
Ar skaitei knygą “Vokiečių 
Kareivio Atsiminimai?” Jei
gu ne, tuojaus nusipirk iš 
“Laisves” Redakcijos.

Ateinančiuose rinkimuose 
visi “Laisves” skaitytojai 
balsuokite už socialistų par
tijos kandidatus.
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LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
TELEGRAMA PREZI
DENTUI WILSONUI.

New Yorko ir apielinkės 
Lietuvių ir Draugijų Taikos 
ir Teisių Komitetas pasiun
tė p. Wilsonui sekamą tele
gramą:
“Hon. W. Wilson, 
President of the United

States, 
Washington, D. C. 
Mr. President:

In behalf of fifty-four or
ganizations with a member
ship of seven thousand re
presented by the Peace and 
Civil Rights Committtee of 
the Lithuanian Societies ot 
New York and Vicinity,we 
urge you to veto the bill 
known as the trading-with 
the-enemy act, because of 
the amendment added the- 
veto providing for actual 
suppression of practically 
all publications that differ 
with the government’s pre
sent policy on war; also ad
ding an additional hardship 
on the publications in the 
foreign languages, requiring1 
them to submit translations 
of all matter pertaining to 
the present war.

Our constituents are law 
abiding citizens and cherish 
the freedom of the press as 
an essential part of their ci
vil rights. It is therefore 
that we urge you as custo
dian of the Constitution of 
the United States to veto 
said bill.

(Pasirašo pirmininkas ir 
sekretorius).

Pačta prieš “Novy Mir”
Suvienytų Valstijų valdžia 

nesiliauja persekiojus spau
dą. Pirmiau jau uždarė ke
lis socialistų laikraščius.Da- 
bar atėmė antros klesos pač- 
tos teises ir rusų socialistų 
laikraščiui “Novy Mir”, ku
ris išeina New Yorke. “No
vy Mir” žada savo skaityto
jams siuntinėti laikraštį ki
tais keliais, lipindami prie 

* kiekvieno numerio štampas.
Kdlkas dar lipinant štampas 
gali siuntinėti. Bet juk čia 
baisios išlaidos.

Šiomis dienomis tapo su
areštuota visa redakcijos są- 
stava vokiečių laikraščio 
“Freie Zeitung” Newark, N. 
J. Vėliaus bendradarbius 
paliuosavo po kaucija.

Eina gandas, kad New 
Yorke tuojaus bus uždaryti 
dar du laikraščiu—“Volks- 
zeitung” ir “New York 
Call”.

Vengrų kalba dienraštis 
“Elore” jau anksčiau užda
rytas.
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SUMAŽĖJO LAIVŲ SKAfi 
DINIMAS.

Per šią savaitę žymiai su
mažėjo laivų skandinimas;
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PRIEš EYE OPENER.
•Vieton “American Socia- 

list’o, kuris turėjo sustoti 
dėlei pactos persekiojimų, 
pradėjo eiti “The Eye Ope
ner”, kurio išėjo keturi nu
meriai.

' Ir štai,pačta jau liepia lei
dėjams pasiaiškinti dėl ne
gero turinio ir, kad kaip,tai 
lėlei atims antros klesos 
teises.

Italijoj laukiama 
revoliucijos

Vincas Vacirca, vadovas 
socialistų Suvienytose Vals
tijose pasakė reporteriui 
‘The New York Call”, kad 
Italijoj turės kilti revoliu
cija, jeigu iki žiemos nepasi
baigs karė.

Italijos žmonės didžiai iš
troškę taikos.

Kapitalistų laikraščiai už
tyli apie tą gilų darbininkiš
ką bruzdėjimą, kuris prasi
dėjo Italijoj. Neseniai bu
vęs sukilimas Milane. Lai
ke streiko Turine užmušta 
18 darbininkų. Visa Sicili
ja apimta streikų banga.

Modikos mieste ir apygar
dose buvo moterų kaimie
čių sukilimas. Karabinieriai 
nužudė 8 moteris.

Italijoj socialistai jau yra 
užėmę 800 mažesnių ir di
desnių miestų.

i Socialistai turi Italijoj 100 
laikraščių, kurių cirkuliacija 
pasidvigubino ir net pasitri- 
gubino karės laiku.

Taigi, Italija randasi ant 
revoliucijos slenkšČio.

VOKIETIJOJ TRŪKSTA 
AMUNICIJOS.

Vokiečių generalis štabas 
buvo sušaukę&konferonciją, 
kurioje dalyvavo ir darbi
ninkų vadovai. Pastarieji 
išreiškę neužsiganėdinimą į- 
statymu apie priverstiną 
dirbimą.

“Assosiated Press” prane
ša, kad Vokietijos valdžia 
labai susirūpinusi, nes amu
nicijos pradeda trūkti: dar
bininkai, iš priežasties silp
no maitinimosi, negali smar
kiai dirbti ir neatlieka tiek 
darbo, kiek galėtų atlikti. 
Antras dalykas — trūksta 
dėl amunicijos dirbimo me- 
degos, ypatingai nikelio.

Vakarų fronto artilerijai 
išduotas įsakymas čėdyti 
kulkas.

SENATORIUS LA FOL
LETTE ATSAKYS ŠMEI

ŽIKAMS.
Ant senatoriaus La Folle- 

to, kuris priešingas šiai ka
rei, renkasi patriotiški debe
sys. Daug kas reikalauja, 
kad jisai būtų visiškai iš
mestas iš senato. Tūli net 
išdrįsta kaltinti jį, kaipo pa
pirktą vokiečių kaizerio pi
nigais. Ypatingai rūsčiai 
žiūri j jį amunicijos fabri
kantai, kadangi LaFollette 
reikalauja jų pelną apversti 
karės vedimui. Neapkenčia 
jo kapitalistiški laikraščiai 
ir bankieriai.

Pasklydo gandas, kad se
niau vokiečių ambasadorius 
buvo gavęs $50,000 papirk
ti kongreso nariams, tūli 
metė dėmę ant La Folletto.

Ypatingai neapkenčia La- 
Folletto šie senatoriai: Lod
ge, Penrose, Simmons, Un
derwood ir Nelson.

La Follette rengiasi pasa
kyti didelę prakalbą savo 
pažiūrų apgynimui

1 
£0%

Mėsa ir maistas keliauja į užsienį, o čia pasilieka 
badas, nelaimės ir vargai. Ką daro maisto diktatorius Hoover?

ANGLAI MUŠA VOKIEČIUS
Ypres sekcijoj, Flandrijoj,1 raitam.^ Dabar atsirado rei- 

anglai, po vadovyste genero-! kalas Išleisti tokį įsakymą,
lo Haig, vėlei supliekė vo
kiečius, paimdami virš 4,400 
belaisvių ir kelis miestelius.

Vokiečiai pašėlusiomis 
kontratakomis nori atgauti 
pralaimėtą plotą, bet tatai 
jiems nepasisekė.

Anglai įstatė savo sunkią
ją artileriją naujose pozici
jose ir vėlei mano pasivary
ti pirmyn.

Iš Londono praneša, kad 
jeigu anglams ir toliau sek
sis, tai galima laukti, kad 
vokiečiams reikės apleisti 
labai stambius punktus Os
tende ir Zebrugge (Tenais 
randasi vokiečių submarinų ; naikintos plėšikų gaujos.
bazos.)

Dabar anglų artilerija ren
gia kelią naujai ofensyvai.

Vokiečiai, jausdami dide
lį pavojų, mobilizavo visas 
savo kanuoles prieš britų 
pozicijas pietinėje Ypres 
sekcijoj, bet Haig atlaikė už
kariautas pozicijas.

Kaip skelbia tūlos teleg
ramos, 
laikėsi gana prastai, 
gely vietų jie stačiai 
mušdami bėgo atgal.

vokiečiu kareiviai 
Dau- 
nesi-

Iš LIETUVOS.
Uždraudimas pėkstiems 
liauti per apskričio rybas.
Vyriausiojo vado rytuose 

(vyriausioj buveinės tvar
kytojo) yra įsakyta, jog, ka
dangi kareiviškosios Lietu
vos valdžios srityje bastosi 
plėšikų, fad kiekvienas vir
šaus per 10 metų amžiaus 
civilis asmuo ir pėkščias te
gali peržengti savo apskri
čio ribas tiktai tada, jeigu 
turi ypatingą leidimo ženk
lą. Sulyg vyr. rytų vado į- 
sakymo nuo spalių 10 d. 1916 
tokio leidimo pirma tereikė
jo tiktai keliaujant važiuo
tam vežimu, rogėmis arba

kadangi Lietwoje įviso plė
šikų gaujų, kurios labai en
gia civilius gyventojus. Plė
šikai atima lobį, žudo gy
ventojus ir degina trobas. 
Nebus ramybės ir tvarkos, 
kol neišnaikins šitų plėšikų 
gaujų. Gaila, kad ligitol vi
si gyventojai turi kentėti 
nuo būtinai reikalingų prie
monių, kurių privalo vy
riausybė. Kitam bus labai 
nepatogu, kad ir pėkščias iš 
savo apskričio tegalės išeiti 
tiktai su ypatingu leidimu. 
Tą įsakymą keta tuojaus iš
dildyti, kaip tiktai bus iš-

Tatai greičiau įvyks, jeigu 
ir žmonės, kiek tiktai gali
ma, stengsis kovoti su plėši
kais. Sulyg minėtojo įsaky
mo nuo spalio 10 d., 1916 m., 
yra įsakyta, jog leidimo žen
klas tėra tikras, tiktai tu
rint dar ir pasą arba as
mens išrodą. Išbėgus leidi
mo tikrumo laikui, jisai rei
kia atiduoti vyresnybei. Vai
kai, kurie dar neturi 10 me
tų amžiaus, per apskričio ri
bas tegali keliauti tiktai su 
užaugusiais.

Lietuvių vakaras Vilkijoje.
Vilkijoje 10 birželio buvo 

surengtas, pavargėlių nau
dai, lietuvių vakaras. Pirma 
pasakė tris monologus; pas
kui vietinis choras vedamas 
p. Beliacko padainavo apie 
10 dainelių. Po dainavimo 
buvo lošiama dviejų veiks
mų komedija “Velnias ne 
boba”. Paskui apsitaisęs 
lietuviškais apdarais, su 
grebliais rankose dainavo 
kvartetas. Vakaras patiko 
visai publikai. Šiame vaka
re daugiausia pasidarbavo 
klebonas Bačkis ir p. Beliac- 
kas. ..ui

AUSTRIJA PADIDINS 
SAVO REIKALA

VIMUS.
Amsterdamas, 6 d. 

spalių. — Austrijos sve
timu reikalu minis te ris C- C

grafas Černinas savo 
prakalboj pasakė, kad 
dabar Austrija sutin
kanti taikintis be už
grobimo svetimų terito
rijų ir be kontribucijos, 
bet jeigu karė tęsis to- 
liaus, tuomet pareika
laus kontribucijos.

Černinas stoja už tai, 
kad visos valstybės nu
siginkluotų.

VOKIETIJA DIDINA 
JIEGAS RUSŲ 

FRONTE.
Petrogradas, 6 d. spa

liu. — Vokiečiai skubiai 
didina savo jiegas Rusų 
fronte. Paskutinėmis 
dienomis atgabenta 15 
naujų divizijų ir 540 ka- 
nuolių.

Matomai, vokiečia 
rengiasi prie generalio 
užpuolimo.

Aprūpinimas Suvalkų mies
to maistu.

Suvalkų apskričio name 
birželio 7 d. tarėsi sulyg 
maitinimo miesto gyventojų. 
Tarybose dalyvavo apskričio 
viršininko pavaduotojas, ri
kio patarėjas, miesto bur
mistras ir prekybos sky
riaus vedėjas. Nuodugniai 
svarstė maitinimosi klausi
mą, kuris dabar prieš pat 
naująjį javų valymą, ypatin
gai svarbus. Paaiškėjo, jog 
visų vyresnybių pastango
mis yra pasisekę užtikrinti 
išmaitinimą Suvalkų miesto 
gyventojų ligi naujos duo
nos. — Ir taikos laikais 
maitinimas miestų gyvento
jams paskutinėmis savaitė
mis prieš naująjį derlių daž
nai būdavo nelengvas. Daug 
sunkiau vyresnybėms tatai 
atlikti karės metu. Sodiečiai 
apie tuos keblumus mažai 
težino; jie, tiesa, taip-pat tu
ri visokių nepriteklių, tečiau 
jie dar vis daug geriau 
vena už miestiečius.

( “Dabartis”.)
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EXTRA!
Peru respublikos (pietų 

Amerikoj) kongresas nus
prendė pertraukti diplioma- 
tiškus ryšius su Vokietija.

Tai padarė dėlto, kad sub- 
marina paskandino vieną 
laivą.

Rusijos demokratijos kon
gresas, kuriame yra 1,500 
atstovų, nutarė išrinkti 
kiną parlamentą iš 305 
rių.

Amerikos naikintojas
skandino vokiečių submari- 
ną.

Mexikos laikraštis “ElPu- 
eble” protestuoja prieš A- 
merikos valdžią dėl ėmimo 
mexikieciu į Amerikos ka- 
riumenę.

ŽINIOS; JSj RUSIJOS.'
KERENSKIS ORGANI
ZUOJA NAUJĄ RUSIJOS 

MINISTERIJĄ.
Petrogradas, 6 d. spalių. 

—Kerenskis per I. G. Ceret- 
ellį pranešė visuotinam de
mokratijos suvažiavimui, 
kad jis nesutinka su suva
žiavimo nutarimu neįsileisti 
buržuazijos atstovų į minis
teriją ir kad jau organizuo
ja koalicijinę ministeriją, į 
kurią įeis įvairių pažiūrų 
žmonės.

Kandidatai į naują koali
cijinę ministeriją pažymėti 
sekanti:

A. F. Kerenskis — minis- 
terių pirmininkas; M. L Te- 
reščenko—svetimų reikalų 
ministeris; Nikitinas — vi
daus reikalų ministeris; 
Maslovas—žemdirbystės mi
nisteris; Skobelevas — dar
bo ministeris, S. N. Proko- 
pavičius — maisto ministe
ris; Bernadskis — finansų 
ministeris; Kartašovas — 
Sinodo oberprokuroras; M. 
N. Kiškinas — valstybės 
priežiūros ministeris; A. L 
Konovalovas — pramonės ir 
prekybos ministeris; Smir
novas — valstybės kontrolie 
rius; Maliautovičius — jus
ticijos ministeris; Tretjako- 
vas — pirmininkas ekono
minės komisijos; generolas 
Verchovskis karės minis
teris ir admirolas Verderev- 
škis — laivyno ministeris.

Kerenskis apie organiza
vimą naujos ministerijos 
pranešė Darbininkų ir Ka
reivių Atstovų Tarybai; pa
staroji jam atsakė, kad ji 
bus priešinga visokioms mi
nisterijoms, kurių neužtvir
tins Rusijos visuotinas or
ganizuotos demokratijos su
važiavimas.

REVOLIUCIJINe 
VALDŽIA.

Petrogradas, 6 d. spalių. 
—Didžiuma 839 balsais prieš 

ganizuotos demokratijos su
važiavime nutarė Įsteigti ga 
lingą revoliucijinę valdžią, 
kuri tuojaus pradėtų gyve
nimai! vykdinti Įvairias re
formas ir rūpintųsi įvykdi- 
nimu kogreičiausios visuoti
nos taikos.

Suvažiavimas pavedė iš- 
pildančiam komitetui išrink
ti komisiją iš penkių ypatų, 
kuri išdirbs pieną dėl Įstei
gimo tokios valdžios.

“RUSIJOJ PILIETIŠKA 
KARĖ NEIŠVEN

GIAMA.”
Petrogradas, 5 d. spalių. 

—Šiandieniniame organizuo 
tos demokratijos suvažiavi
mo posėdyje išėjo su prakal
ba L. D. Trockis, buvęs New 
Yorke išeinančio rusų socia
listų laikraščio “Novy Mir” 
redaktorius. Jo išėjimas vi
sus nustebino. Apart kitko 
jis pasakė:

“Pilietiška karė neišven
giama; proletarijatas įnir
tęs ant buržuazijos. Aš ne
žinau, kokiu būdu pereis Į vokiečių submarines silp* 
valdžia į Darbininkų ir Ka-lniau veikia.

reivių Atstovų Tarybos ran
kas, — ar tai organizuotu 
būdu, ar kraujo praliejimu 
gatviniuose susirėmimuose. 
Aš, varde savo partijos 
(Trockis priklauso prie bol
ševikų), duodu prižadą, kad 
męs niekad nebandysime 
jiega paimti valdžią į savo 
rankas. Bet aš perspėju 
tuos, kurie pastoja proleta- 
rijatui kelią, kad pačios mi
nios neišsilaikys, išeis ant 
gatvės ir suareštuos dabar
tinę valdžią, jeigu tik tų 
minių reikalavimai nebus iš
pildyti.”

MAIŠTAI.
Petrogradas, 6 d. spalių. 

—Turkestane apšauktas ka
rės stovis. Taškento Darbi
ninkų ir Kareivių Atstovų 
Taryba šaukia darbininkus 
prie visuotino streiko, kad 
išreiškus protestą prieš val
džios siuntimą į Turkestaną 
baudžiamosios ekspedicijos.

Vadinasi, ten maištai ne
nurimsta.

BOLŠEVIKUS IŠTEISINO.
žydų laikraščio “For- 

warts” korespondentas iš 
Petrogrado atsiuntė sekan
čią telegramą:

“Specialė tardymo komi
sija pripažino, kad bolševi
kai, kuriuos kaltino, būk jie 
turi ryšius su vokiečių šnB 
pais, nekalti. Daugelį jų jau 
paliuosavo, Likusieji kalė
jime apskelbė badą, reika
laudami paliuosavimo.”

ATSIDARĖ FINLIANDI- 
JOS SEIMAS.

Petrogradas, 6 d. spalių. 
—Nepaisant į tai, kad da
bartinė Rusijos valdžia bu
vo uždraudus Finliandijos 
seimui, jis visgi susirinko ir 
pradėjo savo posėdžius.

Rinkimuose j seimą viršų 
paėmė blokas buržuazinių 
partijų. Išviso tapo paduo
ta balsų: už švedų partijos 
atstovus — 6,304, už buržu
azinių partijų bloką—30,70,6 
už socialdemokratų partijos 
atstovus — 30,106, už agra- 
rijos partijos — 2,621.

RUSŲ AMBASADORIUS 
APIE ĖMIMĄ NE PI

LIEČIŲ Į S. V. ARMIJĄ.
Rusijos konsulių suvažia

vime, kuris įvyko New Yor- 
ko, ambasadorius Bachmiet- 
jevas pasakė, kad Suv. Val
stijos, veikiausia, ims ir Ru
sijos pavaldinius į armiją. 
Rusų valdžia tam pritar
sianti ir čia paimtuosius sa
vo pavaldinius skaitysianti 
kaipo savo armijoj tarnau
jančius. Kurie nesūtiksią 
pastoti Į Suv. Valstijų armi
ją, tie turėsią per 90 dienų 
išvažiuoti į Rusiją ir ten pa
stoti armijom

Bachmietjevas žada pada
ryti išvažiuojantiems “pa
lengvinimus” — konsuliai 
turėsią visiems išduoti pas- 
nortus. *



•y .<«

2

D-ras J. ŠLIUPAS IR 
10 NAUJAS ŽYGIS

Męs skaitome telegramą iš 
Stockholmo, tilpusią N. Yor
ko “World’e.”

"D-ras Jonas šliupas pribuvo Stock- 
holman iš Rusijos, kur jisai tarėsi su 
lietuviais ir latviais. Pribuvęs Stock- 
holman, jisai nuėjo pas Amerikos am
basadorių Ira Nelson Morris ir pap
rašė jo pasiųst prezidentui Wilsonui 
memorialą, kuriame išdėstyta nacio- 
naliai lietuvių ir latvių reikalavimai. 
Ponas Wilsonas prašomas paremti 
tuos reikalavimus.

"Jie, lietuviai ir latviai, reikalauja 
visiškos neprigulmybės ir teisės į- 
steigti savo valdžią, kaip lygiai tei
sės turėti savo atstovus taikos kong
rese. Jų teritorialė programa apima 
žemes, nustotas 1795 metais, su 
12,000 gyventojų — lietuvių, latvių 
ir kitų tautų”.

Męs manom, kad Ameri
kos ambasadorius atsiųs p. 
Wilsonui minima memoria- v

klausimą rišam, tai mažų 
mažiausia yra nedėkinga ig
noruoti Didžią Rusijos Re
voliuciją. Męs juk turime 
skaityties su tuo faktu,kaip 
atsilieps mūsų reikalavimai 
į tolymesnį revoliucijos bė
gį. Štai kodėl gerai, mūsų 
nuomone, padarė Rusijos 
kairiųjų lietuvių seimas, ku
ris rišdamas ateities Lietu
vos klausimą, nemetė paga
lių į revoliucijos ratus.

pavyko pramušti langą dip- 
liomatų politikos sienoj. Pa
siremdamas rusų revoliuci
jos laimėjimais, Šliupas ir jo 
šalininkai eina prie įkūniji
mo savo idealo Lietuv-Lat- 
viškos respublikos, kurios 
plote turi rasti sau vietos 12 
milionų gyventojų. Memo
rialas, su plačiais reikalavi
mais, kaip matyt iš telegra
mos, sutaisytas Rusijoj. Be 
abejonės, jį rašė ne vienas 
patsai D-ras J. šliupas. Tai 
buvo darbas jojo paties ir 
jojo politinių vienminčių — 
veikiausia, Rimkos, šilingo, 
Yčo, Leono ir kitų.

Męs, iš savo pusės būda
mi demokratais ir socialis
tais, turime padaryti dvi 
stambias pastabas prieš Dr. 
Šliupo žygį.

Męs žinom, kad kairioji 
dalis Rusijos lietuvių sei
mo (socialdemokratai ir soc 
liaudininkai) taip-pat lietu
vių rajonas prie Rusijos So- ( 
cialdemokratų Darbininkų 
Partijos, kaip lygiai ir Ame
rikos lietuviai socialistai — 
stoja ir palaiko tą politinį 
principą, kad savo politinį 
likimą turi nuspręsti pačios 
Lietuvos gyventojai. Politi
nio apsisprendimo teise turi 
prigulėti pačios Lietuvos 
žmonėms — jie patįs turi 
pasakyti, ko jie nori — ne
prigulmybės, federacijos ar 
autonomijos.

Skirtumas tarp mūsų ir 
D-ro J. Šliupo bei jo šalinin
kų yra tas, kad šliupas ima
si teises diktuoti Lietuvai 
savo programą. Męs gi dik
tuoti nenorim. Męs sakom, 
kad augščiausias sprendė
jas savo likimo yra Ji Dide
nybė Lietuvos Liaudis.

Antras užmetimas, kuri 
męs darom D-rui J. Šliupui 
veriasi tame, jog męs neno
rim daryti politiško šliūbo 
tarpe Lietuvos ir Latvijos, 
nepasiklausę pačių jaunave
džių ar jie nori to šliūbo.

Ligišiol jokia lietuvių par
tija, joks lietuvių seimas ne
parėmė tos politines doktri
nos. kuri reiškia uniją tar
pe Lietuvos ir Latvijos. Kad 
latviai būtų palinkę prie tos 
unijos, męs taip-pat nieko 
negirdėjom.

Prie panašių aplinkybių 
toks griežtas D-ro Šliupo pa 
sistatymas yra neatsargus 
žaidimas savo ir savo parti
jos ambicija. Tegul D-ro 
Šliupo norai bus ir kuoge- 
riausi, tegul jį rems politi
niame darbe kun. Juozo Tu
mo ir Leono partijos — tai 
visviena yra perdrąsu saky
ti, kad toks yra noras visos 
Lietuvos.

Kalbėdami apie Lietuvos 
politinę ateitį, męs jokiu bū
du negalim ignoruoti tokio 
stambaus faktorio, kaip Di
džioji Rusijos Revoliucija. 
Ne kas kita, kaip ta revo
liucija davė progos iškelti 

* visame ištisume mažųjų tau-
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WHO IS NEXT?
Pačta pasmaugė ir “Mil

waukee Leader,” organą d. 
Viktoro Bergerio. Priežas
tis nereikia nei aiškinti. 
“Milwaukee Leader’iui” at
imta antros klesos pačtos 
teisės už tai, kad jisai buvo 
priešingas šiai karei ir tvir
tino, kad šioji karė, pasauli
nė karė,yra pasekmė konku
rencijos tarpe Anglijos ir 
Vokietijos.

Pačtos departmentas, at
imdamas teises Milwaukee 
socialistų dienraščiui, pasi
rėmė įstatymu apie šnipinė
jimą, kuriame pasakyta,kad 
pačta negali persiuntinėti 
leidinių, kurie “skelbia išda
vimą, kalbina prie sukilimo 
ir spėka pasipriešinimo įsta
tymams.”

Žinoma, nieko panašaus 
“M. Leader” nedarė. Prie 
jokių sukilimų jisai neragi
no žmones. Visa jo kaltė 
tame, kad jisai nepritarė ka
rei. Pačtai nepatiko abelna 
laikraščio pakraipa.

Drg. V. Bergeris ant už
klausimo “New York Worl- 
d’o” korespondento atsakė, 
kad jo redaguojamas laik
raštis užėmė tarptautinę so
cialistų poziciją ir todėl ant 
jo krito smūgis. “Dabar 
aišku, kaip diena, pridūrė 
Bergeris, kad Washingtono 
administracija naudojasi 
proga, kad uždraudus socia
listinį laikraštį.”

“Milw. Leaderio” leidėjai 
yra unijištai ir socialistai ir, 
kai]) sako Bergeris, jų orga
nizacija neiškriks ir prie 
pirmos progos vėlei pradės 
savo darba. v*

Pastarame “M. L.” nume
ry didelėm raidėm padėta 
pagarsinimas:

“Męs tvirtinam, kad šią karę iššau
kė kova tarpe Anglijos ir Vokietijos 
už komercijinį vadovavimirną pasaulio 
prekyboj. Pasaulio socialistai stoja 
už taiką ir reikalauja jos. Jeigu tai 
yra išdavystė, tai tegul jie kuodau- 
giausia jos platina. Tarptautinis so
cializmas eina prie laimėjimo”.

Šiomis dienomis pačta at
ėmė antros klesos teises iš 
vengrų “Elore” ir pareika- 
avo pasiaiškinimų iš “Novy 
Mir”. Eina gandas, kad pa
siaiškinimų reikalauja ir iš 
“N. Y. Call”, tačiaus rašant 
šiuos žodžius męs dar neži
nom, kiek tame teisybės.

Smaugdamas socialistų 
spaudą pačtos departmentas 
turbūt nori, kad Amerikoj 
viešpatautų kapinių tyla. 
Bet jisai klysta, kaip savo 
laiku klydo ir caro valdžia.

Dar nėra įstatymo, sulyg 
kurio žmonėms išluptų lie
žuvius, akis ir ausis. O kol 
žmonės mato ir girdi, kol jie 
turi kalbos dovaną — tai 
liuosybės idėjų nepasiseks 
pasmaugt.

Net kapitalistiškas “N. Y. 
Evening Post”, kalbėdamas 
apie “Milwaukee Leader” 
uždarymą, turi protestuoti.

Laikraštis sako, kad tai e- 
sąs nonsensas ir blėdinga 
uždarinėti socialistų laik
raščius tiktai už tai, kad jie 
tvirtina šią karę esant kapi
talistiška kare.

“Evening Post” sako, kac 
savo laiku Vokietijoj (1879 
—1891) socialistai buvo per

tik sutvirtino tą judėjimą. 
Tas pats buvo ir Rusijoj.

Pagaliaūs, “Evening Post” 
pripažįsta, kad Anglija ir 
Vokietija daug žmoniškiau 
atsineša į socialistų judėji
mą, negu Amerika.

Iš Washingtono praneša į 
“N. Y. Call”, kad tenais 200 
įvairių Amerikos laikraščių 
korespondentų stengiasi pa
tirt, kokį gi dabar laikraštį 
iš eilės pjaus giltinė?

Garsus laikraštininkas 
Arturas Brisbane sako, kad 
vienas Rooseveltas savo raš
tais padaro daugiau blėdies, 
negu visi socialistų laikraš
čiai.

žinių, ateinančių iš Rusijos, 
socialistai griežtai atsisako 
turėti ką nors bendro su 
konstitucijos demokratais 
(kadetais), kurių vadovu y- 
ra imperialistas Miliukovas.

Naujon ministerijon jų 
nutarta nepriimti. Išrodo, 
kad viskas eina link to, kad 
valdžia pereitų į Darbininkų 
bei Kareivių Atstovų Tary
bos rankas. Jeigu tai teisy
bė, kad Rusijos žmones — 
miestuose ir kaimuose — su
siorganizavę į panašias ta
rybas, tai perėjimas valdžios 
į jų rankas būtų naturalis 
dalykas.

New Yorko miestas turi 
tokį įstatymą: kada ateina 
majoro rinkimai, tai miestas 
išleidžia $120,000 ant politiš
kų skelbimų laikraščiuose. 
Pusė tų pinigų—$60,000— 
duodama republikonų laik
raščiams, o kita pusė demo
kratų. Pinigus skirsto mie
sto aldermanai, sulyg savo 
nuožiūra.

Už tuos pinigus laikraš
čiai talpina sieksninius ap
garsinimus su tinkamu kan
didatų garbinimu.

Šiais metais apskelbimų 
gavo: N. Y. American, N.Y. 
Journal, Staats-Zeitung, žy
dų Warheit, Sun ir kiti.

Kiekvienas tų kapitalistiš
kų laikraščių gaus po pen- 
kioliką tūkstančių dolerių!

Gi socialistų spauda — nei 
cento! Dolerio galybė Ame
rikoj neišpasakyta.

meniškų įstaigų delegatus. 
Vadinasi, tame suvažiavime 
turėjo dalyvauti įvairių par
tijų atstovai. Tuo tarpu ru
sų socialistų laikraštis “No
vy Mir” rašo, kad nei kon
suliai, nei ambasadorius ne- 
užkvietė rusų socialistų fe
deracijos atstovų, neužkvie- 
tė net ir kitų progresyvių 
organizacijų, kurios rūpina
si politika. Vadinasi, bijo
si, kad tame suvažiavime ne
būtų pakelti tokie klausimai, 
kokie negeistini Bachmietje- 
vui. “Novy Mir” priduria, 
kad į dienotvarkį neįleido 
net tokio klausimo, kaipo ė- 
mimas rusų pavaldinių į 
Suv. Valstijų armiją.

Toliaus “Russkij Golos”— 
patriotiškas laikraštis, rašo: 
“Centraliui Komitetui Rusų 
Susivienyjusių Organizacijų 
buvo konsulio patarta iš
rinkti tris delegatus; tapo 
išrinkti penki. Tuo tarpu 
Bachmetjevas įsileido į šuva 
žiavimą tik vieną ir tą, kuris 
jam geriau patinka, o ki
tiems atsakė... Taipgi į su
važiavimą neįsileido ir spau
dos atstovų—bijo, kad rusų 
kolionija nesužinotų apie jų 
veikimą.”

Vadinasi, nors dabartinės 
Rusijos valdžios atstovai 
bando arčiau susieiti su ru
sų kolionija, vienok jie labai 
atsargus, bijo prasižengti 
prieš senąsias tradicijas, bi
jo pakelti politiškus klausi
mus, kurie apeina, bijo tarti 
vieną žodį už savo pavaldi
nius ir svarsto tokius klausi
mus, kaip taupinamosios ka
sos, suteikimas daktariškos 
pagelbos ir tam panašiai, o 
apie svarbesnius nei neužsi
mena.

BĖGA IŠ SOCIALISTU 
PARTIJOS.

Karolius Marksas ir kybT
Marksas gimė ir augo panašiose aplin-

/R.

Kaip jau sakėme, Marksas gimė Rei
no provincijoj. Ta vakarų Vokietijos pro
vincija ligi 1815 metų prigulėjo Francijai, 
tai bedieviškai ir revoliucinei Francijai, ku- 

| ri anais laikais, kaip ugnis nuo vandens, 
Įžangos vieton. — Lietuviai darbinin- skyrėsi nuo dievotos, atžagareiviškos ir hy- 

kai, o ypatingai labiau prasilavinę jųjų tar- ,pokritiškos Prūsų Hohenzollernų valdžios.

Jojo gadyne
i

RUSU KONSOLIŲ
SUVAŽIAVIMAS

Šiomis dienomis New Yor
ke buvo suvažiavimas Rusi
jos konsulių ir visuomeniškų 
veikėjų. Suvažiavimą šaukė 
Rusijos ambasadorius Bach
ai iet jevas, tas pats Bach- 
mietjevas, kurį atsiuntė A- 
merikon p. Miliukovas. Prie 
senosios caro valdžios amba
sadoriai ir kalbėti nenorėjo 
apie rusų pavaldinius, gyve
nančius Suv. Valstijose, tuo
met ir visi konsuliai su pa
nieka atsinešė į tuos, dėlei 
kurių jie čia buvo atsiųsti. 
Dabar gi jau tie patys caro 
tarnai, tie patys monarchis- 
tai, pasijutę po revoliuciji- 
nės valdžios jiega, pradeda 
artintis prie žmonių, šaukia 
suvažiavimą, kuriame svars
to rusu išeiviu padėjimą ir 
t. t. n

Paviršutiniai pažvelgus į 
tą darbą, galima jau ir pasi
džiaugti, kad senieji buvusio 
caro tarnai pradeda taikytis 
prie žmonių, pradeda svars
tyti, kaip pagelbėjus rusų 
liaudžiai, gyvenančiai Suv. 
Valstijose ir t. t.

Bet pas tuos žmones 
dar neišnyko carinis raugas, 
dar jie bijosi išeiti į šviesą 
ir pilnai pasirodyti rusų ko- 
lionijai. Štai pavyzdys: 
Bachmietjeyas paliepia kpn-

Ligišiol iš Amerikos Soci
alistų Partijos bėgo dešinie
ji socialpatriotai, dabar 
pradeda bėgti vadinamieji 
kairieji.

Męs jau minėjome, kad S. 
P. apleido Henry Slobodin, 
kuris dabar eina išvien su 
Spargo-Russellio kompanija.

Paskui H. Slobodina iš
dūmė Frank Bohn, kuris vi
są laiką rokavosi kairiųjų 
lyderiu ir bendradarbiavo 
net Propagandos Liigos ex- 
tra-kairiųjų laikraštyje 
“The International.” Beto, 
ir Slobodin ir Frank buvo 
uolus rėmėjai ir rašytojai 
“The International Socialist 
Review.”

Smagu mums pažymėti, 
kad kuomet F. Bohn prane
šė savo lokalo sekretoriui, 
jog jisai išstojus iš Socialis
tų partijos, tai lokalo sekre
torius atkirto jam, kad ji
sai jau nesiskaito partijos 
nariu, nes neužsimokėjo mė
nesiniu duoklių. C €

Frank Bohn, kuris seniau 
posteringavo “The Interna
tional” dabar nudardėjo į 
kapitalistų “N. Y. Times” ir 
tenais pasakoja, būk šioji 
karė esanti karė civilizuotu 
vakarų prieš Vokietijos oli
garchiją...

Juokai.

sėkiojami, bet persekiojimai|suliams užkviesti ir visuo-
? .•■'i'f.* i...,'.,.'' A * > J'iSiil ..i a.v..<.•»'/ 'i

*

SU rw
įgfc

Mums praneša, kad spalių 
29 d. New Yorke, hotely Mc
Alpin, prasidės suvažiavi
mas mažųjų tautų atstovų. 
Suvažiavimas tęsis 3 dienas. 
Manoma, kad suvažiavime 
dalyvaus atstovai 25 naci
jų- . t '

Amerikoj gyvuoja mažųjų 
tautų draugija, kurios pir
mininku yrą p. Howe, immi- 
gracijos komisionierius.

pe, tankiai kalba apie Marksą bei marksiz
mą, neturėdami aiškaus supratimo nei apie 
pirmą, nei apie antrą. Neabejotina, kad 
mūsų socialistinėj literatūroj yra žymi 
spraga šiuo žvilgsniu žiūrint.

Šio veikalo uždavinys, bent išdalies, už- 
pildyt tą spragą, duodant, kiek tai galima, 
pilnesnį supratimą apie Marksą, jo gyveni
mą, jo darbus ir gadynę, kurioje jisai gy
veno.

Tačiaus šis veikalas nėra originalis pa
darinys. Jį rašydamas, gausios medžiagos 
sėmiaus iš P. Berlino—“K. Marksas ir jo 
laikai,” W. Liebknechto parašytos K. Mark
so biografijos, Jecko—“Istorija Internacio
nalo”, “Encyklopedija Britannica” ir kitų, 
kurių pilną surašą paduosiu tuomet, kuo
met mano raštas išeis atskiru leidiniu.

L. Laisvietis.

I.
JAUNOS DIENOS IR MOKSLO METAI.

Karolius Heinrichas Marksas gimė 5 d. 
gegužes, 1818 metais pasiturinčių vokiškų 
žydų šeimynoje mieste Treves, Reino pro
vincijoj. Jo tėvas buvo Vokietijos žydas, 
1824 metais perėjęs krikščionybėn, o motina 
taip-pat žydų kilmės, paėjo iš. Olandijos. 
Sykiu su tėvu perėjo krikščionių protestonų 
tikybon ir visa familija.

Marksų šeimyna buvo gan garsi Vokie
tijos žydų eilėse jau nuo šešiolikto metšim- 
čio. Tūli tos šeimynos nariai buvo garsus, 
kaipo rabinai, kaipo religiniai vadovai. Jų 
pavardė tuomet buvus ne Marksai, bet Mor- 
duchajai. Tiktai tėtukas Markso pakeitė 
Morduchajaus pavardę ant “Markso”.

Kad supratus, kodėl K. Markso tėvas 
perėjo protestonų tikybon, pertraukdamas 
ryšius su judaizmu ,reikia žinoti tas nepa
kenčiamas gyvenimo aplinkybes, kuriose ' 
teko gyventi žydams. Despotiška Prūsų 
valdžia persekiojo juos, žiūrėjo į juos su

1 Prūsuose nieks neišdrįso užsimint apie lais
vę, lygybę, brolybę. Gi Francija dar kvė
pavo revoliucijos laikų atminimais. Ir Rei
no provincijoj, kuri tūlą laiką prigulėjo 
Francijai, liko daug revoliucijos pėdsakų, 
liko, kai]) ir Lenkijoj, Napoleono teisių ko
deksas, teisių daug žmoniškesnių,negu Prū
sų teisių statutai. Pareinio žmonės su gai
lesčiu minėjo apie laisvesnius, geresnius 
francūzu laikus.
dar nebuvo visiškai užgesintos.

Beto, Reino provincija buvo žymiai 
pralenkusi kitas Vokietijos provincijas biz
nių ir pramonės išsiplėtojimo žvilgsniu. 
Čia pirmiau, negu kur kitur, pradėjo augti 
stambioji pramonė; čia pirmiau, negu kur 
kitur išėjo ant visuomenės gyvenimo sce
nos stambioji buržuazija, kurios būtybės 
reikalai verste vertė priešinties Prūsijos 
karalių ir žandarų absoliutizmui (vienval
dystei).

Suprantama, kad šitos aplinkybės darė 
Reino provincijos gyventojus labiau progre
syviais, labiau palinkusiais reikalauti re
formų, negu kokioj nors kitoj Vokietijos 
dalyje. Ir, kai]) sykis, šioj provincijoj 
Marksui teko perleisti savo jaunas dienas.

Markso tėvas, advokatas, buvo gabus, 
pranašus žmogus. Jisai greitai pastebėjo 

’ nepaprastą savo sūnaus gabumą.
1835 metais jaunasai Marksas pabaigė 

gimnazijos kursą Treveso miesto. Jam su- ' 
ėjo tuomet septyniolika metų.

Kokį paliūdyjimą gavo Marksas, pabai
gęs gimnaziją?

Tai gana nuostabu, bet tai yra faktas, 
kad veik visi genialiai žmonės mokyklos 
suole buvo tik vidutiniai mokiniai. Ir mūsų

i jaunasai Marksas gavo tik “vidutinį” ates
tatą. Niekuo ypatingu jisai nepasižymėjo, 

' būdamas gimnazijos mokiniu.
1835 metų rudenį Marksas pastojo į

Pareinio žmonės su gai-

Revoliucijos kibirkštys

panieka; panašiai žiurėjo į juos ir ekonomi- garsųjį Bonn’o universitetą, kad mokyties 
niai atsilikusi, o politiniai nesubrendusi Vo- savo tėvo profesijos — patapti advokatu, 
kietijos visuomenė. Antisemitizmas—ligo- Vokietijos studentija tais laikais buvo
tas žydų neapkentimas—tuomet‘buvo ma- branduoliu revoliucinio judėjimo. Studen- 
doje, nelyginant Rusijoj prie Romanovų di-J tai ėjo pirmose visuomenės eilėse. Tai bu- 
nastijos. Kad kokiu nors būdu apsigynus vo nelyginant avangardas liuosybės kovo- 
nuo persekiojimų į įvairių pinklių, tūkstan- tojų.

. >1 . . . T. ..4- I f . k. 1 r ‘%*. . .'.'k . .“k 1^ kk k k kA J" 1 . - - - - — *čiai žydų virto krikščionimis. Tarpe tų 
tūkstančių buvo ir Marksų familija.

savo tėvo profesijos — patapti advokatu.
Vokietijos studentija tais laikais buvo

Tas apsireiškimas niekeno negali nu
stebinti. Valstybėse, kur ekonominiai san-

Anot garsaus poeto Heines, kuris tikiai vra atsilikę, kur nebėra politinės lais- 
pats pametė judaizmą ir perėjo protestą- vgg kur viešpatauja karalius, žandaras, 
tizman — krikšto pahūdyjimas_ buvęs tais)bažn čia ir stambusis žemvaldys, kur pa
laikais kaipir bilietas į didžius rūmus Euro- jįos visuomenės minios miega palaimintų- 
POS kultūros. ' .

Skriauda, kuri buvo daroma žydams, sįetų jaunuomenė yra entuziaztišku prana-
pos kultūros. jų miegu—tenais besimokinančioji univer-
kaipo tautai, turėjo tą pasekmę, jog Vokie
tijos žydija išaugino savo tarpe geriausių 
intelektualių ir revoliucinių spėkų. Gyve
nime visuomet juk taip būna. Ten, kur 
žmonės labiau persekiojami, ten kur jų tei
sės labiau mindžiojamos, tuo greičiau tenais 
išauga ir pribręsta pasipriešinimo galybė. 
Persekiojimas gimdo rūstybę, kerštą ir są
moningą kovą.

Garsusis Boerne, kuris iš žydų taip-pat 
virto krikščioniu, ve kai}) aiškina tą faktą, 
kad iš žydų tarpo Vokietija susilaukė smar
kiausių laisvės kovotojų:

“Taip, kadangi aš vergu gimiau, tai 
liuosybė man mielesnė, negu jum. Taip, 
kadangi aš buvau prijaukintas vergijoj, tai 
suprantu liusybę geriau, negu jūs. Gim
damas aš neturėjau tėvynės, todėl aš trokš
tu įgyti ją labiau, negu jūs. Vieta, kurioj 
aš gimiau, buvo aprybuota vienintele žydų 
gatve, už kurios vartų ėjo svetima man že-! atskrisdavo iš kaimynės Francijos. 
mė. Už tai dabar man nepakanka tėvynės ( nykios pilkos padangės atsilikusio politinio 
iš vieno miesto, iš vienos provincijos, iš vie
nos sryties; aš noriu didžios tėvynės, visa
me jos plote.... Aš lioviausi buvęs piliečių 
vergu ir todėl nenoriu jokios vergijos... 
Meldžiu jūsų, nežiūrėkite su panieka j žy
dus. Jūs atėmėt jiems orą, bet tai. apsau
gojo juos nuo supuvimo. Jūs pribėrėt į jų 
širdį neapykantos druskos, bet tai apsaugo
jo jū tyrumą ir sveikatą. Jūs visą žiemą 
laikėte juos giliai skiepe, langą prikrėtę 
mėšlo, bet jūs patįs visai neapsaugoti nuo 
šalčio, vos gyvi pasilikote. Kuomet ateis 
pavasaris, męs pažiūrėsim, kas pirmiau 
pradės žaliuoti: žydai ar krikščionįs?”

Boernės, palyginimai turi didelio pa
mato. Jie rodo, kodėl žydų ghetto*) labi
rintuose buvo dėkingos dirvos dėl reforma
torių ir revoliucionierių.

♦) Ghetto — tai vieta, kurioj vid krikščionių, ghetto 
patįs vieni žydai, visiškai atskirti nuouramžyje jgjrveno

šu naujos gadynės.
Ar netaip buvo Rusijoj, ar netaip buvo 

iFrancijoj prieš Didžiąją Revoliuciją ir laike 
jos, ar netaip buvo Austrijoj prieš 1848 me
tų revoliuciją?

P. Berlin’as ve ką sako apie dalykų sto
vį Vokietijoj trisdešimtais ir keturesdešim- 
tais metais pereito amžiaus: *

“Trisdešimtais metais Vokietijoj dar 
nebebuvo tų didelių sluogsnių gyventojų, 

' kurie būtų galėję ant savo drūtų pečių pa- 
I kelti naštą organizuotos kovos su absoliu- 
, tizniu (karalių patvaldyste), kaip tai buvo 
Fra nei jo j.

“Bet tuo tarpu vokiečių inteligentijos 
mintis kur tai kas aplenkė lėtą ėjimą socia
liai - ekonominio šalies plėtojimosi. Prog- 
resyvė vokiečių inteligentija gaudyte gaudė 
naujas idėjas moksluose ir gyvenime, kurios

Ant

ir socialio Vokietijos gyvenimo skaidriu 
švyturį žibėjo mintis progresyvės inteli
gentijos.”

Minios Vokietijos žmonių tuomet dar 
snaudė. Ir štai, inteligentija ir visųpir- 
miausia, studentija Įsišnekėjo sau, jog tai ji 
turinti išliuosuoti Vokietiją.

Apie savy stovią darbininkų klesos ko
vą nebuvo nei kalbos, buržuazija, nei tas 
viščiukas iš kiaušinio išsiritęs, dar tik pra
dėjo cypsėti, išlengvo protestuoti, maldau
ti ir puldinėti prieš Berlyno biurokratiją. 
Išėmimu buvo pati viena inteligentiją 
jautriausia jos dalis — studentija.

Na, ir atsiėmė ji nuo valdžios už “v ą 
gaudymą”. Persekiojimai pylėsi ant tu- 
dentijos, kaip iš rago gausybės. Bet' tie 
persekiojimai buvo tai alyva, kurią valdžia 
pylė į vis besiplėtojančią ugnį. Opozicijos,

ir dabąr dar galima užeiti tūluose Europos miestuose. KOVOS dvasia augte augo
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Sveikatos Patarimai. :
Dr-as A. Montvidas.

VII. Nervų ir kraujo ligos.
Pas mokyklą lankančius 

vaikus, ypač mergaites liga, 
vadinama chorea, yra žy
miai prasiplėtojusi. Liga sa
vo pasekmėmis žymiai pa
naši į reumatizmą, širdies 
susigadinimai seka iš jos ne
toli visada. Choreą turintis 
vaikas lieka nervuotas, tan
kiai išblyškęs, protiškai ne
tvariais. Apie šią ligą jau 
buvo “Naujienose” ir “Lais
vėj” rašyta, todėl neatkarto
siu. Nors ją tankiausiai 
gauna nervuotų, alkoholikų 
ir artimos giminystės vai
kai, bet neretai ji apsireiš
kia pas sveikų ir normalių 
tėvų vaikus. Nors kartais 
padidėję ir uždegti tonsiliai, 
nešvariai užlaikomos lytiš
kos dalįs ir keli kiti dalykai 
skaitomi Choreos priežasti
mis, vienok daugiausiai ji 
paeina nuo perdidelio protiš
ko ir nerviško įtempimo. To
dėl nereikia vaiko spirt, kad 

t būtų geriausiu mokiniu kle- 
soj, nereikia jo stimuliuot 
prie to ne pagirimais, ne pa
žadėjimais, ne baudimu. 
Kiek męs galime pastebėti iš 
biografijų didžiųjų žmonių, 
didžiuma jų nėra parodę di
delio gabumo mokykloj. 
Daugelis jų buvo skaitomi 
labai prastais ir neturinčiais 
gerų smegenų. Atbulai, tie, 
kas mokykloj būna ir labai 
gabus, gyvenime tankiausiai 
pasirodo silpnais. Bet jei
gu da paimti sakinį, jog tik 
sveikame kūne gali rastis 
sveikas protas, tuomet vai
ko perdidelis proto įtempi
mas ir da stimuliavimas 
prie to daro jį pilnai nesvei-

ponams, kalantiems dolerius 
iš vaikų prakaito ir kraujo, 
draudžia jaunų vaikų pub- 
liškus pasirodymus. Retai 
jūs matysite, kad tokie vai
kai, kurie turi extra-mokini- 
mąsi namie, neturėtų Cho
reos bei kitos nervų bei kra
ujo ligos. Mergaitės, kurios 
perdaug apkrautos namų 
darbais ir extra-lekcijom,ap
art mokyklos lankymo, yra 
linkusios netik prie choreos, 
o ir geltos (chlorosis), kada 
susilaukia subrendimo arba 
da prieš jį. Čia pat pridur
siu, jog yra paprotys vai
kus leisti liuosiau mokintis 
ir leist juos daugiau ant oro, 
todėl berniukai paprastai iš
auga sveikesni, negu mer
gaitės. Mergaitė turi moti
nai padėt, turi ką nors ex
tra mokintis ir da, kaip tik 
biskį suauga, motina laiko 
ją uždariusi namie, kad ne
išdyktų, kad negražiai nepa
sielgtų. Pasirodo, kad tos 
taip vadinamos mergaitės 
doros neišsisaugoja jokie 
draudimai ir sėdėjimas na
mie, o sveikata jos pusiau 
lieka sunaikinta. Aš prie
šingas leidimui mergaičių į 
užkampius ir skersgatvius, 
bet yra gana vietos ir be jų. 
Vietoj draudimų ir laikymo 
namie, kur kas geresnes pa
sekmes motina turėtų pilnai 
ir aiškiai išdėstydama mer
gaitei apie lyties hygieną ir 
tūlų organų funkcijas. Jei 
pati nežino ir nemoka, gali 
atrasti ypatas, mokančias 
tinkamai tuos dalykus išgul- 
dyt. šitie paaiškinimai rei
kalingi netik mergaitėm, o 
ir berniukam. Laikymas

ir gydyt bile kokiais būdais, griekus suversti ant kapita- 
kurie gali būt reikalingi.

Tai tiek šį sykį. Yra daug 
ko da pridurt sveikatos 
žvilgsniu ir da daugiau edu
kacijos žvilgsniu, bet laik
raštiniam straipsnyj nėra 
galima visko pilnai išgvil- 
dent.

Dr. A. Montvidas,
3332 North Ave., 

Chicago, Ill.
(Užbaiga).
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Vadovai be atsakomybės.
Jeigu męs norim ką pamo

kinti, tai pirmiausiai turim 
patįs tą geriausiai žinoti, — 
pažinti, ko imamės kitus mo
kinti. Kur-kur, bet Ameri
kos lietuviškoje spaudoje to 
sąžiningumo ir noro būti at
sakomybėje už savo žodžius 
visai nesimato. Kodėl taip? 
Tu r būti dėlto, kad mūsų ra
šinėto jai turi perdaug drą
sos ir pasitiki ant nesubren
dimo savo skaitytojų, nes ki
tai]) nepavelytų sau rašyti a- 
pie tą, apie ką neturi ma
žiausio supratimo ir nepa
velytų sau meluoti, kaip kad 
daro šiame antrame atvejy
je kuniginė spauda.

Bet aš čia nemanau kalbė-

gi, kas gal geriau be Darda
nelų apsieiti: ar fabrikantas 
ar žemdirbis?

Draugas, tokiais padavi
mais faktų ir jų aiškinimais, 

jų, męs nebmatysime jų tik
rųjų griekų ir tuomi patys 
sau užkenksime.

Bet tai mažmožiai, ku
riems galo nėra. Einam prie 
politikos, prie dabartinės ka 
rėš, prie revoliucijos. Ko čia 
nerasime?! Čia jau beveik 
visi vienu balsu šaukia, kad 
tą karę iškėlė vieni tik ka
pitalistai, kad ji pradėta ir 
tęsiama tik kapitalistų nau
dai ir kad liaudžiai neapei
na, kas ją išloš.

Pabandykim peržiūrėti tą 
savo seną rezoliuciją ir pa
žiūrėkim, kaip protauja ir 
kaip elgiasi šioje karėje mū
sų vienminčiai vokiečių so
cialistai. Ar jie priešinasi 
tos karės vedimui, ar jie no
ri, kad vokiečių nelabieji 
kapitalistai, pradėjusieji šią 
karę, praloštų ją? Man ro
dos, jie, Vokietijos socialis
tai, netik nesipriešina, bet 
dar gelbsti savo valdžiai ir 
kapitalistams,balsuodami už 
valdžios sumanymus ir val
džios paskolas karės reika
lams, kurias reikės išmokė-

]izmo. Aš nemanau teisinti 
kapitalizmo ir kapitalistų 
ten, kur jie kalti, bet beveik
dami svetimus griekus ant

męs nustosime įsitikėjimo 
savo pasekėjų, o mūsų prie
šai visai nesiskaitys su mu
mis, laikys nesubrendėliais.

Taigi, mažiau sekime se
nų teorijų ir savo nesubren
dusių vadovų, daugiau var
tokime savo protą ir kartu 
pasimokinkime galvoti nuo 
savo vienminčiu vokiečiu ir 
kitų apšviestųjų tautų socia
listu, c

Tada męs pamatysime, ar 
geistina yra Lietuvos liau
džiai—darbininkams, kad 
kaizeris išloštų šią karę.

“Laisvės” skaitytojas.

Nuo red. — Męs jokiu bū
du nesutinkame su šio strai
psnio turiniu.

Lietuvon

pavojų (širdies ligos), kad veda prie kraujo ligų, 
jis negalės ilgai gyvent ir 
sau duoną užsidirbti.
tuomet, kada vaikas eina se
nyn, gali jam būt leista na
mie kiek mokintis ir užsiimt 
kitokiu protišku darbu. Jau
ni vaikai namie neturi mo
kintis ir neturi užsiimt siu
vinėjimu, mezgimu, muzika 
ir panašiai. Didžiąją laiko 
dalį jie turi praleist lauke 
žaizdami, besimaudydami iri 
t. t. Žinoma, aš nesakau, 
kad užkampiuose ir skers-

reikia pridurt ir prastą mai- 
Tik stą. Vaikas daug juda ir

gaus, kur daugelis vaikų tik 
ir būna, bet soduose, prie 
vandens kranto, ant plečiu 
ir švariose gatvėse. Pas lie
tuvius įėjo paprotin mokin
ti vaikus namie poterių, de
klamacijų, muzikos ir kitko. 
Nors tai yra gražu, bet ken
ksminga. Daug yra gražių 
daiktų, kurie kenksmingi, 
todėl jų reikia vengt. Mer
gaitė 12 ar 13 metų jau gali 
pradėt mokintis biskutį mu
zikos, deklamacijų ar ko ki
to. Ir tai nedaug. Bet iki 
tų metų jai pilnai užtenka 
to, ką ji gauna mokykloj. 
Mergaitės auga greičiau, ne
gu berniukai pradžioj, todėl 
ypač jas reikia apsaugoti 
nuo apsunkinimo tame laike. 
Motinom patinka išstatyt 
savo mergaitę bažnyčioj ar
ba prakalbose arba kur ki
tur. Publikos plojimas da 
labiau stimuliuoja vaiką ir 
ftotiną ateityj pasirodyt žy
miau. Protinga publika tu

pėtų švilpt ir su panieka at
sinešti į tėvus, kurie per
daug jaunus vaikus kankina, 
prieš publiką stato su visu 
yaiko nervų įtempimu, kad

Iną bei garbę, 
udhtiika vah

kuri gaunama iš maisto. 
Protavimui irgi reikia gero 
maisto. Todėl norint, kad 
vaikai neblogai mokintus ir 
būtų sveikas, reikia ji gerai 
maitint. Tūli skųsis, jog nė- 

i ra iš ko. Taip, bet didžiu- 
j nia tų, kurie skundžiasi,mai
tina vaikus du ar tris sykius 
dienoj mėsa, kas yra tikras 
kenkimas. Daug pieno, zu- 
pių, daržovių ir abelnai cuk
riniu ir krakmoliniu maistu 
vaikam yra reikalinga. Tie 
maistai pigesni, negu mėsa.

m.

VIII. Papročiai.
Vaikus reikia mokinti, kad 

nespjiaudytų ant grindų,kad 
nekosėtu ir nečiaudėtu vie
nas kitam į veidą, kad ran
kas nusimazgotų prieš valgį 
ir šiaip kada purvinos, kad 
nedėtų pirštų į burną ir no
sį, kad užlaikytų savo kūno 
dalis visada švariai. Toile- 
tuose jie turi būti atsargus, 
kad gimties organais nepa
liestų lentos ar ko kito, kad 
nevartotų nešvarių popierų, 
kad nešluostytų rankos į a- 
belna šluostika. Reikia iš
mokinti, kad pavojinga yra 
karstytis ant vežimų ir ka
rų, kad nepereit skersai gat
vės neapžiūrėjus, kad nesi
mušti per galvas, nešokinėti 
iš augštai, nesiimt perdaug 
kad įsipjovus ar įsibriežus 
tuoj praneštų ir žaizda tu
ri būti gerai numazgota ir 
iodinu aptepta. Nereikia 
baust už susižeidimus, nes 
paskui slėps. Reikia mo
kinti, kad daktaras yra ge
riausia žmogus ir kad rei-

nurodinėti jų ydas—klaidas. 
Kuo daugiau jie nesąmonių 
talpins savo raštuose, tuo 
daugiau nustos savo šalinin
kų,—o mums klerikalų prie
šams to tik ir reikia. Bet 
užtai męs, visų rūšių prim- 
eiviai, turim saugotis to
kių klaidų, turim apsvarsty
ti kiekvieną savo žingsnį,žo
dį. Kiekvienas mūsų laik
raštis turi savo ydas, nenuo
seklumus. Jų visų ir nesu
skaitysi. Bet aš noriu nuro
dyti čia, greta kelių mažmo
žių, vieną mūsų klaidą, abel- 
nai visiems mūsų socialistiš- 
kiems raštams, — tai verti
mas ant kapitalizmo visų 
griekų — nelaimių, kokie tik 
ant svieto atsitinka. Juk čia 
daeinama lig to, kad drau
gai lydėdami į kapus nu
skendusi besimaudant arba 
užsimušusi traukiniu beva
žiuojant, palydi juos, kaipo 
kapitalizmo aukas! Arba, 
kiti aiškina dabartinį rusų 
kareivių bėgimą iš fronto, 
ne stoka disciplinos ir abel- 
na demoralizacija, kurią 
kairiausi elementai varo dar 
toliau ir džiaugiasi iš pa
sekmių savo darbo, bet tuo- 
mi, kad rusų kareiviai būk 
neprijaučia dabartinei Ke-

kai ir per tai bėga iš fronto. 
Pirm revoliucijos, kaip vi
siems žinoma, caro kareiviai 
nebėgo iš fronto (nes nedrį
so), o pagal viršminėtojo 
protavimo išeina,kad jie pri
jautė caro valdžiai daugiau, 
negu revoliucijiniai valdžiai. 
Tai prie ko prieina tokis 
mokytojas, kuris nemislija, 
ką sakąs, arba neturi supra
timo apie tą dalyką, apie ku
rį imasi kalbėti.

Dar vienas pavyzdys. Iš
kilus generolo Kornilovo 
kontr-revoliucijai, Rusijos 
rublis nupuolė nuo 21 cento 
ant vienuolikos, o mūsų po
litikieriai sušuko: “žiūrėkit, 
Amerikos kapitalistai džiau
giasi iš kontr-revoliucijos 
Rusijoje ir vertę Rusijos 
rublio jie pakėlė net ant 2į 
centų.” (Gerai nebeatsiine- 
nu, ant kiek buvo sakyta; 
bet reikšmė ta pati). Tai 
matot, lifiji ko daeinama,kaip 
paduodami faktai ir kaip jie

Kodėl taip? Kodėl vokie
čiai socialistai eina išvien su 
savo valdžia ir savo išnaudo
ja is kapitalistais ir kitai]) 
elgiasi šioje karėje, negu lie
tuviai socialistai?

Čia tegali būti vienas at
sakymas, būtent toks 
lietuviais, neišskiriant dau
gumos mūsų vadovų, teb
esam tamsus, ant tiek neiš
lavinti, kad nepažįstam savo 
reikalų, nepajiegiam atskir
ti, kas yra reikalinga kapi
talistui ir kas liaudžiai, ka- 
ne kapitalo reikalai yra prie 
šingi darbininko reikalams 
ir kame jie sutinka, kame 
kapitalizmas yra kaltininku 
pasaulio nelaimių ir kame 
kitų priežasčių reikia jieško- 
ti. Kas kita su vokiečiais. 
Jų socialistai apšviesti ir 
pajiegia geriau protauti :jie 
puikiai mato, kad jeigu jų 
kapitalistai praloš šią karę, 
tai ir jie praloš, nes jie ži
no, kad jeigu jų kapitalistai 
nebeturės kur išvežti savo 
išdirbinius, tai ir jie, vokie
čių darbininkai nebeturės 
ko dirbti, nebeturės darbo, 
uždarbio. Jie mato, kad 
šiame atvejyje jų reikalai 
sutinka su jų kapitalistų rei
kalais. Tas, kas atsitik
tų su vokiečiais, pralošus 
jiems šią karę, tas pat būtų 
ir su mumis Vokietijos prie
šais, jei męs praloštumėm. 
Taigi, ir šią karę daug tei
singiau būtų pavadinti ne 
kapitalistų kare, bet kapita
lizmo, jeigu kas nemato ir 
kitų svarbių jos priežasčių; 
greta kapitalizmo, šiandien 
darbininkų likimas tebėra 
surištas su likimu kapitalo, 
o rytojumi męs negalime 
šiandien gyventi. Vokietijos 
darbininkai visų rūšių tą su
pranta ir kovodami už savo 
likimą, sykiu, nors ir neno
ro m s, prigelbsti savo išnau
dotojui kapitalistui. Tą 
mums reikėtų suprasti.

Toliau. Iš daikto yra mi
nima Dardaneliai, kaipo vie
nas iš didžiausių užmetimų 
—darodymų netik Rusijos 
kapitalistams, bet ir dabar
tinei revoliucijoniškai val
džiai už pralietąjį ir pralie
jamąjį kraują šioje karėje. 
Aš to nesuprantu: jog per 
Dardanelus nepalyginamai 
daugiau išvežama valstiečių 
kviečių, negu fabrikantų — 
kapitalistų beveik nesančių 
išdirbinių (nors ir darbinin
kai tokiu išdirbinių taipgi 
turėti} būti lužinteresuoti 
liuesais Dardįielais). Tai-:

Audėjai ir verpėjai turės 
milžinišką ateitį Lietuvoje, 

1 nes nėra nei vieno fabriko, 
’o ir visoje Rusijoje labai 
mažai. Daugiausiai verpėjų 
yra Mass valstijoje. Audė
jų ir verpėjų centras turėtų 

m<*s’ j būti Lawrence, Mass., nes 
| fenais yra daugiausiai lietu
vių audėjų. Taipgi ir apie- 
linkės, kaip Lowell, Provi
dence, R. L, ir kitur. Lietu
vių audėjų yra nemažiau 
20,000. Iš jų mažiausia 2,- 
000 surasime turinčius ir 
norinčius įnešti po 300 do
lerių. Tas sudarytų 600,000 
doleriu arba 3 milionus rub
lių.

Su tokia suma galima jau

tie visi žmones gautų darbą. 
Čia tik reikia organizato-

tarp jų surinkti nemažiau 
3,000 žmonių turinčių po 
300 dolerių. Su 900,000 do
lerių arba su 4 milionais 
rublių jau galima įsteigti di
delę dirbtuvę, kur tie visi 
darbininkai rastų sau vietą, 
būtų patįs savininkais savo 
dirbtuvių. Taigi Detroit, 
Mich., lietuviai turi pada
ryti pradžią, branduolį, o 
paskui kitų miestų lietuviai 
jau prisidės.

Trąšų ir elektros išdirby- 
stė. — šiedu dalykai turi 
būt sujungti, nes kaip elek
tra, taip ir trąšos daromos 
iš oro ir tai jas galima pada
ryti vienu kartu. Čia jau 
darbininkų mažai reikia, o 
daug kapitalo. Todėl čia tu
rėtų žmonės organizuoties 
turinti pinigų. Pajiega ga
lima užkinkyti Lietuvos li
pęs. Gerai būtų pakinkyti 
Nemuną ties Prienais ir 
Birštonu). Tam reikia daug 
pinigų. Aš esu kalbėjęs 
su daugeliu žmonių, kurie 
duotų tam reikalui po 3,000 
dolerių.Tokių jau žinau apie 
20-40 žmonių. Įrengimas to
kios dirbtuvės atsieitų ne
mažiau 300,000 dolerių, tai 
gi susidėję 100 žmonių ir 
sudėję po 3,000 galėtų tą pa
daryti. Tokia milžiniška dir 
btuvė atneštu milžiniška 

;pelną. Juk kas-gi nežino,ką 
reiškia trąšu ir elektros dir
bimas. Čia tik įrengimas 
prekiuoja, o medžiaga pas
kui visai mažai prekiuoja.iš- 
tą dalyką būtinai turi or- t. 
ganizuoti g. Keistutis šliu
pas, kaipo mokslo vyras. 
Čia jau būtų daugiau kapi
talistiška įstaiga, negu ko
operatyviška.

Dar galima būtų pakalbė
ti apie cukraus išdirbimą,po- 
pieros, ypač muilo , kurį 
galima pradėti su keliolika 
desėtkų dolerių. Bet tas lai 
pasilieka kitam kartui.

Bet kas tuoni turėtu 
rūpinties? Pirmiausiai tu
rėtų patįs tų sričių žmones 
organizuoties. Jiems turėtų 
pagelbėtie visokie “real es
tate” (nejudinamos nuosa-

įstaigą ir kiekvienam bus 
užtikrintas uždarbis.

Kaslink to, kad po šios 
karės Lietuvoje bus daug 
geriau, tai jau visiškai ne
reikia abejoti. Tat darban 
visi, juk karė gali pasibaig
ti bile valandą, o męs turi
me būti gerai prisiruošę. 
Mūsų ir apskritai žmonių 
gerbūvis priklauso tiktai 
nuo mūs pačių.

Atminkime, kad pasaulis 
po pabaigimo šios karės 
pradės naują gyvenimą, 
naują gadynę. Viskas bus 
nauja, kas buvo prieš karę, 
tas jau žuvo ir daugiau ne- 
besugrįžš. Tat organizuoki- 
mės, dirbkime, tvarkykimės 
ir pamatysime, kad męs sau 
laimę susitversime.

(Užbaiga).

TIKRA IR TEISINGIAUSIA

APTIEKA
Jeigu jums reikalinga kokia nors 

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

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

Duodu rodąs visiems dovanai Siun
čiu gyduoles j 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. Gaukite 
šiuos vaistus:

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

Lietuviška Trejanka 25c., 50c. ir $1.00 
Kartus ...* dėl apetito 50c. $1.00 
Visokios Šaknys, žiedai, žolės ir t.

Aptieka atdara dieną ir naktį. 
Su vi-oms rodoms kreipkitės:

Lietuvis aptiekorius ir savininkas

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

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

25 ir 35c.
$1.00
$1.00
$1.50

50c. ir 75c.

DR. KOLER
638 Penn Ave.,

i

riti ir biznio vedėjų. Bet to- vybes) agentai.
kių atsiras, tik reikia pra
dėti organizuoti. Lawrence 
audėjai jau užmezgė pra
džią, tik lai neapsistoja, lai 
organizuoja toliau.

Odų ir kailių dirbimas. 
Vienas žydas Franklinas 
Šiauliuose prieš 20 motų 
pradėjo tą biznį su 400 ru
blių ir į 17 metų užgyveno 
i 20 milionu rubliu. Tai. 
patyrė velionis Lansbergis 
(Žemkalnis). Tas jau paro-

nis. O pirm kares lietuvių 
visai nebuvo tame biznyje. 
Gi odų dirbėjų yra gana

arke, Hoboken, N. J., taip 
ir Worcester, Mass., ir W.

perdėtiniais, net vyriausiais 
vedėjais. Vienas tokių pasi
žada tą viską vesti, jei tik 
susiorganizuotų kapitalo ko
kia 50,000. Tai lengviausias 
dalykas, mašinerija menka. 
Taigi organizuokitės. Čia 
reikia tiktai 100 žmonių tu
rinčių po 500 dolerių. Visi 
turėtų sau darbą, būtų pats 
savininkais ir pelną sau im
tų. Geriausiai tas, kad yra 
net vedėjas, kurio vardo pa
skelbti negalima, nes jei da- 
žinotų kompanija, kurioj 
jis dirba, tai jį atstatytų iš 
vyriausių dirbtuvės perdė- 
tiniu.

Automobiliu dirbimas. — 
Lietuvoj arkliai išmušti ir 
atimti, todėl automobiliai 
ypač ūkėms, bus labai rei
kalingi. O visi Detroito lie
tuviai daugiausiai dirba tik 
automobilius ir turi gerą pa- 
feįmą ir ta:

tų ir namų lietuviams par
davėjai turėtų dabar organi
zuoti tas bendroves. Pir
miausiai jie dabar juk daro 
menką biznį, o antra, jie ga
na gerai patyrę biznyje. Jie 
kaip tik čionai būtų suga- 
dųs. Jie turėtų organizuoti 

1 kapitalą ir dėti į bankas, ku- 
j rių nuošimtį sau galėtų pa- 
i silaikyti kaip uždarbį. Tai

gi įvairus nejudinamosios 
nuosavybės pardavėjai mes
kite lotų pardavinėjimą ir 
pradėkite organizuoti šitas 
kooperacijas. Susiorganiza
vę, tokie žmonės juk ir ant 
visada gali pasilikti tų ben
drovių biznių vedėjais. Juk 
tai geras uždarbis. Nejaugi 
to negali suprasti. Suorga
nizuokite kiekvienas sau po 
vieną didelę bendrovę ar

Pittsburgh, Pa

Dr. KOLER yra 
vienatinis tarpe lie
tuvių daktaras Pitt- 
sburghe. Mokinosi 
Varšuvoje, studijavo 
bėgyje 26 m. {vai
rias ligas vyrų ir 
moterų, todėl jas 

nuodugniai pažįsta. Gydau užsi- 
nuodinuną kraujo ir silpnybes vyrų, 
spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, į- 
vairias ligas paeinančias nuo nelys
tu mo kraujo. Atsišaukite ypatiškai 
per laiškus aš negydau.

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

R^iLnlino-n VYKV mokintis 
ntind’ingd barbeno amato.

a Darių gausi visada. Raika-
JųZ lauk informacijų.

ČAp. Nossokoff’s International
Barber School, 1202 Penn 

^*3jAve., Pittsburgh, Pa.

J. A. KATKUS
Užlaikai visokių knygų ir kitokių 

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

Krautuvė atvira nuo 7 ii ryte fkf 
12 vidurnakčio.

Toliau gyvenantieji galit kreiptis 
laišku Šiuo adresu: -

J. A. KATKUS
12*4 For bes Sf, Pittsburgh, Pa.

) jų yra labai

Į PERSKAITYK TUOJAU!
j R. G. INGERSOLL’OJ KNYGA

VELNIAS
vertB

FERDINAND de SAM06ITIA

Daugybe žmonių bijo velnio, 
todėl visi turėtų perakaityti tą 
knygų. nes susipažins su velnio 
istorija, jo darbais ir galybe.

Kaina 20 Centai

1(8 Itortllų St., Brooklya, N.Y.

ViM.1, Įjn.lMr* mitine eifttW!
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veikia kituose miestuose.

*
29 rugsėjo

♦
*

buvo piknikas 
liepos. Pelnas

Sąjungos namui. 
Žmonių atsilankė gana daug 
ir pelno bus.

M. M. Našlaitis.

Knut Hamsun.

BADAS
Vertė švenčioniškis.

Ir kaip

esu

a

• •

Žemaitės; Gais-

♦

S '

.■i .... . .. . Vi ~ 1

5)
6

2
3
1
2
3

pus.

Kaimas
Gminas arba volostis

Diena
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IŠBRAUKĖ Iš LIETUVIŲ 
DARBININKŲ LITERA

TŪROS DRAUGIJOS.
Liet. Darbininkų Literatu 

ros Draugijos konstitucijoj 
yra punktas, kad tie draugi
jos nariai, kurie yra ar pasi
rodytų esą priešingi socia
listų judėjimui, organizuo
tam į Socialistų Partiją, tu
ri būti išbraukiami iš parti
jos.

Tuo punktu remdamos 33 
kuopa L. D. L. D. (Pittsbur- 
ge) išbraukė iš savo tarpo 
J. Katkų. Apie tai praneša 
mums kuopos komitetas.

EKSTRA 
KONFERENCIJA.

14 d. spalių, People’s Hou
se, 7 E. 15th St., New York 
City, bus ekstra konferenci
ja L. S. S. IV Rajono. Pra
džia 10 vai. ryte.

Visos kuopos malonėkite 
išrinkti savo delegatus. Yra 
daug svarbių reikalų. Rei
kės apkalbėti viduriniai Ra
jono reikalai ir rinkimų agi
tacija.

L. S. S. IV Rajono iždinin.
K. Liutkus.

"NAUJOSIOS GAD.” NO. 9 
TURINYS.

Rusijos proletariatas ima 
valdžios vairą.—K. Vidiko; 
Liaudies Taryba (People’s 
Council) — Juliaus Dauba
ro ;Kolonijos, kaipo karės 
priežastis—L. F. d’M.-R.; 
“Tepliojimas”, paveikslas — 
I. Wood; Ekon. valst. reikš
mė—J. V. Stalioraičio;Ame
rikos Darbo Unijos (I. W. 
W. tvarka).—A. Kuršaičiū- 
tės, M. D.; Pilietinės ir Poli
tinės teisės (visuomenės tei
sės).—A. C. Hermano; Ex- 
caro kelionė į Sibirą”, pa
veikslas; Baudžiavos Nak
tis, vaiz
ras, vaiz.—Murago; Ligos 
sopuliuose, poema—Aurės 
Žvaigo; “Ex-caro Mikės dū
mojimai”, pav.; Kokia takti
ka geresnė? — R. Miliono; 
Ko gi ginčijasi dėl tėvynės 
gynimo? — J. Baltrušaičio; 
Politikos apžvalga; Karės 
priežastys anot kapitalistų 
—J. B.

SUVALKŲ KRAŠTE REI
KIA ATIDUOTI ARKLIŲ 

AŠUTAI.
Naujas įsakymas skelbia, 

kad liki kovo mėn. 20 dienos, 
arklių savininkai turi ati
duoti arklių karčius ir uode
gas nedirbtosios medžiagos

(Tąsa).
treptelėjau koja ir pradėjau keikti.
jis drįso mane pavadinti tuščiagalviu? Aš 
jam parodysiu, ką tai reiškia mane pava
dinti tuščiagalviu! Tuojaus apsisukau ir 
nubėgau atgal. Vos dabėgau iki gelžkelio 
pleciaus ir priverstas buvau sustoti, nes pa
jutau silpnumą ir aiškiai persitikrinau, kad 
jau negalėsiu ant tilto užeiti. Širdis iš pik
tumo kraujais apsiliejo. Žengiau kelis žing
snius, kojos susipainiojo ir parkritau, vie
nok tas manęs nei kiek nenuramino, atsi
kėliau ir vėl bandžiau bėgti, bet greitai tu
rėjau sustoti, — jiegos nepavelijo toliau ke
lionę tęsti; pagalios ir piktumas truputį su
mažėjo. Stovėjau ir sunkiai alsavau. Ban
džiau save pertikrinti, kad tas nieko neken
kia, jeigu policistas pavadino tuščiagalviu. 
Bet sielos balsas šaukia: “Negalima tylėti 
prieš tokius išsireiškimus!”...

—Na, gerai! — pertraukiau savo sielos 
balsą. — Ir ką gi galima daryti, jeigu poli
cistas nemoka kitaip išsireikšti! — Šį išve
dimą pripažinau teisingu ir pats save sten
giausi nuraminti, atkartodamas kelis sy
kius, kad jis kitaip nemoka išsireikšti. Pas
kui apsisukau ir patraukiau į miestą.

Man rodėsi, kad tas truputį gelbsti. Pasta
ruoju laiku labai prastai maitinausi. Jeigu 
ir pasitaikydavo kokiu nors būdu gauti pen- 
kiatą kronų, tai jų neužtekdavo, kad sutip- 
rinus savo nusilpnėjusį kūną. Nejaugi 
man skirta mažiau gyventi už kitus? Ne
jaugi aš neturiu stiprių pečių ir poros dar
biniu ranku, kokias kiti turi? c- v r

Argi nekirtai! malkų, kad užsidirbus 
sau ant duonos? Argi jau aš toks tingi
nys? Argi nejieškojau sau darbo? Argi 
aš nesilankiau klausyti lekcijų, argi nera
šiau į laikraščius straipsnių, dirbdamas 
dieną ir naktį, kaip jautis? Argi aš negy
venau taip, kaip gyvena didžiausi šykštuo
liai, maitindamiesi duona ir pienu, kuomet 
jau turėjau pinigų ir viena duona,kuomet jų 
mažiau buvo? Juk gyvenau visą laiką ne 
viešbučiuose, bet po palėpėmis užlindęs, 
dirbtuvėse, kurias apleido ir dievas ir žmo
nės, nes laike žiemos į ją sniegas ėjo nesi
klausęs savininkų.

Ėjau, apie tai mąsčiau ir nepykau, nesi- 
nervavau, buvau ramus. Taip beeidamas, 
pamačiau policistą, pasivijau jį ir prisiarti
nęs tariau jam.

—Dabar dešimta valanda.”
—Jau dvi, — atsakė jis man.
—Meluoji, dabar dešimta valanda! — 

kartojau aš. Paskui dar arčiau priėjau 
prie jo, sugniaužiau kumštį ir, rodydamas 
jam, šaukiau: — Girdi, dabar dešimta va
landa, o tu sakai, kad antrą!

Policistas užsimąstė, pažvelgė į mane

ir rainiai pasakė:
—Kaip ten nebūtų, bet visgi tamstai 

laikas eiti namo. Ar nori, aš palydėsiu?
Tas jo gerumas mano širdį suminkšti

no, akys paplūdo ašaromis ir pasiskubinau 
jam atsakyti:

—Širdingai ačiū tamstai! Aš truputį 
užtrukau restaurane. Labai tamstai dė-

Policistas atsakė, kad to negali pada
ryti, nes visi raktai randasi slaptojoj poli
cijoj.

—Ir ką aš dabar turiu daryti?
—Nieko kito, kaip tik nueik į viešbutį 

ir pernakvok, — atsakė jis.
—Taip, bet aš neturiu pinigų.... Tru

putį paūžiau ir, suprantama....
Abudu stovėjome vienas priešais kitą. 

Lietus pylė, kaip iš viedro. Policistas apie 
ką tai mąstė ir atydžiai žiūrėjo į mane. Po 
valandėlės prabilo:

—Tokiu būdu prisieis nueiti į policijos 
nuovadą ir pasakyti, kad esate benamis.

Benamis? Velniai mane pagriebtų, 
kokia puiki idėja ir ikišiol negalėjau dasL 
protėti, kad taip galima padaryti! Aš jam 
paačiavau už patarimą ir dar, dėl geresnio 
persitikrinimo, paklausiau:

—Nueiti ir stačiai pasakyti, kad 
benamis?

—Taip, benamis.
Nuėjau. Ten mane užklausė:
—Kaip tamsta vadiniesi?
—Tangen... Andriejus Tangen...
Aš pats nesuprantu, kodėl melavau. 

Mintys buvo taip išsiblaškę, kad jokiu būdu 
jų negalėjau sutvarkyti. Pasakiau tokią pa
vardę, kuri policistams labai retai papuola, 
apart to, juk aš buvau su akiniais, todėl 
dar prie pavardes pridūriau: “Žurnalis
tas.”

Kada tą pasakiau, policistas pažvelgė į 
mane. Suprantama, žurnalistas nakčia at
ėjo į policijos nuovadą ir prašo nakvynės. 
Ar tai nejuokinga? Bet aš stovėjau drą
siai, tartum būčiau buvęs generolas, netekęs 
savo namų iš priežasties karės.

—Kokiame laikraštyje bendradarbiau
jate?

—Rytiniam Lapelyje... Labai gaila, bu
vau užėjęs, truputį patraukiau ir....

—Apie tai neverta ir kalbėti, — per
traukė jis mano kalbą, nusišypsodamas. — 
Kada jaunimas linksminasi... Męs tą ge
rai suprantame...

Jis atsistojo, pašaukė sargybinį policis- 
ta ir įsakė.

—Šį poną nuveskite ant viršaus ir duo
kite jam atskirą kambarį.

Paskui man palinkėjo ramios nakties.
Policistas įvedė į kambarį ir pasakė:
—Šviesa degs dar dešimts minutų, pas

kui gesinsime.
—Dar dešimtį minutų? — pakartojau 

jo žodžius.
Atsisėdau ant lovos ir išgirdau, kaip 

mane užrakino. Kambarys buvo šviesus, 
patogus ir aš jaučiausi, kaip rojuje. Dau
giau nieko nei netrokščiau, jeigu visuomet 
galėčiau turėti tokį kambarį! Apmislijau’ 
visą savo kalbą su policistu, juokiausi, kaip ■ 
aš jam melavau, nerausdamas melavau ir 
kaip jis tam melui greitai patikėjo. i

Staiga šviesa užgeso, aš pasijutau tam
soj ir nieko kito nepaliko daryti, kaip tiki 
nusivilkti ir gulti.

Nusirėdžiau ir atguliau,bet užmigti ne- :s^įrtas 
galėjau. Tamsa, kurios nesimatė nei pra-!‘ 
džios, nei pabaigos, pradėjo mane kankinti, 
smaugti. Man rodėsi, kad aš susiliesiu su • 
ta tamsa ir tuojaus išnyksiu. Negalėda-j 
mas atsikratyti nuo tų minčių, atsisėdaui 
lovoje ir ėmiau rankomis mosuoti, kad iš- Į 7^;
blaškius tą tamsą, kuri mane apėmė. Į “Laisvės” N77 tūlas A

Nieko negelbsti: juo aš daugiau kovo- Simonaitis, aprašydamas a-
Aš tapau pje vietos moterų tamsumą, 

Bandžiau pusbalsiai dai-, ]abai apsilenkia su teisybe.
+ [ j.g sa|ę()^ ^a(.| Vargjai ĮęUr ga_

Dar niekad manęs tamsa taip ]jma surasti tokias tamsias
Visokios mintys moteris, kaip kad pas mus.

• kovoj gulė-. Reikia pasakyti, kad kaip

Korespondencijosz

EASTON, PA. 
Atsiprašau.

Atsiprašau “Laisves” skai
tytojų ir streikierių, kad 
“L.” N79, aprašydamas apie 
S. E. S. Silk Co. streiką,pra
nešiau, kad visi darbininkai 
grįžo prie darbo, veik nieko 
nelaimėję. Mat, kada aš tei
ravausi apie streiką, tai tū
li audėjai pasakė, kad susi
taikė. Ištikrųjų gi yra taip: 
kada kompanija ant nekuriu 
darbų pridėjo po pusę cento 
ant jardo, tuomet dieniniai 
darbininkai sugi’įžo dirbti, 
bet naktiniai nutarė streiką 
tęsti ir reikalauti, kad ant 
visų darbų būtų mokestis 
pakelta. Dabar jie vėl sten
giasi dieninius iššaukti į 
streiką. Naktiniai Ihikosi 
gana gerai.

Reikia pažymėti, kad tar
pe naktinių darbininkų ran
dasi daugiausia svetimtau
čiai, todėl ir laikosi stipriau. 
Dieniniai — didžiuma ame
rikonai.

Kuo tas streikas užsi
baigs, savo laiku pranešiu.

Mažas Vieversėlis.

tveriamą kuopą su panieka 
atsinešė. Vadinasi, patys 
vyrai neleidžia moterims 
veikti, lavintis, o paskui šau
kia, kad jos nieko neveikia.

Teisybė, ne visos moterįs, 
kurios buvo prie kuopos pri
sirašiusios, suprato jos nau
dą, buvo ir tokių, kurios lai
ke prakalbų prisirašė, o pas
kui sakė, kad kuopa nerei
kalinga, bet buvo ir tokių, 
kurios gerai viską suprato, 
tik vyrai joms nepavelino 
veikti. *

Jeigu norite, kad moterįs 
veiktų, tai netrukdykite jų 
darbui, bet dar padėkite.

Fanatikė.

reikės aiškinti kokią pusę 
valandos, o L. S. S. 42 kuo
pa man suteikė tik pusę va
landos kalbėti, bet aš kalbė
jau arti valandos laiko ir to- 
liaus nenorėjau publiką ati
traukti nuo pasilinksmini
mo.

M. V. primeta, būk aš sa- 
kęs, kad tuomi privalo uni
jos rūpintis. Aš sakiau ir sa
kysiu, kad socialistai geriau 
supranta apie ekonominį 
darbininkų padėjimą ir dar
bo sąlygas, negu unijų dar
bininkai.

Kad lenkai viešas diskusi
jas pralaimėjo, tą visi žino.

Į kitus užmetimus never
ta nei atsakyti, nes mudu 
nesusikalbėsisime.

J. Griciūnas.
Nuo red. — Ginčus užbai

giame.

LAWRENCE, MASS. 
Darbininkų streikas.

Čia sustreikavo alaus ve- 
žiotojai. Jie reikalauja pa
kelti $3.00 į savaitę algos. 
Darbdaviai darbininkų rei
kalavimą atsisakė išpildyti. 
Tuomet išėjo visų saliūnų 
darbininkai, prijausdami ve- 
žiotojams. Saliūnuose pasi
liko tik patys bosai. Gal 
saliūnų darbininkai ir nebū
tų išėję į streiką, bet saliu- 
ninkai pasisamdė streiklau
žius ir tie jiems atveža a- 
laus. Todėl ir išėjo.

Mūsų mieste niekad strei
kai nepasibaigia.

* *
Pereitą savaitę tapo sua

reštuotas tūlas italas, pir
miau s dalyvavęs I. W. W. 
unijoj. Jį išgabeno į Bosto- 

į no kalėjimą.

EASTON, PA.
“Laisvės” N77 “Mažas 

Vieversėlis” skundžiasi, būk 
jam suteikę melagiaus var
dą ir sykiu aprašo neteisin
gai dalykų stovį. Jis sako, 
būk tarpe vietos socialistų 
nesą triukšmadarių. Bet jis 
užmiršo, kad L. S. S. 42 kp. 
yra daug sunkenybių per
gyvenus, turėjus trečiųjų kų dabartinės Rusijos Revo- 
teismų ir tos betvarkės atsi-! liucijos paveikslą. Paveiks- 
kartoja veik kiekviename ' ]as perstato, kaip caras nu- 
kuopos susirinkime. ginkluotas, traukiasi nuo

Mažas Vieversėlis jau sosto, retežiai sudraskyti, o 
pats atitaisė dvi klaidas, til- garsus revoliucionieriai,kaip 
pusias jo pirmojoj korespon- čaikovski, Krapotkin, Breš- 
dencijoj. Pagalios jis rašo, Įkovska ir liaudis su raudo- 
l^ad Eastono . 1 \ 11 (Iii .111 es nomis vėliavomis stovi ap

link sostą, ant kurio yra 
Laisve su koja užmynusi ant 
caro karūnos. Paveikslas 
ant palituravotos popieros, 
net devyniose spalvose, ver
tas dolerio. “Kardas” par
duoda juos po 25c. Prisiųs- 
kite konverte kvoterį arba 
25 c. viencentir.es štampas,ir 
paveikslą tuoj gausite.

“KARDAS”
Broadway,

So. Boston, Mass.
(81—84)

RUSIJOS REVOLIUCIJOS 
PAVEIKSLAS.

Ką tik aplaikėm labai pui-

darbininkai sulaužė iškovota 
aštuoniu valandų darbo die
ną. Čia reikia pasakyti, kad 
Eastono šilkų darbininkai 
dar neturi iškovoję astuonių 
valandų darbo dienos.

12 d. rugpjūčio kalbėjau 
visiškai neprisimindamas tų 
blogų aplinkybių, apie ku
rias M. V. rašo. Užduotus 
man klausimus atidėjau ant 
19 d. rugpjūčio, užkviesda- 
mas publiką į L. S. S. 42 kp. 
susirinkimą. Klausimai bu
vo atidėti, nes žinojau, kad

LIETUVIAI, SKUBINKITĖS SUju, tuo labiau mane kankina, 
fantazijos auka. !
nuoti, maniau, kad išsiblaivys mano mintys, i jis sako kad vargiai kur ga- 
bet veltui. ~ ’
nekankino, kaip dabar. Visokios mintys moteris,’kaip kad’pas' mus'.' 
galvon lindo ir aš jų bijojau. Lovoj gulė-. - - - - - - - -
damas pradėjau pirštais sieną čiupinėti, su-JvigU~‘“taįp ir čia yra tamsiu, 
radau skylę, kur vinis pirmiau buvo įkalta bet juk nega]ima visas prie 
»■tas m*ne 2',1- !la!18'int>b rodčslkad.eia tamsiųjų priskaityti, nega-

Įima visas tamsiausiomis pa
vadinti.

Toliaus Simonaitis sako, 
kad męs nieko naudingo ne
veikiame dėl visuomenės la
bo. Čia nurodysiu, kodėl 
męs neveikiame.

Metai laiko atgal, per L. 
Juk, prUseikos prakalbas buvo 

Į Mot.
1 Progresyvio Susivienyjimo

Pradedu garsiai naujai išrastą žodį kuopa ir jau norėjome pra- 
kartoti ir džiaugtis, bet greitai susigriebiu, dėti veikti, kaip kad moterįs 
kad už durų gali išgirsti apie tą mano iš
radimą ir tuomet viskas pražus, kiti jį pasi- Bet kada atėjo paskirta die- 
savins. Pradedu vertinti savo išradimą,; na pirmam susirinkimui, at- 
pats su savimi kalbėti; apima linksmumas ėjo apie 20 moterų, bet tos 
ir nejaučiu viduriuose jokio skausmo, ne- ’ moterįs, kurios buvo išrink- 
jaučiu alkio. Noriu dabar sugalvoti, ką tas' tos į laikinus komitetus, ne-1 
žodis reiškia. Pats sau sakau, kad skubin- atsilankė. Tokiu būdu kuo- 
tis nereikia, palauksiu, o dabar pasisteng- .pa ir pakriko.
siu užmigti. , . Į ■ Dabar, meldžiamasis, pa-

Užmigti jokių-būdu negalėją , Mintys sakysiu kodėl tos moterįs ne-
' - "oh

Kada aš šalinausi, jis kareiviškai ati
davė man pagarbą. Jo gerumas ir manda
gumas taip mane sujudino, kad aš pradė
jau net verkti; jeigu dabar turėčiau pen-; 
kias kronas, tuojaus jam duočiau. Ir juo j 
toliau jis nuo manęs tolinosi, tuo gailiau aš j nepaprasta skylė, bet paslaptinga, kad joje
verkiau. Keikiau pats save, kad esu bied- 
nas, pravardžiavau save ir plūdau, kaip tik 
išmaniau. Taip aš elgiausi, pakol daėjau iki 
savo durų. Kada norėjau atrakinti, apsi
žiūrėjau, kad raktus pamečiau.

—Na, ir kodėl nepamesti raktų? — ta
riau pats sau. — Apačioj arklydė, o viršui 
mano “palociai”. Arklydę uždaro ir aš ne
galiu įeiti į savo “palocius”. Sušlapęs ir iš
alkęs, kaip šuo; kojos linksta ir kodėl prie 
tokių aplinkybių nepamesti raktų? Visiš
kai nesistebėčiau, jeigu ir visas namas būtų 
persikraustęs kur nors toliau į laukus... Ir 
aš juokiausi, pats iš savęs juokingiausiai, 
kad visur esu nelaimingas.

Girdėjau, kaip viduryje arkliai prukš- 
čia ir kojomis trypia; bet aš negalėjau durų 
atidaryti ir įeiti per arklydę į vidų. Pail
sęs ir piktumo apimtas, nusprendžiau' vėl 
eiti ant tilto ir surasti raktus.!

Lietus vėl smarkiai pradėjo lyti ir pa
jutau, kaip per visą mano kūną bėga van-

" i^ušSspumą

PAGELBA SAVO NAMIŠKIAMS
Ar jūs žinote, kad šimtai tūkstančių lietuvių išblaškyti karo 

audros po plačia Rusiją ir giliąs Siberijos taigas, kenčia šalt}, 
Ir badą, šimtus ir tūkstančius lietuvių bado šmėkla nuvarė | ka- 

žiurėti j mirštančius savo brolius.Juk jus negalite ramiai
Todėl tie kurie žinote, kur randasi just; giminės, siųskite Jiema
greitą pagelbą, kol
amerikiečius.

dar jie gwi. Jų akis atkreiptos j brolius

Pinigus galite siųsti ir telegrama primokant $2.25, prie pa
prasto rusiškų rublių kurso, ir pinigai bus išmokėta adresatui j ke
letą dienų. O kadangi rusiški pinigai labai pigus, tai su keletą

kas nors slepiasi. Priverstas buvau atsikel
ti, surasti savo paišelį ir persitikrinti, ar ta 
skyle neina perdėm į kitą kambarį. Kada 
persitikrinau, nusiraminau ir vėl atsiguliau.

Nors stengiausi užmigti, bet negalėjau. 
Besivartydamas po lovą, pradėjau juoktis, 
kad sugalvojau tokį žodį, kokio nėra nei 
vienoj pasauly kalboj, — “kuboaa.” 
jis susideda iš raidžių ir tikras žodis, kuris1 susitvėrus * Lietuvių 
literatūroj turės didelę svarbą!

doleriais suteiksite jiems didelę pagelbą.
Už siunčiamus pinigus mes pilnai gvarantuojam ir u? 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 ir pavardė kam pinigus siunčiate

Paskutinis, pačtaa arba miestas
Pavietas, (Uiezd)
Gubernija, Rėdyba

Parašas siuntėjo

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

BOSAK STATE BANK
SCRAINTOIN, RA

viencentir.es


KORESPONDENCIJOS
RUSIJOS GOSUDARSTVENNAJA SBEREGATELNAJA KASSA

išleis

JERSEY CITY, N. J

vieno

KAS TURITE?

met ponai su šiūpėlėm pini
gus Į aruodus pila. Ir tai ne

Advokatas Kaz. Gugis yra 
nominuotas kandidatu į ap
skričio augščiausio teismo

kuopa. Ar ne puikus vieny 
bes pavyzdys?

183 Roebling St..
Brooklyn, N.

jancius 
alpti.

klaidų randasi. Stebėtis rei

14 d. spalių bus didelės 
prakalbos; kalbės drg. J. Ju
kelis, garsus visuomenės vei
kėjas. Geistina, kad vietos 
ir apielinkių lietuviai atsi
lankytų pasiklausyti. Taip
gi bus ir anglų kalbėtojai — 
kalbės kandidatas į miesto 
majorus drg. Jesse Kirby. 
Prakalbos įvyks puikioj sve
tainėj N88 E. Main St., ant 
Marks krautuvės. "

Kiti, kurie turėjo ypatin
gai trumpesnes roles, pras
čiau lošė. Abelnai imant, 
veikalą sulošė nei šio, nei to. 
Galima buvo suprastu kame 
dalykas. <

metais rinkimuose susivieni 
jo demokratai su republiko 
nais, nes bijosi, kad soeialis 
tai viršų nepaimtų.

jams 
vo pilnai užganėdinti 
ceriu.

kalbinėti tas moteris, kurios 
veikia arba nori veikti. Man 
rodosi, jeigu pačios nenorite, 
tai nors kitų neatkalbinėki
te. Pavyzdžiui tūla mote
ris užsipuola ant merginų,

N. W. Side susitvėrė vie
šas knygynas, kurį prižiūri 
tam tikslui susiorganizavęs 
taip vadinamas “Draugijų 
Sąryšis.” Dėl skaitymo kny
gų ir laikraščių knygynas 
atdaras kasdien; dėl išdavi- 

utarninkais 
Nos dabar

Legališkų Patarimų bei 
Patarnavimų Komtietas:

J. B. Smelstorius,
A. Kupstys, 
J. Repšys.

.s ne tik nie-

Atsitikimuose, kame Ko
mitetas pats negalės pagel
bėti, tai nurodys tam tikrus 
ištikimus ir atsakančius 
žmones. ’'

Komiteto ofisas Socialistų 
..Svetainėj, 376 B roadway,So. 
Boston, Mass. Valandos: 
darbo dienomis, nuo 7:30 iki 
9:30 vai. vakarais. Subato- 
mis nuo 2 iki 4 vai. po pietų. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 die-

DRG. S. MICHELSONO 
PRAKALBŲ MARŠ

RUTAS VII RA
JONE.

Ėjo salaveišių armi- 
ikų bažnytinės drau- 
luIos dirbtuvės dirbo 

dienos. Paroda

Moterįs! Kur jūs dėjote 
“Komisiją kovai prieš mais
to brangumą”, kurią atgal 
trįs mėnesiai taip “iškilmin
gai” įsteigėte? Ar da ji gy
va, ar jau mirė? Jei gyva, 
tai ką veikia? O jei mirė, 
kur palaidojot?

Kas turite knygučių “Al
kani Žmonės”, malonėkite 
paskolinti L. S. S. 19 kuopai.

Siųskite šiuo adresu:

veikė kaipo tikras dailinin
kas, ėjo ten, kur kvietė, ne
atsižvelgdamas ne į parti
jas, ne į sroves, tuomi pri- 
rodė, kad dirba dėl dailės ir 
varde dailės. Geriausių pa
sekmių darbuotis ant toliau 
toje pat linkmėje, ten kur 
jis apsigyvens.

tina užleidžia, publika ploja. 
Tuomet tampa atkelta kor- 
tina iki dviejų ir trijų sy
kių. Bet, atkeliant kad ir 
iki trijų sykių,o artistus ma
tai tose pačiose pozose, ko
kiose buvo prieš uždengsiant 
—veikiant, labai prastai at
rodo. Niekur to nėra. Kuo
met atkelia kortiną, tuomet 
artistai ateina ir kloniojasi 
arba ačiuoja publikai už plo
jimą jiems. Čia to nebuvo 
ir blogai atrodė.

diskusijos atsibus sekančioj 
seredoj, 10 d. spalių, 146 
Morris St., Jersey City, N.J. 
Diskusijos prasidės 8 vai. 
vakare; tema diskusijų: 
“Ar galima panaikinti pri
vatinę nuosavybę”? Norin
tiems imti dalyvumą diskusi 
jose, patartina atydžiai per
skaityti S. Michelsono 
straipsnį, tilpusi “Nauj. Ga
dynės” Nl, 1916.

Draugai kuopiečiai! At
kreipkite į tai daugiau aty- 
dos ir stengkitės uoliau lan
kytis į panašius lavinimosi 
vakarus, nes tokie vakarai 
dėlei to ir rengiami, idant 
juose galima būtų lavintis 
socialistiškoj teorijoj.
' „ S ekret. M. J. I.

Vakaras pavyko neblogai. 
Publikos susirinko pusėti
nai. Daugelis buvo iš Ke
nosha apsilankę. Bet tiems 
socialistams vis yra skers- 
painių — priešu. Šį vakarą 
nuo seniai rengia, o štai nie
kam nežinant, tik plakatai 
pasirodo prieš nedėlią, kad 
Tautos Fondo 79 skyrius 
rengia pasilinksminimo va
karą savo papečkėje. Gali
ma daąiprotėti, kad tai buvo 
užkenkime mieriu rengimas. 
Minėto vakaro plakatai ma-

Spalių 12 d. vakare, sve
tainėje George Macevičiaus, 
Main St., Plymouth, Pa.

Spalių 13 d. vakage, svet. 
Franko, Wanamie, Pa.

Spalių 14 d. po pietų, svet. 
Griškonio, Exeter Boro, Pa.

Spalių 14 d. vakare, svet. 
Baubonio, 243 E. Market St., 
Wilkes Barre, Pa.

Spalių 15 . d. vak.
Park, Scranton, Pa.

Spalių 16 d. vak
Finno, 14 Main St., Miners 
Mills, Pa.

Spalių 17 d. vak., Kings
ton, Pa.

Spalių 18 d. vak. svet. Ka
valiausko, 57 Bank St., Wil
kes Barre, Pa.

Spalių 19 d. vak. svet. G. 
Yuhas (Laibinienės), 404 
Main St., Duryea, Pa.

Spalių 20 d. vakare, svet. 
Vaičiulio, Frank St., Hano
ver, Pa.

Spalio 21 d. po piet svet. 
L. Knygyno, 59 N. Main St., 
Pittston, Pa.

Spalių 21 d. vakare, svet. 
Kunigonio (Lincoln Hali), 
1508 N. Main Ave., Provi
dence, Scranton, Pa.

Spalių 22 d. vak. Lietuvių 
svet., 267 Clinton St., Bing-

Rusijos Valdiška 
TAUP1NIM0 KASA

Girdėjau, kad L. S. S. 36 
kuopa ir Vytauto draugystė 
suvienytomis jiegomis žada 
surengti referatą. Geistina 
būtų, kad tas sumanymas 
greičiau gyveniman įvyktų.

Bayonnietis.

Priima depazitus ant neaprubežiuotos sumos ir moka procentus 
už padėtus pinigus. Norintieji siusti Rusijos valdiškon bankon, taipgi 
norintieji gauti obligacijas ant 5į% Rusijos laikinos paskolos 1916 m., 
kreipkitės pas —

“Keleivio” redaktorius d 
Michelsonas iš Boston,Mass, 
kalbės tema: “Socialistai,kas 
jie ir ko nori?” šiose vieto-

Žydai socialistai 
dienraštį, kurio pirmas nu
meris pasirodys 14 d. spalių. 
Nors jų organizacija stipri, 
bet iki šiol negalėjo dienraš
tį išleisti. Čia daugiausia 
buvo išsiplatinęs “For
ward”.

Tautiečiai veik ant 
vienų prakalbų “lieja1 
ras apie vienybę, nes jeigu 
vienybe neįvyksianti, tai 
Lietuvai gręsia prapultis. 
Kiek tas jų šauksmas nuo 
širdies, parodo, kad ir šis at
sitikimas. Rochesteryj jau 
nuo seniai gyvuoja S. L. A. 
69 kp., prie kurios priguli 
nemažai socialistų, dėlto 
vietos tautininkai tą kuope
lę ignoravo, šalinosi nuo jos. 
Bet štai apsigyvena S. L. A. 
8-to apskričio organizato
rius, gerbiamas tamsta po
nas Žilius (taip ji vietos tau
tiečiai tituluoja). Kaipo 
toks, buvo priverstas turėti 
reikalą su ta kuopa. Bet 
tam gerbiamam ponui pri
gulėti prie vienos kuopos 
sykiu su socialistais pasiro
dė “nekošer”, nors ta kuo
pa jokia politika neužsiima. 
Ir dabar tas tamsta organi
zuoja naują S. L. A. kuopą. 
Kadangi antra kuopa tame 
pačiame mieste neparankų 
tverti, tai jis organizuoja

K. Keistučio pašelpi-

MONTELLO, MASS.
(Nuo mūsų korespondento).

Rugsėjo 29 d. L. M. D. 
choras surengė koncertą iš
leistuvėms komp. M. Petrau
sko. Koncertas susidėjo iš 
8 šmotų muzikos, 13 dainų— 
solo, 5 duetų ir 1 kvarteto. 
Teisybė; tai pirmas toks pui
kus koncertas mūsų mieste. 
Nereikia kalbėt jau apie pa
tį M. Petrauską, nes visi ži
no jį. Šalę jo galima pami
nėti: V. Putvinskaitę, A. 
Bačiulį ir daugelį kitų, ku
riuos M. P. išmokino ir ku
rie puikiai dainuoja. Garbė 
dailės veikėjams, kurie lie
tuvišką dailės meną kelia 
augštyn. Žmonių buvo ne- 
perdaugiausiai. Bijojosi 
brangios įžangos.

Rugsėjo 30 d. kalbėjo K. 
Žiurinskas; prakalbas ren
gė L. T. N. Knygynas. Žmo
nių atsilankė daug; kaip 
matyt, prakalba buvo pate
kinti.

Aukų surinko $7.00.
L. S. S. 17 kp. nutarė kas

dien pardavinėt socialistų 
dienraštį “New York Call”. 
Galima pasipirkti pas A. 
Liutkų Tautiškam Name ir 
pas kurpį—žigą. Tas gerai, 
tik man juokinga, kad 17 
kp. peržengė savo įsisenėju
sią “tradiciją”, platins “N. 
Y. Call”, ar jau užmiršo, 
kad “privatiškas”, o gal ne
apsižiūrėjo? -• •-.

Apie patį veikalą “Kry
žius”, nėra reikalo rašyti. 
Apie artistus kalbant, 
bant, daug kas būtų pasaky
ti, bet mažai bus pasakyta. 
Birbilo rolėje ypata nors tin 
kanti, tik keistai išmokinta: 
negalėjo publika suprasti,ar 
jis girtas, ar taip gramoz- 
das. Vaikščioja kaip reikia, 
nesvyruoja, bet tankiai griū
va ant žemės, kaip girtas. 
Ar tuomi manoma juokus 
publikai padaryti? Vienok 
tokie griuvinėjimai ne kaip 
iš publikos atrodė.

Tas pats artistas, paskuti
niame akte, kur turi parody
ti visą savo tragiškumą,kaip 
tik jo stokavo!

Bakutis lošė neblogai, tik 
kuomet prisiėjo pasmaugti 
Mažučio berną, už išdavimą 
valdžiai žmonių, tai jis šal
tu krauju, šnekėdamas pri
ėjo prie savo aukos, išlėto pa 
ėmė ir pasmaugė. Tas taip 
pat iš publikos atrodė keis-

“Ateities” koresp. Montel- 
lietis išmetinėja socialis
tams, kam šie nėjo ant iš
leistuvių naujokų. Girdi 
jūs užšalusi sanžinė, be jaus
mų... Ot, męs, tai išlydėjom 
Ponas šalčius net ramino 
kad be baimės eitų į tranšė
jas.... męs geri, apdovanojo
me... Well! “caca” sanda- 
riečiai, kad jūs tokie geri...

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

laivakortes. Skyrius Notariusa.
Speciališkas skyrius siuntimo pinigų f ai egėliums j gilun a Rosijos iš 

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

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

f' Rugs. 30 d. L. M. D. cho
ras surengė pietus — išleis- 
tuvjes M. Petrauskui. Prie 
pieW buvo dainos, o po pie
tų žaislai, kuriais vadovavo 
M. P. ' Po viskam gerb. M.

Aįtetl^uskas pasakęs puikią 
jįriįmgge karštai, jausin-

Per du

CHICAGO, ILL.
(Nuo mūsų korespondento).

Pastaruoju laiku čia pasi
rodė du nauju laikraščiu,— 
lenkų kalba “Przemyslowa 
Demokracya ir cechų kalba 
—“Demokracie”. Abudu
laikraščiu leidžia A. C. W. of 
A. unija. Tuodu laikraščiu 
eis du sykiu į mėnesį ir bus 
pašvęsti rūbsiuvių reika
lams. Pirmiaus išeidinėjo 
sykį į mėnesį “Labor” net 
trijose kalbose — anglų, len
kų ir cechų; dabar vieton to 
eis du.

čių ir kas vakaras eina j su
sirinkimus, — nebūna na
mie. Pirmiausia, jos neina 
kas vakaras i susirinkimus, i. 7

nes tiek susirinkimų nėra,o 
antra, jeigu ir eitų, ar tai 
čia prasižengimas? Geriau 
susirinkimuose praleisti lai
ką, negu namie.

Taipgi yra tokių moterė
lių, kurios pajuokia mergi
nas, priklausančias prie so
cialistų kuopos. Girdi, jos 
spiečiasi į socialistų kuopą 
todėl, kad galėtų gauti vai
kinų.

Turiu pasakyti, jos spie
čiasi prie kuopos todėl, kad 
supranta, savo užduotį, su
pranta, kad šis surėdymas 
netikęs, todėl ir stoja į dar
bininkų eiles, .kurie kovoja 
su šiuo netikusiu surėdymu. 
Tos, kurios prisirašo prie 
kuopos, jau pradeda kovoti 
už darbininkų būvį.

Girdėjau, kad vyčių feld 
febelis, manevrus daryda 
mas, sumušęs savo tėvą.

Gera praktika, ar ne ?

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

Pastaruoju laiku mūsų 
mieste gyvenimas labai per
simainė. Pirmiaus matėsi 
linksmumas tarpe jaunimo,o 
dabar vaikščioja visi nosis 
nuleidę, nusiminę, tartum, į 
kokias bėdas įpuolę.

22 d. rugsėjo iš mūsų mie
sto išvežė apie šimtą jauni
kaičių, paimtų į kariumenę. 
Tarpe jų buvo apie tuzinas 
lietuvių. Vienas lietuvis ap
sivedė 20 d. rugsėjo, o 22 d. 
tapo nugabentas į liogerius. 
Ir štai, 2 dienos atgal, prieš 
altorių, prisiekė vienas kito 
neapleisti, nesiskirti iki 
grabo lentos, o dabar jau 
persiskyrė.

Liūdna buvo žiūrėti, kuo
met giminės lydėjo išvažiuo-

Moteris pradėjo

Kur pažymėta, kad pra
kalbos bus po pietų, tai vi
sur prasidės 1:30 vai., o kur 
pažymėta vakare — prasi
dės 7:15 vai.

Geistina būtu, kad visur 
lietuviai skaitlingai susi
rinktų, nes męs retai prakal
bas rengiame.

A. Adomaitis.
L. S. S. VII Rajono Org.pag.

kiek
asa

Neseniai miesto majoras 
paskelbė, kad be užsiėmimo 

! žmonių nesirastų. Policijai 
’įsakyta areštuoti kiekvieną, 
pagal jos nužiūrėjimą, kad 
kuri ypata neturi užsiėmi
mo. Areštuotasai, neturė
damas tvirtų pasiaiškinimų^ 
bus sunčiamas prie darbų 
ant kelių mėnesių. Dar nei 
vienas tokis neareštuota,bet 

'apiplėšimai krautuvių, už- 
I puldinėjimai ant žmonių, 
tuo jaus padidėjo.

Rugs. 27 d. lankėsi T. Ro- 
oseveltas. Garsino, kad tu- 

!rįs gerą balsą ir drąsą. Na- 
!gi ir prisirinko patriotų pa- 
■ trioto paklausyti. Kalbėji- 
!mas, kokio kitas negali pa- 
j daryti. Veidą perkeičia į 
• šimtus minų. Išsišiepia, su
siraukia, plačius dantis atki
ša ir tam panašiai. Toliau 
sėdėdamas turi prakaituoti 
matant tokį laužymąsi ir 
šaukimą, būti gerais patrio
tais ir lojališkais piliečiais.

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

Rugsėjo 30 d. “Aido” cho
ras surengė koncertą, kuris 
susidėjo daugiausia iš “Ai
do” choro dainų, taipgi solo, 
duetų, trio ir kvartetų. Iš 
muzikos buvo smuiką solo, 
duetas ir trio.

Dainas, kaip paprastai, 
aidiečiai atliko gerai, užtai 
gavo gyvų gėlių bukietą. 
Duetai ir trio atlikta gana 
gerai, nekuriuos publika iš
šaukė antru sykiu. Pasta
ruosius atliko A. Orlauskas, 
A. Vaivodienė ir M. Orlaus
kienė. Solo išėjo kiek pras
čiau. Gerai sudainavo dvi 
dainas vyrų kvartetas.Smui
ko solo atliko J. Žemaitis. 
Jis dar mokinasi ir galės bū
ti geru smuikininku. Ka
dangi dar jie pirmą sykį ant 
pagrindų, tai atliko pusėti
nai. Duetą ir trio ant smui
ku atliko trįs svetimtaučiai; 
pastarieji savo užduotį atli
ko gana puikiai. Publika iš
šaukė juos du sykiu.
Publikos užsilaikymą, kaip 

ant koncerto, negalima pa
girti, ypač smuiką griežiant, 
kur reikia labiausia tykumo, 
tai žmonės kalbasi tarp sa
vęs, juokiasi, vaikai po salę 
bėgioja, kas trukdo netik 
artistams, bet ir klausyto- 

Šiaip jau žmonės bu- 
kon-

RACINE, WIS.
(Nuo mūsų korespondento).

Rugs. 30 d. L. S. S. 124 
kuopos buvo vakaras: pers
tatė B r. Vargšo 4-rių aktų 
dramą “Kryžius 
veiksmo komediją “Tėtė pa 
kliuvo”; monologai :“Nenuo 
alsi davatka”, “Vedusio lai 
įnė” ir “Ponia Užkabinskic

BAYONNE, N. J 
Vietos n

Antras veikalėlis, kaipo 
komedija ir tik trįs artistai 
lošė, išėjo geriau. Vienok 
ir čia yra dideli tarpai ap
leisti. Stasys Paukštys, pa
skutinio kurso studentas, o 
lošiant perdaug nereikalin
gų straipsnių, žvalgstymų 
pridėjo. Stačiai gadino gra
žią rolę.

Senis profesorius Obuolis 
pusėtinai senas, bet lošė, ma 
tomai, jaunas. Veikimas 
buvo nevienodas: vienur 
pergreit vaikštinėja ir grei
ta gestikuliacija, o kuomet 
atsimena, kad senas, tada 
pamaži veikia. Kartais at
siminęs, net šlubuoja.

Mariutė, Obuolio duktė, 
lošė gerai, tik dainavo labai 
prastai. Meliodiją paėmę iš 
“KaminakrėČio ir Malūni
ninko” Sabuko rolės daina 
“Mažas mano yra stonas,” 
tik paskutinius žodžius sa
kant, galima suprasti melio
diją, bet jStasys Paukštys, 
nors ir nepergeriausiai dai
navo, vienok daug geriau.

Apie monologus, tiek gali
ma pasakyti, “Nenuoalsi da
vatka”, gražus monologas, 
bet visai prastai atliktas. Y- 
pata netiko rolei. “Vedusio 
laimė”—gi 
monologas, atliktas puikiai. | 
Ypatingai, kuomet rodė pa-; 
veikslą savo netikusios pa- ■ 
čios ir aiškino, (kaip Gabrys 
Paršelis Lietuvos istoriją 
aiškina iš žemlapio), kuomi 
daug juokų pridarė. Užka- 
binskienė visai nemokėjo sa
vo rolės— ypata tinkanti to
je rolėje.

Tiek stebėtina, kad tūlu ' 
kolionijų lietuviai socialistai • 
stengiasi vengti Užkabins- i 
kieniu bei Džian Bambu, o! 
čia dar madoje yra. Į

Sufliorius buvo gana gę-' ninkai pusbadžiai skursta, 
po i nnhlilroi rrivrlimna nor vi-L. _ i i_______ i. . _ .• LJ.

Čia randasi vienas Free 
Employment Bureau, Manu
facturers Association, iš 
kurio darbus išduoda, nors 
kiekviena dirbtuvė turi sa
vo employment ofisus ir iš 
ten priima darbininkus dar
ban.

Tas biuras Įsteigtas kas- 
žin kokiais tikslais. Vieną 
sykį garsina, kad lojališki 
piliečiai, norinti kariauti už 
šią šalį, bet ant vietos bū
dami, kad praneštų ypatiš- 
kai. per laišką ar telefoną, 
kad nori darbo. Kuomet 

ražus ir juokingas! stengiesi sužinoti būdus, ko
kis tas kariavimas yra, tai 
atrandi panašų į milicijos 
tarnavimą.

Čia didžiausia išdirbyste 
J. I. Case Co. Threshing ma
šinų. Kita Mitchell Motors 
Co., ir daugiau mažesnių y- 
ra. Mokesčiai nedideli- 
Darbininkai neorganizuoti 
ir daugely vietų su darbinin
ką is-žmonėmis pasielgia po
nai bosai, kaip su gyvuliais.

Apie streiką visai negir
dėt kalbant, nors būtų už 
daug ką streikuoti. Darbi

nio į namus — 
ir pėtnyčiomis 
knygynas nedidelis, bet įkū
rėjai tikisi jį padidinti.

Knygynas randasi po No. 
1617 N. Robey St. Vietos 
žmonės kalba, kad tas kny
gynas esąs labai pageidauja
mas.

SO. BOSTON, MASS. 
Visuomenės žiniai.

L. S. S. 60 kuopa, So. Bos
ton, Mass., įsteigė Legališkų 
Patarimų bei Patarnavimų 
Komitetą, kuris suteiks viso
kius patarimus bei patar
naus kaip draugijiniuose 
klausimuose ir reikaluose, 
taip ir politiškuose, — taip 
jau ir nelaimėj esantiems.

Komiteto patarimai bei 
patarnavimai visiems už dy
ką, išskyrus tuos patarnavi
mus, kurie darys išlaidas 
Komitetui.

Komitetas tarnaus visiem 
lygiai, kaip socialistams,taip 
ir kitokių persitikrinimų 
žmonėms.

Todėl kreiptis galima vi
siems ir su visokiais reika
lais, kad ir dideliais, kaip, 
kaip tai: likus sužeistais, ap
šmeižtais, nuskriaustais ir

NEW KENSINGTON, PA.
18 d. rugsėjo buvo patrio

tiška paroda — pirmas prie
varta paėmimas naujokų į 
kariumenę. Tarpe paimtųjų 
didžiuma svetimtaučių; dau
gelį paėmė net neturinčių 
jokių pilietiškų popierų, bu
vo paimta keli vedę, kurie 
turėjo ir šeimynas. Toj pa
rodoj dalyvavo keliatas lie
tuvių, 
ja ir le 
gijos, 
tik pusę 
prasidėjo 2 vai. po pietų ir 
užsibaigė 5 vai. vakare. Per 
tą laiką visos įstaigos ir 
krautuvės buvo uždarytos; 
visos dirbtuvės švilpė.

Pasibaigus demonstraci
jai, buvo patriotiškos pra
kalbos.

Ant rytojaus išvežė viso 
110 į kempes. Tarpe jų bu
vo vienas lietuvis St. Rasi- 
mavičius, — narys A. P. L. 
A. 7 kuopos; jis nepilietis. 
Vieną lenką paėmė ir mo
teris pasiliko su keturiais 
mažais kūdikiais. Kada 
traukiniu, bet ją spėjo su- 
tos, nelaimingoji puolėsi po 
traukiniu, bet inia spėjo su
laikyti, paskui apalpusią 
nunešė.

Ant stoties buvo atėjęs ir 
dūšių ganytojas ir kelis dar 
laimino.

Kensingtonietis.
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LI3TUVIAKA

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

dispepsijos. Mažai tegalėdavau val
gyt ir suvalgytas maistas suteikda
vo man daug nesmagumo — atsilep- 
Bavo skilvyj skausmai, rėžimas, gur- 
f—« » n i »n >,<» į į , į ,„L -

■Kim^KBivrggrasgsTTrrr ""tt .?■ .rr—jbimit:

Tai. 2320 GreenpointJ. GARŠVA

Ištraukiu lYVIČAI tarpe II h-12 Dantis U I r\/M vaj kasdieną, 
kad tuem parodyt, log ištraukta

BE SKAUSMO!
Minklti rūbiniai prisisiurbianti atnegcnle

kurio tinka kiekvienai burnai. Parsiduo
da žema kaina ir gvarantuotl.
Pilnas setas dantų.........$8.00 ir burSČIbu
22 kt. auka.kepuraite....$6.00
Pripildymas auksu......$1.60 Ir augSčiau
Tiltelio uždėjimas...........$5.00 už danti
Pripildymas platina....$1.60 ir augidian 
Pripildymas sidabru be gydymo.«....5Oe.

w Cementu M «. .........50c.
Dantis egzaminuoju dykai.

DR. J. 6. COLE, Deolistas. 
292 BedfOHl Ai. Brotkla, H. Y.

IŠRADĖJAI
JEIGU NORITE < 

TRUMPAM LAIKE II 
DYKO PATARIMO ir 
IR KAIP UŽPATENTAVOTI 
dymai ir egzaminacijos 
KAI. Ofisas mūsų ra 
mentas Patentavimo.

AMERI
256 Broadway

VIEŠAS PROTESTAS 
ORAKULUI.

Sei, mister Orakule, nors 
tu sakai esąs viską žinantis, 
vienok aš turiu prieš tave iš
eiti su viešu protestu. Ka
da aš tave kviečiau į viešas 
diskusijas ir pasakiau, kad 
turiu galvą ne dzūkišką uz- 
boną, tuomet tu atsakei, kad 
tas tinksas, kurį aš nešioju 
ant pečių, yra molinis uzbo- 
nas ir dar pilnas prarūgu- 
sios košės. Patarei man tą 
košę iškrėsti, tuomet ir ta
vęs į diskusijas nekviečiau.

Prieš tokį tavo suprati
mą ir išsireiškimą privers
tas esu viešai protestuoti. 
Tu turi atsiminti, kad aš esu 
Bačkelogijos studentas, da
lyvauju tarpe vyčių ir darau 
su jais manebrus. Ir štai 
kada prisieina stoti į atakas 
arba jas atmušti, tuomet 
buteliai su alumi sproginėja 
atsimušdami į mano galvą, 
kurią tu pavadinai moliniu 
uzbonu ir nieko nekenkia. 
Jeigu būtų tavo teisybė ir 
jeigu ištikrųjų mano galva 
būtų molinis puodas, tuo
met, sudavus buteliu į ją, ne
tik ji suteškėtų, bet ir ta ko
šė iškristų, o dabar nieko 
panašaus nėra atsitikę. Va
dinasi, ar tu nieko neštų) ran 
ti ar meluoji taip sakyda
mas.

Na, kaip ten nebūtų,nors 
tu apie mano galvą ir ne
mandagiai atsiliepei, bet 
visgi aš tave vėl klausiu: 
Ką tu manai apie mūsų so
cialistų laikraščių redakto
rių diskusijas, kuriomis ne
simato pabaigos? Ar jie ir
gi turi tokias pat galvas, 
kokią ir pas mane pripaži
nai? Man rodosi, kad jų tos 
diskusijos, lygios plikių dis
kusijoms, kurie pešasi už 
vienas šukas ir neapsižiūri, 
kad nei vienas neturi plaukų 
ir nei vienam tos šukos ne
reikalingos.

ti Saliamonų galvas?
Bačkalogijos Studentas.

Orakulo prierašas. — Tu, 
kviesdamas mane į diskusi
jas, nepasakei, kad dalyvau
ji tarpe vyčių, darai atakas 
ir jas atmuši. Dabar iš ta
vo protesto matau, kad tu 
turi ant pečių taukuotą dzū
kišką spižinį katilą ir todėl 
išlaikai visas atakas.

Kaslink mūsų redakto
rių galvų, tai pasakysiu tau 
vienam į ausį, tik niekam 
daugiau nesakyk: jie jokių 
galvų neturi. Tik, girdi, ša 
apie šį sekretą!

Iš pripratimo.
Tūla mergina, dailiai nu- 

simaliavojus veidą, 
čeverykų krautuvę, 
davėjas klausia:

—Koks numeris 
čeverykų?

—Ką, numeris?
šimts septintas, kambarys 
keturioliktas, nuo penkių iki 
vienuolikos visuomet 
namie ir viena...

užėjo į
Par-

tamstos

Dvide-

būnu

Pasiteisinimas.
Teisėjas sako:
—Dabar kaltinamojo pas

kutinis žodis, ką pasakysite 
savo pasiteisinimui ?

—Mane kaltina dirbime 
neteisingų pinigų, bet visiš
kai neatkreipia atydos į tai, 
Ji jokios medegos aš tuos

degą ir persitikrinsi, kad ta- 
voras labai geras. Duodu 
garbės žodį, kad labai ma
žas iš to uždarbis, nes ma
terialas labai brangus.

Ubagai.
—Kodėl tu, Onyte, neno

ri pas tuos turčius airius 
tarnauti?

—Tu sakai, kad jie tur
čiai?! Ne turčiai, bet uba
gai! Nuėjau derėtis, įėjau 
į vidurį, žiūriu, dvi dukte- 
rįs sėdi ir ant vieno piano 
grajina. Vadinasi, negalite 
kito piano nusipirkti. Nusi
spjoviau ir, nieko nesakius, 
išėjau.

Geras sugalvojimas.
Mokytoja klausia mokinį:
—Jonuk, ar tu negalėtum 

man paaiškinti, kaip paran
kiausia galima būtų apeiti 
aplinkui visą žemę.

—Šiūr, kad galiu! 
mokytoja sakei, kad 
sukasi.

Vakar 
žemė 

Tai jeigu nori ap-

mokytoja nei iš vietos, bet 
padaryk tai]): pakelk viena 
koją, o su antra pašok į vir-

da žemė apsisuks, tuomet 
atsistosi ir būsi visą ją ap
ėjus.

Tėvas gerokai apdaužė 
savo išdykusi sūnelį ir pas
kui pasišaukęs paklausė:

—Na, dabar pasakyk
man už ką aš tave mušiau ?

—Aš manau, kad nėra pa
saulyje kvailesnio sutvėri
mo, kaip pape, kad muši ir 
nežinai, už ką! — atsakė 
verkdamas vaikas.

Ir kaip jis galės sėdėti?
Kunigas, atėjęs į parapi

jinę mokyklą, pasakoja vai
kams apie baisųjį dievo teis
mą, kai]) jis sėdės ant trono 
ir teis visus žmones. Vienas 
mokinių atsistoja ir klausia:

—Aš nesuprantu, kaip 
dievas gales sėdėti ant tro
no, kuomet jis neturi jokio 
kūno? Juk kas sėdi, tas pri
valo ir tą dalį kūno turėti, 
ant kurios atsisėda?

Dar negali.
—Klausyk, tamsta, ar ne

galėtum man sugrąžinti tą 
dešimtinę,, kurią aš tau bu
vau paskolinęs?

—Suprantama, kad ne.
—Kodėl taip?
—Todėl, kad dar nespėjau 

visą pragerti, o tu jau rei
kalauji atiduoti.

Teisme.
Teisėjas klausia prasikal

—Kiek metu turi?
—Nežinau.
—Ar negalėtum pasakyti, 

kada gimei?
—Bereikalingas pasaky

mas, nes teisėjas man dienoj 
gimimo vis viena dovanų 
neatsiusi...

Suramino.
Nervuota ponia, nusisam- 

džius automobilių, sako šo
feriui :

—Klausyk, važiuok atsar
giai, nes aš baisiai bijau 
kratymo ir saugok, kad ne
užvažiuotum ant gatvekario 
arba kito autęmobiliaus. ,

—Būk rami, ponia, viskas 
bus gerai, tik pirmiausia pa-

' ..Vincas- J. ’Daunora i
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Brcok Tonic
L -. • . -i — • - — —-rą- - trr ■ '—*■ ■ —

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

S. ŠIDLAUSKA8P
Aptiekorius ir Savininkas 

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

Tel, So. Boston, 21014 ir 21013.

H!

GRABORIUS (Undataker) 
LAIDOTUVIŲ DIR E K T O R J L S 

Jbalsamuoju ir laidoja numirusiai! 
ant visokių kapinių.

Parsamdau Automobilius ir Karie
tas Veselijoms, Krikštyncinu ir žiaij 
pasivažinėjimams.

Ofisai:
144 N. 5th S\ 264 FRONT SI 
Brooklyn, N. Y. C. Brooklyn, N 1

Telephone 78t’>~ Malu.

A

Įnirto n Bt„
Naw York

$1.00
1.06
1.0«

. 60c,

rA ‘N MATHOOUFI 
imis Ainiaa oiz

LIETUVIŠKA APTIEKA

APTEKA
Žemiau paminėtas gyduoles galimai 

apturėti per pačtą: 
Nuo reumatizmo 
Kraujo Valytojas 
Vidurių Valytoj:-..

Troj^nka 25 c., 50 c., ir $1.00.
Ir visokias kitokias gyduoles nue 

visokių ligų, kurios čia dar nepaini* 
netos, galima gauti per pačtą.

P. A. URBONAVIČIUS, 
151 METROPOLITAN AVB.

BROOKLYN, N. Y. ,

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

ris atnaujins, gaus knygų už 50 c. 
Kas iš neskaitančių dar prisius už 
’’Keleivį” $1,75 gaus knygų už 50 c. 
senas skaitytojas gaus knygų už 25c, 
Kas prisius už “Kovą” $2,00, gaus 
knygų už 75 c, kas prisius už “Kar
dą” $1.00, tas gaus knygų už 35^ c. 
senas skaitytojas už 25 c, Kas užsi
rašys “Naująją Gadynę”, kaina me
tams $1.50 tas gaus knygų už 50 a 

,Kas užsirašys “Naujienas” - 
metų ir prisius $5.00„ gaus dovani, 
“Keleivį” ant metų arba knygų 
$1.50, senas skaitytojas gaus dovanu 
‘Kardą” ant metų, Kas prisius $1.01 
už ’’Moterų Balsą”, gaus knygų « 
25c, Rašydami pažymėkit, ar esat* 
enas, ar naujas skaitytojas.

Todėl visi užsirašykite tuos lalk 
raščius per manę. Tiek pat mokėd> 
mi gausite gerų knygų pasiskaity 
mui. Būtinai pasakyk apie tai savo 
draugui ir pažįstamu! Knygas duosiu 
tik “Laisvės” laidos.

Pinigus siųskit šiuo adresu:
> J. POCIUS, 

£X7< Margaret St, Philadelphia, Ffc

Dr. Richterlo
PAIN • 

E|XFELLEB 
su

“ANKOR” 
nuo Rtum- 

tizmo, sustin 
gimo sąna

riuose ir raw 
xnenyse.
Tikrasis par

siduoda pakš 
lyje šičia nu
pieštame. Ai 
nešk visus pa
kelius, kurie 
nebus užpe- 
čėtyti su 
«ANCHOR” 
35 ir 65 centu 
aptiekose Ir 
tiesiog nuo

F. AD. 
RICHTER 

CO.

;qd od g—zi ontf
OI—g •ntf

•Mil h’?R»l<l
j) wipJIg f»;«n«ia»ds 
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UGŲPRIEŠAS^-
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 — nemalimas, dis
pepsija, diegliai ir skaus
mai, išpūtimas, diegliai šo
nuose, krūtinėje ir nugaroje, 
užstojimas gerklėje ar krū
tinėje ir t. t. Tas paeina 
nuo nereguliariško ir ne- 
normališko skilvio. Geriau
sias vaistas, kuris apsaugo
ja nuo tų ligų arba greit jas 
prašalina — tai Provizo
riaus Vinco J. Daunoros 
TREJOS DEVYNERIOS 
arba TREJANKA. Tai ne- 
įveikimas ligų priešas, o 
kartu mūsų draugas. Rei
kalaukite to draugo pas a- 
gentus arba tiesiog prisiųs- 
dami 50 centų pačtos ženk
leliais. Vincas J. Daunora, 
Provizorius, 229 Bedford 
Ave., Brooklyn, N. Y.

SERGANTIEJI!

DR. J-/*NDE S

AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ Ii 
PRIEŽASTIES LIGOS?

Diena po dienai, metas po metui 
užsimu gydymą sergančių žmonių, 
l’ersistatykite saw, kiek aš išlydžiau, 
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 
sėkmėmis kaip

su didžiausiomis pa
tai:

pilvo, širdies, plan-
> nervų ir ligų
gerai žinomą elektrišką

UIIIUIU

140 EAST 22 ST,N

čių jaknų ir tt.
Dėl gydymo 

turiu visiems i, _ _______w
aparatą ir X-spinduliai, ’ per kurių 
matyt kiaurai kūne. Ne kiekviena* 
daktaras turi tokius aparatus, dėl 
to, kad labai branjs. Chemiškas iš
tyrinėjimas šlapume. Neatidėliokite 
ant rytojaus, bet tuojau ateikite paa 
gerai žinomą:

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

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

3rd Ave., New York City.

;-jiuuHwiiuiiiwiuwi"i»i‘U‘»i»iiii|1|||lui||.uu|1|||||i‘|.||uu|U||u|u‘||‘u|111‘|‘|u*uluuuuuuu>u|u<uu‘
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©roj
Sutaisytas is formula- 

recepto; nuteikto išmintin
gu Egypto zokoninltu,

apsireiškia csijr ste-br-tinai pasekmingu 
nuo ytlitho pilvo ir iarnu, ger
klės skaudėjimo, dusulio, galvos 
skaudėjimo, nustojimo apetito, 
kalcio galvoje, ect., ect., Sutai
somas išdirbėju labai pagarsėjusio

PA1N-EXPELLERI0-
seno ir ištikimo draugo šeimy
nos, naudojamo visame pasau
lyje [a r pusę šimtmečio—35c. 
už bonkutę visoje aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai iš
F. AD. RICHTER & CO. 

n—80 Washiagtuo Street, Kcw York.

K. LUTKAUS
ŽODIS

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

zfa® ar kitoM 
vyriški apreda- 
lai, užeik pas 
mane, o gausi 
viską, vertes 
savo pinigų.

131 Grand SL>
BROOKLYN, N. Y.

s

VISUOMET PIRKIT
ČEVE RYKUS

Naujausios mados 
PAS

J. MARTINAITĮ
157 GRAND ST.

BROOKLYN, N.Y

SEVFRA’S WAFERS FOR HEADACHE & NEURALGIA 
(Siv.-ies V'otk.-lčs nuo Galvos Skausmo ir Neuralgijos) atneša greitu 
pakugviniin.-}. Kaina 25 centai už dėžutę su 12 plotkelių su milteliais.

L

4>*

inrrrrr---—di iiiiiT- rur ji—i

Tek 2372 Greenpoint.

Fornišiai
Naujausios mados dideliame 

pasirinkime, Lengviausios išly
gos. Taipgi parduodame pijanus.

$1.00 ANT 
savaites

Aš, Alena Kostovska, šiandien pasirodau visai 
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 
jausties, 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 aptie koše, o kur negali gauti, 

kreipkis j

SALUTARAS CHEMICAL 
INSTITUTION

Žolės nuo visokhi blogumų.
P. J. BALTRENAS, PROF.

1769 S .Halsted St, 
Chicago, Ill

6417
aiioiioni Bi I 'i a i « i«

Šeimyniškas Linimentas.

Kiekviena šeimyna privalo laikyti gerą liniinentą ir 
turėti po butelj bile laiku po ranka atsitikus susižeidi- 
mui, ar susldaužymui, išsisukimui arba pertenkimui. 
Panašiuose atsitikimose nepažystama nicF.o geresnio už 

Severn’s
Gothard Oil’

(Scveros Gotbardiškas Aliejus). Kaipo gyduolė vie
tiniam panaudojimui, jis nuramina skausmus, skau
dėjimus ir traukučius, ir lygimi gerai tinka gydy
mui nesveikavimų, kaip antai: reumatizmo, neural
gijos, išsisukimų, susidaužymų, apibrinkimo, sutinimo 
pažandžių, sustyrusių narių arba muskulų.

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

neša mums <-av<> laiške iš 16 d. vasario, 1917 m., sekančiai: "Išsinarinau 
sau koja kelyje, bet panaudojus kelis kartus Severus Gothardinišką Aliejų, 

skausmas perėjo viai ir dabar jaučiuosi puikiai”.

pJU Pirkite Scveros Gyduoles vietinėse aptiekose. reikalaudami tiktai “Scveros” 
išdirbinių, arba uzsisakykit tiesiog, jeigu tikrų negalite gauti.

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IOWA

AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ? II?;'1

GARSAS “.SS,!" KEPTUVE
Kepa geriausių duonų iš 
Cysty r u g i n i ų miltų. 
Teipat mes kepame ge
riausius keiksus veseli- 
joms ir kitokiems poki- 
liama **»•«*♦•

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

F. MASIULEVIČIUS ir SUNA1, Savininkai.
209 BEDFORD AVE. (Tel. 2876 Greenpoint) BROOKLYN, N. Y.‘

Pristatom 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 ave’e.
Brooklyn, N. Y.

■h Bell Phone, Dickinson 3905 M.

Dr. Ignotas Stankus ‘
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa. 
Physician and Surgeon (lietuvis gydy
tojas ir chirurgas pabaigęs*Indianos 
Universitetą) Gydo visokias ligas vy
ru^ moterių ir vaiku. Daro operacijas. 
Ofiso valandos: 9-11 rito, 24 po plet. 7-9 
vakaro, jiedelioms; ^-11 rito 1-4 popiet-

DENTISTAS
DU OFISAI:

189 GRAND STREET
Prieš Comedy Theatre

307 BEDFORD AVE.
Tarpe So. 1 ir 2 Sts.
Per pastaruosius 10 metų mano praktikos, aš 

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

TRAUKIMAS BE SKAUSMO, — 
MANO SPECIJALIŠKUMAS.

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

KALBAME LIETUVIŠKAI IR LENKIŠKAI.
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$5.00
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pra-
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SK.
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st BASISS
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Pa

IlL

IlLSt.
Vice-pirmininkas

IlLSt.
Užrašų rašt. B.

St.

m.

pi.9.16
Pl.

Pa,

7

Finansų Sakr.

12
ID

ĮįL •

Pa.
St.

Susirinkimai ataiMna pirmą 
dSldienį. kiekvieM mėnesio, 1010 
Main Street t vai. po pietų.

mėnesio 
St. ir 6th

ne>
So.

436—4th Avė.
Iždininkas K. Juška, 

325—4th Avė.
Maršalka F. Barauskas

1220J—7th Are.

St.
39

Moline,
T. M. Dr-stė susirinkimui laiko pir

mą nedėldienį kiekvieno 
Turner Hall svetainėj, 14th 
Avė., Moline Iii.

Ct
Susirinkimai atsibūna kas paskuti

nį nedėldienį kiekvieno mėnesio, J. 
Neffo svetainėje, 1500 So. 49th Avė., 
Cicero, III.

Užrašydami “Laisvę

9 kp. A. Budžinauskas, 1
P O. Box 812, Creighton, Pa.

10 kp. John Shopla, 718 McKean ave.
Donora, Pa.

kp. P Alnis, P O Box 484, 
Courtney, Pa.

kp J Kindaril, Ambridge, Pa.
kpĮ V Petravičia, P O Box 21.

Millsboro, Pa.

\ V#
l r

PRANEŠIMAS A. P. L. A. 
NARIAMS IR KUOPŲ 

VALDYBOMS.

patalpinti į d. spalių nu
merį.

Draugai ir kuopų viršinin 
kai! Šiuomi pranešu vi
siems kuopų viršininkams ir 
nariams, kad visuose susinė
simuose A. P. L. A. kreipki
tės pas naujai išrinktą Cent
ro Sekr.: J. L Alexį, 344 
Diamond Sta., Pittsburgh, 
Pa.

Laikytame susirinkime A. 
P. L. A. centrališkos valdy
bos rugsėjo 26, 1917 m., at
radome reikalą prašalinti C. 
Sekr. J. B. Mickevičę nuo se- 
kretorystės už nepildymą jo 
pareigų pagal konstituci
ją ir už nepildymą didžiu
mos nutarimų bei atsisaky
mą dirbti atsakančiai dar
bą.

Tada išrinko jo vieton J. 
I. Alexį ir dėl galutino su- j 
tvarkymo ir ištyrimo daly
ko, prezidentas J. M. Maske
liūnas sušaukė kuopų valdy-

*bąs ant rugsėjo 30 d.
Kuopų valdybų nariai su

važiavime atrado kaltu ir 
vertu atstatymo nuo sekre- 
torystės ir suspendavo nuo 
centro valdybos, nes pasiro
dė, kad viskas yra netaip, 
kaip turėtų būt, net ir ne-[kalbas 
kurių kuopų nominacijos ne
teisingos.

Iš tos priežasties reikės 
atnaujinti nominacijas.

J. L Alexis,
A. P. L. A. Centro sekr.

WATERBURY, CONN.
Apyskaita aukų Mockaus 

bylos vedimui.
Įplaukė:

Per “Laisvę”
Per “Laisvę” iš

ness
Iš Rumford
Iš Dayton, Ohio
Iš Norwood, Mass.,

5.00
11.90

1.50
8.61

Per “Keleivį” iš Am
sterdam, N. Y.

Iš Elizabeth, N. J.
Iš Des Moines, Iowa
Iš Minersville, Pa.
Iš Wallingford, Conn. 3.55
Iš Ansonia, Conn. L.

S. D. A. draug.
Iš Waterbury, Conn.

per John —
per M. Mureika

11.65
8.50

Visais A. P. L. A. reika
lais kreipkitės pas naująjį 
sekr. J. L Alexį, nes sena
sis yra suspenduotas iki pa
baigai metų ir būsiančiam 
seimui, ir neatkreipkite jo
kios atydos į senąjį sekr. J. 
M. B., nes tą dalyką liūdijam 

’ pasirašydami iš laikyto su
sirinkimo Oct. 2,1917 m.,pa
rašais:

Pirm. pag. J. A. Riukas.
Sekretorius J. I. Alexis, 
Iždinin. K. Varašius, 
Turtų kont. M. Urlakys. 
Nuo red. — Šį pranešimą 

gavome ketvergę ryte, kuo
met jau laikraštį dėjome į

J. Trilikauską
K. Andriušį 
G. J. Lasky 
J. Budrių 
J. Mockaus

per 
per 
per 
per 
per

kalbas
per J. Lobikj
per S. Samušį
per Michelsono

1.60
10.50

52.26
17.75

1.00

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

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

Vice-Prezidentas S. Maslulevičienė,
820 So. 11th St, Easton,Pa 

Protokolų Raštininkas ir organo pri
žiūrėtojas A lėk. Vituris,

312 So. 5th St, Easton,P* 
Finansų Raštininkas Mar. Urba,

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

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

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

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

Susirinkimai atsibūna kas pirmą 
Į Pėtnyčią Kiekvieno mėnosio, 8 vai va
kare, Anglų Socialistų svetainėj, 439 
Northampton St., Easton, Pa.

: ------------------
C.LT.D. DR-JOS MIRTOS VALDY

BA, CLEVELAND, OHIO
Pirmininkė V. Ivanauskiuti.

1452 East 33rd
Vico Pirmininkas J. Katkauskas,

5823 Superior Avenue 
Protokolų Sekretorė M. Misevičiutė 

1452 E. 83rd St.
Fin. Raštininkas Antanas Banlalis, 

1449 East 24th 
Kasieriua M. Lavinskas,

8120 Cory
Kasos Globėjai: O. Sidabriutė,

2120 St. Clair Ave.
V. Kvedaravičius

1543 Oregon Ave.
Dainų repeticijos atsibūna kiekvie

ną Seredą nuo 7:30 vai. vakaro ant 
Schwab svetainės, 6131 St Clair Ave. 
Mėnesiniai susirinkimai atsibūna kas 
trečią pėtnyčią kiekvieno mėnneįio 
nuo 7:30 vai. vak. antSchwab svetai
nės 6181 St Clair Ave. Knygynas 
randasi Neuron krautuvėje, 2047 Ha
milton Ave. Knygos išduodamos kiek
vieną Panedėlio vakarą nuo 7:80 vai- 
vakaro.

Knygius Pranas Tumosaa,
8570 E. 72nd

LAISVĖS SUNŲ DRAUGYSTĖ 
MAHANOY CITY, PA.

Pirminikas P. Ysoda,
534 E. Mahanoy Avė. 

Pirmininko Pagelb. J. Kovas,
1227 E. Pine 

Prot Raštininkas A. Ramauckas, 
1025 East Pine 

Finansų Rašt. P. Petčiulis,
1227 E. Pine 

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

802 E. Market St 
Susirinkimai atsibūna paskutinį pa- 

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

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

802—8th 
K. Dimša, 

812—8th 
Masiliunao, 

922—10th 
Waičis,Finansų rašt. J.

1320 Lincoln St., Waukegan, Ill.

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

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

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

Maršalas K. Navickis,
1420 So. Victoria St, WaukeganJU 

Pagelbininkas J. Wardauskao,
1448 Jackson St, Waukegan, IlL 

Susirinkimai atsibūna kai tračių 
nedėlią kiekvieno mėnesio 2 vaL po 
pietų Liuosybės svetainėj, 801—8th 
SU & Shenuan Ra., Waukegan, I1L

DRAUGIJA SUNŲ IR DUKTERŲ 
MELROSE PARK, ILL.

Pirmininkas K. Jankauskas,
P.O. Box 749, Melrose ParkJlL 

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

Protokolų raštininkas ir organo pri
žiūrėtojas A. Starevičia, Box 1136,

Melrose Park, HL
Fin. Raštininkas W. Strumilia,

1314 So. 50th Ave., CiceroJIL
Iždininkas F. Lapinski,

P. O. Box UU9, Melrose Pack. HL 
lido Globėjai: W. Janėnas,

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

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

Susirinkimai atsibūna kas trečią 
savaitę kiekvieno mėnesio Frank and 
James svetainėj, 23-čia Avė. ir Laka 
gatvė, apie 1-mą vaL po pietų.

Parūpinkite savo broliams dvasios maisto
».s

Didžioji Rusijos Revoliucija atidarė 
kelią Amer. laikraščiams Į Rusiją.

Rusijoj panaikinta cenzūra ir valia 
skaityti socialistiškus raštus.

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

byla atidėta iki naujų metų 
ir nagrinėsis po naujų metų.

Nors bylos vedima pa
ėmė į savo rankas “Free 
Speech League’s sekreto
rius, bet męs, pakol kas, pri
valome visas bylos išlaidas 
padengti. Todėl, kurie pri
jaučiate tam darbui, kurie 
norite, kad kunigai nepa- 
glemžtų laisvės žodžio, ma
lonėkite aukas siusti žemiau 
nurodytu antrašu. Lietuvių 
Laisvamanių 4 kuopa paė
mus ant savęs visa bylos 
kontrolę ir siunčiant įvai
riais keliais aukas, : 
sukontroliuoti.

Lietuvių Laisvamanių
4 kuopos komitetas.

Pirm. J. Trilikauskas.
Sekret. J. Švinkimas.

Pinigus siųskite šiuo 
antrašu: J. Trilikaus
kas, 775 Bank St., Water
bury, Conn.

P. S. Meldžiame ir kitų 
laikraščių perspausdinti.

J. Švinkimas.

Kasierius Marijona Bartkienė, 
1500 So. 48th 

Kasos Globėjai:
Ona Elterman, 

1533 So. 50th
Zuzana Gulbinienė,

1531
Marijona Dolan, 

1533
Maršalka T. Bartkus, 

1500

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

Pirmininkas J. Rulis
321 Edward 

Vice-Pirmininkas A. Šimonis,
517 Michigan Ave.

Protokolų sekretorius O. Valiuliene,
622 Hulin St. 

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

Iždininkas S. Buzinskis,
721 Į^pcoln Avė.

1529 — 10th St. 
O. Box 80

Jūsų broliai ir seserįs ištroškę tiesos 
žodžių.
Laisvės” prenumerata Rusijoj me
tams — $3.50; pusmečiui — $1.75,

LIETUVIŲ BROLIŲ DRAUGIJOS 
Valdybos adresai, Racine, Wia.

Pirmininkas J. Vas Haitis,
1021 La Salle St., Racine, Wia.

Vice Pirmininkai M. Kaupas,
1242 State Sreet

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

Maršalka P. Vaitkus,
41* Wall St.

Organo prižiūrėtojas A. Petronis
719 Lincoln Avė.

183 Roebling St, Brooklyn, N.Y.

Slinku Raštininkas A. Vegela,
I 237 Lafayette Ave.
Turtų Sekr. S. Gelumbauskas,

920 Jackson St.
Iždininkas J. J. Juozapavičia,

1915 Jay Eye See Ave, 
Iždo Globėjai A. Pukteris,

444 Park View 
M. Kavaliauskas.

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

Vokiečių Kareivio

DRAUGIJOS, KURIOS 
TURI “LAISVĘ” 

ORGANU.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖ, MOLINE, ILL.

Valdybos adresai:
Prezidentas F. Akatckis,

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

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

12201 — 7th Avė., Moline
Finansų sekretorius W. Vapsevich, 

Moline,

Jau gatava knyga: 
“Vokiečių kareivio 
karės atsiminimai”. 
Toji knyga, tai ge
niausias karės baise

nybių vaizdas.

pra-
16.85 

per Bagočiaus prakal
bas 30.80

Per “Laisvę” iš Cleve
land, Ohio 52.36

Iš Bridgeport© per K.
Andriušį 1.00

Per J. Banį iš N. J. 2.00
Per J. Eronimą iš Bro

oklyn, N. Y. 1.00
Per M. Mockų 1.62
Per J. B arčiu iš New

Haven 12.10
Per M. Mačionį iš Wor- 

certer, Mass.
Iš Easton, Pa.
Iš Chicagos, III
Iš Naugatuck

Viso i
Išlaidų viso buvo
Lieka išde
Gerbiami “Laisvės 

tytojai, kaip matote iš at
skaitos, kunigo Mockaus 
bylos vedimui fonde randasi 
tik $41*04, o pabaigos tos by-

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

Pirmininkai K. Matuliauskas,
637 W. Lombard St

Pirmininko Pagelb. A. Rulii,
7851 W. Saratoga Et

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

Finansų Sekret John I. Denkevicz,
108 Fair Oaki Ave., Hamilton, Md.

i Iždininkas A. Pilipauskas,
I 614 So. Paca BL

2.00
2.60 

$447.16 
406.12 
$41.04 

” skai-

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

Pirmininkas P. Kardokas,
122 Court St

Pirmininko pagelbininkas S. Morkii, 
255 Bond St 

Nutarimų Raštininkas S. J. Liutkus, 
246 Pine St 

Turtų raštininkas J. Kentrus, 
UI Pine C’..

Iždininkas J. Juozapaitis, 
234 Clark 

Iždo globėjai: V. Budriukė, 
108 Inslee

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

129 Pine St.

VYRŲ IR MOTERŲ APSVIETOS 
DRAUGYSTĖ, CICERO, ILL 

Valdybos adresai:
Prezldent K. Adomaitis,

1412 So. 49th Avi.
Prezidentu pagel. J. Takazauskai, 

1402 Su. 48th Ct 
Protokolų Sukr. J. Kuzmickas,

1312 So. 48th Ct 
V. Shilelka,

1406 So. 49th Are.

APLA. DR-JOS CENTRO 
BOS IR KUOPŲ SEKRETORIŲ 

ADRESAI i
Centro pirminink. J. M. Maskeliūnas, 

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

1421 Fayette et. Pittsburgh, P». 
Centro sekretoriui J. B. Miskevičia, 
2185 Sarah Str. B S, Pittsburgh, Pa. 
lentro Iždininkas K. Varašis, 

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

Pittsburgh, Pa. 
J I Alexis P O Box 844 Diamond sta.

Pittsburgh, 
F Pikšris. 1831 Penu Ava.

Pittsburgh,
Kuopų sekretorių adresai: 
1-mos kuopos sek r. A Bartkus, 
1323 Carsell et, N S. Pittsburgh, 
2 kuopos P Samulionli

P O Box 68, McKees Rocks,
8 kp. Svipas, No. 11, Welder St.

Glendale Carnegie, Pa.
4 kp. F. Pikšrius, 1831 Penne Ave. 

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

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

Pittsburgh, P».
kp. A. Paliucls, 2123 Wrights 0. 

Pittsburgh, Pu.

Jeigu matei, tai 
perskaityk “Vokie
čių kareivio karės 
atsiminimai, — yra 
taip gyvai nupiešta 
karės baisenybės, 
kurias skaitant, aiš- 
kai jos piešesi jūsų 
vaidentuvėj.

Kaina be apdarų 75c. — su apdarais $1.00.
AGPNTA duoda,lie nuošimtį.
rlMUll 1 rYlTlO Pasirūpinkit, kad kuodaugiausia iš 

platinti tą taip jdomią knygą.
ROEBLING STREET, BROOKLYN, N. Y.ADRESUOK1T: “LAISVE”, 183
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KAS PADAROMUS? APTIEK A
orlaivininkai

Mūsų aptiekoj galima galit visokių gyduolių, kurių surašą iš dalies čia paduodant

Brahma, from an idol in the Indian Museum

ir daugybė kitų

LIETUVIŠKOS GYDUOLES
25c

25c.

25c

Jums reikalingus daiktus persiusime per expressą

Manhattan

Turime labai

Komitetas

Manhattan Hat Stores

Abi krautuves Brooklyne

Įsteigta nuo 1902 m

PUIKIAUSIA NAUJOS KNYGOS

MODERNIŠKA
LAISVES

SPAUSTUVE
DR. J. LIPMAN

Komitetas Telephone i960 Ureenpoint.

Dr.H. Mendlowitz
LAISVES” KNYGYNE

CHORAMS PAMOKOS.

jasi tarpe orlaivininkų. No 
rimą kogreičiausia pabuda 
voti tuos orlaivius ir pasiųs 
ti į Francijos frontą.

14 d. spalių, 73 Grand St., 
bus kvartalinis susirinkimas

(Brahma, Dievas yra visų dievų Tėvas.)

Kokių tik, reikia Jums gyduolių, rasite pas mus. Kreipkitės

Gydau ligonius įvairiomis ligomis, 
o ypač mano speciali

230 Grand Street 
arti Driggs Avenue

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

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

.... 25c.
. $3.00

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

RTTTKAUS SPAUSTUVE
O. Box 1233, DETROIT, MICH

50c.-$1.00 
. 50c.-$1.00 
25 ir 50c. 
' 25-50c. 
. ... $1.00 
....... 25c. 
.... 25c.

25c. 
10c. 
25c. 
50c.

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

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 
(80—81)

Linimentas arba Expelleris 
Anatharynas plovimui . 
Nuo kirmėlių ...............
Dėl išvalymo soliterio . 
Kraujo Valytojas ........
Dėl lytiškų ligų .........
Nuo reumatizmo ..... 
Nuo kojų prakaitavimo 
Gydanti mostis ...........
Antiseptiškas muilas ... 
Antiseptiška mostis 25c-50c-$1.00 
Nuo dusulio................... 50c.-$1.00

Vienas iš kasdieninių vaistų: Gyduolė nuo kosulio užaugusiems: po 25c, 50c ir $1.00. Vaikams nuo 
kosulio — 25c ir 50c.

Vietiniai lietuviai su receptais ateikite pas mus.

P. Veiverys
62 Ten Eyck St., . Brooklyn 

80—82)

Iš lietuvių jau bus paėmę 
kokia 30—35 vyrus.

Iš tų, ką turėjo stot į ka
riumenę apie 376 dingo, bet 
ir iš jų jau apie 30 atsirado.

479 Grand Street
arti Union Avenue

Gyvasties Bahamas .. 
.Nervų stiprintojas ... 
Vaistas nuo vidurių .. 
Nuo Kosulio ................
Nuo gerklės skaudėju.: 
Skilvinės Proškos........
Pigulkos dėl Kepenų . 
Nuo galvos skaudėjimo 
Nuo kojų nuospaudų .. 10 ir 
Nuo dantų gėlimo ................
Nuo peršalimo .....................
Plaukų Stiprintojas .. 25c. ir

Liet. Sūnų Dr-stės 12-tas 
metinis balius bus subatoje, 
13 d. spalio (October), 1917, 
Tautiškam Name, 101-3

New Yorko valstijoj tapo 
uždaryta keli tūkstančiai sa- 
liūnų.

Brooklyne užsidarė trįs 
lietuviški saliūnai.

Greit reikalinga sena moteris, kuri 
gaudama visų užlaikymą ir mažą pri- 
mokėjimą galėtų prižiūrėti 3 mažus 
vaikus, iki jie paaugs. Atsišaukit kad 
ir iš kitur, kelionės lėšas apmokėsiu, 
kreipkitės laišku arba ypatiškai vaka-

Vienas ofisas: 314 E. 50th SL* 
Antra* Ofisas: 1945—7th Av«h ' 

arti 117th St, New York CWf

Kadangi 6 d. lapkričio lai
ke majoro rinkimų, bus net 
4 kandidatai, tai yra didelės 
vilties, kad daugiausia balsų 
gaus d. Hillquitas, socialistų 
kandidatas.

Balsuokite už jį.

nedarnas su koncertais po lietu
vių sėdas, darys chorams pamokas, 
kiekvienai progai pasiteikiv 
Lekcija 10 dol. Lekcija — pamo
ka tęsis apie 2 tfal. laiko. Susi- 
žinokit:

MIKAS PETRAUSKAS
395 Broadway, So. Boston, Mass.

losuklė, dėžukė ... 
Cincibiras, dėžukė . 
Trukžolės, dėžukė . 
Gumbažolės, dėžukė 
Mėtų, dėžukė .......
šalavijų, dėžukė ..
Cinamonų, dėžukė

A. Kiemenas 
East Side Plantation, Bloom field,Conn 

(79—81)

16 lietuviškų šokių, himnų ir t. t. 
dėl visos orkestros 10 knygų $4. Dėl 
Beno 10 knygų, 20 lietuviškų rinki
nių, šokių maršų ir t. t. $4. L_, 
Piano arba vargonų 18 lietuviškų vei
kalų $1 Knyga išsimokinimo notų 
lietuviškoj kalboj be mokytojo $1.50 
parduodu už $1.00 ant visokių instru
mentų arba dainavimo 8 lekcijos.

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

pasirinkimą
todėl męs

Tajpgi daugybė kitokių gydančių žolių galima gauti mūšų aptiekoje. (Jatul’s) Tab. Tonic Comp. 
$1.00, dėl, kraujo ir abelno stiprumo (Jatul’s) “In Terra” Bitters Tonic $1.00. Tas "vaistas yra stiprintojas 
sistemos, nuo įvairių skilvio ligų ir skonį duoda prie valgio. Už 12-ką bonkų $9.00, už 6 bonkas $5.00, už 
vienų $1.00.

merikoj, o 5,000 Europoj.
Orlaivininkų armija jau 

lavinama. Yra 24 valdiškos 
ir daugelis privatinių mo
kyklų, kuriose mokinami 
studentai

30 geriausių ekspertų pri

183 ROEBL.IING ST
BROOKLYN, N. Y<

14 d. spalių, Tautiškame 
Name, 101-3 Grand St., bus 
teatras, prakalbos ir balius 
L. M. P. S. 1 kuopos. Įžan
ga 25c. ypatai. Bus sulošta 
veikalas “Karės Nuotakos”. 
Pradžia 2 vai. po pietų. Kal
bės Z. Puišiūtė iš Worces
ter, Mass.

Kviečiame visus koskait- 
lingiausiai atsilankyti, nes 
retai tokios pramogos pasi
taiko.

Dr. H. Seligman nuteistas 
ant 2 metų į kalėjimą.
Dr. Henry Seligman, ku

ris gyvena po N740 Driggs 
Ave., Brooklyn, N. Y., tapo 
nuteistas ant dviejų metų į 
kalėjimą ir $3,000 bausmės 
užsimokėti. Jis pripažintas 
kaltu ėmime kyšių nuo-šau
kiamų į kariumenę. Mat, 
Seligmanas buvo liuosnoriu 
įsiskverbęs j komisiją priė
mimui naujokų į kariumenę 
ir imdamas nuo jų kyšius 
stengėsi paliuosuoti.

Jo draugas Lazarus Ja
cobson irgi tapo nuteistas 
ant dviejų metų į kalėjimą, 
tik paliuosuotas nuo pinigi
nės bausmės.

Jie turės savo bausmę at
būti Atlanta kalėjime.

Puplaiškės dėžutė ... 
Bezdai, dėžukė ........
Liepos žiedai, dėžukė 
Ramunei, dėžukė ... 
čemeryčiai, dėžukė . 
Imbieras, dėžukė .... 
čiobreliai, dėžukė ...

S. Kavaliauskas,
1241 Hamilton Ave. N. W.

Grand Rapids

Gražiai padaryti spaudo* darbai patraukia kiekvieno akį.
Atsakanti* paRarsinima* priduoda žmogui norą eiti ant rengia

mą pramogą.
Todėl, draugystes ir kuopos, kada rengiat bailus, teatrus, ar 

Šiaip pasilinksminimus, visados duokit darbus “Laisvės” 
spaustuvėj. Me* padaromo visokius spaudos darbus gražiai, 
greit it pigiai.

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

Pajieškau Juliaus Kavaliausko, 
Kauno gub., Šiaulių pav., Joniškio 
miestelio. 5 metai atgal gyveno mie
ste Grand Rapids, Mich. Meldžiu at
sišaukti.

REIKALINGA MERGINA.
Reikalinga mergina ar moteris prie 

vaikų dabojimo. Atsišaukite šiuo ad
resu :

Pajieškau Igno Sadausko, gyvena 
apielinkėse Pittsburg, Pa. Paskutiniu 
laiku gyveno Donora, Pa. Jis pats 
ar kas kitas malonėkite pranešt.

Juozas Vinikaiti.s
38 R. R. Ave., Bridgeport, Conn.

“Naujienų” N225 korės 
pondentas užtvirtina, ką bu 
vo rašęs tame pačiame laik 
raštyje (N200). Teisybė,bu-J buvo iš Europos ir darbuo 
vo jam atsakyta “Naujienų” 
N213, bet jis tuomi neužsi
ganėdino. Rašydamas ant
ru sykiu sako, būk rašęs ži- 
.nutę, kaip mūsų tūli bolše
vikai kėlę triukšmą Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų draugystės 
susirinkę ir čia pat prisi
pažįsta, kad pirmoji kores
pondencija buvus peraštriai 
parašyta, bet buvus teisin-

DYKAI, DYKAI! Aš Ištraukiu dantis be skausmo ir veltui 
tiem, kurie duoda taisyt ir naujus ideti. Visas darbas visiškai be 
skausmo. Dr. Chas. Teschberg yra gerai žinomas kaipo specialis
tas įvairiose atsitikimuose. Ateik ir duok išegz.aminuot. Informa
cijos dykai. Mano karūnos ir tiltukai 22 karato. Darbas gvaran- 
tuotas. Ofiso valandos: nuo 9 A. M. iki 8:30 P.M. Potnyčiomis ofi
sas uždarytas. Nedeliomis nue 10 A.M. iki 1 P. M.
DR. CHAS TKSCHBHRG, D. D. S. Liet. Dentistas 
500 Grand St. Kampas Union Ave. Brooklyn, N. Y. 
Kalba Liotuviška, Lenkiškai, Rusiškai. Tel. Stagg 3698

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

ll.Ot

Motinos užpuola ant 
policmanų.

Dabar, kad kareivius ga
bena į kazarmes, New Yor
ke įvyksta graudžių scenų. 
Kuomet ateina išsivežti iš 
namų jaunus kareivius, mo
tinos tankiai užpuola ant po
licmanų, nenorėdamos ati
duoti savo vaikučių.

Ties Public School N75, 
ant Norfolk gatvės kuopa 
minių užpuolė ant policma-

10 d. spalių, Palace Hall, 
93 Grand St., bus viešos dis
kusijos L. S. S. 19 kuopos. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Temos diskusijoms paskir
tos sekančios:

1. Kokia socialistų pozici
ja geresnė—kairiųjų ar de
šiniųjų?

2. Apie socialistų laikraš
čių santikius.

Draugai ir draugės, temos 
svarbios, todėl malonėkite 
atsilankyti: Komisija:

prie jos gali prigulėti, - i 
Mitingai būna antrą ii 

ketvirtą nedėldienį kiekvie 
no menesio.

F. Sekr. V. Virbalis.

Majoras Mitchelis nepave
lijo drg. Hillquitui, socialis
tų kandidatui į majorus, pa
sakyti prakalba nuo trepu 
City Hali.

Hillquitas, atsakydamas 
Mitcheliui, parašė, kad New 
Yorko žmonės išduos savo 
nuosprendį dėlei šio pasiel
gimo.

M. Petrausko koncertas.
M. Petrausko koncertas, 

kaip žinoma, įvyks 20 d.spa- 
lių, McCaddin svetainėj, ant 
Berry St., tarpe 2 ir 3 gat
vių. Apart kitų aktorių - 
dainininkų, dalyvaus panelė 
V. Putvinskaitė - soprano, 
Lietuviškos konservatorijos 
mokinė. Bus sudainuotas 
vos tik užbaigtas M. Petrau
sko veikalas, tenorui ir sop
ranui duetas, iš III akto o- 
peros “Žalčių Karalienė”. 
Taipgi bus keliatas kitų 
naujų dalykų.

Iš to aiškiai matosi,, kad 
dailės žvilgsniu koncertas 
bus įdomus. Geistina būtų, 
kad vietos ir apielinkių lie
tuviai atsilankytų.

Tikietų dėl to koncerto ga 
Įima gauti “Laisvės” ofise. 
Pasistengkite išanksto nusi
pirkti.

L. S. S. 19 kp. prakalbos 
bus Subatoj, October 13. 
Pradžia 8 vai. vakare. Pra
kalbos įvyks kampas Roeb
ling ir Grand Sts. Kalbės J. 
Šaltis. Meldžiame susirink
ti. Rengėjai.

didelį 
rudeninių skrybėlių, 
galime pritaikyti kiekvienam pa
gal jo skonį ir norų. Ateikite ir 
persitikrinkite.

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

skrybėlių.

Sauja Pipirų 
SENBERNIAMS IR SEN

MERGĖMS
yra taip begalo žingeidi kny

ga, kad, rodos visas svie
tas nori pamatyti ją.

Knygoj randasi puikus paveikslai 
Kaina tiktai 35 centai.

Galima gauti pas: A. Pipiminkas, 
2023 St. Paul Ave., Chicago, Ill. ar
ba “Laisvės” knygyne, 183 Roebling 
St.,'. Brooklyn, .N. Y.

Išsiduoda kambarys del vieno arba 
dviejų vyrų. Kambarys šviesus ir pa
rankus gyventi.

, J. Dagilis,
144 Wykoff Ave., kampas Him rod St. 

Brooklyn, N. Y.

Randasi įvairią naudingą knygą', kurias patariame kiekvienam 
perskaityti.

Kas skaito, ta* daugiau žino Ir jam narelkla prašyti kitą paaiš
kinimo. Reikalauk katalogu

IK31 V A R BI AUSIE J I faktai šioj kny- 
Is-JJ goj randasi paimti iš Mytholiogijų, 
Encyklopediškūjų žodynų ir aštuonių Bfb- 
lijų. Knyga su keturiolika galingiausių 
Dievų paveikslų:

1. Tris šv. Panelės Nekalto prasidė
jimo. Nekurį yra net ir už karlienę dan-

11 d. spalių, New Plaza 
Hall, kampas Grand ir Ha- 
vemeyer Sts., bus trečias 
bertaininis susirinkimas 
Lietuvių Preserių unijos 58 
skyriaus. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Visi nariai malonė
kite atsilankyti.

Sekr. J. Jakimavičius.

20,000 ORLAIVIŲ LĖKS Iš 
AMERIKOS.

Washingtonas
Valstijų valdžia jau atidavė 
kompanijoms budavoti 20,- 
000 orlaivių. Iš to skaitliaus 
15,000 bus pabudavota Ą-

Atkreipkite atydą į šią aptieką, kuri užlaiko visokius vaistus.
Gyduolės nuo plaukų slinkimo, sustabdo galvos niežėjimų, 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.

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

.. 10-25c. 

.... 25c. 
50c.-$1.00 
50c.-$1.00 
50c.-$1.0® 
. . 4 . 10c. 
.... idc.Bet kodėl korespondentas 

nepamini antroj korespon
dencijoj bei pasiteisinime tų 
žodžių, kuriais apšmeižė vi
są draugiją? Juk ten visus 
išvadinai kerštininkais ir su 
šv. Juozapo draugija susi
vienijusiais; apart to, aps
kelbei karę socialistams. Ai
tai nekeistai išrodo, kuomet 
pats prieš socialistus eini ir 
paskui skundiesi,kad tau so
cialistai karę apskelbė. O 
gal todėl socialistai tau bai
sus išrodė, kad didžiuma ne
pritarė A. L. D. T., todėl 
juos ir išvadinai riebiais žo
deliais.

Toliaus korespondentas 
sako, kad męs draugystėj 
turime tokį pirmininką, ku
ris kiekvienam suteikia bal
są ir atima, jeigu ne vietoj 
kalba. Tai kodėl visi A. L. 
D. T. šalininkai kėlė triukš
mą tuomet, kuomet ta ypata 
kalbėjo, kurią koresponden
tas apkrikštijo vyčiu? Juk 
ir Čia buvo pirmininko daly
kas. Kada buvo pastebėta,

Pajieškau draugo Petro Joneikio 
Kauno gub., Telšių pavieto, Klausei
kių kaimo. Seniau gyveno Wauke
gan, Ill. Meldžiu atsišaukti.

J. Pečiulis,
P. O. Box 88, Cliffside, N.J,

CHORO VEDĖJAS.
Greit reikalingas choro vedėjas, ku

ris galėtų atsakančiai vesti. Taipgi 
pas mus galima gauti ir kitokių už
siėmimu. Dėl žinių kreipkitės:

K. KASPARAITIS
305 Prospect St., Binghamton, N. Y.

(79—81)

žinomos 
kaipo 

geriau
sios.

Skaityk ir tėmyk!
Šiuomi pranešu visiems lietuviams 

ir lietuvaitėms, kad aš užlaikau į- 
vairiausio pasirinkimo knygų — svie
tiškų ir dvasiški}, įvairios pakraipos 
laikraščių. Taipgi puikiausių atviru
čių šventėms, varduvėms ir šiaip su
sirašinėjimams; fontaninių plunksnų, 
kurios dabar yra madoj; geriausių 
pipkių, geriausio tabako ir šiaip įvai
rių daiktų. Meldžiame kreiptis pas 
mane, užtikrinu, kad busit pilnai už
ganėdintais.

A. STRUMINSKAS,
184 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Taipgi esu agentas įvairių laikraščių.

(81—88)

Pradžia 6:30 vai. vakare. 
Muzika po vadovyste V. Re- 
tikevičiaus. Įžanga vyrams 
25c., moterims 15c., draugys
čių nariams 15c. Kviečiame 
atsilankyti koskaitlingiau- 
siai.

Parsiduoda grosernč ir bučernč ge
roj vietoj, biznis išdirbtas. Taipgi du 
vežimai ir arktis. Lietuviui gera pro
ga. Pardavimo priežastis — pašauk
tas kariumenen. Galima pirkti visą 
arba pusę.

St.Adomaitis ir .1. Majauskas 
20 Clermont Ave., Maspeth, N. Y.

Specialistu moterų ligą
314 E. 50th SU New York, N. Y. 

OFISO VALANDOSi
Iki 10 vai ryte; nuo 1 iki 2 v*L 
piet ir nuo 7 iki 8 vai. vakar*.

Nedeliomis pagal sutartį.
p., | Egzaminavimas DYKA L Męs iiif- 

c riama ir pasakoma visas ligas ir
gelbstime. Iš kitur atvažiavusiam® 
ligoniams parūpinama vietą, kol gy
dosi. Reikalui esant, kreipkltis, mų* 
apžiūrėsime ir duosime prfetelifiqf 
rodą. Patarnavimas visai pigus. Ne
užmirškite mano antrašo.

nigaikščio Gedemino drau
gystės susirinkimas. Visi 
nariai privalo pribūti, nes 
turime daug svarbių dalykų. 
Geistina būtų, kad ir pašali
nių atsilankyt^ prie draugy-

perilgai kalba, tai korespon
dentas tuos išvadino triukš
madariais.

Reikia pasakyti, kad ir 
pirmininkas vieną pusę pa
laikė, tankiai pertraukinėjo 
priešingos pusės kalbėtojus, 
todėl ir susirinkimo negalė
jo tvarkiai vesti. Toliaus 
korespondentas stebisi, kad 
net tokie dalykai daromi, 
kaip S. Petrauskas kalbėjęs 
tik šešias minutas. Patar
čiau dar kartą perskaityti 
savo korespondenciją, tuo
met pamatysi, kad pats mu
ši ir pats rėki. F. J. P. vi
siškai nesakė, kiek S. Pet
rauskas kalbėjo, bet tą pats 
sakei.

Toliaus sakai, kad tie, ku- 
rius “Kova” suklaidino, ma
tydami, kad jų šmeižifhai 
nieko negelbės, pradėjo 
triukšmą kelti.

Labai žingendu žinoti, ko
kie šmeižimai buvo ir kuo 
korespondentas remiasi taip 
sakydamas. Jeigu kores
pondentas prirodys, kuo bu
vo apšmeižta A. L. D. T., 
tuomet aš pasiliksiu tuo 
šmeižiku, bet jeigu nepriro
dys, pats tokiu liks.

Korespondentas sako, kad 
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
draugystėj randasi vyčių. 
Ar tai ne šmeižimas drau
gystės? Juk ši draugystė 
viena progresyviškiausių ir 
vyčiai jos bijo, o jis rašo, 
kad vyčių randasi.

Rockfordietis.
Nuo red. — Šis atsakymas 

turėjo tilpti “Naujienose”, 
bet Rockfordietis panorėjo, 
kad tilptų Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų draugystės organe 
“Laisvėje”, todėl ir patalpi
nome. Platesnių polemikų 
neįsileisime.

LAWRENCE
IR APIELINKfiJ

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

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

4. Kiekvienas Dievas giriasi kad jis 
svietų 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.

I’erkupčiams, petliori.ims, agentams ir 
šaip pardavinėtojams duodama geras nuo
šimtis. Ant pažiūros nesiunčiama niekam. 
Atsišaukite žemiau nurodytu adresų.

Gyvenanti prie fanatikų ar neištiki- 
mų^monių, privalo prislust 5c. Extra 
dėlei knygos apsaugojimo, kad kiti 
nepasisavintų kada bus prisiųsta.

ROCKFORD, ILL.
Atsakymai “Naujienų 

korespondentui.

NUSTOS GALVOS SKAUDSJIMA& 
JEIGU NEŠIOSI AKINIUS.

Iš daug atsitikimų, akių nuvargi
ntais, yra pafriatinė priežastis galvM 
skaudėjimo, neuralgijos ir daugeli* 
kitų nerviškų ligų.

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

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

Brooklyn, N. Y.

PIRMA

LIETUVIŠKA

31 d. rugsėjo apsivedė J. 
Daugirda su p. Salikliūte. 
Šliūbą ėmė kun. Petkaus 
bažnyčioje. J. Daugirda bu
vo L. Gimnastikos Kliubo 
narys. Linkėtina naujai po
rai laimingo šeimyniško gy
venimo. Narys.

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

Gerai jsitemykit adresą:
DR. H. MENDLOWITZ.

271 Berry St., Brooklyn,N.Y
* Kampas So. l-mos gatvės. •

KAS ŽINOT?
Jeigu kur randasi arba rasis tuščia 

vieta del grosernės, lietuvių ir lenkų 
apgyvento] vietoj New Yorko ar New 
Jersey valstijose, malonėkit man pra
nešti. Norėčiau, kad sykiu būtų ir 
gyvenimui vieta. Už gerą nurodymą 
$5.00 arba ir daugiau. Biznieriai, ku
rie turit ant pardavimo, nera-šykit.




