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

Ateinančiuose rinkimuose 
visi “Laisvės” skaitytojai 
balsuokite už socialistų par
tijos kandidatus.
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| “LAISVĖS”
SKAITYTOJŲ

ATYDAI ! K ■
Iš priežasties kraustymosi 

“Laisvės” spaustuvės į kitą 
namą, 6 d. lapkričio “Lais
vės” numeris negalės išeiti, 
—priversti esame.vieną nu
merį sulaikyti. Už tai drau
gai skaitytojai mums atleis.

Nuo 1 d. lapkričio ypatiš- 
kai su visokiais reikalais ir 
laiškais kreipkitės šiuo ad
resu:

“LAISVĖ”,
455 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

ties prie ilgos karės, priim-Į 
tas Amerikoj, kaipo pama
tinis principas būsiančioje 
talkininkų konferencijoj, 
kuri įvyks 15 d. lapkričio.

Talkininku ambasadose 
sakoma, kad konferencija 
bus labiau militario charak
terio, negu politinio.

WASHINGT0N0 PONAI
LABAI SUSIRŪPINĘ.
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Bado maištai Austrijoje

MORRIS HILLQUIT
NEPIRKS BONDSŲ.

True translation filed with the 
Postmaster of Brooklyn, N. Y., on 
October 26, 1917, as required by the 
Act of October 6.1917 (“Trading with 
the enemy act”).

“Aš nieko nedarysiu, kad 
tęstųsi karė”—pasakė soci
alistų kandidatas į New 
Yorko majorus.

- Morris Hillquit nepirko 
bondsų pirmos liuosybės pa
skolos (liberty bonds) ir da
bar taip-pat nepirks.

M. Hillquitas buvo stačiai 
paklaustas, ar jisai pirkęs 
liuosybės bondsų.

—Aš nepirkau, — pasakė 
jis.

—Ar jūs pirksite bent da
bar?

—Ne, aš nepirksiu.
—Ar negalite paaiškinti 

priežasčių ?
—Aš nieko nedarysiu, kas 

galėtų užtęsti karę — atsa
kė Hillquitas. — Tačiaus aš 
iš tikros širdies remčiau ko
kį nebūt fondą dėl priskubi- 
nimo taikos.

M. Hillquito atyda tuomet 
buvo atkreipta į tai, ką pa
sakė kongresmanas Meyer 
London, išsireiškęs, kad so
cialistai neprivalo norėti tai
kos tolei, kolei vokiečiai ne
bus išvaryti iš Francijos, o 
Belgijai nebus sugrąžinta 
liuosybė. M. Hillquito pa
klausta ar su tuo jisai sutin
ka, ar ne?

Hillquitas atsakė:“Aš ma
nau, kad geriausias būdas 
aprūpinti kareivius ir gy- 

* ventojus šios šalies yra tai 
būdas, kad valdžia, tuojaus 
pradėtų r ū pinties taikos rei
kalais. Ta mintis, kad karę 
reikia tęsti “iki galo” — nė
ra naudinga ,nei Amerikai, 
nei talkininkams, nei žmo
nijai.”

(Iš “New York World”)

Dienraštis Evening Star 
sako, kad New Yorko 
miesto rinkimai turi 
svarbos visai Amerikai.

Washington, D. C. — De
mokratų vadai ir smarkus 
dabartinės administracijos 
(valdžios) rėmėjai labai su
sirūpinę tomis žiniomis, ku
rios-dabar ateina iš New 
Yorko ir kurios rodo, kad 
žmonių parama krypsta į 
Morriso Hillquito p:isę.

Dienraštis “Evening Star” 
ligišiol niekuomet neperser
gėdavo palaikytojus egzis
tuojančios tvarkos, kad suri
šus juos drūtoj kovoj prieš 
socialistus. Tačiaus šiandien 
tas dienraštis garsina straip 
snį “Socialistai drūti New 
Yorke.” Jisai nurodo, kad 
seni politikieriai begalo susi
rūpinę tuo, kad socialistų 
mitinguose pilna žmonių ir 
kad socialistai esą “sukilę.”

Moteris veržiasi prie šviesos.

Dvi socialistiškos 
partijos Vokietijoje

Scheidemano partija eiha 
menkyn.

DIDŽIAUSIAS 
DEGTUKŲ 
TRUSTAS

PASAULYJ.
Stockholm, spalių 
d. — Šiomis die

nomis susivienijo į 
viena milžiniška 
trustą visos degtu
kų kompanijos Šve
dijoje. Naujasis 
degtukų trustas tu
rės 400,000 Šerų — 
po 200 kronų kiek
vienas. Tai bus di
džiausia tos rūšies 
išdirbystė visame 
pasaulyje.

Moterįs vadovauja juose.
Daug užmuštų.

AMERIKA — VILTIS 
TALKININKŲ—SAKO

LLOYD GEORGE.
True translation filed with th? 

Postmaster of Brooklyn, N. Y., on 
October 26, 1917, as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Londonas, spalių 23 d.
Amerika yra viltis visų tal
kininkų — pasakė Lloyd 
George, pirmasai Anglijos 
ministeris.

“Pasaulyje nebus taikos 
tolei, kolei karinė dvasia ne
bus nustelbta Pottsdame 
(kaizerio palociuj).”

Brutalė spėka turi nulipti 
nuo sosto ant visuomet. Tą 
mintį Lloyd George išreiškė 

‘ dideliame mitinge.
^Washington, D. C. — 

Lldyd George užreiškimas, 
kad geriausias kelias su
trumpinti karę — tai reng-

KĄ VEIKIA KALĖJIME 
FRICAS ADLERIS? 
Fricas Adleris, Austrijos 

socialdemokratas, kuris pe
reitais metais nušovė pirmą
jį ministerį grafą Sturgką, 
nebus nubaustas mirčia. 
Mirties bausmė jam tapo pa
keista 18 metų katorgos.

Prašymas dėl naujo teis
mo paduota birželio mėne
syj. Ligi vidurio rugsėjo 
mėnesio Adleris galėjo ma
tytis su tėvais ir pirkties 
sau pietus, taip-pat nešioti 
savo drabužius.

Frico Adlerio advokatas 
praneša, kad tasai draugas 
labai daug darbuojasi kalė
jime ant literatiškos dirvos.

MĘS NESIRUPINAM
APIE LIETUVĄ.

Męs, Amerikos lietuviai, 
veik nesirūpinam šiuomi lai
ku Lietuvos šelpimu.

Tuo tarpu žydai tuo klau
simu rūpinasi, kaip ligišiol 
rūpinęsi.

Vyriausias Amerikos sio
nistų komitetas nori tame 
klausime susinešti su prezi
dentu Wilsonu. Gauta žinia 
per Kopenhageną iš Suvie
nytų Valstijų valdžios atsto
vų, kad žmonių padėjimas 
Lietuvoj ir Lenkijoj yra sta
čiai apverktinas.

Ta žinia padarė didelį su
bruzdimą tarpe New Yorko 
žydų.

Žinia, kuri atėjo iš Kopen- 
hageno skamba: “Šimtai 
žmonių stačiai miršta iš ba
do ant gatvių Varšuvos ir 
kitu miestu Lietuvos ir Len- i. v
kijos ir tiktai ūmi pagelba 
iš Arherikos, tokia pagelba, 
kokia buvo Belgijoj, gali ap
saugoti žmones nuo nelai
mių. Jeigu nebus greitos 
oaramos, tai padėjimas esąs 
be vilties.”

True translation filed with the 
Postmaster of Brooklyn, N. Y., on 
October 26, 1917, as required by the 
Act of October G,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Amsterdam. — Pagal pra
nešimą kairiųjų socialistų 
laikraščio “LeipzigeY Volks- 
zeitung,” Vokietijos social
demokratų partija, vadina
moji didžiuma, kur vadovau
ja socialpatriotas Scheide- 
man, turi 156,000 narių.

Prieš karę, 1914 metais.

dvylika torpedinių botų ir 
vienas kreiseris tapo išmuš
ta iš eilės. |

Gi rusų pusėje žuvo tik du 
laivai. Vokiečiai mėgina iš- 
sikelt ąnt kranto ties Ver- 
denu.

Pagal pranešimą rusų ad- 
miraltijos šeši vokiečių tor
pediniai laivai . thpo tikrai 
nuskandinti. Rusai prarado 
karės laivą Slavą, kuri tapo 
nuskandinta ir vieną torpe
dinį laivą. >įę|miraltijos 
‘pranešime giriama rusai,ku
rie gerai kovojo, nors jų spė-1 1 ICO IYC11 ę, .t m v vcuu, * j

partija turėjo apie milioną'kos buvo mažesnės, 
nariu.

Gi mažumos partija, ku
ri eina prieš karę ir kurioj 
vadovauja Haase, Ledebour- 
Bernstein turi jau 120,000 
narių ir tasai skaičius eina 
vis didyn ir didyn.

Ypatingai smarkiai puola 
moterų skaičius didžiumos 
partijoj. Esąs nupuolęs iki 
30,000.

Prie mažumos partijos 
(jos pilnas vardas Neprigul- 
mingoji Socialdemokratų 
Partija) yra prisidėję šios 
stambios vietines organiza
cijos: Berlyno, Leipcigo, 
Frankfurto ant Maino, Ry
tu Prūsu, Brunswicko, E r- 
furto, keturi Saksonijos dis- 
triktai.

DIDELĖS PERMAINOS
FRANCUOS KABINETE
True translation filed with the 

Postmaster of Brooklyn, N. Y., on 
October 26, 1917, as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Paryžius — Pirmasai mi
ll iste ris Painleve perkėlė Ri
bot iš užsieninių reikalų 
ministerijos į vidurinių rei
kalų ministerius. Ribot už
ims vietą Barton.

Sakoma, kad socialistai 
privertė padaryti tą permai
ną. Tačiaus kabinetas, kai
po tokis, likosi be permainų.

Pirmuoju ministeriu liko
si Painleve.

VOKIEČIAM BRANGIAI 
KAŠTAVO LAIMĖJIMAS

RYGOS PAJŪRYJ.
True translation filed with the 

Postmaster of Brooklyn, N. Y., on 
October 26, 1917, as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Rusų admiraltija sako, 
kad du vokiečių drednotai,

FRANCIJA GAVO
20,000,000 DOLERIŲ

True translation filed with the 
Postmaster of Brooklyn, N. Y., on 
October 26, 1917, as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Washington, D. C. — A- 
merikos valdžia vėlei pa
siuntė Franci jai 20 milionų 
dolerių. Tuo būdu ligšiol iš
viso Amerika davė talkinin
kams $2,776,400,000.

38 MILIONAI ŽMONIŲ 
MUŠASI VISUOSE
KARĖS FRONTUOSE.

True translation filed with the 
Postmaster of Brooklyn, N. Y., on 
October 26, 1917, as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Washingtonas, 22 d. spa
lių. —(Pagal paskutinį ka
rės depąrtmento apskaitlia- 
vimą, paimtų iš oficialių pa
skelbimų kiekvienos šalies, 
dabar mažiausia randasi vi
suose frontuose 38 milionai 
apginkluotų žmonių. Tame 
skaitliuje randasi 27,500,000 
talkininkų pus^j irl0,600,000 
centralių valstybių pusėj. 
Į šį skaitlių neįeina laivyno 
jiegos, kurios galėtų dar ke
liais milionais padauginti 
viršminėtą skaitlinę.

Priešais 7,000,000 vokiečių, 
3,000,000 austrų, 300,000 
turkų ir 300,000 bulgarų, y- 
ra išstatyta: 9,000,000 rusų, 
6,000,000 francūzų, 5,000,000 
britų, 3,000,000 italų, 1,400,- 
000 japonų, virš 1,000,000 
Suv. Valstijų, 541,000 chinie- 
čių, 320,000 rumunų, 300,000 
serbų, 300,000 belgų, 300,000 
graikų, 200,000 portugalų, 
40,000 juodkalniečių, 36,000 
siamų, 11,000 cubiečių ir 400 
liberianų.

True translation filed with the 
Postmaster of Brooklyn, N. Y., on 
October 26, 1917, as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Minia atakuoja amunici
jos dirbtuves keturiuose 
miestuose. Washington© di
plomatai girdėjo, kad karei
viai prisidėjo Berlyne prie 
riaušių ir kad darbininkai 
grasina revoliucija, jeigu 
karė nusitęs iki gruodžia 
mėnesio.

Ixmdonas, 24 d. spalių. — 
Rubežius tarpe Austrijos ir 
Šveicarijos esąs uždarytas, 
kadangi Austrijoj labai ne
ramu. Taip pranešama iš 
Berno.

Viennoje, Pressburge,Lai- 
bache ir Brunne tapo iš
griauta daug amunicijos 
dirbtuvių. Riaušėse labiau
sia dalyvavo moterįs. Po
licija šaudo į minią daugelį 
sužeisdama.

Vokietijos užsieninių da
lykų ministeris von Kuele- 
man pribuvo į Vienna ir tu
rėjo dvi ilgas konferencijas 
su grafu Černinu—Austro- 
Vengrijos užsieninių reika
lu ministeriu.

Washington, D. C. — Dip- 
liomatų rateliuose gauta ži
nių, kad padėjimas Vokieti
jos daug sunkesnis, negu li
gišiol manyta. Vokietijos 
liaudis trokšta taikos ir no
ri, kad ji įvyktų lapkričio 
mėnesyje, nes visi supranta, 
kad ginklu Vokietija jau ne
atsieks laimėjimo.

Hylan — demokratų kan
didatas stoja už karę, lygiai 
taip, kaip ir Mitchel. Tiktai 
vienas Hillquitas stoja už 
taiką ir palaiko Suvienytų 
Valstijų konstituciją.

Demokratai ir republiko- 
nai parodė, kad jie nenori 
laisvės spaudos, laisvės susi
rinkimų ir laisvės žodžio. 
Tiktai Hillquito partija sto
ja už tai...”

KANADOJ GAL NEBUS 
VERSTINO ĖMIMO

KARIUMENĖN
True translation filed with the 

Postmaster of Brooklyn, N. Y., on 
October 26, 1917, as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Montreal, 23 d. spalių. — 
Pasklydo gandas po visą 
Kanadą, kad valdžia nevyk- 
dins gyvenimai; priverstino 
kareiviavimo.

Po pietų išeinanti laikraš
čiai iš spaudos gavo prane
šimus, kad daugiau, kaip 80 
nuošimčių pašauktų vyrų į 
armiją ,reikalauja paliuosa- 
vimo todėl valdžia nemanan
ti tą įstatymą vykdinti gy
veniman.

SAKO, KANCLERIS
MICHAELIS ATSISAKO.
True translation filed with the 

Postmaster of Brooklyn, N. Y.. on 
October 26, 1917, required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Londone gauta 
Amsterdamo, kad 
kancleris atidavė 
kaizerio rankas.

Londonas. —
Press gavo pranešimą 
Amsterdamo, kad vokiečiu 
kancleris Michaelis įteikė 
savo portfelį kaizeriui.

Pastaraisiais mėnesiais 
Vokietijoj vis labiau ir la
biau augo pasipriešinimas 
Michaeliui. Išpradžių socia
listai reikalavo, kad kancle
ris tuo jaus pasakytų karės

žinia is t 
vokięčių 

portfelį į

Wireless• v is
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DIDELĖ EKSPLIOZIJĄ
AUSTRIJOS ARSENALE

NEUŽTENKA MEDINIŲ 
KOJŲ IR RANKŲ.

Atvyko į Ameriką tuo 
pasirūpinti.

True čransl&tfon filed with the 
Postmftflter of Brooklyn, N. Y., on 
October 26, 1917, as required by the 
Act of Octobei' 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Friderikas Voss, atstovas 
draugijos pirkliaut su Ame
rika, šiomis dienomis pribu
vo iš Ispanijos ant tūlo Is
panijos laivo. Jisai yra iš 
Šveicarijos, miesto Ženeva. 
Jisai pranešė, kad Franci- 
jos ligonbučiuose daugybė 
sukoliečytų kareivių, kuriem 
reikia medinių kojų ir kad 
valdžia negalinti juos tuomi

“Medžiagos dėl tų dirbti
nių kūno narių galima gauti 
tik Suvienytose Valstijose ir 
aš atvykau tuo tikslu, kad 
gavus leidimą transportuoti 
tą medžiagą į Šveicariją. 
Šveicarijos valdžia įsteigė 
Brienze dirbtuvę, kurioj kas 
savaitė padaro iki 2,000 me
dinių kojų.”

Jisai dar pridūrė, jog 
prieš išvažiuojant į Ameri
ką francūzų generolas Mau- 
rier sakęs, jog dirbtinių kū
no narių begalo trūksta.

• »

. > į^ - Jx^>

žuvo 4,000 žmonių.

True translation filed with 
Postmaster of Brooklyn, N. Y

the 
on

October 26, 1917, as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Washingtonas, 22 d. spa
liu. — ’ ______, ____
rijoj, 1C d. įrjhv, .. .. . . . v ..
baisi eksplioziją didžiausia ^1S1 lietuviai privalo uz jį 
arsenalo (ginklų sandėlio). paduoti savo balsus.

MORRIS HILLQUIT,
Mieste Stefeld, Aust- Socialist 1 arty kandidatas į 
16 d. birželio, įvyko New Yorko miesto majoius.

Laike tos ekspliozijos žuvo 
4,000 žmonių ir apie 10,000 
tapo sužeistų. Apie šią bai
sią eksplioziją tik dabar p ra 
nešė kablegrama iš Rymo. 
Darbininkai, kurie stebūk-

priversti ginkluota jiega 
gTįžti prie savo senų užduo
čių. —
NAUJAS SOCIALISTIšKŲ 

BALSŲ SUSKAITYMAS
BUFFALO MIESTE.

Buffalo socialistai reika
lauja naujo balsų suskaity- 
mo, kurie buvo paduoti pri
mary rinkimuose. Tuose 
rinkimuose d. Brill gavo tik 
437 balsus mažiau už repub
likonų kandidatą. Socialis
tai sako, kad paduodant bal
sus buvę padaryta suktybių 
ir todėl reikalinga naujo 
balsų suskaitymo.

AIRIAI PALAIKO

New Yorko airių progre- 
syvė liiga išleido atsišauki
mą, kviesdama savo tautos 
žmones apleisti republikonų 
ir demokratų partijas. Sa-

REIKALAUJA, KAD 
ANGLAI PADĖTŲ

APGINT PETROGRADĄ.
True translation filed with the 

Postmaster of Brooklyn. N. Y., on 
October 26, 1917, as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Leonidas Andrejev, rusų 
rašytojas, kuris visuomet 
stojo už karę, patalpino at
sišaukimą dienraštyje “Rus- 
skaja Volia,” kad talkininkų 
laivynas padėtų Rusijai Bal
tijos jūroje. Jisai reikalau
ja. kad Anglijos laivynas 
pagelbėtų apsaugoti Petro
gradą. sakydamas, kad sos-

vo atsišaukime progresyviai tapylio nustojimas turės de
ni riai šaukia: u z

jos liuosybę. Tammanistai. 
fusionistai ir republikonai 
pardavė airių liuosybės rei
kalą. Tiktai Hillquito par
tija stoja už liuosybę. Bal
suokite už Hillquita. Dabar
tinis majoras Mitchel išdavė 
savo tėtukų idėjas. < 
tukas kovojo 1848 metų re
voliucijoj. Hillquit dabar 
stoja už tuos idealus, už ku
riuos stovėjo Mitchelio tėtu
kas laike bado metų 1848.

moralizuojančią įtekmę ant 
visos šalies. <

ITALAS PADARĖ
PASAULINĮ REKORDĄ.
Leitenantas Silvio Resna- 

ti, italas, kuris tarnauja Su- 
vientų Valstijų orlaivyne,IčlulVl j * ILUIU V CllOUlJLA vi laxv 

Jo tė- padarė pasaulinį rekordą.

pasažierius ir iš Norfolk, 
Va., nulėkė į Mineola į 4 va
landas 35 minutas, padary
damas 330 mylių.



Istorija buržuazinių šmeižimų
Pastaruoju laiku visa bur

žuazinė spauda nepaprastai 
pradėjo kurstyti žmones 
prieš revoliucioninius social
demokratus. Juos apkaltino 
kaipo išdavikus savo šalies; 
buvusieji ir nusamdyti bur
žuazijos plunksnabraižiai 
stengiasi sukurstyti tamsią
ją minią prieš socialdemok
ratus. Besąžiningas melas, 
visokios nesąmonės ir pro- 
vokatoriški dokumentai pa
leista darban, kad tik žmo
nių akyse suteršus socialde
mokratų vardą ir sulaikius 
jų įtekmę ypatingai dabar, 
prieš rinkimus į įsteigiamą
jį seimą.

Tokie besąžiniški šmeiži
mai, tokios nesąmonės palei
stos prieš darbininkų parti
jos vadus jau nepirmos isto
rijoj. A. Bebelis, Liebkne- 
chtas tėvas ir sūnus ir K. 
Marksas savo laikais tą vis
ką ištyrė ir pergyveno.

Štai kaip charakterizuoja 
Augustas Bebelis buržuazi
jos “kovą” prieš socialde
mokratus laike franko-prū- 
siškos karės, kurioj jis, sy
kiu su seniu Liebknechtu 
stengėsi pravesti tarptauti
nę socialistų liniją ir agita
vo už taiką be aneksijų ir 
kontribucijos.

“Visa buržuazinė spauda, 
tartum pagal paduotą ko
mandą, sykiu su liberališ
kais laikraščiais priešakyje, 
—rašo A. Bebelis,—spausdi
no priešais mus straipsnius 
ir su tomis savo nesąmonė
mis daėjo iki to, kad mus 
apskelbė savo šalies išdavi
kais, būk męs darbuojamės 
dėl Francijos labo. Negana 
to: buržuaziniai laikraščiai 
atspausdino iš mano ir 
Liebknechto laiškų ištrau
kas, kuriuos areštuojant 
braunšteininį komitetą, po
licija buvo paėmus. Mat, 
buržuazinė spauda norėjo 
tuomi dar labiau paniekinti 
mudviejų vardą. ■ Bebelis 
pareikalavo, kad tie laiškai 
būtų ištisai atspausdinti,nes 
iš ištraukų negalima viską 
suprasti, tuomet Bebelis ir 
Liebknechtas tapo suareš
tuoti be jokios kaltės, be jo
kių apkaltinimų... Staiga 
mudu suareštavo paliepus 
generalini štabui, kad tuo
mi kogreičiausiai pertrau
kus negeistiną dėl buržuazi
jos mūsų veikimą...” Tas 
pats atsikartojo ir vėliaus— 
1878 metais, kuomet valdžia 
ir buržuazija norėjo suvers
ti ant socialistų pasikėsini
mą Nobilingo ant imperato
riaus gyvasties, nors partija 
su tuo pasikėsinimu i___ .
bendro neturėjo. ' 
po to pasikėsinimo buržua
zinė spauda pagarsino, kad 
Nobilingas esąs socialdemo
kratas ir pradėjo minią kur
styti prieš mus... “Paskui 
paaiškėjo, — rašo Bebelis,— 
kad tas viskas, ką rašė bur
žuazinė spauda, yra griniau- 
sias ir besąžiniškiausias me
las.”

“Bismarkas, pasinaudoda
mas fondu, sudėtu iš kyšių, 
darė didelę įtekmę ant bur
žuazinės spaudos ir pastaro
ji stengėsi uždegti minių pa
triotiškus jausmus prieš so
cialdemokratiją. Prie šios 
spaudos prisidėjo visi tie,ku
riems norėjosi nuslopinti so
cialdemokratų veikimą ir į- 
tekmę, ypatingai smarkiai 
veikė darbdaviai...”

Buržuazinės spaudos ra- 
šėjai nesykį buvo pradėję 
rašyti visokias nesąmones ir 
melus prieš K. Marksą, no
rėdami sukurstyti tamsiąją 
minią. Ypatingai buvo kur
stoma minia prieš jį laike

ventojų yra 6,522,681. Iš to 
skaičiaus tik 3,613,419 yra 
gryni amerikonai, kurių tė
vai šioje šalyje gimė. Viso
je N. Anglijoje yra pusant
ro miliono svetur gimusių 
žmonių. Massachusetts val-

Paryžiaus Komunos. “Tu 
žinai, — rašo K. Marksas 
Kugelmanui, — kad per visą 
Paryžiaus revoliucijos laiką,' stijoje iš kiekvieno šimto 
Vokietijos buržuaziniai lai- * ~
kraščiai ir, išdalies, vietiniai 
žurnalai, siuntinėjo ant ma
nęs skundus, kaipo ant vado 
didžiojo Internacionalo. Da
bar dar šis manifestas, iš
leistas Generalės Tarybos a- 
pie pilietišką Franci jo j ka
rę... Jis padarė velnišką su
mišimą ir aš dabartiniame 
momente turiu būti žmogu
mi, ant kurio visame Londo
ne labiausia pila visokius 
purvus ir kurį už visus la
biau koliojal...”

Rusijos buržuazija, lieda
ma ant mūsų galvų visokius 
purvus ir rašydama visokias 
nesąmones, neoriginalė, — 
ji “kovai” su socialistais ima 
visas formas iš istorijos.Pa- 
vyzdžiui, jūs matote, kad 
Bebelis ir Liebknechtas bu
vo kaltinami, kad jie išdavi
kai savo šalies ir darbuoja
si dėl Francijos labo, dabar 
gi tūlus mūsų bolševikus 
kaltina, būk jie yra išdavi
kai savo šalies ir darbuoja
si dėl Vokietijos labo; laike 
rusų-japonų karės irgi kal
tino socialdemokratus, kad 
jie yra savo šalies išdavikai 
ir darbuojasi dėl Japonijos 
labo. Buržuazija tuomet ir 
dabar vartojo įvairiausius 
būdus, kad tik paniekinus 
socialdemokratų vardą; bur
žuazijos spauda kaip pen
kiasdešimts metų atgal, taip 
ir dabar garsina visokias iš 
laiškų ištraukas, visokius 
falsifikuotus dokumentus, 
kad tik sumažinus socialde
mokratų įtekmę tarpe pla
čios minios.

Marksas su panieka žiūrė
jo į tą šlykštų kurstymą mi
nių. Jis tiesiai spjovė ant 
visų tų, kurie ant jo galvos 
liejo visokius purvus. Bet 
męs negalime taip šaltai at
sinešti linkui visa tai, kas 
dabar dedasi. Męs privalo
me patraukti atsakomybėn 
prieš revoliucijinę demokra
tiją visus šmeižikus ir visą 
spaudą, kuri rašo begėdiš
kiausius melus, nes tie visi 
melai, visi begėdiškiausi 
šmeižimai taikomi ne prieš 
atskiras ypatas, bet abelnai 
prieš revoliucija.

(“S.—D.”)

gyventojų 31 žmogus paei
na iš svetimos šalies. Gi 
Rhode Island valstijoje iš 
kiekvieno šimto 38 yra sve
timose šalyse gimę.

Šitas gyventojų mišrumas 
turi atsiliepti Amerikos vi
suomenės gyvenime. Kolei 
laikai buvo geresni, kolei 
kiekvienas amerikonas turė
jo daugiau progos prasigy
venti ir pralobti, tolei galė
jo plėtoties individualizmas. 
Kiekvienas rūpinosi tik apie 
save. Dabar gi turės ateiti 
kitokie laikai. Gyvenimui 
einant sunkyn, žmonės turės 
linkti prie bendro veikimo, 
prie visuomeniško darbo. 
Jeigu ligišiol įvairių tautų 
žmonės galėjo dailiai sugy
venti fabrikuose ir mainose, 
tai dabar ateina laikai dėl 
bendro veikimo ant politiš
kos dirvos. Visų tautų, visų 
rasių skriaudžiamieji ame
rikonai privalo spiesties 
kuopon ir rūpinties, kad iš
gavus šioje šalyje geresnę 
tvarką. - « . * 7

w Brooklyno Dėde. ,

revoliucija gali'remties tik
tai ant susiorganizavusios 
demokratijos.

Męs galime atsiminti di
džią Francūzų Revoliuciją. 
Tos revoliucijos centras bu
vo Paryžiuj. Tuo tarpu re
voliucijos priešat visuomet 
rūpinosi iš to centro perkelt 
sostapylį ir parlamentą į 
mažą Versaille miestelį.

Taikos sąlygos.
Petrogrado Darbininkų 

Taryba siunčia savo atstovą 
Skobelevą (socialdemokratą 
menševiką) į Paryžių, kur 
turės atsibūti talkininkų 
konferencija. Taryba siųs
dama savo atstovą, parašė 
jam sekamas instrukcijas, 
kurių jisai turi laikyties.

Jam įsakyta reikalauti tai
kos sekančiomis sąlygomis: 
1) vokiečiai turi apleist Ru
siją, o Lietuvai, Latvijai ir 
Lenkijai suteikt autonomi-

2) Autonomiją Turkijos 
Armėnijai.

3) Išrišimas Alzas-Lota- 
ringijos klausimo per visuo
tiną žmonių balsavimą, kuri 
turi surengt vietos valdžia, 
o kareiviai abiejų pusių turi

MIŠRIOJI AMERIKA
Amerika šiandien jau ne 

ta, kokia ji buvo seniau. Vis 
i nieko: daugiau ir daugiau svetimo 
Tuojaus: kraujo įeina Amerikos fy-

ziškan kūnan.
Naujoji Anglija (Massa

chusetts, Connecticut, Mai
ne, New Hampshire ir Ver
mont bei Rhode Island) sta
toma pavyzdžiu tikro ameri- 
konizmo, kur svetimo krau
jo priemaišų kaip nėra. Bet 
ar taip ištikrųjų yra?

Profesorius Scott Nearing 
sako, kad iš kiekvieno tūks
tančio Naujosios Anglijos 
gyventojų 277 yra ateiviai, o 
313 yra vaikai svetur gimu
sių tėvų. Tuo būdu daugu
ma Naujosios Anglijos gy
ventojų arba yra svetimže- 
iniai arba gimė svetimže
mių familijose.

Svetimžemių gaivalo įsi- 
gavimas ypatingai pastebia- 
mas pramonės miestuose. 
Štai, pramoningoje Rhode 
Island valstijoje daugiau,ne
gu trečdalis gyventojų yra 
ateiviai, o trečdalis paeina 
nuo svetimžemių tėvų.

Visoje Naujoje Anglijoje, 
sulyg pastarojo sąrašo gy-

Karolius Marksas ir
Jojo gadyne

lusi ant Francijos. Konstitucija buvo, tai 
šarvas buržuazijai.

Tačiaus revoliucinė mintis nebuvo už
slopinta. Žaibų žaibais ji buvo nušvietus 
Francijos padangę. Milžiniškas kapitaliz
mo plėtojimos pagimdė didžią galybę įvai
rių krypsnių politiniame ir mokslo ju-

Kas dedasi 
Rusijoje?

True translation filed with the 
the Postmaster of Brooklyn, N.Y., on 
October 2G, 1917, as required by the 
Act of October (i,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Petrograde susirinko Lai
kinasis Rusijos Parlamen
tas, kuris susideda iš 300 at
stovų. Tasai parlamentas 
darbuosis ligi sušaukimo į- 
s teigiamo jo susirinkimo.

Pirmame naujo parlamen
to posėdyje sužaibavo bolše
vikų socialdemokratų pra
nešimas. Leonas Trockis, 
bolševikų vadas pasakė,kad 
jo draugai apleidžia laikiną
jį parlamentą ir nedalyvaus 
jame. Išeidami iš posėdžių 
salės, jie reikalavo demokra
tiškos taikos.

L. Trockis savo prakalbo
je smarkiai užsipuolė ant 
Kerenskio valdžios, pasakęs, 
kad ji neatsako prieš nieką. 
Trockis nurodė, kad toje 
valdžioje esama ir buržuazi
jos atstovų, kurie kelia Ru
sijoj suirutę, kursto tamses
niuosius valstiečius ir rūpi
nasi atidėti sušaukima įstei
giamojo seimo.

Trockis pasakė, kad bolše
vikai nedirbsią išvien su val
džia ir su parlamentu. “Aš 
išeinu — užbaigė jisai—kad 
pasakyti darbininkam, vals
tiečiam ir kareiviam, kad re
voliucija ir liaudis esanti 
pavojuje.”

Sykiu su šiuo L. Trockio 
užreiškimu iš Petrogrado 
atėjo telegrama, kad Darbi
ninku ir Kareiviu Atstovų 
Taryba esanti priešinga val
džios kėlimuisi j Maskvą. 
Centralis tarybos komitetas 
praneša, kad jisai nesikeis iš 
Petrogrado ir darbuosis iš
vien su revoliuciniu proleta
riatu iki paskutiniam mo
mentui.

Tas nutarimas yra padik
tuotas sveiko proto.

New Yorko “World’as”, 
džiaugdamos tuo, kad Ke
renskio valdžia nutarė per
kelt sostapylę iš Petrogrado 
i Maskvą, sako, kad tai yra 
labai gęras dalykas, bet męs 
nesutinkame su tuo. Pet
rogradas yra centras visos 
Rusijos ir ten žmonės 
biausia susiorganizavę.

4) Sugrąžinimas Belgijai 
viso, ką ji seniau turėjo lir 
piniginis atlyginimas iš tam 
tikro internacionalo fondo.

5) Atbudavojimas Serbi
jos ir Juodkalnijos su atly
ginimu iš panašaus fondo. 
Bosnija ir Hercogovina turi 
gaut autonomiją. •

6) Abejotinos ’ Balkanų 
provincijos turi gaut auto
nomiją sulyg pačių žmonių 
nubalsavimo.

7) - Rumunija panaujinta 
senuose rubežiuose ta sąly
ga, kad Dobrudžiai ji suteik
tų autonomiją ir pripažintų 
žydam lygias teises.

8) Autonomija dėl itališ
kų Austrijos provincijų, su
lyg žmonių iTubalsavimo.

9) Vokietijai grąžinti vi
sas kolionijas.

10) Panaujinimas Graiki
jos ir Persijos.

11) Neutralizacija 
kanalų, vedančių į 
(taip-pat Suezo ir
mos). Liuosybė plaukioji
mo prekybos laivams.

12) Visos kariaujančios 
valstybės atsisako nuo kon
tribucijų ir karinių atlygini
mu.c

Ir taip, Feuerbacho filosofija tapo stip
riu akstinu politiškos kovos su reakcionie
rių partija. Tačiaus ta filosofija, pati per 
save, negalėjo būti drūtu teoretiniu pama
tu sąmoningo socialio darbo. Ir Feuerba- 
chui nepasisekė išstudijuoti kokios spėkos 
stumia pirmyn visuomenės progresą. Į 
valstybę Feuerbachas taip-pat žiūrėjęs iš 
idealistinio atžvilgio. Ir vėliau atsisakyda
mas nuo Feuerbacho filosofijos, Marksas 
pamatavo vtą savo atsisakymą. Apie tai 
mums prisieis kalbėti kiek vėliau.

Valdžiai uždarius “Rheinische Zeitung” 
ir politinei reakcijai vis labiau ir labiau įsi
vyraujant, Vokietijos radikalam darėsi aiš
ku, kad laisvas žodis negali liuosai skambė
ti Vokietijoj.

1843 metais Ruge vis tankiau užsimena 
apie reikalingumą leisti laikraštį užsieniuo
se. Rūgės mintis ir akys krypo link Švei
carijos, tuo labiau, kad jau pirm to buvę 
mėginimai leisti nelegalių raštų Šveicarijoj. 
Rugė sakė, kad Šveicarijos Ciurichas būtų 
atsakančiausia vieta naujam laikraščiui už
dėti. Marksas su tuo nesutiko. Jisai nu
rodė, kad Šveicarijos valdžia perdaug nuo
lankauja Vokietijai. Dar vasario mėnesy, 
1913 m., Šveicarijos valdžia išvijo iš savo 
šalies žurnalistą Herwegh, kuomet to parei
kalavo Prūsų valdžia.

Marksas svajojo apie Franciją, apie ša- 
liį kur tuomet taip skaidriai žydėjo socialis- 
tiškų teorijų gėlės-ir kur politinė darbinin
kų kova buvo pusėtinai pakilusi. Marksui 
rūpėjo pasisemti daugiau žinojimo šalyje 
revoliucinių tradicijų.

1843 metais Marksas apsiveda su Žene 
von Westphalen, su kuria buvo susižieda
vęs tais 
naziją.

metais, kada užbigė Triero gim-

la- 
Gi

visų 
jūres 

Pana-

SUSEKTA JUODAŠIMČIŲ 
ORGANIZACIJA.

Ta organizacija slaptai 
leido “Groza” laikraštį. Ji 
buvo spauzdinarna Petrapi
ly, 2 Roždestvenskaja, No. 
16, ir platinama buvo dau
giausia Rumunijos fronte. 
Tame laikrašty skelbiama 
buvo, kad tik caras galįs 
duoti duonos ir taiką pada
ryti, kad karės norį žydai ir 
t. t. Juodašimčiai areštuoti 
ir dabar jie tardomi.

RUSIJOS JAVAI.
Javai šiais metais neper-

Samaros gubernijoje javai 
visur išdžiūvo. Daug vietų 
kviečius nupjovė pašarui. 
Žmonės, bijodami bado, nu
stojo vežę j turgus grūdus 
ir maistą.

Kaukazo krašte viskas iš
džiūvo, pritrūko net vande
nio gerti žmonėms ir gyvu
liams girdyti. Kitur bent 
kiek geresnis derlius, bet 
menkesnis negu pernykštis. 
Baltijos krašte paskutinių 
dienų lietus žymiai pataisė 
vasarojų, pievas. Derlius iš 
rodo neblogas. .

III. FRANCI J O J.
metais, lapkričio mėnesy, jaunoji 

pora apsigyvena Paryžiuj—tame naujosios 
gadynės Babilone. Nuvykę Paryžiun, 
Marksas ir jo žmona nežinojo, koks sunkus, 
koks dygliuotas gyvenimo kelias laukia jų
jų abiejų.

Gyvenimas Paryžiuje tuomet virte vi
rė. Marksas papuolė į draugiją tokių žmo
nių, kaip genialis poetas-lyrikas Heinri
chas Heine, anarchistas filosofas P. Proud- 
honas, rusų revoliucionierius Mykolas Ba
kuninas, garsus socialistas -svajotojas Ca- 
bet ir kiti. Marksų šeimyna ypatingai su
sidraugavo su Heinrichu Heine, kuris jų 
namuose buvo kasdieninis svečias.

Rugė norėjo išleisti žurnalą, kuris bū
tų buvęs grandinių, rišančių radikalę vokie
čių išeiviją su revoliuciniais Francijos ra
šytojais. Bendradarbiauti sumanytam žur
nale kviesta Proudhonas, Leorux, Louis 
Planas ir kiti. Reikia įsitėmyt, kąd žurna
lo pakraipa turėjusi būti ne socialistinė, bet 
internacionaliai radikališka.

1844 m. pradžioje pasirodė dvilypė kny
ga “Deutsch-Franzoesische Jahrbūcher” 
(Vokiškai-francūziškas Metraštis). Pirma
me numery tilpo raštai Heines, Herwegh, 
Bakunino, Feuerbacho, Jakobi Engelso, 
H.esso ir Markso. Tame numery tilpo Mark
so raštai: “Prie kritikos Hėgelio filosofi
jos” ir “Prie žydų klausinio.”

Jeigu į Franciją Marksas atvyko dar 
kaipo buržuazijos ideologas, tai tais savo 
straipsniais ir juose išreikštomis nuomonė
mis Marksas sutrauko ryšius su buržua
zija. Čionais jisai pirmu sykiu pavartoja 
žodį proletariatas.

Kad nuosekliai supratus, kokią įtekmę 
padarė į Marksą Francijos literatūra ir po
litika, męs privalome arčiau prisižiūrėti 
prie tuomlaikinio Francijos gyvenimo. Ga
biai ir bešaliai nušviečia tą gyvenimą Fran
cas Mehringas, Vokietijos socialdemokrati
jos istorikas savo įžangoj prie antro’ tomo 
“Aus dem litterarischen Nachlass”*)

“1844 metai — sako Mehringas — už
ima centraię vietą Markso dvasiniame išsi
plėtė j ime netik sulyg laiko, bet ir sulyg 
reikšmės. Tuometinėj sostainėj Europos 
revoliucijos Markso pažiūros tapo gilesnės, 
jo mintis labiau pramatanti, o proto hori
zontas daug platesnis.”

Franci j a tuomet pergyveno tuos laikus, 
kuomet buržuazijos karalius Liudvikas -Fi- 
lypas pasakė miėščionijai ir bankieriam: 
kraukite pinigus. Apie 1930 metų revoliu
ciją ir apie joje pralietą darbininkų kraują 
tapo užmiršta. Buržuazinė šunauja lėbavo

1843

Li te ra turo j viešpatavo George Sand ir 
Balzakas, plunksnos milžinai. Įvairios so
cialistinės teorijos buvo tuomet skaisčiai 
pražydusios. Net krikščioniškas socializ
mas, kuris dabar blaškosi pasauly, pavida
le bekūnės dvasios, tuomet turėjo tokį skel
bėją, kaip katalikų kunigas Lamenee. Visa 
Franciją buvo užplauta socializmu (įsite- 
mykit gerai—ne moksliniu socializmu, ne 
marksizmu!) ir tame sriaunam upely jau 
spindėjo aušra ateities.

Net “Journal des Debats,” ministerijos 
organas, talpindavo pusiau socialistiškus, 
pusiau bedieviškus romanus Eugeni
jaus Sue.

Toje ošiančioje žmonijos jūroje Mark
sas jautėsi kaip “savuose ratuose.” Vokie
tijos nabašninkų namas likosi toli užpa
kalyje.

Marksas pagrimzdo studijavime Di
džiosios Francūzų Revoliucijos. Jisai pa
matė, kad ne idėjos ten viršų ėmė, bet in
teresai. Francijos buržuazija, šluodama 
Burbonų karališką dinastiją, sutvėrė savo 
puikią literatūrą. “Trečiojo luomo” (bur
žuazijos) ideologai, teisindami savo politi
nius reikalavimus, dasikasė iki viduramžių 
praeities ir ištyrė, kad visa Francijos isto
rija buvo tai istorija aštrios kovos tarpe 
įvairių klesų. Greta buržuazijos augo nau
joji klesa — proletariatas, kuris laike Di
džiosios Revoliucijos dar neblošė savystovės 
rolės, na o 1930 metais jau pasižymėjo, kai
po didelė spėka. Geresnės,/gabesnės inteli
gentų galvos pradėjo galvoti už darbinin
kus, nors, tiesa, nedrįsdamos užsiminti apie 
klesų kovą, apie darbininkų klesos savysto- 
vią kovą. Istoriškoj literatūroj atsiranda 
tris sriovės — senos bajorijos apgynėjų, 
trečiojo luomo (buržuazijos) reikalų reiš
kėjų ir tų, kurie negalėjo pasitenkinti esa
ma sociale tvarka ir uoliai jieškojo išėji
mo į geresnį “žemės rojų.” Tie tretieji tai 
buvo įvairių rūšių socialistai.

Tame gyvenimo labirinte, tame idėjų 
klaidumyne Marksui kaip sykis tiko vokie
čių filosofijos ginklas. Ta filosofija “iš- 
muštravo” jo liogiką, pripratino jį atydžiai 
nagrinėti apsireiškimus, rišdama juos nuo
seklumo grandinyje. Štai kodėl Markso 
protas negriįkštelėjo po įtekme to gausaus 
įvairumo idėjų ir įspūdžių. Nei vieną mi
nutėlę Marksas nesiliovė buvęs aštriai ir 
giliai protaujančia kritiška galva, kuri ant 
žūt-būt pasirengusi dasikasti iki apsireiški
mų ir klausimų šaknų. Žmogus gali būti 
viešpačiu aplinkybių, jeigu jisai nori to.

Paryžiuj Marksas susiėjo su savo ge
riausiu draugu Friedrichu Engelsu. Ta 
pažintis, kuri tęsėsi iki grabo lentos, pada
rė juodu neatskiriamais ir literatūroj ir 
praktiškajam veikime. Jeigu pasaulyje 
kuomet nors buvo ideal is draugiškumas, tai

Engelso paveikslas buvo būtinas pa- ’ 
puošimas ant Markso stalo.

Jeigu Marksas buvo žinovas Francijos 
gyvenimo, tai apie Engelsą reikia pasakytu 
kad tai buvęs specialistas Anglijos gyveni
mo. Dėl Markso buvo tikra laimė, kad En
gelsas taip giliai pažinojo gyvenimo sąly
gas toje šalyje, kur kapitalizmas buvo la
biausia išsiplėtojęs, kur buržuazija labai 
gąšliai ir sąmoningai gynė savo teises, kur 
praktiškoji darbininkų klesos kova buvo 
gana toli paėjusi.

Taip kaip Marksas savo pirmuose raš
tuose, tilpusiuose “Deutsch-Francoezische 
Jahrbūcher” reikalauja, kad teorija turi ap
imti minias, nes be minių pagelbos žus kad- 
ir gražiausios teorijos, taip ir Eengels pri
ėjo prie išvedimo, kad Angliją gali pataisyti 
ir išgelbėti ne kas kita, kaip darbininkų 
klesa.

Dabar, be abejonės, mums išpuola su
sipažinti su tuometiniais atstovais Francijos 
socialistų — kas jie buvo ir kokios buvo jų 
doktrinos. Tai reikalinga ir dėlto, kad ne- 
kurie iš jų darė gana didelę įtekmę ant 
Markso.

♦) Aus dem litterarischen Nachlan von Karl Marx, 
Friedrich Engels und Ferdinand Lassalle. (Iš literati- 
nio palikimo K. Markso, F. Engelso ir F. Lassallio) 
herausgegeben von Franc Mehring. (Laida Dietzo fir
mos). Tai nepaprastai įdomus raštų rinkinys mokslo so
cializmo pamatuotoji!, prie kurių savo komentarus pri
deda Francas Mehringas. Tas raštų rinkinys turi 
nepaprastos svarbos Markso veikimo ir asmens char.'.A- 
teristikai. Jame surinkta daug tokių Markso raštų, k^rie 
buvo išbarstyti Jvairuiose periodiniuose leidiniuose, kurių 
dabar jau nebegalima gauti, šio rašto autoriui buvo la- 
• ----- *------- -----------------s- faktų iš “literatiniodieną ir naktį. Purvo pavietrė buvo paki- paiiS^ku^'jisai^SS naudojosi.1

--C
o-



Knut Hamsun.

1 BADAS.
Verte švenčioniškis.

(Tąsa.)

paklausti, ar tas jums tiktų... Man jų 
nereikia ir name tik vietą bereikalingai už
ima... Teisybę jums sakau, kad jos man įki- 
rėjo... tai keliatas sagučių...

—Na, na, kas čia per sagutes? — ir jis 
prikišo savo akis prie mano rankos

h —Ar tamsta negalėtum už jas man
duoti keliatą erų?... Aš neskiriu joms kai
nos, kiek tamsta pats apkainuoji, tiek ir

veido moterį, todėl nenorėjau jai pasirody
ti ir palaukiau, pakol ji išėjo iš krautuvės. 
Kada įėjau į vidų, pardavėjas užklausė:

Ką, tamsta, pasakysi?
—Ar krautuvės savininkas randasi 

namie?
*—Nėra. Jis išvažiavo ant vakacijų. Ar 

turite pas jį kokį reikalą?
—Norėjau pas jį paprašyti keliate erų 

ant duonos, — pasakiau jam, norėdamas 
dar nusišypsoti. — Labai išalkau ir netu
riu nei vienos ere.

Pasirodo, kad tamsta toks turtuolis, 
kaip ir aš, — atsakė pardavėjas, betvarky
damas ant lentynų audeklus.

—Tamsta, nors šį sykį neatstumk ma
nęs nuo savęs! — sušukau aš. — Aš mirštu 
badu, kelios dienos, kaip neturėjau burnoj 
nei trupinėlio duonos!

Pardavėjas, nepratardamas nei žodžio, 
rimta išvaizda, išvertė visus savo kišenius 
ir pertikrino mane, kad neturi nei vie
nos ere.

—Tik penkias ere! — maldavau aš. — 
Po kelių dienų tamsta gausi atgal dešim
ti ere.

—Mano mielas, nejaugi nori, kad aš 
pavogčiau iš savininko kasos ir duočiau 

* tamstai? — Nekantriai jis užklausė.
—Taip, — tariau aš, — taip, paimkite 

penkias ere iš kasos ir duokite man!
—Tamsta klysti, aš taip pasielgti ne

galiu. Pagalios, pavelykite pasakyti, kad 
mudu daugiau neturime apie ką kalbėti.*

Ir į ką aš pavirtau? Į šunį, kuris nori 
gauti apgraužtą kaulų ir nepavyksta! Dar 
niekad savo amžjūe nebuvau taip žemai nu
puolęs, kaip dabar, dar niekad' nelenkiau 
galvą prieš krautuvėlių pardavėjus, o dabar 
tą darau, pats save ant pajuokos statau! 
Ir ką aš gavau? Negavau ir duonos plu
telės, kurią galėčiau į burną įdėti.

Bet laikas vėlus, gali uždaryti arklydę 
ir tuomet neįeisiu į savo kambarį. Jeigu 
nenoriu policijos nuovade nakvoti, privalau 
skubintis namo.

Baimė apėmė, kad papulsiu į policijos 
nuovadą ir tas suteikė daugiau jiegų. Ka
dangi šone atsirado dieglys, tad susiriečiau, 
pridėjau prie šono ranką ir ėjau vėžio grei
tumu. Kada priėjau prie ratušės bokšto, 
pamačiau, kad tik septynios, o arklydę už
daro ant dešimties. Laiko dar užtektinai 
yra ir palengva, nesiskubinant, galėsiu 
pareiti.

Jau nebežinau nei ką daryti? Kur tik 
nepasisuku, kur tik neinu, visur nepasise
kimai. Jeigu apie tai kam nors papasako
ti, tai nepatikės, o jeigu aprašyti visą isto
riją — melagiu pavadins. Kasžin, kad da
bar eičiau namo ir arklydėj pavogčiau rieš
kučias avižų?

Neilgai mąstęs leidausi namų linkui. 
Ėjau vėžio žingsniais. Pradėjo troškinti; 
huo turgavietės buvau jau toli atsitolinęs, 
į privatiškus namus nesinorėjo eiti vandens 
prašyti, todėl nutariau pakentėti, pakol pa
reisiu namo.

Nagi sagutės kišeniuje?! Juk aš dar 
nemėginau jų pasiūlyti! Ir kaip aš galėjau 
užmiršti, kad kišeniuje randasi sagutės! 
Galimas daiktas, kad už jas gausiu dešim
tį erų, rytoj gal vėl pavyks kur nors gauti 
dešimtį, o po ryt jau gausiu atlyginimą už 
savo straipsnius. Tokiu būdu ir išeisiu iš 
kritiško padėjimo. Išsiėmiau iš kišeniaus, 
peržiurėjau jas ir pripažinau naujutėlėmis; 
iš džiaugsmo akyse pasidarė tamsu ir eida
mas susidūriau su keliais žmonėmis.

Eisiu pas dėdę. Ta vieta man gerai pa
žįstama, nes palengva visas mano turtas, 
visos knygos tapo atneštos į šią krautuvę. 
Dabar nunešiu ir sagutes. Kada jis pada
rydavo viešą išpardavimą, aš ateidavau ir 
labai džiaugdavausi, kad mano daiktus nu
pirkdavo dori, išdidus žmonės. Aktorius 
Magelsenas nupirko mano laikrodį iraštuo- 
mi didžiavausi; žurnalą, kuriame buvo til- 
pusios mano pirmos eilės, nupirko vienas 
mano pažįstamas, burnusas pakliuvo tūlam 
fotografui, kuris jį visuomet skolino už tam 
tikrą atlyginimą savo klijentams.
z Užgniaužiau rankoj sagutes ir užėjau 
pks dėdę. Jis sėdėjo prie stalo ir rašė.

Nenorėdamas jį atitraukti nuo darbo 
ir tuomi suerzinti, prabilau, kad nesiskubi
nu ir galiu palaukti.

Jis, kaip parastai, linksmai nusišypso
jo, priėjo prie manęs, ir, nieko nesakyda
mas, įsmeigė į mane savo akis.

—Aš čia ką tokio atnešiau ir norėčiau
- - -ri.t - - hiiiii

duok...
—Už šitas sagutes?! — Dėdė išplėtė 

savo baltąsias. — Už šitas sagutes?!
—Nors ant vieno cigaro... Kiek tams

ta nori, tiek ir duok... Mat, aš ėjau pro ša
lį ir užėjau.

Dėdė pasileido juokais ir tuojaus nuėjo 
prie savo stalo. Aš stovėjau ir nesijudinau. 
Teisybę pasakius, nors aš niekur laimės ne
randu, bet visgi tikėjausi gauti keliatą erų. 
Ir tas jo juokas buvo mano mirties nuos
prendžiu. Na, dar pabandysiu prie sagučių 
ir akinius pridėti.

—Suprantamas dalykas, kad prie sa
gučių aš ir akinius pridėsiu... Duokite de
šimtį, ant galo, kad ir penkias ere.

—Aš tamstai jau pirmiau sakiau, kad 
už akinius taipgi nieko negaliu duoti.

—Bet aš parašiau laišką ir neturiu, už 
ką nusipirkti krasos ženklelį... Duokite ke
liatą ere dėl krasos ženklelio, kad galėčiau 
laišką pasiųsti.

—Dievai su jumis, eikite greičiau iš čia 
ir negaišinkite man laiką!

—-Ką daryti, lai būna ir taip, — tariau 
pats sau. Greitai užsidėjau ant nosies aki
nius, pasiėmiau sagutes ir išėjau. Už durų 
atsistojau, pažiūrėjau į sagutes ir pats sau 
prabilau: — labai keistas dalykas! Sagu
tės veik naujos, visiškai mažai nešiotos ir 
jis nenori imti! Stačiai nesuprantu jo pa
sielgimo !

Man taip bekalbant, skubiai pro mane 
praėjo žmogus ir dar netyčia pastūmėjo. 
Abudu atsisukome vienas į kitą, kad per
siprašyti.

—A-a, tai tu čia? — Kada jis prabilo, 
tuomet jau pažinau.

—Viešpatie, į ką tu panašus! Ir ką 
tu čia veiki?

—Nieko tokio, reikalai. Kaip matau, 
tai ir tu ten pats eini?

—Taip... Bet ką tu ten darei?
Mano kojos ėmė drebėti ir kad nepar- 

kritus, atsišliejau prie sienos ir ištiesiau 
ranką su sagutėmis.

—Velniai paimtų ! — sušuko jis. — Ne, 
jau tu labai toli nužengei!

—Labanakt: — tariau aš jam ir norė
jau eiti; mano balsas buvo verkiantis.

—Ne, tu Čia valandėlę palauk.
Ir kaip aš galiu laukti, kuomet jis ir 

pats eina pas tą patį “dėdę”?! Galimas 
daiktas, kad ir jis kelias dienas badavo ir 
dabar neša savo šliūbinį žiedą, gal įsisko
lino gaspadinei už kambarį?

—Gerai, palauksiu, jeigu tu greitai...
—Suprantama, kad greitai... Bet aš 

tau netikiu, juk tu esi idiotas ir manęs ne
lauksi. Geriau eikime abudu į vidų.

Aš supratau jo pienus, susigėdinau ir 
bandžiau jį pertikrinti, kad negaliu eiti:

—Negaliu! Aš prižadėjau pusę po 
septynių būti ant Bernado - Ankero gat
vės ir...

—Pusė po septynių? Labai gerai! Da
bar jau lygiai aštuonios. Štai mano ran
kose laikrodis, kurį aš ir nešu pas “dėdę”! 
Na, eime sykiu, išbadėjęs griešninke! Tau 
irgi klius nemažiau penkių kronų.

Ir jis, pagriebęs už rankovės, įtempė 
mane.

DALIS TREČIA.
Čielą savaitę praleidau linksmai ir lai

mingai.
Ir šiuo sykiu išsisukau iš keblaus ir 

sunkaus padėjimo. Kasdien valgiau, jiegos 
ėjo stipryn ir dirbau neleisdamas veltui lai
ko. Rašiau išsyk po tris ir keturis straips
nius, spaudžiau iš savo suvarginto proto 
paskutinę kibirkštėlę, paskutinę mintį, kuri 
tik galėjo užgimti ir man rodėsi, kad vis
kas eina geriau, negu pirmiau buvo. Pas
kutinis mano straipsnis, dėl kurio aš taip 
bėgiojau ir dėjau didelę viltį, tapo sugrą
žintas ir, perpykęs, tuojaus jį sudraskiau. 
Nusprendžiau ateityje savo straipsnius 
duoti į kitas redakcijas, kad gavus daugiau 
ryšių. Pagalios, jeigu jau nieko iš to nebū
tų, visuomet omenyje turėjau laivus: uoste 
stovėjo laivas “Vienuolė” ir aš maniau, kad 
išplaukiant jai galėsiu gauti darbo, paskui 
nusikraustysiu j Archangelską arba kur ki
tur. Vadinasi, ar šiaip, ar taip,, bet išėji
mas visgi buvo.

Paskutinis bado krizis labai smarkiai 
atsiliepė ant mano sveikatos; plaukai pra
dėjo pluoštais slinkti, atsirado kankinantis

, ♦. (Tplįaus bus). I

Atsiminkit, kas buvo Arizonos valstijoj su streikuojančiais kalnakasiais. Phel ps Dodge korporacija žiūri 
į viską išpūtus pilvą. /

Krikščionybe atgyveno 
savo laikus.

ki- 
ka- 

Ji yra ramstis 
nežiūrint, kaip

Krikščionybė, kaip ir 
tos religijos, yra sesutė 
pitalizmo. 
valdžių, 
žiaurios tos valdžios nebūtu.
Krikščionybės skelbėjai ak
lai vergauja kapitalizmui,gi
na buržuazijos reikalus, 
smerkia susipratusių darbi
ninkų padėjimą; nors tas ir 
būtų priešinga jų princi
pams.

Kad krikščionybė yra arti 
susigiminiavus su kapitaliz
mu, tad jiems prisieis kartu 
keliauti į kapus. Dabartinė 
karė uždavė smūgį kapita
lizmui, nes ir nesusipratę 
darbininkai pradeda jau su
prasti, kad jie -grumiasi ne 
už savo reikalus.

Rusijos darbo žmonės pa- 
siliuosavo iš po caro despo
to jungo, greitai ir kitur bus

Tas kun'gas įvardijo tik 
kelias šabs, kur krikščiony
bė nieko gero nesuteikė 
žmonijai, ypač darbininkų 
klesai, bet tas yra visose ša
lyse. Krikščionybė netik 
nieko gero darbininkams ne
suteikė, bet priešingai Ji 
bandė atimti iš jų viską. Ji 
vergė žmones, pasakojo per kol prisilaikė prie gyvenimo, ką dešimts metų tam atgal 
du tūkstančius metų, kad jie gi kad nesuspėjo progresuo-1 gaudavo, 
yra dievo sutverti tik dirbti 
ir melstis, ir kad valdonai 
nuo dievo patepti, prieš ku
riuos negalima balso pakelti. 
Pasipriešinimą prieš valdo
nus, kraugerius skriaudikus, 
jie aiškina darbo žmonėms į tūkstantį metų buvo gera, 
pasipriešinimu prieš ]

Gudresni kunigai jau pra
deda galvoti, kaip čia palai
kius smunkančią savo įtek
mę. Popiežiaus taikos atsi
šaukimas irgi ne kas, kaip 
tik bandymas sustiprinti 
puolančią Romos bažnyčios 
įtekmę.

Vienas garsus, So. Bend, 
Ind., kunigas (Davis) jau 
net viešai prisipažįsta, kad 
krikščioniška bažnyčia nie
ko gero, Europoj, žmonijos 
neišmokino. Štai jo žodžiai:

“Daugelis žmonių kalba, 
kad kunigystės nereikia mo
kintis dėlto, kad pasibaigus 
šiai karei, kunigų jau nerei
kės. Netiesa. Kunigų rei
kės, tik ne tokiu, koki iki 
šiandien buvo. Jeigu Rusi
jos ikonų garbintojai, Vo
kietijos krikščionjs, ir Itali
jos krucifikso garbintojai 
nieko gero neišmokino žmo
nijos, tai ten k^s nors buvo 
negerai. Reikia perkeisti. 
Kr’staus bažnyčia turi būti 
žmonijos globia v

kiniai. O kur 
gadynės pradžia?

Istorijoj męs randame 
daugelį religijų, kurių jau 
tik geresnės ypatybės užsili
kę. Daug jų išnykę, nepa
likdamos jokių ypatybių.

Jos gyveno iki tol, kol at
sakė žmonių reikalams

barbarizmo negu ant pusės atpigtų.
| Pienininkų liigos prezi
dentas R. D. Koper išdavė 
apyskaitas. Iš jo parody
mų aiškiai pasirodė, kad da
bar pienas pakilo ant 100 
nuošimčių, bet farmeriai iš 
to neturi jokios naudos, — 

ir jie gauna už pieną tą patį,

ti taip greit kaip kad pats, j . Iabjau b . 
gyvenimas bego, tada atsih- tuo'miestų gyventojai - 

'darbininkai mažiau jo var
toja ir tas labiausia atsilie
pia ant kūdikių.

Farmeris 100 svaini pieno 
patį i tai yra, kas jau seniai atgy- parduoda kompanijai už 

dievą. 1 veno savo laikus. Dėlto ir $3.10, tuo tarpu kompanija
Kovoje darbininkų prieš jinai pati turi keliauti į ka-'ant rinkos jau parduoda už 

. Dėlto ir jinai pati tu-,$8.00.

bus ir su šiandienine krikš
čionybe; ji dar bando įpasa
koti žmonėms tą, kas prieš

jų išnaudotojus ta įstaiga pus. i . .. . x 
(krikš. bažnyčia) visados ’ri keliauti į kapus su viso- 
stojo ne darbo žmonių pu- mis nusidėvėjusiomis ypaty- 
sėn, bet priešingon. Smerkė bėmis. 
darbininkų judėjimą, dėlto 
kįlant darbininkų susiprati
mui ir nebus vietos tai įstai
gai.

Beto, jeigu krikščionybė 
ir nebūtų priešinga darbi
ninku išsiliuosavimui, vis- 
vien ji turėtų pulti, jeigu tik 
laikytus to, ką skelbė kelio
lika šimtų metų atgal. Jog 
niekas negali būti geras 
tūkstančiais metų nekeisda
mas būdo, t. y. nesitaikyda- 
mas prie gyvenimo aplinky-j 
bių ir gamtos tiesų — evo-

sutvarkyta, kad turi keistis, 
taikytis prie gyvenimo, arba 
pasilikti toli nuo progreso ir

Viskas, kas turi pradžią, 
turi ir pabaigą. Kas gema 
—turi mirti. Kas atsiranda 
—turi išnykti—perkeisti pa

Kunigai įkalba žmonėms, 
kad viskas, ką męs turime 
šiandien yra sutverta palik
ta, dievo šešis tūkstančius 
metų atgal. Bet tai yra ne
tiesa. Chronologai, istori
kai mums sako, kad apie 
12,000 metų atgal jau Egip
te buvo civilizacijos apsireiš-

Burdingonas.

Ką galėtų mojoras 
socialistas padaryti?

Daugelis kalba tarpe

Dabar, kuomet kainos ant 
pieno pakeltos, farmeriai vi
dutiniškai už kvortą gauna 
6 centus, kompanijos gi gy
ventojams parduoda po 14 
centų. Vadinasi, ant kiek
vienos kvortos uždirba 8 
centus.

Pagal apskaitliavimą, New 
Yorke kasdien išgeriama 5 
milionai kvortų pieno. Va
dinasi New York o miesto 
gyventojai kasdien mokatų padaryti, jeigu dabar iš

rinktų didmiesčiuose i
tą socialistą? Juk viskas į nietus tik už vieną pieną 
trustų rankose ir jis nieko. permo^a ]4G milionus dole

rių! O kur kiti produktai? 
Jeigu būtų įvesti miesto san 

įdėliai, turgavietės, pats mie- 
jstas supirktų nuo farmerių 
visus produktus ir paskui 

, ... t ;pardavinėtu gyventojams,
naudos del savo gyventojų, tuomet, be abejonės, viskas 
Męs nuo jų nereikalautumef pusjau atpjgtų. O juk ma- 
daugiau, kaip, tik . įkūrimą(joras pilnai g-ali įkurti mies- 
nnesto turgaviečių ir sande- * 
lių. Lai pats miestas pra
deda rūpintis pristatyti gy
ventojams maisto, tuomet 
darbininkų padėjimas žy
miai gali pagerėti.

Paimkime tik pieno pris
tatymą. Dabar kompanijos 
gauna 88 nuošimčius pelno! 
Jeigu miestas pirktų nuo 
farmerių pieną ir parduotų 
gyventojams, tai jis daugiau

• *-^7 ’ V. * * | VA * AliVAVVV

maj°- ■ trUstui viršaus $400,000. Į

Tame dalinai yra teisy
bės. Bet jeigu socialistai! 
būtų didmiesčiuose, jie la
bai daug galėtų padaryti;

to turgavietes, sandėlius ir 
p a r da v i n ė t i gy ven to jams.

Taigi, kaip matoma, jeigu 
socialistai majorai daugiau 
jokių reformų ir neįvestų, 
apart įkūrimo miesto turga
viečių ir pardavinėjimo 
žmonėms maisto, tai ir tuo
met darbininkų padėjimas 
žymiai pasigerintų.
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ŠVENTO JUOZAPO DAR
BININKŲ SĄJUNGOS SE

KRETORIUS J. ROMAN 
RAŠINĖJA DONOSUS.

JOHN J. ROMAN
Secretary

Lithuanian Association of 
Labor

Arcade Building, Room 123, 
Brockton, Mass.

242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

Oct. 11, 1917. 
The Chief of Police,

Exeter Boro, Pa.
Dear Sir:—

St. Michelsonas, a radical 
socialist of this city will 
speak in Exeter Boro on the 
afternoon of Oct. 14, 1917 
at Griskonis hall.

This man ir under survei- 
lance of the U. S. Depart
ment of Justice as a dange
rous agitator and sower of 
discontent among the work
ing classes of the Lithua
nians. I am advising you 
regarding him because I be
lieve that you should be 
posted regarding his activi
ties in your city so that you 
may take necessary steps to 
counteract any evil that he 
might do.

If you wish further infor
mation concerning this man, 
I would refer you to the U. 
S. Department of Justice at 
Boston, Mass.

Respectfully yours, 
JOHN J. ROMAN.

I certify that this is a cor
rect copy of the original 
letter, as handed to me this 
20th day of October, 1917.

LEWIS SMITH, 
Aiderman.

Nuo kunigų auklėtinių 
nieko geresnio negalima ir 
laukti.
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True translation filed with the 
Postmaster of Brooklyn, N. Y., on 
October 26, 1917, as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Edward Ralph Cheyney, 
Pennsylvanijos universiteto 
prof, sūnus ir Lewis C. Frai- 
na utarninke tapo federališ- 
ko teismo nuteisti po 30 die
nų į New Jersey pavietavą 
kalėjimą už pasakymą prieš 
priverstiną kareiviavimą 
prakalbos.

Jiedu porą savaičių tam 
atgal mitinge Labor Temple, 
E. 14th St. sakė prakalbas ir 
tapo suareštuoti.

Liet, karininkų Rumunų 
fronto suvažiavimas šaukia
mas Odesoje rugpjūčio 1 d. 
Suvažiavimo organizacijos 
komisijos adresas: Odesa, 
Gavannaja, No. 1. Bus svar
stoma Lietuvos ateities klau 
simas, pulkų likimas, rinki
mai delegatų į Centro L. K. 
S. Komitetą.

Korespondencijos
ROCHESTER, N. Y.

mino svetainėj, buvo paren
gus jaunuomenė privatiškus 
šokius. Susirinko apie 20 
porų. Nustojus muzikai 
griežti, tūlas vaikinas atsi
stojo ant kėdės ir pradėjo 
pasakoti, kad jaunimą rei
kia suorganizuoti. Maniau, 
kad jis sumanė sutverti ko
kią nors naudingą draugiją, 
bet paskui žiūriu, kad ant 
panedėlio užkviečia į skiepą 
ir ten būsianti sutverta vy
čių kuopa. Girdėjau, kad 
kuopa susitvėrė,tik nežinau, 
kas bus generolu.

Nenuostabu, kad kuopa 
susitvėrė, tik nuostabu, kad 
jai pritaria ir tie, kurie sa
ve vadina susipratusiais dar 
bininkais.

J. J. K. Vargdienis.

HARTFORD, CONN.
21 d. spalių buvo prakal

bos L. S. S. 49 kuopos; kal
bėjo drg. C. A. Herman iš 
New Yorko temoj “Reakci
ja siaučia.” Kalbėtojas sa
vo užduotį atliko labai ge
rai; publika irgi užsilaikė 
ramiai — dar pirmą sykį 
mačiau taip ramiai užsilai
kant. Žmonių prisirinko 
pilna svetainė. Antru sykiu 
kalbėdamas agitavo organi
zuotis, rašytis prie L. S. S. 
49 kuopos ir visiems išvien 
kovoti su visais blogumais.

Aukų tapo surinkta 15 
dolerių su centais. Paden
gus prakalbų surengimo lė-

Sąjungos namo fondui. Li
teratūros parduota daugiau, 
negu už septynis dolerius.

Viskas labai puikiai pavy
ko. Geistina tankiau tokiu 
prakalbų. *

iu. S. S. 49 kuopa nusisam
dę kambarius po N182 Sta
te St. ir nedėldieniais rengia 
diskusijas; pradžia diskusi
jų 2 vai. po pietų. Diskusi
jos būna kas nedėldienis, iš
skyrus trečią po pirmam. 
Utarninkų ir ketvergų va
karais būna draugiški pasi
kalbėjimai. Toliaus bus ren
giami ir kitokie lavinimosi 
vakarai. Yra knygynėlis ir 
galima gauti knygų pasis
kaityti. Geistina, kad ir pa
šalinė publika atsilankytų.

28 d. spalių, 2 vai. po pie
tų, bus diskusijos temoje“ A r 
reikalinga moterims lygios 
su vyrais teisės?” Patarti
na į šias diskusijas mote
rims atsilankyti.

Abelnai, kuopa darbuoja
si labai gerai. Tik reikia pa
stebėti, kad pas tūlus drau
gus mažai yra draugišku
mo ir perdaug išdidumo. Jei
gu kas netaip kalba arba iš* 
temos iškrypsta, tai nereikia! 
jį tai]) pertraukti, bet paskui 
duoti patarimai, nurodant 
tas klaidas, kurias jis pada
rė. Juk męs ir rengiame dis
kusijas, kad tik lavintis. Jei
gu męs pertraukinėsime kal
bas, tuomet nepritrauksime 
pašalinės publikos, bet dar 
ją atstumsime. Turime at
siminti, kad mažiau prasila
vinę žmonės greitai įsižei
džia ir pasidaro mūsų prie
šais.

Liūdi.

CAMBRIDGE, MASS.
Progresyvių draugijų 

veikimas.
Prasidėjus veikimo sezo

nui, visos vietos progresyvės 
draugijos bei kuopos ėmėsi 
už darbo. Už vis ^markiau
siai veikia L. S.
pa. 14 d. spalių ibuvo susi-

. 71 kuo-

rinkimas, kuriame nutarta, 
samdyti anglus kalbėtojus ir 
rengti prakalbas ant gatvių. 
Taipgi pradėjo mokintis se
kančius sceniškus veikalus: 
“Aukso Dievaičiai” — trijų 
veiksmų komedija ir “Lit- 
vomanai” — keturių veiks
mų drama.

21 d. spalių buvo surengus 
prakalbas. Kalbėjo Z. Pui
šiu tė temoje “Žmogaus tei
sės.” Ji labai aiškiai nupie
šė, kaip dabartiniame laike 
yra laužomos žmonių teisės 
ir 1.1. Antroj daly savo kal
bos aiškino apie moterų rei
kalus ir perbėgo Amerikos 
lietuvių moterų ir merginų 
vargingą gyvenimą.

Reikia pažymėti, kad K. 
Petrikienę ir Z. Puišiūtę rei
kia priskaityti prie geres
niųjų vyrų socialistų kalbė
tojų. Buvo ir kitokių pa- 
marginimų. Raulinaučiūtė 
ir Markiūtė pianu ir smuiką 
atliko keliatą muzikos gaba
lėlių. Kuopa pardavinėjo ir 
literatūrą. Aukų dėl socia
listų agitacijos surinkta 
$6.00.

Kada tik L. S. S. 71 kuopa 
ką nors parengia, tai publi
kos tiek daug prisirenka, 
kad net į svetainę netelpa. 
Todėl kuopa ir kitos progre
syvės draugystės turėtų pa
sirūpinti surasti didesnę 
svetainę.

P. Penley.

PHILADELPHIA, PA.
L. S. S. 1-mos kuopos 

oportunistai.
Nevertėtų apie tai rašyti, 

jeigu tas būt daroma tų 
draugų, kurie svyruoja tai į 
dešinę, tai į kairę, už ką juos 
vadina oportunistais, nesu
sipratėliais ir tam panašiai. 
Bet negali būti atleistina 
tiems draugams, kurie tan
kiai mėgsta kalbėt apie kitų 
oportunizmą, nesusiprati
mą, save vadina “kairiai
siais” o daro prasčiau pačių 
dešiniųjų.

Šis dalykas daugiausia ri- 
šasi prie draugų J. Skibir- 
džio ir J. V. Stalioraičio ir 
nušviečia jų tikrąjį politikos 
veidą.

Dalykas buvo tame: kuo
met Rusijos ambasadorius 
Bachmietjevas sumanė 
šaukti konsulių suvažiavi
mą, į kurį buvo kviesti biz
nieriai, popai ir taip jau ke- 
liatas ištikimesnių draugijų, 
tarpe tų buvo ir Philadel. 
komitetas siuntimo politiš
kų emigrantų į Rusiją, tas 
pats, į kurį įeina L. S. S. 1 
kuopos atstovybė. Rinki
muos gi 1 kuopos delegatas 
nebuvo išrinktas, bet svarba z a
dalyvaut biurokratų konfe
rencijoj, kaip aiškinasi or
ganizatorius Skibirdis, ma
tęs labai didelę, todėl be jo
kio susižinojimo su kuopa 
nusprendęs važiuot. Man

tetą prikalbino pasirašyt ir 
1. kuopos organizatorius 
konsulių konferencijoj daly-

Nekurie nariai labai pikti
nasi tokiu pasielgimu ne 
vien todėl, kad valdyba daro 
tokį didelį žingsnį į dešinę, 
nepasiklausus,ką sakys kuo
pa, tai yra, tą, kas jai suvis 
netiesuota, bet ir todėl, kad 
jie pripažįstą visai nereika
lingu leisti j biurokratų pa
sikalbėjimą, kur nieko,i o 
nieko negalima tikėtis gero 
dėl darbininkų socialistų.

Neužilgo buvo kuopos mi
tingas, kuriame kilo gana 
karštos diskusijos, kuriose 
paaiškėjo tikrasis politikos 
veidas netik d. Skibirdžio,tai 
yra to draugo, kuris dar ne; 
seniai parašė garsųjį straip
snį apie Džian Bambas, Ora
kulus ir Liet. Darbininkų-

Tarybą Amerikoj, bet ir d.J. 
V. Stalioraičio, kuris ir po 
šiai dienai užima “Kovoj” 
špaltas, begindamas kairių
jų principus, o čia, L. S. S. 
1 kuopos mitinge 8 d. spalių, 
kaip drūtas gynė Skibirdžio 

'dalyvavimą minėto j konfe
rencijoj. Stalioraičio supra
timu, esą labai svarbu daly
vaut tokioj konferencijoj ir 
kuopos valdyba, išdavusi 
mandatą, niekuo neprasi
žengusi, o Skibirdis, daly
vaudamas tame pasikalbėji
me, labai gerai padaręs.

Ir kaipo pasekmę to Sta
lioraičio gynimo, kuopa už- 
gyrė tokią misiją, — viršijo 
3 balsai ir apie 20 susilaikė. 
Pasiremiant tuo tarimu,kuo
pos organizatorius galės va
žinėt netik į Bachmietjevo 
konferencijas, bet ir į Karu
žos ir Kemešio konspiraty
vius pasikalbėjimus, bile tik 
žinos, kad užteks ižde pini
gų apmokėjimui lėšų, o ten 
užims poziciją tokią, kokia 
patiks. ■

Tai tiek apie draugų “kai
rumą” ir demokratiškumą. 
Platesnių išvadžiojimų ne
reikia, nes kiekvienam so
cialistui aišku, kaip pažemi
na Sąjungos kuopą tokia mi
sija, kurios vardu buvo,kaip 
raportavo Skibirdis. “pasa
kyta flaehmfetjevui, kaip 
daug yra skriaudžiami Rusi
jos išeiviai ir prašyta, kad 
juos užsistotų.”

čiuoti, tada gal ir galės ką 
duot!

R. Merkis.

MONTELLO, MASS.
“Laisvės” No.84 tilpo pra

nešimas apie Birutės drau
gijos penkmetines sukaktu
ves. Bet tas pranešimas 
pertrumpas, tai aš jį dapil-

Spalių 6 d. buvo Birutės 
balius. Vakaras prasidėjo 
grandioziu maršavimu iš a- 
patinės salės į viršutinę.Pra- 
džioje buvo nešamas gyvų 
gelių vainikas su atsakančiu 
pasveikinimo parašu. Čia 
buvo visa draugijos valdžia 
—pirmininkė F. Stirblienė, 
pagelbininkė M. Duobienė, 
maršalkos J. Simanauskie- 
nė, C. Stitelienė, A. Stripei- 
kienė, A. Butkienė ir J.Mak- 
svitienė iššaukti nariu var
dus K. čereškienė parduoti 
tikietus E. Lipskaitė. Su
ėjus draugystei į salę, or
kestrą sugriežė marsalietę.

Programą išpildė “Biru
tės” narės — V. Putvinskai- 
tė sudainavo dvi dainas. At
liko labai puikiai. Gavo gy
vų gėlių bukietą. Bostono 
Žvingiliutės sudainavo du 
duetu, tai publika rankų plo
jimu iššaukė trečiu kartu. 
Abidvi gavo po gyvų gėlių 
bukietą.

M. Duobienė išreiškė pa
dėką narėms ir tvėrėjoms 
šios draugijos. Antra kalbė
jo Alena Pranaitienė, kvies
dama moteris ir merginas 
stoti į mūsų eiles. Pirminin
kė F. Stirblienė paaiškino., 
kaip buvo sunku sutverti 
moterų progresyvišką drau
giją. Draugija tapo sutver
ta 7 d. spalių, 1912 metų. Ji 
širdingai padėkavojo publi
kai už atsilankymą.

Salėjbuvo labai puikiai iš- 
pu 
ga 
drg.w Alenos Pranaitienės. 
Žmonių buvo penki šimtai. 
Pelno liko $43.11. Prie drau
gijos prisirašė 6 narės.

nes 
Skam- 
mažos 

kalbėjo

nepaisant visų keblumų ir 
stengimosi iš šalies užkenk
ti. Ypatingai tūla davatka 
smarkiai darbavosi, kad tik 
prakalbos neįvyktų, bet nie
ko negelbėjo.

Žmonių susirinko apie 300. 
Pirmiausia kalbėjo drg. Šu
kiene, paskui padainavo L. 
S. S. 1 kuopos choras, kas 
publikai labai patiko, 
antru sykiu iššaukė, 
bino ant piano dvi 
mergaites. Antras 
drg. Stalioraitis.

Aukų surinkta apie 14 do
lerių; literatūros parduota 
už $2.50. Reikia pasidžiaug
ti, kad tokiam tamsiam 
kampely, kaip Richmondas, 
susirinko tiek žmonių, suau- 
kavo keturiolika doleriu ir 
ir dar pavyko literatūros 
parduoti. Pasirodo, kad jau 
žmonės pradeda protauti ir 
supranta reikšmę prakalbų.

Girdėjau, kad greitu laiku 
kuopa žada surengti gėlių 
balių su trumpu perstatymu. 
Linkėtina gerų pasekmių.

Erškėtis.

GARDNER, MASS. 
Susitvėrė L. M. P. S. kuopa. 

(Nuo mūsų korespondento).

kuopa buvo parengus pra
kalbas ir užkvietė kalbėtoją 
drg. K. Petrikienę iš Brook
lyn, N. Y. Žmonių susirin
ko apie 200. Kalbėtoja susi
laukusius pilnai užganėdino. 
Pavyko sutverti Lietuvių 
Moterų Progresyvio Susi- 
vienyjimo kuopą iš 11 narių.

Aukų surinkta $6.20.
Šias prakalbas sumanė pa

lamavo draugės Novalins- 
kienė ir Masiejūtė; pastaro
ji sulošė ir monologą “Sen
mergė” ir tuomi labai publi
ką prijuokino. Garbė toms 
L. M. P. S. 21 kuopos narės, 
kurios pašvenčia laiką agi
tacijos reikalams. Aukų su
rinkta $4.71.*

* *
13 d. lapkričio, svetainėj 

po N311 Central Stabus pra
kalbos L. S. S. 108 kuopos. 
Kalbės L. S. S. III Rajono 
organizatorius drg. V. J. 
Venckūnas. Pradžia 7:30 
vai. vakare.

Sapukas.

paimti 3,000 vokiečių nelais
vėn, 20 kanuolių, du kaimu 
ir de Malmaison fortą.

Didelis ir Puikus

Rengia Birutės L. M. P. S. 
8-ta kuopa 

LAWRENCE, MASS.
Subatoj, 27 d. spalio (Oct.), 

1917 metų 
Saunder’s Hali

246 Essex St., Lawrence 
Prasidės 6:30 vai. vakare ir 
trauksis iki 12 nakties. Įžan
ga 25c. ypatai.

4 d. lapkričio socialistų 64 
kp. bus puikus teatras “Ni
hilistai.”

UŽDRAUDĖ PIRKLIAUTI 
KIAUŠINIAIS.

Palei Vyžainį suėmė vieną 
moteriškę su 800 kiaušinių. 
Kadangi maistas supirkinė
ti uždrausta, tad kiaušinius 
iš tos moteriškės atėmė. — 
Palei Punską suėmė tris žy
dus, kurie vakare vėlai va
žiuoti vežėsi 925 kiaušinius I 
ir 27 svarus žirnių, sviesto, 
lašiniu ir kitu valgomu daik- 2023 st. Paul Ave. 

pre-ic - ■tų. Iš jų . atėmė visas 
kės, vežimą ir arklį.

FRANCUZAI PAĖMĖ 
3,000 VOKIEČIŲ SU

Komitetas.

Sauja Pipirų 
SENBERNIAMS IR SEN

MERGĖMS
yra taip begalo žingeidi kny

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

Knygoj randasi puikus paveikslai 
Kaina tiktai 35 centai.

Galima gauti pas: A. Pipiminkas, 
Chicago, Ill. ar

ba “Laisvės” knygyne, 183 Roebling 
St., Brooklyn, N. Y.

True 1 translation filed with the: 
Postmaster of Brooklyn, N. Y., on ; 
October 26. 1917, as required by the; 
Act of October 6,1917 (“Trading with į 
the enemy act”).

Paryžius, 23 d. spalių. — 
Premjeras Painleve šiame 
vakare pranešė, kad francū- 
zai turėjo didžiausį laimė
jimą Aisne fronte; jiems pa

rengti M. J. Vaitiekus’ ir‘vyko vokiečius nustumti at-

Kadangi tarp visų tautų religija 
užima svarbią vietą ir kadangi šian
dien viso pasaulio akis atkreiptos f 

' didžiąją Europos karę, kuri yra reli
gijos 
n as

pasekmė, tai būtinai kiekvie- 
lietuvis turi perskaityti

NAUJĄ KNYGĄ

Kas tai yra

RELIGIJA?
jam pavyko atsiekti savo 
tikslą. Dabar vietos mote
ris pradės darbuotis, nes 
kalbėtoja savo prakalba la
bai jas užganėdino.

gal dvi mylias gilumon per 
penkias mylias pločio.

Toje knygoje yra nurodytas religi
jos atsiradimas ir jos veikimas nuo 
pat pirm pradinio žmogaus iki musų 
dienų.

Čia gaunamos ir kitokios visokios 
knygos. Reikalaujant katalogo ar at-

Ve- sako reikia už 2c. stempą prisiųsti.
i. ‘ ‘ . | F. MILAŠAUSKISliaus praneša, kad pavyko 1Atlantic St., So. Boston, Mass.

Vietos sandoriečiai 
vaikščiojo agitacijos savaitę. 
Parsikvietė du agitatorių— 
Balutį ir Trupį, — abudu iš 
Bostono. Abudu nieko ne
galėjo pasakyti, tai vienas 
skaitė Sandoros konstituci- ( 
ją, o antras — apie hipno
tizmą. Tuomi viskas ir už
sibaigė.

V. ŽEMAITIS
ap~;

“Laisves“
Agentas

* ♦ ji
14 d. spalių Lietuvos Sūnų 

draugystė apvaikščiojo sep
tynių metų sukaktuves nuoty, 
susitvėrimo su alumi ir deg---—■ 
tine. Į balių pašalinių neįsi
leido, galėjo dalyvauti tik: 
nariai. Paskui buvo “liogiš-; 
kos-atviros” prakalbos ir i 
tuomi viskas užsibaigė.

snn

a. Pirmininkė taip-pat ; 
gyvų gėlių bukietą iš -.

PHILADELPHIA. PA. 
žingeidžios prakalbos.

14 d. spalių buvo prakal
bos Lietuvių Moterų Prog
resyvio Susivienyjimo- 46

Malianoy City ir apic- 
linkės. Pas jį galima 
užsirašyti “Laisvę” ir 
pinigus užsimokėti.

“Laisvės” Adm.

lllllIiiiTiTi™

CARNEGIE, PA.
14 d. spalių buvo mėnesi-' 

nis susirinkimas L. S. S. 108' 
kuopos, kuriame prisirašė 
du nauji nariai. Buvo per-į 
skaitytas laiškas “Kovos” 
administratoriaus drg. J. 
Šukio, kad “Kova” leisti du 
sykiu į savaitę. Kuopa tam 
vienbalsiai pritarė. Taipgi 
skaitytas laiškas nuo “The 
Milwaukee Leader” ir paau-j 
kauta $3 00 iš kuopos iždo ir j 
draugai sumetė $3.25 dėl so
cialistų partijos spaudos lai
svės fondo. Kuopa nutarė 
surengti balių ant 10 d. lap
kričio svetainėj New Gluk 
of Hall, Heidelburg, Pa. 
Meldžiame kuopų ir draugi-’ 
jų minėto j dienoj nerengti i

KODĖL 
nebūt linksmu, kuomet 

kaštuoja tiek mažai?
Galvos skaudėjimas ir nerviškumas, 

daugiausia paeina nuo silpnų akių. 
Vienintelis išsirydymas, -- moksliškai prl« 

taikyti akiniai. MatyMt akių specia* 
lietojo APTIEKOdB 

DR. MEDOFF
500 Grand St. unM’. Brooklyn, N.Y.

toy- OFISO VALANDOS: 
nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 6 iki 8 vak. 
NedSlioniifl nuo 11 iki 1 po piet. 
Kitomis valandomis sralima matyt 

tik pasai b u tarti.

iiiiiiiiiiniiiiiiiirc

$

kuopa iš Pittsburgh, Pa., I 
buvo čia surengus prakal-;
bas. Susitvėrė L. M. P. S. SC 
kuopelė iš 9 narių. Kalbėio 
dr. J. T. Baltrušaitienė ‘ ir ’ 
drg. J. Čirvinskas. Pirmi-\ SS 
ninkavo B. Leonaitė,kuri la-

DENTISTAS
DU OFISAI:

189 GRAND STREET J/y
Prieš Comedy Theatre tĮŪJr

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

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

TRAUKIMAS BE SKAUSMO, — 
MANO SPEC1JALIŠKUMAS.

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

KALBAME LIETUVIŠKAI IR .LENKIŠKAI.
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KORESPONDENCIJOS
SPRINGFIĘLD, ILL. . 
Angliakasių streikas. 
(Nuo mūsų korespondento).

Spalių 15 d. buvo išmokė
jimas angliakasių algų.Ang
liakasiai pamatę, kad nėra 
pakelta algos, kaip kad bu
vo Washingtone pažadėta, 
ant rytojaus 15 tūkstančių 
žmonių išėjo į streiką. Kitą 
dienų dar daugiau ir taip 
šiandien da tik 18 d. spalių, 
o didesnė pusė Illinojaus an
gliakasių jau streikuojame. 
Kuro administratorius H. A. 
Garfield, ir angliakasių uni
jos viršininkai nors ir agi
tuoja grįžti angliakasius 
darban nurodydami, kad už 
viską augčiau reikia statyti 
šios šalies gerovę ir patrio
tizmą. Vardan patriotizmo 
reikia eiti tik dirbti ir dirb
ti, kad nepritruktų šiai ša
liai ir kitoms šalims anglių. 
Tečiaus angliakasiai neima 
atydon tos agitacijos ir 
streikas smarkiai auga.Dar- 
bininkai griežtai reikalauja, 
kad algos būtų jiems pakel
tos, nes ant visokių gyveni
mo reikmenų kainos kasdien 
kįla valandomis; darbinin
kams su mažomis algomis 
sunku pragyventi ir negali 
alkani būti sotus vien meile 
patriotizmo, kad ir du syk 
geresniais būtų patriotais.

bėjo d. J. Jukelis. Žmonių 
buvo palyginamai daugiau, 
negu kada nors praeityje. 
Tai ir gerai, kad draugai 
bronxieciai nubunda. Ir 
naujų narių prie draugijos 
prisirašė. *

Kur dingo Literatūros 
Draugijos kuopa ant 14 
streeto. Juk visi nariai pi
nigus sumokėjo, o pinigų 
centras dar negavo.

Kur yra d. Kairukštis?
-- * » * *

Neseniai įvyko konferen
cija propagandistų kolegijos 
(prie ketvirto L. S. S. rajo
no). Žmonių susirinko ne- 
daugiausia. Turbūt, buvo 
blogai išgarsinta. Manoma 
greitu laiku šaukti antrą 
konferenciją ant pirmo ne
dėldienio lapkričio į Rand 
School). Antroji konferen
cija šaukiama todėl, kad 1) 
tūli draugai nesutinka su 
nekuriais nutarimais, o 2) 
todėl kad pirmoji konferen
cija buvo neskaitlinga.

Kurie norės mokinties, lai 
susirenka sekančioj konfe
rencijoj. *

* *
52 kuopos L. S. S. neseniai 

atsibuvo dvejos prakalbos 
East pusėj (Shwabo) svetai
nėj, kurios buvo gana pasek
mingos. Prie kuopos prisi
rašė išviso 6 ar 7 nauji na
riai.

tų. Po vakarienės dekla
muota, dainuota ir žaista.

*

nervų ligą turite, kuri tik rei-

749 SIXTH AVE.
Tarpe 42-ros ir 43-Čios Gatvių.

NEW YORK CITY

K. J. Karazi.

DOb JUltrLUVlll IViUlvi U riUg’i • v i ■» •resyvio Susi'vienyjimo 21 kp. Į . Kviečiame koskaithngiau-

savo kalba publiką labai už-

Pradžia 7:30
Įžanga: vy-

RED. ATSAKYMAI.
Vyčių Broliui, So. Bethle

hem, Pa. — Apie’ tų vakarų

N. S. PITTSBURGH, PA.
15 d. spalių buvo prakal

bos Lietuvių Moterų Prog-
sini atsilankyti.

Komitetas.

HENRIKO C. ZARO,
nes jis yra bankierius užtvirtintas New Yorko Valstijos Bankų 

Departmento.
Šisai Bankierius siunčia ir maino pinigus sulyg pigiausių Čienių, 

taipgi parduoda laivakortes, bei sustato ir paliūdyja visokius rejentališ- 
kus dokumentus. Turi speciali skyrių pinigų siuntimui pabėgusiems 
į Rusijos gilumą iš vietų, kurias užėmė vokiečiai.

Reikalaukite jo dienių, tai sučėdysite daug savo pinigų.
Iškirpkite šį adresą ir užklijuokite ant konverto.

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

mums tavo pasielgimas at
rodo peiktinu, nes netikusios 
pasaulio tvarkos nepataisy
si atsisakydamas nuo gyve
nimo. Reikia netikusią 
tvarką taisyti, reikia vesti

nomis ant T. M. D. rengiamo 
vakarb, kuris bus- lapkričio 
25 d. ir bus lošiama “Išga
ma” ir “Gudri Našlė.”

Socialistai organizuoja 
chorą. Maišytų balsų ar 
vienų vyrų, dar neteko nu
girsti. Vadovą kviečia net 
iš Waukegan, Ill., kuris tu
rės atvažiuoti ant praktikų. 
Mokintojas apsiėmęs už ke
lionės lėšas mokinti dainuo
ti.

T. M. D. kuopa rengia eilę 
paskaitų, kurias atliko Dr. 
Jonikis iš Chicagos. Vėliau, 
kiek, Sandaros kuopa rengia 
prakalbas.

Kiek laiko atgal, buvo or
ganizuojama kooperatyviš
ka valgomų daiktų krautu
vė. Šiuomi kartu yra apti
kę. Kas-žin ,ar visai panai
kino ar tik pienus daro.

Šiomis dienomis atidarė 
krutomų paveikslų namą du 
lietuviai iš Kenosha, Wis., 
Grubelis ir Gasparas, po nr. 
1612 Centre St. Namo var
das, New Princess Theatre.

Lietuviu vaizbininku ne
daug yra. Smuklininkų — 
5, mėsininkų — 5, jubilierių 
—2, barzdaskutis — 1, pa- 
veikslininkai 1, kriaučiai—2.

Lietuviai pasiskirstę į dvi 
stambias šakas: socialistai 
viena ir tautininkai su kata
likais — kita. Nors viską 
aktualiai katalikai su tauti- 
įlinkais neveikia, bet dange-' kambal.- h’. sakydaniaK jog1 
ly atžvilgių, arba tie patįs išvažiuojąs ant keliatės die- 
žmonės pas katalikus daly- nu> nu6j0‘ į Binghamtono 
vauja ir tautininkų lyderiai, puikiausi Arlingtono hotel). 

-- nusisamdę puikų ruimą nak
vynei ir ten nuėjęs paleido 
šūvį tiesiog širdin. Kada 
hotelio tarnai patėmijo dū
mus ir pakvietė užveizdą, 
Leonas sėdėjo kedėje jau ne
gyvas. Pas jį rasta, adre
suotas broliui Valentinui,se
kantis laiškas:

“Sept. 16, 1917.
Mielas broli Valentinai, — 

Man labai linksma buvo su 
jumis ir jūsų drauge Jievu- 
te, vienok gyvenimas mane 
verčia atsiskirti. Aš noriu 
nematyt tokio pasaulio ne
teisingo. Aš užmigsiu ir 
miegosiu ramiai. Nusira
minkit, mieli, mano likimu. 
Skleiskite šviesą, kiek galė
dami, o tada pranyks iš 
žmonių širdies kerštas.”

Laiško data pažymėta 16 
d. rugsėjo. Matomai, jau 
per kelias savaites rengėsi 
prie nusižudymo. Kita kor
telė, rašyta angliškai, buvo 
palikta ant stalo, atsipra
šant Hotelio savininko už 
padarytą jo name nemalonu
mą. Aiškesnės priežasties 
nusižudymo nežinoma. Kal
bama, gal kariumenėn neno
rėjęs eiti, vienok jis dar ne
buvo šauktas nei ant egza- 
meno, nors jo numeris buvo 
ištrauktas. Leonas prigulė
jo suvirs porą metų prie L.

* *
L. D. L. D. kuopa perei

tais metais turėjo 111 narių,, 
o šįmet užsimokėjusių nėra’'kovą prieš visus blogumus ir
da 70. Kuopa išrinko komi
siją: Buchinską. Lėpą ir 
Uogintą, kad paagituotų ir 
prirašytų daugiaus narių.

Kuopos nariai nepasiga- 
nėdinę Centro Valdyba, kad 
ilgai neišsiunčia knygos “Bi
liūno Biografijos”, kuri, 
kaip pranešama, jau seniai 
atspausdinta.

Kuopa nutarė, kada lan
kysis dr. A. Montvidas ryti
nėse valstijose, tad pakvies
ti su prakalba; taipgi ir kun. 
Mockų, jeigu kada lankysis 
apielinkėje. *

* *

reikia gyventi!
Spalių 19 d. buvo Draugi

jų Sąryšio teatras. Sulošta 
dviejų veikmių komedija 
“Velnias — ne boba.” Bu
vo garsinta, kad bus lošiama 
ir antras veikalėlis “Tai po
litika,” bet nelošta. Sako
ma, jog vienas aktorius “su
streikavo...” Publikos buvo 
nedaug ir pelno, kuris buvo 
skirtas dėl užlaikymo viešo 
knygyno, turbūt nebus.

Sergantieji

Nusižudė Leonas Čeka
nauskas.

Nedėlios naktį, spalių 14, 
nusišovė Leonas Čekanaus
kas. Jis gyveno Johnson Ci-

hamtono) pas amerikonus. 
Prieš nusižudymą, subatoje, 
buvo teatre lošiant “Karės 
nuotakas,” taipgi nedėlioję 
buvo iki vakaro pas brolį ir 
atrodė linksmas, smagus. 
Vakare parėjo į savo gyve- 

■ nimo vieta, užsimokėjo už

WAUKEGAN, ILL.
14 d. spalių buvo koncer

tas Sūnų ir Dukterų drau
gystės choro. Koncertas pa
vyko iš visų pusių labai pui
kiai. Programas buvo ne
mažas ir įvairus. Publikos 
susirinko gana skaitlingai ir 
likosi pilnai užganėdinta.

Tai dar pirma pramoga 
šiame sezone. Geistina bū
tų, kad ir tankiau surengtų 
tokių koncertų.

Varde Sūnų ir Dukterų 
draugystės tariu širdingą 
ačiū aktoriams, kurie prisi-1 
dėjo prie išpildymo progra- 
mo ir publikai už skaitlingą 
atsilankymą ir dailų užsilai
kymą. i,

B. Masiliūnas.

atsilankykite pas mane
Esu specialistas chroniškų ir nerviškų ligų ir vartoju moksliš- 

kiausias metodas gydymui jų.

Jieškok pagelbos ten 
Kur gali ją rasti.

Pradėk gydytis tuoj, o atgausi sveikatą.
OFISO VALANDOS: nuo 9 A.

M. iki 4 P. P. M., nuo6 P. M. iki 
8 P. M. Nedėliomis nuo 30 A.M. 
iki 2 P M.

Turiu goriausi patyrimą, kurį 
įgijau bėgyje ilgų metų prakti
kuodamas medicinoje. Turiu vė
liausios mados Electro-Medical j- 
rengęs mašinas, kurios suteikia di
delę pagelbą gydymui chroniškų ir 
nervų ligų.

PATARIMAS VISAI DYKAI!
Ateik pasikalbėti ypa(iškai, jei

gu negalima pagyti, aš tau tai pa
sakysiu.

Aš padarysiu fizišką ir labaratorišką egzaminaciją kiekvienam. 
Turiu geriausį pasisekimą gydyme labai užsisenėjusių ligi}, kurias 
kiti negali pagydyti.

Aš išgelbėjau šimtus nuo operacijos, mano gydymu ir patarimu.
Jeigu reikalauji gydymosi — ateik. Atidėliojimai pavojingi.
Nepaisant kokią chronišką ar 

kalauja gydymui specialisto.

DR. LEWIS

vauja ir tautininkų lyderiai.

♦ *

Gatvekarių streikas dar 
vis tęsiasi. Streikuojančių 
vietos užimtos streiklau
žiais. Unijistai darbininkai 
šelpia streikierius pinigiš- 
kai ir niek^ iš unijistų gat- 
vekariais nevažiuoja. Di
džiausiais šelpėjais yra ang
liakasiai.

Kadangi New Yorko Wall 
streeto magnatai ant tiek 
atkaklus, nors karais ir ne
važinėjama, tai vistiek strei- 
kierių teisingų reikalavimų 
nepripažįsta ir tuščius karus 
leidžia važiuoti, tai unijistai kimas bus 28 d. spalių 2 va- 
darbininkai nusprendė į-, landą po pietų, Rand School, 
steigti kooperatyvišką drau- j 
giją su kapitalu $125,555 iri 
užvesti “Jitney Bus”. Tam 
tikrais automobiliais vežios I 

v . . . . , i ras mus lietuviai uarutio-žmones visomis miesto gat-|jasi išskiriant katankus.
Spalių 10 d. tapo suorga

nizuota L. S. S. 124 kuopos1
Kai-

♦

Ukėsų Kliubas rengia di
delį balių prieš naujus ?ne- 
tus tą vakarą. Balius bus 
puikioj svetainėj Progress 
Casino ant Ave. A, tarpę 
2nd ir 3rd St. (East pusėj).

Neužmirškite būti ant to 
baliaus.

vėmis ir išdavinės “transfer, 
cards.” Važiavimas lėšuos

*
* *

L. S. S. 52 kuopos susirin-

RACINE, )VIS.
(Nuo mūsų korespondento).

Pas mus lietuviai darbuo-

5 C.ent-U •’ “ nip kžBP gat' teatrališkas ’ ratelis. Kal- 
yekanais. Draugija jau į- bant . tj ,. reikiavekariais. .
korporuota ir čarte ris šian
dien išimtas. Šerus galės 
pirkti kiekvienas darbinin
kas ant mažų išmokesčių. 
Panašiame užvedime čia gy
vuoja kooperatyviška, irgi 
unijistų darbininkų įsteigta, 
valgomų reikmenų krautu
vė. Ir jai gerai sekasi, čia 
gaunama teisingą mierą, vo- 
gą, geresnis tavoras ir “di
videndų” nuo kiekvieno pra- 
pirkto dolerio po 10 centų 
gaunama.

Spekuliatorių nežmoniš
kas darbininkų aplupimas 
priverčia juos prie sąprota- 
vimo, kad išrasti būdus,kaip 
sau pragyvenimą atpiginti.*

* *

L. S. S. 29 kp. nusprendė 
ant 1-mo nedėldienio lapkri
čio surengti agitatyvišką 
vakarą už darbininkų žmo
nių reikalus, galėję Jono 
Kasparo. Taipgi

pripažinti netobulumą insta- 
tų projekto. Iniciatoriai bei 
instatų projekto dirbėjai pa
matys klaidas praktikoje.

Ratelis bus po pilniausia 
kuopos globa. Užpelnyti pi
nigai eis kuopos iždan, ra
telio iždas bus neišsemia
mas — $25 turės rastis ižde.

Prie ratelio galėsią prigu
lėti ir neprigulinti prie kuo
pos ar Sąjungos. Čia ir 
klausimas, kas iš neprigulin
čių prie kuopos, darbuosis 
dėl jos iždo?!

Ratelio nariui uždrausta 
lošti kitoms draugijoms be 
specialiu ratelio leidimo. O 
kas bus su moterims, kurių 
čia didelė stoka? Ratelio 
narę prikalbins kita organi
zacija lošti, duodama jai tin
kamą rolę ir dar primokėda
ma. Suprantama, kad tokia 
moteris ir eis ten, o ratelyj 
liks neužpildoma spraga.

ELIZABETH, N. J. . 
Socialistiška mašinšapė. 
Tarpe vietinių draugų so

cialistų kilo labai įdomus su
manymas. Jie nori sutverti 
tam tikra socialistiška bend
rovę, kurioje galima bus mo
kintis ant mašinistų. Tai 
bus tam tikra socialistiška 
mašinšapė. Manoma sutver
ti draugiją, kurios nariai 
mokės po $50 už Šerą. Už; 
sudėtus pinigus manoma į- 
gyti įvairių mašinų, ant ku
rių draugai galėtų mokin- 
ties. Tas bus naudinga ir 
labiau galės prasiplatint 
techniški mokslai. Dabar ir 
daug žmonių mokinasi ant 
mašinistų, bet kas iš to nau
dos? Daug reikia išdėti pi
nigų, daug pavargti, o nau
dos nėra, nes dabar mašin- 
šapėse tiktai išnaudoja mo
kinius.

Tuo tarpu, jeigu būtų so
cialistiška mašinšapė, kurioj 
būtų visi įrankiai, tai moks
las būtų daug pigesnis ir jau 
tikrai būtų galima išmokti 
amato. • *♦...**

Sumanytojai tos koopera
tyviškos mašinšapės yra tos 
nuomonės, kad prie jos galė
tų prigulėti tik socialistai 
(Sąjungos nariai ir kitų tau
tų socialistai). Kuopa turi 
67 narius. Iš jų dauguma 
prisidėtų prie mašinšapės, o 
dar ir daugiau naujų prisi
rašys. Apie Šerus dar galu
tinai nenutarta, gal bus $50,

D. L. D. ir Liet. Darb. Su- 
sišelnimo dr-jos. Per pasta
ruosius metus į susirinkimus 
labai retai lankydavosi ir su 
lietuviais mažai draugavo. 
Buvo blaivus ir, sakoma,ku įvyks tuo reikalu kuopie- d skįit(javes; nm niiHitnnlrimnc’ c 1 *čiu susirinkimas.

Mašinšapietis.

_. - . _ . nutarė Ratelis turės užpildyt tą
kiekvieno mėnesio 4-tą ne- Spragą, kad ir samdydamas 
dėldienį,vakarais, laikyti la- kitą moterį, tuomet blogai 

^yinimosi susirinkimus, sale- atsilieps ant * moterų,
je P. Allen, kampas 7 
Washington gatvių.

ir

NEW YORK CITY.
(Nuo mūsų korespondento).

18 d. spalių Bronxe buvo 
Lietuvos Sūnų ir Dukterų

draugai-

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

Spalių 13 d. L. M. P. S. 23 
kp. surengė teatrą. Lošė iš 
Rochester, N.
(gės) dramą “Karės nuota
kos.” Taipgi programe bu
vo monologai, dekląmacijos 
ir dainos, — atliktos roches- 
teriečių ir vietinių. Už ge
riausią atlikimą Jadvygos 
rolės dramoje — J. Melnai- 
kiene gavo gyvų gėlių bukie
tą.

Spalių 14 d. buvo tos pa

prie 
ratelio prigulinčių ir uždyką 
dirbančių. Progai pasitai
kius, bus galima plačiau a- 
pie ratelį pakalbėti.
' Susiorganizavo beparty- 

vis, maišytų balsų, choras. _ 
Vadovauja vietinis. Mano čios kuopos vakarienė, ku-

Leonas paėjo iš Panevė
žio pavieto, Rozalino parapi
jos, Žemantiškių kaimo. Lie
tuvoj paliko tėvą, o čionai 
brolį Valentiną ir daugiaus 
giminių. Amerikoj išgyve
no šešis metus. Dabar turė
jo 27 metus, buvo nevedęs. 
Spalių ,7 d. tapo palaidotas 
miesto kapinėse (Glenwood 
Cemetery). Laidotuvėse da
lyvavo apie 100 ypatų, taip
gi buvo slavų benas ir prie 
kapo J. M Buchinskas pasa
kė atsisveikinimo prakalbė- 
lę. Kapas papuoštas gėlių 
vainikais nuo artimų; drau
gų ir giminių.

Ilsėkis, Leonė, ramiai, jei

Iš PITTSBURGO PA
DANGĖS.

(Nuo mūsų korespondento).

Pastaruoju laiku matosi 
A. P. L. A. draugystėj nela
bai malonus apsireiškimai. 
Ir tas yra tik todėl, kad vie
nas ar keli nariai neatlieka 
savo priedermių ir už men
kus patėmijimus pačiame 
centre iškilo nesusipratimai. 
Pasirodo, kad draugijai ne
duodama progresuoti, bet 
stumiama dar atgal. Ir tas 
darosi netik Pittsburghe.bet 
ir kituose miestuose. Visur 
vieni prieš kitus rašinėja re
zoliucijas, protestuoja ir t.t. 
Ir visų tų vaidų priežastys— 
tūli vadai neatlieka savo už
duočių arba atsisako pildyti 
tai, ką jie privalo pildyti.

Kad išvengus visokių gin
čų, kurie netik visuomenei, 
bet ir pačiai draugijai neat
neša jokios naudos, męs pri
valome teisingai dirbti ir pil 
dyti tas užduotis, kurios 
mums palestos. Tuomet 
nereikės peštis, nereikės su
sirinkimuos veltui laiką pra
leisti ir laikraščiuose vietą 
užimti.

Ar gi tai nekeistas apsi
reiškimas? A. P. L. A. cent
ro valdyba renkama refe
rendumu. Apart to, dar 
renkama kontrolės komisija, 
kuri . privalo kontroliuoti 
centrą ir jeigu ką patėmija, 
tuomet per organą pranešti. 
Negana to, kontrolės komi
sijos veikimą dar peržiūrėjo 
kuopu komitetai, kurie buvo 
suvažiavę 30 rugsėjo. Atra
do viską’taip, kaip turtų 
kontrolės komisija buvo nu
rodžius. Tada tapo vienbal
siai nutarta prašalinti Cen
tro Sekretorių ir laikinu se
kretorium paskyrė J. I. Ale- 
xį. Rodosi, teisingiau jau 
negali būti. Bet pastaruoju 
laiku varoma didžiausia agi
tacija prieš Centro Valdybą. 
Išleista tam tikri atsišauki
mai, kuriuose visaip šmei
žiama C. Valdyba ir organas 
“Laisvė.” Ir po tais šmeiži
mais nesigėdina pasirašyti

gu tu tąip norėjai! Vienok

Nors buvo rinktos tris ko
misijos, kad sutaikius Cent
ro Valdybą ir tos komisijos, 
atlikusios savo darbą, pra
nešė per organą “Laisvę”,

Rusijos Valdiškosios 
ČEDIJIMO KASOS

(Gosudarstvennyja Sberegatelnyja Kassy)

Dabar priima čėdijimui pinigus be aprubežiavimo ir nuo visos sumos 
moka procentus. Naujoji Rusijos valdžia pripažino visas čėdijimo Ka
sas už atsakančias ir gvarantuoja pinigų čielybę ir nepliečiamybę. Pi
nigus galima atsiimti iš Kasos kiekviename laike net būnant Amerikoje 
ar kitoje šalyje.

Norintieji siųsti pinigus į Rusijos čėdijimo Kasą, ar pirkti obliga- 
jas Rusijos 5Ą procentinės Paskolos 191G m. privalo kreipties vien tik 
prie

bet J. B. M. ignoruoja vi
sas komisijas, visus vadina 
sukčiais, o pats save teisi
na ir sako, kad išlaidos bu
vusios padarytos laikant 
slaptus susirinkimus ir t. t. 
Žingeidu žinoti, kada ir kur 
buvo tie slapti susirinkimai? 
Gal jis vadina slaptais susi
rinkimais tuos, kuomet ko
misija buvo atsilankius per
žiūrėti jo knygų ir tokiu bū
du pasidarė lėšų?

Bet kada J. B. M. pada
rė bereikalingų lėšų, tai apie 
tai tyli. * *

Draugai, neužsipuHinėki- 
te vieni ant kitu, bet sažinin- 
giau dirbkime, tuomet ne
reikės išleidinėti speciališkų 
lapelių, kad kitus apšmei- 
žus. ’

jokio atlyginimo svetainę su 
sirinkimams. čia jau didelė 
pagelba.

Abelnai, prakalbos pavy
ko. Teisybė, buvo atsilan
kiusių ir tokių sutvėrimų, 
kurie ėmė gyvuliškai elgtis 
ir svetainės gaspadorius 
juos išprašė laukan sakyda
mas, kad čia susirinko žmo
nės ir gyvuliams nėra vie
tos?® . t

ROCKFORD, ILL.
Svarbus pranešimas.

10 d. lapkričio, Mendels
sohn Hall svetainėj, N. Main 
St., bus maskaradinis balius 
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
draugystės, 
vai. vakare.
rams 35c., moterims 25c.

Kurie bus geriau apsimas- 
kavę, gaus dovanas.

Kalbėjo V. J. Venckūnas ir 
dr. J. Baltrušaitienė. Per
traukomis buvo ir deklama
cijų. Pirmiausia kalbėjo 
Venckūnas apie dabartinius 
pasaulyje apsireiškimus ir] 
kvietė moteris rašytis prie 
L. M. P. S. Paskui kalbėjo

ST. LOUIS, MO. 
Svarbus pranešimas.

L. S. S. 44 kuopa rengs kas 
i ketvirtas nedėldienis disku- 

-o sijas, kurios įvyks knygyno 
daktarVj?Bakrairitienrji Ci!ss ir ,Uth Sts.

Pradžia 3 vai. po pietų. Pir
mos diskusijos bus 28 d; spa- 

: “Dėlko viskas 
brangsta?” Kviečiame visus 

i atsilankyti ir viešai gvilden- 
iti pakeltus klausimus. Įžan- 
' ga visiems dykai.

Rengimo Komitetas, i

ganėdino. Pabaigus kalbė- į . ‘ u ; 
ti, šioj miesto daly pavyko;11*’ temoJe- 
sutverti naują Susivienyji-i 
mo kuopą iš 14 narių. Sa- • 
vo laiku čia buvo susitvėrusI 
L. M. P. S. kuopa, bet grei
tai mirė. Dabar, reikia ti
kėtis, ji jau nemirs, bet dar
buosis ir bujos.

Lietuvos Sūnų draugys
tė naujai susitvėrusiai kuo
pai duoda nereikalaudama jau buvo rašyta.
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Averčenko,

Abudu Gabus
(Tąsa) 

dvasios pakilimu, kuris gali 
atsirasti pas merginą, išbu
vusią trisdešimts metij vir
tuvėje prie pečiaus.

Pas virėją buvo viešnia, 
iš restauracijos skalbėja, bet 
tas mūsų pienų nei kiek ne
sugadino.

Mikas paėmė mane po ran
ka ir prabilo:

—Nors pasaulyje ir nepri
imta atsivesti tokius drau
gus, kurie galėtų paveržti 
meilužes, bet aš visgi pa
ėmiau tokia drąsą, nes čia 
mano geriausias draugas. 
Jau nekalbant apie jo kitus 
dėl manęs atliktus darbus, 
jis mane penkis sykius išgel
bėjo nuo mirties ir ant savo 
rankų išauklėjo! Ar tams
tos netikite? Sakykite, kad 
jis daug už mane jaunesnis, 
todėl negalėjo išauklėti? 
Gerbiamosios ponios, kur y- 
ra prisirišimas, ten metai 
arba amžis nelošia jokios 
rolės, — taip yra pasakę se
neliai Smithas ir Wilsonas. 
Mano draugas užima svar
bią vietą — tarnauja vie
nuolių ambasadoj grindšluo- 
ščiu ir yra doras ir patogus 
vaikinas. Tą galite matyti 
iš jo išvaizdos, visiškai ne- 
dasilytėję prie jo.

Mikas sakė prakalbą ir 
jos, išplėtę akis, žiūrėjo į jį.

Aš pasiklonioiau taip,kad 
paskui man būtų geriau ir 
dėlei mandagumo ir parody
mo savo dorumo, tuojaus vi
rėjai įgnybiau j šlaunį.

Toks mano pasielgimas su
judino virėją, ji biskutį su
šuko, linksmai nusišypsojo 
ir sudavė man per petį.

—Ar tamsta skaitei “Nik 
Kate ra?” užklausė mane vi
rėja, taisydama savo plau
kuose puikų kvietkelį, pada
rytą iš raudonos papirosinės 
popieros.

—Dar negalėjau. Aš da
bar užimtas studijavimu 
daugtominių raštų “Kelionė 
Trumpakelnio į Afriką.” La
bai puiki baika.

—Man rodosi, kad tame 
klausime, kurį tu studijuoji, 
geriausia pasižymėjo Dris
kius, bet ne Trumpakelnis,— 
pridūrė Mikas.

Vėliaus męs gėrėme arba
tą. Kada virėjos ponai iš
važiavo, tuomet pradėjome 
ir šokti.

Skalbėja dainavo, o męs 
šokome valsą. Ji bepaliovos 
Įtartojo:

.—Tralla-la-la-la...
Vėliaus pašokome ir kad- 

rylių.
Nusikamavę, pailsę, šlapi, 

atsisėdome 
Gėrėme 
degtinę.
nuliūdęs, nedrąsiai, 
kiau:

—Na, man jau laikas!
—Dar valandėlę pasėdėki

te, neikite taip greit!—mal
davo virėja.

Skalbėja prispaudė po 
stalu mano koją, sunkiai at
siduso ir tarė:

—Aiškus dalykas... Męs 
gei’ai suprantame... Jo lau
kia skrybėliuotos panelės. 
Kur jis gali su mumis pasi
likti !

—Gerbiamoji ponia!—su
šukau ne savo balsu. — Pati
kėk, kad tamstos paveikslas 
ant visados pasiliks mano 
širdyje. Apart tamstos aš 
neturiu kitos panelės. Tei
sybė,'buvo, bet dabar jau 
nėra. Tamsta, ar negalė
tum man padovanoti rožę, 
kuri randasi tamstos kasose,
aš j® 77ir visados |

nešiosiu knygutėj, į kurią 
užrašau visas savo išlaidas.

Virėjai mandagiai pabu
čiavau ranką, kuo ji labai 
nudžiugo, su skalbėja drau
giškai ir karštai pasibučia
vome... Iš jos mėlynų akių 
išsispaudė dvi tyros ašarė
lės.

Virėja atsistojo ir norėjo 
mane palydėti už durų, bet 
Mikas ją tuojaus apkalbino 
ir rimtai tarė:

—Ne, mano brangioji... 
Tu pavargai ir privalai pa
silsėti. Aš pats jį palydėsiu 
ir duris atidarysiu. Apart 
to, aš turiu jam pasakyti ke
liatą žodžių, kurių jūs, mo
te rįs, neprivalote žinoti.

Jis pasiglamonėjo su vi
rėja, pastaroji labai susiju
dino jo geraširdystę ir pasi
liko virtuvėj, o mudu išėjo
me į priešakinį kambarį.

—Na, Jurai, dabar jau 
darbuokis! Gali drąsiai 
vaikščioti, nes aš tuojaus 
pradėsiu dainuoti ir bliau- 
siu, kiek mano kakarinė iš
neš. Tik pasiskubink, nes 
tie gali iš teatro atvažiuoti. 
Na, pasibučiuokime!

Aš tuojaus nusivilkau, nu
simoviau nuo kojų čevery
kus ir nuėjau į viršų, kur 
buvo ponios miegamasis 
kambarys. Mikas atidarė 
laukines duris ir balsiai su
šuko: sudiev! paskui smar
kiai jas uždarė ir vėl įėjo į

TEISINGIAUSIA ir GERIAUSIA 
LIETUVIS* A

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

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkas 

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

Tai, So. Boston, 21014 ir 21018.

Ištraukiu HVIČAI tarpe tt h* 02 
Dantis U I I\rtl vai. kasdieną* 

kad tuam parodyt, |og Ištraukiu
BE SKAUSMO!

Minkšti roblnlal prlaf siurbiant! amcffcnte 
kurio tinka kiekviena) burnai. Parsiduo* 
da žema kaina ir gvarantuoti.
Pilnas eotaa dantų.........38.00 Ir augBčlaa
22 k t. auk*, kepuraite... .$5.00
Pripildymas auksu......... $1.50 tr augfičiao
Tiltelio uždėjimas........... $5.00 už dantį
Pripildymas platina....$1.50 ir augMIan
Pripildymas aldabru be gydymo....... 50e.

M cementu M M ......... SOe.
Dantis egzaminuoju dykai*

OR. J. 6. COLE, Oentistas. 
292 BedfOHl At, Brooklya, I. Y.

TeL 2372 Greenpolni.

Fornišiai
Naujausios mados dideliame 

pasirinkime, Lengviausios iŠly* 
gos. Taipgi parduodame pi janus.

$1.00 ANT 
savaites

toli-
New
Mm-

Pristatom ) namus ir 
m as apielinkee, Jersey 
York, Central Broklyn, 
peth, Ir tt.

MACYS * MS.
FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET

Tarpe Driggs ir Bedford ave’t.
Brooklyn, N. Y.

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 jais 
prašalina — tai Provizo
riaus Vinco J. Daunoros 
TREJOS DEVYNERIOS 
arba TREJANKA. Tai ne- 
įveikimas ligų priešas, o 
kartu mūsų draugas. Rei
kalaukite to draugo pas a- 
gentus arba tiesiog prisiųs- 
dami 50 centų pačtos ženk
leliais. Vincas J. Daunora, 
Provizorius, 229 Bedford 
Ave., Brooklyn, N. Y.

I
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DYKAI!'C
Tel. 2320 GreenpointJ. GARŠVA

SERGANTIEJI!
n.'v-r

t

DR..l,>WO'^S<

149 EAST 22 ST.N.Y.

Ar nori gauti dykai knygy ?

vakarieniauti, 
užtaisyta, saldžią 

Aš atsistojau ir 
pasa-

AR NUSTOJOTE SVEIKATA M 
PRIEŽASTIES LIGOS?

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

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

ryti, kad išgelbėti gyvastį ir paaiš
kins apie ligą. Gydau per 20 metų 
visokias ligas 
sėkmėmis kaip

su didžiausiomis pa
tai:

pilvo, širdies, plai
ner vų ir lijrų

per kurią

< tų jaknų ir tt.
Del gydymo 

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

DR. LEONARD LANDES
Gf:.-o vai.: nuo 10 vai. ryto iki 8 

vai. vakare, šventadieniais nuo 10 
v. ryto iki 4 vai. po pietų.
140 E. 22nd St., I.exington ir

3rd Ave., New York City.

dėl
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Aš tykiai vogiausi per 
kambarius, pakol dasigavau 
miegamojo kambario. Per 
vienas duris Įėjau į kamba
rį; kitos duris buvo į nusi
rengiamąjį kambarį, kuria
me degė silpna šviesa. Sa
vo žiponą ir čeverykus pali
kau nusirengiamamjame 
kambary, sugrįžau atgal ir 
pradėjau darbuotis apie už
darą šėpėlę, kurioje, Miko 
nuomone, turėjo būti tokių 
daiktų, kurie paskui galės 
puošti mudviejų gyvenimą.

Mikas neapsiriko.
Kada mano kišeniai tapo 

prikimšti, dailiai uždariau 
šėpą ir jau norėjau žengti į 
nusirengiamąjį pasiimti ži
poną ir čeverykus, kaip 
staiga pasigirdo skambutis, 
virėjos žingsniai ir kalbos.

Aš nenusiganadu, bet vis
gi jaučiausi nesmagiai... Juk 
nesmagu, kuomet namų gas- 
padinė ras savo kambaryje 
nepažįstamą vyrą... Kaip aš 
pasiteisinsiu? A-a, po šimts 
velnių, dar ir vyriškas bal
sas girdėtis!? Nejaugi ir 
vyras pareina?!

Kada jiedu artinosi prie 
miegamojo kambario, aš, 
nieko nelaukdamas, palin
dau po lova.

Pasigirdo šilkinio sijono 
šlamesis, lengvi vyriški žing
sniai ir balsas:

Moteriškas balsas. — Ži
nai, Jonai, mano gerbiama
sis vyras, matomai,labai ste
bisi, kad aš pastaruoju laiku 
jam nesurengiu pirčių, kuo
met vėlai vakarais sugrįžta 
iš kliubo.

Vyriškas balsas. — Cha, 
cha, cha! Tu labai gudriai 
sugalvojai išsiųsti jį iš teat
ro?

Moteriškas. — Aš jam pa
sakiau, kad man reikia duoti 
kelintą įsakymų virėjai ir 
parašyti porą laiškų buvu
sioms savo draugėms, kuo
met mokinomės institute. 
Jis ir nuvažiavo su tuo idio
tu Kriškinu!

Aš iškišau iš po lovos gal
vą ir pažiūrėjau į juodu. Jis 
buvo frake, o ji jau pusnuo
gė ir kada pamačiau ją pus
nuogę, tai ano įgimtai ne
kaltybei prisiėjo kankintis...

(Toliaus bus)

!

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

čia padėto

30c.
20c.

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

į!
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GRABORIUS (Undataker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Jbalsamuoju ir laidoja numiruaikt 
ant visokių kapinių.

Parsamdau Automobilius tr Karie 
tas Veselijoms, Krikštynoms ir šiai} 
pasivažinėjimams.

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

Telephone 7867 Main,

1

u

VISUOMET PIRKIT

ČEVERYKUS
Naujausios mados

PAS

J. MARTINAITI
157 GRAND ST.

BROOKLYN, N.Y.

BillllMlllilililliillMIIHiDr. Rkhterle 
PAIN 

EXPELLEE 
.BU 

“ANKOR” 
nuo Reuma

tizmo, eustia 
gimo sąna

riuose ir raw 
menyse.
Tikrasin par 

viduoda pake 
lyje šičia na 
pieštame. Ai 
nešk visus pa
kelius, kuri* 
atbus už pa
istyti au 
“ANCHOR” 
35 ir 65 centu 
aptiekose ir 
tiesiog nne

F. AD. 
RICHTER A

CO.
74—10 Wark 
Lngten 8t., 
Nevr Yark

FAiBICHTTRiCo
E W YORK

P. W. Kolo- 
dziej iš Chester 
W. Va., praneša 
mums rašydamas: 
"Patariu kiekvie
nam, kad pirktu 
tiktai Severos Gy
duoles, nes jos 
yra geros, o y- 
patingai Severos 
Balsamas P 1 a li
čiam*. ui kurį 
geresnio nėra. 
Mano vaikai tu
rėjo kosulį, mėgi
nome daugelį vi
sokių gyduolių, 
bet perniek; kaip 
pirkome Severo*- 
Balsamo P 1 a u ■ 
čiams. tai kosulys 
nustojo po kelių 
priėmimų.

O

PasidarbuokitJfnesSLtos knygos neilgai bus duodamo*

= =

183 Roebling Street, Brooklyn, N. Y.
£ =
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Pittsburgh, Pa,

Poitza linrrn VYRŲ mokintis IV v lRx dSllIgo barberio amato.

&

Telephone 191 CreenpelnL
Daktaru J. MISEV1ČE

Specialistas Birdlte Ir 
Pinčių Un.

Nuo 8—10 ryte
Nuo 12—2 po plet
Nuo 6—8 vakaro, k

270 BERRY STREET 
BROOKLYN, N. Y.

tojas ir chirurgas pabaigęs* l ndianOE 
Universitetą) Gydo visokias ligas vy 
ru, moterių ir vaiku. Daro operacijas. 
Ofiso valandos: 9 11 rito. 21 po pi e t 7-9 
vakaro. Nedėliotus; 911 rito llpopiet.

KOSULIO
nuo kosulio, 

tik geras gy- 
kas pasirūpins

GYDUOLES NUO
Reikalaudamas gyduolių 
kiekvienas geidžia įgyti 
duoles. Niekas nesuklys,
gyduolių, išmėginti; laiku ir pasekmin
gu, o žinomu vardu

Severa’s Cold and 
Cirip Tablets
fSeveros Plotmelės nuo 
Peršalimo ir Gripo) yra 
žinomos tuomi. kad per
gali peršalima labai 
trumpu laiku. 25 centai.

... $1.01 

.... 1.08 

.... L0I 

.... 50c.

Ii

DR. KOLER
638 Penn Ave.,

K-EXPEIL

seio—3»e. k 
aptiekose. ? 

I tiesiai iš |
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F. MAS1ULEVIČIUS ir SUNAI, Savininkai.
209 BEDFOHD AVE. (Tel. 2876 Greenpoint) BROOKLYN, N. Y.* 

f t > - * 7

PAIN-EXPELLERIO-
seno ir ištikimo draugo Šeimy
nos, naudojamo visame pasau
lyje per pusę Šimtmečio—35e, 
už bonkutę visose i 
arba galite užsisakyti
F. AD, RICHTER & CO.

IB—W WaoMngtra Stmt, Nov York. ||

Severa’s 
Balsam 
for Lungs

LIETUVIŠKA APTIEKA

APTIEKA
žemiau paminėtas gyduoles galimi 

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

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

P. A. URBONAVIČIUS, 
151 METROPOLITAN AV0.

BROOKLYN, N. Y. ,

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. 
Nedėliomis iki 2 vai.

Darbą gausi visada. Raika- 
lauk informacijų.

Nossokoff’s International 
Barber School, 1202 Penn 
Ave., Pittsburgh, Pa.

NAUJOS KNYGOS.

rr~________. -1
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Bell l’honc, Dickinson 3995 M. I

Dr.Ignotas Stankus'
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa.

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.

AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ?

GARSAS GERIAUSIA KEPTUVE
Kepa geriausią duoną iš 
Cysty r u g i n i y miltų. 
Teipat mes kepame ge
riausius keiksus veseli- 
joms ir kitokiems poki-
liama*

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

Sutaisytas iš fomiuios- 
recepto ; suteikto Buri iii lin
gu Egypto zokoninku,

apsireiSkia esąs stebėtinai pasekmingu 
nito gėlimo pilvo ir tarnu, ger
klės skaudėjimo, dusulio, palvos 
skaudėjimo, nustojinio apetito, 
šalčio galvoje, ect., cet.. Sutai
somas iStUrbėju labai pagarsėjusio

(Severos Balsamas Plaučiams). Neužtenka aptiekoje rei
kalauti tiktai ,,ko nors nuo šalčio”. Papratimas pasakyti 
pilną vardą reikalaujamos gyduolės yra labai pagyrimo 
vertas, nes apsaugoja nuo Imitacijų ir padirbtų gyduolių. 
Pastaraisiais 37 metais Severos Pals'.mas Plaučiams gy
dė pasekmingai kosulį ir peršalimą, taipgi sirguliavlmus, 
kuriuose kosulys yra pirmiausiu apsireiškimu, pavyzdžiui, 
kosulys is priežasties influenzos, uždegimo pleuros, trau- 
kučiuojančto krupo, užkimimo arba uždegimo dusaunios. 
šita gyduolė yra gera kaip vaikams taip ir suaugusiems.

—visur aptiekose
Severos šeimyniško* Gyduoles parduodamo'-

vi-ur aptiekose. Visuomet reikalaukite "Se
verus” ir pasakykit pilną gyduolės vardą. 
Jeigu arti negalima gauti, tai užsisakius, iš- 
siųs tiesiog

W. F. SEVERĄ CO.
Cedar Rapids, Iowa

^hT ZfVh/h/iVN A^/h/N/N/N/h/lVhAAT/to

PUIKIAUSIA
MODERNIŠKA

LAISVĖSSPAUSTUVE
Gražiai padaryti spaudo* darbai patraukia kiekvieno akį.
Atsakantis pagarsinimas priduoda žmogui norą eiti ant rengia

mų pramogą.
Todėl, draugystės ir kuopos, kad* rengtai balius, teatrus, ar 

šiaip pasilinksminimu*, vi*ado* duokit darbu* ‘‘Laisvi*’’ 
spaustuve]. Me* padaromo visokius spaudo* darbus gražiai, 
greit ir pigiai.

“LAISVES” KNYGYNE
tėandaO įvairių naudingų knyrę. kurias patariame kiekvienam 

perskaityti.
Kas skaito, ta* daužiau žino tr jam nereikia prašyti kitiį paaii- 

klnimo. Reikalauk katalogo.

183 ROEBLING ST 
BROOKLYN
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Apie nardomuosius laivus
Dabar daug ko tenka iš-[jeigu kūno išstumtas van- 

• nardomuosius] duo yra lengvesnis už patį 
kūną, tada kūnas grimsta; 
jeigu kūno išstumtas van
duo tokis jau sunkumo, kaip 
pats kūnas, tad kūnas van
denyje kabo.” Šis labai 
svarbus dėsnis — tai nar
domųjų laivų stebuklo rak
tas. Paprastai nardomojo 
laivo išstumtasis vanduo es
ti sunkesnis už patį laivą — 
ir nardomasis laivas, kaip 
ir visi kiti, plaukia. Bet rei
kalui atsiradus, į nardomąjį 
laivą — tam tikruosna jame 
esančiuosna induosna — te
reikia įleisti tiek vandens, 
kol nardomojo laivo išstum
tasis vanduo nebus tokio jau 
surfkumo, kaip pats laivas— 
ir nardomasis laivas pasi
ners vandenin ir jame galės 
nardyti.

Bet jeigu norima,kad nar- 
domasai vėl kiltų augštyn, 
tada su tam tikromis maši
nomis vanduo yra iš laivo iš
spaudžiamas.

Bet vis dar yra vienas 
keblus klausimas: kodėl nar
domasis laivas nenugrimsta 
pergiliai ar, kartais, ir per- 
sekliai?

Visų pirma yra visokių 
vairų, kuriais pasinėrimą 
nutaiso. Bet tai dar ne vi
sa-kas! Trumpas pavyzdys 
paaiškins mums kitą svar
bų dalyką, kurio dėlei nar
domasis laivas nenunyra 
pergiliai. Kiekvienas žino, 
kad miltai galima suspausti. 
Pripilkime gorčių miltų ir 
pasverkime, kiek svers. Pa
skui vėl pripilkime gorčių 
miltų, bet miltus gerokai su
spauskime ! Žinoma, antrą 
kartą daugiau miltų tilps 
gorčiuje, ir pasvėrus, miltai 
svers daugiau, negu pirmąjį 
kartą. Visai taip-pat su 
vandeniu jūroje. Juo gilyn, 
juo vanduo labiau suspaus
tas. O kas jį suspaudžia- 
Pats vanduo! Kaip tai, pats 
vanduo? Aišku: dešimties 
metrų gelmėje visas dešim
ties metrų storio vandens 
sluogsnis savo sunkumu sle
gia vandenį, esantį žemiau 
dešimties metrų; Šimto met
rų gelmėje slegia šimto met
rų storio vandens sluogsnis 
vandenį, esantį žemiau šim
to metrų. Dėlto stuopa van
dens jūros paviršiuje, turi 
būti lengvesne už stuopą 
vandens esančią dešimties 
metrų gelmėje. Todėl nar
domasis laivas tenunyra tik
tai tiek gilumo, kur jis pats 
bus tokis sunkumo, kaip jo 
išstumtasis kurioje gelmėje 
vanduo. Labai painiais ap- 
skaitliavimais suseka, kaip 
reikia įtaisyti nardomasis 
laivas, kad jis nunirtų ligi 
norimojo gilumo.

(“Dabartis”.)

piršti apie i 
laivus — tiek apie juos pa
čius, tiek apie garsius jų 
darbus. Vieni jais didžiuo
jasi, kiti jų bijo. Nėra die
nos, kad ir mūsų laikraščio 
skiltyse nebūtų ko apie juos 
pranešta. Tik turi būti la
bai įdomus daiktai tie nar
domieji laivai. Ištikro, jie 
labai įdomus. Dėlto verta 
su jais kiek geriau apsipa- 
žinti. Keistas dalykas’.Kar
tais jie plaukia vandens pa
viršium, kartais, kiek pasi
nėrę vandenyje, sulyg reika
lo. Kaip gi tat galima! Juk 
tėra tik trįs galimumai: ku
ris kūnas lengvesnis už van
denį — tas plaukia: kuris 
sunkesnis už vandenį — tas 
grimsta;kuris tokis pat sun
kumo kaip vanduo, tas van
denyje visur ramiai laikosi, 
vis vien, ar jis yra ant pat 
vandens paviršiaus, ar me
telį, ar šimtą meterių van
dens gelmėje. Tečiau tokis 
nardomasis laivas kartais 
plaukia, kartais pasineria, 
kartais vandenyje nardo! 
Todėl, plaukdamas, jis turi 
būti lengvesnis už vandenį, 
pasinerdamas, turi būti sun
kesnis, o nardydamas, turi 

^būti tokis pat sunkumo, kaip 
/ vaūduo. Na, ar tai galima?

Papasakokie tai kam, tai ta
ve pramins melagium!

Nieko nepermanysime, ne
išsiaiškinę, ką tai reiškia žo
džiai: kūnas yra lengvesnis, 
sunkesnis, tokis pat sunku
mo, kaip vanduo. Reikia 
visų pirma tatai išaiškinti. 
Kiekvienam aišku. Vietos, 
kurią yra užėmę bent kokis 
kūnas, tuo pačiu laiku nega
li užimti kitas kūnas. Arba 
kitaip pasakius: kur jau yra 
kokis kūnas tuo pačiu laiku 
kito kokio kūno nebegali bū
ti. Pavyzdžiui: ant kėdės, 
ant kurios sėdžiu aš. tuo 
pačiu laiku mano draugas 
negali sėdėti. Jei aš noriu, 
kad ant tos kėdės atsisėstų 
draugas, aš turiu nuo jos 
pasitraukti. Arba: jei ko- 
dis yra sklidinai pilnas van
dens, tad į jį nebegaliu įpil
ti alaus. O jei tečiau pilčiau 

xalaus, tad berods vanduo su 
alumi susimaišys, bet lygiai 
tiek išbėgtų, kiek aš būčiau 
įpylęs alaus. Todėl, jei noriu 
į tą kodį alaus įpilti taip, 
kad nieko neišbėgtų, tai tu
riu pirma iš kodžio išpilti 
vandenį, štai, ką reiškia 

* minėtasis dėsnis: “Vietos, 
kurią jeib kokis kūnas už
ima, tuo pačiu laiku kitas 
kūnas negali užimti.” Tokia 
yra visų kūnų ypatybė. Iš
reikšdami šitą ypatybę,žmo
nės sako: kūnai yra neįtar
pus. Pačiai tai ypatybei iš
reikšti žmonės prasimanė 
žodį: “kūnų neįterpiamybė.” 
Taigi, kūnų neįterpiamybė, 
tai yra tokia visų kūnų ypa
tybė, kad ten tuo pačiu lai
ku kitas kūnas negali 
kame yra jau kokis 
kūnas.

da yra pavesta prižiūrėti 
vienam miesto piliečiui. Jis 
privalo žiūrėti, idant gyven
tojai sulyg sveikatos reika
lų pildytų visa, kas yra vy
resnybės įsakyta. Svarbiau
sia priemonė sveikatai išlai
kyti — tai švarumas. Todėl 
nuovadų prižiūrėtojai la
biausiai žiūri, kad visa-kas 
būtų švaru kiemuose, na
muose, ant augštų, išeina
mose vietose ir t. t. Tame 
posėdyje kalbėjo ir apie tai, 
kad daug ligų atneša musės 
ir uodai; gydytojai tatai tik
rai yra sužinoję; todėl, kiek 
įmanant, reikia rūpinties 
naikinti šitie gyveliai. Mu
sės peržiemavoja palubėse ir 
pasieniuose. Todėl naikinti 
musėms dera lubu ir sienų 
nubaltinimas gyvenamose 
trobose ir rūsiuose žiemos 
metu. Baltinti reikia kal
kių pienu, kurio gauna pi
giai nusipirkti miesto san
krovose. Šalia to, kamba
riai reikia gerai vėdinti ir 
valgomieji daiktai visuomet 
laikyti pridengti; nesą mu
sės ant valgomųjų daiktų 
dažnai padeda savo kiauši
nių. Uodai kiaušinių deda 
dumburiuose, klanuose ir 
kame tiktai nuolatos laikosi 
netekamo vandens. Todėl, 
kiek galint, nereikalingieji 
vandens susitvenkimai rei
kia nuleisti ir žemosios vie
tos, kame dažnai laikosi 
vandens, užpilti žemėmis. 
Jei suvalkiečiai stropiai vi
sus jų sveikatai išlaikyti de
ramuosius įsakymus ir pata
rimus pildys, tai tas miestas, 
kaip ligišioliai, liks viena 
sveikiausiųjų vietų užimta
jame krašte.

Susirinkimai atsibūna kas paskuti
ni nedėldienį kiekvieno mėnesio, J. 
Neffo svetainėje, 1500 So. 49th Ava., 
Cicero, III-

s

A. P. L. A. DR-JOS CENTRO VAL
DYBOS IR KUOPŲ SEKRETORIŲ 

ADRESAI:
Centro pirminio. J. M. Maskeliūnas, 

2025 Colwell St., Pittsburgh, Pa.
Pirmininko pagelb. J. A. Rūkas, 

1421 Fayette St., Pittsburgh, Pa.
Centro sekretorius J. I. Alexis,

P. O. Box 344 N. Diamond Sta 
Pittsburgh, 

Centro Iždininkas K. Varašis,
12 and Carson

Turtu Kontrolės
M. Urlakis, 2126

F. Vikšris, 13.31

Pa.

Pa.

Pa.

Pa.

būti, 
kitas

Išsivaizdinkime, jog 
metame akmenį į vandenį. 
Akmuo nugrimsta. Bet ir 
pats akmuo ir vanduo yra 
neįtarpus. Todėl akmuo iš 
tos vietos, kurią nugrimzda
mas pats užima, išstumia 
vandenį. Tatai sako trum
piau: akmuo išstumia van
denį. Meskime gabalą me
džio į vandenį! Tas plau- 
Icia?. Įnirusioji vandenin me
džio dalis taip-pat išstumia 
vandens. Čionai veikia dės
nis! “Jeigu kūno išstumtas 
vanduo yra sunkesnis už pa
tį kūną, tada kūnas plaukia;

męs

SUVALKUOSE.
SVEIKATOS KOMISIJA

Neseniai Suvalkų miesto 
sveikatos reikalų komisija, 
kuri susidaro iš Suvalkų 
miesto gyventojų, pirminin
kaujant miesto burmistrui, 
laikė posėdį burmistro val
dybos name. Pasak prane
šimo, apskričio gydytojo 
sveikatos žvilgsniu padėji
mas mieste labai esąs geras. 
Limpamų ligų beveik visai 
nebepasirodą. Šitas klotin- 
gas miesto apsaugojimas 
nuo limpamųjų ligų — tai 
sėkmė pavyzdingų priemo
nių sveikatai išlaikyti, ku
riomis gydytojai ten vaduo
jasi jau nuo pereitų metų. 
Miestas padalintas į keliatą 
nuovadų. Kiekviena nuova

St., Pittsburgh, 
Komisija: 
Forbes St.,

Pittsbugh, 
Penn Ave.,

Pittsburgh,
Kuopų Sekretorių adresai:

1- mos kuopos Sekr. A. Bartkus, 
1323 Carsal St. N. S. Pittsburgh,
2- ros kuopos Sekr. P. Samulionis,

P. O. Box 63, McKees Rocks, 
3 kuopos.— K. Kervelevičius, 

121 Cress St., Carnegie,
4- tos kuopos Sekr. F. Pikšrys,

1331 Penn Ave., Pittsburgh,
5- tos kp. Sekr. J. W. Brazauskas,

P. O. Box 154, Cuddy,
7- tos kp. Sekr. A. Žvirblis,

2228 Forbes St., Pittsburgh,
8- tos kp. Sekr. A. Paliucis, 

2123 Wrights St., Pittsburgh,
9- tos kp. Sekr. A. Budžinauskas,

P. O. Box 312, Creighton, 
kp. Sekr. John Shopis,
713 McKean Ave. Donora,Pa. 

kp. Sekr. P. Ainis,
P. O. Box 434, Courtney, Pa. 

kp. Sekr. J. Kindaris,
Ambridge, Pa.

13 kuopos.—V. Petravičia,
P. O. Box 447, Vestaburg, Pa. 

kuopos.—J. Ubonas,
803 Talbot Ave., Braddock, Pa.

10-tos

Pa.

Pa.

Pa.

Pa.

1’a.

Pa.

Pa.

Pa.

I1-tos

12-tos
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LAISVĖS SUNŲ DRAUGYSTĖ 
MAHANOY CITY, PA. 

Pirminikas P. Ysoda,
534 E. Mahanoy Avė. 

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

Prot. Raštininkas A. Ramauckae,
1025 East Pine St 

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

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

802 E. Market St.
Susirinkimai atsibūna paskutini pa- 

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

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

Pirmininkas J. Rulis
321 Edward St.

Vice-Pirmininkas A. Šimonis,
517 Michigan Ave.

Protokolų sekretorius O. Valiuliene, 
C22 Hulin St.

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

Iždininkas S. Buzinskis,
721 Lincoln Avė.

RUSIJOS REVOLIUCIJOS.
PAVEIKSLAS.

Ką tik aplaikėm labai pui
kų dabartinės Rusijos Revo
liucijos paveikslą. Paveiks
las perstato, kaip caras nu
ginkluotas, traukiasi nuo 
sosto, retežiai sudraskyti, o 
garsus revoliucionieriai,kaip 
Čaikovski, Krapotkin, Breš- 
kovska ir liaudis su raudo
nomis vėliavomis stovi ap
link sostą, ant kurio yra 
Laisvė su koja užmynusi ant 
caro karūnos. Paveikslas 
ant palituravotos popieros, 
net devyniose spalvose, ver
tas dolerio. “Kardas” par
duoda juos po 25c. Prisiųs- 
kite konverte kvoterį arba 
25c. viencentines Štampas,ii’ 'prot. sekretorius S. Rusteika, 
paveiksią tuoj gausite.

“KARDAS”
Broadway,

So. Boston, Mass.

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

Maršalka P. Vaitkus,
415 Wall St.

Organo prižiūrėtojas A. Petronis
719 Lincoln Avė.

Susirinkimai atsibūna pirmą ne- 
deldienj kiekviena mėnesio, 1010 So. 
Main Street, X vai. po pietų.

1529 — 10 th St.
O. Box 80

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYS- 
' TĖ, MOLINE, ILL, 

Valdybos adresai:
Prezidentas F. Akatckis,

1360—12th Avė., E. Moline,
Vice-prrs. M. DackUfl,

354—8th St., Moline,

III.

III.

III.

251

1220} — 7th AVe., Moline 
Vapsevich, 
Moline,

Finansų sekretorius W.
436—4th Avė.,

Iždininkas K. Juška,
325—4th Avė.,

Maršalka F. Barauskas
1220}—7th Avė.,

Moline,

III.

m.
III.

DRAUGIJOS, KURIOS 
TURI “LAISVĘ” 

ORGANU.
DRAUGYSTĖ LIETUVOS SUNŲ IR 

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

122 Court St.
Pirmininko pagelbininkas S. Morkls, 

255 Bond St 
Nutarimų Raštininkas 8. J. Liutkus, 

249 Pine 8t 
Tartų raitininkas J. Kentnu, 

111 Pino ~
Iždininkas J. Juozapaitis, 

234 Clark
Iždo globėjai: V. Budriukė, 

108 Insleo
8. Yuškaitč, 117 Magnolia Avo.

Maršalka J. Brūzge, 
129 j Pine St

st

Pl.

Pl.

VYRŲ IR MOTERŲ APMVIETOS 
DRAUGYSTĖ, CICERO, ILL. 

Valdybos adresai:
Prezident K. Adomaitis, 

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

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

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

1409 So. 49th Aro.
Kasierius Marijona Bartkienė, 

1500 So. 48th 
Kasos Globėjai:

Ona Elterman, 
1533 8o. 50th

Zuzana Gulbinienė, (
1531 So. i49th

Marijona Dolan,
1538 So. 50th 

Maršalka T. Bartkus,
1500 So. 48th

Ct

Ct.

Ct

Ct

Ct

DRAUGIJA SUNŲ IR DUKTERŲ 
MELROSE PARK, ILL.

Pirmininkas K. Jankauskas,
P.O. Box 749, Melrose Park,Ill. 

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

Protokolų raštininkas ir organo pri
žiūrėtojas A. Starevičia, Box 1130.

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

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

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

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

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

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

st

st.

st.

Ill.

III.

Ill.

Ill.

Ill.

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

mą nedėldienj kiekvieno mėnesio 
Turner Hall svetainėj, 14th St. ir 6th 
Avė., Moline III.
A. C. W. of A. LIETUVIŲ 218 SK. 

BALTIMORE, Ml).
Pirmininkas K. Matuliauskas, 

637 W. Lombard
Pirmininko Pagelb. A. Rulis, 
Protokolų Sekr. G. Milinavičius, 

708 W. Fayette 
735į W. Saratoga 

Protokolų Sekr. G. Milinavičius, 
708 W. Fayette

Finansų Sekret. John 1. Denkevicz, 
•108 Fair Oaks Ave., Hamilton, Md.
Iždininkas A. Pilipauskas,

614 So. Paca St.

St.

St.
st.

St.

St

St

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

Pirmininkė V. IvanausklutC.
1452 East 83rd 8t 

Vice Pirmininkas J. Katkauskas,
' 5823 Superior Avenue

Protokolų Sekretorė M. MlsevičiutS
1452 E. 88rd St 

Fin. Raštininkas Antanas Banialis, 
1449 East 24th 

Kasierius M. Lavinskas,
8120 Cery 

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

V. Kvedaravičius
1543 Oregon Avo.

Dainų repeticijos atsibūna kiekvie
ną Seredą nuo 7:30 vai. vakare ant 
Schwab svetainės, 6181 St Clair Ave. 
Mėnesiniai susirinkimai atsibūna kas 
trečią pėtnyčią kiekvieno mėnnesio 
nuo 7:80 vai. vak. antSchwab svetai
nės 6131 St Clair Ave. Knygynas 
randasi Neuros krautuvėje, 2047 Ha
milton Ave. Knygos išduodamas kiek
vieną PanodėUo vakarą nuo 7:80 vai. 
vakare.

Knygius Pranas Tumocas,

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

802—8th 
Vice-pirmininkas K. Dimša, 

812—8th 
Užrašų rašt. B. Masiliūnas, 

922—10th
Finansų rašt. J. Waičis, 

1320 Lincoln St, Waukegan, 
Kasierius M. Kairaitis, 

16G—10th St, North Chicago, 
Kasos Glob. M. Rekis,

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

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

1420 So. Victoria St, Waukeganjll 
Pagelbininkas J. Wardauskas,

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.

LIETUVIŲ PA4ELPINES DR-STM 
“LAISVES” EASTON.PA.

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

Vice-Prezidentaa 8. Maalulevičien*,
820 So. 11th St, EastmųPa 

Protokolų Raštininkas ir organo pri
žiūrėtojas Alek. Vituris,

312 So. 5th St, EastonJPa. 
Finansų Raštininkas Mar. Urba, '

1939 Fairview Ave., EastonJ’a.
Kasierius F. Vituris,

330 Taylor Ali., PhillipsburghJ7J.
Kasos globėjai:

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

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

Susirinkimai atsibūna kaa pirm* 
Pėtnyčią kiekvieno mėnesio, 8 vai va
kare, Anglų Socialistų svetainėj, 430 
Northampton St, Easton, Pa.
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“Laisvės" laidos knygos.
LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ MIRTIN 

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

MOTERŲ PADĖJIMAS EVANGELI
JOJ IR APAŠTALŲ RAŠTUOSE. 
Paraše 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 tarnaitės. Kaina.... 15c.

ŽENYBA IR ŽMOGAUS GYVENIMO 
SIEKINYS, su priedu LYTIŠKOJI 
ETIKA. Labai naudinga knyge
le. Telpa daug gražių patarimų 
vedusiems 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..........20c
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 JI ĮKUNYT. Parašė O.Ąme- 
ringer, sulietuvino Europietis. 
Šią knygelę patartina perskaity
ti kiekvienam darbininkui — ir 
tam, kuris tiki į socializmą ir tam 
kuris netiki. $aina tik.......... 15c

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

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

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

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

VELNIAS. Parašė R. G. Ingersoll, vef- 
tė Ferdinand de Samogita. Joja 
aprašyta visa velnio istorija, jo 
darbai ir galybė. Kaina ........ 20c.

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

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

RAUDONAS JUOKAS. Parašė L. 
Andriejcv. Tai yra grąžus 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 KARES AT
SIMINIMAI. Tai yra įdomiausia 
Knyga, kurioje atvaizdinta baisio
sios Europos kares paveikslai ir 
kokią įtekmę karė daro ant ka
reivių dvasios. Kaina...............75c.

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

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

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

20c

20c

15c

10c
IR

15c.

30c.

10c.

Brooklyn.N.Y

Svetimos laidos knygos.
STEPONAIČIO RAŠTAI. IR EILĖS.

Kaina............................................ . .
NAU-T'" KANTIČKOS arba politiškos 

gxi!.-iu< •. Kaina......................
NUOSAVAS IŠSIVYSTYMAS. Kal

nu ......................................;.....................

75c

30c

50c

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GEOGRAFIJA ARBA ŽEMES 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 ....................,, $L00
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 I DIEVĄ? arba 
tikėjimo kritika. Kaina ........ 28c.

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

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

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

PASLAPTIS. Seno Vinco monologai ir 
eiles. 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. ................ '.

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

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

Petrauskas. Kairia................... .. ..
RUTVTLĖ, ŽEMAITIJOS MERGELĖ 

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

na. ...••••• •••••• .............

$5.00

81.25
11.50

Soclalogiškas
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15c

20c

10c

10c

15c

20c

50c
75c

40c

35c
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SOCIALISTŲ PARTIJOS T1KIETAS
Del New Yorko miesto.

Ant majoro

MORRIS HILLQUIT
Ant kontrolieriaus

FRANK A. SIEVERMAN
Ant President© Aldermanų Tarybos

EDWARD F. CASSIDY

VIETINĖSŽ1NIOS.
Iš M. Petrausko koncerto.

M. Petrausko koncertas, į- 
vykęs pereitą subatvakarį, 
pavyko gerai, kaip iš dvasi
nio, taip ir iš medžiaginio 
atžvilgio. Publikos buvo pil
na svetainė ir ji labai šva
riai užsilaiko.

Ant scenos ypatingai pa
sižymėjo M. Petrauskas, P. 
Jurgeliūtė. V. Putvinskaitė, 
J. Pruselaitukas ir J. Butė
nas. Nelabai išlavinto bal
so pasirodė esąs J. Gutaus
kas.

Visi kalba, kad J. Butėno 
balsas eina stipryn ir iš jo 
daug ko galima laukti. Tie 
kurie girdėjo Butėną dai
nuojant seniau, visi pripažį
sta, kad su kiekvienu nauju 
pasirodymu, J. Butėnas tu
ri didesnio pasisekimo. Pub
likai labai patiko jaunas 9 
metų J. Pruselaitukas, sū
nus Pruselaičių iš Waterbu
ry, Conn. Iš to vaiko iš
augs puikus smuikorius. Jau 
ir dabar jisai griežė sunkius 
veikalus.

Iš M. Petrasko dainų pub
likai labiausia patiko “Vai 
verčia-laužo žalią girelę” ir 
kelios humoristiškos daine
lės.

V. Putvinskaitė pirmu sy
kiu pasirodė ant Brooklyno 
scenos ir rado jau pritarė
jų jos talentui. Sena brook- 
lyniškių pažįstama P. Jur
geliūtė, kaip ir visuomet bu
vo gausiais aplodismentais 
palydima.

Beto koncerte dalyvavo K. 
Kriaučiūnas, E. Greenough, 
St. Vitaitis, U. Kulbokiūtė ir 
J. Vidrinskiūtė.

Po koncertui buvo puiki 
vakarienė, kuri tęsėsi iki 4 
valandai ryto. Vakarienės 
toastmasteriu buvo M. Bu
činskas. Visa eilė dalyva
vusių vakarienėj pasakė 
gražių prakalbėlių.

vadovams vedžioti ir neuž
protestuoja prieš jų tokius 
darbus. Pavyzdžiui, vienas 
kliubo narys atnešė M. Hill- 
quito paveikslą į kliubo kam 
barius ir lange išstatė. Va
dovai pamatę,kad lange ran
dasi socialistų partijos kan
didato paveikslas, tuojaus 
išmetė laukan. Na, ar toks 
pasielgimas dailus? Jeigu 
kliubas vadinasi neprigul- 
mingu, jeigu prie jo gali 
prigulėti įvairių pažiūrų 
žmonės, tai kodėl languose 
negali būti visų trijų parti
jų kandidatų paveikslai? 
Kodėl dabar laikomi tik de
mokratu?

Vyrai, jeigu taip elgiatės, 
tuomet permainykite vardą, 
pasivadinkite “Lietuvių De
mokratų Kliubas,” nes toks 
vardas geriau tinka.

Man rodosi, kliubiečiai tu
rėtų pagalvoti apie savo va
dų darbus ir juos reiktų tru
putį suvaldyti.

Draugai kliubiečiai ir vi
si susipratę darbininkai, bal
suokite už socialistų partijos 
kandidatus, neklausykite,ką 
jums pasakoja demokratai 
ir republikonai. Jie kasmet 
prižada pagerinti darbinin
kų būvį, bet kaip tik lieka 
išrinkti, tai gerina kapitalis
tų būvį:

Senas C. Brooklynietis.

Demonstracija prieš maisto 
brangumą.

27 d. spalių bus protesto 
demonstracija prieš maisto 
brangumą, kurią rengia gas- 
padinių draugija. Lietuvės 
moterįs susirinks New Pla
za Hall svetainėj, kampas 
Grand ir Havemeyer Sts., ir 
lygiai 1 vai. išeis iš svetai
nės. Visos lietuvės moterįs, 
draugijos ir pavieniai, ku
rie tik gali, privalo šioj de
monstracijoj dalyvauti.

Komitetas.

M. Petrauskas gavo tele
gramą iš Petrogrado, kurioj 
patariama, kad šiuomi lai
ku susilaikytų nuo važiavi
mo Rusijon.

Iš Central Brooklyno.
22 d. spalių Lietuvių Ne- 

prigulmingas Kliubas, prie
šakyje su p. Šliku, parengė 
demokratams prakalbas.Ap- 
garsinimai buvo atspausdin
ti lietuvių kalboje; kalbėjo 
du demokratai angliškai. 
Žmonių susirinko apie 30; 
daugelis jų nesuprato, ką 
kalbėtojai pasakojo. Kalbė
tojai kvietė balsuoti už de
mokratų partijos kandida
tus, nes kuomet demokratai 
būsią išrinkti, visi produk
tai atpigsią. Sakė nebalsuo
ti už Mitchelį, nes jis esąs 

„ negeras. Kurie maną bal
suoti už socialistų partijos 
kandidatus lai geriau visiš
kai nebalsuoją, nes socialis
tai esą karei priešingi. Ka
da šiuos žodžius ištarė, tai 
Šlikas ir antras kalbėtojas 
pradėjo rankomis ploti. Pu
blika gi nepritarė jiems ran
kų plojimu.

Prie Lietuvių Neprigul
mingo Kliubo priklauso ir 
susipratusių vaikinų, tik ne
žinia, kodėl jie duoda save

• ' ■. .

Kriaučių kliubo mitingas.
Kriaučių Neprigulmingo 

Kliubo kvartalinis mitingas 
Įvyks ketverge, 25 d. spalio, 
1917, ant 7:30 vai. vakare, 
Tautiškame Name.Visi kliu
bo nariai turite neatbūtinai 
būti, nes yra labai daug 
reikalų aptarti. Komitetas.

Preserių ekstra mitingas.
A. C. W. of A. preserių 58 

skyriaus įvyks ekstra mitin
gas ketverge, 25 d. spalio, 
ant 8 vai. vakare, New Pla
za Hall, kampas Haveme
yer ir Grand gatvių.

Draugai, malonėkite visi 
pribūti, nes labai daug turi
me reikalų.

Kriaučių ekstra mitingas.
A. C. W. of A. visų trijų 

skyrių įvyks ekstra mitin
gas pėtnyčioj, 26 d. spalio, 
7:30 vai. vakare.’Tautiška
me Name. Todėl visi kriau- 
čiai, preseriai ir merginos 
neatbūtinai būkite, nes daug 
svarbių reikalų yra aptari
mui. Komitetas.

L. S.S.19 kp. susirinkimas 
bus nedėlioję, 28 d. spalio, 
(Oct.), 1917, 2-rą vai. po pie
tų, anglų socialistų kamba
riuose, 308 So. 5th St., Bro- 
oklyne. Įsitėmykite visi na
riai, kad kuopos susirinki

mai nuo dabar visada bus 
laikomi po augščiau minėtu 
antrašu.

Komisija.

Pėtnyčios vakarė, 26, spa
lio bus prakalbos New 
Plaza Hall. Įžanga dykai.

Liet. Amerikos Ukesų 
Kliubas rengia didžiausias 
prakalbas utarninke, 30 d. 
spalių (October), 1917 m., 
Tautiškame Name, 101 
Grand St., B’klyne. Pradžia 
8 vai. vakare. Kalbės Joseph 
A. Whithorn — assembly- 
manas, taipgi ir demokratų 
ir republikonų kandidatai. 
Lietuviškai L. Pruseika. Su
sirinkit kuoskaitlingiausiai.

. Komitetas.

Didžiojo N. Y. Lietuvių 
Draugijų Sąryšio konferen
cija įvyks nedėlioję, 28 d. 
spalių, Tautiškame Name, 
101-3 Grand St., Brooklyn, 
N. Y., 2:30 vai. po pietų.De- 
legatai teiksitės atsilankyti 
koskaitlingiausiai.

Sekr J. Steponaitis.

Parsiduoda fotografijų galerija. 
Biznis išdirbtas per 30 metų, geroj 
vietoj. Bizni galima matyti nuo 8 
vai. ryto iki 7 vai. vakare. Gera 
proga. Atsišaukit.

F.* SVETIKAS,
795 Manhattan Ave., Brooklyn, N.Y. 
__________________ (86—87________

Jau gatava knyga “Meilės 
Laipsniai .Jų Išsivystyme”. 
Kaina $1.00, su apdarais — 
$1.25. Kiekvienas perskaity
kite tą puikią knygą.

Pajieškau Lucijos Savickaitės, 
Kauno gub., šaulių pavieto, Papilės 
parapijos. Seniau gyveno Chicago, 
III. Taipgi pajieškau giminių ir pa
žįstamų. Aš paeinu iš Kauno gub., 
Šaulių pav., Veikšnių parapijos, Mai
gų kaimo. Meldžiu atsišaukti.

St. Shurila )
4374 C. Hamburgo, Berisso F. C. S.

Rep. Argentina.
(85—86)

Pajieškau tetos Marijonos Deltu- 
vaitės, po vyru Jerienės, Suvalkų gub. 
Sasnavos parapijos. Meldžiu atsišauk
ti E. Deltuviųtė šiuo adresu:

E. Glusauski
P. O. Box 434, Cannonsburg, Pa.

Pajieškau giminių ir pažįstamų 
Kauno gub. šaulių pavieto, Veikšnių 
parapijos, Dargių kaimo. Meldžiu 
atsišaukti šiuo adresu:

Sr. C. Waicekauskis
4374 C. Hamburgo, Berisso, F. C. S. 

Rep. Argentina.
(85—86)

Pajieškau Kazimiero Bunio, Kauno 
gub., pradžioj October išvažiavo į 
Philadelphiją, Pa. Meldžiu jį patį 
atsišaukti arba kas žino pranešti. Už 
pranešimą, duosiu $10.00.

P. Šlepiūtė
221 Bedford Ave., Brooklyn, N.Y.

Skaityk ir temyk!
Šiuomi pranešu visiems lietuviams 

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

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

(8.1—88)

ANT PARDAVIMO NAMAS 
dėl 2 šeimynų, 11 kambarių, visi į- 
taisymai, su “štimo” šiluma. Rei
kalaujama $4,300. Kreipkitės šiuo 
adresu:

EMIL ED. CHELTUS
600 Shepherd Ave., East New York, 
(85—87 N. Y.

Pajieškau Justino Staišiūno, kuris 
mane nuskriaudęs prasišalino Sept. 
29. Jis yra 5 pėdų ir 6 colių augščio, 
ilgais plaukais priešakyj, kalbėdamas 
šūkuaja. Kas apie jį praneš, gaus 
$10.00 dovanų.

M. Ketkiavičius 
6667 Glenwood A ve.,Binghamton,N.Y.
-■■L ACTjffTirirųn, I'.TTJ"!, jiLgjr; air "■vjixa tsssa;

REIKALINGA DARBININKŲ.
Reikalinga darbininkų sandeliuose 

(warehouse) darbas, mokama 30 cen
tų į valandą. Ateik 8 vai. iš ryto 
pas John McMahon, Beard’s Erie 
Basin krautuvėse (stores) Įėjimas 
per Beard ir Van Brunt Street. Bro
oklyn, gale linijos Crosstown karo.

85—91)

J. A. KATKUS
Užlaikau visokių knygų ir kitokį 

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

Krautuvė atvira nuo 7 iš ryto H 
12 vidurnakčio.

Toliau gyvenantieji galit kreipti’ 
laišku Šiuo adresu:

J. A. KATKUS
2294 Forkea S*, Pittsburgh, P*

vargšus turtuoliais-milionieriais

Va rd as-pav,

Pilnas Adresas Miestas

25 ir 85c. 
$1.09 
$1.00 
$1.59 

50c. ir 75c."= i
t

\ ’ Lietuviška Trejanka 25c., 50c. ir $1.00

atnaujins,

K. LUTKAUS
ŽODIS

i

131 Grand St,
BROOKLYN, N. Y.

Telephone 196U lireenpoinL

Dr. H. Mendlowitz

Vaizdas Oklahomos Aliejaus lauko nepertoli nuo Buck Run Oil Co. žemės.—Daugelis vargšų liko turtuoliais iš šitų Aliejaus sulinių.

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

Oklahomos Aliejaus šuliniai padaro

Aliejus padarė daugiau milionų negu kokia kita pramonė ar biznis pasaulio. Bet dar didesnė dau
gybe inilionų bus padaryta ateityj, nes aliejaus biznis yra saugiausias ir pelningiausias.
ALIEJUS REIKALINGAS VIRI R 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 kaino.’ nuolatos kį- 
la ir juo toliau dar labiau pakils, o su pakylimu kainų kjla ir aliejaus kompanijų pelnai.

MILŽINIŠKOS D A U G Y B Ė S A L I 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 la ..ngųjų?
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 Čo. 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 Šerai 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 Co. pakilo ver. $16,000 
$100 investuotų į Quaker Oil Co. pakilo ver. $20,000 

$100 investuotų į The Trapshooters

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

Oil Co., pakilo vertėje $100,000.00.
Pasarga: The Trapshooters Oil Co. tapo suorganizuota Augusto 15, 1916 m., pereitame rudenyje, ir

kiekvienas $100 šoras šiandien atneša savininkui po $166.50 kasdien! ir tai pelnas tik nuo kelių šulinių 
ir vos tik nuo 80 akrų žemės!

Laikas Pirkti Aliejaus Šerus yra dabar, kada kompanija jauna. Dabar pirkdamas Šerus gauni juos 
kuopigiausiai, o kada šėrai pakils, tuomet padarysi kuodidžiausius pelnus. Tamistos 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 giliukis yra aliejuje. Pasitverk jį! Kas nieko nebando—nieko 
nelaimi.

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

John Hgaudas, Mgr., Chas. A. Wood & Co. Inc
110 So. Dearborn St. Room 1016 Phone Randolph 4988. Chicago, Ill.

BUCK RUN OIL CO. serai dabar parsiduoda tik po $1.00, bet jie greitai pakils. Pirma dalis šorų 
i.šsiparduoda greitai, vėliau perkantieji mokės brangiau. Nelauk. Siųsk savo orderius su pinigais 
TUOJAUS šiuo adresu:

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

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

DYKAI, DYKAII AS ištraukiu dantis bo skausmo ir veltui 
tiem, kurie duoda taisyt ir naujus ideti. Visas darbas visiškai be 
skausmo. Dr. Chas. TeschberK yra gerai žinomas kaipo specialis
tas įvairiose atsitikimuose. Ateik ir duok iAegzaminuot. Informa
cijos dykai. Mano kartinos ir tiltukai 22 karato. Darbas gvaran- 
tuotas. Ofiso valandos: nuo 9 A. M. iki 8:30 P.M. Petnyčiomis ofi
sas uždarytas. Nedoliotnis nuo 10 A.M. iki 1 P. M.
DR. CHAS TESCHBERG, D. D. S.
500 Grand St. Kampas Union Avt 
Kalba Lietuviška, Lenkiškai, Rusiškai.

Liet. Dantistas 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagtr 3698

ŠEIMYNOMS

Jeigu nori gerai išrūdyti,—pirk 
skrybėles

“Manhattan Hat“
Jos 

žinomos

geriau
sios.

fEVERYKAI
Atidariau čeverykų krau
tuvę dėl vyry, motery ir 
vaiky. Tavoras gvarantuo- 

jamas. Mandagus 
patarnavimas.

SPURGA, 212 Grand Extention St,, Brooklyn, N.Y.

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

gaus knygų uJ 56 c.

pasirinkimų
todėl męa

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

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

skrybėlių.

Manhattan Hat Stores

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

>Kas užsirašys “Naujienas” a* 
metų ir prisius $5.09, gaus dovana 
‘‘Keleivį” ant meti} arba knygų w* 
$1.50, senas skaitytojas gaus dovam 
‘Kardą” ant metų, Kas prisius $!.!► 
už ’’Moterų Balsą”, gaus knygų «> 
25c, Rašydami pažymėki!, ar esate 
enas, ar naujas skaitytojas.

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

Pinigus siųskit šiuo:adresui
> J. POCIUS,

tt79 Margaret St, Philadelphia, t*W

271 Berry Street
Gydau ligonius įvairiomis ligomis, 

o ypač mano speciali 
tai motorus ligos-

Gerai įsitėmykit adresą:
DR. H. MENDLOWITZ

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

114
Specialistas moterų ligų

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

APTIEKA

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

kalni*, 
ritaa ar kitokį 
vyriški aprėda- 
iai, užeik pas 
tnane; o gausi 
viską, vertės 
savo pinigų.

Iki 10 vai ryto; nuo 1 iki 2 vai. p 
; Nedėliomis pagal sutartį.
| Egzaminavimas DYKAI. Męs iiti 
, piet ir nuo 7 iki 8 vai. vakar*.
Iriame ir pasakome visas ligas ir p*
Igelbstime. Iš kitur atvažiavus!*® 
ligoniams parūpiname vietą, kol gv 

, dosi. Reikalui esant, kreipkitės, mąi 
apžiūrėsime ir duosime prietoHIln 
rodą. Patarnavimas visai pigus. Ns 
užmirškite mano antrašo.

DR. J. LIPMAN
Vienas ofisas: 314 E. ŠOth StM 
Antras Ofisas: 1945—7th Ave^ 

arti 117th St, New York C!L

Jeigu jums reikalinga kokia nors 
oda link sveikatos, tai ateik pas ma- 
e ir pasiteirauk arba rašyk aprašy

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

Duodu rodąs visiems dovanaL Siun
čiu gyduoles į visus kraštus Ame
rikos, Canados ir Anglijos ir t. t.

Tėmykit! Ypatingai visi mano su
taisyti žemiau paminėti vaistai yra 
gvarantuojami ir užtvirtinu, kad pa
gydys jus be jokio daktaro. Gaukite 
šiuos vaistus:

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

CHORAMS PAMOKOS.
Komp. Mikas Petrauskas, važi

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

MIKAS PETRAUSKAS 
395 Broadway, So. Boston, Mass.

Kartus - dėl apetito 50c. $1.00 
Visokios Šaknys, Žiedai, žolės Ir t. 

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

Lietuvis aptiekorius ir savininkas

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

Pas mane galite gaut/ k ra javų dia- 
lių kiek tik norite.




