

Knygius Pranai Tumosas, 
8570 E. 72nd 8t

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

802—8th
Vice-pirmininkas K. Diniša,

812—Sth 
Užrašų rašt. B. Masiliūnas,

922—10th 
Finansų rašt. J. Waieis, 

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

166—10th St., North Chicago, 
Glob. M. Rekis,
Sheridan Road, N. Chicago, Ill. 
Glob. R. RuleviČe,
So. Jackson St., Waukegan, III.

50c
75c

25c

40c

35c

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

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

Vice-Prezidentai S. Masiuleričisni,
320 So. 11th St, Eastonja

Protokolų Raštininkas ir organo prf« 
žiūrėtojas Alek. Vituris,

312 So. 5th St., EastonJPx
Finansų Raštininkas Mar. Urba,

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

330 Taylor All., Phillipsburgh,NJ., 
Kasos globėjai:

A. Biga, 1021 Elm St, Easton, Pa.
A. Meškauskas, 56 N. Locust 8t>

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

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

Pirmininkė V. Ivannuskiutė.
1452 East 33rd

Vice Pirmininkai J. Katkauskai,
5823 Superior Avinui 

Protokolų Sekretorė M. Miaevičiutė
1452 E. 33rd St.

Fin. Raštininkas Antanas Banialis, 
1449 East 24th 

Kasierius M. Lavinskas, 
8120 Cory 

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

V. Kvedaravičius
1543 Oregon Avi.

Dainų repeticijos atsibūna kiekvie
ną Seredą nuo 7:30 vai. vakare ant 
Schwab svetainės, 6131 St Clair An. 
Mėnesiniai lusirinkimai atsibūna kas 
trečių pėtnyčių kiekvieno mėnneslo 
nuo 7:30 vai. vak. antSchwab įvetai- 
nis 6181 BL Clair Avx Knygynas 
randasi Nemos krautuvėje, 2047 Ha- Susirinkimai atsibūna kas trečių_ Susirinkimai atsibūna kas

nedllių kiekvieno mėnesio 8 vaL po 
pietų Liuoayble svetainlj, 801—8th 
8t A.“' ' ' " ' '•

|p. J Kin
LIET. SUNŲ IR DUKTERŲ DRAU- “ 

.........................

•***



VIETINES ŽINIOS. Meldžiu APTIEKAPIRMA

LIETUVIŠKA

nares

visokių gyduolių, kurių surašą iš dalies čia paduodant

$1.00

ir daugybe kitų

LIETUVIŠKOS GYDUOLES

kosulio

>N

B95

Tel. Orchard 3716

MIK. KAIRUKSTIS

Manhattan Hat Stores

REUMATIZMAS

Įsteigta nuo 1902 m

Sustok!

PAJIEŠKOJIMAI

PRANEŠIMAS MUZIKANTAMS 
16 lietuviškų šokių, himnų ir t.

25c. 
25c. 
25c.
25c. 
25c. 

11.00

Tikra 
Lietuviška 
Užeiga

LAWRENCE
IR APIELlNKfiJ

. 7oc. 

.-$1.00 

.-$1.00 
ir 50c.

25c. 
.. 25c. 
10-25C,

V. VAIVADAS
PUIKI UŽEIGA

Kiekvieną 
Pukelevingą 
Priimam 
Gražiausiai 
Ir visada.

vo protą, malonėkite lankys 
tis į viršminėtus vakarus.

L. S. S. 59'kuopos sekr.
Sekr. M. J. Iškauskas

,. . . 25c. 
. . . $3.00 
.. $1.00 

50c-$1.00 
50c-$1.00 
.. . 25c.

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

Proškos dėl dantų .. 
Nuo kosulio dėl vaikų 
Kastorija dėl vaikų . 
Nuo viduriavimo .... 
Kraujo Stiprintojas .. 
Gumbo lašai .............
Nuo plaukų žilimo ... 
Blakių naikintojas .. 
Karpų naikintojas ..

dėl Kepenų . 
galvos skaudėjimo 
kojų nuospaudų .. 
dantį j gėlimo . . .. 
peršalimo ..........

ir $1.00. Vaikams nuo

Stasio Karlavičiaus, Su
Kalvarijos pavieto, Aly

Alytaus miestelio. Ji:
žino, meldžiu atsišauk

JOHN KULBOK, Savininkai
291 Wythe Ave. Cor. m). 1-st 
St., BROOKLYN, N. Y.
Tel 279 Greenpoint.

mūsų aptiekoj 
Bitters Tonic

Už 12-ka

Prakalbos 19 kuopos bus 
Subatos vakare ant kampo 
Roebling ir Grand gatvių. 
Kalbės drgg. Bekampis ir 
rusas.

Greenpoint
SENIAUSIA UŽEIGOS

VIETA PAS

Wilsonas New Yorke.
Šią savaitę laikėsi po New 

Yorką Suv. Valstijų prezi
dentas Wilsonas. Kada jis 
su savo pačia nuėjo į vieną 
teatrą ir publika apie tai su
žinojo, tai sustojo, pradėjo 
šaukti ir rankomis ploti.

New Yorko laikraščiai, 
aprašydami apie Wilsono 
lankymąsi, kelia jį į padan
ges ir sulygina su Lincolnu 
ir Washingtonu.

Jau sugrįžo “Laisves” 
redaktorius.

“Laisvės” redaktorius,ku
ris buvo išvažiavęs į Illinois 
valstiją su prakalbų maršru
tu, jau sugrįžo namo. Pa- 
keliuje buvo apsistojęs Pitts 
burge pas drg. J. Baltrušai
tį ir seredoje apie 12 vai. 
dieną pribuvo namo.

veno Chicago, III
sišaukti arba žinantieji praneškit. 

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

Telephone ’Main 6933 
(74—76)

didelį pasirinkimą
todėl męs

BALIUS!
Liet. Kelionės Dr-jos ba

lius bus 29 Sept., Shedlow 
Columbia Hall, 736 3rd Av.

1769 S .Halsted St.,
Chicago, BL

Tel. Canal 6417

NUSTOS GALVOS SKAUDĖJIMAS, 
JEIGU NEŠIOSI AKINIUS.

Iš daug atsitikimų, akių nuvargi- 
mas, yra pamatine priežastis galvos 
skaudėjimo, neuralgijos ir daugelio 
kitų nerviškų ligų.

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

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

Brooklyn, N. Y.

Lietuviu Liaudies Namo 
Kooperacijos ‘ susirinkimas 
bus pėtnyčioj, 21 d. Septem
ber, Tautiškame Name, 
101-3 Grand St., 7:30 vai. va
kare. Kviečiame susirinkti 
kuoskaitlingiausiai kaip pri
gulinčius taip ir neprigulin
čius. Šeras $5.00. Turėda
mas Šerą lieki pilnas narys.

Sekr. J. Steponaitis

Telephone 1959 Greenpoint.

Dr.H. Mendbwitz
271 Berry Street

Gydau ligonius įvairiomis ligomis, 
o ypač mano special* 

tai moterų
Gerai įsitčmykit adresą:

DR. H. MENDLOWITI.
271 Berry St., BrooklynJN.Y.
• Kampas So. l-mos gatves. •

AMERICAN SALES CO., Dept. 150.1926 W. Huron St., Chicago, Ill.

Brooklyno Lietuviams!
Pirmas Brooklyno

LIETUVIS

Kontraktorius
Padarome visokį darbą prie naują 
namų statymo Ir senų pataisymo. II- 
pentinu namus ii lauko, taipgi ir vi
daus,popieruoju, p leis temoju ir d* 
mantuoju. Reikale kreipkitės ypatii- 
kai ar laišku šiuo adresu:
46 Power St. arba i gyvenimo vietą i 
431 RODNEY ST, Brooklyn, N. V

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

Abi krautuves Brooklync.

Pajieškau brolių . Jurgio, Jono ir 
Antano Stukų, Kauno gub., Čedasų 
valsčiaus, ii Panemunės. ' Seniau gy-

Aš, Alena Kostovska, šiandien pasirodau visti 
Publikai Akyse

girnas vidurių. Diegliai suimdavo po 
krūtine, Šonuose ir strėnose. Niekur 
aš negavau pagelbos dėl savo sveika
tos. Bet kada aš pradėjau reikalauti 
Salutaras Bitteris ir Salutaras, Re- 
gulatria, dėl moterų, pradėjau gerai 
jaustiem, gerai ^valgyti ir dirbti, pasi
darė smagu viskas. Per 6 mėnesius 
aš savo paveikslų negaliu pažint ir 
palikau laiminga naudodamo Saluta
ras Bitteris. Kaina $1.00. Galima 
gauti goresniuose saliūnuose ft“ antiš
kose, o kur negali gauti, kreipias |

SALUTARAS CHEMICAL ‘
INSTITUTION

žolės nuo visokių blogumų.
P. J. BALTRENAS, PROF.

Jersey City, N. J. i
Kadangi L. S. S. 59 kuopa 

paskutiniame savo susirin
kime nutarė rengti taip va
dinamus lavinimosi vakarus, 
ir kadangi mane, kaipo kuo-1 
pos sekretorių, įgaliojo rū- 
pinties sušaukimu viršminė- 
tų vakarų, tat pranešu, jog 
pirmas lavinimosi vakaras 
įvyks 26 d. rugsėjo 7:30 vai. 
vakare po No. 146 Morris 
St., Jersey City, N. J.

Viršminėtame vakare 
drg. D. P. Pilka apsiėmė pa
sakyti prakalbą, o po pra
kalbų tęsis diskusijos. Tų- 
dėl, kurie mylite lavinti sa-

Pajieškau draugo Mikolo Antanai
čio, Kauno gub., Panevėžio pavieto, 
Krakinavos parapijos, Užliausio kai
mo. Turiu svarbų eikalą, meldžiu 
atsišaukti arba žinantieji praneškit.

J. Pliestis
2727 N. Main Ave. Scranton, Pa.

Taipgi daugybė kitokių 
$1.00, dėl kraujo ir 
sistemos, nuo įvairių s 
vienų $1.00.

Vienas iš kasdieninių vaistų: Gyduolė nuo kosulio užaugusiem 
25c ir 50c.

Vietiniai lietuviai su receptais ateikite pas mus.

L. S. S. 19 kp. pusmėnesi- 
nis susirinkimas bus 24 d. 
rugsėjo Sokol Hall, 190 
Grand St., Brooklyn, N. Y., 
8 vai. vakare. Draugai, visi 
būkit, ypač tie, kurie esate 
skolingi.

JOSEPH LIPMAN, M. D
Specialistas moterų ligų 

S14 E. 50th St., New York, N. I 
OFISO VALANDOS:

Iki 10 vai ryte; nuo 1 iki 2 vai. f 
piet ir nuo 7 iki 8 vai. vakare.

Nedčliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs ilk 

riame ir pasakome Tisas Ilgas ir pa 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusius* 
ligoniams parūpiname vietą, kol gy 
dosi. Reikalui esant, kreipkitės, 
apžiūrėsime ir duosime prteteliiki 
rodą. Patarnavimas visai pigus. N: 
užmirškite mano antrašo.

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

arti 117th St, New York Cit

Pajieškau 
valkų gub., 
thus gmino 
pats ar kas ji : 
U šiuo antrašu

Antanas Jokubinas i
278 Powers St., Brooklyn,N.Y,

žinomos 
kaipo . 

geriau
sios.

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

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

skrybėlių.

Bengiasi į streiką moterų 
drabužių siuvėjai.

Moterų sezoninių drabu
žių siuvėjai, daugiausia dir
banti prie pardavinėjamų 
krautuvių, rengiasi išeiti į 
streiką. Unijos išpildanty- 
sis komitetas porą savaičių 
tam atgal išsiuntinėjo vi
siems darbdaviams laiškus, 
kuriuose buvo nurodinėta, 
kad bėgyje paskutinių dvie
jų metų darbininkų, dirban
čių prie sezoninių moterų 
drabužių, alga nepakilo nei 
ant vieno cento, tuo tarpu 
gyvenimo reikmenįs nesvie
tiškai pakilo ir dar kįla. 
Taipgi buvo nurodyta, kad 
darbdaviai samdė darbinin
kus, nepriklausančiu s prie 
unijos ir priversdavo juos 
dirbti net po 11 valandų į 
dieną.

Komitetas išstatė sekan
čius reikalavimus:

1. Pakelti mokesti ant 20 
nuošimčiu.

2. Sutrumpinti darbo lai
ką iki 48 vai. į savaitę.

3. Pripažinimas unijos.
Buvo pareikalauta, kad 

darbdaviai duotų atsakymą 
iki 19 d. rugsėjo. Pastarie
ji jokio atsakymo nedavė ir 
dabar darbininkai rengiasi 
prie streiko.

Naminė gyduolė, kurią pa
taria varto? tas, kuris 

išsigydė.
Pavasaryj 1893 m. mane smarkiai 

kankino Reumatizmas. Kentėjau la
bai sunkiai, ir tik tas gali įsivaizdin
ti, kuris sirgo, daugiau kaip tris 
metus; Bandžiau įvairias gyduoles, 
daktarą paskui daktarą, bet pagelba 
buvo tik laikina. Ant galo radau gy
duolę, kuri mane visiškai išgydė ir 
daugiau neabsikartoja. Aš galiu nu
rodyti daug ypatų, kurios sunkia 

i ir reumatizmas buvo visa 
[apėmęs, bet šios gyduolės mane iš
gydė. Aš noriu, kad kiekvienas ken
čiantis nuo reumatizmo, kokioj nors 
formoje, pabandytų šitos pastebėtinos 
spėkos. Nesiųsk nei cento, tik pri- 
siųsk savo pavardę ir adresą, o aš 
prisiųsiu jas Išbandymui.

Po suvartojimui, jeigu tos gyduolėc 
pagelbėjo nuo Reumatizmo, tada gali 
prisiųsti tik vieną dolerį. Turite su
prasti, kad aš nenoriu jūsų pifligų, 
pakol jūs nebūsite pilnai užganėdinti. 
Ar tas neteisybė? Kam kentėti, jei
gu galima pasigelbėti be jokių iškaš- 
čių. Neatidėliok, bet rašyk tuojaus 

I MARK H. JACKSON, No. 483 D.
Gurney Bldg., SYRACUSE, N. Y. 

Į Mr. Jackson atsakomybėj. Augš- 
čiau minėtas paskelbimas teisingas.—r 
Pub.

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 jus be jokio daktaro. Gaukit* 
šiuos vaistus:

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

Lietuviška Trejanka 25c

Brelukų, dėžukė 
Kmynų, dėžukė 
Safronų, dėžukė 
Anižių, dėžukė . 
Apynių, dėžukė . 
Kraujo valytojas

(Jatul's) Tab. Tonic Comp. 
$1.00. Tas vaistas yra stiprintojas 
bonkų $9.00, už 6 bonkas $5.00, už

A. SHRUPSKI
Pas mus galite gauti ska

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

gydančių žolių galima gauti 
abelno stiprumo (Jatul's) “In Terra 

kilvio ligų ir skonį duoda prie valgio

Atydai kariumenėn 
imammiems.

Pranešame, kad karės mi- 
nisteris Baker suteiks kitą 
progą priduoti paliūdyjimus 
pasiliuosavimui nuo kariš
kos tarnystės tiems, kurie 
neturėdami pirmųjų popie- 
rų buvo imami kariume- 
nėn, iš priežasties suvėlavi
mo priduoti savo paliuosa- 
vimo prašymus ir paliūdyji
mus (affidavits).

Todėl visi nepilicčiai, no
rinti pasiliuosuoti, galite 
pasinaudoti šiuo daleidimu.

M. M. Račiūt-Herman, 
Narys Lietuvių Teisių

Pagelbos Draugijos.

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 W. Broadway 
So. Boston. Mass.

(Dešimts žingsnių nuo Lietu
vių Labdarystės Draugijos Na

mo.

Puplaiškčs dėžutė . 
Bezdai, dėžukė ... 
Liepos žiedai, dėžu 
Ramunei, dėžukė . 
čemeryėiai, dėžukė 
Imbieras, dėžukė . 
Čobreliai, dėžukė .

J. A. KATKUS
Užlaikau visokių knygų ir kitokią 

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

Krautuvė atvira nuo 7 iš ryte ik1 
12 vidurnakčio.

Toliau gyvenantieji galit kreiptu 
laišku šiuo adresu:

J. A. KATKUS
2204 Forbes S*, Pittsburgh, Pa

442 Grand St
Telephone 3534 Stagg

Rinkimų Fondas.
Kaip žinoma, Socialistų 

Partija yra įsteigus rinkimų 
fondą dėl pasekmingesnės a- 
gitacijos, kad laike rinkimų 
pravesti savo kandidatus. 
Tam tikslui yra reikalingi 
pinigai. Todėl Brooklyno 
kriaučiai, kurie visuomet 
paremia kiekvieną darbinin
kų klesai naudingą darbą, 
neužmiršo ir rinkimu fon
do. Liet. Preserių 58 sky
rius aukavo $5.00, Liet. 
Kriaučių 54 skyrius — 
$15.00.

Vertėtų ir kitoms organi
zacijoms bei draugystėms | kentėjo 
pasekti kriaučių pavyzdį

Gyvasties Baisumas 
Nervų stiprintojas . 
Vaistas nuo vidurių 
Nuo Kosulio .............
Nuo gerklės skaudėj 
Skilvinės Proškos . . .
Pigulko
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Plaukų Stiprintojas

losuklė, dėžukė . 
Cincibiras, dėžukė 
Trukžolės, dėžukė 
Gumbažolės, dėžul 
Mėtų, dėžukė ... 
Šalavijų, dėžukė . 
Cinamonų, dėžukė

50c.-$1.00 
50c.-$1.00 
50c.-$1.00 
.*... 10c. 
.... 10c.

JOHN KULBOK
CAFE

Didelis hotelis, gera vl«t< 
busite užganėdinti, 
pakeleivingiems, kambariai J-

isyti pagal naują madą. Visi

National Drug Co., Inc. ,
142 Lawrence, kp. Maple St., Lawrence, Mass

Jums reikalingus daiktus persiusime per expressą.

dėl visos orkestros 10 knygų $4. Dėl 
Beno 10 knygų, 20 lietuviškų rinki
nių, šokių maršų ir t. t. $4. Dėl 
Piano arba vargonų 18 lietuviškų vei
kalų $1 Knyga išsimokinimo notų 
lietuviškoj kalboj be mokytojo $1. 
Draugai 'pasipirkit greitai, ba mažai 
jau liko.

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

Kas mane išgelbėjo nuo varginančių 
ligų? Salutaras Bitteris. Aš per pra
eitus 6 metus buvau vos tik gyva. 
Aš kentėjau nuo nevirinimo pilvo ir

25 ir 35c. 
$1.00 
$1.00 
$1.50 

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

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

t. Aptieka atdara dieną ir naktį. 
Su visoms rodoms kreipkitės:

Lietuvis aptiekorius ir savininkas
F. KUDIRKA.

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

lių kiek tik norite.

Čeverykų dirbėjų streikas 
dar tęsiasi.

B. Rossenwosser čeverykų 
dirbtuvėj Long Islande strei 
kas dar tebesitęsia. Pikie- 
tininkus policija areštuoja 
ir visus suareštuotus kalti
na, kad jie kokį ton darbi
ninką pavadino skebu ir kė
sinosi užmušti. Supranta
ma, teisėjai irgi deda visas 
pastangas, kad tik galėtų 
prie streikierių prikibti ir 
paskui juos nubausti.

Pajieškau savo pusbrolio Zidoriaus 
Boned iktavičiaus, paeina iš Kauno 
gub., Raseinių pavieto, Liolių para
pijos, Gailių kaimo, turiu svarbų rei
kalą dėl tavęs pranešti. Meldžiu at
sišaukti po šiuomi adresu:

Jonas Margis
451 Mary St., Scranton, Pa.

Gauk šiuos muzikos veikalus 
"Biratž” — Birutė* arija —80c. 
’’Vestuves” — Jaunosios arija 85t 
“Kregždele” — diiettas — 30e. 
“Eglė” (Žalčių karalienė). Žalčio., 

ir Gulbė-Dievaičio duettas —71c 
’’Mazikoa Žodynėlis” — 25c. 
“III Sąsiuvinys” — maišyti 

kvartetai — 25c.
Adresas:

MR, M PETĮ; • r’SKAS, 
Broadway, So, Bostoa, Mase

Bell I’hone. Dickinson 3905 M.

Dr. Ignotas Stankus • 
1210 S. BroadSt., Philadelphia, Pa. 
Physician and Surgeon (lietuvis gydy
tojas Ir chirurgas pabaigęs Indianos 
Universitetą) Gydo visokias ligas vy
ru* moterių ir vaiku. Daro operacijas. 
Ofiso valandos: 0 ll rilo. 2 1 po piet. 7-9 
vakaro. Nedėliotus; IMI rito 1-1 popiet.

dispepsijos. Mažai tegalėdavau vai 
gyt ir suvalgytas maistas suteikda 
vo man daug nesmagumo — ątsilep 
davo skilvyj skausmai, rėžimas, gur

vinimosi vakarėlis atsibus 20 
d. rugsėjo, 8 vai. vakare, So- 
kolų salėj, 190 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

Meldžiame visas 
atsilankyti ir pašalimi! atsi 
vesti, nes gera proga prasi 
lavinti. Org. Jasaitienė.

Jeigu nori gerai*išrodyti,—pii 
skrybėles

“Manhattan Hat

Telephone 119 Great Neck.

TAM. PLAKSTIS
GERIAUSIA UŽEIGA

Užlaikau geriausį alų ir įvairių li
kerių ir kvepiančių cigarų.

Taipgi parsamdau automobilius 
Vestuvėms, krikštynoms ir įvairiems 
pasivažinėjimams. Einu už perkal- 
bėtoją į 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.

Atkreipkite atydą j šią aplieką, kuri užlaiko visokius vaistus.
Gyduolės nuo plaukų slinkimo, sustabdo galvos niežėjimą, išvalo pleiskanas iš galvos, duoda stiprumą 

plaukams. Gydulės kaina 50c ir $1.00. Plaukų sti-printojas 50c. ir $1.00. Shampoo ir plaukų stiprin- 
rintojas 50 ir $1.00.

PASIPUOŠIMUI REIKMENIS: Porfumai po 25c., ir t. t. Prancūzijos perfumai nuo $1.50 iki $5.00. 
Pauderiai, miltai ir įvairus pasipuošimo dalykai.

Linimentas arba Expelleri 
Anatharynas plovimui 
Nuo kirmėlių .............
Dėl išvalymo soliterio 
Kraujo Valytojas .... 
Dėl lytiškų ligų .......
Nuo reumatizmo .... 
Nuo kojų prakaitavim 
Gydanti rnostis .........
Antiseptiškas muilas .. 
Antiseptiška rnostis 25c-50c-$1.00 
Nuo dusulio ................... 5Oc.-$l.O0

IšSIRANDAVOJ A geras kamba
rys dėl vieno ar dviejų vyrų. Ap- 
siimama padaryti valgyti. Norėda
mi gauti gerą kambarį, atsišaukite 
tuojaus pas:

M. Thomas
537 Shepherd Ave., Brooklyn, N.Y. 

(E. New York).

542 E. 14 St.
COR. AVE

REIKALINGA AGENTU pardavi- 949 
nčjimui britvų. Labai didelis uždar
bis. Informacijų klausk pas

PETER NAZAR A ~~~~
P. O. Box 148, Gardner, Mass.

Pamislyk
Ar jūs kada nors girdėjote apie visam 

pasauly žinomą laikrodėlį su kalendorium?
Ląikrodėlis patsai reguliuojasi ir pa- )))

rodo teisingą laiką — mėnesius ir dienas. 
Šitas laikrodėlis turi šveicarišką judėjimą, 
su 15 akmenų ir yra gvarantuotas ant 25

Speciališkai padarytas darbininkui 
žmogui, kuris nori turėti gerą laikrodėlį 
už mažus pinigus. Męs esame nupirkę (> W
tūkstančius šitų pasauly žinomų laikrodė-' 
lių su kalendorium ir tik todėl męs galime /yTn
parduoti už speciališką kainą $ 7.75. Prie Jr $
to męs dar jums duosime dykai auksuotą ML ;j|
lenciūgėlį.

Prisiųsk tik 25c. ,o likusius galėsi už- 
mokėti tada, kada gausi laikrodėlį.

Nepraleisk progos, nes laikas aprube- 
žiuotas. Rašykit ir reikalaukit vieno tuo- 
jau sekančiu adresu:

Brooklyn LABOR LYCEUM
I DARBININKŲ ĮSTAIGA.

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir t.t. 
Puikus steičius su naujaisiais įtaisy
mais. Keturiom bolių alleys.

j KAINOS PRIEINAMOS.
Willoughby Ave.
3842 Stagg.




