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VĖLEI TOS KALBOS 
APIE TAIKĄ.

galės atsiimti.

Anglįs kįla į viršų. Tarytum ant orlaivio lekia. Dėdė Šamas bemėginąs tą kili
mą sulaikyti. Ar pasiseks?

ma džiaugtis? Kerenskio 
laimėjimas reiškia karės tę
sima, v

JAPONIJA DUOS TALKI
NINKAMS 50 LAIVŲ.

Washingtonas, 10 d. spa-
I lių. — Pirmiaus buvo pra-

duos ir nepaskolins talkinin-

...... .. ...

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

No. 82.

Ką sako vyriau 
sias pačtorius.

Prezidentas Wilsonas jau 
pasirašė po billium apie 
spaudos persekiojimą. Lai
kraštis, kuriam Burleson’as 
atims antrosios klesos tei
ses, veikiausia, visiškai tu
rės liauties išeidinėjęs, ka
dangi jį bus uždrausta pla- 
tint.

Šiame reikale ponas Wil
sonas žada parašyti plačią 
proklamaciją į Suv. Valstijų 
gyventojus.

Pačtos viršininkas Burle
son, kalbėdamas apie sve
timtaučių laikraščius, pasa
kė, jog jie bus uždaryti, jei
gu kritikuos konskripciją, 
jengu priešinsis liuosybės 
Įiondsų pirkimui, jeigu per
daug užsipuls ant Amerikos 
talkininkų šioje karėje, jei
gu vadins Amerikos valdžią 
Wall streeto valdžia ir t. t.

Žodžiu sakant, kriticiz
mas veik visiškai bus panai
kintas.

Kaslink socialistų laikraš
čių ponas Burleson pasakė, 
kad jie tik tuomet bus at
skirti nuo pačtos privilegijų, 
kuomet rašys ką nors išda
vikiško.

Juokai! Kada gi socialis- 
ai rašė ką nors išdavikiško ?

BOSTONIEčIAI NUSTO
JO RADIKALIO LAIK

RAŠČIO.
The Boston Journal susi- 

vienyjo su Travelerio kom
panija. Taigi, Bostonas ir 
jo apielinkės nustojo gana 
švaraus buržuazinio laikraš
čio, kuris, bent retkarčiais, 
užtardavo ir socialistus.

Bostoniečiams todėl pati
ko Journal, kad jo laisvojoj 
sakykloj galima buvo išsi
reikšti gana atvirai, palai
kant socialistų pusę. Gi Tra
veler yra didžiausias sociali
stų judėjimo nevydonas.

Sako, kad augšta spausdi
namosios popieros kaina pri 
vertė Journalą vieny ties.

FORDO SŪNŪS NENORI 
EIT Į KARIUMENĘ.

Detroit, Mich. — Nors au
tomobilių karalius Fordas 
labai karštai palaiko šią 
karę, bet jo sūnus Edsel ne
nori ir gana eiti į tranšė
jas. Vietinis boardas atme
tė jo prašymą paliuosuoti, 
tai Fordukas sieksis net 
Wilsono, prašydamas jį pa
liuosuoti.

Aiškinasi tuomi, kad esąs 
vice-prezidentu Ford Motor 
Company.
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SUFRAGISTĖS LEIDŽIA 
LAIKRAŠTĮ KALĖJIME.
Washington, D. C. — Su- 

fragistės, kurios sėdi Occo
quan kalėjime išleido pirmą 
numerį rašyto laikraščio,ku
ris jom suteikė daug sma
gumo.

Tai bene bus pirmasai lai
kraštis, kurį politiški kali
niai išleidžia Amerikos kalė
jime.

Išleistas tas laikraštis bu
vo prieš norą vyriausybės.

Užtars už nepiliečius, 
paimtus j kariumenę

STUDENTAS RENGIASI 
STREIKAM.

Columbia un:versitete,New 
Yorke, studentų tarpe kįla 
bruzdėjimas. Apie 2,000 stu
dentų rengiasi milžiniškan 
streikam

Studentai neužganėdinti 
tuo, kad iš universiteto pa
varė du gabius profesorius, 
o trečias, remdamas pava
rytuosius, patsai atsisakė. 
Dabar politikos skyriaus 
studentai turi būti be ga
biausių profesorių.

Politiškų mokslų fakulte
to studentai rengiasi išeit į 
generalį streiką, apgindami 
liuosybę žodžio.

Tarpe pačių profesorių 
viešpatauja pusėtinas sub
ruzdimas. Daugelis ir jų 
pradeda suprasti, kad pini
gų maišas užvaldė Colum
bia universitetą.

Taigi kįla bruzdėjimas vi
soj Amerikoj.

KERENSKIO VALDŽIA 
SUSTIPRĖJO.

Rusijos demokratijos kon
gresas ,kuriame dalyvavo 
1,500 delegatų, išrinko iš sa
vo tarpo laikiną parlamentą, 
kuris susidės iš 300 vyrų.Ta- 
sai parlamentas vadinsis 
Laikinąja Taryba Rusijos 
Respublikos.

Varde tos Tarybos social
demokratas menševikas Ce- 
retteli pranešė, jog Taryba 
nekontroliuos valdžios, o tu-

KORNILOVĄ TEIS PILIE
TIŠKAS TEISMAS.

Petrogradas, 10 d. spalių. 
—Laikraštis “Novaja Žizn” 
praneša, kad generolą Kor
nilova teis ne kares, bet pi
lietiška^ teisnv.s ū ne už su
kilimą, bet nepaklus
numą. Dalykas esąs tame: 
generolas Kornilovas pa
traukęs ant Petrogrado pa
liepus laikinajai valdžiai,ku
ri jau praslinkus trims die
noms po vadinamojo Korni-

NEWARK, N. J.
Newarko socialistai tikisi 

šiemet laimėti rinkimų ko
voje. Aldermanų jie ligi- 
šiol neturėjo miesto tarybo
je. Gi šiemet tikrai kalba
ma, J<ad jisai bus išrinktas.

MALONĖ DĖL “NEW 
YORK CALL”.

Pačta padarė “malonę”dėl 
“New York Call”, atidėda
ma išpažintį iki 15 d. spalių. 
Mat, N. Y. CalFui nori at-

s teises.^

ANGLAI VĖLEI PASTŪ
MĖ VOKIEČIUS ATGAL.
Generolo Haigo kariume

nė, francūzų padedama, vė
lei pastūmė vokiečių kariu- 
menę atgal per visą mylią. 
Vokiečiai į šiaurę nuo Yp- 
res nebegali išsilaikyti. An
glai paėmė 1,062 kareiviu 
belaisvėn, o francūzai 340.

Mūšys vis tebesitęsia vi
su smarkumu.

Vokiečiai dikčiai nerimau-

mus. Žodžiu tariant, toji 
taryba būsianti tik patarė
jų organas.

Ministerija išdirbs visą 
programą dėl tarybos.

Laikinojoj taryboj bus at
stovu netik darbininku, bet 
ir buržuazijos (120).

Telegramos iš Washingto- 
no praneša, kad bolševikai, 
galų gale, pralaimėjo. Jiem 
nepasisekė paimti kontrolės 
ant valdžios.

sekimų. Pereitą savaitę ge
nerolo Haigo kariu menė bu
vo paėmus apie 5,000 belais
viu.

•Vokiečiai visiškai turėjo 
apleisti Poelcappele. Pran
cūzai užėmė vokiečių pozi
cijas per plotį pusantros my
lios ir apvaldė miestą St. 
Jean de Mangalaere.

Visas seniau užimtas nuo 
vokiečių pozicijas anglai ir 
francūzai atlaikė.

kad jis pildytų visus Keren
skio įsakymus. Vadinasi, 
generolas Kornilovas tik 
tuomet jau prasikalto, kuo
met Kerenskis jam paliepė 
atsisakyti nuo vyriausia ka
rės vado vietos, o jis nepa
klausė. Bet ir čia įsakymą 
gavo tik nuo vieno Kerens
kio, tuo tarpu jį paskyrė vy
riausiu karės vadu visa lai
kinoji valdžia.

Toliaus nurodoma, kad 
Kornilovas neįgaliavęs Lvo
vą perduoti Kerenskiui jo
kius reikalavimus.

LEIS DĖL KAREIVIŲ 
LAIKRAŠTĮ.

Washingtonas, 10 d. spa
lių. —Pabaigoj šios savaitės 
išeis pirmas numeris laikra
ščio, kuris bus pašvęstas 
specialiai kareivių “reika
lams.” Tą laikraštį karei
viams dalins dykai."

Laikraštis eis kasdien. 
Pirmame numery tilps pre
zidento Wilsono laiškas; ta
me laiške jis išreiškia viltį, 
kad su pakelba to laikraščio, 
kareiviai galės turėti neper
traukiamus ryšius su visuo
mene, o visuomenė su karei
viais.

Kokioj dvasioj tas laikraš
tis bus vedamas,gali tą kiek
vienas suprasti.

Rusijoj visuotinas 
gelžkeliy streikas.

DAUGELIS PAIMTŲ KA
REIVIŲ NETINKA.

Long Island’o (New Yor- 
ko valstijoj) lageriuose ran
dasi labai daug netinkamų 
vyrų, paimtų į kariumenę. 
Komisijos pripažino svei
kais ir paėmė, bet kada la
geriuose juos antru sykiu 
peregzaminavo, tai daugelį 
surado ligotų ir jau paliuo- 
savo nuo tarnystes. Tarpe 
paimtųjų vienas buvo ser
gantis greitąja džiovą, kurio 
jau gyvenimo dienos suskai
tytos.

Išleista įsakymas “board’- 
ams”, kad ateįtyje jie ge-

RUSIJA PERŽIŪRĖS SA
VO SUTARTĮ SU TALKI

NINKAIS.
L G. Ceretelli pranešė,kad 

demokratinio kongreso na
riams duotas užtikrinimas, 
jog valdžia stengsis kogrei- 
čiausia sušaukti talkininkų 
konferenciją dėl peržiūrėji
mo tos sutarties, dėlei ku
rios dabar Rusija kariauja 
ir kad toj konferencijoj ga
lės dalyvauti demokratijos 
atstovai.

Pasikalbėjus su dabartine 
valdžia organizuotos demo
kratijos suvažiavimas atsi
ėmė savo reikalavimą, kad 
ir jų atstovams būtų suteik
ta vieta talkininku 
rencijoj, kuri įvyks 
spalių Paryžiuje.

LVOVAS NUGABENTAS 
PETROPAVLOVSKO

TVIRTOVĖN.
Petrogradas, 10 d. spalių. 

Buvęs Valstybės Dūmos na
rys Lvovas ir, matomai, lo
šęs gana svarbią rolę Korni- 
lovo sukilime, tapo nugaben
tas į Petropavlovsko tvirto
vę. Galimas daiktas, kad 
Kornilovas liks teisus, o visą 
kaltę už sukilimą suvers ant 
Lvovo.

Petrogradas. —■ Nedėlio
ję, 7 d. spalių. Petrograde 
gelžkelių darbininkai apskel 
bė visuotiną streiką. Visi 
traukiniai, išskyrus karinių, 
kurie turėjo nedėlios ryte iš
eiti iš Petrogrado, tapo su
laikyti.

Nors pačtų ir telegrafo 
ministeris Nikitinas ir išlei
do pranešimą, kad visi strei- 
kieriai bus baudžiami, kaipo 
šalies išdavikai,vienok strei
kas tapo apšauktas. Mini
steris Nikitinas atsišaukė 
prie telegrafistų, kad jie te
legrafu nesiuntinėtų jokių 
streiko komiteto pranešimų.

Kuo tas streikas užsi
baigs, vėliau pamatysime.

DAR DAUGIAU SKOLINA
Amerikos valdžia dar dau

giau skolina pinigų Franci- 
jai ir Anglijai, šiomis die- 
^ftiis abidvi tos valstybes

H
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KALTINA KAIRIUOSIUS 
VOKIEČIŲ SOCIALIS

TUS.
Admirolas Von Cappele 

kaltino reichstage kairiuo
sius vokiečių socialistus,kad 
jie norėję paralyžiuoti vei
kimą vokiečių laivyno. Kaip 
ten kas buvo, admirolas nie
ko nesako. Veikusi kokia 
tai vokiečių kareivių komisi
ja nuo rusų fronto.

Admirolas pranešė, kad 
suokalbininkai prisipažino 
prie kąĮtėsi |

/

Visuotinas Australijos 
darbininkų streikas, kuris 
tapo apšauktas dar 2 d. rug
sėjo, tebesitęsia Nuo .die
nos apskelbimo streiko iki 
šiam laikui jokių žinių, jo
kių telegrafiškų pranešimų 
nebuvo. Dabar “Tribune” 
korespondentas pranešė,kad 
streikas vedamas organizuo- 
toj formoj ir “kvepiąs”, so- 
ciale revoliucija.

Iš oficialio valdžios atsi
šaukimo išleisto 7 d. rugsė
jo, kuris mus tik dabar pa
siekė, galima suprasti, kad 
ir valdžia labai susirūpinus 
tuomi darbininkų judėjimu. 
Apart kit-ko sakoma.

“Kairieji elementai, įsi
skverbę į uniją, per visą ka
res laiką nedavė šaliai ra
mumo, visuomet darbinin
kus kurstė. Po paskutinių 
rinkimų, tapo sutverti slap
ti komitetai, kurie ir išdirbo 
pienus apskelbimui visuoti
no streiko.

Taipgi tapo įsteigtas slap
tas centralis komitetas, ku
ris davė signalą ir visos ša
lies išdirbystė sustojo.”

Toliaus valdžia sako: “Tai 
ne streikas, bet revoliucija. 
Šio streiko motyvai grynai 
politiški, bet ne ekonomiš
ki....”

Pastaruoju laiku 
daugelis nusiskudžia, kad į- 
vairiuose miestuose į Suv. 
Valstijų armiją tapo paimtų 
rusų pavaldinių, neturinčių 
pirmų popierų. Rusijos am
basadorius ir konsuliai iki 
šiol nieko nesakė. Bet dabar 
“Laisvės” redakcijai iš tikrų 
šaltinių pavyko sužinoti,kad 
Rusijos ambasadorius Bach- 
mietjevas pareikalavo pa
liuosuoti visus Rusijos pa
valdinius, paimtus į Suv. 
Valstijų armiją be pirmų 
popierų. Greitu laiku kon
suliai oficialiai praneš, kad 
visi tie, kurie netiesuotai pa
imti, pas juos atsišauktų.Te- 
ko girdėti, kad yra ir lietu
vių paimtų, kurie neturi jo
kių popierų. Todėl lai seka 
laikraščius ir kaip tik bus 
oficialis konsulio praneši- 

tmas, privalo tuojaus atsi- 
I šaukti.

PATRIOTAI PADEGĖ 
BAŽNYČIĄ.

Londonas, 10 d. spalių. — 
Londone tūloj protestonų 
bažnyčioj kunigas buvo pa
garsinęs, kad sakys apie tai
ką pamokslą. Susirinko 
daugybė žmonių—šalininkų 
ir priešų taikos. Pagalios 
pasirodė, kad taikos priešų 
prisirinko daugiau. Ir kaip 
tik kunigas Swan įėjo j sa
kyklą, tuojaus patriotai už
puolė ant jo. Tuo tarpu pa
lei altorių padegė bažnyčią. 
Kilo baisus sumišimai, žmo
nės leidosi laukan, nes liep
sna apėmė visą altorių.

Žmonėms išsiskirsčius, 
gaisrininkams pavyko ugnį 
užgesinti, bet visas bažny
čios vidus likosi sugadintas.

TARDO SENATORIŲ 
FOLETTE.

Washingtonas, 10 d. spa
lių. — Suv. Valstijų senato 
komisija tęsia tardymą se
natorių La Folette, kuris 20 
d. spalių kalbėdamas pasa
kė, kad buvęs Suv. Valstijų 
sekretorius Bryanas perspė
jęs prezidentą Wilsona ne
siųsti laivo “Lusitanijos”, 
nes ant laivo sykiu su pasa- 
žieriais buvę ir amunicijos. 
Dabar senato komisija ir no
ri patirti, ar ištikro taip bu
vo, kai]) La Folette sako. 
Tarpe kitų liudininkų bus 
klausiamas ir Bryanas.

Ar tas viskas bus daroma 
viešai, ar slaptai, — dar ne
žinia. Galimas daiktas,kad 
visas materialas, kurį ko
misija surinks,plačios visuo
menės nepasieks.

FRANCUOS SOCIALISTŲ 
SUVAŽIAVIMAS.

Mieste Bordo prasidėjo 
Francijos socialistų suvažia
vimo posėdžiai. Apsvars
čius menkesnės vertės klau
simus, priėjo prie klausimo 
“Karė ir taika.”

GREITAI KANADOJ PRA
SIDĖS ĖMIMAS KARIU 

MENĖN.
Ottawa, 10 d. spalių. - 

Nuo 1 d. gruodžio Kanadoj 
pradės prievarta imti į ka- 
riumenę visus jaunus vyrus. 
Įstatymas jau seniai perėjo, 
kad prievarta galima imti.

miesto valdininkai labai 
daug šneka apie taiką. Vie- kams savo laivų. Dabar te- 
ni sako, kad taika ateis ant 
Kalėdų, o kiti, kad ant Vely
kų, v

Čia tūla francūzų komisi
ja pagarsino, kad vokiečių 
pajiega vis labiau ir labiau 
tirpsta ir todėl galima lauk
ti, kad Vokietiją galutinai 
pasiduos....• 11 ųa k ’' k*'.' * ' * «?r ‘L

-

RENGIASI PRIE SUŠAU
KIMO ĮSTEIGIAMOJO 

SEIMO.
Petrogradas, 10 d. spalių. 

—Komisija, kuriai pavestą 
rūpintis sušaukimu įsteigia
mojo seimo, pranešė, kad vi
sa Rusija išdalinta į 730 rin
kimo skyrių, kuriuose bus 
išrinkti atstovai į tą seimą.

Petrogradas išrinks 20 at* 
stovų, Maskva — 19 ir 1.1, 4 

Kada susirinks įsteigia- 
dus auuuuu. masis se
randasi apie 50. Ir kaip . , ’ j-i \
greitai juos užbaigs būda- stat,ys P««]atus del šalies 
voti, taip greitai talkininkai tvarkymosi ir pagamins kon 
galės atsiimti. stituciją. y

legramos praneša, kad tie 
laivai, kuriuos talkininkai 
pirmiau buvo užsakę Japo
nijos firmoms pabudavoti;
bus atiduoti. Tokių laivų 
randasi apie 50. Ir kaip J 

j



Laikraščiu ir Gyvenimo Apžvalga
aw

* Jau išėjo antrasai nume
ris mokslinio socialistu laik
raščio “The Class Struggle” 
(kaina 25c., leidžia The So
cialist Publication Society, 
115 Worth St., New York 
City).

Jame telpa įdomių straip
snių L. Lore, L. Boudin, A. 
Lewiso, J. Whitehorno, E. 
Nielio ir F. Adlerio kalba, 
pasakyta teismo rūme.

riu), Amalgamated Cloth
ing Workers Union (80,000 
narių), United Hebrew Tra
des (apie 150 žydiškų unijų)

Mes rekomenduojame sa
vo skaitytojams įgyti ver
timą G. Hauptmano “Pas- 
kendusis Varpas” (A. Lalio 
vertimas). Tai pasakos dra
ma penkiuose aktuose. Te
ma įdomi, vertimas sąžinin
gas ir įmanytinai geras. Tai 
yra žemčiūgas musų verti- 

. mų literatūroj. (Veikalas 
galima gauti “Naujienose”.

Iš Columbia universiteto, 
New Yorke, išvaryta du žy
mus mokslininkai profeso- 

• - riai Cattell ir Dana. Visas 
jų “prasikaltimas” yra tas, 
kad juodu nepritarė kari
ninkams ir savo asmens 
nuomonę nepritaikė prie e- 
samojo patriotinio ūpo.

Komentaru dėlei to nerei
kia. Juk tai visiem žinomas 
faktas, kad Amerikos uni
versitetuos jau užgęso lais
vos minties žiburiai.

Abelnai imant, aplink tą 
dienraštį spiečiasi virš 300,- 
000 žmonių ,dėl kurių For- 
wardo namas esąs kaip ir 
tvirtovė.

A. Kohan mano, kad val
džia tyčia šiuomi laiku mano 
prismaugti “Forwarda”, nes 
jisai labai smarkiai palaiko 
kandidatūrą Morris’o' Hill- 
quito į New Yorko majorus.

Bėgyje pastarojo dešimt
mečio “Forward” pavirto di
deliu apšvietus centru netik 
politiškos, bet ir pilietines. 
Iš forvvardiečių tarpo du 
draugu — Whitehorne ir 
Shipliakoff — jau pateko 
New Yorko valstijos legis- 
laturon.

Kohano pranešime mums 
nepatiko tas, kad jisai per
daug giriasi savo paklusny
be įstatymams. Kas nau-

purtos departmcntu.Turbūt, 
esą familiantai!

Eina gandas, kad valdžia 
rengiasi sustabdyt švaresnį 
buržuazinį dienraštį “N. Y. 
Evening Posf’ir, rasit, He- 
arsto “American’ą”, labiau
sia prasiplatinusį New Yor
ke laikrašti.v

draugai.

$

Kas tai per 
draugija?

Gomperso pasekėjai iš A- 
merikos Darbo Federacijos 
ir atsimetę nuo * Socialistų 
Partijos huinbugieriai įstei
gė “Amerikos Draugiją dėl 
darbo ir demokratijos” (A- 
merican Alliance for Labor 
and Democracy).

Tos draugijos šulais yra 
Gompers, Dunkan, Spargo 
Russell. Jos agentais yra vi
sa kapitalistiška Amerikos

f------— ----- ------------------------------------------- «

Karolius Marksas ir 
Jojo gadyne

Pusantro meto tam at
gal, kada “Laisvės” redakto
rius kalbėjo Baltimorės sky
riui Amalgamated kriaučių 
unijos, skyrius teturėjo apie 
50 narių, o I.W.W. unija 
skaitė savo eilėse tūkstan
čius narių.

Gi šiuomi laiku, kada pe
reitą nedėldienį sakyta pra
kalba tam pačiam unijos 
skyriui, jojo narių skaičius 
buvo jau pasiekęs apie 600. 
Tuo tarpu I. W.W. tūstan
čiai sutirpo ir liko tik “dėl 
vaistų”.

Tas pats savo laike atsi
kartojo Lawrence ir Pater- 
sone.

Nepastovi ta unija. Ji tan
kiai auga, kaip grybas, bet 
jos ir amžis trumpas, kaip 
grybo amžis. Kokia tai li
ga ji serga.

O kiek triukšmo savo lai
ku ji kėlė! Kokias pur
vais drabstė i socialistus! 
Ir kokį lermą darė visoj A- 
merikoj įvairus Geležėlės, 
Grikštai, Laukiai ir t.t. Ir 
buvo žmonių, kurie jiem 
tikėjo, aikvojo energiją ir 
pinigus.

Atsargiau, draugai darbi
ninkai, su įvairiomis naujie- 
nybėmis, su visokiomis 
triukšmingomis filosofijo
mis.

Pačtos ministeris, ponas 
Burleson, norėdamas atimti 
kuriam bent laikraščiui ant
rosios klesos teises, išpra
džių sulošia mažą komediją. 
Jisai praneša nuskirtam 
pražudyti laikraščiui, kad 
tasai laikraštis atsiustu sa
vo atstovą į Washingtoną ir 
išrėdytų priežastis, bei da
vadus, dėlei kurių tam laik
raščiui nereikėtų atimt ant
ros klesos teisių.

Vadinasi, patsai pačtos 
departmentas neužsiduoda 
sau net darbo sustatyti 
apkaltinimą prieš laikraštį. 
Jisai elgiasi gudriau ir de- 
magogiškiau,sakydamas lai
kraščio leidėjams: aš jūs ne
kaltinu, bet jūs prirodykite 
savo nekaltybę!

Ištikrųjų, kurgi čia liogi- 
ka? Jeigu pavienis žmo
gus, įstaiga ar valstija ką 
nors kaltina ir rengiasi nu
baust, tai ji ir turi pristatyt 
davadus, kodėl ir kuom pasi
remiant kaltina.

Gi pačtos departmentas 
laužo pačią paprasčiausią 
liogiką, kuomet norėdamas 
ka nors nubaust, šaukia: 
“prirodyk savo, nekaltybę, o 
ne tai atimu tau antros kle
sos teises.”

Socialistu laikraščiu leidė
jai turėtų pasielgt taip,kaip 
pasielgė mūsų broliškas lai
kraštis “New Yorker Volks- 
zeitung.” To laikraščio lei
dėjai stačiai pranešė pačtos 
departmental: “Jeigu norite 
mus bausti, tai jau jūsų rei
kalas yra prirodyti mūsų 
kaltę, o ne mūsų —prirodi- 
nėti savo nekaltuma.” v .

Pereitą rudenį daug nuo
širdžių (galbuti, lengvašir- 
džių) radikalų palaikė Wil
sono kandidatūrą į prezi
dentus, nes ištikrųjų tikėjo, 
kad Wilsonas esąs žmonių 
draugas, kad jisai vedąs at
kaklią kovą su plutokratija.

Dabar tie Wilsono drau
gai, vienas po kitam, aplei
džia poną Baltojo Namo 
profesorių.

Pirmiausia apleido Wilso- 
ną didelis jo pagelbininkas, 
New Yorko uosto viršinin
kas Dudley Malone.

Pereitą rudenį Malone va
žinėjo iš valstijos į valstiją, 
agituodamas už Wilsona. Y- 
patirigą agitaciją varė jisai; 
sufragisčių tarpe, žadėda
mas jom, varde Wilsono, vi
sokeriopų paramų.

Ir kasgi? Kuomet labiau

tai reikalauja nacionalio 
(ant visos Amerikos) sufra- 
gizmo, tai jas sodina į kalė
jimus.

Malone didžiai tuomi pasi
piktino. Jisai pamatė su
laužytą prižadą. Rezignuo
damas iš savo urėdo, jisai 
rezignavo ir iš Wilsono 
draugų skaičiaus.

Apleido Wilsoną ir kitas 
žymus jojo draugas William 
Bayard Hale, Wilsono biog
rafas, tasai pats žmogus, 
kuris padėjo Wilsonui para
šyti garsią jo knygą “The 
New Freedom” (Naujoji 
Liuosybė).

Bayard Hale, paeinąs iš 
labai senos amerikonų gimi
nės, buvo simpatiškas radi
kalas, visuomet smerkiąs 
kapitalistų šunybes. Jisai

reiškėju bene bus kokia tai 
nauja “New National Par
ty”, įsteigta Chicagoj.

Iš kurgi ta draugija gau
na pinigų, kad varyti agita
ciją, skelbti savo principus.

To klausia d. J. Maurer, 
Pennsylvanijos darbo fede
racijos pirmininkas, savo at
virame laiške p. Gompersui.

Iš kur jie gauna pinigų? 
Juk darbininkai jų nesude
da, darbininkų toje draugi
joje beveik nėra, o agitaciją 
ji veda gana plačią.

Eina gandas — męs nei- 
mam atsakomybės už jį — 
kad pinigų ta draugija gau
na iš kapitalistų!

Įdomu žinot, ką į Maure- 
rio laišką atsakys Gompers.

Pačioje Federacijoje pra
sideda vis didesnis bruzdė
jimas prieš Gompersą ir jo 
naują draugiją. Prie opo
zicijos Gompersui ir social- 
patriotams prisideda ir 
Tarptautine Jūrininkų Uni
ja ir jos organas “Seamen’s 
Journal.” Tašai unijos or
ganas nurodo, kad Gomper- 
sas negali, neturi teisės kal
bėti varde visų unijistų. 
Laikraštis sako, kad Ame
rikos Darbo Federacija sa
vo pastarajame suvažiavime 
pasmerkė militarizmą.

“Seanfen’^Journal’ui” pri-
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rastis — “Moulder’s Jour
nal.”

Auga, auga povaliai pro
testo vilnis.

Kas?

Who is 
next?

Pereitame “L.” num., kal
bėdami apie tai, kad pačta 
atėmė antrosios klesos tei
ses “Milwaukee Leader’iui”, 
męs klausėme — who is 
next?

“Next” pasirodė žydų so
cialistų dienraštis “For
ward”, turįs 200,000 suvirš 
skaitytojų. To dienraščio 
redaktorius d. A. Kohan pa
sakė pastarojoj savo prakal
boj:

. “Tam atgal 35 'metai as atyykau 
šian šalin iš šalies “proklamacijų” 
(slaptos spaudos). Dabar aš vėlei 
jaučiuosi tarytum esąs šalyje prokla
macijos”.

Tam tikrame pranešime 
A. Kohan sako, jog For
ward” esąs didžiausias pa
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žydų laikraštis, orga

Ir “The New
York Call!”

Ir didžiausiasai socialistų 
laikraštis (anglų kalboj)šio
je šalyje, “The New York 
Call”, gavo pranešimą iš 
pačtos, kad turi pristatyti 
davadus, kurių dėlei pačta 
neprivalėtų atimt jam ant
rosios klesos teises.

Šitą pačtos pranešimą N. 
T. C. leidėjai gavo panedė- 
lį 8 d. spalių 4:30 po pietų. 
Tuo tarpu, pačtos laiškas iš
ėjo iš Washingtono 2 d. spa
lių. Kur gi klaidžiojo jisai 
ištisas šešias dienas? Tai 
yra pusėtinas sekretas?

Tūlas buržuazinis šunla- 
pis “N. Y. Tribune” jau 
pirm penkių dienų pagarsi
no, kad “CalF būsiąs užda
rytas. Matomai, tasai laik-

kftlų, kurių geriausiais pa
vyzdžiais yra Chicagos Jane 
Adams ir New Yorko J. Wil
lard iš “Eevening Post.”

Ilgą laiką Bayard tikėjo, 
jog Wilsonas yra drūtas, 
kaip akmuo apgynime liau
dies teisių. • Bet ir jam pri
siėjo nusivilti.

Tam tikrame pranešime ji
sai sako, kad abidvi partijos 
—demokratų ir republikonų 
pasidavė kapitalo įtekmei. 
Valdančioji Amerikos klesa 
įsivaizdino, kad Amerikos 
žmonės yra pavaldiniai, o ne 
piliečiai. Bet šita brutalė 
mintis turi būti išgriauta. 
Amerikos žmonės privalo 
būti piliečiais, drąsiai apgi
nanti savo teises.

“Nuomonės liuosybė, spaudos ir 
žodžio liuosybė, už ką kariavo mūsų 
protėviai, yra mums brangus paliki
mas ir ištikimi Amerikos patriotai 
neprivalo pakęsti laisvų žmonių per
sekiojimo”.

kaciją, norėdamas pastoti 
Socialistų Partijos nariu.

Socialistų Partija, įgyda
ma tokius žmones, kaip Nea
ring, Bigelow, Hale, žmones, 
kuriuos patriotiška vėtra 
neparbloškė ant kelių, netik 
nieko nenustojo, bet dar ir 
laimėjo atsikračiusi nuo vė
jo papučiamų nendrių, kaip 
Spargo, Stokes, Simmons.

O ponas Wilsonas, nusto
damas savo senų draugų, į- 
giją naujų — pavidale siau
būnų iš New Yorko “Sun” ir 
rėksni^RoosėvėltotinoivB

Kas atlygins skurdžiams 
už sugriautus jų namelius? 
—Niekas. Kas sugrąžins 
vaikeliams tėvelius; mote
rims vyrus, motinoms sūne
lius, mylimoms mylimuo
sius? — Niekas. Kokis gy
venimas, kokia ateitis jų 
laukia? — Vargai, nuliūdi
mas, ašaros. Kur jie ras 
nu si raminim ą, u ž m i r š i m ą 
žuvusių savo brangiųjų ypa
tų? — Grabe. Kas turės 
užlaikyti tą invalidų armi
ją be įvairių kūno dalių? 
Kas jų pasigailės? Kas su
šelps? Kas juos priglaus? 
—Tu, darbininke. Kas prie
šai save ant kelio, ant ta
ko, prie • bažnyčios — ant 
kiekvieno žingsnio pasitiks, 
matys be kojų, be rankų ir 
kitų kūno dalių savo senus 
draugus, patinstamus, kal
bančius poterėlį, ištiestomis 
rankomis (kurie turės) link 
praeivio, su ašaromis ant 
veidų, prašančius šmotelio 
duonos dėl savęs ir savo ma
žų vaikelių, kurie gal šalę 
jų sėdėdami kartos tą patį 
poterėlį, žiūrėdami praeiviui 
i akis? — Tu darbininke. 
Tu matysi juos ant kiekvie
no žingsnio. Link tavęs bus 
ištiestos tos maldaujančios 
rankos. Tu turėsi jų pasi
gailėti, juos šelpti, juos pri
glausti, juos užlaikyti.

Gal kartais tavyje atsiras 
ir priešinga mintis link tų, 
kurie buvo tų baisenybių 
rengimo pritarėjais, kurie 
oatįs į jas ėjo. Gal kartais 
lorėsi jiems tai priminti,pa-
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Kalbant apie studentijos bruzdėjimą 
tais laikais, kada Marksas lankė išp radžiu 
Bonn’o, o vėliau Berlyno universitetą, rei
kia gerai įsidėmėti, jog ne visi studentijos 
sluoksniai buvo iš vieno molio nulieti. Stu
dentijos eilės buvo toli gražu ne vienodos. 
Dalis studentų, paveizdan, tokie, kaip Bae- 
keris, Biuchneris ir kiti buvo nuoširdus ra
dikalai, kuriem rūpėjo plačiųjų darbo minių 
reikalai. Jie mokėsi, nenuilstančiai blaš
kėsi naujų idėjų srytyse ir liepsnojo karštu 
noru eiti į minias ir vadovauti joms kovoje 
su Prūsų absoliutizmu. Gi kita studenti
jos dalis buvo tokia, kurią geriausia būtų 
pavadinus revoliuciniais vėjavaikiais. Šiem, 
pastariemjiem, rūpėjo tiktai garsiai skam
bančios frazės, triukšmas ir revoliucinė de
magogija. Tai buvo ne darbo, ne mokslo, 
bet... žodžio revoliucionieriai, įsivaizdinę tik 
būk jie esą “svieto lygintojai”. Jie Savo žo
džiais ir pasielgimais darė daug šum5, bet 
naudos iš to nebuvo nei už dvylekį.

Kartą Biuchneris pasiūlė tūlai studen
tų organizacijai, kuri vadinasi ‘’Studentų 
Komunistų” organizacija įstoti į sąjungą, 
kurioj dalyvavo paprasti amatninkai, kad 
bendromis spėkomis darbuoties dėl visuo
menės labo. Gi žinoto, koks atsakymas 
gauta? Frazės revoliucionieriai praneša, 
jog jiems esą perprasta nusižemint iki laip
snio draugavimo su minia!

Tas vaizdelis geriau negu kas kita ilu- 
struoja visą paviršutiniškumą revoliucinių 
pažiūrų tūlos studentijos dalies.

Vieną kartą K. Marksas, tik jau daug 
vėliau, būtent 1868 metais, atsimindamas 
senuosius laikus rašė L. Kugelmanui apie 
rusu studentus, kuriu keturesdešimtais me- v 7 c,
tais pereito amžiaus gana dideli būriai mo
kėsi Vokietijos ir Francijos universitetuose. 
Tai buvę vis daugiausia bajorų vaikai, iš-

iš tvankaus Rusijos oro tie rusų studentai, 
akių plotu, pavirsdavę kraštutiniausiais ex- 
tra-revoliucionieriais. Griausmingai, nely
ginant tribūnai, jie pratrūkdavo žodžių ir 
f ražų audringumu, bet kas iš to? Kaip se
niau, dar prieš Didžiąją Francūzų Revoliu
ciją, senis Voltaire*) sakydavęs: “Ce n’est 
pas pour les tailleurs et les bottiers” (Tai 
ne dėl kriaučių ir ne del šiaučių) !**)

Taip lygiai buvo ir su tais studentais— 
vokiečiais, o vėliaus ir rusais. Šiaučiai ir 
kriaučiai jiems nerūpėjo! Jiems ūžė gal
voj savotiški vėjai. Na, o pabaigę triukš
mingus mokslo metus, daugelis jų, kaip sa
kė Marksas tame pat laiške, ėjo tarnaut į 
caro bei karaliaus kanceliarijas.

Taigi, kaij) matote, margos ir triukš
mingos būta studentijos tais laikais, kada 
Marksas sėdėjo universiteto suole. Dalis 
tos studentijos, kaip sakėme, degė tikru pa
sišventimu tarnauti miniom, lavinosi, dis- 
kusavo, vienijosi su amatninkais; gi kita 
dalis kėlė žodžių revoliucijas. Tačiaus ir 
vieni ir kiti budino susnūdusią visuomenės 
sąmonę, užduodavo rūpesčio ir darbo kuni
gams ir žandarams.

Apie Marksą reikia tai pasakyti, kad 
jisai tame studentų judėjime kaipir nedaly
vavo. Apie jo rolę tų metų studentijos isto
rijoj veik visiškai nesigirdi.

Tie, kurie rašė atsiminimus apie K. 
Marksą—W. Liebknechtas ir P. Lafargas— 
tik keliais žodžiais užsimena apie Marksą, 
kaipo apie studentą. Užtai gana daug me
džiagos Markso charakteristikai suteikia 
jo laiškai rašyti tėvui, motynai ir jo myli
majai Eugenijai (Ženei) von Westphalen.

Tėvas, leisdamas savo vienturtį į mok
slus, tikėjosi, susilauksiąs iš sūnaus garsaus 
advokato, bet ta tėvo viltis žuvo. Marksui- 
studentui rūpėjo ne vien teisių mokslas. Ji
sai pasinėrė,, pagrimzdo filosofijoj, litera
tūroj, matematikoj, kalbose. Jau tuomet 
apsireiškė didžiausi Markso gabumai, aštri 
geležinė liogika. Jam rūpi įvairiausios teo
rijos, iš kurių jisai bando nusikalti aiškią 
pasauliožvalgą, jisai knisasi Hėgelio filoso
fijos gelmėse ir tuo pačiu laiku, vos beatsi- 
kvėpdamas, studijuoja Shakespear’ą, Les- 
ingą, Diderot, Eschilą, Tais laikais jisai 
prirašo galybes eilių, kurias, kaipo didžiau
sią brangenybę, siunčia savo mylimajai 
mergelei. Tose eilėse, kaip veidrodyje, at
sispindi jo sielos nerimastis, entuziazmas.

.lydos k.,ipė Marksas i kalk, 
t ♦) F. Voltaire (1694—1778) garbus francūzų filo- 

j j m — ildelis bedievis. Jo
•je prie# Francūeų
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sofąs* dramaturgas, istorikas. Buvo 
idėjos buvo labai prasiplatinę Euroj 
Revoliuciją. /

•*) <‘Neue Zeįt,” 1902 m./ui

mokymąsi. “Svetima kalba, tai ginklas gy- O i 
venimo kovoje” — mėgdavo sakyti Mark-' ' v į 
sas. Rūpėjusi jam ir dailė. v

Marksas gerai skaitė ir rašė vokiečių,, .J 
anglų ir francūzų kalbose, gi skaityti galė- '/į 
jo visose Europos kalbose, net rusų kalba,'3 
kurią, tiesa, išmoko daug vėliau.

Kaip matot, Marksas troško įgyti kuo- 
daugiausia žinių, aprėpti veik visas mokslo 
šakas ir išsidirbti sau aiškią, nuoseklią filo
sofijos pasauliožvalgą. Ir todėl jo tyrinė
jantis, kupinas entuziazmo protas be jokio 
susiturėjimo, varstė knygų lapus, skendo 
skaityme, studijavime.

“Jame tarytum gyvena 10,000 velnių... 
Ištiesęs savo rankas jisai, tarytum, nori su
čiupti tolymąjį dangų ir nublokšti jį že
mėn.” Tai]) charakterizuoja Marksą Ber
lyno laikų tūla satyriška poema.

Gi istorikas K. Koppen, kuris dešimčia 
motų buvo senesnis už Marksą, taip bran
gindavo pažintį su tuo studentu, jog kartą 
pasakė: “Tu, Markse, esi nelyginant minčių 
krautuve, arba, kai]) skamba Berlyno žar
gonas, tu esi buliaus galva, kurioj prikrėsta 
idėjų.”

Einamoji momento politika Marksui 
nerūpėjusi. Jo laikuose ant politikos uždė
ta “tabu” (drausmė). Jam taip-pat nesi- 
šypsojo viltis būti advokatu ir užsiimti 
praktika.

Tėvui didžiai nepatiko, kad jo sūnus 
perdaug viskuo užsiima, kad jisai nelinkęs 
prie jurisprudencijos ir specializavimosi 
vien toje mokslo šakoje. Savo laiškuose ji
sai kaltina geniali sūnų, jog esąs netvar
kas, mečiojąsis į visas puses, puoląsis ra
gauti iš visų mokslo šakų, nemiegąs per 
naktis prie šykščios šviesos suskretusio/ 
lempos, vaikščiojąs nešukuotais plaukais ir 
taip toliau ir taip toliau. Tėvas ūdija savo 
sūnų ir dėl to, kad esąs netaupus. “Argi 
męs esame kokie turčiai, kad ponas sūnus 
pavelija sau išleisti per metus veik 700 do
lerių,kuomet patįs dideiji turčiai, teišleidžia 
nedaugiau, kai]) 500 dolerių. Ir kodėl? Aš 
žinau, mano sūnus nėra pinigų mėtytojas. 
Bet įsivaizdinkite, kaipgi tam ponui gali 
rūpėti tokie mažmožiai, kuomet kas savai
tė ar kas dvi savaiti jisai atranda naują 
sistemą ir griauja senesnę, dėl kurios taip 
daug triūso padėjo?”

Kitame laiške tėvas vėlei kedena sūnų, 
kad nelanko lekcijas, nesirūpina užmegzti 
naudingų pažiųčių, o tik kirmyja prie kny
gų, ištisas naktis nemiegodamas.

Bonn’oj ir Berlyne Markso draugais 
buvę rimti vyrai. Artymiausias jo pažįsta
mas Berlyne buvo garsus evangelijos kriti
kas Bruno Bauer ir viršui suminėtas isto
rikas Karolius Koppen. Jau tais laikais 
Marksas savo išsilavinimu, savo žinojimu, 
savo plačia erudicija darydavo į žmones la-

(Toliaus bus).

VOKIEČIAMS RUPI LIETUVA.
(Iš “Rygos Garso.”)

Kaune vokiečiu leidžiamas “Kownaer 
Ztg” išspausdino knygutę su iliustracijo
mis apie Lietuvą, užvardytą “Bildaer aus 
Litauen” (Lietuvos vaizdeliai). Knygutėj 
rašoma apie Lietuvos žemę, miškus, jos pa- « 
dėjimą, žmones ir pranašaujama jai didelė 
ateitis.

/ Vokiečių laikraščiai (“Deutch. Ztg.” 
remdamiesi taja knygute rašo: Lietuvai 
skirta didelė ateitis. Lietuvos žeme visur 
gera, tiktai dėl menko išgyvenimo, stokos 
nusausinimo (drenų) neatneša tiek vaisių, 
kiek būtų galėjusi. Gyvulių auginimas tu
rėtų čia pukiai apsimokėti, nes čia yra vis
kas tik tam tikslui reikalinga. Miškų ūkis, 
pranašaująs didelį pelną, tebėra dar vys
tykluose, bet visgi ir dabar daug naudos 
atneša. Labai būtų reikalinga Lietuvoje 
upių išvalymas ir nu reguliavimas (sujun
gimas grioviais). Vokiečių valdžia padarė 
visą, kas tik buvo galima padaryti Lietu
vos prigimties turtams padauginti.

žinoma, tą visą rūpesnį vokiečių val
džia dėjo ne lietuvių labui, bet savo, nes ta
me pat laikrašty d r. Šlechting rašo, kad vo
kiečiai galėsią sunaudoti retokai teapgy- 
ventos Lietuvos kraštą savo atėjūnams ap
sigyventi. Toliaus užeiname paties Lietu
vos general-gubernatoriaus Izenburgo 
straipsnį apie Lietuvos turtus, kurie laukią, 
sunaudojimo, ištirimo. Tečiaus p. Izenb. pri
pažįsta, kad Lietuvos galutinas užplūdimas | 
ir apžergimas vokiečiams atsieisiąs nele 
vai. Reikės, rašo Izenb., ne vienos valam 
sunkio ir kieto darbo pergalėti kliūt’ 
čion užeinamoms, kurios rodos nepergali
mos, bet kurios visgi turi būti pergalėtos. 
Daug dar reikės vargo pakelti, kol pasiseks 
užganėdinti visus vokiečių reikalavimus, 
nors ir daug didelių dalykų atlikta ir dąu| t 
pasitaiko progelėms aĮ^kti... / J C. <it
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G. V. Plechanovui, kuris
nuo pat pradžios karės sau- rodė, kad sutartis tarpe Vo
kė Rusijos proletarijatą vi- kietijos, Austrijos ir Italijos 
sbnjis jiegomis palaikyti ca-■ nei kiek nebjauresnė už su- 
ro valdžią, kuri kariauja su' tartį tarpe Francijos ir Ru- 
centralėmis valstijomis, ver- sijos, nes pirmiau Francija

buvo paskelbus, kad suteikia 
savo piliečiams žmoniškas 
teises, o dabar lenkiasi ir 
šliaužioja prieš caro botagą.

Plechanovas išmetinėjo 
francūzu socialistams, kad 
jie atvyko į tarptautinį kon
gresą persiėmę, patriotizmu

tetų atsiminti tą, ką jis kal
bėjo 1893 m. Zuriche laike 
socialistų kongreso.

Buvo svarstomas klausi
mas, kaip proletariatas turi 
atsinešti linkui pasaulinės 
karės, kuri jau tuomet gręsė 
darbo žmonėms.

Olandų delegacija, dalinai, H’ neapykanta prieš kitas 
palaikydama f rancūzus ir a- i tautas. \ okiečiai, jo nuo- 
merikiečius. pasiūlė priimti nione,neturėjo nei lašelio šo

vinizmo ir jiems reikią iš
tarti širdingą ačiū už kovą 
prieš rusų carizmą.

“Rusijos liaudis, — tikri
no Plechanovas, — žino,kad 

dyti visą darbą (apskelbti ! mūsų draugai vokiečiai 
generalį streiką), kur tik trokšta ir dėl jos laisvės,” 
galima užkenkti karei; tų | ’Plechanovas taip buvo su
šaliu darbininkus, kuriose judintas vokiečiais ir jų go
bus apskelbta karė, kviečia I raširdyste, kad net sekan- 
atsisakyti nuo kareiviavi
mo.”

Priešais olandų delegaci
jos rezoliuciją ypatingai 
smarkiai protestavo Plecha
novas ir palaike vokiečiu de
legacijos rezoliuciją, kurioje 
buvo rekomenduojama ko
voti ne su kare, bet su kapi-Jius ir suteikus liaudžiai lai- 
talizmu, nes pastarasis pa- svę!”
dalino visą žmoniją į du, j Visa tai paimta iš tarp- 
vienas kitam priešingu, la- tautinio socialistų kongreso 
geriu. protokolo, buvusio Zuriche

Tuomet Plechanovas daug; 1891 metais.
tulžies kartumo iš

merikiečius, pasiūlė priimti 
sekančią rezoliuciją:

Kongresas kviečia tarp
tautinę darbininkų partiją 
būti prisirengusiu jeigu tik 
bus apskelbta karė, sustab-;

“Jeigu Vokietijos karei
viai pereitu mūsų rųbežių, 
tai jie pas mus ateitų, kaipo

kai]) šimtą metų tam atgal 
francūzai buvo atėję į Vo
kietija, kad nuveikus kara-

dvasios.
žodžiu, ar mes norime, ar 

nenorime, bet priešais Vals
tiečių Komitetus apart poli
tiškų užduočių dar yra čie- 
la eilė socialių užduočių,su
rištų su valdymu ir naudo
jimu žemes.

KAS?

geriu.

(“Pravda” N23)

Rusijos revoliucija ir valstiečiai
Bet naiviškai išrodytų,jei

gu męs manytume, kad vals
tiečiai, plėsdami ir gilinda
mi savo politišką reikšmę,vi
siškai neatsižvelgtų į socia- 
liai-ekonomišką tvarką.Taip 
manyti, — nesuprasti revo
liucijos liogikos, nesuprasti 
momento užduoties, valstie
čių užduoties, kaipo sociališ- 
kos grupos.
Suprantamas bržuazijos ir 

dvarponių šauksmas: — 
“Neapleiskite ekonominių 
klausimų, nes paliesdami 
juos galite sugriauti vienybę 
revoliucinės jiegos! — Šis 
jų šauksmas turi didelę reik
šmę, — tai kalba jų lūpo
mis jų pačių klesos reikalai, 
tas jiems labai apeina. Ir 
jeigu tokis šauksmas girdisi 
iš darbininkų ir valstiečių 
demokratijos eilių, tai tik 
savęs apgaudinėjimas ir no
ras apgauti priešą.

Priešų męs visviena 
apgausime, bet savo 
padarysime suirutę,
męs neturime šauksmams 
prieš užgrobimą jokio pa
mato, ar tai eitų kalba apie 
aštuonių valandų darbo die
ną, arba apie obalsį: “Visa 
žemė priklauso valstie
čiams.” Mūsų užduotis tik 
ta, kad įvedus į tą judėjimą 
organizaciją. Galima pilnai 
tikėti, kad žemės klausime 
komitetai seka paskui pa
čius valstiečius.

Komitetai apsireiškia ne
va tik registracijų įstaigo
mis, vienok sykiu ir tuomi 
centru, kuris sujudusių jū
rių besiblaškančias bangas 
įveda į organizacijos rybas.

Nors išlėto,bet neatsitrau
kiant į šalį revoliucija vyk
do savo užkariavimus ir tar
pe valstiečių.

Organizuojasi valstiečių 
komitetai,prašalinama seno
ji valdžia, kuri susidėjo iš 
uriadninkų, viršaičių, pris- 
vų, ispravninkų, zemskų,na- 
čalninkų, bajorijos viršinin
kų ir kitų buvusių caro tar
nų, kurie palaikė senąją 
tvarką.

Tiktai pilnai paliuosavus 
valstiečius nuo senosios 
tvarkos tarnų, valsčių ir pa
vietų valstiečių komitetai 
galės pradėti pildyti tolimes
nes savo pareigas, iššauk
tas dabartinio momento, tik 
tuomet, galės žengti pirmyn 
progreso keliu.

Priešais Valstiečiu Komi
tetus stoja aiškios dvi veiki

amo linijos — politiška ir so- 
cialiai-ekonomiška.

Kaip ten nešūkaus dvar
poniai ir jų šalininkai, bet 
nepermaldaujanti revoliuci
jos įstatymai privers Vals
tiečių Komitetus eiti tais pa
čiais keliais, kokiais dabar 
eina Darbininkų Komitetai, 

xt. y., apart paėmimo į savo 
rankas politiškos valdžios, 
paimti visą valdžią ir eko
nomijos srytyje.

Politikoje Valstiečių Ko
mitetai, norėdami sustiprė
ti savo galę ir reikšmę, tuo- 
jaus, apvalę savo rajonus 
nuo senųjų caro bernų, p- 
tys privalo užimti visas tas 
vietas, paskirdami komisa
rus, kurie už viską atsako 
prieš Valstiečių Komitetus; 
privalo apginkluoti nors da
lį valstiečių, suorganizuoti 
gubemijinius Valstiečių Ko- Komitetai nepajiegs sulai- 
mitetus ir, ant galo, išdirbti i kyti nuo užgrobimo, bet jie, 

be abejonės, sutvers organi
zaciją, sulaikys, — dar ge
riau, jeigu perspės, — pog
romus, išgelbės reikalingus 
kulturinius centrus, nura
mins įnirtimus ir apsaugos 
ypatos nepaliečiamybę,—žoa 
džiu, įneš į šią sunkią tarp- 
ktaąną dramą švelnumą ir

ne- 
tarpe 
Todėl

-------------- ,-----e-----,-----------
• surasą reikalavimų, kurį tu

ri priduoti būsiančiam įstei- 
gf^mamjam seimui. Tuos 

^reikalavimus turės įteikti 
seimui valstiečių atstovai.

Štai maž-daug tas kelias, 
A kuriuom eina ir privalo eiti 

r Valataečią Komitetai politi-

i rytus aš ir kiti mano drau
gai pasakėm: męs nepilnai 
sutinkame su jo pažvalgom 
ir męs turime kiek skirtin
gesnę, negu jis, nuomonę a-

siryžęs būsi praeiti pro juos 
su šalta širdžia, nesušelpęs. 
Bet tu persilpnas būsi tą 
padaryti. Tu negalėsi su 
šalta širdžia pro juos praei
ti, kuomet tavo akys susi
durs su jų maldaujančiomis 
akimįg, kuomet tavo širdis 
pradės spausti ašaras iš ta
vo akių. Tu neiškęsi, tu da
linsies! su jais paskutiniu 
savo duonos kąsneliu. Dar
bininko širdis yra perdaug 
gailestinga, kad galėtų nuo 
to atsisakyti. Tik kapita
listo širdis yra ant tiek šal
ta!

*
O, žeme kantrioji! Kaip 

tu gali išlaikyti visas tas 
baisenybes, kurios šiandien 
ant tavo kūno paviršiaus 
taip siaučia! Koki griaus
mai, vaitojimai, prakeiki
mai, dantų griežimai girdi
si! Ar dar ilgai galėsi tą 
viską panešti? Kodėl tavo 
kūno paviršius, permirkęs 
krauju ir ašaromis, nepasi- 
liuosuoja ir neišleidžia iš ta
vo krūtinės kerštingos la
vos, kuri amžinai palaidotų 
nuodingą neapykantos ir 
keršto dvasią su visais jos 
auklėtojais?!

Vaidotas.

SUNŲ KAPINES.

Jūs tankiai matote, kaip 
kapitalistai,ypatingai jų mo- 
terįs ir dukterįs, automobi
liuose vežioja šunis. Ne vie
nas darbininkų, žiūrėdami į 
šunį, poniškai važiuojant 
automobiliu je, pamislijo:
“Kaip būtų puiku, jeigu aš 
galėčiau to šunies vietą už
imti.” Aš gi pasakysiu, jei
gu darbininkai atsidurtų to
kiose aplinkybėse, 1 
randasi kapitalistų šunis, 
tuomet jie netik niekad ne
streikuotų, bet ir apie socia
lizmą nesvajotų. Bet deja, 
darbininkai niekad tokios 
laimės nesusilauks, jiems 
reikalinga dirbti netik 
kapitalistų, bet ir dėl jų 
nu.

Westchester County, 
Y., labai puikioj vietoj, ran
dasi šunų kapines. Nema
nykite, kad tose kapinėse 
randa vietą paprasti šunįs, 
kurie bėgioja gatvėmis ir iš
matomis maitinasi. jNe, to
se kapinėse randa vietą tie, 
kurie sykiu su kapitalistais

važinėja automobiliuose, dėl r skolą ir dabar kas savaitę 
kurių užlaikomi tarnai, lio- išmoka po 50c. i Bet tokius 
kajai, virėjai ir daugybė ki
tų darbininkų; randa vietą 
tie šunįs, kurių užlaikymas į 
metus kaštuoja kelias de
šimtis tūkstančių dolerių. 
Ten randasi palaidotų virš 
2,000 šunų. Prieš karę jų 
mažiau laidodavo, bet da
bar, laike karės, skaitlius 
žymiai padidėjo. Mat, ka
rė pagimdė didelį skaitlių 
nąujų milionierių, kurie sa
vo šunis pradėjo laidoti tose 
kapinėse.

šunų kapinės turi, penkis 
akrus žemes, apsodintos pui
kiais medžiais. Ant šunų 
kapų pabudavoti puikiausi 
ir brangiausi paminklai, iš
puošti visokiomis brangeny
bėmis; tos vietos, kur ilsi
si kapitalistų’ “brangiausi” 
šuneliai, veik ištisus metus 
auga kvietkoš. Ant tų ka
pinių parduodama pėda že
mes po 15 dolerių. Tūlus 
šunis laidoja sidabriniuose 
grabuose; palaidojimas ir 
visos ceremonijos apsieina 
po 2,500 don; o kartais net 
ir po 4,500 dol. Tūli pamin
klai, pastatyti ant šunų ka
pu, kaštuoja nuo $10,000 iki 
$13,000.

Vasaros laiku, kas nedėl- 
dienį, atvažiuoja šimtai au
tomobilių atlankyti savo 
“mylimųjų” kapus, atveža 
gyvų gėlių bukietus, vaini
kus ir papuošia tas viete
les, kur ilsisi jų “mylimieji.” 
Daugelis kapitalisčių, atsi
lankančių ant šunų kapinių, 
graudžiai apsiverkia.

Tūlos kompanijos prezi
dentas nupirko ant tų kapi
nių dėl savo šunyčio žemės 
už $2,100. O kiek jam kaš
tavo visos laidotuvių cere
monijos? Apie tai geriau 
nei nekalbėsime...

Jeigu už tuos pinigus,ku
riuos išleidžia kapitalistai 
ant užlaikymo ir palaidoji
mo šunų, būtų išstatyti prie
glaudos namai, tai lengvai 
galima būtų užlaikyti visus 
tuos, kurie dirbtuvėse ir ka
syklose netenka rankų, ko
jų arba sveikatos ir duoti 
pilną pragyvenimą jų šei
mynoms. Galima būtų su
teikti i 
našlėms ir našlaičiams, ku-’dę tebveda kovą su tauti 
rių maitintojai žuvo bedirb- ninkais ir klerikalais. To

žmones aš priskaitau prie 
nepilna}) ročių.

vargšai darbininkai, kurie 
dirba dėl kapitalistų ir jų 
šunų? Kaip laidoja tuos, 
kuriuos dirbtuvėse ir kasyk
lose užmuša? Kokius jiems 
pastato paminklus ir kai]) jų 
kapus papuošia?

Darbininkas negali lygin
tis prie kapitalisto šunies ir 
jam nepastatė tokiu pamin
klu, kokie statomi dėl šunu. 
Darbininkas pigiau apkai- 
nuojamas už šunį...

švcnčioniškis.

ninku Tarybą. Tai yra taip, 
o ne kitaip. Beto, kai]) sy
kis tuomi laiku “Laisvė” ve
dė su “Naujienomis” polemi
ką dėlei praeities klausi imi. 
Tačiaus, nepaisant to visko, 
męs buvom tos nuomonės — 
kitai]) ir būti negalėjo — 
kad d. Grigaitis yra* mūsų 
partijos draugas, daug vei
kos, daug dirbės, nors gal ii
Klydęs, Kai]) męs visi, ir 
dang-daug veikiąs ir šiuomi

męs pasilikom ji. 
auga, kaipo mūsų

Ar męs turėjome teisę ki-

Pro domo sua
Kuomet Į rytines valsti-

pasakė čia visą eilę prakal
bų, tai tūli blogos valios 
žmonės paleido paskalą būk 
aš kur ten ir kaip ten per
mainęs kokias tai pažiūras. 
Tų paskalų atgarsiai rado 
sau vietos ir “Kovoje”.

Prie dabartinių san tikiu 
man nepatogų prašyti vie
tos “Kovoje”, kad atsakyti 
paskalų leidėjams. Atsakau 
per “Laisvę”.

Draugai, jau 11 metų, 
kaip aš veikiu socialistų ei
lėse ir niekas ir niekuomet 
nedarė man priekaištų dėl 
pažiūrų mainymo. Perdaug 
atsargus aš esu, perdaug 
skaitausi su aplinkybėmis, 
kad be niekur nieko mainy
čiau pažiūras.

Ir seniau ir dabai’, ir prieš 
d. Grigaičio atvykimą į ry
tines valstijas ir po jo at
vykimui — aš sakiau ir sa
kau, kad aš nesu šventai j- 
tikėjęs į “Naujienų” neklai
dingumą, buvo laikai, kada 
turėjau su jom ginčyties, — 
tačiaus aš visuomet pabriež- 
davau ir pabriežiu (tą aš 
sakiau ir ginčuose su “Nau
jienom”), jog tas laikraštis 
begalo daug padarė dėl mū
sų idėjų skleidimo,
Chicagos apielinkėse, aš vi 
suomet nurodžiau 
“Nauj.” geriau negu kuris 

pilną pragyvenimą' kitas liet. soc. laikraštis ve-

ypač

kad

kokiose • darni dėl kapitalistų ir jų šu- dėlei mano numonė, dienraš
čio žlugimas būtų nuostolių

dėl 
šu-

N.

nų. _ _ .
Reikia pažymėti, kad ret-jv^sam musų judėjimui, 

karčiais atsiranda ir iš dar-Į žinoma, aš to . nebūčiau 
bininkų tarpo tokių bepro- sakęs ir rašęs, jeigu “Nau- 
čių, kurie paseka kapitalis- jienos” < J \
tų pėdomis. Pavyzdžiui, ant keliu._ Bet jos neina tuo ke 
tų kapinių palaidojo savo 
“mylimąjį”dvi merginos siu
vėjos ir dabar uždirbdamos 
po $11 į savaitę, privalo kas 
savaitę iš savo algos mokė
ti po $1 už šunelio palaidoji
mą. Tūlas vežėjas irgi palai
dojo savo šunį ant tų pačių 
kapinių; jam grabas ir lai
dotuvės kaštavo virš tūks- 
tanties dolerių. Kadangi jis 
pinigų neturėję, ?tai įlindo į

čių, kurie paseka kapitalis- jienos” eitų socialpatriotų

Daugelis moterėlių ir vy
čių vis dar bombarduoja 
mane, kam aš atsisakiau 
nuo vyčių organizacijos. Ar 
tai aš kalta? Ar tai aš kal
ta, kad man sąžinė liepė tai 
padaryti. Būdama prie vy
čių, aš pamačiau Romos 
trusto niekšystes ir pama
čiusi jas, nenorėjau prigu 
lėti prie to kelmo. Nenore 
jau traukti žmonių į tas bai 
sios nežinystės ir ignorai 
jos spąstas. Pagaliaus, 
nenorėjau būti parda 
darbininku klesos 
pačių darbininkų, 
kite, kai]) karės 
vyčiai liko pasiūlyti 
vadovus Amerikos 
m u i.

Ar tai aš kalta, kad

Atsimin- 
pradžibje 
ti per jų

Jta, kad man 
parodė teisy- 
) netikusiaisbes kelia savo 

darbais. Jie man u 
teisybės kelią, kuriuo 
mi darbininkai gali prieit 
prie išsiliuosavimo. Jie man 
užgynė skaityt darbininkų 
literatūra, kuri 
prie šviesos.

štai kodėl aš juos aplei
dau, kuomet rytuose prade
da patekėt saulelė.

Z. Blažaite.
Lawrence, Mass.

veda mus

jom pasekti pėdomis tų ke
lių žmonių, kurie, atvykus 
Grigaičiui į rytus, žiūrėjo Į 
jį, kaipo į partijos priešą ir 
atsisakė net prakalbas 
rengt? Be abejonės, ne!

Tos prakalbos ir kores
pondentų atsiliepimas apie 
jas, net L. S. S. organe, pa
rodė, kad mano draugų ir 
mano pozicija buvo teisin
ga.

Tūli asmens jau prikišo 
man, būk aš permainiau sa
vo pažvalgą į Amerikos Lie- 
tuv. Darbininkų Tarybą. 
Tai vėl neteisybė. Tą, ką aš 
sakiau apie tarybą L. S. S. 
IV rajono konferencijoj, į- 
vykusioj prieš kokius 2 mė- Rusiją, 
nešiu, tą patį aš sakiau ir 
tuomet, kada atvykus d.Gri-! “Kovos 
gaičiui, Brooklyne buvo dirba korektorių prie 
“draugiškas” pasikalbėji
mas.

Bet šiuomi laiku tatai nė
ra taip svarbu. Šiuomi lai
ku daug svarbiau koordi
nuoti, vienyti liet, socialistų 
veikimą vadinamose minio- v-

DRG. J. PARULIO 
LAIŠKAS.

Di g. J. Parulis, geras pa- 
; žūstamas daugumos “Lais
vės” skaitytojų, rašo iŠ 
Charbino:

“šiandien aš išvažiuoju 
į Petrogradą. Rusija la
bai serga. Po revoliuci
jai dar nepasitaisė. Visur 
viešpatauja pusėtinas 
vargas. Trūksta duonos, 
pieno, mėsos...”
Kituose savo laiškuose 

Parulis optimistiškai žiūri

Drg. P. Kurkulis, 
v

vikų laikraščio 
Pravda”.

buvęs

i prie bolše- 
Soldatskaja

Perskaityt “Vokiečių 
reivio Atsiminimus”.

= ...I... Illi..... mil.........MUM

DYKAI!
Ar nori gauti dykai knygy?

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

čia padėto

30c.
20c.

liu. Jos stovi St. Louis’o su-' 
važiavimo didžiumos pozici-j 
joj ir kovoja su socialistų 
pabėgėliais—Spargo, Sinc
lair ir kitais. Šita “Naujie- '' 
nų” taktika stato laikraštį 
vidurio pozicijon, o ne deši-: 
nėn, kaip tūli klaidingai ma- ■ 
jib. Gi su vidurio socialis-’ 
tais, męs kairesnieji ir patįs 
kairieji netik skaitomės, bet I 
Šiuomi laiku, čia, Amerikoj, H

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

Pasidarbuokite nes tos knygos neilgai bus duodamos*

183 Roebling Street,

>. •
•; Av..' :;A Yi
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BADAS
Verte švenčioniškis.

“LAISVĖ” §
j Eina du sykiu savaitėj: Utar- S 
S ninkais ir Pėtnyčiomis, 183 Ro- n 

ebling St., Brooklyn, N. Y. Lei- S 
džia Lietuvių Ko-operatyviška g 

J Spaudos Bendrovė, 183 Roebling S 
| St., Brooklyn, N. Y. g

Prenumerata metams: Ame- 8 
rikoj — $2.50, Kanadoje ir už- S 

5 rubeŽiuose — $3.50; pusei me- c 
j tų Amerikoje — $1.25; Kanado- « 

je ir užrubežiuose $1.75. s
į Telephone Greenpoint 5231. c

(Tąsa.)
atsigėriau vandens ir vėl atsiguliau į lovą. 
Kraujas ėmė smarkiau veikti, išpylė šaltas 
prakaitas ir aš pradėjau klajoti, rodėsi,kad 
vėl bevažiuojąs pas karalaitę Ilijalę ir kad 
mano laivas pradėjo skęsti, griebiausi gel
bėtis ir pasijutau, kad jau guliu ant grin
dų be pajiegų ir negaliu atsikelti ir lovon

Klajonės truputį sumažėjo, pradėjo 
švisti, tuomet atsikėliau nuo grindų, įlipau 
į lovą, atsiguliau ir užmigau.

A. P. L. A. REIKALUOSE.
Rezoliucija.

Męs, A. P. L. A. 4-tos kuo
pos nariai, laikytame susi
rinkime, 7 d. spalių, apsvar
stę buvusio Centro Sekreto
riaus, J. Mickevičiaus, pasi
elgimą, išnešėmė tokią rezo
liuciją:

1. J. Mickevičius nelega- 
liškai pasielgė atspausdinda
mas atsišaukimus ir platin
damas po karčiamas ir ki
tas vietas.

2. Radome, kad tas atsi
šaukimas yra neteisingas ir 
blėdingas dėl A. P. L. A. 
Draugystės.

3. J. Mickevičius atsisa
kė atiduoti knygas laikina
jam sekretoriui, kuris buvo 
paskirtas kuopų ir centro 
komitetų suvažiavime 30 d. 
rugsėjo.

4. Kad J. Mickevičius 
šmeižia komisiją, išrinktą 
seimo 19 d. rugpjūčio per
žiūrėti knygas ir padaryti 
tvarką.
' 5. J. Mickevičius visai 
neteisingai šmeižia A. P. L. 
A. Centro Valdybą.

?__

pa-

Na,

nariai, pripažįstame, kad 
buvęs centro sekretorius J. 
Mickevičius neturi teisės 
šaukti jokio susivažiavimo 
be A. P. L. A. Centro valdy
bos nutarimo.

nariai, pripažįstame netei
singu jo atsišaukimą, kur 
paskleidė tūkstančius lape
lių po smukles ir kitas vie
tas.

4 Dėl šių visų prasižengimų 
ir šmeižimų A. P. L. A. 
Draugystės, męs reikalau
jame, kad A. P. L. A. nariai 
ateinančiame seime paskirtų 
bausmę J. Mickevičiui.

Varde kuopos valdyba:
V. Midvikis, pirm.

1 P. Lapinskas, sek r. 
Frank Pikšris, kasier.

1

HOLYOKE, MASS.
i d. spalių čia buvo ant

ras ėmimas į kariumenę.Ta- 
po paimtas ir vienas lietu
vis — Jonas Miliukevičius. 
Daugelis lietuvių turėjo sto
ti, bet padavė prašymus,kad 
juos paliuosuotų. Paimtuo
sius išlydėjo didelė žmonių 
minia.

? v *
♦ *

“Laisvės” N79, įilpusioj iš 
šio miesto korespondencijoj, 
įvyko klaida. Ten pasaky
ta, kad lenkų kunigas nuo 
kūmų, dalyvavusių aniuolų 

| krikštynose, pareikalavo po

mis prilaikyti, kad į šalis nesiūbuotų, pasi- 
kloniojau jam ir tariau:

—Ar tamsta nenorite išgerti? Aš ga
liu atnešti stiklelį gero vyno?

—Ne,—pats sau atsakau. — Aš Ta- 
genas, šiąnakt miegojau generališkam kam
bary. Truputį įkaušau... Raktą nuo durų...

Pats supratau, kad niekus kalbu, pats 
sau tvirtinau, kad negerai darau, bet nega
lėjau susilaikyti. Lyginai taip buvo, jeigu 
aš bu dėčiau ir sykiu sapnuočiau. Galvoj 
nejaučiau jokio sunkumo ir skausmų, ant 
širdies lengva...

—Męldžiu, meldžiu arčiau. — O kaip, 
čia puiku! Ilajale, Ilajale! Kaip puikiai 
išpuoštas kambarys. Kaip ji• nerviškai al
suoja! Na, bučiuok mane, mano mieliau
sia! Dar, dar sykį! Tavo lūpos mane de
gina... Ei, žmogau, juk aš užsakiau pietus, 
kodėl tu neatneši!...

Sėdėjau ir kramčiau žievės šmotą;jau
čiausi smagiai, juokiausi, kaip kūdikis. 
Laikas nuo laiko čiupinėjau savo rankraš
tį; nors apie jį nieko nemislijau, bet instink- 
tyviškai ranką kišau prie jo. Jis sušlapęs; 
išėmiau iš kišeniaus ir išsklaisčiau prieš 
saulę, kad išdžiūtų. Paskui pradėjau po 
kambarį vaikštinėti. Ir kokia bjauri šio 
kambario išvaizda! Ant grindų valkiojasi 
blėtos atkarpos, sienose nesimato nei vienos 
vinies, nėra nei vienos kėdės. Viskas nu
vilkta pas dėdę, viskas suvalgyta. Kelia- 
tas lapų nerašytos popieros — tai visas 
mano turtas; žalia, jau gerokai nudėvėta 
kaldra. irgi ne mano, aš ją paskolinau nuo 
Hanso Paulio... Hansas Paulis, taip, Han
sas Paulis, jis man gali pagelbėti! Tik kad 
prisiminus jo antrašą. Aš manau, kad jis ir 
supyko ant manęs, nes niekad pas jį neuž
einu. Greitai apsivilkau ,pasiėmiau rank
raštį ir išėjau. Praeidamas pro arklydę, 
tariau sargui:

—Klausyk, aš manau, kad vakare man 
pavyks gauti pinigų ir tuomet galėsiu tau

atlau- 
T rupu

li’ kaip aš pirmiau

Pabarškino į duris ir aš nubudau. Grei
tai apsivilkau dar šlapiais, neišdžiuvusiais, 
drabužiais. Policistas pasakė, kad turiu ei
ti pas nuovado viršininką. Nuėjau į kam
barį, kuriame jau sėdėjo apie keturiasde- 
šitms benamių. Juos visus šaukė pagal su
rašą ir išdavinėjo korteles dėl gavimo už 
dyką pusryčių. Žiūrėjau į tas korteles ir 
norėjau vieną iš jų gauti. Pagalios ir mane 
pašaukė:

—Andriejus Tangen, žurnalistas!
Priėjau prie jo ir pasikloniojau.
—Na, ir kaip tamsta čia pakliuvai 

užklausė jis.
Pasakiau jam tą pačią istoriją, kurią 

vakar vakare pasakojau, kad ilgai užtru
kau restaurane, truputį įsitraukiau, visus 
pinigus praleidau ir raktą nuo durų 
mečiau.

—Tai tokia nelaimė jus patiko!... 
o kaip išmiegojote?

—Labai puikiai, miegojau, kaip gene
rolas, ačiū tamstai.

—Linksma girdėti, kad tamsta pas mus 
gerai išmiegojai. Sudiev, gali tamsta eiti.

Aš išėjau.
—Kortelę, duokite ir man kortelę! — 

kartojau savo mintyje. — Juk aš trįs die
nos ir trįs naktys nieko nevalgęs. Duokite 
man nors duonos šmotelį! — Bet niekas 
man nedavė korteles. Prašyti neišdrįsau, 
nes gali pradėti tyrinėti, tuomet sužinos, 
kas aš per vienas, pagaus bemeluojant ir 
dar suareštuos. Ir taip, tartum milionie- 
rius, galvą į augštį iškėlęs, išėjau iš nuo
vado.

Saulė švietė ir jau pradėjo truputį šil
dyti. Buvo apie dešimtą valandą. Ir kur 
dabar man dingti? Atsiminiau, kad kiše- 
niuje turi savo rankraštį; apie vienuoliktą 
valandą eisiu į redakciją, pasistengsiu su 
redaktorium pakalbėti. Kada saulė pakai
tino, iš mano drabužių ėmė garai veržtis. 
Badas vėl atsišaukė ir pradėjo kankinti. 
Nejaugi aš negaliu surasti draugą ar pažįs
tamą, kuris man paskolintų nors dešimtį 
ere? Negaliu prisiminti.

Patraukiau savo namo linkui.
Valgyti neapsakomai norėjosi. Pa

ėmiau nuo gatvės medinę skiedrą, 
žiau šmočiuką ir pradėjau krimsti, 
tį pasidarė lengviau.
nedasiprbtėjau taip padaryti?

Durys buvo atdaros. Arklydės sar
gas, pro kurį man reikėjo praeiti, kaip ir 
visuomet pasakė “gerą rytą.” Dar aš ne
spėjau nueiti, kaip jis vėl prabilo:

—Šiandien graži diena!
—Tai]), graži, — atsakiau aš.
Kasžin, jeigu aš pas jį paprašyčiau pa

skolinti kroną? Jis, man rodosi, mielai pa
skolins, jeigu tik galės. Juk aš jam nese
niai laišką rašiau pas gimines.

Jis stovėjo ir norėjo ką tai sakyti, bet 
neišdrįso.

—Taip... gražus oras... Hm... Šiandien 
aš turiu savo gaspadinei užmokėti už kam
barį. Ar tamsta negalėtum man paskolin
ti penkias kronas, a? Tik ant kelių dienų. 
Jeigu tamsta paskolintum, tai padarytum 
didelę malonę, — tarė jis.

—Nors aš ir labai noriu tau pagelbėti, 
bet negaliu, — pasakiau aš. — Gal būt vė
liaus, po pietų, bet dabar negaliu. Pasakęs 
jam tuos žodžius, svyruodamas nuėjau į sa
vo kambarį.

Kritau į lovą ir raivydamosis pradėjau 
juoktis. Ir kokia velniška laimė, kad jis 
pirmiau mane perspėjo! Dabar mano gar
bė, mano išdidumas išgelbėtas! Jam rei
kia penkių kronų, kuomet pas mane nėra 
nei penkių ere!

Na, ar aš ne kapitalistas? Juk pas 
mane prašo paskolint penkias kronas!... O 
kambaryje smirda arklių mėšlu. Atida
riau langą, kad ta prakeikta smarvė išeitų, 
paskui pasisukau prie stalo, prie to paties 
velniško stalo, kurį rašydamas turiu ko^j

Priėjęs prie ratušės pamačiau, kad 
jau lygiai dvylika ir tuojaus pasukau į re
dakciją. Priėjęs prie redakcijos durų su
stojau, išsiėmiau rankrašti ir pažiūrėjau, 
ar nesumaišyti lapai: gražiai juos ištaisiau, 
sulenkiau, įsidėjau į kišenių ir pabarškinau 
į duris. Kada žengiau per slenkstį į vidų, 
širdis smarkiau pradėjo plakti:

Prie stalo sėdėjo tas pats žmogus ir 
žiūrinėjo laikraščius. Aš nuogąstingai 
klausiu redaktoriaus. Tyli, nieko neatsako.

Prisiartinau arčiau ir atkartojau savo 
klausima.

—Redaktorius dar neatėjo, — prabilo 
žmogus, neatitraukdamas nuo laikraščio 
akiu.

—Kada jis ateis? — vėl užklausiau.
Žmogus man nieko neatsakė ir net ne

pažiūrėjo į mane. O gal jis ir negalėjo pa
sakyti? Aš vėl klausiu:

—Iki kelintai valandai redakcija bus 
atdara?

Jis vėl man nedavė atsakymo ir nieko 
kito neliko daryti, kaip tik išeiti už durų. 
Net ir tuomet jis į mane nepažvelgė, kuo
met į redakciją įėjau; man prabilus, jis ant 
balso mane pažino. — “Štai kaip į tave 
žiūri!” — pamislijau sau. Net ir į užklausi
mus negali gauti atsakymų. Ar tik jis ne
sielgia su manim tai]) pagal redaktoriaus 
įsakymą? Teisybė, tilpus tam mano felje
tonui, aš redaktorių užverčiau raštais, ne
šiau kasdien po straipsnį, jis juos peržiū
rėjo, pripažino netinkamais ir man atgal 
grąžino. Galimas daiktas, kad jis jau nu
sprendė pertraukti visus su manimi ryšius, 
todėl panašiai ir elgiasi... Išėjau.

Hansas Paulis Patersonas buvo studen
tas, gyveno prastesnėj miesto daly — va
dinasi irgi neturtingas. Bet jeigu jis turi 
kroną, tai ir dreba ant jos. Aš buvau per-! 
sitikrinęs, kad nuo jo visgi gausiu kroną; 
jaučiau, kad jau krona randasi mano kiše- 
niuje ir visą laiką ja džiaugiausi. Kada 
priėjau prie to namo durų, kur jis gyveno, 
pasirodė durys uždaros ir turėjau skam
binti. Išėjo tarnaitė. Aš prabilau:

—Aš noriu matyti studentą Paterso- 
ną, — ir jau buvau einąs į vidų, nes gerai 
žinojau jo kambarį.

—Studentą Patersoną? — atkartojo 
tarnaitė. — Jis iš čia jau išsikraustė.

Kur jis išsikraustė, tarnaitė nežinojo, 
bet davė man antrašą, kuriuo jis prašė 
pasiųsti visus jo laiškus.

Pilnas vilties, einu naujai nurodytu 
antrašu. Maniau, kad ten pavyks sužinoti 
jo tikrą gyvenimo vietą. Prisiėjo praeiti 
pro naujai statomą namą. Dailydės ablia- 
vo lentą. Aš paėmiau dvi iš po abliaus 
skiedras, vieną sukimšau į burną, o kitą į- 
sidėjau į kišenių. Paskui tęsiau toliau/

suteikti t

iz __ 1 ~ I kėši apie 35 minutas. Lo-Korespondencijos sėjai, publikai negirdint,taip

Kas tai yrapinęs.
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sau pasikalbėjo ir tik...
“Knarkia paliepus” — gy

vesnis veikalėlis, ir geidaus 
tapo suloštas.

Choras tai tiesiok

Ant Prcsidento Aldermanų Tarybos

EDWARD F. CASSIDY

COLLINSVILLE, ILL.
(Nuo mūši} korespondento).

“Laisvės” N r. 80 rašiau 
apie St. Louis Smelting and

užima svarbią vietą ir kadangi šian- 
<iim vi.-o pasaulio akis atkreiptos į 

kuri yra reli- 
tai būtinai kiekvie- 

turi perskaityti

Ant kontrolieriaus

FRANK A. SIEVERMAN

x •- t UH'Il \ I

nę, tai da labiaus pradėjo | didžiąją Europos karę 
girtuokliaut, mažai su kuo Jį.1/0-' 
kalbėdavo, ir vaikščiodavo 
galva nulenkęs. Vis susirū-

knygoje yra nurodytas religi
jos atsiradimas ir jos veikimas nuo 

I pat pirm pradinio žmogaus iki musų 
ienų.
čia gaunamos ir kitokios visokios 

nygos. Reikalaujant katalogo ar at- 
ako reikia už 2c. stem pa prisiųsti.

F. MILAŠAI SKIS
13 Atlantic St., So. Boston, Mass.

paklausdavo, I? jp I I C I TA? 
dėlko kaipo neūkėsas ir netu • — * - ** ** •

į rintis nei pirmųjų popierų • 1 1 ę • • J

I Velionis jokių giminių Col- 
linsvillėj neturėjo. Rodosi, 
paėjo iš Kauno rėdybos. Bu
vo apie 29 metų amžiaus; 
tai buvo paprastas sporte- 
lis; skaitymu neužsiėmė nei 
prie jokių draugijų nepri
gulėjo.

Su šiuomi išvežimu iš Col
linsville išvežė tris lietuvius.

Sąjungos 18 kp. keturi na
riai yra konskriptuoti, bet 
iki šiol dar nei vieno nešau
kė.
RUSIJOS REVOLIUCIJOS 

PAVEIKSLAS.
Ką tik aplaikėm labai pui

kų dabartinės Rusijos Revo
liucijos paveikslą. Paveiks
las perstata, kaip caras nu
ginkluotas, traukiasi nuo 

pasi- sosto, retežiai sudraskyti, o 
žymėjo”: šaukė, kaip gelž- garsus revoliucionieriai,kaip 

ninku streiką, dabar gi apie j kelių garvežiai... 
tą patį dalyką parašysiu šį 
tą daugiaus.

Darbininkai ramiu būdu 
streikavo per septynes sa
vaites, atydžiai dabodami, 
kad niekas neitų į jų vietas 
streiklaužiauti, todėl dirbtu
vė per visą tą laiką buvo pil
nai uždaryta.

Visi streikuojanti darbi
ninkai priguli prie “Interna
tional Union o,f Mine, Mill 
and Smelter Workers. Kom
panija pamatė, kad prie e- 
sančių aplinkybių streikas 
nebus jai pageidaujamoj pu
sėj laimėtas, todėl panaudo
jo kitokį būdą—gavo ant 
viršminėtų unijos viršininkų 
narių ir simpatizatorių “in
junction”, kurį išdavė Fede-

SOCIALISTŲ PARTIJOS TIKIETAS
Del New Yorko miesto.

Ant majoro

MORRIS HILLQUIT

Čaikovski, Krapotkin, Breš- 
kovska ir liaudis su raudo- 

> nomis vėliavomis stovi ap- 
' į link sostą, ant kurio yra 

Laisvė su koja užmynusi ant 
caro karūnos. Paveikslas

net devyniose spalvose, ver
tas dolerio. “Kardas” par- 

• duoda juos po 25c. Prisiųs- 
kite konverte kvoterį arba 

j 25 c. viencentines štampas,ir 
(paveiksią tuoj gausite.

“KARDAS”
251 Broadway,

So. Boston, Mass.

, * *

3 d. spalių iš Collinsville 
išvežė į Cam]) Taylor, Loui
sville, Ky., 30 jaunuolių.Lie
tuvis Juozas Steponaitis,ku
riam reikėjo sykiu keliaut ant Pa^tara\otos popieros. 
į (Jam]) Taylor, nekeliavo, 
bet tą pačią dieną, 5 vai. va-, 
kare, paleido pats sau šūvį 
iš revolverio į galvą ir už 
valandos laiko mirė. Velio
nis jau mažai dirbo nuo ko-l 
vo mėnesio š. m., vis sakė, i 
kad sergąs, bet ir sykiu pu
sėtinai girtuokliavo. Po 
daktarų iškvotimo, tapo pri- Kadangi tarp visų tautų religija 
pažintas tinkamu į kariume- ... .... u ~

of the Southern Illinois dis
trict Court, Springfield, Ill.

Kompanija su valdžios pa-gėlba, pradėjo dirbti 27‘d. I ™ "el 1Hrl’u«ų P?P^rų,; Toje 
s 1 ... nereikalavo paliuosavimo,taiv»iin*c»niA 011 r/»A cifi»ni lzlniir/vnc« | J 7 i r*

I velionis atsakydavo: “Kam , di
I man da baderuotis, juk vis»k 
viena jie iš manęs nesi 
džiaugs.

J. P. Kd-lis.

—Ar negalėtum tamsta man 
studento Patersono antrašą?

(Toliaus bus.)

rugsėjo su 75 streiklaužiais,! 
bet jau 29 d. rūgs, liko jų | 
tik apie 15 ypatų. Ramybės - “J 
laiku, dirbtuvėj dirba virš.

400 darbininkų. j
Idant užprotestuoti prieš 

tokį kompanijos pasielgimą, 
visos esančios Collinsville li
nijos surengė 30 d. rugsėjo 
masinį protestą, vaikščiojo 
gatvėmis ir sakė prakalbas. 
Su muzike gatvėmis marša- 
vo apie 2,000 organizuotų 
darbininku.

Reikia nepamiršti, kad Ill
inois valstijos 
yra 
negu bent kokios kitos >als-. 
tijos, bet sykiu j^Ta kita 
valstija neturi savo įstatym- j 
davystės urėduose tokio i 
skaitliaus didžiausių organi-1 
zuotų darbininkų priešų, - 
kaip Illinois valstija. ■

Mat, unijistai visuomet ’ 
balsuoja už “gerus žmones” ( 
ir visuomet už streiklaužius.

Unijistai, aiškiai žinoda
mi, atiduoda tvarkymo va ' 
deles j rankas atkakliausių 
savo reikalų priešų, ir kuo- . 
met jų išrinkti tvarkdariai 1 
pradeda juos “tvarkyti”, ta
da protestuoja, vaikščioja ; 
gatvėmis po kelias mylias, 

(šluostydami prakaitą nuo 
kaktų.... <

Gi pro testo prakalbose gi
ria pačių išrinktą vietinio . 
miesto valdžia už daleidimą ‘ 
gatvėmis maršuoti. Mat, 
sulyg unijistų išrokavimo, ; 
tai jų išrinkta iš “gerų žmo- 1 
nių” valdžia nori, tai leidžia 
vaikščioti, nenori, tai nelei- ( 
džia.

30 d. rugsėjo vietos kleri
kalų L. D. S. 50-ta kp. tu- < 
rėjo “teatrą”.

Iš St. Louis, Mo., vyčių 80 
rota perstatė “Marytė — 
Vargonininko Duktė” ir 
“Knarkia Paliepus”.—Taip < 
gi 80 rotos “choras”, po va
dovyste “profesoriaus” A. 
živaičio, “dainavo”. <

Veikalėlis “Marytė—Var
gonininko Duktė” gana pi
gus... 6 aktų drama. Visas 1 

|pers.^tym;as veikalėlio trau-j|

darbininkai
daugiaus organizuoti,

tor OFISO VALANDOS: 
nuo 9 fkl 12 ryte ir nuo 6 iki 8 rak. 
Nedaliomis nuo 11 iki 1 po piet. 
Kitomis valandomis tralima matyt 

tik pagal sutarti.

KODĖL 
nebūt linksmu, kuomet 

kaštuoja tiek mažai?
Galvos skaudėjimas ir nerviškumas, 

daugiausia paeina nuo silpnų akių.
Vienintelis Išsigydymas. — moksliškai pri

taikyti akiniai. Matykit akių specia
listę jo APT1EKOJE

DR. MEDOFF 
500 Brand St. vtoK. Brooklyn, N.Y.

iimiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiii
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8)

6)
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2)

8)
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LIETUVIAI, SKUBINKITĖS SU 
PAGELBA SAVO NAMIŠKIAMS

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

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 keleli 
doleriais suteiksite jiems didelę pagelbą.

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

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

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

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

BOSAK STATE BANK
SCRANTOX, PA.

akytia*

<



KORESPONDENCIJOS
ROCKFORD, ILL.

Nuo pradžios lietuvių ju
dėjimo šiame mieste buvo 
trįs sriovės — tautininkų, 
katalikų ir socialistų. Kiek
viena sriovė stengėsi kodau- 
giausia lietuvių patraukti 
savo pusėn. Ir socialistams 
tas pavyko; pavyko ne vien 
del to, kad jų pusėje buvo 
teisybė, bet ir dėl to, kad 
pas juos buvo vienybė ir vi
si energiškai darbavosi, už
rašinėjo laikraščius, nepai
sydami ar tai jie “kairieji”, 
ar “dešinieji”, ar “oportu
nistiški”, visuomet stengda
vosi užrašyti “Kovą”, bet 
jeigu tą laikraštį negalėda
vo užrašyti, tuomet bandy
davo užrašyti “Keleivį”, 
“Laisvę” ar “Naujienas.” 
Tuomet nebuvo svarstoma 
apie tai, koks tas laikraštis, 
ar jis leidžiamas dėl biznio 
—visi matė, kad tie laikraš
čiai leidžiami dėl socialistų 
idėjos paskleidimo,jie visi a- 
gituoja minią prisidėti prie 
Sąjungos. Ir į trumpą lai
ką pasijutome, kad mūsų 
mieste darbininkiški 
raščiai užima pirmą 
Tautininkai priversti buvo 

^apleisti savo pozicijas ir męs 
jas užėmėme, klerikalų reik
šmė irgi sumažėjo. Bet štai, 
sulaukėme valandos, kuo
met mūsų organas “Kova” 
apkrikština social istiškus 
laikraščius “kairiaisiais” ir 
“dešiniaisiais” ir tuomet

• prasideda įkirps ginčai. 
Daugelis narių pageidauja, 
kad tie ginčai tarpe socialis
tų laikraščių kogreičiausia 
užsibaigtų, bet atsiranda ir 
tokių, kurie, turėdami ypa- 
tiškumus, pradeda rašinėti 
visokias rezoliucijas, prade
da rašinėti straipsnius ir 
kova tarpe laikraščių dar 
paaštrėjo. Ypatingai paaš
trėjo tuomet, kuomet, pra
dėta tverti Amerikos Liet. 
Darbininkų Taryba. Tary
bos priešai bei “Kovos” ša
lininkai stengiasi, kad netik 
L. S. S. 75 kuopa neprisidė
tų prie tos Tarybos, bet ir 
kitos, pašalinės, draugystės 
panašiai elgtųsi, kai]) kad 
kuopa ir jau pradėjo į “Ko
vą” rašyti, kad čia, pas mus, 
niekas nepritaria A. L. D. T.

Bet gyvenimas visiškai ką 
kitą rodo. Didžiosios vietos 
draugystės prisidėjo prie 
A. L. D. T., — prisidėjo A- 
merikos Kliubas, Lietuvos 

„Sūnų ir Dukterų Draugys
tė, L. D. L. D. kuopa ir Liet. 
Moterų Progresyvio Susi- 
vienyjimo 5 kuopa. Galimas 
daiktas, kad laikui bėgant 
ir kitos prisidės.

Dabar atrodo taip, kad tie 
nesutikimai 
mažėti.

apart ašarų.
Penktą valandą po pietų 

visi kareiviai turėjo būti ant 
stoties, nes traukinys išei
na. Prieš išvažiuosiant ta
po surengta demonstracija, 
kurioje dalyvavo naujokai.

Suprantama, susirinko ir 
publikos daug, tik nei iš pa
triotiškumo, bet atsisveikin
ti su tais, kuriuos išveža i 
lagerius....

Bevežant kareivius, vie
nas iškrito iš traukinio ir 
susižeidė. Jį sugrąžinta at
gal į ligonbutį. Po poros 
dienų jis pasveiko ir norėjo 
vėl pasiųsti į lagerį. Karei
vis pasiprašė, kad paleistų 
atsisveikinti su tėvais; jo 
prašymą išpildė. Kada at
ėjo atsisveikinti, tai jis savo 
namuose nusišovė.*

* *
27 d. rugsėjo buvo balius 

L. S. S. 2 kuopos. Publikos 
susirinko gana daug. Kuo
pai pelno liko virš 16 dole
riu, v *

laik- 
vieta.

jau pradeda

jų “tinksų” ir gavęs ėmė 
pasakoti, kokie tie daiktai 
stebuklingi, kiek už juos ga
lima gauti atpuskų, kiek nu
leidžiama griekų ir t. t. Su
prantama, žmoneliai, girdė
dami tokias pasakas, mušė-i 
si vienas per kitą ir pirko 
tuos “šventųjų daiktus”, no
rėdami gauti glebius atpus
kų. Biznis ėjo labai puikus: 
į tris dienas už nukryžiavo- 
tąjį gavo $450. Bet už tai 
draudė savo parapijomis, 
kad jie neskaitytų socialistų 
laikraščių ir knygų.

Mat, kunigužis jaučia, kuo
met parapi jonai pradės 
skaityti socialistų laikraš
čius, tuomet ir jam biznis 
pablogės, nes ir nukryžiavo
te jo nepirks. Dabar para- 
pijonai už gabalėlį švino mo
kėjo po du ir tris dolerius, 
tuo tarpu krautuvėse už to
ki švino šmoteli reiktu už
mokėti penkiolika centų.

Vienas parapijonų.

GRAND RAPIDS, MICH.
(Nuo mūsų korespondento).

17 d. rugsėjo buvo prakal-

19 d. rugsėjo tapo pašauk
ti du L. S. S. 2 kuopos na
riai i kariumenę, bet pasta
rieji nėjo. Pašaukė ir ant
ru sykiu, bet ir tuomet ne
paklausė. Ką su jais valdžia 
darys, dar nežinia.

27 d. rugsėjo atsilankė po
licija į I. W. W. unijos kny
gyną, konfiskavo knygas, iš
draskė knygyną ir t. t. Į- 
vairiose kalbose išvežė apie 
10,000 knygų.

*

* *

L. S. S. 2 kuopa smarkiai 
auga. Naujai prisirašiusie
ji pilni energijos ir veikia 
gana smarkiai.

* *

*

Šiuomi laiku mūsų tautie
čių nesigirdi; kur jie yra ir 
kodėl nieko neveikia — ne
žinia. Gal būt, kad neteko 
savo tėvo J. Šliupo?...

*

* *
30 d. rugsėjo buvo prakal

bos; kalbėjo drg. J. Jukelis 
iš New Yorko. Publikos su
sirinko nemažai. Kalbėtojas 
savo užduotį atliko gerai ir 
publika likosi užganėdinta.

*

bėjo Valparaiso mokiniai V. 
Andriulevičius ir A. Bimba. 
Pirmas kalbėjo A.Bimba te
moj ‘Darbo žmonių klesos 
reikalai karės metu”. Ra
gino darbininkus organizuo
tis ir rašytis prie Sąjungos 
ii* t. t. Antras kalbėjo V. 
Andriulevičius temoj: “Ka
pitalizmas, religija ir patrio
tizmas atgyveno savo lai
kus”. Puikiai išaiškino žmo
nijos istoriją iki šių dienų; 
nurodė, kad kapitalizmas,re
ligija ir patriotizmas nieko 
gero žmonijai nesuteikė, ap
art baisenybių. Priėjo prie 
to išvedimo, kad vėliaus ar 
anksčiaus tas viskas išnyks 
ir užims socializmas.

Žmonių buvo susirinkę a- 
pie 300 ir prakalbomis liko
si užganėdinti. Buvo ren
kamos aukos moksleivių 
naudai; surinkta $13.00.*

27 cl. rugsėjo buvo šeimy-

Nuo red. — Koresponden
ciją priversti buvome žymiai 
trumpinti, nes joje buvo pa
žymėta tokių dalykų, apie 
kuriuos dabar laikraščiai 
privalo savo burnas uždary
ti.

kuopos. Nors įžanga buvo 
brangi — doleris porai, bet 
žmonių susirinko virš 200. 
Pasirodo, kad žmonės jau 
nebijo socialistų. Reikia pa
žymėti, kad atsilankė ir ge
rų parapijonų, nepaisydami 
į tai, kad visokie Račkai ir 
Paškai šmeižia socialistus, 
kaip tik įmanydami.

Apart kitko buvo ir .ram
pas programas:drg. K. Kaz
lauskas pasakė puikią pra
kalbą, kuri visiems patiko; 
buvo keliatas dainų — kvar
tetu ir duetu. Viskas nusi- 4. V
sekė puikiai.

♦

♦

30 d. rugsėjo buvo prelek- 
cijos L. M. P. S. 5 kuopos. 
Skaitė dr. A. Montvidas po 
pietų — moterims, vakare 
—vyrams. Prelekcijos bu
vo apie lytiškus organus ir 
jų ligas. Prelegentas savo 
užduotį atliko gana gerai ir 
publika likosi pilnai užganė
dinta.

Publika uždavinėjo klau
simus, į kuriuos prelegentas 
aiškiai atsakinėjo.

Prelekcijos buvo rengtos 
su įžanga—10 centų.

P. G. Aleksynas.

*

MUSKEGON, MICH.
18 d. rugsėjo čia buvo taip 

vadinama patriotiška paro
da — išleistuvės naujokų, 
paimtų į kariumenę. Gatvė
mis maršavo naujokai, šaly- 
gatviais sekė jų motinos, tė
vai, seserįs, broliai ir gimi
nės. Vardas parodos neat
sakė ūpui. Po demonstraci
jos kapitalistų tarnai buvo 
pradėję kalbėti, bet demons
trantai nedavė jiems — nu
švilpė nuo pagrindų.

Jaunas Kareivis.

z SCRANTON, PA.
' 10 d. rugsėjo buvo užvar- 
dyta patriotų diena, nes iš
vežė naujokus į ‘.lagerius. 
Nors tai patriotų diena,vie- 

patriotiškumo,

Y‘.

MN
Kiekvienam susirinkime pri
sirašo naujų narių. Šiose 
diskusijose irgi prisirašė du 
nauji nariai.

.. J. M. Lukas.

25 ir 35c. 
$1.00 
$1.00 
$1.50 

50c. ir 75c.

ne-

Nuo to

religiškų

vieno-

tūlas

gabes- 
todėl

MINERSVILLE, PA.
(Nuo mūsų korespondento).

keli nauji draugai; parduo
ta už kelis dolerius literatū
ros ir užsiprenumeravo keli 
darbininkiškus laikraščius.

Keistučio dr-ste ii 
Mylėtojų draugija.

Tarpe kuopiečių matyti 
ūpas ir didelis pasiryžimas 
veikti ateinančiam sezonui. 
Linkėtina geros ištvermės.

LAISVA

HENRY C. ZARO .
Bankierius užtvirtintas departamento bankų valstijos New York 

Siunčiame ir mainome pinigus žemiausiomis kainomis. Parduodam* 
laivakortes. Skyrius Notariusa.

Speciališkas skyrius siuntimo pinigų palėgelisn p j gilvn a Rosijoa iš 
vietų užimtų vokiečiais.

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

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

Progresyvisko Susivienyji- 
mo Ypač moterims patarti
na išgirst moterį kalbėtoją.

*

Rusijos Valdiška 
TAUP1NIMO KASA

RUSIJOS GOSUDARSTVENNAJA SBEREGATELNAJA KASSA

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

DR. KOLER
638 Pcnn Avė.,

DEKALB, ILL.
Čia lietuvių randasi 

mažai. Daugiausia prasipla
tinę darbininkiški laikraš
čiai.

Pastaruoju laiku nelabai 
smagiai jaučiasi jaunimas, 
nes nežino, kas su juomi ry
toj gali atsitikti.

19 d. rugsėjo tapo išvežti 
į logerius šie L. S. S. 178 k. 
nariai: A. Tarabilda, J. Ži
linskas ir A. Mackevičius: 
taipgi tapo vienas paimtas 
bolinių lankytojas.

4 d. spalių išvežė šiuos lie
tuvius: J. Pabaršką, V. Ši
leiką, J. Masį, A. Baliauską, 
A. Petrauską ir P. Meškeli. 
Visi veiklesnieji vyrukai.
. Liet. Jaunikaitis.

DETROIT, MICH.
6 d.spalių buvo koncertas, 

kurį surengė suvienytoms 
spėkoms šios kuopos ir drau 
gijos: L.S.S. 116 kp., L.M.P.

skirti L. S. S. namo įstei
gimui. Publikos susirinko 
nemažai; įžanga buvo 25c. 
ypatai; po koncertui buvo 
šokiai. Pardavinėta minkšti 
gerymai, užkandis ii- tam 
panašiai. Buvo ir skrajo
janti krasa.
Pelno, rodos, liksis. Progra
mas buvo margas. Kas-kas 
bet Detroite publikos užsi
laikymas parengtuose vaka
ruose, tai labai prastas ir 
peiktinas. Laike programo, 
ar tai perstatymo, publika 
kalbasi ir ūžia, rodos ko
kioj tai turgavietėj. Antra 
vertus ir rengėjų tame kal
te. Rengėjai turėtų paskirti 
ypatas, kurios prižiūrėtų 
tvarką, bet K pas detroitie- 
čius to visai nėra; o gal ir 
yra, bet aš keliatų kartų esu 
buvęs detroitiečių parengi
muose, bet visuomet 
dai.

Rodos, randasi ir 
nių ypatų jų tarpe,
geistina, kad ateityje pasi- 

! stengtu sutvarkyti geriąu.
V. M. R.

RUMFORD, ME.
23 d. rugsėjo buvo disku

sijos L. S. S. 136 kuopos. 
Pirmiausia diskusuota klau
simas: “Kokioj organizaci
joj darbininkam geriau pri
gulėti?” Nors diskusijos tę
sėsi gana ilgą laiką, bet ta
po pripažinta, kad prie soci
alistų, nes tik ta partija rū
pinasi darbininkų reikalais. 
Antras klausimas — “Kas 
pasauly naudingesnis —mo
kslas ar pinigai?” Pripažin
ta, kad mokslas. Žmonių bu- 
vo pilna svetainė ir visi dai
liai užsilaikė.

Reikia pažymėti, kad vie
tos lietuviai visuomet atsi
lanko į socialistų parengi
mus ir dailiai užsilaiko. Tei
sybė, yra keletas vyčių, ku
rie deda visas pastangas, 
kad tik socialistams užken
kus, bet jie neturi jokios į- 
tekmės tarpe vietos lietuvių.

Socialistų kuopa gyvuoja, 
kaip finansiškai, taip n* na-

GIRARDVILLE, PA.
Pastaruoju laiku mūsų 

klebonas buvo surengęs mi
sijas. ■ Misionierium buvo 
pakviestas tūlas Kulikauc- 
kas, sako, iš Chicagos. Ka
dangi čia žmonės tamsus,tai 
rengėjai turėjo gero pelno: 
apart visokių kolektų, ap
art visokių mokesčių, dar 
laike misijų specialių greitu
mu pareikalavo iš New Yor-p^F 
ko fabrikos visokių šventų- Irių skaitliumi gana 'erai

Ratelis po vardu L. S. S. 124 
kp. Teatrališkas Ratelis. 
Lošėjų prisirašė 16 ypatų.

Taip-pat greitu laiku ma
noma prie kuopos sutverti 
chorą. Tam atlikti išrinkta 
komisija.

Nutarta kviest kalbėt Z. 
Pu i ši u tę tu o m tikslu, kad 
sutverus L. M. P. S. 
kuopą.

Iš pirmiau buvo kviesta 
kalbėti L. Pruseika, kuo
met lankėsi vakarinėse val
stijose, bet dėlei stokos lai
ko atsisakė pas mus kalbėt.

Svarstyta buvo pakvieti
mas prisidėt prie Darb. Ta
rybos.

Trumpai apkalbėjus di
džiuma balsų nutarta nepri-

RACINE, WIS.
3 d. spalių buvo mėnesi

nis susirinkimas L. S. S. 
vietos kuopos; prisirašė 4 
nauji nariai ir 3 persikėlė 
iš kitų kuopų.

PITTSTON, PA.
Rugsėjo 30 d. draugas J. 

Jukelis pasakė pittstonie- 
čiams puikią prakalbą. Pub
likos, su vaikais, buvo apie 
90 galvų. Tautininkai, lyg ir 
susitarę, tas prakalbas boi
kotavo, tečiaus geroms pa
sekmėms visai neužkenkė.

mėnesinį susirinkimą 7 d. 
spalių. Apart kitų nutarimų, 
parėmė įnešimą, kad orga
nas “Kova” būtu leidžia
mas du kartu savaitėje.

Prakalbii čia bus ir dau
giau. 14d. spalių, drg. S. Mi- 
chelsonas kalbės Griškonio 
svetainėj — Exeter, 21 d. 
spalių, po pietų, — Knygy
no svetainėj; “Moterų Bal
so” redaktore K. Petrikienė 
irgi kalbės Knygyno svetai
nėje 28 d. spalių. Bene pasi-

vienok ji 
veikia gana smarkiai.
Nutarė prisidėti prie A.L. 

75c. D. T. šios draugijos: Lietu- 
i Sūnų ir Dukterų 

Draugija, Liet. Laisvės My
lėtojų skyrius. Šios draugi
jos nutarė atsišaukti ir į ki
tas vietos draugijas, kvie
čiant jas prisidėti prie mi
nėtos Tarybos.

Vienas Delegatų.

kai knygą Biliūno Biografi- seniai susitvėrė, 
ja, turėtų nevilkinant prisi- 
rašyt prie 12 kuopos. Meti
ne mokestis tiktai 
Kreipkitės pas sekretorių J. ituvos 
S. Vaškevičių, 183 N. Main 
St., Pittston, Pa., o aš tikiu, 
kad jisai paaiškins visą da
lyką.

šiuo pasauliu po sunkios li
gos Kazimiera Šalčiūtė-Ja- 
kimčikienė, narė 36 kuopos 
L. M. P. A. Laidotuvės bu-į 
vo 7 d. spaliu po pietų. Lai-,T™“ 
dotuvės laisvos, nes velionė ’ J—
buvo laisva, šliūbą ėmė civi-
liška, irV z buvo
čius nuo visų
prietarų.

Velionė vos

T1KRA IR TEISINGIAUSIA 
APTIEKA

Jeigu jums reikalinga kokia noro 
oda link sveikatos, tai ateik pas m*> 
e ir pasiteirauk arba rašyk aprašy

damas savo ligos priežastis, tuoj gau-

i Duodu rodąs visiems dovanai. Siun- 
įčiu gyduoles į visus kraštus Am*- 

.. , i rikos, Canados ir Anglijos ir L t 
atSlkra-j Tėmykit! Ypatingai visi mano su- 

į taisyti žemiau paminėti vaistai yro 
’ igvarantuojami ir užtvirtinu, kad.pa

gydys jus be jokio daktaro. Gaukit* 
šiuos vaistus:

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

sulaukė 22 
metų amžiaus ir mirtis, pa
id rsdama gyvenimo siūlą, iš-, 
traukė iš mūsų tarpo pro- 
gresyvę moterį, palikdama 
vyrą SU sūneliu 14 mėnesių Lietuviška Trejanka 25c., 50c.Jr $1.00 
didžiausiame nuliūdime. Ap
sivedę gyveno gražiausiame d. 
sutikime ir meilėj per 2 me
tu ir 4 dienas. Tik toks 
trumpas laikas jiems buvo 
skirta laimingo gyvenimo!

Laidotuvės buvo kuo gra-

CICERO, ILL.
(Nuo mūsų korespondento).

Rugsėjo 29 d., P. Pakšto 
svetainėj, įvyko Cicero L. 
Am. Ukėsų Nepr. Kliubo 
vakaras. Buvo mažas pro- 
gramėlis. Dainavo Chicagos 
Vyrų Choras, vadovaujant 
S. Diliui; Takazauskaitė ir 
Geisteriutė, mažos mergai
tės, gražiai sudainavo du
etą, tos pačios mergaitės 
pasakė po deklamaciją ir 
vienas svetimtautis griežė 
ant koncertinos. Programas 
būtų suteikęs daug didesnį 
įspūdį klausytojams, kad to
ji publika, kuri laike pro- 
gramo stovi prie “baro” ir 
kampuose palaidas jauni
mas, nors kiek būtų ramiau 
užsilaikęs.

Publikos buvo vidutiniš
kai, gal būt liks kliubui ir 
pelno.

L. S. S.138 kp. mišrus 
choras po atgijimui jau iš
simokino keletą dainų. Grei
tu laiku šis choras pradės 
pasirodyti viešai. Geistina, 
kad Cicero jaunimas spies
tųsi prie minėto choro.

Ciceroj tveriasi dubelta- 
vas vyrų kvartetas iš soci
alistų tarpo. Galima tikėti, 
kad tąkis kvartetas turėtų 
gana dideles pasekmes. Svei
kas jaunimo žing mis.;

Pas mus randasi 
žmogelis, kuris tarnauja di- 
džiamjam kapitalui. Jisai 
turi artimą pažintį ir su ne- 
kuriais socialistais. Šiuomi 
reakcijos momentu perserg- 
ščiu draugus socialistus, kad 
su neištikimais žmonėmis 
neverta susidėti. '*

* *
patiems

— Momentas, 
labai kritiškas.

visi

sąjun-Žodis ir 
giečiams. 
draugai, • 
Męs turime lankytis 
kuopos susirinkimuose ir su
atyda svarstyti savo gyvuo
sius reikalus. Apsileidimas, 
draugai, mūsų pozicijos ne- 
sudrūtina, atpenč, silpnina. 
Vien tik užsimokėjimas mo
kesčių da neužtenka būti ir 
praktišku socialistu. Mums 
reikia mokintis, kad vėliaus 
galėtume kitus pamokinti.*

* *

Simano Daukanto Draugi
ja nutarė užkviest su pra
kalba draugą L. Pruseika

*
* *

Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos 12 kuopa 
jau šiemet vėl turi 26 na
rius, bet. tai mažiau, kaip 
peniai; “Laisvės”, skaityto- 

Prie kuopos susitvėrė Dr. jai, kurie norėtų gauti dy-

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

Aptieka atdara dieną ir naktį. 
Su visoms rodoms kreipkitės:

Lietuvis aptickorius ir savininkas 
F. KUDIRKA.

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

lių kiek tik norite.
žiausios. Diena pasitaikė la-1 
bai graži, tad palydėjo j ka-1 
pus didelė minia pažįstamų 
ir draugų; pirmą vietą už
ėmė moterįs 36 kp. L. M. P. 
S. A., kurios ėjo prie grabo 
su raudono ir juodo dažo 
ženkleliais. Velionei buvo 
prisekta raudonas. Žinoma, 
tas fanatikams nepatiko ir 
išrodė keista, kad neviskas 
tamsu, tai]), kaip pas juos..

Ant kapo tapo pasakyta 
graudinga prakalba d. J.Ra
manausko, kuri nevienam iš 
susirinkusių atiduoti pasku
tinį patarnavimą, išspaudė 
gailingą ašarą.

Giminės velionės atsinešė 
truputį per šaltai, vien dėl 
to, kad be religiškų apeigų 
laidojo. Ačiū jiems ir už tai, 
nes da jų protas tik ant tiek 
išlavintas, kad turi būti į- 
painioti į fanatizmo vortin
klius ir turi nešti tą jungą 
nuo lopšelio iki grabui.

Antras negeistinas pa
sielgimas davatkų ir jų auk
lėtiniu, kurios, už tvoros už- 
sikorę, pradėjo kvatoti ir 
plepėt visaip, kad kenkus 
kalbėtojui, bet kada iš pub
likos vienas žmogus sukolio- 
jo, išvarydamas žvengian
čias kumeles, tai aprimo. 

Tiek to, męs joms atleisi
me tą nuodėmę, nes jos ne
kaltos, kad jų dvasiškas va
dovas tik tiek išmokino do
rybės ir morališkumo!

Ilsėkis, drauge, po visų 
vargų. Lai būna tau lengva 
šios svetimos šalies žemė.

Pittsburgh, Pa.

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

nuodugniai pažįsta. Gydau užsi- 
nuodinimą kraujo ir silpnybes vyrų, 
spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, J- . 
vairias ligas paeinančias nuo nečys- 
tumo kraujo. Atsišaukite ypatiškai 
per laiškus aš negydau.

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

J. A. KATKUS
Užlaiką* visokių knygų ir kitokil 

daiktų. Galima gauti pirkti vi*** 
Amerikoje leidžiamu*, laikroiči**. 
taipgi ir juos užsiprenumeruoti.

Krautuvė atvira nuo 7 ii ryt* 
12 vidurnakčio.

Toliau gyvenantieji galit kratyti* 
laišku Šiuo adresu:

J. A. KATKUS 
22*4 Forte* S*. Pittabargh. P*.

•■ft

NAUJOS KNYGOS.

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. Dėl 
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.

WAUKEGAN, ILL.
28 d. spalių vietos Lietu

vių Moterų Progresyvio Su- 
sivienyjimo kuopa statys 
scenoj veikalą “Aukso Die
vaičiai.” Nors ši kuopa ne-

CHORAMS PAMOKOS.
Komp. Mikas Petrauskas, vėli

nėdamas su koncertais po lietu
vių sėdas, darys chorams pamok**, 
kiekvienai progai pasitaikiu*. 
Lekcija 10 dol. Lekcija — pamo
ka tęsis apie 2 vai. laiko. Susi
žinoki t: »

MIKAS PETRAUSKAS

5
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LIETUVIŠKA APTIEKA
K18INGIAŪ8IA ir GABIAUSIA 

LiaiTuvias.A

Vincas J. Daunora
“ ART IEKORIŲS ' '

KĄSNELIAI a APTIEKA *
**Z£TUVIS PAS LIETU^K

ORAKULO PATARIMAI.
Klausimas. — Orakule, ar 

tu žinai šventraštį ? Jeigu 
žinai, tai paaiškink, kodėl 
šventas Jonas už krikštus 
nereikalavo pinigų, o mūsų 
kunigai reikalauja už kiek
vieną nuo kūdikio pakrikš- 
tijimo penkinę?

Antras dalykas: šventas 
Jonas krikštijo žmones- upė
je, o kunigai krikštija baž
nyčioj ir net savo kleboni
joj. Tai kuris krikštas 
svarbesnis?

Mažas Vieversėlis.

bai didelis kiaulė, todėl ir jo 
mėsa tokia.

Abi geros.
—Man rodosi, kad

. —Sunku ir surasti kitą 
toki! Sykį rado mane besė
dinčia su tavo vyru, tai tuo- l V Z

jaus norėjo bėgti pas tave 
ir pasakyti, bet vargais,ne
galais dar sulaikiau.

—O, kaip gaila! Reikėjo 
leisti, lai būtų tuo pačiu at
simokėjęs.

ejaugi tu,Atsakymas.
brolau, nežinai, kad šventas 
Jonas gyveno giriose, mai
tinosi šaknimis ir laukinių 
bičių medumi. Apie turtus, 
ypatingai apie gaspadines, 
jis neturėjo mažiausia su
pratimo. Vadinasi, jam ne
reikėjo pinigų. Mūsų kuni
gai negali taip gyventi, jie 
jokiu būdu negali apsieiti be 
gaspadinių. Ir kaip tu, bro
lau, žiūrėtum į savo kleboną, 
kad jis vieton mėlynakės 
nusisamdytų nigerį Manau, 
kad nusispjautum ir (lan
giaus nieko. Vadinasi, mū
sų kunigai turi dideles iš
laidas, todėl ir ima už krikš
tus.

Klausi, kodėl kunigai ne
krikštija upėje, bet bažnyčio 
se arba savo miegamuose būtų tvarka, 
kambariuose. Čia vėl už
miršti, kad šventas Jonas 
vaikščiojo basas, nešiojo to
kias kelines, kokias dabar 
nešioja kunigų gaspadines,

• todėl jam nebūdavo jokio 
trubelio įbristi į upę ir iš
maudyti bile kokį žmogų. 
Mūsų kunigai taip negali' ...
elgtis. Apart to, su beibe sali 
lysti į vandenį nėra jokio ‘ 
smagumo. Bet jeigu kar-1 maloTn^: 
tais jiems pavyksta pasi
gauti jau suaugusią mergi- > 
ną, tuomet ją nusiveža į tas; ? 
vietas, kur yra leista sykiu 
maudytis vyrams ir mote
rims ir ten ją vandenyje 
krikština net keliatą valan
dų. Ir dar turi atsiminti, 
kad kunigėlis netik nieko iš 
jos neima, bet užmoka už 
maudynes, padengia visas 
padarytas išlaidas, kurios, 
kartais, siekia net kelias de
šimtis dolerių! Ar tai galė
jo taip pasielgti šventas Jo
nas? Niekados!

Taigi, brolau, kaltindamas 
kunigus, pirmiausia apdū- 
mokie apie jų gerus darbus, 
o jau paskui jieškokie blo
gų ir tuomet pamatysi, kad 
gerieji darbai paslepia visus 
bloguosius.

Ne nosis, bet gėdos ženklas.
—Man ta mergina, kurią 

tu pirši, patiktų, tik nosis 
perdidele.

—Kas tau, juk ten ne no-' 
sis, bet gėda susisukus. Ka- Į 
da apsivesi, ji tavęs nesi- 
gedins, tuomet ir išnyks tas 
visas didumas.

pildymo vagystes, bet ar ne
galėtum dabar paaiškinti tų 
priežasčių, kurios tave ver
čia tą daryti?

—Matai, ponas teisėjau, 
mano tėvelis, duok jam die
ve dangaus karalystę, mane 
išmažens mokino, kad visur 

Ir aš prie to 
taip pripratau, kad jeigu da
bar tik pamatau kokį nors 
daiktą nevietoj padėtą, tuo
jaus jį priglaudžiu.

Geras išrokavimas.
—Klausyk, iškepk man 

porciją katlietų, bet kaip 
'i tą atlikti?

—Už pusės valandos, jūsų

—Labai gaila, aš turiu tik 
penkiolika minutų liuoso lai- 

■ ko, todėl kepk puse porci
jos.

Mokykloj.
Mokytojas sako:
—Tu ir vėl neišsimokinai 

geografijos užduoties?
—Dabar geografiją nerei

kia mokintis.
—Kodėl?
—Argi mokytojas nežinai, 

kad visos Europos žemlapiai 
sudarkyti ir juos išnaujo 
reikės perdirbti!

^229 Bedford. Ave.
‘.-KAMPAS; NORTH. 4TP_s GATVĖS 

••_-rBROOKlJX.N;;N10W IfolVHį

Sutaisau receptus su didžiausia 
atyda, nežiūrint, ar tie receptai 
Lietuvos ar Amerikon daktarų. 
Tai vienatine lietuviška aptin
ka. Bostone ir Massachusetts 
valstijoj Gyduolių galit gauti, 
kokios tik pasauly yra varto
jamos. Galit reikalaut per lai
škus, o aš prisiųsiu per expre- 
tą.

IDLAUSOM,
Aptiekorins ir Savininkas 

Broadway, kmnp. C Street
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel, So. Boston, 21014 ir 21.013

Žemiau paminėtas gyduoles galima 
apturėti per pačtą: 
Nuo reū m a ti/.m o ............... .
Kraujo Valytojas ........................
Vidurių Valytojas ......................
Viduriu Reguliatorius................
Trojanka 25 c., 50 c., ir $1.00

Ir visokias kitokias gyduoles nu® 
visokiu ligų, kurios čia dar nepaini* 
sėtos, galima gauti per pačtą.

P. A. URBONAVIČIUI 
/5i METROPOLITAN AVfi.

BROOKLYN, N. Y. ,

540 EAST 22 ST,K. V
9

r

= 4lllllli>i.II’’ nrr.ii >■> >rm ■ iniriiiiiiiiiruiiiiirii.ini'H '! "UHinnUinriHlillllirnfni

SEVERA’S WAFERS 'FOR HEADACHE & NEURALGIA i
P' .keR- nuo Galvos Skausmo ir Neuralgijos) atneša greitą

• : i: ..j. Kauia 25 centai už dėžutę su )2 plotkelių su :n> teitais. į

LIGŲ PRIEŠAS
MŪSŲ DRAUGAS.

Žmogus linksmas ir ra
mus, kol jis sveikas. Papras
ta liga padaro žmogų nelai
mingu. Tankiausiai žmogų 

•kankina vidurių arba skil
vio ligos — 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-

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

Iriaus Vinco J. l.Ofr1 
1.08 

, 50c.

SERGANTIEJI!
'•rT'V

t&iunC.

M’-

AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ IB 
PRIEŽASTIES LIGOS?

Diena po dienai, metas po metui 
užsiimi gydymu sergančiu žmonių. 
Persistatykite sau, 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 Eupran- 
tuntį 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 metą 
visokias ligas — ” ”* ' —
sėkmėmis kaip

su didžiausiomis pa
tai:

pilvo. Širdies, plai

ner vų ir ųg«i

per kurią 

del

čių jaknų ir tt.
Dėl gydymo 

turiu visiems gerai žinomą elektrišką 
aparatą ir X spinduliai, i 
matyt kiaurai kūne. Ne kiekvienas 
daktaras turi tokius aparatus, del 
to, kad labai brangs. Chemiškas iš
tyrinėjimas šlapume. Neatidėliokite 
ant rytojaus, bet tuojau ateikite pas 
gerai žinoma:

DR. LEONARD LANDES___
Gfiso va).:

xal. vakaro.
nuo JO vai. ryto iki 8 
šventadieniais nuo 16 

o pietų.
,cxins<ton ir 
New York City.
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VISUOMET PIRKIT
ČEVERYKUS

Naujausios mados 
PAS

J. MARTINAITĮ
157 GRAND ST.

BROOKLYN, N.Y

<
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Tol. 2320 GreenpointJ. GARŠVA
UTATSYTAS iš formų los- 
recepto; suteikto išmintin
gu Kgypto zokoninku,

iškia es.qs stebėtinai pxsekmingu 
nuo riėlimo pilvo ir žirnu, ger
klės skaudėjimo, dusulio, galvos 
skaudėjimo, nuslo/imo apetito, 
šalčio (/aivoje, cct.. eet., Šutai- 
Bumas išdirbčju labai pagalst-jusio

PAIN-EXPELLERIO-
seno ir ištikimo draugo Žeimy- 
lion, naudojamo visame pasau
lyje js r pusę šimtmečio—35c. 
už boukutę visose aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai iš
F. AI). Rlf’HTHR & CO. 

lį~80 Washiagtoo Street, Hew lork.

Tmyniškas Linimentas.
Kiekviena šeimyna privalo leikyt! gerą llnimentą ir 

tuivti po mitelį bile laiku po ranka atsitikus susižeidi- 
mui, ar susldaiuymui, išsisukimui arba pertenkimui. 
Panašiuose atsitikimose nepažystama nięko geresnio už

K. LUTKAUS
ŽODISIštraukiu DVVAi tarpe 11 ir J2 

Dantis ' -v/tt Vai. kasdieną, t
kad tuem parodyt.lo# ištraukiu

BE SKAUSMO!
Minkšti robinial prisisiurbianti ameRenis 

kurie tinka kiekviena) burnai. 5‘cffsiduO’ 
da žema kaina ir gvarantuoti.
Pilnas setas dantų.., 
22 kt. auks. kepuraitė 
Pripildymas auksu.., 
Tiltelio uždėjimas.
Pripildymas platina,...,____
Vripildymas sidabru be- m’dyooo.

a. Cementu« ,
Dantis egzaminuoju

D R. J. 6. SOLE, Dentistas.
292 BeM fa* BrooUya* £ %*

.$5.00 u auąSčfoo
,$5.00
,81.60 h* nupūčiau
,$6.00 už danū
$1.50 Ir augščiau
„ J.........50e.

n ......{tOe.

Telephone tybU Greenpoint.

Dr. H. Mendlowitz
2271 Berry Street

Gydau ligonius įvairiomis ligomis, 
o ypač mano specials 

tai motoru ligos.
Gerai įsitėmykit adresą:

DR. H. MENOLOW1TZ
271 Berry St., Brooklyn,N.Y. 
r Kampas So. l-mos gatvės, fe

fe

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

kttlnĮcv.
stfuo 2LY kitokį?
vyriški aprėda- 
lai, užeik pas 
mane, o gausi

’ Viską, vertės 
savo pinigų.

131 Grand
BROOKLYN, N. Y

Telepheaa W# Grunpriat 

Daktaras J. MISEV1ČB 
Specialistas Sirdieo Ir 

Plaičių lifl.
N«a 8—10 ryte
Nuo 12—2 po plot
Nuo 6—8 vakaro.

270 BERRY STREET 
BROOKLYN, N. Y.

<e

H

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 menesius 
aš savo paveikslą 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

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

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

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

GRABORIUS (Undataker) .
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Sbalsamuoju ir laidoje numirusius 
ant visokių kapinių.

Parsamdau Automobilius ir Kairi* 
tas Veselijcms, Krikštynoms ir ši&lj 
pasivažinėjimams.

Ofisai:
144 N. 5th S4, 264 FRONT SI
Brooklyn, N. Y. C. Brooklyn, N Y 

Telephone 78G7 Main.

e ve ra s
Gothard Oil

(Severos Gothardiškas Aliejus). Kaipo gyduolė vie
tiniam panaudojimui, jis nuramina skausmus, skau
dėjimus ir traukučius, ir lygimi gerai tinka gydy
mui nesvęikavimų, 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. Vcverka iš Bloomfield, Mont., pra

neša mums savo laiške iš 16 <1. vasario, 1917 m., sekančiai: “Išsinarinau 
sau kojq kc'yie. bet panaudojus kelis kartus Severos Gothardinišką Aliejų, 

skausmas pisėjo viai ir dabar jaučiuosi puikiai".

Pirkite Scveios Gyduoles vietinėse aptiekose, reikalaudami tiktai “Severos” 5a! 
išdirbinių, arba uzsisakykit tiesiog, jeigu tikrų negalite gauti. U?

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IOWA

kuo gi ji taip p ra-

Nieko neima atgal.
—Kaip tamsta išdrįsai 

mane pavadinti apgaviku? 
Meldžiu tuojaus savo žo
džius atgal atsiimti!

Nieko neimu atgal ir pra
šau nešūkauti.

—A-a, tamsta nieko ne
imi? Tokiu būdu ar nega
lėtum man paskolinti dvide
šimts penkis dolerius?...

Didžiausias prasižengimas.
—Mama, kuo prasikalto 

mūsų tarnaitė, kad tu ją va
kar pavarei?

—Ji neapsakoma niekšas!
—Ar tai Marytė niekšas?
—Taip, ji niekšas, aš ją 

išvariau ir nedaviau paliū- 
dyjimo, kad gera tarnaitė4

—Bet
sikalto?

—Tik
so tavo
pasirodyti Jievos 
žiais!

tu pagalvok, išdrį- 
papei nakčia sapne 

drabu-

PUIKIAUSIA
MODERNIŠKA 
“LAISVES

Restauracijoj’.
—Klausyk, ■ žmogau, as 

prašiau atnešti veršienos, o 
tu atnešei kiaulienos!

—Čia veršiena ir yra,tam
sta apsirikai...

• —Bet kodėl ji panaši į 
kiaulieną?

—Matai, tamsta, tas ver- 
j gyvas būdamas, buvo Ja-

Vienai bus nesmagu.
• Motina pasišaukė savo 

dukterį ir sako:
—Klausyk, Onele, jeigu 

nepaliausi su įnamiu bu
čiuotis, aš tave uždarysiu 
kambaryje ir neišleisiu.

—Tik, mamyte, uždaryk 
mane kambaryje su juomi, 
nes vienai bus labai nuobo
du. ... ...

1769 S .Halsted St., 
Chicago, Hl.

Tel. Canal 6417

SPAUSTUVE
Gražiai padaryti spaudos darbai patraukia kiekvieno akj.
Atsakantis pagarsinimas priduoda žmogui norą eiti ant rengia* 

mų pramogų.
Todėl, draugystės h* kuopos, kada rengiat balius, teatrus, ar 

šiaip pasilinksminimus, visados duokit darbus “Laisvės" 
spaustuve]. Mes padaromo visokius spaudos darbus gražiai, 
greit Ir pigiai. ,

“LAISVES” KNYGYNE
Panda*! (vairių naudingų knyrų, kurias patariame kiekvienam 

perskaityti.
Kas skaito, tas daugiau žino Ir jam nereikia prašyti kitų paaiš

kinimo. Reikalauk katalogą

183 ROBBLIING ŠT< 
BROOKLYN, IN. Y

Dr. Richteri* 
PAIN

EXPELLEB
BU

“ANKOR” 
nuo Reuma

tizmo, sustin 
gfrno sąna

riuose ir rau
menyse.
Tikrasis par

siduoda pake 
lyje šičia nu 
pieštame. At
nešk visus pa
kelius, kum 
nebus užpe- 
čštyti bu 
•‘ANCHOR” 
35 ir G5 centu 
aptiekose ir 
tiesiog nuo

F. AD. 
RICHTER A 

CO.
74—$0 Wash 
Ingten 8t., 
New York

AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ? DVi?iAT^

GARSAS GERIAUSIA KEPTUVE
Kepa geriausią duoną iš 
Cysty ruginių miltų. 
Teipat mes kepame ge
riausius keiksus veseli- 
joms ir kitokiems poki-

. Hama*

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

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

JOSEPH LIPMAN, M. D
Specialistai moterų ligų 

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

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

Nedaliomis pagal sutarti.
Egzaminavimas DYKAI. Męs iii) 

rianie ir pasakome visas ligas ir pa 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusiai® 
ligoniams parūpiname vietą, kol £j 
dosi. Reikalui esant, kreipkitės, mąi 
apžiūrėsime ir duosime prietellški 
rodą. Patarnavimas visai pigus. Nr 
užmirškite mano antrašo.

DR. J. LIPMAN
Vienas ofisia: 814 E. 50th SU 
Antras OfiT—. -------

arti lįlth SU New Tark Cit)

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
dėliojai 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.



į
I RUSUOS KOOPERACIJOS KELIATAS SKAITLINIŲ 

APIE MEDŲ.
RED. ATSAKYMAI apla. DR-J08 centro valdi 

BOS IR KUOPŲ SEKRETORIŲ 
ADRESAIS

DRAUGIJA SUNŲ IR DUKTERŲ 
MELROSE PARK, ILL.

Pirmininkas K. Jankauskas, Sustok!
Greta politinio veikimo, 

kuris eina Rusijoj ir kuris 
apsireiškia tokiose blizgan
čiose, ryškiose formose, ei-}gini, 
na didis darbas ekonomijos 
ir dvasios kultūros lauke. 
Senos formos pakeičiama 
naujomis, daug labiau turi
ningesnėmis.

Ypač platus veikimas ei
na kooperacijų sryty.

Šiuomi laiku Rusijoj yra 
40,000 įvairių kooperacijų, 
kurios priskaito 12 milionų 
narių.

Maskvoje pradėjo eiti die
ninis kooperatorių laikraš
tis “Vlast Naroda” (Žmonių 
Valdžia). Urale įsikūrė “U- 
ralo kooperatyve pradukci- 
ja”, kuri turi savo uždavi
niu bendromis spėkomis ne
tik pardavinėti gyvenimo 
reikmenis, bet ir gaminti 
jas. Išdirbimo kooperacijos 
užims žymią vietą.
Tambovo gubernijoj įsteig

ta arklių auginimo koopera
cija.
Kooperacijos pradeda aug

ti net Kaukaze ir rytų Sibi
re. Net pusiau laukiniai bu
riatai jau žino vertę koope
racijos.

Prie senosios valdžios ko
operacijoms buvo daroma 
visokios kliūtys. Jų gyveni
mas, galima sakyti, buvo 
pusiau legalis. Kas kita da
bar. Dabar jų tveriamasis 
darbas drožia risčia.

KAUNO ŪKIO BEN
DROVĖ.

Dabarties Kauno ūkio ben
drovės vedėjas p. Ignas So- 
kolauskas mums praneša, 
jog bendrovė gyvuoja savo 
buste Kaune, Kocho gatvė 
29. p. Sokolauskas praneša, 
jog 1913 metais varstas bu
vęs taipojau geras, kaip ir 
1912 metais. Sulyg visuoti
no susirinkimo nutarimo,na
riams nemokėjo 3 nuošim
čių dividento, nėsa tuos pi
nigus įskaitė į apyskaitą. 
Tokiu būdu labai pasileng
vina surengimas metinės a- 
pyskaitos. Šiaulių ir Rokiš
kio skyriai yra sudegę. Kė
dainių skyrių, prieš atei
siant vokiečiu kareiviams, 
visai išplėšė apielinkės gy
ventojai. Iš centralio Kau
no sandėlio rusai išsigabeno 
Rusijon 50 vagonų visokių 
mašinų ir padargų.

AMATNINKAI VILNIUJE 
, PRIVALO PRISIDUOTI.

Labai įsivyravus vartoji
mui dirbto iš nendrių ir iš 
sviklų cukraus medų, retai 
tevartodavo pasisaldinti val- 

Bct dabar, karės me
tu, vėl jį pradėjo branginti 
ir tokiose šalyse, kame jį ne- 
taip labai mėgdavo, kaip pas 
mus. Jau senovėje medų 
labai brangino. Graikų ir 
indų pasakos apie jį šneka 
kaipo apie dievų peną. Da
bar, karės metu, visose ša
lyse daug mažiau tedirba 
sukraus, todėl jam pavaduo
ti vėl pradėjo vartoti medų. 
Rasi skaitytojams bus įdo
mu šis-tas sužinoti apie me
daus gaminimą. Šičia tekal
bėsime tiktai apie bičių me
dų. Kokios bitės darbinin
kės, liudija jau tat, jog su
nešti dviem svaram medaus 
bitelės turi iščiulpinėti 5 mi- 
lionus ir 600,000 dobilų žie
du, o rinkdamos medų iš ki
tokių žiedų, jos turi# aplan
kyti 100,000 ligi 2 milionų 
žiedelių. Vieno avilio bitės 
paprastai suneša kokius 24 
ligi 26 vokiškus svarus me
daus. Vienu išlėkimu bite
lė aplanko kokius 45 žiede
lius. Europoje Vidurio-val
stijose daugiausia gamina 
medaus. Vokietijoje prieš 
keliata metu darė saraša ir 
priskaitė 1 milioną 910 tūks
tančių avilių, kuriuosna bi
tės buvo sunešusios 20 tūk
stančių tonų arba 40 milio
nu svaru medaus. Austri
joje buvo 1 milionas 550 
tūkstančių avilių, kuriuos
na buvo sunešta 18 tūkstan
čių tonų arba 36 milionai 
svarų medaus, vadinasi, ne
daug mažiau, kaip Vokieti
joje. Abi tiedvi valstiji pa
gamino viso labo 76 milio- 
nus svarų medaus. Beveik 
tiek medaus, kiek Vokieti
joje gamina ir Ispanijoje, 
būtent 1 milioną 690 tūkst. 
avilių pristato 38 milonus 
svarų medaus. Francija te
turi pusę tiek avilių, kaip 
Vokietija, ir tegamina pusę 
tiek medaus. Olandija ir 
Belgija tegamina tiktai ket
virtą dalį tiek medaus,kaip 
Francija. Rusijoje tėra 110 
tūkstančių avilių. Europo
je į metus bitės suneša ko
kius 160 milionu svaru me
daus. Jung. Amerikos Vals
tijose turi 2 milionu 800 tūk 
stančių avilių, kuriuosna su
neša apie 60 milionų svarų 
medaus per metus, vadinasi, 
beveik tiek, kiek Vidurio

—Į privačius J. Stalioraičio 
apsiėjimus ir kalbas męs ne
matom reikalo kišties. Lo
šimas ir už žvakes neapmo
kės.

C. Raymond. — Nesiųski
te tų iškarpų iš Plain Dea- 
lerio, nes tos moteriškės 
straipsnius męs randame tū
luose New York o laikraš
čiuose. Jie mums išrodo ga
na prasti.

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

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

Melrose Park, Ill.

DRAUGIJOS, KURIOS 
TURI “LAISVĘ” 

ORGANU.
SK.A. C. W. of A# LIETUVIŲ 218 

BALTIMORE, MD.
Pirmininkas K. Matuliauskas,

637 W. Lombard St. 
Pirmininko Pagelb. A. Rulis,

735J W. Saratoga St 
Protokolų Sekr. G. Milinavičius,

708 W. Fayette St. 
Finansų Sekret. John 1. Denkovicz, 
108 Fair Oaks Ave., Hamilton, Md. 
Iždininkas A. Pilipauskas,

614 So. Paca St.

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

Pirmininkas P. Kardokas,
122 Court St

Pirmininko pagelbininkas S. Morkis, 
255 Bond St

Nutarimų Raštininkas S. J. Liutkus, 
249 Pine St 

Turtų raštininkas J. Kentrus, 
111 Pine St

Iždininkas J. Juozą paltis, 
234 Clark 

Iždo globėjai: V. Budriukė, 
108 Inslee 

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

129 Pine St

St

Pl.

Pl.

Ct.

Ct.

VYRŲ IR MOTERŲ APSVIETOS 
DRAUGYSTĖ, CICERO, ILL.

Valdybos adresai:
Prezident K. Adomaitis,

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

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

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

1409 So. 49th Avė.
Kasierius Marijona Bartkienė, 

1500 So.
Kasos Globėjai: 

Ona Elterman,
1533

Zuzana Gulbinienė,
1531

Marijona Dolan,
1533

Maršalka T. Bartkus,
1500

Susirinkimai atsibūna 
n| nedėldienj kiekvieno 
Neffo svetainėje, 1500 So. 49th Avė., 
Cicero, III.

48th Ct

So.

So.

So.

So. 
kas

50th

49th

50th

Ct.

Ct

Ct.

Ct48th 
paskuti- 

mėnesio, J.

ueniro pirminiu*. -• m. iuBB*«nuuan>
2025 Colwell st, Pittsburgh, Pa* 

Pirmininko pagelb. J. A. Rūkas
1421 Fayette st Pittsburgh, Pa. 

Centro sekretorius J. B. Miskevičia, 
2185 Sarah Str. S S, Pittsburgh, Pa. 
lentro Iždininkas K. Varašis, _______ _

J 2 and Carson st Pittsburgh, Pa. (Fjn. Raštininkas W. Strumilla, 
Turtų Kontrolės Komisija: 
M Urlakis, 2126 Forbes st.

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

Pa.Pittsburgh, 
F Pikšria 1331 Penn Ava.

Pittsburgh,
Kuopų sekretorių adresai: 
l-mou kuopos sekr. A Bartkus, 
1328 Carsell st, N S. Pittsburgh, 
2 kuopos P Samulionis

P O Box 63, McKees Rocks,
3 kp. Svipas, No. H, Welder St. 

Glendale Carnegie, Pa.
Ave. 

, Pa.

Pa,

P*.

4 kp. F. Pikšrius, 1331 Penne .
Pittsburgh,

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

A, Žvirblis, 2228 Forbes 
Pittsburgh, 

A. Paliucis, 2123 Wrights 8 
Pittsburgh, Pa.

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

kp. John Shopis, 713 McKean av© 
Donora, Pa. 

kp. P Ainio, P O Box 434, 
Courtney, Pa. 

kp J Kindaris, Ambridge, Pa.
kp’ V Petravičia, P O Box 21. 

Millsboro, Pa.

7

8

9

kp.

kp.

kp.

10

11

12
18

PSL
St.,

LAISVĖS SUNŲ DRAUGYSTĖ 
MAHANOY CITY, PA.

Pirminikas P. Ysoda,
534 E. Mahanoy Avė.,

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

Prot. Raštininkas A. Ramaucka*, 
1025 East Pino St.

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

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

802 E. Market St.
Susirinkimai atsibūna paskutini pa- 

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

st.

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

Pirmininkas J. Rulis
321 Edward

Vice-Pirmininkas A. Šimonis,
517 Michigan Ave.

Protokolų sekretorius O. Valiulienė, 
, 622 Hulin St.

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

Iždininkas S. Buzinskis,
721 Lincoln Avė,

Kasos globėjai:
SL Vazena»3, 1529 — 10th
P. Kutra, P. O. Box 80 

Maršalka P. Vaitkus,
415 Wall 

Organo prižiūrėtojas A. Petronis
719 Lincoln Avė.

Susirinkimai atsibūna pirmą ne- 
dėldienį klekvieii® mėnesio, 1010 So. 
Main Street, I vai. po pietų.

St.

st.

1314 So. 50th Avė., Cicero,Ui. 
Iždininkas F. Lapinski,

P. O. Box 1109. Melrose PaHfc, 
Iždo Globėjai: W. Janėnas, 

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

Maršalka A. Plėštis,
P. O. Box 675, Mel roue 

Susirinkimai ataibuna

Park,

Park,

Ill.

III.

Ill.Park, 
kas trečių 

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

Įfc*ę»c<»ę*9<c«

Ar jūs kada nors girdėjote apie visam 
pasauly žinomą laikrodėlį su kalendorium?

Laikrodėlis patsai reguliuojasi ir pa
rodo teisingą laiką — mėnesius ir dienas. 
Šitas laikrodėlis turi šveicarišką judėjimą, 
su J 5 akmenų ir yra gvarantuotas ant 25 
metų.

Spcciališkai padarytas darbininkui 
žmogui, kuris nori turėti gerą laikrodėlį 
už mažus pinigus. Męs esame nupirkę 
tūkstančius šitų pasauly žinomų laikrodė
liui su kalendorium ir tik todėl męs galimo 
parduoti už speciališką kainą $ 7.75. Prie 
to męs dar jums duosime dykai auksuotą 
lenciūgėlį.

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

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

AMERICAN SALES CO., Dept. |50 1926 W. Huron St., Chicago, I1L

iSURAŠRS KNYGD, KURIAS GALIMA GAUTI «
1 "LAISVES” KHVGYKE. . . įgfei8
*183 Roeblins

“Laisvės” laidos knygos

LIETUVIŲ BROLIŲ DRAUGIJOS 
Valdybos adresai, Racine, Wl».

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

Vice Pirmininkas M. Kaupas,
1242 State Sreet 

Raštininkas A. Vegela,
237 Lafayette Ave.

S. Gelumbauskas,
920 Jackson, St.

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

444 Park View
M. Kavaliauskas.

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

Turtų Sekr.

Iždininkas J.

Iždo Globėjai

Sulyg vyr. rytų vado pa
liepimo nuo sausio mėn. 29 
dienos, 1917 m., Vilniaus 
miesto viršininkas įsakė,kad 
miesto darbo prirodomoje 
vietoje, Pylimo gatvė No. 5, 
prisiduotų visi Vilniuje gy>- 

'venantieji amatninkai, kurie 
nedirba kariumenės įstaigo
se, iki kovo mėn. 31 dienos; 
vyr. rytų vado pasas reikia 
atsinešti drauge; prieina
mosios valandos nuo 9 ryto 

' iki 2 vai. po pietų, kad tiems 
darbininkams būtų galima 
suteikti atsakomo, apmoka
mo darbo. Paskui prisida- 
vusieji turės į tris dienas 
pranešti apie persikrausty
mą į kitą butą, apie atmai
nas šeimynoje ir darbavie
tės perkeitimą tai pačiai 
darbo prirodomajai vietai. 
Tie amatninkai — tai me- 
džiadirbiai, dailydės, račiai,

Kuomet iš Columbia uni
versiteto išvarė du profeso
rių Dana ir Cottell, tai ge
riausia padarė profesorius 
Charles Austin Beardė 
streikuodamas vardan 
darumo.

Jisai apskelbė savo 
darumą su išvarytais 
fesoriais.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖ, MOLINE, ILL.

Valdybos adresai:
Prezidentas F. Akatckis, 

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

854—8th St, Moline, 
Prot sekretorius S. Rusteika,

12201 — 7th Avė., Moline III. 
Vapsevich, 
Moline.

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

Prezidentas L. Tarvidaitė,
1H8 Jackson St., Easton, Pa 

Vice-Prczldentas S. Masiulevičienė,
820 So. 11th St., EastonJPa 

Protokolų Raštininkas ir organo pri
žiūrėtojas Alek. Vituris,

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

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

330 Taylor AIL, Phillipsburgh,NJ. 
Kasos globėjai:

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

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

Susirinkimai atsibuna kas pirmų 
Pėtnyčią kiekvieno mėnesio, 8 vai va
kare, Anglų Socialistų svetainėj, 439 
Northampton St., Easton, Pa.

Pa.
St.

Pa.

III.

Ill.

su- 
soli-

soli- 
pro-

Vienas draugas rašo “Ko
voje” klausdamas:“Kurgi y- 
ra draugai Grigaitis,Michel- 
sonas, Smelstorius ir kiti, 
kurių raštais buvo užpildy
tos “Kovos” špaltos, ar jau 
jų nėra tarpe mūsų?”

Yra, drauge, jie visi yra, 
tik ne “Kovoje”. Kaip tarp 
darbininkų, taip ir tarpe li-

Finansų sekretorius W. 
436—4th Ave., 

Iždininkas K. Juška, 
825—4th Ave., 

Maršalka F. Barauskas 
12201—7th Avė.,

Moline,

Ill.

III.

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

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

menesio
St. ir 6th

St

St

St.

Ill.

C.L.T.D. DR-JOS MIRTOS

St

VALDY
BA, CLEVELAND, OHIOu

Pirmininke V. Ivanauskiuti. 
1452 East 33rd

Vico Pirmininkas J. Katkauskas,
5823 Superior Avenue

Protokolų Sekretorė M. Misevičiutė 
1452 E. 83rd St 

Fin. Raštininkas Antanas Banialis, 
1449 East 24th

Kasierius M. Lavinskas,
8120 Cory

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

V. Kvedaravičius

St

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

802—8th 
Vice-pirmininkas K. Dimša, 

812—8 th 
Užrašų rašt. B. Masiliūnas, 

922—10th 
Finansų rašt. J. Waičis, 

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

166—10th St., North Chicago, Ill. 
Kasos Glob. M. Rekis,

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

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

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

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

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

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

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

GRIUVĖSIUOSE. Parašė K. Jasiukai- 
tis. Tai yra labai smagi apysa
kaitė, kuri atvaizdina liūdną liki
mą Lietuvos tarnaites. Kaina... .15c.

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

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

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

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

DARBO ŽMONIŲ ISTORIJA. Ją turi 
perskaityti kiekvienas darbininkas, 
kad gauti supratimą koks buvo 
likimas darbo žmonių praeityj ir 
kaip jie kovojo. Kaina............25

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

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

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

VELNIAS. Parašė R. G. Ingersoll, ver
tė Ferdinand de Samogita. Joje 
aprašyta vksa velnio istorija, jo 
darbai ir galybė. Kaina ........

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

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

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

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

ŠEIMYNOS ISTORIJA. Peržvelgta 
šeimynos formos ir besiplėtojimas 
senovėj. Kaina.............................

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

Apdaryta....................................,.11.00
' MEILĖS LAIPSNIAI JŲ IŠSIVYS

TYME. Parašė švenčioniškis. Mei
lės istorija ir jos vystymasis, pra
dedant nuo primityvio žmogaus ir 
užbaigiant šiandieniniu. Kaina.. 11.00.

Apdaryta.................................... |1.25.

,10c
IR

e.

15c.

30c.

20c.

20c.

10c.

SOCIALIZMAS SUPRANTAMAI IŠ
AIŠKINTAS. Parašė John Spargo. 
Tai yra puikus moksliškas veika- 

. las ,bct parašyta lengva ir kiekvie
nam suprantama kalba, šią knygą 
turi perskaityti kiekvienas darbi
ninkas. Kaina ....................... 75c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TIKĖJIMŲ ISTORIJA. Su daugybe pa-
< veikslų, gražiais apdarais. Kaina 

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

Drūtais apdarais
PAŽVELGUS ATGAL.

Romanas. Kaina ....................... $1.00
ANGLIŠKOS KALBOS ŽODYNĖLIS 

Kaina .................................... 25c..
ŽODYNAS lietuviškai - angliškos ir 

angliškai lietuviškos kalbų. Abidvi 
dalis. Kaina ..........................  $6.00

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

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

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

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

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

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

SIELOS BALSAI. Puiki knyga, daugy
bė labai gražių eilių ir dainų. 
Daug gražių, spalvuotų paveikslų. 
Kaina ......................................... 7 Be.
Su apdarais ................................... $1.00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Petrauskas. Kaina................... ••

$5.00

................... $1.25
.......................$1.50
Socialogiškas
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PAJIESK0JIMA1
Vaizdas Oklahoinos Aliejaus

Oklahoinos Aliejaus šuliniai padaro

mo

TeL 2372 Greenpoint.

110 So. Dearborn St. Room 1016ornisiai

Miestas

APTIEKAPIRMA

LIETUVIŠKA

25c,
ir daugybė kitų

LIETUVIŠKOS GYDUOLĖS

25c,

kosulio

didelį
6 vai. vakare. Skambink du

Manhattan Hat Stores

25c
25c
25c

New
Maa-

25c, 
25c

25c, 
25c. 
25c

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

I1.05

Naujausios mados dideliame 
pasirinkime, Lengviausios ižly- 
jos. Taipgi parduodame pi j anus.

25-50c.
. $1.00

LAWRENCE

IR APIELINKfiJ

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

13 d. spalių, Tautiškame 
Name, 101-3 Grand St., bus 
balius Lietuvos Sūnų drau
gystės. Pradžia 6:30 vai. 
vakare. Įžanga: vyrams 25 
c., moterims—15c., draugys
čių nariams 15c.

$1.00 ANT 
savaites

žinomos 
kaipo 

geriau
sios.

... $3.00 

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

Pilnas Adresas

galvos skaudėjimo 
kojų nuospaudų .. 
dantų gėlimo .... 
peršalimo ..........

Brooklyno cukernčse.
Havemeyer Sugar Refine

ry Comp., Williamsburge, 
atleidžia daug darbininkų. 
Mat, būk tai dirbtuvėje rei
kia padaryti daug pataisy
mų. Tūli darbininkai, rodo
si, dar gaus darbo, bet daug 
jų paleista ant visados. Fab
rikantai rekomenduoja dar
bininkams užsiimti farmų 
darbu.

Cukerninkų padėjimas iš- 
tiesų begalo blogas, bet dar 
blogiau, kad jie taip menkai 
tesą susipratę.

Neužmirškite, kad 26 d. 
spalių, pėtnyčios vakare, 
New Plaza Hall bus tarp- 
tautiškos priešrenkaminės 
prakalbos, kurias rengia L. 
S. S. 19 kuopa.

Kalbės angliškai, lietuviš
kai, lenkiškai ir kitaip.

po 25c, 50c ir $1.00. Vaikams nuo

Socialistų inteligentija Wil 
liamsburge savo susirinki 
me užgyrė M. Hillquito ii 
kitų draugų kandidatūrą.

Politiškų kalinių liiga.
Šį nedėldienį po N106 

Avenue C įvyks mitingas 
bepartyvės kalinių liigos 
(Nonpartisan Political Pri
soner’s League).

Tą draugiją steigia buvu
sieji kaliniai, kurie gindami 
darbininkų klesos reikalus, 
turėjo paviešėti Amerikos 
kalvarijose.

Ta draugija rūpinsis poli
tikos kalinių likimu. Tai bus 
nelyginant Raudonasai Kry
žius dėl darbininkų ir radi
kalų. Draugija rūpinsis pri
statyt kaliniams knygų ir, 
jeigu galima, šelpti juos me- 
degiškai.

Prie draugijos gali prigu
lėti tik tie, kurie buvo kalė
jime, kad ir trumpą termi- kad aš užlaikau į 

svie

pasirinkimą 
todėl męs

Subatoj, 13 d. spalių, bus 
prakalbos ant gatvės, kam- 
)as Grand ir Roebling Sts., 
u. S. S. 19 kuopos. Kalbės 
drg. J. Šaltys ir kiti. Pra
džia 8 vai. vakare. Malonė
kite koskaitlingiausiai susi
rinkti. Rengėjai.

Pristatėm į namus ir 
mas apielinkes, Jersey 
York, Central Broklyn* 
peth, Ir tt.

MACYS BROS
FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET

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

Vienas iš daugelio Oklahomos Alie
jaus šulinių, tekančių 20,000 bačkų į 
dienų, šitas šulinys išduoda $40,000.00 
pelno kasdien.—Ant 96-tos meridiano 
linijos randas daugelis tokių šulinių.

P. Veiverys
62 Ten Eyck St., . Brooklyn, N. Y 

80—82)

lauko nepertoli nu > Buck Run Oil Co. žemės.—Daugelis vargšų liko turtuoliais iš šitų Aliejaus šulinių

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

Prof. Cattell, išvarytas is 
Columbia universiteto dėlei 
to, kad jisai nepritarė kari
ninkams, reikalauja pensi
jos. Kitaip, žada skųsti u- 
niversiteta.

PRANEŠIMAI.
L. S. S. 83 kp., Brooklyn, 

N. Y., yra užėmus subatą 
gruodžio (Dec.) 15 d., 1917, 
dėlei perstatymo veikalo 
“Kryžius”. Todėl meldžiam 
apielinkės draugijų tą dieną 
panašių perstatymų arba 
balių nerengt, kad tuomi 
vieni kitiems neužkenktume.

Rengėjai.

Pradžia 2 vai. po pietų. Bus 
sulošta pirmą kartą Brook- 
lyne puikus ir žingeidus vei
kalas “Karės Nuotakos”. 
Loš gabiausi Brooklyno ak
toriai. Taipgi kalbės drg. 
Z. Puišiūtė iš Worcester, 
Mass. Atsilankykite kuo- 
skaitlingiausiai.

L. M. P. S. A. 1-mos kp.
Komitetas.

Išsirandavoja kambarys nuo fron
to, ramioj šeimynoj. Pamatyti gali
ma nuo 
kartu.

Turime labai 
rudeninių skrybėlių, 
galime pritaikyti kiekvienam pa
gal jo skonį ir norą. Ateikite ir 
persitikrinkite.
Męs žinome, kad busite pilnai 

užganėdinti musų pritaikymu ir 
prieinama kaina. Taipgi turima 
didžiausį pasirinkimą vaikams 

skrybėlių.

Svarbios prakalbos.
Pėtnyčioj, 26 d. spalių. 

New Plaza Hall, kampas 
Grand ir Havemeyer Sts., 
bus svarbios prakalbos.Kal- 
bės drg. L. Pruseika, kvie
čiami kalbėtojai iš Philadel- 
phijos, Pa., taipgi kalbės 
New Yorko valstijos legis
latures atstovas drg. J. 
Whitehorn ir kiti. Pradžia 
8 vai. vakare. Geistina bū
tų, kad į šias prakalbas at
silankytų koskaitlingiausia 
lietuvių, nes labai retai pa
sitaiko tokia proga, kuomet 
<alba tiek daug žymių kal
bėtojų. Rengėjai.

Nepaprastas susirinkimas.
15 d. spalių Sokolų svetai

nėj, 190 Grand St., bus ne
įprastas susirinkimas L.S. 
S. 19 kuopos. Pradžia 8 vai. 
vakare. Susirinkimas šau
kiamas speciališkai apkal
bėti apie kambarius, kuriuos 
nutarė kuopa paimti.

Sekretorius.
(82—83)

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

kr^iutuvSs Brooklyne.

DYKAI. DYKAI! A6 ištraukiu dantis be skausmo ir veltui 
tiem, kurie duoda taisyt ir naujus ideti. Visas darbas visiškai be 
skausmo. Dr. Chas. Teschberg yra srerai žinomas kaipo specialis
tas įvairiose atsitikimuose. Ateik ir duok išegzaminuot. Informa
cijos dykai. Mano karūnos ir tiltukai 22 karato. Darbas gvaran- 
tuotas. Ofiso valandos: nuo 9 A. M. iki 8:30 P.M. Petnyčiomis ofi
sas uždarytas. Nedaliomis nu* 10 A.M. iki 1 P. M.
DR. CHAS TESCHBERG, D. D. S. Liet. DontUUs 
500 Grand St. Kampas Uni o 
Kalba LietuvUka. LenkUUod. Rusl*kai.

Brooklyno žmones maloniai 
pasitinka socialistus.

Daugelį Brooklyno dist- 
riktų anglai socialistai siun
čia kvieslius, kurie apvaikš- 
čioja kiekvieną namą, dalin
dami literatūrą ir šiaip jau 
agituodami.

Pastebėtina, kad rinkikai 
šįmet begalo šiltai priima 
socialistiškus svečius, štai, 
ant Kosciuszko gatvės atėjo 
į senų amerikonų familiją. 
Tėvas familijos visą laiką 
buvo republikonas, o dabar 
visa familija susideda iš 
karštų socialistų.

Italų distrikte, apie Mar
cy Ave., pereitais metais so
cialistus labai šaltai pasiti- 
-ko. Visai kas kita šįmet. I- 
talai vaišina mūsų partijos 
kvieslius “keikais” ir vynu.

Williamsburge prie socia
listų atvirsta galybės senų 
republikonų ir demokrątų.

Geistina būtų, kad lietu
viai socialistai irgi pasiųstų 
savo kvieslius pas visus lie- 
tuvius piliečius. Būtinai ir

losuklė, dėžukė ... 
Cincibiras, dėžukė . 
Trukžolės, dėžukė . 
Guinbažolės, dėžukė 
Mėtų, dėžukė .......
Šalavijų, dėžukė .. 
Cinamonų, dėžukė .

$100 in v. į The Producers Oil Co. pakilo ver. $25,000 
$100 inv. į The Home Oil Co. pakilo vertėje $40,000 
$100 inv. į Coline Oil Co., pakilo vertėj $46,000 

Oil Co., pakilo vertėje, $100,000,00.
1916 m., pereitame rudenyje, ir 

tai pelnas tik nuo kelių šulinių

Mokslo sezonas Rand 
School, New Yorke, jau pra
sidėjo. Mokinių šiemet dau
giau, negu būdavo seniau. 
Ypatingai daug žmonių lan
ko anglų kalbos kursus.

Rand School šiuomi laiku 
dar randasi po N140 
19th St., N. Y. City.

Pradžioje lapkričio 
kykla persikels į Liaudies 
Namą po N7 East 15th St.

Kas nori mokyties, eikite 
užsiregistruoti.

Gerbiamieji:—Malonėkite tuojaus prisiųsti žemlapi aliejaus laukų—Oklahomos, Kansas, Texas ir 
Mexikos, taipgi informacijas apie Šerus BUCK RUN OIL CO.

Parsiduoda grosernė ir bučernė ge
roj vietoj, biznis išdirbtas. Taipgi du 
vežimai ir arki is. Lietuviui gera pro
ga. Pardavimo priežastis — pašauk
tas kariumenėn. Galima pirkti visą 
arba pusę.

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

Gyvasties Balsamas ........... 75c.
Nervų stiprintojas ... 50c.-$1.00 
Vaistas nuo vidurių .. .50c.-$1.00 
Nuo Kosulio .............
Nuo gerklės skaudėj 
Skilviuos Proškos .... 
Pigulkos del Kepenų 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Plaukų Stiprintojas

E. Parfinavičienė,
4th St., Brooklyn, N. Y 

(82-84)

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

Phone Randolph 4988. Chicago, DI.
BUCK RUN OIL CO. šėrai dabar parsiduoda tik po $1.00, bet jie greitai pakils. Pirma dalis Šerų 

išsiparduoda greitai, vėliau perkantieji mokės brangiau. Nelauk. Siųsk savo orderius su pinigais 
TUOJAUS šiuo adresu:

Pasarga: Ofisas atidarytas Subatos vakarais iki 9 vai., o uedėldieniais nuo 10 iki 3 popietų.
Išsikirp ir TUOJAUS prisiųsk.

Aš Antanas Bušauskas pajieškau 
savo dėdės Stasio Bušausko, paeina 
iš Vilniaus gub., Trakų pav., sodž. 
Janušonio. Rodosi gyvena Shenan
doah ir dirba mainose. Turiu svarbų 
reikalą. Malonėkite patįs ar kas ki
tas pranešti šiuo adresu:

Antanas Bušauskas,
5 Mason Street, Hudson, Mass.

Jeigu nori gerai išrodyti,—pi 
skrybėles

“Manhattan Hat

Skaityk ir temyklį 
i šiuomi pranešu visiems lietuviams 
j ir lietuvaitėms 
' vairiausio pasirinkimo knygų 
tiškų ir dvasiškų, 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 laikraščiu.

(81—88)

L. M. P. S. A. 1-ma kuo
pa rengia teatrą, prakalbas 
ir balių, kuris įvyks nedėlio
ję, 14 spalių (October), 1917, 
Tautiškame Name, 101-3

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

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

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

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

Taipgi daugybė kitokių
$1.00, dėl kraujo ir abelno stiprumo (Jatul’s) “Ln Terra" Bitters Tonic 
sistemos, nuo įvairių skilvio ligų ir skonį duoda prie valgio. Už 12-ką 
vieną $1.00.

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

Vietiniai lietuviai su receptais ateikite pas mus.

vargšus turtuoliais-milionieriais.
Aliejų.- padarė daugiau milionų negu kokia kita pramonė ar biznis pasaulio. Bet dar didesnė dau
gybė milionų bus padaryta ateityj, nes aliejaus biznis yra saugiausias ir pelningiausias.
ALIEJUS REIKALINGAS VIRUR IR VISUOMET. Pasaulis greitai keičiasi nuo anglies į aliejaus gady
nę, nes daug švaresnis, greitesnis, pigesnis, patogesnis. Aliejų negalima du kartu panaudoti, nes jis su 
dega—išnyksta. Užtai aliejaus labai trūksta, nes visur naudojamas. Užtai aliejaus kainos nuolatos kį- 
la ir juo toliau dar labiau pakils, o su pakylimu kainų kįla ir aliejaus kompanijų pelnai.

MILŽINIŠKOS DAUGYBĖS ALI E J A U S
guli po Oklahomos žeme. Tik maža dalis Okla. aliejaus laukų išnaudota. Dideli turtai laukia tų žmo
nių, kurie pasieks tas daugybes aliejaus. Ar tamsta būsi vienu iš tų laimingųjų?
BUCK RUN OIL CO. yra jauna, greitai kįlanti Oklahomos aliejaus kompanija, šita kompanija turi 3000 
akrų aliejaus žemės—žinovų pripažintos vienos iš geriausių — ant tiesios linijos didžiausių pasaulio 
aliejaus šulinių. B. R. Oil Co. yra laiminga įsigijusi šį plotą žemės nuo vyriausio teisėjo Rainey, Okla, 
valstijos. Tamstai dabar proga prisidėti prie šitos atsakančios, kįlančios aliejaus kompanijos. Daugybė 
lietuvių jau prisidėjo. Nelauk ilgai, nes šėrai šios kompanijos greitai parsiduoda ir netrukus pakils.
JEIGU TAMSTA BUTUM INVESTAVĘS $100 į sekančių kompanijų Šerus, kuomet jie pirmiausiai buvo 
siūlomi, tai tamsta būtum įsigijęs sekančius turtus:
$100 investuotų į Lucille Oil Co.pakilo vertėj $16,000 
$100 investuotų į Spencer Oil G), pakilo ver. $16,000 
$100 investuotų į Quaker Oil Co. pakilo ver. $20,000

$100 investuotų į The Trapshooters
Pasarga: The Trapshooters Oil Co. tapo suorganizuota Augusto 1 

kiekvienas $100 Šeras šiandien atneša savininkui po $166.50 kasdien! i 
ir vos tik nuo 80 akrų žemės!

Laikas Pirkti Aliejaus Šerus yra dabar, kada kompanija jauna. Dabar pirkdamas šėrus gauni juos 
kuopigiausiai, o kada šėrai pakils*, tuomet padarysi kuodidžiausius pelnus. Tam įstos pinigai lygus tam
stai—jeigu jie neveikia, nenaudojami, jie nieko neverti. Leisk juos į darbą, o jie atneš tamstai šimte- 
riopai-tūkstanteriopai. Atmink, kad pinigas pinigus daro. Proga padaryti didelius turtus ateina pas 
tamstą. Nepraleisk jos. Tamstos giliukas yra aliejuje. Pasitverk jį! Kas nieko nebando—nieko 
nelaimi.

PRISIUSIME DOVANAI Aliejaus laukų žemlapi ir pilną aprašymą BUCK RUN OIL 
kompanijos. Išsikirpk žemiau padėtą kuponą ir prisiųsk TUOJAUS žemiau padėtu adresu:

R ai L 911 n (T» VYRŲ mokintis 
HCllkal III g a barbeno amato.

Darbą gausi visada. Raika- 
lauk informacijų. F..

Nossokoff’s International* 
KįjKiį Barber School, 1202 Penn 
-H^**TAve., Pittsburgh, Pa.

Pajieškau Onos Bonlelcitės, Kauno 
gub., Telšių pavieto, Plungės parapi
jos. Meldžiu atsišaukti arba kas ži
no pranešti šiuo adresu:

E. Sauciris.
Hotcoal, W. Va.

V1ETINĘSŽINI0S,
REGISTRUOKITĖS!

Visi piliečiai registruoki
tės, ba kitaip neturėsite tei
sės balsuoti 6 d. lapkričio.

Tuoj atraskite savo dist- 
rikto balsavimo vietą ir nei 
dienos nelaukdami užsiregi
struokite.

Pasirūpinkite, kad ir jūsų 
draugai užsiregistruotų.

Atsiminkite, kad turėsite 
tik tris dienas dėl užsiregis
travimo: četvergą, pėtnyčią 
ir subatą.

Četverge ir pėtnyčioj ga
lite užsiregistruoti nuo 5:30 
iki 10:30 vai. vakare.

O subatoj nuo 7 iš ryto iki 
10:30 vai. vakare.

Tuoj registruokitės!

J ieškau pusbrolio Juozo Bacevi
čiaus, Suvalkų gub., Bonikių kaimo 
Seniau gyveno Brooklyno, dabai’ ne
žinau kur. Meldžiu atsišaukti.

J. Pudris,
398 So. 1st Street, Brooklyn, N. Y,

Mūsų aptiekoj galima gaut visokių gyduolių, kurių surašą iš dalies čia paduodant: 
.... 25c. 
____ 25c. 
. 10-25C. 
.... 25c. 
50c.-|l.U 
50c.-$1.00 
5Oc.4i.oe 
.... 10c. 
.... 10c.

Korporacijos Lietuviško 
Tautiško Namo susirinki
mas bus spalių 15 d., po No. 
101-3 Grand Št., Brooklyn, 
N. Y. Pradžia 8 vai. vaka
re. Malonėkite visi šėrinin- 
kai atsilankyti, nes turime 
daug svarbių reikalų apkal
bėjimui.

K. S. Komisija.

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

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

Jums reikalingus daiktus persiusime per expressą.

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

gydančių žolių galima gauti mūsų aptiekoje. (Jatul’s) Tab. Tonic Comp. 
$1.00. Tas vaistas yra stiprintojai 
bonkų $9.00, už 6 bonkas $5.00, ui

NUSTOS GALVOS SKAUDĖJIMAS, 
JEIGU NEŠIOSI AKINIUS. 

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

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

(Akių specialistas)
Atsiminkit numerį: 611 Grand SL, 
tarpe Lorimer ir Leonard St., 
__________________ Brooklyn, N. Y. 
Įsteigta nuo 1902 m._______




